مرشد تجميع البيانات

2014
مرشد تجميع بيانات ميزان المدفوعات ووضع االستثمار الدولي

مرشد تجميع بيانات ميزان المدفوعات
ووضع االستثمار الدولي
وثيقة مصاحبة للطبعة السادسة من
دليل ميزان المدفوعات ووضع االستثمار الدولي

)BPM6 COMPILATION GUIDE (Arabic
Statistics Department 2014

صندوق
النقد
الدولي

صندوق النقد الدولي

ﻣﺮﺷﺪ ﲡﻤﻴﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

ﻣﺮﺷﺪ ﲡﻤﻴﻊ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت
ووﺿﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺪوﱄ
وﺛﻴﻘﺔ ﻣﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﻠﻄﺒﻌﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻣﻦ
دﻟﻴﻞ ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ووﺿﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺪوﱄ

ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ

© 2014 International Monetary Fund

الطبعة العربية© صندوق النقد الدولي 2014
Cataloging-in-Publication Data
Joint Bank-Fund Library

مرشد تجميع بيانات ميزان المدفوعات ووضع االستثمار الدولي  :Washington, D.C -صندوق النقد
الدولي .2014
p. ; cm.

«وثيقة مصاحبة للطبعة السادسة من دليل ميزان المدفوعات ووضع االستثمار الدولي  ...الذي نشره صندوق
النقد الدولي في  —»2009تمهيد
يشمل فهرس.

  ISBN: 978-1-51354-095-5

– 1. Balance of payments – Statistics – Handbooks, manuals, etc. 2. Investments
Statistics – Handbooks, manuals, etc. I. Title: Balance of payments and international investment position manual. II. International Monetary Fund.
HG3882.B35 2014
)ISBN 978-1-51354-095-5 (paper
)978-1-51353-785-6 (Web PDF
)978-1-51357-319-9 (ePub
)978-1-51352-891-5 (Mobi

إخالء مسؤولية :تمثل اآلراء الواردة في هذا الكتاب وجهة نظر مؤلفيه ،وال ينبغي أن تُنقل أو تُنسب باعتبارها آراء
صندوق النقد الدولي أو مجلسه التنفيذي أو حكومات أي من بلدانه األعضاء.

يُرجى إرسال طلبات الحصول على هذه المطبوعة
إلى صندوق النقد الدولي على العنوان التالي:
International Monetary Fund, Publication Services
P.O. Box 92780, Washington, DC 20090, U.S.A.
هاتف (202) 623-7430 :فاكس(202) 623-7201 :
بريد إلكترونيpublications@imf.org :
إنترنتwww.elibrary.imf.org :
www.imfbookstore.org

المحتويات

تمهيد

ك

شكر وتقدير

م

االختصارات

س

الفصول
        1مقدمة
الغرض من المرشد
نطاق المرشد
هيكل المرشد
إطار المفاهيم
مصادر البيانات المستخدمة في إعداد إحصاءات الحسابات الدولية
إعداد ونشر إحصاءات الحسابات الدولية

        2كيفية إجراء المسوح

مقدمة
الجدول الزمني
مسؤولية إصدار اإلحصاءات الرسمية
إنشاء أو تحديث إطار المسح
إعداد مسودة استبيان المسح
المناقشات المبدئية مع المجيبين الرئيسيين
مستويات التغطية المنخفضة ومعدالت الردود المنخفضة
تدقيق البيانات التي تم جمعها والتحقق من صحتها

1
1
1
2
2
5
5

6

6
6
6
8
13
13
15
16

        3مسوح معينة لميزان المدفوعات ووضع االستثمار الدولي

20

        4نظم إبالغ بيانات المعامالت الدولية

59

مقدمة
جمع البيانات عن إحصاءات السلع والخدمات
جمع البيانات عن إحصاءات الدخل األولي والثانوي
جمع البيانات عن األصول والخصوم الخارجية
جمع البيانات عن النشاط الدولي المرتبط باألوراق المالية
جمع البيانات عن المشتقات المالية
جمع البيانات من األشخاص واألسر المعيشية
جهات اإلبالغ في نظم إبالغ بيانات المعامالت الدولية
شمولية نظم إبالغ بيانات المعامالت الدولية
بنود البيانات التي يتم جمعها

20
20
36
39
43
52
52
59
60
60

د

المحتويات
حد اإلبالغ
تبويب المعامالت
نطاق النظام المبسط إلبالغ بيانات المعامالت الدولية

        5إحصاءات التجارة الدولية للبضائع

مقدمة
المبادئ التوجيهية الدولية إلحصاءات التجارة الدولية للبضائع

61
61
63

73
73
73

        6البيانات من المصادر الرسمية واإلدارية

82

        7مبادرات مختارة من صندوق النقد الدولي والمنظمات الدولية األخرى
بشأن جمع البيانات

92

عرض عام
البيانات عن الحكومة العامة والبنك المركزي

مقدمة
البيانات الثنائية التي يجمعها صندوق النقد الدولي
البيانات الثنائية من المنظمات األخرى
مجموعات البيانات األخرى

82
83

92
93
97
99

        8قضايا شاملة في إعداد إحصاءات ميزان المدفوعات ووضع االستثمار الدولي

101

        9وضع االستثمار الدولي

129

مقدمة
تصميم العملية اإلحصائية
التقدير
البيانات الوصفية
مسائل محتملة تواجه معدي البيانات
تحليل صافي السهو الخطأ
قيد المعامالت في ميزان المدفوعات

مقدمة
مصادر البيانات
اشتقاق المراكز ربع السنوية من المعامالت ربع السنوية
حساب التغيرات األخرى في األصول والخصوم المالية

      10الحساب المالي

مقدمة
االستثمار المباشر
استثمار الحافظة
المشتقات المالية (عدا االحتياطيات) وخيارات االكتتاب الممنوحة للموظفين
االستثمارات األخرى

     11السلع

مقدمة
إحصاءات التجارة الدولية للبضائع كمصدر أساسي إلعداد بيانات السلع
نظام إبالغ بيانات المعامالت الدولية كمصدر رئيسي إلعداد بيانات السلع
مسوح المؤسسات كمصادر رئيسية إلعداد بيانات السلع
التقدير في غياب البيانات
التقديرات األخرى المطلوبة

101
101
103
106
106
124
125
129
129
140
144

149
149
149
155
160
164

175
175
175
181
181
182
183

هـ

المحتويات
معاملة التسعير التحويلي
المتاجرة
الذهب غير النقدي

184
184
186

12

الخدمات

مقدمة
خدمات الصناعة التحويلية للمدخالت المادية المملوكة آلخرين
النقل
السفر
الخدمات األخرى
التجارة اإللكترونية

187
187
187
191
199
203
217

13

الدخل األولي

مقدمة
تعويضات العاملين
دخل االستثمار
الدخل األولي اآلخر

219
219
219
223
235

14

الدخل الثانوي

مصادر البيانات وطرق جمع البيانات
التحويالت الشخصية
التحويالت الجارية األخرى

237
237
239
240

15

الحساب الرأسمالي

مقدمة
اقتناء األصول غير المنتَجة وغير المالية والتصرف فيها
التحويالت الرأسمالية

250
250
250
252

16

معامالت التمويل االستثنائي

مقدمة
تحديد معامالت التمويل االستثنائي
قيد معامالت التمويل االستثنائي
توقيت القيد والتقييم لمعامالت التمويل االستثنائي
مصادر البيانات وجمع البيانات عن التمويل االستثنائي

257

257
257
258
263
264

17

منفعة إحصاءات القطاع الخارجي وسهولة االطالع عليها

265

المنفعة
سهولة االطالع

المالحق
1

2
3
4
5
6
7
8

مصفوفة التحول من تبويب البيانات وفق الطبعة الخامسة من دليل ميزان المدفوعات
إلى تبويبها وفق الطبعة السادسة من دليل ميزان المدفوعات ووضع االستثمار الدولي
معامالت ومراكز التأمين ،ونظم معاشات التقاعد
خدمات الوساطة المالية المقيسة بصورة غير مباشرة
االستثمار األجنبي المباشر
إعداد إحصاءات ميزان المدفوعات ووضع االستثمار الدولي حسب االقتصاد الشريك
الروابط بمجموعات البيانات االقتصادية الكلية األخرى
نظام ترميز ميزان المدفوعات
استمارات المسح النموذجية

265
267

269
331
365
372
398
405
445
456

و

المحتويات

الجداول

:1-3
:2-3
:3-3
:4-3
:1-4
:2-4
:1-5
:1-6

:1-7
:1-8
:2-8
:3-8
:4-8
:5-8
:6-8
:7-8
:8-8
:9-8
:10-8
:11-8
:1-9
:2-9
:3-9
:4-9
:5-9
:6-9
:1-10
:2-10
:3-10
:1-11
:2-11
:3-11
:4-11
:5-11
:6-11
:1-12
:2-12
:3-12
:4-12
:1-13

تبويب الخدمات
مصادر البيانات المرتبطة باألوراق المالية الدولية
قيد معامالت األسر في ميزان المدفوعات
عدد المسافرين ومسوحهم
ملخص معامالت نظام إبالغ بيانات المعامالت الدولية من األمثلة السابقة (بالعملة )y
مطابقة المراكز االفتتاحية والختامية مع المعامالت (بالعملة )y
المطابقة بين إحصاءات التجارة الدولية للبضائع ( )2010ودليل ميزان المدفوعات
ووضع االستثمار الدولي (الطبعة السادسة)
العناصر القياسية التي ينبغي جمعها من الحكومة العامة والبنك المركزي عن األصول
والخصوم المالية الخارجية ،عدا األصول االحتياطية
العرض بموجب مبدأ األصول/الخصوم مقارنة بالعرض بموجب مبدأ الوجهة
تأثير استخدام طرق تحويل بديلة (بالعملة المحلية)
تحديد اقتصاد اإلقامة للشركات المُشغِلة للمعدات المتنقلة
عينة كشف محاسبي للمعامالت المرتبطة بالمعدات المتنقلة
معالجة ميزان المدفوعات لعينة المعامالت الواردة في الجدول 3-8
معالجة المعامالت التي تتضمن معدات متنقلة — الشركة المُشغِلة المقيمة فرع لمؤسسة
أم في االقتصاد باء (ميزان مدفوعات االقتصاد ألف)
معالجة المعامالت التي تتضمن معدات متنقلة — الشركة المُشغلة مقيمة في االقتصاد باء
(ميزان مدفوعات االقتصاد ألف)
معالجة أنشطة البناء في االقتصاد ألف (ميزان مدفوعات االقتصاد ألف)
أنواع معامالت قطاع األسر المعيشية المسجلة في ميزان المدفوعات
حساب ميزان الحساب المالي
التغييرات في أعراف اإلشارات من الطبعة الخامسة إلى الطبعة السادسة من دليل ميزان
المدفوعات ووضع االستثمار الدولي
مثال على أعراف اإلشارات في الطبعة السادسة من دليل ميزان المدفوعات ووضع االستثمار
الدولي مقابل الطبعة الخامسة من هذا الدليل
خطوط موجزة من استمارة اإلبالغ الموحدة لشركات اإليداع األخرى
خطوط موجزة من استمارة اإلبالغ الموحدة للبنك المركزي
خطوط موجزة من إحصاءات مالية الحكومة للحكومة العامة
الميزانية العمومية غير الموحدة
مصادر البيانات الممكنة إلعداد إحصاءات بيان وضع االستثمار الدولي
أمثلة على التغيرات األخرى في حجم األصول والخصوم المالية
تسجيل الزيادات في حيازات وتخصيصات حقوق السحب الخاصة ،والفوائد المستحقة
ذات الصلة
البيانات المطلوبة عن األصول االحتياطية
مُعامَلة إقراض األوراق المالية ،وقروض الذهب ،ومبادالت الذهب في الحاالت التي يمتلك
فيها المقيم األوراق المالية أو الذهب
استخدام إحصاءات التجارة الدولية للبضائع إلعداد بيانات السلع :التعديل المتعلق بالتغطية
استخدام إحصاءات التجارة الدولية للبضائع إلعداد بيانات السلع :التعديل المتعلق بالتبويب
استخدام إحصاءات التجارة الدولية للبضائع إلعداد بيانات السلع :التعديل المتعلق بالتقييم
استخدام إحصاءات التجارة الدولية للبضائع إلعداد بيانات السلع :التعديل المتعلق بالتوقيت
استخدام نظام إبالغ بيانات المعامالت الدولية إلعداد بيانات السلع
التعديالت في ميزان المدفوعات في حاالت التسعير التحويلي
طرق تقدير النقل
طرق لتقدير تكلفة الشحن والتأمين المتعلقة بالواردات
تقدير عنصر السفر
إعداد بيانات البنود المُدرجة في الخدمات األخرى
إعداد بيانات دخل االستثمار والبنود األخرى ضمن الدخل األولي

32
48
53
55
65
67
74
86
95
107
109
110
110
111
114
118
121
126
126
127
131
133
134
136
140
146
168
170
171
177
179
179
180
181
185
194
196
200
205
225

ز

المحتويات
:1-14
:2-14
:1-15
:2-15
:1-16
:2-16
:3-16
م1-2 :
م2-2 :
م3-2 :
م4-2 :
م1-3 :
م2-3 :
م:1-4 :
م2-4 :
م3-4 :
م4-4 :
م1-5 :
م2-5 :
م3-5 :
م4-5 :
م5-5 :
م6-5 :
م1-6
م:2-6
م:3-6
م:4-6
م:5-6
م:6-6
م:7-6
م8-6
م9-6
م1-7 :
م2-7 :
م3-7 :
م4-7 :
م5-7 :
م6-7 :
م7-7 :
م8-7 :
م:1-8

إعداد بيانات بنود الدخل الثانوي
الحاالت غير القاطعة في التحويالت بين الحسابات
معاملة الترتيبات البديلة للمشاركة بالوقت
معالجة تحمل الدين
أمثلة على قيد معامالت التمويل االستثنائي
توقيت القيد والتقييم لمعامالت التمويل االستثنائي
معلومات إضافية عن معامالت التمويل االستثنائي
قيود وضع االستثمار الدولي
جمع وإعداد بيانات معامالت التأمين ألغراض الحساب الجاري
جمع وإعداد بيانات معامالت التأمين ألغراض الحساب المالي
جمع وإعداد بيانات مراكز التأمين ألغراض وضع االستثمار الدولي
صادرات خدمات الوساطة المالية المقيسة بصورة غير مباشرة في سياق معايير
التبويب الدولية
واردات خدمات الوساطة المالية المقيسة بصورة غير مباشرة ( )FISIMفي سياق معايير
التبويب الدولية
معالجة االقتراض نيابة عن حكومة اقتصاد آخر
معاملة االستثمار المباشر بموجب عرض البيانات على أساس األصول/الخصوم وعلى
أساس مبدأ الوجهة
عرض بيانات األصول/الخصوم المعد من مسح االستثمار األجنبي المباشر (استمارة
المسح النموذجية  18في الملحق )8
حساب األرباح المعاد استثمارها عبر سلسلة ملكية االستثمار المباشر
معالجة المعامالت والتغيرات األخرى في األوراق المالية وفق مبدأ الطرف المقابل
في المعاملة
معامالت االقتصاد  Aمع االقتصادات الشريكة والمدرجة في ميزان المدفوعات
المقارنة بين تجارة البضائع والتجارة في السلع بغرض المتاجرة
استخدام مفهومي المنشأ/االستهالك والشحن/المقصد لقيد تجارة السلع
حسابات دخل الشركات في االقتصادات  Aو BوC
إحصاءات دخل االستثمار المباشر حسب االقتصاد الشريك
تحويل البيانات المقسمة حسب القطاعات من نظام الحسابات القومية إلى ميزان المدفوعات
عرض مقارن لنظام الحسابات القومية والحسابات الدولية
المطابقة بين بنود الميزانية العمومية لشركات تلقي الودائع األخرى وعناصر وضع
االستثمار الدولي
المطابقة بين بنود الميزانية العمومية لقطاع البنك المركزي وعناصر وضع االستثمار الدولي
بيان العمليات
الضرائب في إحصاءات مالية الحكومة وميزان المدفوعات
فئات اإليرادات األخرى في إحصاءات مالية الحكومة وميزان المدفوعات
المصروفات في إحصاءات مالية الحكومة وميزان المدفوعات
األصول المالية والخصوم في إحصاءات مالية الحكومة وميزان المدفوعات
مثال على رموز ميزان المدفوعات
قائمة قيم عنصر «المجمل» في الرمز
قائمة الرموز المعدلة في ميزان المدفوعات
قائمة الرموز العامة المستخدمة في تعاريف هياكل البيانات المتعلقة بميزان المدفوعات
األبعاد المستخدمة في تعاريف هياكل البيانات المتعلقة بميزان المدفوعات
الصفات المستخدمة في تعاريف هياكل البيانات المتعلقة بميزان المدفوعات
وصف صفات تعاريف هياكل البيانات المتعلقة بميزان المدفوعات
مثال على الرموز المستخدمة في سلسلة زمنية مختارة في ميزان المدفوعات استنادا إلى
معايير تبادل البيانات اإلحصائية والوصفية ()SDMX
نبذة عن استمارات المسح النموذجية

237
240
251
254
258
263
264
357
361
362
364
366
367
375
381
382
385
399
399
400
401
403
404
406
410
423
424
429
431
433
437
442
446
446
447
448
449
449
453
454
456

ح

المحتويات

األشكال البيانية
:1-4
:1-5
:1-13
:2-13
م:1-4 :

م:2-4 :
م:1-6

األطر

:1-2
:2-2
:1-10
:2-10
:3-10
:4-10
:5-10
:1-17
م:1-2 :
م:2-2 :
م:3-2 :
م:4-2 :
م:1-3 :
م:1-4 :

األمثلة

:1-9
:1-12
:1-13
:2-13
:1-14
:2-14
:3-14
:4-14

:5-14
:1-15
م:1-2 :
م:2-2 :
م: 3-2 :
م:4-2 :
م:5-2 :
م:6-2 :
م:7-2 :
م:8-2 :

نظام معالجة البيانات في نظام إلبالغ بيانات المعامالت الدولية
تدفقات الواردات والصادرات
التواريخ المرتبطة باألرباح الموزعة
الفرق بين الريع واإليجار
حالة من حاالت تدوير األموال من خالل العديد من الشركات في االقتصادات القائمة
بتدوير األموال
االرتباط بين إقامة المؤسسة األم صاحبة السيطرة النهائية ومعاملة المؤسسات الزميلة
إطار إحصاءات مالية الحكومة

مسودة الجدول الزمني إلجراء مسح للمؤسسات
إجراء مسح لتدفقات رؤوس األموال الخاصة في البلدان اإلفريقية الناطقة باإلنجليزية
ترتيبات تقاسم اإلنتاج واالستثمار المباشر
اشتقاق بيانات المعامالت باستخدام بيانات المراكز وتغيرات األسعار األخرى
طرق عامة لتقدير القيمة العادلة لدين استثمارات الحافظة
استخدام قاعدة البيانات المركزية لألوراق المالية في النظام األوروبي للبنوك المركزية
إلعداد إحصاءات ميزان المدفوعات ووضع االستثمار الدولي
تسجيل عقد آجل في الحسابات الدولية
إطار تقييم جودة البيانات
القيود المتعلقة بمعامالت التأمين على غير الحياة في ميزان المدفوعات وفقا للطبعة
السادسة من دليل ميزان المدفوعات
وكالء ووسطاء مبيعات التأمين
القيود المتعلقة بمعامالت التأمين على الحياة في ميزان المدفوعات وفقا للطبعة
السادسة من دليل ميزان المدفوعات
إعداد بيانات نظم التأمين ومعاشات التقاعد والضمانات الموحدة وفقا للطبعة السادسة
من دليل ميزان المدفوعات في حالة النمسا
القيود المتعلقة بخدمات الوساطة المالية المقيسة بصورة غير مباشرة المدرجة في
ميزان المدفوعات ()FISIM
إعداد بيانات عن الكيانات ذات الغرض الخاص في موريشيوس
تقدير بيانات المراكز ربع السنوية
قيد نشاط البناء في ميزان المدفوعات
تسجيل تعويضات العاملين في ميزان المدفوعات
حساب توزيعات األرباح
الضرائب على الدخل والثروة
موظفو المساعدة الفنية الذين يعملون لدى الجهات المانحة
موظفو المساعدة الفنية الذين يعملون لدى الحكومة المتلقية
المنح والتبرعات المرسلة إلى المؤسسات المحلية غير الهادفة للربح التي تخدم األسر
المعيشية في االقتصاد المتلقي
بعثات المساعدة الفنية طويلة األجل التي تمولها الحكومة المانحة (من منظور االقتصاد المانح)
المنح االستثمارية
صورة توضيحية لحساب األرباح والخسائر في شركة التأمين
مقتطفات من ميزانية شركة تأمين
مقتطفات من الميزانية العمومية القطاعية لقطاع الشركات المالية الفرعي (جانب الخصوم)
تقدير خدمات التأمين المقدمة لغير المقيمين
اشتقاق المعامالت المتعلقة بالتأمين على غير الحياة
تقدير قيمة خدمات التأمين في التأمين غير المباشر
مقتطفات من حسابات األرباح والخسائر في شركة تأمين
مقتطفات من المالحظات الملحقة بالبيان المالي للشركة عن توزيع أصول النظام

70
77
232
236
376
380
428
7
18
150
153
156
159
163
268
336
338
344
345
370
386
142
208
220
233
241
245
247
248
248
256
334
335
339
340
340
342
344
350

ط

المحتويات
م:9-2 :
م:10-2 :
م11-2 :أ
م11-2 :ب
م11-2 :ج
م11-2 :د
م12-2 :أ
م12-2 :ب
م12-2 :ج

الفهرس

مقتطفات من المالحظات الملحقة بالبيان المالي للشركة ،التزامات المزايا المتوقعة
مقتطفات من المالحظات الملحقة بالكشف المالي للشركة ،تكاليف نظام معاشات التقاعد
حساب بيانات نظام المزايا التقاعدية المحددة
معامالت نظام المزايا التقاعدية المحددة
معامالت نظام المزايا التقاعدية المحددة
قيد معامالت نظم المزايا التقاعدية المحددة في إحصاءات ميزان المدفوعات
(اقتصاد صناديق التقاعد)
معامالت نظام المساهمات التقاعدية المحددة
معامالت نظام المساهمات التقاعدية المحددة (على أساس االفتراضات والحسابات
الواردة في المثال م12-2 :أ)
قيد معامالت نظم المساهمات التقاعدية المحددة في إحصاءات ميزان المدفوعات
(اقتصاد صناديق التقاعد)

351
351
352
353
354
355
358
358
359

603

تمهيد

مرشــد تجميــع بيانــات ميــزان المدفوعــات ووضــع االســتثمار الدولــي لعــام ( 2014المرشــد) هــو وثيقــة مصاحبــة للطبعــة السادســة
مــن دليــل ميــزان المدفوعــات ووضــع االســتثمار الدولــي الــذي نشــره صنــدوق النقــد الدولــي فــي عــام  .2009والغــرض األساســي
مــن هــذا المرشــد هــو تقديــم المشــورة العمليــة بشــأن البيانــات المصدريــة ومنهجيــات إعــداد إحصــاءات ميــزان المدفوعــات ووضــع
االســتثمار الدولــي كــي تكــون متســقة مــع الطبعــة السادســة مــن دليــل ميــزان المدفوعــات ووضــع االســتثمار الدولــي.
وقــد بــرزت ثالثــة موضوعــات رئيســية أثنــاء إعــداد «الطبعــة السادســة مــن دليــل ميــزان المدفوعــات ووضــع االســتثمار الدولــي»
وهــي العولمــة ،والتوســع فــي شــرح قضايــا الميزانيــة العموميــة ،واالبتــكار المالــي .ويحــدد هــذا المرشــد مصــادر البيانــات وتعديــات
البيانــات المصدريــة التــي ســتكون مالئمــة إلعــداد البيانــات علــى أســاس الطبعــة السادســة مــن دليــل ميــزان المدفوعــات ووضــع
االســتثمار الدولــي.
ـورا حتــى أكثرهــا تقدمــا
ويقــدم المرشــد إرشــادات تنطبــق علــى االقتصــادات المختلفــة — مــن أصغــر االقتصــادات وأقلهــا تطـ ً
وتعقيــدا .وينبغــي أن يعمــل معــدو البيانــات الوطنيــة علــى تطويــر وتطويــع مصــادر البيانــات وأســاليب إعدادهــا علــى نحــو يتــاءم مــع
ظــروف بلدانهــم ،وذلــك بمراعــاة القيــود العمليــة والقانونيــة فــي اقتصاداتهــم.
ومــن المفتــرض تطــور أســاليب إعــداد البيانــات فــي االقتصــادات بمــرور الوقــت مــع مــا تشــهده مــن تغيــرات .ومــن ثــم ،ال يعــرض
المرشــد منهجــا إلزاميــا أو قطعيــا إلعــداد إحصــاءات ميــزان المدفوعــات ووضــع االســتثمار الدولــي .ولكــن بــدال مــن ذلــك ،يحــدد المرشــد
مواطــن القــوة والضعــف النســبية فــي المناهــج البديلــة ،ويحــدد التعديــات التــي قــد يلــزم إدخالهــا علــى البيانــات المصدريــة الشــتقاق
تقديــرات التدفقــات واألرصــدة والتــي تتســق مــع التوصيــات الــواردة فــي «الطبعــة السادســة مــن دليــل ميــزان المدفوعــات ووضــع
االســتثمار الدولــي».
وتعزز الطبعة السادسة من دليل ميزان المدفوعات ووضع االستثمار الدولي األسس النظرية والروابط القائمة مع اإلحصاءات
االقتصاديــة الكليــة األخــرى ،ويتضمــن هــذا المرشــد معلومــات تفصيليــة عــن هــذه الروابــط .كذلــك يقــدم المرشــد المشــورة العمليــة حــول
اســتخدام البيانــات المتاحــة مــن الحســابات االقتصاديــة الكليــة األخــرى فــي إعــداد بيانــات الحســابات الدوليــة.

شكر وتقدير
أشــرف علــى إعــداد هــذا المرشــد اثنــان مــن مديــري إدارة اإلحصــاءات المتعاقبيــن (أديلهايــد بورغــي -شــميلتس [ ]2012-2008ولــوي
مــارك دوشــارم [ -2013حتــى اآلن] .وطــوال فتــرة اإلعــداد كان روبــرت هيــث هــو نائــب المديــر المســؤول.
وفــي قســم ميــزان المدفوعــات التابــع إلدارة اإلحصــاءات ،شــغلت الســيدة تمــارا رازيــن (اقتصــادي أول) ،دور منســقة عمليــة اإلعــداد
وقامــت كذلــك بصياغــة بعــض الفصــول وتحريــر مســاهمات مؤلفيــن آخريــن .وقــام الســيد رالــف كوزلو(رئيــس القســم) بالمتابعــة
الوثيقــة للعمــل الجــاري .وســاهم فــي هــذا المشــروع عــدد آخــر مــن الخبــراء فــي القســم ،منهــم الســيد إدواردو ﭬالديفيا-ﭭيالرديــه (نائــب
رئيــس القســم) ،والســيد بــول أوســتين ،والســيد خوســيه كارلــوس مورينو-راميريــث ،والســيدة ســيلفيا ماتــي ،والســيدة ريتــا مســياس
(وجميعهــم اقتصاديــون أول) ،والســيدة إمــا أنغولــو ،والســيدة كورنيليــا هامــر (وكالهمــا اقتصــادي) ،والســيدة كوليــن كارديللــو والســيد
جــون جويــس (وكالهمــا متقاعــد حاليـ ًـا وكانــا قــد شــغال مركــز اقتصــادي أول ســابقا) ،والســيدية لويــدا كــروز (اقتصــادي أول ســابقا،
ـابقا فــي قســم ميــزان المدفوعــات وتعمــل حاليــا فــي
وتعمــل حاليــا فــي بنــك الفلبيــن المركــزي) ،والســيدة بيانــكا أولــي (التــي خدمــت سـ ً
بنــك النمســا الوطنــي).
وســاهم فــي النــص كذلــك خبــراء مــن أقســام أخــرى فــي إدارة اإلحصــاءات :قســم نشــر ومراجعــة البيانــات (الســيد آنــدرو كيتيلــي،
نائــب رئيــس القســم ،والســيد مــارك ﭬان-فيــرش ،اقتصــادي أول) ،وقســم المؤسســات الماليــة (الســيد آرتــاك هاروتوانيــان ،نائــب رئيــس
القســم) ،وقســم ماليــة الحكومــة (الســيدة ســاجيه دي كليــرك ،اقتصــادي أول) ،وقســم القطــاع الحقيقــي (الســيد كيــم زيتشــانع ،رئيــس
القســم ،والســيد روبــرت ديبلزمــان ،نائــب رئيــس القســم ،والســيد تومــاس ألكســندر ،اقتصــادي أول) ،وقســم المعلومــات اإلحصائيــة
(الســيد رنيــه پیشــیه ،نائــب رئيــس القســم ،والســيد جيمــس تشــان ،مســاعد إدارة المعلومــات).
وأفــاد المرشــد مــن المســاهمات والتعليقــات المكتوبــة مــن خبــراء خارجييــن ومؤسســات مختلفــة ،ال ســيما مــن الســيد بــول ماهونــي
(رئيــس فــرع فــي مكتــب اإلحصــاءات األســترالي ،الــذي أعــد المســودات األوليــة لســتة مــن الفصــول أو المالحــق) ،والســيدة آن هاريســون،
محــرر نظــام الحســابات القوميــة لعــام  ،2008وفرقــة العمــل المعنيــة بإحصــاءات التجــارة الدوليــة فــي الخدمــات ،والبنــك المركــزي
األوروبــي ،ومنظمــة التجــارة العالميــة ،ومنظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي ،وبنــك التســويات الدوليــة .وقــدم دراســات
الحالــة فريــق الوحــدة النموذجيــة إلحصــاءات القطــاع الخارجــي ضمــن مشــروع صنــدوق النقــد الدولــي وإدارة التنميــة الدوليــة فــي
المملكــة المتحــدة لمبــادرات نشــر البيانــات المعــززة 1،والبنــك المركــزي األوروبــي ،وبنــك النمســا الوطنــي ،وبنــك موريشــيوس.
وقــام الســيد ســتيوارت بــراون (متقاعــد حاليـ ًـا ،وعمــل ســابقا فــي مكتــب اإلحصــاءات الوطنيــة فــي المملكــة المتحــدة) بمراجعــة
مســودات الفصــول والمالحــق لضمــان اتســاقها مــع الطبعــة السادســة مــن دليــل ميــزان المدفوعــات ووضــع االســتثمار الدولــي .كذلــك
تعــرب إدارة اإلحصــاءات عــن تقديرهــا وامتنانهــا للتعليقــات علــى مســودة المرشــد التــي أبداهــا معــدو اإلحصــاءات مــن أنحــاء العالــم
أثنــاء المناســبات العديــدة التــي أُتيحــت خاللهــا المســودة لتعليــق الجمهــور .وقــد تــم إعــداد هــذا المرشــد فــي ظــل اإلرشــادات العامــة مــن
لجنــة صنــدوق النقــد الدولــي المعنيــة بإحصــاءات ميــزان المدفوعــات.
وقــدم الســيد رودريكــو دي نيتــي ،والســيدة إســتير جــورج (كالهمــا مــن إدارة اإلحصــاءات) الدعــم اإلداري فــي إعــداد النــص .وقامــت
الســيد كاثــي غانييــه ،مســؤول التواصــل مــن إدارة التواصــل فــي صنــدوق النقــد الدولــي ،بتحريــر الوثيقــة النهائيــة وتنســيق إنتــاج
المطبوعــة.
لوي مارك دوشارم
مدير إدارة اإلحصاءات
صندوق النقد الدولي

 1يتألف الفريق من السيد سايمون كوين (مدير الوحدة النموذجية) ،والسيد كينيث أغيسا ،والسيد هوارد موراد.

االختصارات
ABO
AP

accrued benefit obligation
approval of foreign investment

BD4

OECD Benchmark Definition of Foreign Direct Investment,
fourth edition
Broad Economic Category
Bank for International Settlements
Bilateral Loan Agreements
broad-money liability
Bank of Mauritius
Balance of Payments Manual, fifth edition
Balance of Payments and International Investment Position
Manual, sixth edition
cost, insurance, and freight
central bank
central bank survey
Coordinated Direct Investment Survey
Current Operating Performance Concept
Central Product Classification
Coordinated Portfolio Investment Survey
credit
Centralized Securities Database Committee
Development Assistance
domestic credit
depository corporations survey
United Kingdom Department for International Development
direct investment
direct investment enterprise
Direction of Trade Statistics
Data Quality Assessment Framework
debit
data structure definitions
deposit-taking corporations
exempli gratia (for example)
Extended Balance of Payments Services (Classification)
European Central Bank
Enhanced Data Dissemination Initiative
external debt statistics
External Debt Statistics: Guide for Compilers and Users
European System of Central Banks
employee stock option
European Union
free on board

BEC
BIS
BLA
BML
BOM
BPM5
BPM6
c.i.f.
CB
CBS
CDIS
COPC
CPC
CPIS
CR
CSDB
DAC
DC
DCS
DFID
DI
DIENT
DOTS
DQAF
DR
DSD
DTC
e. g.
EBOPS
ECB
EDDI
EDS
EDSG
ESCB
ESO
EU
f. o.b.

التزامات المزايا المستحقة
الموافقة على االستثمار األجنبي
الطبعة الرابعة من التعريف المرجعي لالستثمار األجنبي المباشر
الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي
فئة اقتصادية واسعة
بنك التسويات الدولية
اتفاقيات االقتراض الثنائية
الخصوم النقدية بالمعنى الواسع للنقود
بنك موريشيوس
 الطبعة الخامسة،دليل ميزان المدفوعات
الطبعة السادسة من دليل ميزان المدفوعات ووضع
االستثمار الدولي
)التكلفة والتأمين والشحن (سيف
البنك المركزي
مسح البنك المركزي
المسح المنسق لالستثمار المباشر
مفهوم قياس أداء العمليات الجارية
نظام التصنيف المركزي للمنتجات
المسح المنسق الستثمارات الحافظة
قيد دائن
لجنة قاعدة البيانات المركزية لألوراق المالية
مساعدة إنمائية
ائتمان محلي
مسح شركات اإليداع
إدارة التنمية الدولية في المملكة المتحدة
استثمار مباشر
مؤسسة استثمار مباشر
إحصاءات وجهة التجارة
إطار تقييم جودة البيانات
قيد مدين
تعاريف هياكل البيانات
شركات تلقي الودائع
على سبيل المثال
)خدمات ميزان المدفوعات الموسعة (تصنيف
البنك المركزي األوروبي
مبادرة نشر البيانات المعززة
إحصاءات الدين الخارجي
 مرشد لمعديها ومستخدميها:إحصاءات الدين الخارجي
الجهاز األوروبي للبنوك المركزية
خيار االكتتاب الممنوح للموظفين
االتحاد األوروبي
)تسليم ظهر السفينة (فوب

االختصارات
المحتويات
FDI
FDIR
FDR
FIN
FISIM
FMA
FP
FPSO
FS
FSC
GAB
GATT
GBC
GDDS
GDP
GFS
GFSM
GNI
HS
i.a.
IAS
IASB
IBS
IFS
IIP
IIP Guide
IMF
IMTS
IMTS 2010
IO
IRFCL
IRTS 2008
ISIN
ISO
ITRS
JEDH
MC
MFS
MFSM-CG
MMF
MSITS 2010
MTO
n.i.e.
NAB
NAV
NCB
NFA
NGO
NPA

foreign direct investment
Framework for Direct Investment Relationships
full direct reporter
IMF Finance Department
financial intermediation services indirectly measured
Financial Market Authority
financial press
floating production, storage, and off-load (vessels)
Financial statements of enterprises
Financial Services Commission
General Arrangements to Borrow
General Agreement on Tariffs and Trade
global business corporation
General Data Dissemination System
gross domestic product
government finance statistics
Government Finance Statistics Manual
gross national income
Harmonized Commodity Description and Coding System
inter alia (among other things)
International Accounting Standard
International Accounting Standards Board
international banking statistics
International Financial Statistics
international investment position
Quarterly International Investment Position Statistics: Data
Sources and Compilation Techniques
International Monetary Fund
international merchandise trade statistics
International Merchandise Trade Statistics: Concepts and
Definitions
international organization
International Reserves and Foreign Currency Liquidity: Guidance
for Data Template
International Recommendations for Tourism Statistics 2008
International Securities Identification Number
International Organization for Standardization
international transactions reporting system
Joint External Debt Hub
management company
monetary and financial statistics
Monetary and Financial Statistics Manual and Compilation
Guide (2013)
money market fund
Manual on Statistics of International Trade in Services
money transfer operator
not included elsewhere
New Arrangements to Borrow
net asset value
national central bank
net foreign assets
nongovernmental organization
Note Purchase Agreement

ع

االستثمار األجنبي المباشر
إطار عالقات االستثمار المباشر
شركات اإلبالغ المباشر الكامل
إدارة المالية في صندوق النقد الدولي
خدمات الوساطة المالية المقيسة بصورة غير مباشرة
هيئة األسواق المالية
الصحافة المالية
)اإلنتاج والتخزين والتفريغ العائم (سفن
الكشوف المالية للمؤسسات
لجنة الخدمات المالية
االتفاقات العامة لالقتراض
االتفاقية العامة للتعريفات والتجارة
شركة أعمال عالمية
النظام العام لنشر البيانات
إجمالي الناتج المحلي
إحصاءات مالية الحكومة
دليل إحصاءات مالية الحكومة
إجمالي الدخل القومي
النظام المنسق لتوصيف السلع األساسية وترميزها
من جملة أمور أخرى
معيار محاسبي دولي
المجلس الدولي للمعايير المحاسبية
اإلحصاءات المصرفية الدولية
تقرير اإلحصاءات المالية الدولية
وضع االستثمار الدولي
 مصادر:إحصاءات وضع االستثمار الدولي ربع السنوية
البيانات وطرق اإلعداد
صندوق النقد الدولي
إحصاءات التجارة الدولية للبضائع
 مفاهيم وتعاريف:إحصاءات التجارة الدولية للبضائع
منظمة دولية
:االحتياطيات الدولية والسيولة بالعمالت األجنبية
المبادئ التوجيهية إلعداد نموذج بيانات قياسي
2008 التوصيات الدولية المتعلقة بإحصاءات السياحة
الرقم الدولي لتعريف األوراق المالية
المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس
نظام إبالغ بيانات المعامالت الدولية
مجمع البيانات المشترك إلحصاءات الدين الخارجي
شركة إدارة
اإلحصاءات النقدية والمالية
دليل اإلحصاءات النقدية والمالية والمرشد إلى إعدادها
)2013(
صندوق سوق المال
دليل إحصاءات التجارة الدولية في الخدمات
شركة لتحويل األموال
غير مدرجة في موضع آخر
االتفاقات الجديدة لالقتراض
صافي قيمة األصول
بنك مركزي وطني
صافي األصول األجنبية
منظمة غير حكومية
اتفاقية شراء السندات

ف

المحتويات
االختصارات

NPISH
ODA
ODC
ODCS
OECD
OeNB
OFBV
OFC
OFCS
OIN
PBO
PCFS
PDR
PSA
QEDS
RL
RPF
SBS
SDDS
SDMX
SDR
SDRF
SITC
SMEs
SNA
SPE
SRF
SUR
TIC

nonprofit institution serving households
Official Development Assistance
other depository corporations
other depository corporations survey
Organization for Economic Cooperation and Development

U.S.
UCP
WTO
2008 SNA

United States
ultimate controlling parent
World Trade Organization
System of National Accounts 2008

Öesterreichische Nationalbank

own fund at book value
other financial corporations
other financial corporations survey
other items net
projected benefit obligation
private capital flows survey
partial direct reporter
production sharing arrangement
Quarterly External Debt Statistics
register of external loans
reserve position in the IMF
security-by-security
Special Data Dissemination Standard
Statistical Data and Metadata Exchange
special drawing right
Supplementary Data Report Forms
Standard International Trade Classification
small and medium-sized enterprises
system of national accounts
special purpose entity
standardized report form
survey
Treasury International Capital

مؤسسة غير هادفة للربح تخدم األسر المعيشية
المساعدة اإلنمائية الرسمية
شركات اإليداع األخرى
مسح شركات اإليداع األخرى
منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي
بنك النمسا الوطني
األرصدة الذاتية بالقيمة الدفترية
الشركات المالية األخرى
مسح الشركات المالية األخرى
بنود أخرى صافية
التزامات المزايا المتوقعة
مسح تدفقات رؤوس األموال الخاصة
شركات اإلبالغ المباشر الجزئي
اتفاقات اقتسام اإلنتاج
إحصاءات الدين الخارجي ربع السنوية
سجل القروض الخارجية
مركز االحتياطي في صندوق النقد الدولي
كل ورقة مالية على حدة
المعيار الخاص لنشر البيانات
تبادل البيانات اإلحصائية والوصفية
حقوق السحب الخاصة
استمارات إبالغ البيانات التكميلية
التصنيف الموحد للتجارة الدولية
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
نظام الحسابات القومية
كيان ذو غرض خاص
استمارة إبالغ موحدة
مسح
نظام الخزانة األمريكية إلبالغ بيانات رؤوس األموال
الدولية
الواليات المتحدة
المؤسسة األم صاحبة السيطرة النهائية
منظمة التجارة العالمية
2008 نظام الحسابات القومية لعام
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مقدمة

الغرض من املرشد

 1-1مرشد جتميع بيانات ميزان املدفوعات ووضع
االستثمار الدويل (املرشد) هو وثيقة مصاحبة للطبعة
السادسة من دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار
الدويل التي نشرها صندوق النقد الدويل يف  .2009ويمثل
هذا املرشد حتديثا ملرشد جتميع بيانات ميزان املدفوعات
الصادر عام  .1995ويعالج دليل ميزان املدفوعات ووضع
االستثمار الدويل يف طبعته السادسة التطورات املهمة التي
شهدها االقتصاد الدويل منذ صدور الطبعة اخلامسة ،بما
فيها تلك التطورات التي نشأت نتيحة العوملة ،والتوسع
يف شرح قضايا امليزانية العمومية ،واألنماط املتغيرة
للوساطة املالية .ويتمثل الغرض من هذا املرشد يف بيان
كيفية التطبيق العملي إلطار املفاهيم الوارد يف الطبعة
السادسة من دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار
الدويل .وتتناول الفقرات من  24-11يف هذا الفصل وصف
العناصر الرئيسية يف هذا اإلطار .وليس املقصود بهذا
املرشد أن يكون دليال إرشاديا مستقال عن الطبعة السادسة
من دليل ميزان املدفوعات وإنما يفترض يف مستخدمي
املرشد اإلملام بما ورد يف الطبعة السادسة من دليل ميزان
املدفوعات ووضع االستثمار الدويل.
 2-1ويتضمن دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار
الدويل يف طبعته السادسة عرضا لتفاصيل العالقة املهمة
بينه وبين نظام احلسابات القومية لعام  2008كما يرد
عرضها يف امللحق  6من هذا املرشد .وتشمل احلسابات
الدولية كال من ميزان املدفوعات ،ووضع االستثمار الدويل،
والتغيرات األخرى يف حسابات األصول املالية واخلصوم.
ويعد بيان ميزان املدفوعات معادال حلسابات بقية العامل
يف نظام احلسابات القومية 1،ويمكن اعتبار بيان وضع
االستثمار الدويل أحد عناصر حسابات امليزانية العمومية
القطاعية يف نظام احلسابات القومية .وبالتايل ،عندما
يصف املرشد الطريقة التي يمكن اتباعها يف إعداد بيانات
احلسابات الدولية ،فإنه يوضح كذلك كيفية إعداد حساب
بقية العامل يف نظام احلسابات القومية.
 1يعرِض نظام احلسابات القومية حسابات بقية العامل من وجهة نظر
الوحدات غير املقيمة ،يف حين يعرض دليل ميزان املدفوعات نفس
املعامالت من وجهة نظر الوحدات املقيمة.

 3-1وقد ُأعِ د هذا املرشد ملساعدة معدي بيانات ميزان
املدفوعات ووضع االستثمار الدويل على تفهم خمتلف
أساليب إعداد البيانات املستخدمة حول العامل يف إعداد
احلسابات الدولية .ومن املفترض أن يكون املرشد مفيدا
ملعدي بيانات احلسابات القومية املعنيين بإعداد حساب
بقية العامل وذلك باستخدام بيان ميزان املدفوعات أو
مصادر بيانات ميزان املدفوعات.
 4-1ويمكن أن يكون املرشد مهما ملستخدمي إحصاءات
ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل الراغبين يف
تفهم طبيعة مصادر البيانات ومستوى جودتها واألساليب
التي تستند إليها احلسابات الدولية وجداول احلسابات
القومية ذات الصلة .وعلى سبيل املثال ،عندما يقوم معدو
اإلحصاءات الوطنية بنشر وثائق تبين املفاهيم واملصادر
واألساليب الوطنية ،يمكن عندئذ مقارنتها بأفضل
املمارسات التي يعرضها هذا املرشد.

 5-1وقد تضمن إعداد املرشد مشاورات واسعة مع
معدي احلسابات الدولية وأطراف معنية أخرى يف أنحاء
العامل ،ومنها جلنة صندوق النقد الدويل املعنية بإحصاءات
ميزان املدفوعات.

نطاق املرشد

 6-1تضمن إعداد املرشد النظر يف املهام الرئيسية
التي عادة ما يؤديها معدو بيانات ميزان املدفوعات
ووضع االستثمار الدويل .وبينما تختلف هذه املهام من
اقتصاد إىل آخر ،تمثل القائمة التالية جمموعة من املهام
املعتادة:

• استخالص البيانات من اإلحصاءات املتوفرة (مثل
إحصاءات التجارة الدولية للبضائع ،وإحصاءات
الهجرة ،وغيرها من إحصاءات املصادر الرسمية)
والتي ربما يكون ملعد بيانات ميزان املدفوعات
بعض التأثير ولكنه ال يملك السيطرة الكاملة عليها.
• استخالص البيانات من اإلحصاءات املتوفرة (مثل
نظم اإلبالغ عن معامالت النقد األجنبي واملعامالت
الدولية األخرى ومسوح قطاعات األعمال) التي يتوىل
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مرشد جتميع بيانات ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل
إدارتها معد إحصاءات ميزان املدفوعات ،إما بمفرده
أو باالشتراك مع معدي إحصاءات آخرين.

• إعداد احلسابات الدولية ،بما فيها ميزان املدفوعات
والسالسل التكميلية مليزان املدفوعات ،وبيان وضع
االستثمار الدويل
• إدارة بيانات احلسابات الدولية ونشرها وتوزيعها
والتواصل مع املستخدمين

• تقييم وتطوير مصادر البيانات وأساليب إعدادها عند
االقتضاء
• تقييم جودة البيانات

 7-1ويغطي املرشد كل املهام أو الوظائف يف القائمة
السابقة .وعلى سبيل املثال ،يتضمن املرشد وصف مصادر
البيانات التي يستخدمها معدو إحصاءات ميزان املدفوعات
ووضع االستثمار الدويل .وبالنسبة ملصادر البيانات التي
يديرها معدو البيانات يف املعتاد ،يتضمن هذا املرشد أيضا
مناقشة حول تصميم عملية جمع البيانات وإدارتها.

 8-1ومن الصعب حتديد معامل منهجية إعداد إحصاءات
ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل ألن االقتصادات
اخملتلفة وضعت إجراءاتها بصورة مستقلة ،ويمكن اعتبار
كل منهجية وطنية فريدة يف حد ذاتها .ورغم ظهور بعض
األنماط ،فإن التجارب الوطنية اخملتلفة أوجدت مناهج خمتلفة
عما يمكن اعتباره املنهجية األكثر مالئمة .ومن ثم ،ال يمكن
عرض منهجية واحدة مالئمة لكل احلاالت .وبدال من ذلك،
يتناول املرشد عدة خيارات قد تكون متوافرة .وباإلضافة إىل
ذلك ،يف حالة االقتصادات التي لديها نظم متطورة يف إعداد
اإلحصاءات ،يتضمن املرشد معايير يمكن االستناد إليها يف
مقارنة هذه النظم وتقييمها .ويف حالة االقتصادات التي قد
حتتاج إىل حتسين بعض اجلوانب يف نظم إعداد البيانات لديها،
يقدم املرشد معلومات عن املناهج املستخدمة يف اقتصادات
أخرى .ويف حالة االقتصادات التي ليس لديها نظم متطورة،
يتضمن املرشد املشورة بشأن إعداد بنود ميزان املدفوعات
ووضع االستثمار الدويل وجمموعة من االستمارات النموذجية
جلمع البيانات يمكن استخدامها كنقطة بداية نحو إعداد نظام
جلمع البيانات.

هيكل املرشد

 9-1يضم هذا املرشد  17فصال وثمانية مالحق .وتصف
الفصول من  2إىل  9املصادر التي يمكن استخدامها يف
إعداد إحصاءات ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل.
وتتناول الفصول من  10حتى  16إعداد عناصر حمددة يف
ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل واإلحصاءات ذات

الصلة ،بما فيها قيد معامالت التمويل االستثنائي يف ميزان
املدفوعات .ويناقش الفصل  17اثنين من جوانب تقييم
جودة البيانات—هما سهولة االطالع على هذه اإلحصاءات
ومنفعتها.
 10-1ويحتوي املرشد على ثمانية مالحق تناقش
املسائل املنهجية املعقدة وقضايا إعداد البيانات ،وكذلك
قضايا أخرى متعلقة بالعديد من احلسابات .ويعرض
امللحق  1مصفوفة حتويل ملطابقة العناصر األساسية يف
الطبعة اخلامسة من دليل ميزان املدفوعات مع العناصر
األساسية يف الطبعة السادسة من دليل ميزان املدفوعات
ووضع االستثمار الدويل .وتناقش املالحق الثالثة التالية
قضايا متعلقة بإعداد تقديرات نظم التأمين ومعاشات
التقاعد والضمانات املوحدة (امللحق  ،)2وخدمات الوساطة
املالية املقيسة بصورة غير مباشرة (امللحق  ،)3واالستثمار
األجنبي املباشر (امللحق  .)4ويبحث امللحق  5أساليب
إعداد بيانات ميزان املدفوعات على أساس إقليمي (حسب
االقتصاد الشريك أو جمموعة االقتصادات) .ويعرض امللحق
 6الروابط بين احلسابات الدولية واحلسابات القومية،
واإلحصاءات النقدية واملالية ،وإحصاءات مالية احلكومة،
ويتضمن عرضا موازيا لقيد التدفقات واملراكز يف نظام
احلسابات القومية والطبعة السادسة من دليل ميزان
املدفوعات ووضع االستثمار الدويل .ويقدم امللحق  7نظام
الترميز يف ميزان املدفوعات ،وأخيرا يعرض امللحق 8
جمموعة من  23استمارة مسح نموذجية.
 11-1وينطوي هذا املرشد على قدر من التكرار.
فيصف بعض العناصر احملددة يف ميزان املدفوعات
ووضع االستثمار الدويل يف مواضع خمتلفة (فيتناول
موضوع االستثمار املباشر يف الفصل  ،3مسوح حمددة
مليزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل؛ والفصل ،9
وضع االستثمار الدويل؛ والفصل  ،10احلساب املايل؛
وامللحق  ،4االستثمار األجنبي املباشر) .ويرد وصف هذه
العناصر احملددة يف سياق الفصل/امللحق ذي الصلة
كاف.
لضمان تغطية املوضوع بشكل ٍ

إطار املفاهيم

 12-1قبل مناقشة مصادر البيانات واألساليب املستخدمة
يف إعداد بيانات ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل،
يجب تقديم عرض موجز إلطار املفاهيم التي تقوم عليها
احلسابات الدولية .ويقدم العرض املوجز التايل ملخصا للطبعة
السادسة من دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل.
ولالطالع على عرض أوفىُ ،يرجى الرجوع إىل الطبعة السادسة
من الدليل .ويف احلاالت التي قد يرى القارئ أن املشورة
فسر على نحو
التي يقدمها هذا املرشد بشأن املفاهيم قد ُت َّ
يحيد عن سياق الطبعة السادسة من دليل ميزان املدفوعات
ووضع االستثمار الدويل ،عندئذ ينبغي استخدام الدليل
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باعتباره املصدر األساسي للمشورة حول املفاهيم .أما مفاهيم
احلسابات الدولية فهي متسقة مع نظام احلسابات القومية،
ومن ثم يمكن مقارنتها أو جتميعها مع غيرها من اإلحصاءات
االقتصادية الكلية.
 13-1وتقدم احلسابات الدولية لالقتصاد املعني عرضا
موجزا للعالقات االقتصادية بين املقيمين يف هذا االقتصاد
والعامل اخلارجي وتوفر إطارا متكامال لتحليل العالقات
االقتصادية الدولية لهذا االقتصاد .وتتألف من الكشوف
اإلحصائية التالية:
• وضع االستثمار الدويل — وهو بيان إحصائي يوضح
يف نقطة زمنية معينة قيمة ( )1األصول املالية
للمقيمين يف االقتصاد املعني والتي تمثل مطالبات
مستحقة على غير مقيمين أو يف شكل سبائك ذهب
ُمحتفظ بها كأصول احتياطية ،و( )2اخلصوم
املستحقة على االقتصاد املعني لغير املقيمين.

• ميزان املدفوعات — وهو بيان يلخص املعامالت
االقتصادية بين مقيمين وغير مقيمين أثناء فترة
زمنية حمددة

• التغيرات األخرى يف حساب األصول املالية واخلصوم —
وهو بيان يوضح التدفقات األخرى ،مثل فروق التقييم،
ويطابق بين بيانات ميزان املدفوعات ووضع االستثمار
الدويل عن فترة حمددة من خالل عرض التغيرات
الناجتة عن أحداث اقتصادية بخالف املعامالت بين
مقيمين وغير مقيمين.

 14-1ويتألف االقتصاد من كل الوحدات املؤسسية
املقيمة يف إقليم اقتصادي معين .واملفهوم األكثر شيوعا
لالقتصاد اإلقليمي هو املنطقة اخلاضعة للسيطرة
االقتصادية الفعلية حلكومة واحدة .وألغراض إعداد
اإلحصاءات العاملية وإبالغ البيانات لصندوق النقد الدويل،
من املهم أن تتوافر بيانات عن كافة املناطق اخلاضعة
لسيطرة حكومة معينة ،بما فيها أي مناطق خاصة،
حتى وإن كانت هذه املناطق اخلاصة ُتسبتعد أو ُتعرض
بصورة منفصلة لبعض األغراض املتعلقة بهذه احلكومة.
أما الكيانات االقتصادية التي تربطها عالقات أوثق مع
2
اقتصادات أخرى فهي كيانات غير مقيمة.

التدفقات واملراكز

 15-1تشير التدفقات إىل األعمال االقتصادية وآثار
األحداث خالل فترة حماسبية معينة ،وتشير املراكز إىل
 2يتناول الفصل الرابع يف «دليل ميزان املدفوعات ووضع
االستثمار الدويل» مفهوم اإلقامة باستفاضة.
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مستوى معين من األصول واخلصوم يف وقت حمدد .و ُت َق َّيد
التدفقات الدولية يف احلسابات بوصفها معامالت (ميزان
املدفوعات) وتدفقات أخرى (تغيرات أخرى يف حساب
األصول املالية واخلصوم) .و ُت َق َّيد مراكز األصول املالية
واخلصوم اخلارجية يف وضع االستثمار الدويل .والعالقة
بين التدفقات واملراكز هي عالقة تكامل ،بمعنى أن جميع
التغيرات التي حتدث يف املراكز بين نقطتين زمنيتين
تفسرها بالكامل التدفقات املق َّيدة .وتصنف مراكز وتدفقات
األصول املالية واخلصوم يف جمموعات حسب تصنيف
وظائفها وأدواتها .أما املعامالت غير املالية فتصنف عادة
يف جمموعات وفقا لطبيعتها وخصائصها .وترد مناقشة
التدفقات واملراكز بالتفصيل يف الفصل الثالث يف الطبعة
السادسة من دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار
الدويل.

 16-1وتشكل املعاملة تفاعال بين وحدتين مؤسسيتين
وفقا التفاق متبادل أو بحكم القانون وتنطوي على مبادلة
قيمة بقيمة أو حتويل .ويمتد هذا التعريف ليشمل األعمال
التي جترى داخل الوحدة املؤسسية واألصلح من الوجهة
التحليلية معاجلتها وقيدها بصورة منفصلة كمعامالت،
مما يرجع غالب ًا ألن الوحدة تعمل يف اقتصادين خمتلفتين،
كأن يعمل أحد أجزائها كفرع غير مقيم .ويمتد التعريف أيضا
ليغطي التحويالت بال مقابل ،من خالل حتديد التحويالت
باعتبارها التدفق املناظر للقيمة االقتصادية املقدَّمة.
واملعامالت املق َّيدة يف احلسابات الدولية هي معامالت
جتري بين وحدتين مؤسسيتين ،تكون إحداهما مقيمة يف
االقتصاد القائم بإعداد البيانات واألخرى غير مقيمة فيه،
وهو ما يمثل تغيرا يف امللكية االقتصادية بين الوحدات.
 17-1وتمثل التدفقات األخرى التغيرات يف حجم
أصول أو خصوم أو يف قيمتها أو تصنيفها ال تكون ناجتة
عن معاملة بين مقيم وغير مقيم .وتغطي التدفقات األخرى
نوعين رئيسيين )1( :التغيرات األخرى يف حجم األصول
واخلصوم ،مما يعكس دخول أصول جديدة يف امليزانيات
العمومية وخروج أصول وخصوم قائمة من امليزانيات
العمومية ال تكون ناشئة عن تفاعالت متفق عليها بين
الوحدات املؤسسية (أي املعامالت) ،و( )2عمليات إعادة
تقييم (مكاسب وخسائر احليازة) أحد األصول أو اخلصوم
الناشئة من التغيرات يف أسعار الصرف أو من التغيرات
األخرى يف األسعار.
 18-1ويشير تعبير «املراكز» اىل مستوى األصول املالية
أو اخلصوم يف نقطة زمنية معينة ويتم قيدها يف وضع
االستثمار الدويل .ويتم ربط املراكز عند نقطتين زمنيتين
بالتدفقات خالل الفترة املمتدة بينهما ألن التغيرات يف
املراكز تنشأ عن املعامالت والتدفقات األخرى.
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مرشد جتميع بيانات ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل

النظام احملاسبي

 19-1ينبغي إعداد احلسابات الدولية لالقتصاد املعني
على أساس مسك الدفاتر بنظام القيد املزدوج الرأسي من
3
منظور املقيمين يف ذلك االقتصاد ،وبيانه يف عمودين.
ونظرا ألن كل معاملة تكون إما مبادلة أو حتويال ،فإنها
تقتضي إدخال قيدين بقيمة متساوية .وتضمن طريقة مسك
الدفاتر بنظام القيد املزدوج الرأسي تساوي جمموع كل
القيود الدائنة مع جمموع كل القيود املدينة لكل املعامالت.
ويف احلسابات الدولية ،يقدم صايف وضع االستثمار الدويل
مقياسا لصايف املطالبات املالية على غير املقيمين زائد
سبائك الذهب احملتفظ بها كذهب نقدي.
 20-1ويف احلسابين اجلاري والرأسمايل ،تندرج حتت
القيد الدائن قيود صادرات السلع واخلدمات والدخل األويل
مستحق القبض والتحويالت مستحقة القبض والتصرف
ويستخدم قيد مدين
يف األصول غير املالية غير املن َتجةُ .
لتسجيل قيود الواردات والدخل األويل مستحق الدفع
والتحويالت مستحقة الدفع واقتناء األصول غير املالية غير
املن َتجة .ويف حالة املعامالت يف األصول املالية واخلصوم،
فإن استخدام مصطلحي «صايف اقتناء األصول املالية»
و«صايف حتمل اخلصوم املالية» يلقي الضوء على تأثير
احلساب املايل على وضع االستثمار الدويل .و ُت َق َّيد بنود
احلساب املايل على أساس صاف مع الفصل بين كل أصل
مايل وخصم (أي أنهما يب ِّينان التغيرات الناشئة عن كل
القيود الدائنة واملدينة خالل فترة حماسبية معينة) .ويشير
التغير املوجب إىل ارتفاع يف األصول أو اخلصوم بينما
يشير التغير السالب إىل انخفاض يف األصول أو اخلصوم.
 21-1وتوصي الطبعة السادسة من دليل ميزان
املدفوعات ووضع االستثمار الدويل باستخدام أساس
االستحقاق لتحديد وقت قيد التدفقات .ويوفر أساس
االستحقاق أكثر املعلومات شموال حيث يتم قيد جميع
التدفقات (بما فيها املعامالت غير النقدية واملعامالت
احملتسبة والتدفقات األخرى) .ويكتسب تغير امللكية
االقتصادية أهمية حمورية يف حتديد وقت القيد على أساس
االستحقاق .ويعني تغير امللكية من املنظور االقتصادي
انتقال كل ما يرتبط بها من خماطر ومزايا وحقوق
ومسؤوليات فعلية إىل املالك اجلديد.
 22-1ومن القضايا ذات األهمية بالنسبة ملعدي بيانات
ميزان املدفوعات حتويل بيانات املعامالت واملراكز امل َُع َّبر
ُ 3يشتق النظام احملاسبي الذي تقوم عليه احلسابات الدولية ،إضافة
إىل مسك الدفاتر بنظام القيد املزدوج الرأسي ،من مبدأين آخرين ملسك
الدفاتر (مسك الدفاتر بنظام القيد املزدوج األفقي ،ومسك الدفاتر بنظام
القيد الرباعي) .ويتناول الفصل الثالث يف الطبعة السادسة من دليل
ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل شرح هذه املبادئ احملاسبية
باستفاضة.

عنها بعملة واحدة إىل العملة (وحدة احلساب) املستخدمة يف
إعداد حسابات ميزان املدفوعات 4.وتوصي الطبعة السادسة
من دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل بتحويل
التدفقات على أساس أسعار الصرف السائدة وقت حدوث
التدفقات وحتويل املراكز بأسعار الصرف السائدة يف تاريخ
امليزانية العمومية .وينبغي استخدام النقطة الوسطى بين
سعري البيع والشراء وقت حدوث املعامالت ويف نهاية يوم
العمل يف التاريخ املرجعي للمراكز.
 23-1ورغم توازن حسابات ميزان املدفوعات من حيث
املبدأ ،تنشأ االختالالت نتيجة قصور البيانات املصدرية
ويعرف بصايف
ووسائل إعداد البيانات .وهذا االختالل — ُ
السهو واخلطأ — هو من السمات املعتادة يف بيانات
ميزان املدفوعات ،وينبغي عرضه منفصال ضمن البيانات
املنشورة.

التصنيفات املستخدمة يف إحصاءات
احلسابات الدولية

 24-1يستند التمييز بين احلسابات اخملتلفة يف ميزان
املدفوعات إىل طبيعة املوارد االقتصادية املقدمة واملتلقاة.
ويعرض احلساب اجلاري معامالت السلع واخلدمات والدخل
األويل والدخل الثانوي بين مقيمين وغير مقيمين؛ ويعرض
احلساب الرأسمايل القيود الدائنة والقيود املدينة لألصول
مل ْن َت َجة غير املالية والتحويالت الرأسمالية بين مقيمين
غير ا ُ
وغير مقيمين؛ ويعرض احلساب املايل صايف اقتناء األصول
املالية والتصرف فيها واخلصوم .ويمثل جمموع رصي َدي
احلسابين اجلاري والرأسمايل صايف اإلقراض (الفائض)
أو صايف االقتراض (العجز) الذي يسجله االقتصاد املعني
يف معامالته مع العامل اخلارجي ،ويساوي ذلك من ناحية
املفهوم صايف رصيد احلساب املايل .ويفسر احلساب املايل
وحساب التغيرات األخرى معا التغير الذي يطرأ على وضع
االستثمار الدويل بين بداية الفترة ونهايتها.
 25-1األصول املالية هي املطالبات املالية ملقيمين
على غير مقيمين مضاف ًا اليها حيازات سبائك الذهب،
واخلصوم املالية هي املطالبات املالية لغير مقيمين على
مقيمين .وينقسم تبويب األصول املالية واخلصوم يف
احلساب املايل ويف وضع االستثمار الدويل إىل ما يلي:
• النوع الوظيفي لالستثمار (االستثمار املباشر،
واستثمار احلافظة ،واملشتقات املالية (بخالف
االحتياطيات) وخيارات االكتتاب املمنوحة للموظفين،
واالستثمارات األخرى واألصول االحتياطية).
 4تستخدم بعض االقتصادات العملة الوطنية كوحدة احلساب ،بينما
تستخدم اقتصادات أخرى عملة خمتلفة (كالدوالر األمريكي).
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• أدوات االستثمار (حصص امللكية وأسهم صناديق
االستثمار ،وأدوات الدين ،واألصول املالية واخلصوم
األخرى)
• قطاع الطرف احمللي يف املعاملة (البنك املركزي
واحلكومة العامة وشركات تلقي الودائع عدا البنك
املركزي ،وقطاعات أخرى — ُت َق َّسم القطاعات األخرى
أيضا إىل الشركات املالية األخرى ،والشركات غير
املالية ،واألسر املعيشية ،واملؤسسات غير الهادفة
للربح التي تخدم األسر املعيشية).

مصادر البيانات املستخدمة يف إعداد
إحصاءات احلسابات الدولية

 26-1تتناول الفصول من الثاين إيل التاسع عرض
وحتليل مصادر البيانات الرئيسية التي قد تستخدم يف إعداد
كشوف ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل ،بدءا من
مسوح املؤسسات إىل استخدام بيانات االقتصادات املقابلة
املتاحة يف قواعد البيانات الدولية .وتراعى السمات اخلاصة
لهذه املصادر .وترد معاجلة مسوح املؤسسات يف الفصلين
الثاين (كيفية إجراء املسح) والثالث (مسوح معينة مليزان
املدفوعات ووضع االستثمار الدويل) .ويتناول الفصالن
الرابع واخلامس استخدام نظام إلبالغ بيانات املعامالت
الدولية وإحصاءات التجارة الدولية للبضائع ،بالترتيب.
ويناقش الفصل السادس مصادر البيانات الرسمية واإلدارية
األخرى (لقطاعي احلكومة العامة والبنك املركزي والبيانات
التي جتمعها املؤسسات احلكومية كمنتج فرعي عند أداء
مهامها اخملتلفة) .ويناقش الفصل السابع البيانات التي
يوفرها صندوق النقد الدويل واملنظمات الدولية األخرى
وقواعد البيانات الدولية مع بيانات كل اقتصاد مقابل على
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حدة (مثل اإلحصاءات املصرفية الدولية ،واملسح املنسق
لالستثمار املباشر ،واملسح املنسق الستثمار احلافظة).
ويناقش الفصل الثامن الترتيبات املؤسسية ،وأساليب
التقدير ،وقضايا أخرى قد تؤثر على إعداد احلسابات الدولية.
ويناقش الفصل التاسع مصادر البيانات املستخدمة يف
إعداد كشوف وضع االستثمار الدويل ،بما يف ذلك اشتقاق
بيانات املراكز على أساس ربع سنوي من بيانات املعامالت
ربع السنوية.

إعداد ونشر إحصاءات احلسابات الدولية

 27-1يغطي الفصل العاشر موضوعات ذات صلة
بإعداد احلساب املايل ،بما يف ذلك أساليب التقدير يف حالة
عدم توافر البيانات يف الوقت املناسب أو عدم توافرها على
اإلطالق .وتركز الفصول من احلادي عشر إىل اخلامس عشر
على فئات منفردة يف ميزان املدفوعات ،وهي السلع (الفصل
احلادي عشر) ،واخلدمات (الفصل الثاين عشر) ،والدخل
األويل (الفصل الثالث عشر) ،والدخل الثانوي (الفصل الرابع
عشر) ،واحلساب الرأسمايل (الفصل اخلامس عشر) ،والتمويل
االستثنائي (الفصل السادس عشر).
 28-1ويركز الفصل السابع عشر على اثنين من اجلوانب
املهمة يف تقييم جودة البيانات :املنفعة وسهولة االطالع.
وتتعلق سهولة االستخدام بنشر البيانات بالدرجة املالئمة
من الدورية واحلداثة ،واتساقها داخليا ومع غيرها من
جمموعات البيانات االقتصادية الكلية .وتتعلق سهولة
االطالع بنشر البيانات اإلحصائية والبيانات الوصفية
بوضوح وعلى أساس سهولة احلصول عليها وبال حتيز ،مع
تقديم خدمات الدعم املالئمة للمستخدمين.
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كيفية إجراء املسوح

مقدمة

 1-2يقدم هذا الفصل بعض املعلومات والقواعد العامة
حول ما يتعين القيام به إلجراء مسوح املؤسسات .غير أنه
يمكن أيضا تطبيق هذه اإلجراءات على غير ذلك من مسوح
منشآت األعمال أو األسر املعيشية إذا كانت ألغراض ميزان
املدفوعات .وبينما ال يزال كثير من االقتصادات يستخدم
نظما مصرفية إلبالغ بيانات املعامالت الدولية؛ يعمل بعض
االقتصادات حاليا على االنتقال إىل نظم جمع البيانات
القائمة على املسوح .ويقرر كل اقتصاد املنهج العام الذي
يعتمده ،وإن كان النظام القائم على املسوح ُيعد أقدر على
جمع البيانات ألغراض إحصاءات ميزان املدفوعات ووضع
االستثمار الدويل نظرا لتزايد تعقيدات املعامالت ،بينما
ال يزال نظام إبالغ بيانات املعامالت الدولية مستخدما
بفعالية يف بعض الظروف «األساسية» األخرى.
 2-2ويمكن استخدام مسوح املؤسسات يف رصد بيانات
معظم عناصر ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل.
ويشترك كل هذه املسوح يف بعض اجلوانب التشغيلية.
ويبدأ هذا الفصل بوصف اخلطوات املتبعة يف إجراء مسوح
املؤسسات .وتنطبق املبادئ العامة املوضحة يف هذا
الفصل على جميع احلاالت ،حتى وإن كانت عملية جمع
املعلومات تتراوح بين جمع البيانات بالهاتف من عدد
صغير من الشركات الكبيرة وإجراء مسوح أوسع نطاق ًا وعلى
درجة عالية من التنظيم قائمة على املراسالت البريدية أو
عبر شبكة اإلنترنت .ويمكن كذلك تصميم مسح معين بحيث
يرصد أنواعا حمددة من البيانات أو للحصول على بيانات
الستكمال مصادر أخرى مثل نظام إبالغ بيانات املعامالت
الدولية.
 3-2وينبغي أن تستند املسوح إىل أهداف حمددة
بوضوح ،ومنهجية سليمة جلمع البيانات ،وإىل أساس
قانوين راسخ .كذلك يقتضي إجراء مسوح املؤسسات إعداد
نماذج جلمع البيانات مصممة بشكل سليم ،وتوفير تغطية
كاملة للمجتمع اإلحصائي ،ووضع هياكل وتصنيفات
حمددة للبيانات ،واتباع إجراءات فعالة للتحقق من صحة
البيانات وجتميعها.

اجلدول الزمني

 4-2سوف يتعين على الهيئات املعنية بإعداد البيانات
التي مل يسبق لها إجراء املسوح وضع جدول زمني يختلف

عن اجلداول الزمنية يف الهيئات التي اعتادت إجراء املسوح
بانتظام .ويعرض اإلطار  1-2إطارا عاما إلعداد جدول
زمني يغطي معظم اجلوانب التي يتعين على معدي البيانات
مراعاتها عند إعداد املسح .ويتناول هذا الفصل كل خطوة
من هذه اخلطوات بمزيد من التفصيل .ويمكن مواءمة اجلدول
الزمني مع الظروف الوطنية ،لكن هذه اخلطوات تنطبق بوجه
عام على معظم املسوح .وبالنسبة للهيئات التي تتمتع بقدر
أكبر من املمارسة واخلبرة ،أو التي ال تتعامل مع موضوعات
على نفس مستوى التعقيد مقارنة بغيرها ،فلن تكون بحاجة
إىل مهلة حتضير طويلة قبل إجراء املسح ،وقد ال حتتاج
كذلك إىل مهلة بنفس القدر ألغراض تدقيق الردود على
املسح ومعاجلتها ونشرها.

مسؤولية إصدار اإلحصاءات الرسمية

 5-2يف كثير من االقتصادات هناك قوانين لإلحصاءات
أو ترتيبات قانونية فعالة يحصل بموجبها البنك املركزي أو
هيئة اإلحصاء على سلطة جمع املعلومات أو إجراء املسوح.
وقد ال تتوافر هذه السلطة القانونية يف بعض االقتصادات.
وقد يكون من املالئم يف هذه الظروف البدء يف جمع
البيانات على أساس طوعي ،وهو ما يعتمد على العالقة
بوجه عام بين هيئة جمع البيانات والشركات املشمولة
يف املسح ،وإن كان ُي َف َّضل توافر السلطة القانونية يف أقرب
وقت ممكن .وينبغي أن تنص السلطة القانونية الصحيحة
على أن إبالغ املعلومات اإلحصائية إلزامي ،وخاصة على
الشركات الكبرى.
 6-2ويمكن تقسيم مسؤولية جمع البيانات ألغراض
ميزان املدفوعات يف بعض االقتصادات بين هيئتين أو
أكثر .وعلى سبيل املثال ،يمكن أن تتوىل البنوك املركزية
مسؤولية احلصول على البيانات من املؤسسات املالية،
بينما ُتعنى هيئة اإلحصاء الوطنية بمسؤولية الكيانات غير
املالية .ويف اقتصادات أخرى ،ربما كانت الهيئة التي تصدر
املوافقة على االستثمار أو جهاز الرقابة على املؤسسات
املالية مصدرا بالغ األهمية للمعلومات عن املعامالت عبر
احلدود .وبينما تضفي مشاركة جميع الهيئات املعنية يف
تصميم املسح مزيدا من األهمية على البيانات التي يتم
جمعها يف نهاية املطاف ،باإلضافة إىل أنها توسع نطاق

كيفية إجراء املسوح
اإلطار  :١-٢مسودة اجلدول الزمني إلجراء مسح للمؤسسات
ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ إﺟﺮاء اﳌﺴﺢ
ﲢﺪﻳﺪ ا�ﺘﻤﻊ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ وإﻋﺪاد إﻃﺎر اﳌﺴﺢ :ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺨﺰن ﰲ ﻗﺎﻋﺪة
ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت .اﻟﺒﺪء ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ا�ﻴﺒﻴﻦ اﶈﺘﻤﻠﻴﻦ.
ﲢﺪﻳﺪ اﳌﺼﺎدر ﻹﻧﺸﺎء إﻃﺎر اﳌﺴﺢ.
ﲢﺪﻳﺪ ﻧﻄﺎق ﺗﻐﻄﻴﺔ اﳌﺴﺢ :ﻣﺴﺢ ﺑﺎﻟﻌﻴﻨﺔ أو ﺗﻌﺪاد.
ﲢﺪﻳﺪ ﻛﻤﻴﺔ وﻧﻮع اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻠﺰم ﺟﻤﻌﻬﺎ وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ ا�ﻴﺒﻴﻦ اﶈﺘﻤﻠﻴﻦ.
وﺿﻊ ﻣﺴﻮدة اﺳﺘﻤﺎرات اﳌﺴﺢ وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ ا�ﻴﺒﻴﻦ.
اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺈﺟﺮاء ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﻣﺒﺪﺋﻴﺔ ﻣﻊ ا�ﻴﺒﻴﻦ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ.
وﺿﻊ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻻﺳﺘﻤﺎرات اﳌﺴﺢ.
اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺈﺟﺮاء ﻣﺴﺢ ﲡﺮﻳﺒﻲ ﻣﻊ ﻋﻴﻨﺔ ﺻﻐﻴﺮة ﻣﻦ ا�ﻴﺒﻴﻦ.
وﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﺬﻛﻴﺮ ﺟﻤﻴﻊ ا�ﻴﺒﻴﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﺑﺎﳌﺴﺢ.
إﻋﻼم ﳎﺘﻤﻊ ا�ﻴﺒﻴﻦ ﺑﺎﳌﺴﺢ اﳌﻘﺒﻞ ،إذا أﻣﻜﻦ
اﻟﺒﺪء ﺑﺤﻠﻘﺎت اﻟﻨﻘﺎش ﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ا�ﻴﺒﻴﻦ ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎت وﺷﺮوط اﳌﺴﺢ.
إرﺳﺎل اﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎت ﺑﺎﻟﺒﺮﻳﺪ
ورود ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳌﺴﺢ ﻣﻦ ا�ﻴﺒﻴﻦ.
واﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﻊ ا�ﻴﺒﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﱂ ﻳﺮﺳﻠﻮا اﻟﺮد.
إدﺧﺎل اﻟﺮدود ﰲ ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت.
ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻟﻨﺸﺮﻫﺎ.
ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻟﻀﻤﺎن
اﳉﻮدة.
إﻋﻼن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ/اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
ﻹدراﺟﻬﺎ ﰲ ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت/وﺿﻊ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺪوﱄ.
١٢-

٩-

٦ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﳌﺮﺟﻌﻲ

٣-

اﻟﺘﺎرﻳﺦ
اﳌﺮﺟﻌﻲ

١

٢

٣

٤

٥

ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﳌﺮﺟﻌﻲ

٦

)ﺷﻬﺮا(
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مرشد جتميع بيانات ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل

تغطيتها ومستوى دقتها بوجه عام ،فمن الضروري أن جتيز
السلطة القانونية جلمع هذه البيانات اطالع كل الهيئات
املعنية على املعلومات .وينبغي أن يوضح استبيان املسح
أي الهيئات التي يمكنها االطالع على البيانات امل َُب َّلغة.
ويقدم الفصل الثامن من هذا املرشد مزيدا من املعلومات
عن الترتيبات املؤسسية إلعداد إحصاءات القطاع اخلارجي.

إنشاء أو حتديث إطار املسح

 7-2يتضمن إطار املسح جمموعة الوحدات املشمولة
باملسح والتفاصيل عن هذه الوحدات التي يمكن أن تسهل
إجراء املسح .ويمكن استخدام إطار املسح يف إعداد قائمة
الوحدات وكذلك تسهيل بعض اخلطوات التي تدخل يف
إجراء املسح ،وال سيما من خالل حفظ وتتبع املعلومات عن
الوحدات املشمولة باملسح.

إعداد السجل العام

 8-2تتسم مصادر املعلومات عن اجمليبين احملتملين
بالتنوع ،كما أن العمل الالزم إلعداد سجل عام ُيستخدم
يف إجراء املسوح ألغراض ميزان املدفوعات يتوقف على
املعلومات املتوفرة يف السجالت املوجودة بالفعل .والسجل
العام هو جمموعة من الدفاتر التي تتضمن معلومات عن
الوحدات االقتصادية املدرجة ،أو التي ُيحتمل إدراجها ،يف
مسوح ميزان املدفوعات.
 9-2ويف حالة عدم وجود سجل عام أو إذا كان السجل
املتوفر هو سجل مبدئي فحسب ،نعرض فيما يلي بعض
املصادر التي يمكن استخدامها لبناء السجل العام:
• سجالت الشركات القائمة والتي حتتفظ بها الهيئة
اإلحصائية أو غيرها من الهيئات احلكومية ألغراض
أخرى قد تساعد يف تقديم معلومات مفيدة عن تلك
الشركات التي لديها معامالت أو مراكز دولية
• املصادر احلكومية اإلدارية؛ تبعا للتشريعات احمللية
والترتيبات اإلدارية أو سلطة الهيئة املعنية بجمع
البيانات ،وقد تشمل هذه املصادر السجالت أو
امللفات أو القوائم الضريبية (بما فيها ملفات ضريبة
القيمة املُضافة وملفات اجلمارك)
• املعلومات املتوافرة لدى الهيئات اخملتصة بإصدار
املوافقة على االستثمار األجنبي أو جمالس تسويق
املنتجات
• املعلومات املتوافرة لدى السلطات التنظيمية (مثل تلك
املسؤولة عن الرقابة على املؤسسات املالية)
• التقارير الصادرة عن الشركات بموجب القانون
وتفاصيل تسجيل الشركات
• السجالت املُحتفظ بها يف نظام مراقبة النقد األجنبي
أو نظام إبالغ بيانات املعامالت الدولية

• تقارير اإلعالم (مثل جمالت مؤسسات األعمال ،أو
الصحف ،أو اجملالت التجارية)
• قواعد البيانات والتقارير املتاحة لالطالع العام مثل
سجل البورصة ،وخدمات املعلومات لسجالت األسهم
التجارية؛ ونشرات هيئات تصنيف مراتب اجلدارة
االئتمانية الدولية ،وتقارير أو خدمات بحوث السوق
التي تعدها أو تقدمها شركات احملاسبة أو السمسرة.
• احتادات الصناعة والتجارة ،ويمكن أن توفر هذه
االحتادات قوائم املؤسسات األعضاء ،غالبا مع
اإلشارة إىل حجمها املايل
• دليل الهاتف
 10-2وكل هذه املصادر يشوبها بعض أوجه القصور
وبالتايل ينبغي استخدامها معا .وباإلضافة إىل ذلك،
فإن نطاق تغطيتها قد يكون أكبر من النطاقات احملددة
لألغراض اإلحصائية أو أصغر منها أو خمتلفا عنها .ومع
ذلك ،سيساهم معظمها يف إنشاء السجل العام ،مثال بتوفير
املعلومات عن حجم نشاط الشركات .فعلى سبيل املثال ،قد
تتضمن قائمة املستوردين املتاحة من إحصاءات التجارة
الدولية تصنيفا للمستوردين حسب حجم نشاط االستيراد
يف فترة زمنية حمددة.
 11-2ويمكن النظر إىل عملية إنشاء السجل العام
مليزان املدفوعات باعتبارها مؤلفة من مرحلتين .ففي
املرحلة األوىل ،يجري حتديد الشركات التي ُيحتمل دخولها
يف معامالت ميزان املدفوعات كونها مشاركة يف أنشطة
عبر احلدود وذلك من خالل املصادر الوارد وصفها سلفا.
ومن ثم ،يصبح السجل العام هو مصدر قائمة الشركات التي
ُتدرج يف مسوح ميزان املدفوعات .وتعقد بعد ذلك املقارنة
بين هذه الشركات والوحدات املدرجة من قبل يف السجل
العام .وينبغي ملعدي البيانات بذل قصارى جهودهم
لتحديد كل الوحدات املُحتمل مشاركتها يف معامالت كبيرة
يف ميزان املدفوعات.
 12-2ويف املرحلة الثانية ،يتوافر مزيد من املعلومات
عن الشركات التي تم حتديدها من املصادر األولية ولكنها
مل تدخل يف السجل العام بعد .وال ُي َر َّجح أن يتضمن سجل
ميزان املدفوعات كل الشركات التي حددتها املصادر
ألن بعض الوحدات لن تكون قد شاركت يف األنشطة حمل
االهتمام .ويجوز استخدام مسح استطالعي الكتشاف أي
أنشطة ميزان املدفوعات هي التي تشارك فيها الشركات
وحجم هذه األنشطة ،إن ُو ِجدت .وتقدم االستمارة النموذجية
 1يف امللحق الثامن مثاال على االستمارة التي يمكن
استخدامها يف املسح االستطالعي .ويف مثل هذه املسوح،
ينبغي أن تظل االستمارة بسيطة للحد من تكاليف جمع
البيانات ومعاجلتها .وقد يكشف تنفيذ املسح االستطالعي
عن وجود مشكالت يف البيانات املصدرية؛ فقد يكتشف
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وجود عدد من حاالت االزدواجية ،أو قد يتعذر ،يف الواقع
العملي ،حتديد كل الوحدات املدرجة بقائمة أحد املصادر.
 13-2وينبغي قيد الشركات التي يتبين من املسح
االستطالعي أنها غير مشاركة يف أنشطة ميزان املدفوعات
ضمن قائمة بالشركات املتبقية ومتابعة أنشطتها .وينبغي
التواصل مع هذه الشركات عند إجراء املسوح االستطالعية
يف املستقبل كل خمس سنوات تقريبا.
 14-2ويمكن وضع مستوى حدي إلدراج الشركات ضمن
املسح االستطالعي — وخاصة إذا كانت القوائم املصدرية
كبيرة .ومع ذلك ،قد يرغب ُمعِ د البيانات يف إضافة وحدات
ذات أهمية خاصة إىل السجل مباشرة ،بدال من إدخالها يف
املسح االستطالعي ،حتى تشارك هذه الوحدات يف عمليات
جمع بيانات ميزان املدفوعات يف أقرب وقت ممكن .ويجوز
قيد الوحدات دون املستوى احلدي يف قوائم تكميلية.
 15-2يف حالة حفظ الوحدات املدرجة يف السجل
العام مليزان املدفوعات على أساس جمموعات الشركات،
ينبغي أن يتضمن السجل العام بعض املعلومات عن هياكل
جمموعات الشركات .وتتسم هذه املعلومات باألهمية عند
تقرير إمكانية إدراج شركة ما يف سجل ميزان املدفوعات.
ويف هذه احلاالت ،يجب أن يعرف معد البيانات ما إذا كانت
الشركة جزءا من جمموعة حمددة بالفعل .كذلك فإن سجل
الشركة املرتبط بنظام إبالغ بيانات املعامالت الدولية
يمكن أن يقيد أيضا معلومات على أساس جمموعة شركات
حتى وإن كانت عملية جمع البيانات (املسح) قد تستخدم
الشركة باعتبارها الوحدة اإلحصائية.
 16-2وبمجرد إنشاء سجل ميزان املدفوعات ،ينبغي
حتديثه وتوسيع نطاقه حسب مقتضى احلال .وينبغي أن
يعمل معدو البيانات على مواكبة التطورات التي يمر بها
االقتصاد -وذلك على سبيل املثال ،عن طريق مطالعة
األخبار املالية .وينبغي أن يواصل معدو البيانات توخي
اليقظة ألي تغيرات رئيسية حتدث على مستوى املصادر
املستخدمة يف التحديد املبدئي للشركات التي ُيحتمل
مشاركتها يف معامالت ميزان املدفوعات .وسينبغي إخراج
بعض الشركات من السجل العام لعدم مشاركتها يف نمط
املعامالت/املراكز اخلاضعة للقياس ،بينما سيتعين إضافة
شركات أخرى.
 17-2وينبغي أن يتضمن السجل العام اسم الوحدة
وعنوانها واسم مسؤول االتصال وأرقام الهاتف والفاكس،
وجمال وحجم نشاطها يف ميزان املدفوعات .وبينما ينظر
اىل سجل ميزان املدفوعات على أنه قاعدة بيانات منطقية،
فال ينبغي فصله فعليا عن السجالت اإلحصائية األخرى.
على سبيل املثال ،حتتفظ بعض مكاتب اإلحصاءات الوطنية
بسجل واحد جلميع املسوح ،بما فيها البيانات التي ُتمع
ألغراض إحصاءات ميزان املدفوعات .وتقدم االستمارة
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النموذجية  2يف امللحق الثامن مثاال على االستمارة التي
يمكن استخدامها يف جمع البيانات الالزمة إلنشاء السجل
العام.
 18-2من الضروري مراجعة املصادر السابقة بصورة
دورية من أجل االستمرار يف حتديث السجل العام .وقد
جترى مسوح على بعض الشركات حول جمموعة خمتلفة من
املوضوعات ،بينما قد ُترى مسوح على شركات أخرى حول
موضوع واحد .وقد يكون بعضها مشموال بمسح متواصل،
بينما بعضها اآلخر ال يكون مشموال إال يف مسح معياري أو
تعداد ُيجرى بصورة غير منتظمة .ونتيجة لذلك ،يتعين أن
يغطي سجل الشركات الكثير من عناصر النظام.
 19-2وينبغي مراجعة مصادر السجل العام باستمرار،
كما ينبغي مضاهاة قوائم الوحدات اجلديدة احملددة بناء
على هذه املصادر مع السجل املوجود .وما مل يقتضي األمر
اتخاذ إجراء فوري آخر ،يمكن احلصول على معلومات عن
الوحدات اجلديدة من خالل إدراجها يف املسح االستطالعي
التايل.

بناء اجملتمع اإلحصائي للمسح

 20-2بعد إنشاء السجل العام ،يجب أن يضع معدو
البيانات قائمة باجمليبين احملتملين .وينبغي اتخاذ قرار
يف أسرع وقت ممكن حول ما إذا كان سيتم إجراء تعداد أو
جمع البيانات من أكبر مسح ممكن بالعينة .ويمكن اعتماد
مناهج خمتلفة يف حتديد جمتمع املبلغين .ويف الواقع
العملي ،يستخدم معدو البيانات يف كثير من االقتصادات
مزيجا من منهجين أو ثالثة مناهج عند جمع البيانات من
الشركات:
• التعداد — ويشمل كل أعضاء اجملتمع اإلحصائي
• املسح بطريقة التغطية اجلزئية— ويشمل كل الشركات
األعلى من مستوى حدي معين ُيقاس على أساس
أبعادها (رأس املال االسمي ،على سبيل املثال) أو
متغيرات أخرى (ممارسة نشاط كبير عبر احلدود،
على سبيل املثال)
• املسح بطريقة العينة العشوائية— ويشمل الشركات
التي ُي َف َّ
ضل انتقاؤها طبقا إلجراءات صارمة الختيار
العينة ،مع التوسع من نتائج العينة اىل تقدير إجمايل
النتائج للمجتمع اإلحصائي ككل.
• املسح بطريقة العينة العشوائية الطبقية— تقسيم
أعضاء اجملتمع اإلحصائي إىل جمموعات طبقا
حلجم النشاط املُختار بحيث تتوافر أمام الشركات
داخل الطبقات اخملتلفة احتماالت خمتلفة لكي يتم
اختيارها؛ وعادة ما يكون هذا االختيار مزيجا من
خياري التغطية اجلزئية والعينة العشوائية ،لكنه أكثر
تطورا وقد ينتج مستوى عالٍ من التغطية مع احلفاظ
نسبيا على فعالية التكاليف.
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مرشد جتميع بيانات ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل

 21-2وتفيد طريقة املسح بالتعداد يف توفير مقياس
مرجعي لتقدير اجملتمع اإلحصائي يف املسوح الالحقة
عندما تتاح إمكانية استخدام العينات .ومع ذلك ،بالنسبة
ملعظم األنشطة ،ليس من الضروري أن ُيجرى االقتصاد
القائم بإعداد البيانات تعدادا يغطي كل الشركات ألن ذلك
سيمثل عبئا كبيرا وكثير من االقتصادات غير جمهز لذلك.
واالحتفاظ بقاعدة بيانات تتضمن أحدث املعلومات عن كل
عمليات إضافة (وحذف) للشركات يف السجل العام هي جزء
أساسي من احلفاظ على دقة التقديرات قدر املستطاع.

 22-2وسوف حتقق االقتصادات التي مل يسبق لها إجراء
مسوح للمؤسسات منفعة جمة من التركيز يف البداية على
أكبر الشركات يف اقتصاداتها والتي تشارك يف النشاط
اخلاضع للقياس ،مع إعطاء اهتمام أقل للشركات األصغر.
وال ينبغي النظر يف أساليب أكثر تطورا إلعداد البيانات
إال بعد اكتساب خبرة يف إجراء املسوح ،وذلك مثال بإجراء
مسح بالعينة مع وضع تقديرات للشركات غير املشمولة
يف العينة .فإجراء مسح بالعينة دون إدراك سليم ألحجام
الشركات اخلاضعة للمسح وأهميتها النسبية قد يفضي إىل
إعداد بيانات ال يمكن االعتماد عليها يف التوسع اىل تقدير
إجمايل جمموع اجملتمع اإلحصائي (ونستعرض الحقا
مزيدا من التفاصيل عن أساليب تقدير اإلجمايل).

 23-2تعد عملية تقدير اإلجمايل للبيانات دون حصر
تعدادي أصعب من إجراء املسح ،وهو ما يقتضي توافر معرفة
مسبقة باحلجم التقريبي للمجتمع اإلحصائي .ويتحدد حجم
اجملتمع اإلحصائي من ُبعدين رئيسيين :عدد الكيانات يف
اجملتمع اإلحصائي ،ووزن معامالت/مراكز كل مؤسسة على
حدة .ونظرا ألن اإلحصاءات االقتصادية ُتعنى يف األساس
بالقيم ،ينبغي التركيز ،يف أي مسح ،على الشركات صاحبة
أكبر األوزان .ويف هذا الصدد ،ربما كان من املناسب إجراء
حصر تعدادي لتلك الشركات التي تشكل ،على سبيل املثال،
 %90من جمموع األنشطة/املراكز املستهدفة إلجراء املسح
بالعينة أو استخدام نماذج لتقدير بيانات النسبة املتبقية
وهي  .%10ومع ذلك ،من الضروري أيضا لفت اإلنتباه اىل
تزايد الطلب على بيانات الشركات الصغيرة واملتوسطة،
وهكذا فعند استخدام املسح بالعينة لهذه الشركات التي
تسهم بأصغر قدر يف اجملموع ،قد يكون من املفيد أخذ
هذه املعلومات يف االعتبار عند تصميم العينة ،حتى تكون
التفاصيل اخلاصة باملشروعات الصغيرة واملتوسطة قوية
كاف ألغراض التحليل ،وخاصة على مستوى قطاع
بقدر ٍ
ٍ
النشاط.

 24-2ويمكن استخدام املسح االستطالعي جلمع
معلومات وافية عن حجم معامالت ميزان املدفوعات ألطراف
املعامالت املنفردين ضمن إطار اجملتمع اإلحصائي .ويمكن
استخدام هذه املعلومات مباشرة يف تقدير تأثير الوحدات
غير املشمولة يف عملية جمع بيانات التغطية اجلزئية ،أو
يمكن استخدامها بصورة غير مباشرة يف وضع إطار للمسح
بالعينة .ونظرا ألن املسوح بالعينة غير ُمكَلِّفة نسبيا ،فمن
املمكن إجراؤها على فترات متواترة—على أساس سنوي أو
ربع سنوي مثال— ويمكنها أن توفر عوامل عالية اجلودة
لتوسيع نطاق النتائج من مسوح التغطية اجلزئية .ومن
املزايا األخرى التي توفرها املسوح بالعينة احتمال تراجع
تأثير عدم اإلجابة على استبيان املسح .أما العيب الذي يشوب
مسوح العينة فهو وجود خطأ املعاينة.

 25-2ومع ذلك ،من املرجح أن يكون عدم اإلجابة
مصدرا للقلق عند إجراء تعداد أو مسح بالعينة على حد
سواء .وينبغي وضع منهج مناسب للتعامل مع هذه املسألة
قبل جمع البيانات (راجع الفقرات من  56-2إىل ،)62-2
وتطبيقه على نحو مرن مع تطور املسح.

 26-2ويجب االتصال بكبار املتعاملين يف كل مرة
ُتمع فيها بيانات التغطية اجلزئية .وبالتايل ،من األهمية
بمكان حتديث قائمة كبار املتعاملين بصفة مستمرة .ومن
شأن استخدام طريقة جمع بيانات التغطية اجلزئية أن يحقق
وفورات يف التكلفة دون أن يتسبب يف تدين مستوى اجلودة
بشكل كبير .وعند استخدام منهج التغطية اجلزئية يف مسوح
ميزان املدفوعات ،ينبغي أن يضع معدو البيانات أساليب
للقيام ،على فترات متواترة ،بقياس مساهمات كل أعضاء
اجملتمع اإلحصائي يف أنشطة ميزان املدفوعات .ويمكن
إجراء هذه القياسات باستخدام املسح االستطالعي ،أو
املسح بالعينة للوحدات األصغر ،أو إجراء تعداد معياري.
 27-2وتهدف إجراءات املعاينة الفعالة إىل احلفاظ على
عدد الوحدات املُختارة وأخطاء املعاينة عند أدنى حد ممكن.
وعادة ما يتحقق هذان الهدفان بتقسيم اجملتمع اإلحصائي
إىل طبقات .ويسود حتديد خطأ املعاينة عامالن .العامل
األول هو حجم العينة ،فكلما ازداد حجم العينة ،تضاءل
خطأ املعاينة .والعامل اآلخر هو تنوع النشاط اخلاضع
للقياس ،فكلما ازداد تشتت النشاط ،كَ ُبر حجم خطأ املعاينة.
وال يمثل حجم اجملتمع اإلحصائي عامال مهما ما مل يكن
بالغ الصغر أو إذا كان حجم العينة قريبا من حجم اجملتمع
اإلحصائي .وينطوي تقسيم اجملتمع إىل طبقات على تقسيم
الوحدات ذات احلجم املماثل إىل جمموعات واختيار عينة
مستقلة يف كل جمموعة .وتكون درجة تنوع الوحدات يف
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كل جمموعة أقل من التنوع على مستوى جمتمع الوحدات
ككل .وعادة ما ُتصى كل الوحدات يف طبقة أكبر الوحدات
حجما .وباستخدام أساليب التقسيم إىل طبقات ،يقوم معدو
البيانات يف األساس بزيادة حجم عينة الوحدات التي ُيرجح
أن يكون التغير املطلق حلجم نشاطها كبيرا.
 28-2ويمكن أيضا استخدام املسوح بالعينة باعتبارها
طريقة املسح األساسية ،إضافة إىل استخدامها لتكملة
مسوح التغطية اجلزئية .وعلى سبيل املثال ،يمكن ملعدي
البيانات استخدام املسوح بالعينة باعتبارها املصدر
الرئيسي للمعلومات عن التجارة الدولية يف جماالت
خدمات ُمختارة .غير أن معدي البيانات يف كثير من
االقتصادات يفضلون عدم استخدام منهج املسح بالعينة
لتكملة مسوح التغطية اجلزئية .ويستخدمون بدال من ذلك
التعداد املعياري لتحديد مساهمة الوحدات األصغر .وعادة
وترى على فترات غير
ما تكون عمليات التعداد هذه مكلفة ُ
منتظمة .وبالتايل ،من احملتمل إجراء تعديالت يف النتائج
على فترات أكثر تباعدا .غير أن التعداد املعياري يوفر عادة
معلومات أكثر تفصيال مقارنة باملناهج األخرى كما يتيح
إمكانية متابعة أحجام بعض الشركات ،التي ينبغي اآلن
إدراجها ضمن مسح التغطية اجلزئية املعدد بالكامل ،ليبين
ما إذا كانت قد تغيرت أثناء الفترات الواقعة بين عمليات
التعداد.
 29-2ويجب أن يتوخى ُمعِ دو البيانات العناية يف اختيار
اجملتمع اإلحصائي الصحيح .ولتحقيق ذلك ،ينبغي إشراك
اجملموعة املالئمة املستهدفة ،وربما كانت الشركات األكبر،
من خالل عقد اجتماعات للتشاور .وينبغي من خالل هذه
املناقشات توعية الشركات بالغرض من املسح ومساعدة
هيئة اإلحصاء يف تصميم املسح لكي يصل إىل أقصى
مستويات الكفاءة يف احلصول على املعلومات الالزمة.
وحتى عندما يكون لهيئة اإلحصاء احلق القانوين يف جمع
البيانات ،فإن ذلك ال يضمن تعاون اجملموعة املستهدفة—
والتعاون مسألة جوهرية لتحقيق نتائج جيدة.
 30-2ولدى االتصال باجملموعة املستهدفة ،يتعين أن
تكون لدى معدي البيانات معرفة باملفاهيم التي تخضع
للقياس وكذلك طبيعة أنشطة األعمال اخلاضعة للمسح.
كذلك يجب أن يكون ُمعِ دو البيانات على دراية بأمور
مثل املصطلحات املستخدمة يف نشاط األعمال ،وطبيعة
العمليات ،ومسك الدفاتر ،واملمارسات احملاسبية ،لكي
يتمكنوا من التواصل مع اجملموعة املستهدفة واكتساب
احترامها لهم وتعاونها .وال تتبع كل مؤسسات األعمال
نفس طريقة التنظيم .وربما كانت املعلومات التي يسعى
إليها املسح مسجلة بطرق خمتلفة يف املؤسسات اخملتلفة
—وخاصة الشركات الكبيرة املتشعبة —وبالتايل من
شأن توافر بعض املرونة يف طريقة رصد البيانات أن
يساعد على حتقيق الهدف.
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مضمون املعلومات يف إطار املسح

 31-2ينبغي إعداد إطار املسح ،حسب موضوعه ،بفترة
كافية قبل التاريخ املرجعي (للموضوعات األكثر تعقيدا،
ربما كان من املالئم إعطاء مهلة تبلغ  12شهرا أو حتى 18
شهرا).
 32-2وينبغي أن يتضمن إطار املسح معلومات مهمة
عن كل ُمجيب وهو ما قد يساعد يف تتبع االتصاالت مع
اجمليبين .وتشمل املعلومات املهمة التي ُيحتفظ بها عن
املُجيب ما يلي:
• اسم اجمليب
• رمز تعريف اجمليب /رقم سجل الشركات أو السجل
التجاري
• عنوان اجمليب
• مسؤول االتصال لدى اجمليب/الشخص املفوض
بتوقيع االستمارة
• تكليف مسؤول االتصال لدى اجمليب/الشخص
املفوض بتوقيع االستمارة
• رقم هاتف مسؤول االتصال لدى اجمليب/الشخص
املفوض بتوقيع االستمارة
• رقم الفاكس وعنوان البريد اإللكتروين ملسؤول
االتصال لدى اجمليب/الشخص املفوض بتوقيع
االستمارة
• رمز نشاط اجمليب (أي قطاع أعمال اجمليب)
• السنة املالية ملؤسسة اجمليب (أي الفترة احملاسبية)

سجل املسح

 33-2توفر عملية جمع البيانات املتكاملة سجالت
شاملة للردود تتضمن معلومات عن اجمليب وملتابعة حالة
الردود.

تفاصيل سجالت الردود
• تاريخ إرسال اخلطابات/االستبيانات (يمكن إدخاله
تلقائيا عن طريق احلاسب اآليل)
• التاريخ احملدد الستالم الردود
• حالة الردود (تم الرد ،تمت تصفية الوحدة ،مل يتم الرد،
اجمليب تملكه وحدة أعمال أخرى ستقوم بالرد)
• تاريخ استالم أول رد
• تاريخ أول متابعة واملتابعة الالحقة وطبيعة املناقشة
ونتائجها
• تاريخ التعديل وتاريخ املتابعة – عند اإلقتضاء

إعداد إطار املسح باحلاسب اآليل

 34-2قد يوفر إعداد إطار املسح باحلاسب اآليل الوقت
واجلهد ملعدي البيانات ويقلل نطاق اخلطأ يف التعامل مع
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مرشد جتميع بيانات ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل

اجمليبين على املسح .ويلزم كذلك توخي احلرص يف صيانة
قاعدة البيانات ،مثال بتحديث ما يطرأ من تغييرات يف
العناوين ،وتغييرات يف أسماء الشركات ،وغير ذلك .ويتعين
على معدي البيانات الوطنية مراعاة خمتلف أنماط القضايا
واملهام ومنها ما يلي:
• مراعاة تدفقات املعلومات من وإىل قاعدة البيانات
(وقد يكون استخدام األشكال والرسوم البيانية مفيدا
يف مرحلة التخطيط)؛
• مراعاة املواصفات الالزمة الستيضاح اإلطار وتوليد
التقارير؛
• تصميم هيكل للترميز يجسد السمات التعريفية
لكل جميب .األمر الذي سيتيح فرصة فرز وحتليل
معلومات اجمليبين وتتبع حاالت عدم الرد؛
• التأكد من أن أجهزة احلاسب اآليل وبراجمه الداعمة
كافية ألداء املهمة — أي أن تكون قدرات الذاكرة
واملعاجلة ذات مستوى يجعل وقت الرد ووقت
االسترجاع مقبولين؛
• إتاحة الوقت الالزم إلجراء اختبار دقيق للنظام قبل
البدء بتنفيذه؛
• إعداد نسخ احتياطية من البيانات وبرامج احلاسب
اآليل بصفة منتظمة وتخزينها يف املوقع وخارج
املوقع بحيث يمكن استعادة امللفات يف حالة حدوث
ُعطل يف النظام؛
• التأكد من مالءمة النواحي األمنية للنظم وتصاريح
الوصول إليها؛
• إعداد وثائق شاملة عن النظام؛
• إتاحة نظام مالئم حلفظ الوثائق ذات الصلة ،ومن
أهمها استمارات املسح املكتملة.

استخدام إطار املسح

 35-2بمجرد البدء يف إجراء املسح ،سوف تبرز مزايا
إطار املسح الفعال الذي يستخدم تطبيقات احلاسب اآليل.
وتتحقق هذه املزايا يف كل من املرحلة األولية التي تتضمن
إرسال استمارات املسح بالبريد ومرحلة املتابعة وما بعدها.
ونستعرض فيما يلي بعض هذه املزايا إلعطاء فكرة ملعدي
البيانات عن قدرات قاعدة البيانات التي تستخدم تطبيقات
احلاسب اآليل.
 36-2يف املرحلة األولية ،ينبغي على معدي البيانات
إعداد استمارات املسح وإرسالها مرفقة بخطابات اإلحالة
(إما بالوسائل اإللكترونية أو من خالل اخلدمة البريدية).
وحتى يتسنى لهم ذلك ،يمكنهم إعداد ملصقات العناوين
البريدية من قاعدة البيانات التي تستخدم تطبيقات

احلاسب اآليل .ويف نفس الوقت يمكن إعداد سجل يشار
فيه إىل اجمليبين على املسح الذين سيتم إرسال االستبيان
إليهم (على سبيل املثال ،وضع اشارة «نعم» يف بيان
احلالة البريدية لإلستمارات) .ويمكن ملعدي البيانات
كذلك إجراء عملية حتقق من اجلودة للتأكد من استالم
اجمليب املعني استمارة (استمارات) املسح الصحيحة.
 37-2ويكتسب هذا األمر أهمية خاصة إذا اشتملت
املواد املرسلة بالبريد على أكثر من نوع من استمارات
املسح .وإذا مل يكن قد سبق لهيئة اإلحصاء إجراء هذا
املسح ،فقد يكون من املفيد إرفاق بطاقة بريدية مع
استمارة املسح يستخدمها اجمليبون لإلقرار باستالمهم
لالستبيان وحتديد الشخص الذي يجب االتصال به (أو
استخدام أسلوب مشابه) .وبهذه الطريقة ،يستطيع معد
البيانات أن يحدد املشكالت بسرعة ثم البدء يف إجراءات
املتابعة .وينبغي أن يقيد ُمعد البيانات الوطنية يف
سجل الردود الشركات التي أعادت تلك البطاقة البريدية.
وينبغي كذلك أن يقيد يف سجل الردود استالم استمارة
املسح املستكملة ،إىل جانب تاريخ االستالم؛ وأي
تغييرات ضرورية يف قاعدة البيانات (كاالسم والعنوان،
إلخ) .ويمكن أن يقوم معد البيانات بإعداد تقرير جتريبي
للتحقق من إدخال القيود الصحيحة .وبعد ذلك يمكنه
توزيع استمارات املسح على الشخص املالئم من أجل
تسجيل البيانات وتدقيقها.
 38-2وهناك عدد من األسباب التي قد تستدعي اتصال
اجمليبين بمعدي البيانات باستخدام معلومات االتصال
املطبوعة على االستبيانات .وينبغي أن يحتفظ معدو البيانات
بسجل للمكاملات الهاتفية و/أو املراسالت املهمة (كطلبات
تمديد التاريخ احملدد للمسح) إما يف ملف يدوي أو يف شكل
مالحظة ُتد َّون مقابل القيد املالئم يف ملف تسجيل الردود،
مع إضافة ملحوظة عن كيفية تسوية تلك املسألة .فإذا احتاج
أحد اجمليبين إىل مزيد من الوقت لكي يستكمل استمارة املسح،
فينبغي ملعد البيانات تدوين هذه املعلومات لتفادي إرسال
تذكير إىل ذلك اجمليب .ويف تلك احلالة ،يتغير الوضع يف سجل
الردود بحيث يشار إىل أنه «جاري االتصال معه» ،و ُتع َّلق
إجراءات املتابعة لفترة حمددة .ويف حالة عدم تلقي أي رد
من اجمليب بحلول التاريخ املتفق عليه ،ينبغي أن يشير النظام
إىل ذلك ويحث معد البيانات على معاودة االتصال به .وعند
طلب نسخ جديدة من استمارات املسح ،يبدأ إرسال االستمارات
جمددا بالبريد ،و ُترسل استمارات إضافية إىل اجمليب مع
مواصلة إجراءات املتابعة .ويجب على ُمعد البيانات حتديث
قاعدة البيانات يف حالة تقديم معلومات أحدث ،وإجراء
مراجعة للتأكد من تخزين التفاصيل الصحيحة.
 39-2وأثناء مرحلة التخطيط ،من الضروري النظر يف
حتديد اخلانات التي سيتم استكمالها تلقائيا باستخدام
نظام احلاسب اآليل .على سبيل املثال ،إن كان سيتم

كيفية إجراء املسوح
حتديث خانة «تاريخ اإلرسال بالبريد» مباشرة عن طريق
برنامج اإلرسال البريدي .وينبغي توفير مساحة كافية
للعناوين ،وغير ذلك؛ وقد يكون من املالئم تقسيم اخلانات
اخملصصة لبعض البنود إىل خانات فرعية (مثل تمييز
الرمز البريدي يف العنوان عن بقية العنوان) .ويتعين توخي
احلرص عند تخصيص قيم االختيار التلقائي (.)default
وينبغي توفير ملف إلكتروين مستقل على شبكة اإلنترنت
يسهل الوصول إليه ،كوقاية من إدخال معلومات خاطئة،
بحيث تقيد فيه أنواع املدخالت املقبولة يف الوقت الراهن
بالنسبة للخانة احملددة ،بحيث يرفض النظام املدخالت
غير املقبولة— كإدخال حروف هجائية يف اخلانات التي
ال تقبل سوى األرقام .ومن املفيد كذلك أن تكون هناك
مساحة للتعليق الستخدام اجمليبين.

 40-2وعند انقضاء آخر موعد إلعادة استمارات املسح
املستكملة ،يمكن ملُعدي البيانات حتديد املتخلفين عن الرد
من واقع سجل الردود ،على أساس تصنيف حالة الرد بأنها
يف «متأخرة» وتاريخ اإلرسال بالبريد ،وبالتايل إعداد
ملصقات العناوين للمظاريف ووثائق املتابعة.

 41-2ويمكن إعداد عدد من التقارير على أساس منتظم
لتقييم حالة املسح ،على النحو التايل:
• تقارير املعامالت—وهي قوائم بالتغيرات التي تطرأ
على السجالت مصنفة حسب االسم ورمز التعريف
والتاريخ ،وما إىل ذلك.

• تقارير سجل الردود—وهي سرد موجز الستمارات
املسح املرسلة بالبريد ،والتي تم استالمها ،والنسبة
املئوية للردود املتأخرة؛ وسجل الردود متضمنا
قائمة بجميع اجمليبين على املسح ،ووضع اإلجابة
على املسح مصنفة حسب االسم ورمز التعريف ،وما
إىل ذلك.

إعداد مسودة استبيان املسح

 42-2يعرض امللحق الثامن استمارات مسح نموذجية
يمكن استخدامهما كنقطة بداية لالستبيانات املقرر
استخدامها يف جمع البيانات ،كما يمكن تعديلها حسب
الظروف احمللية لكل بلد.

 43-2ومن املفترض توافر أساسيات جانب كبير من
املعلومات الالزم جمعها — وخاصة للبيانات املالية—
يف حسابات منشآت األعمال (مثل كشوف دخلها ونفقاتها،
وكشف التغيرات يف املركز املايل ،وامليزانية العمومية)،
وينبغي عند جمع املعلومات مراعاة املعايير احملاسبية
التي يتبعها اجمليبين بصفة روتينية يف إعداد سجالتهم
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وحفظها .ومع ذلك ،نظرا ألن بعض املعلومات الالزمة
للحسابات الدولية ال تكون بالضرورة قياسية يف إعداد
هذه احلسابات ،فقد ال ُتتاح للمجيبين فرصة احلصول
على البيانات املطلوبة بسهولة ،أو ربما اقتضى احلصول
عليها جمع (أو حتى تقسيم) البيانات يف نظام معلومات
اإلدارة األساسي .وبالتايل ،ينبغي التواصل مع اجمليبين
لضمان منحهم املهلة الزمنية الكافية إلعداد النظم الالزمة
الستخالص البيانات.

 44-2وينبغي مراعاة مفاهيم وتعاريف ميزان
املدفوعات ووضع االستثمار الدويل عند تصميم املسوح،
ومقارنتها بدقة مع املفاهيم والتعاريف املستخدمة يف
املسوح .وعلى سبيل املثال ،قد يصعب حتديد املقيمين وغير
املقيمين .و قد يتطلب األمر أن يقدم معدو البيانات املشورة
للقائمين باملسح بشأن التصميم املناسب لالستبيان
(لضمان مثال تقدير العناصر ذات الصلة بتحويالت
العاملين يف اخلارج).

 45-2وينبغي أن يوضح االستبيان السند القانوين
التي ُتمع املعلومات بموجبه ،وأن املعلومات سوف
تستخدم لألغراض اإلحصائية ،وأن املعلومات السرية لن
يتم اإلفصاح عنها بدون موافقة اجمليب املعني ،وأن النشر
سيقتصر على املعلومات اجملمعة .وال تتوافر البيانات
التجارية والشخصية إال ملعدي بيانات ميزان املدفوعات
واإلحصاءات ذات الصلة .وينبغي اإلشارة يف االستبيان
وخطاب اإلحالة إىل سبب جمع هذه املعلومات .وإضافة
إىل ذلك ،يشترط يف االستبيان إحاطة اجمليبين بالكيفية
التي سيتم بها تقديم املعلومات ،وحتديد تاريخ القياس،
وعملة التقييم ،ومبادئ التقييم ،إىل جانب بعض املعلومات
اإلضافية (كالبيانات التفصيلية ملسؤول االتصال ،وقطاع
نشاط الشركة).

املناقشات املبدئية مع اجمليبين الرئيسيين
 46-2فيما يلي جدول زمني تقريبي إلجراء املسح ألول
مرة .ومتى ُأجرى املسح على أساس منتظم ،ربما ال يصبح
اتخاذ بعض هذه اخلطوات ضروريا أو قد ال يلزم إعطاء مهلة
زمنية طويلة على هذا النحو.

قبل حوايل اثني عشر شهرا من التاريخ
املرجعي للمسح

 47-2بعد حتديد عدد من الشركات الكبرى التي يشملها
املسح ،ينبغي على معدي البيانات االنتهاء من إعداد استمارة
املسح املالئمة ،وينبغي إخضاعها الختبارات ميدانية مع
اجمليبين الرئيسيين من أجل ( )1إبالغهم بإجراء املسح
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خالل العام التايل أو نحوه ،و( )2إعطاء اجمليبين فرصة
إلبداء تعليقاتهم على استمارة املسح وتوجيه االستفسارات.

 48-2ويمثل إجراء مناقشات وجها لوجه مع اجمليبين
الرئيسيين طريقة بالغة الفعالية للتغلب على مشكالت اإلبالغ
احملتملة ،وبالتايل احلد من احلاجة للمتابعة ورفع مستوى
جودة البيانات .وكما أسلفنا ،تكتسب السجالت احملاسبية
أهمية بالغة يف مسوح إعداد اإلحصاءات االقتصادية.
وبينما يستخدم احملاسبون وخبراء اإلحصاء االقتصادي
يف أغلب األحيان نفس املصطلحات ،فإن معانيها قد
تختلف .وباملثل ،قد يستخدم خبراء اإلحصاء االقتصادي
مصطلحات (مثل «خدمات الوساطة املالية املقيسة بصورة
غير مباشرة» ،و«االئتمان التجاري» ،أو «االستثمار األجنبي
املباشر») وقد ال تكون مفهومة يف سياق املصطلحات
احملاسبية .ومن املمكن توضيح مثل هذه األمور وحتسين
مسودة تعليمات اإلبالغ.
 49-2ويجب أن حتدد استمارة املسح اجلهة املسؤولة
عن إجراء املسح والسند القانوين الذي يمنح صالحية جمع
البيانات ،بما يف ذلك العقوبات الناجمة عن عدم اإلبالغ،
حسب االقتضاء.

قبل حوايل ستة أشهر من التاريخ املرجعي
للمسح
إجراء مسح جتريبي ،إن أمكن

 50-2يمكن حتقيق كثير من املنافع عن طريق إجراء
مسح جتريبي على نطاق ضيق باستخدام عينة من
اجمليبين قبل ستة أشهر تقريبا من التاريخ املرجعي (وقد
يكون من األجدى إجراؤه قبل ذلك) ،إذا توافرت املوارد.
ومن احملتمل أن يبرز هذا املسح التجريبي املواطن التي
قد يستعصي على اجمليبين تفسيرها يف االستبيان ،وقد
يفيد كذلك يف اختبار نظام املعاجلة لدى معدي البيانات.
فإبراز املشكالت والتصدي لها يف هذه املرحلة سيقلل من
املشكالت يف مرحلة الحقة أكثر أهمية.

قبل حوايل ثالثة أشهر من التاريخ املرجعي
للمسح

إرسال إشعارات مسبقة جمليبين حمددين ،إن أمكن
 51-2قبل حوايل ثالثة أشهر من التاريخ املرجعي،
إذا توافرت املوارد ،يمكن ملعدي البيانات إرسال إشعارات
جلميع اجمليبين احملددين إلحاطتهم بإجراء املسح ،على
أن تتضمن التاريخ املرجعي ،وموجزا للمعلومات املطلوب
تقديمها.

عقد حلقات تدريبية ،إن أمكن
 52-2باإلضافة إىل عقد اجتماعات مع كل جميب على
حدة أو مع جمموعة صغيرة من اجمليبين الرئيسيين ،إذا
توافرت املوارد ،قد يكون من املفيد ملعدي البيانات ترتيب
عقد حلقات نقاش للمجيبين .ويمكن استخدام هذه احللقات
يف مراجعة استمارة املسح وحتديد اجملاالت التي قد ال يكون
اجمليبون ملمين بها (مثل مفهوم اإلقامة أو مركز املصلحة
االقتصادية األغلب) .وينبغي اإلشارة إىل أن املعلومات التي
يتم توفيرها ستبقى سرية وإىل عدم نشر سوى البيانات
اجململة .وتساعد احللقات كذلك يف توطيد العالقات العامة،
وتسمح ملعدي البيانات بتعريف اجمليبين بأسباب إجراء
املسح .ومن املفترض أن تتيح حلقات النقاش فرصة أخرى
لتنقيح االستبيان.

قبل حوايل شهر من التاريخ املرجعي للمسح

إعادة االتصال باجمليبين لتذكيرهم باملسح
 53-2قد يكون من املفيد لرفع معدل الرد (على
األقل ،مبدئيا) االتصال باجمليبين (بالبريد أو عبر البريد
اإللكتروين) لتذكيرهم بالتاريخ املرجعي للمسح وباملوعد
احملدد إلبالغ البيانات.

خالل الشهر األول بعد التاريخ املرجعي للمسح

إرسال املسح بالبريد مع إرفاق بطاقات إقرار
االستالم ،إن أمكن
 54-2كجزء من وثائق االستبيان املرسلة للمجيبين،
إذا توافرت املوارد ،قد يكون من املفيد إرفاق بطاقات إقرار
االستالم التي ينبغي على اجمليبين إعادتها ملعدي البيانات،
لإلشارة إىل استالم املسح .وينبغي أن ُيطلب إىل اجمليبين
إعادة هذه البطاقات فور استالمها .وينبغي قيد الردود التي
يتم استالمها يف قاعدة البيانات .ويجب أيضا اإلشارة إىل
الردود التي تقتضي متابعة يف قاعدة البيانات.

بعد حوايل شهر إىل ثالثة أشهر بعد التاريخ
املرجعي للمسح
تاريخ إبالغ البيانات من اجمليبين

 55-2يوصى بطلب استكمال بيانات املسح املبدئي
خالل فترة تتراوح بين شهر وثالثة أشهر من التاريخ
املرجعي ،حسب درجة تعقيد املسح ومدى سهولة اطالع
اجمليبين على املعلومات من نظم معلومات اإلدارة .فإذا
تأخر عن ذلك ،ربما ينسى اجمليبون استكمال بيانات
االستبيان وإعادته .وبعد انقضاء املدة احملددة ،ينبغي
أن يباشر معدو البيانات على الفور باملتابعة بعد التاريخ

كيفية إجراء املسوح
احملدد للرد .وينبغي قيد الردود التي يتم استالمها يف
قاعدة البيانات وإعدادها للمعاجلة .وينبغي اإلشارة
كذلك يف قاعدة البيانات إىل احلاالت التي تستدعي
املتابعة ،إما نتيجة لعدم الرد أو بسبب طرح تساؤل أو
تقديم رد يقتضي اتخاذ إجراء من جانب ُمعِ دي البيانات.

مستويات التغطية املنخفضة ومعدالت
الردود املنخفضة

 56-2من املأمول استالم جانب كبير من البيانات
املطلوبة خالل الفترة اخملصصة جلمع البيانات ،وإن
كان يرجح أن تظل بعض الردود معلقة ،وخاصة إذا مل
يكن مسؤولو التعداد هم القائمين على إرسال االستبيانات
وجمعها .وهناك طرق خمتلفة لوضع تقديرات ملعدالت
الردود املنخفضة أو مستويات التغطية املنخفضة بغية
التوصل إىل بيانات تقريبية للمجتمع اإلحصائي.
 57-2وبالنسبة لالقتصادات التي سبق لها إجراء
مسوح وأعدت تقديرات للمراكز يف اجملتمع اإلحصائي،
يمكن استخدام التقديرات السابقة كنقطة بداية .وعلى سبيل
املثال ،لدى إجراء مسح يطلب بيانات من  100شركة ،إذا
مل تصل الردود إال من  70شركة بحلول التاريخ النهائي،
على معدي البيانات وضع تقديرات لبيانات الثالثين شركة
الناقصة على أساس آخر بيانات مبلغة عن هذه الشركات.
ويمكن حساب هذه التقديرات على النحو التايل :النظر يف
التغيرات التي أبلغت عنها السبعين شركة املتبقية التي
قدمت مسوحها مقارنة بالنسبة املئوية ألحجام الشركات،
املبلغة مقابل غير املبلغة ،من الفترة السابقة .ويمكن تنقيح
هذا األسلوب عن طريق حتليل التغيرات حسب القطاع .وإذا
كان هناك تاريخ من وضع التقديرات التي خضعت للتعديل
الحقا ،وإذا كان هناك حتيز لألعلى أو األدنى يف التقديرات
املبدئية بصفة مستمرة ،ينبغي أن يراعي معدو البيانات هذا
التحيز عند حساب التقديرات.
 58-2وإذا مل يكن املسح تعدادا ،ينبغي إعداد تقدير
إجمايل للنتائج بغية التوصل إىل تقدير للمجتمع اإلحصائي
ككل ،ربما باستخدام مسح معياري أو تعداد سابق كأساس
لعوامل التقدير اإلجمايل .وعند إجراء التعداد أو املسح
املعياري التايل ،قد يتبين حدوث تغيرات يف أوزان هذا اجلزء
من اجملتمع اإلحصائي غير املشمول باملسح .ويف هذه
احلالة ،ينبغي تعديل بيانات الفترات بين التعداد/املسوح
املعيارية انعكاسا لهذا التغير .وينبغي التدرج يف إدخال
التغيرات التي طرأت على أوزان الشركات غير املشمولة
باملسح بين تعدادين/مسحين معياريين على امتداد الفترة
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التي تخضع بياناتها للتعديل ،بدال من إدخال التغيرات
يف األوزان دفعة واحدة .ويتناول الفصل الثامن مزيدا من
التفاصيل عن التقدير اإلجمايل وتقدير البيانات.

 59-2وقد تشمل التعديالت األخرى :مراعاة حتركات
أسعار الصرف واألسعار (وخاصة يف مسوح األصول املالية
واخلصوم) ،والتغيرات يف األسواق املالية التي قد تؤثر على
تدفقات الفائدة وتدفقات الدخل األخرى؛ ويف حالة السلع
واخلدمات ،تعديل القيم االسمية حسب مقاييس احلجم (من
خالل خمفضات األسعار ،مثال) ملعرفة ما إذا كانت القيم
االسمية متسقة مع مقاييس احلجم؛ واإلشارة إىل التطورات
يف أنماط األسواق اخملتلفة (مثل أسواق السلع األولية
واألسواق املالية) لضمان رصد أي تغيرات يف البيانات
األساسية على نحو مالئم أو لتعديل األسئلة املطروحة يف
أداة جمع البيانات بناء على ذلك؛ ويف حالة حدوث تغيرات
يف الترتيبات القانونية أو املؤسسية (كالتغيرات يف الرقابة
على النقد األجنبي أو فتح قطاعات يف السوق احمللية أمام
أنشطة غير مقيمة—إما من خالل املبيعات املباشرة أو من
خالل السماح باالستثمار) قد تنتج عنها تغيرات يف طبيعة
املعامالت واملراكز عبر احلدود.
 60-2وقد يوفر استخدام هذه املناهج تقديرات جيدة
نسبيا لبيانات املراكز .وينبغي أن تتضمن البيانات الوصفية
شرحا لألساليب املستخدمة الشتقاق تقديرات اجملتمع
اإلحصائي عندما تكون الردود أقل من .%100

 61-2غير أن األمر قد يقتضي االستعانة بمناهج بديلة
يف حالة انخفاض معدالت الردود على مسح مل يسبق إجراؤه
من قبل .على سبيل املثال ،إذا طلب املسح بيانات من 100
شركة ،وبحلول التاريخ النهائي ،مل يتم استالم الردود إال
من  30شركة ،ويف غياب أي معلومات أخرى عن األهمية
النسبية للشركات التي مل ترسل ردودها مقارنة بتلك التي
أرسلتها ،يجوز استخدام أسلوب بدائي يتمثل يف ضرب
حمصلة البيانات املبلغة يف  30/100الشتقاق جمموع
تقديري .ورغم ضرورة اللجوء إىل هذا األسلوب البسيط كمالذ
أخير ،فربما كان من املعقول استخدامه يف قطاع قد تبدو
جميع شركاته متشابهة .ويف حالة وجود أي مؤشرات على
حجم غير اجمليبين على املسح (كأن تكون قائمة على مسوح
أخرى قدمتها نفس الشركات ،أو على حجم العمالة النسبي،
أو القيمة املضافة ،أو حجم األصول) يمكن استخدامها
لتكوين فكرة عن األهمية النسبية لتلك الشركات التي مل تبلغ
بياناتها مقارنة بالشركات املبلغة ،فإن هذه املعلومات
يجب استخدامها ،حتى وإن مل تكن سوى مؤشر كلي حلجم
الشركات غير املبلغة .وإضافة إىل ذلك ،ينبغي إجراء اتصال
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هاتفي للحصول على مدخالت مفيدة من الشركات التي ُتعد
من أكبر اجمليبين على املسح ،نظرا ألهمية التوصل إىل طريقة
دقيقة قدر اإلمكان لتقدير بيانات هذه الشركات .وقد ُيستفاد
من املعلومات املنشورة كالكشوف املالية املنشورة على
شبكة اإلنترنت يف احتساب بيانات الشركات الكبرى التي مل
جتب على املسح .وربما كان من املفيد ،إذا توافرت املوارد
الالزمة ،إبالغ املؤسسة الكبرى التي مل ترسل ردودها على
املسح بأنه سيتم إدراج بيانات حمتسبة عنها ،دون تمييز،
يف اإلحصاءات اجملمعة .وهو ما قد يدفع املؤسسة اىل تقديم
بيانات أفضل.
 62-2وربما كان هناك بديل آخر عندما يكون معدل
الرد على مسح بيانات املراكز منخفضا ،يف حالة غياب
أي معلومات أخرى ،وهو استخدام األوزان النسبية
للمعامالت املتراكمة املبلغة من الشركات التي أبلغت
بيانات املعامالت ألغراض ميزان املدفوعات مقارنة مع
أوزان الشركات التي مل تبلغ بياناتها وتطبيق الوزن يف
تقدير بيانات املراكز الناقصة.

تدقيق البيانات التي تم جمعها والتحقق
من صحتها

 63-2وحتى إذا قدَّم اجمليبون على املسح بيانات
منخفضة اجلودة ،رغم كل االستعدادات ،فإن ما سيتحقق
حتى هذه املرحلة سيكون إجنازا كبيرا بالفعل ،ألن مرحلة
وضع األساس ستكون اكتملت وال يتبقى سوى املتابعة
وحتقيق مزيد من النجاح.
 64-2ويجب على معدي البيانات عند إجراء املسح
ألول مرة توخي اليقظة بصفة خاصة يف التحقق من صحة
البيانات املقدمة .فكلما ازدادت خبرة اجمليبين يف استكمال
بيانات استمارة املسح ،انخفضت احتماالت حدوث أخطاء
كبيرة.

 65-2ويمكن ملعدي البيانات إجراء عمليات فحص
لتدقيق البيانات والتحقق من صحتها على عدد من
املستويات .ويمكنهم إدراج بعض عمليات الفحص يف
استمارة املسح ،ومضاهاة بيانات املسح مقابل البيانات
املبلغة األخرى ،وإعداد عمليات فحص حتليلي.
 66-2ويقدم هذا القسم بعض اإلرشادات حول جمموعة
من عمليات الفحص .ومع ذلك ،ينبغي إدراك أنه كلما كانت
استمارات املسح أكثر توافق ًا مع الظروف احمللية التي
حتكم عمل املؤسسات ،وكلما ازداد التشاور مع اجمليبين
حول أسئلة املسح بشأن املطلوب منهم ،ازدادت احتماالت
احلصول على بيانات ذات جودة عالية .وبنفس درجة
األهمية ،كلما زاد العمل التحضيري ،ازدادت احتماالت

التعاون ،إذا احتاج معدو البيانات الوطنية االستفسار بشأن
بعض البيانات التي يقدمها اجمليبون.

تدقيق البيانات والتحقق من صحتها من
خالل استمارة االستبيان

 67-2من األفضل التعجيل باكتشاف األخطاء
وتصحيحها .ولهذا السبب ،يوصى بأن ينظر معدو البيانات يف
إعداد استمارات املسح بحيث تشمل صراحة فحوص مراقبة
اجلودة و/أو تقتضي تقديم معلومات إضافية الستخدامها
كفحص لضمان اتساق البيانات .غير أنه يف حالة اشتراط
تقديم معلومات إضافية ،ال بد أن تكون باحلد األدنى الالزم،
وينبغي أن يكون معد البيانات الوطنية واضحا بشأن الغرض
من جمعها.
 68-2ومن األدوات التي قد تسهم يف رفع مستوى
جودة البيانات نظم الكمبيوتر اخملتلفة التي قد تسمح
بتدقيق البيانات داخليا ،بما يف ذلك اللوحات اجلدولية
التجاريةٍ ؛ ونظم إدارة قواعد البيانات العالقية؛ ونظم
إدارة قواعد بيانات السالسل الزمنية .ويمكن إعداد برامج
الكمبيوتر الالزمة لعمليات الفحص البسيطة ومعاجلة
البيانات املبلغة .وقد تشتمل عمليات تدقيق البيانات على
بعض مما يلي:
• هل النتائج متسقة مع ما قد يكون متوقعا؟ (يفرض
هذا السؤال بعض الصعوبات يف املسوح التي ُترى
ألول مرة ،لكن معد البيانات ربما كان قادرا على
استخدام مصادر بيانات أخرى كتلك املستخدمة
كمدخالت يف احلسابات القومية كمؤشر على ما
يمكن توقعه من أي جميب).
• إذا تم إبالغ جمموع األصول واخلصوم (بما يف ذلك
أموال املساهمين) فهل تكون متساوية؟

• هل املعامالت املبلغة متسقة مع بيانات املراكز
املبلغة بعد مراعاة التغيرات يف غير املعامالت مثل
تغيرات األسعار وأسعار الصرف ،والشطب ،وإعادة
التصنيف؟ والستخدام هذا الفحص ملراقبة اجلودة
بصفة خاصة ،يلزم توافر بيانات املراكز يف نقاط
زمنية معنية.
• يف حالة إبالغ بيانات الدخل ،هل تبدو معدالت
العائد على األصول/اخلصوم معقولة يف ضوء
معدالت العائد املتاحة بالنسبة للمؤسسات األخرى
يف االقتصاد؟
• وبصورة أعم ،قد يطلب معد البيانات أن يقوم مسؤول
يف الشركة القائمة باإلبالغ بالتصديق على دقة
املعلومات واكتمالها؛ وقد يسهم هذا األمر يف ضمان
جودة البيانات وتشجيع إبالغها يف الوقت املناسب.

كيفية إجراء املسوح
وباملثل ،يسهم طلب احلصول على اسم مسؤول
االتصال يف ضمان توجيه استفسارات املتابعة
بفعالية.

تدقيق البيانات والتحقق من صحتها من خالل
الفحص التحليلي

 ٦٩-2يعتمد تطوير الضوابط التحليلية على مدى توافر
البيانات القابلة للمقارنة .فإذا كانت البيانات متاحة ،أمكن
وضع الضوابط التالية:
• إذا كانت بيانات األرصدة ُتعد بصورة مستقلة عن بيانات
التدفقات ،يمكن عندئذ حماولة مطابقتها .ويقتضي هذا
األمر النظر يف اآلثار املترتبة على اختالف األسعار أو
أسعار الصرف أو املستويات احلدية لإلبالغ ،ويف عوامل
أخرى كالشطب .ويمكن تطبيق الضوابط على مستوى كل
جميب على حدة ومستويات البيانات اجملمعة.
• ويف حالة املسوح التي جتمع بيانات املراكز املالية ألول
مرة ،ولكن مع توافر بيانات املعامالت ،يمكن املقارنة
بين بيانات املراكز وبيانات املعامالت .وينبغي التحقق
يف احلاالت التي تظهر فيها بيانات معامالت كبيرة
مقابل اقتصاد مراكزه املبلغة صغيرة.

مزايا املسح كمصدر للبيانات

 ٧٠-2ربما كانت امليزة األساسية الستخدام املسوح
كمصدر للبيانات هي الرقابة املباشرة التي يتمتع
بها القائمون باملسح على ما يتم جمعه من معلومات،
ألنها ليست نتاجا ثانويا للنظم اإلدارية أو املالية .ويف
االقتصادات التي يمكن إضافة أسئلة إىل مسوحها املعتادة،
يمكن احلصول على مزيد من املعلومات املفيدة — كذلك
ألغراض التحليل — يف كل مرة جترى املسوح .وبالتايل
فإن املسوح تلبي متطلبات إعداد بيانات ميزان املدفوعات
ووضع االستثمار الدويل.

 ٧١-2ويمكن أن توفر املسوح أيضا رؤى متعمقة
ألغراض استخدام املعامالت ،وهي معلومات يمكن أن تفيد
معدي البيانات عند تقييم نطاق تغطية البيانات املستمدة
من مصادر أخرى .وقد توفر املسوح أيضا معلومات تساعد
على تقدير التدفقات الثنائية ،وهي مفيدة للغاية مع تزايد
تعقيدات املعامالت.

 ٧٢-2ويمكن إجراء مسوح املؤسسات للعناصر املالية
مع طلب حتديد املراكز االفتتاحية واملراكز اخلتامية
ومطابقتها مع املعامالت ،مما يوفر من حيث املبدأ بيانات
أكثر اتساقا ويسمح بسالمة اختبارات التحقق من االتساق.
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 73-2ونظرا ألن األطراف املبلغة أكثر دراية بمعامالتها
وأقدر على نقل معلومات أكثر دقة تتعلق باألطراف املقابلة
األجنبية وبدرجة أكبر من التفصيل ،يالحظ أن أخطاء
التبويب املترتبة على مسوح املؤسسات حمدودة.

 74-2وعادة ما ُترى مسوح املؤسسات عبر البريد ،أو
البريد اإللكتروين ،أو تطبيقات اإلنترنت التي يقدمها معدو
البيانات ،أو عن طريق املقابالت الشخصية؛ ومن ثم فإن
عبء اإلبالغ والتكاليف التي يتحملها الطرف املبلغ عادة
ما تكون معتدلة.

 75-2ويمكن جمع املعلومات عن أنشطة اقتصادية
أخرى إضافة إىل أنشطة ميزان املدفوعات بسهولة من خالل
هذه املسوح ألغراض التحليل ومراقبة اجلودة.

عيوب املسح كمصدر للبيانات

 76-2من الوارد حدوث خطأ يف املعاينة ،السيما إذا
كان اجملتمع اإلحصائي املستهدف بالدراسة صغيرا نسبيا
وعدد اجمليبين يف العينة حمدودا .وقد ال يكون اجملتمع
اإلحصائي املستهدف موزعا بالتساوي بين اجملتمع ككل.
وربما تطلب ذلك استخدام أساليب معاينة خاصة لتحديده
وإدراجه يف العينات املمثلة إحصائيا.

 77-2وقد ال تكون العينات ممثلة للمجتمع اإلحصائي
املستهدف .وربما اختلف سلوك العينة عن اجملتمع
اإلحصائي ككل ،وتنطوي التقديرات املستمدة بهذه الطريقة
على حتيز.

 78-2ومن الوارد حدوث أخطاء أخرى بخالف
أخطاء املعاينة .فعلى سبيل املثال ،من أبرز األخطاء يف
املعلومات عن التحويالت الشخصية أنها قد تكون مبلغة
بأقل من قيمتها ،ألن هذه البيانات غالبا ما يعتبرها
اجمليبون بيانات حساسة.
 ٧٩-٢وقد يكون إجراء املسح مكلفا .وتختلف
التكاليف التي يتحملها معدو البيانات الستخدام املسوح
اختالفا كبيرا بين االقتصادات ،حسب تكلفة التعداد
وتكلفة احلصول على املشورة الفنية .وعادة ما يستلزم
احلصول على تقديرات أكثر دقة استخدام عينات أكبر،
وهو ما يرفع التكلفة أو يؤثر على درجة حداثة البيانات.
وتختلف تكاليف تصميم املسوح باختالف طريقة املعاينة
املستخدمة .وقد تكون إضافة أسئلة إىل مسح موجود
طريقة أقل تكلفة للحصول على بيانات املسح ،لكن أحجام
العينات الناجتة القابلة لالستخدام قد تكون صغيرة ما مل
يتم جتميع عينات متتالية ،ألن هناك بعض احلالت التي
يرجح أن تكون نادرة نسبيا.

مرشد جتميع بيانات ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل
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اإلطار  :٢-٢إجراء مسح لتدفقات رؤوس األموال اخلاصة يف البلدان اإلفريقية الناطقة باإلجنليزية
إدارة التنمية الدولية يف اململكة املتحدة
خلفية
تقدم دراسة احلالة هذه عرضا عاما موجزا حول «مبادرة نشر البيانات املعززة» التي أطلقها صندوق النقد الدويل بالتعاون مع إدارة التنمية
الدولية يف اململكة املتحدة من أجل البلدان اإلفريقية الناطقة باإلجنليزية وذلك الستحداث مسوح على مدار سنة كاملة لتدفقات رؤوس األموال اخلاصة
يف عدد من االقتصادات اإلفريقية .وتوفر هذه املسوح وسيلة لإلبالغ املباشر عن بيانات التدفقات واملراكز املالية للقطاع اخلاص عبر احلدود والتي
يمكن استخدامها يف إعداد احلساب املايل يف ميزان املدفوعات وحساب وضع االستثمار الدويل ذي الصلة .واتسع نطاق املسح يف بعض احلاالت
ليتضمن معامالت احلساب اجلاري والرأسمايل وجمع البيانات لتلبية احتياجات األطراف املعنية احمللية األخرى .ومع ذلك ،فقد انصب تركيز هذه
املسوح على احلساب املايل يف ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل بشكل كبير ألن مصادر البيانات يف هذا اجملال كانت ضعيفة وكذلك بسبب
تزايد االهتمام بوضع االستثمار الدويل.
حتديد اجملتمع اإلحصائي للمسح
تم إعداد إطار املسح أساسا بإدراج جميع الشركات املسجلة يف البورصة وبالتشاور مع أهم احتادات الصناعات ،وجمموعات الشركات الكبرى،
وأجهزة احلكومة والقطاع العام ذات الصلة (كالهيئات التنظيمية ،وهيئات االستثمار ،ومناطق جتهيز الصادرات) .واقتصرت أطر املسوح يف الغالب
على الشركات اخلاصة ،وإن كانت بعض االقتصادات املشاركة جلأت إىل إدراج شركات عامة.
املنهج املطبق يف إجراء املسح
بعد حتديد اجملتمع اإلحصائي الذي يشمله املسح ،أضافت بعض االقتصادات وحدة نموذجية إلجراء مسح استطالعي إىل اإلطار الكبير القائم
ملسوح املؤسسات أو عمليات التعداد التي ُترى ألغراض إحصائية أخرى .وساعد ذلك على توسيع اإلطار ليبلغ حجما من شأنه أن يدعم إجراء تعداد
للشركات التي بلغت مستوى حدي للخصوم واألصول األجنبية .وتبين من النتائج أن جميع الشركات التي وصلت إىل مستوى حدي معين من األصول
واخلصوم األجنبية ُأدرِجت يف مسح تدفقات رؤوس األموال اخلاصة ملدة سنة كاملة .وقرر معدو البيانات إجراء مسوح سنوية ذات أطر دورية أكبر
ومسوح ذات أطر أصغر للسنوات الوسيطة التي مل ُتستكشف بعد .وعكف معدو بيانات ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل على بناء عالقات
عمل وثيقة مع احتادات الصناعات اخملتلفة ،وسوق األوراق املالية احمللية للشركات املدرجة يف البورصة ،وأهم الشركات الكبرى ،مما دفع إىل زيادة
استخدام التواصل بالبريد اإللكتروين وأدى إىل املبادرات التي اتخذتها بعض الشركات إلنشاء نظام اإلبالغ اإللكتروين ،وإن كانت ال تزال يف مرحلة
مبكرة من التطوير.
وبالنسبة ملعظم االقتصادات املشاركة يف مشروع «مبادرة نشر البيانات املعززة» ،أجري حصر تعدادي للشركات التي بلغت مستوى حدي معين
من التدفقات واملراكز املالية عبر احلدود .ويف االقتصادات األخرى ،كان يلزم اتخاذ مزيد من اخلطوات لالنتهاء من إعداد إطار املسح عن طريق
استخدام املسوح االستطالعية وكذلك وضع ضوابط أكثر تفصيال على البيانات املستمدة من «نظام إبالغ بيانات املعامالت الدولية» يف حالة معامالت
احلساب املايل الكبيرة.
عملية مراجعة البيانات
أدرجت معظم االقتصادات ضوابط للمراجعة الداخلية ضمن االستبيان .وتم االستعانة بآليات الضبط للتحقق من البيانات املبلغة مقارنة باإلجابات
على مسوح سابقة ،والكشوف املالية للشركات ،و/أو التقارير السنوية التي ُت َقدَّم للمساهمين .وطُ لِب إىل املبلغين أن يقدموا مع االستبيان بعد استكماله
أحدث الكشوف املالية/التقارير السنوية التي تقدمه الشركات إىل املساهمين.
وعدِّلت أثناء فترة املشروع ضوابط املراجعة الداخلية املدرجة يف االستبيان .وتبين من عمليات التقصي أن عملية مراجعة البيانات كانت ُتستكمل
ُ
على النحو األمثل إذا كانت قواعد البيانات مصممة لتسهيل عملية مراجعة البيانات .وجنحت بعض االقتصادات املشاركة يف املشروع يف إنشاء قواعد
بيانات تقوم على برجميات إدارة البيانات ذات الصلة والتي توفر أدوات لالنتقال بين األجزاء اخملتلفة يف مسح الشركات بأكمله ملراجعة الردود على
أساس حالة كل شركة على حدة والبحث عن الفجوات والقيم الشاذة التي مل تلفت انتباه القائمين باستكمال املعلومات يف شاشات إدخال البيانات.
تقدير اإلجمايل عند عدم الرد
أجاب على املسح أكثر من  %07يف معظم االقتصادات ،رغم إحجام بعض الشركات الكبرى عن الرد .وحتسن معدل الرد بوجه عام مع إجراء مسوح
متتالية .ومما ساعد يف هذا الصدد عقد اجتماعات للتوعية قبل إجراء املسح ،وكذلك نشر تقارير عن نتائج املسوح .وتطورت أساليب التقدير اإلجمايل
لعدم الرد أثناء فترة املشروع.
ونظرا حلصول الشركات الكبرى على معظم التمويل عبر احلدود ،كانت التقديرات املتعلقة بالشركات التي ال ُتيب على املسح توضع عادة لكل
شركة على حدة يف حالة الشركات األكبر باستخدام البيانات املتوافرة ،مثل الكشوف املالية للشركة ،وتطبيق أساليب الترحيل على االستبيانات التي
استكملتها الشركة يف مسوح سابقة ،مع استخدام البيانات املستمدة من «نظام إبالغ بيانات املعامالت الدولية» يف حاالت معامالت التمويل الكبيرة.

كيفية إجراء املسوح
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اإلطار  :٢-٢إجراء مسح لتدفقات رؤوس األموال اخلاصة يف البلدان اإلفريقية الناطقة باإلجنليزية (تتمة)
ويف حالة الشركات األصغر ،طُ ِّبقت أساليب تقدير اإلجمايل على الشركات التي شملها يف السابق مسح واسع النطاق لتدفقات رؤوس األموال اخلاصة
على مدار سنة كاملة وأجاز بوضع تقديرات يف حالة عدم الرد على أساس املسح السابق .وطبقت بعض االقتصادات أساليب خمتلفة يف تقدير اإلجمايل
للشركات الكبرى والصغرى .وعلى سبيل املثال ،من املرجح أن تكون استثمارات حافظة الشركات الصغيرة اململوكة حمليا حمدودة بينما يرجح أن
يتضمن االقتراض من اخلارج بند االئتمان التجاري املقدم .وقد روعيت هذه املعلومات عند حتديد طريقة تقدير إجمايل البيانات الناجتة.
كذلك نشأت احلاجة إىل التقدير اإلجمايل عندما تباينت أطر املسوح يف مسوح املؤسسات املتتالية ،أو عندما كانت هناك ردود متفاوتة على
املسوح .وتمثلت إجراءات مسوح املؤسسات يف التجارب السابقة يف املنطقة يف إجراء كل مسح على أساس مستقل بقاعدة بيانات مستقلة ،وخاصة عند
استخدام برجميات اللوحات اجلدولية يف جتميع البيانات املبلغة.
وقد تم تطوير قواعد البيانات باستخدام برجميات مناسبة إلدارة البيانات حيث أمكن جمع نتائج مسوح املؤسسات املتتالية يف قاعدة بيانات
واحدة .وأتاحت قواعد البيانات املذكورة تتبع البيانات التي تبلغها مؤسسة واحدة على امتداد كل السنوات املبلغة بياناتها ،األمر الذي يتسم بأهمية
خاصة يف حاالت الدمج واالستحواذ.
ومن األمثلة األخرى على أساليب تقدير اإلجمايل (أو التفصيلي) التي استخدمت ما يتعلق باستخدام مصادر البيانات البديلة يف إعداد بيانات
ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل (مثل نظام إبالغ بيانات املعامالت الدولية أو مصادر البيانات اإلدارية للموافقات املمنوحة لالستثمار)
التي تغطي فترات سابقة/الحقة .ويف حالة االئتمان التجاري ،إذا ُو ِجدت عالقة بين بيانات املسح واجلمارك أو نظام إبالغ بيانات املعامالت الدولية
للحصول على بيانات واردات وصادرات السلع ،وضعت بعض االقتصادات خططا لتطبيق أساليب التقدير اإلجمايل يف وضع تقديرات االئتمان التجاري
خالل فترات ال تغطيها مسوح املؤسسات.
إدراج نتائج املسح يف إحصاءات ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل
بالنسبة لقضايا نشر البيانات ،يقوم مشروع «مبادرة نشر البيانات املعززة» بتطبيق «إطار تقييم جودة البيانات» الذي وضعه صندوق النقد
الدويل على إحصاءات ميزان املدفوعات .ونظرا ألنه من املتوقع أن ينتج عن املشروع تعديل كبير يف إحصاءات ميزان املدفوعات لضمان اتساقها
مع إحصاءات وضع االستثمار الدويل املبلغة مباشرة ،كان ُيتوقع من جميع االقتصادات املشاركة أن تتبع املبادئ التوجيهية يف «إطار تقييم جودة
البيانات» بشأن سياسة التعديل .واقتضت هذه املبادئ إعالن البيانات املعدلة من خالل بيان صحفي شرح أسباب التعديالت يف اإلحصاءات التي
سبق إصدارها إىل جانب توثيق تفاصيل التعديالت الناجتة ،وخطط املستقبل .وتم تقييم ما نتج و ُنشِ ر من بيانات ميزان املدفوعات ووضع االستثمار
الدويل مقارنة بمعايير إطار تقييم جودة البيانات لضمان صحة املنهجية املستخدمة (اتساقا مع الطبعة السادسة من دليل ميزان املدفوعات ووضع
االستثمار الدويل ،والدقة واملوثوقية) ،واملنفعة (الدورية واحلداثة واالتساق) وسهولة االطالع.
املصاعب على الطريق
• يف بعض االقتصادات ،تبين قصور استخدام السجالت الضريبية يف حتديد اجملتمع اإلحصائي للمسح ألنها مل توفر أداة مفيدة يف حتديد
الشركات صاحبة األصول واخلصوم األجنبية الكبيرة.
• يف معظم احلاالت التي مل تنطوي على تمويل أجنبي لعملية املسح ،أدت اعتبارات التكلفة إىل تقليص حجم إطار املسح .ويف هذه احلاالت ،كان
ويتوقع إجراء مسح ذي إطار أوسع يف مرحلة الحقة.
ُيتوقع إعادة صياغة النتائج باستخدام أساليب مناسبة للتقدير اإلجمايلُ .
• جاءت جتربة استخدام البريد أو البريد اإللكتروين أو الهواتف لالتصال بالشركات أو إرسال االستبيانات إىل الشركات يف هذه املنطقة خميبة
لألمل .ويف الغالب ،مل تثبت فعالية استخدام البريد اإللكتروين وغيره من الوسائط اإللكترونية إال بعد بناء عالقة عمل مع طرف مقابل يف
الشركة ،وحتى يف هذه األحوال كانت أنسب السبل يف جمع البيانات فقط من الشركات األكبر .ويف الواقع العملي ،بالنسبة ملعظم االقتصادات
يف املنطقة ،كانت الطريقة املفضلة إلرسال االستبيانات إىل الشركات وجمع االستبيانات بعد استكمالها هي إرسال مسؤويل التعداد ،وخاصة
عندما كان مسؤول التعداد يذهب لتقديم االستبيانات إىل الشركات ثم يعود بعد أسبوعين جلمع االستبيانات التي اس ُتكْ مِ لت.
الدروس املستفادة
• صعوبة التأكد من إدراج كل الشركات الكبري يف إطار املسح ،يف أغلب األحوال  .ويف بعض احلاالت ،ثبتت جدوى بيانات نظم إبالغ بيانات
املعامالت الدولية بشأن املعامالت املالية الكبيرة عبر احلدود واملصنفة حسب نوع األداة وحسب اسم صاحب احلساب كأداة ضبط للتحقق
من إدراج كل الشركات الكبرى ،وخاصة تلك املشاركة يف مشروعات استثمار كبرى.
• أهمية اجتماعات التوعية قبل إجراء املسح يف زيادة معدالت الرد.
• بالنسبة لبعض االقتصادات كانت أفضل طريقة جلمع البيانات للمرة األوىل هي بإرسال مسؤويل التعداد إىل الشركات بدال من إرسال استبيان
املسح بالبريد أو البريد اإللكتروين أو إجراء االستبيان عبر الهاتف.
• أهمية إنشاء قواعد بيانات حمددة لبيانات مسح املؤسسات لرفع مستوى جودة إحصاءات ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل.
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مسوح معينة مليزان املدفوعات
ووضع االستثمار الدويل

مقدمة

 1-3تناول الفصل الثاين مناقشة العناصر الرئيسية
إلجراء مسوح املؤسسات .وتنطوي هذه املسوح ،بغض
النظر عن موضوعها ،على العديد من العناصر املشتركة.
ويتناول هذا الفصل مناقشة مسوح املؤسسات املتعلقة
بعدة موضوعات معينة يف إحصاءات ميزان املدفوعات
ووضع االستثمار الدويل على السواء .ورغم العناصر العديدة
املشتركة يف هذه املسوح ،فإن الغرض املعين منها ودرجة
التعقيد يف بيانات ميزان املدفوعات ووضع االستثمار
الدويل يتطلبان مراعاة بعض سمات التصميم املعينة.

جمع البيانات عن إحصاءات
السلع واخلدمات
السلع

 2-3إحصاءات التجارة الدولية للبضائع القائمة على
السجالت اإلدارية تمثل مصدر البيانات الرئيسي الذي
يستخدمه معدو البيانات يف معظم االقتصادات إلعداد
بيانات بند السلع يف ميزان املدفوعات .ولكن معدي
البيانات يف بعض االقتصادات يستخدمون نظام إبالغ
بيانات املعامالت املالية ،ويف عدد قليل من االقتصادات
يستخدمون مسوح املؤسسات جلمع بيانات واسعة النطاق
عن السلع.
 3-3وكما يرد بمزيد من التفصيل يف الفصل  ،11ثمة
عدد من التحديات أمام استخدام إحصاءات التجارة الدولية
للبضائع وحدها إلعداد بيانات عنصر السلع .وبوجه خاص،
قد يلزم إجراء بعض التعديالت ملراعاة فروق التغطية
والتبويب والتقييم والتوقيت بين إحصاءات التجارة الدولية
للبضائع وبنود التجارة يف السلع املدرجة يف بيانات ميزان
املدفوعات .ويمكن استخدام مسوح املؤسسات املوجهة
لتعديل البيانات من إحصاءات التجارة الدولية للبضائع إىل
التجارة يف السلع.
 4-3وباملثل ،يف حالة استخدام أحد أنظمة إبالغ بيانات
املعامالت الدولية كمصدر رئيسي إلعداد بيانات التجارة يف

السلع ،يمكن استخدام مسوح املؤسسات املوجهة لتصحيح
احلاالت ذات األهمية التي ال يتطابق فيها تغيير امللكية مع
توقيت قيد املدفوعات.
 5-3وباإلضافة إىل إمكانية استخدام مسوح املؤسسات
كمصدر رئيسي للتجارة يف السلع أو لإلعالم بالتعديالت
يف جتارة البضائع أو البيانات التجارية القائمة على
نظام إبالغ بيانات املعامالت الدولية ،يمكن توسيع نطاق
تلك املسوح جلمع معلومات عن عناصر ميزان املدفوعات
املرتبطة بتجارة السلع .وتشتمل هذه العناصر على عنصري
اخلدمات املرتبطين باالنتقال املادي للسلع (خدمات
الصناعة التحويلية للمدخالت املادية اململوكة آلخرين،
وخدمات الصيانة واإلصالح [غير املدرجة يف موضع آخر])
وعنصر احلساب املايل املعني باالئتمان التجاري.
 6-3ويمكن استخدام االستمارة النموذجية رقم 4
بامللحق  8كمسح شامل للمؤسسات إلعداد بيانات التجارة
يف السلع .ويف حالة استخدام تلك االستمارة إلجراء تعديالت
على إحصاءات التجارة يف البضائع أو نظام إبالغ بيانات
املعامالت الدولية ،يمكن تهيئتها بحيث تعالج قضايا
معينة .وكذلك قد يتعين على معدي البيانات اإلقتصار على
خماطبة مصدرين ومستوردين خمتارين يتعاملون يف سلع
معينة أو لديهم قيم أو أحجام كبيرة من التجارة من أجل
إدخال حتسينات ملموسة على حسابات ميزان املدفوعات.

التجارة برسم األمانة
 7-3السلع التي يتم شحنها برسم األمانة تقدم مثاال
على عدم تطابق توقيت عبور السلعة احلدود اجلمركية مع
تغيير امللكية—فتغيير امللكية يحدث يف مرحلة الحقة لعبور
السلع للحدود ،وال ينبغي إدراجها يف ميزان املدفوعات إال
بعد بيعها .ولضمان اتساق القيد ،سوف يكون من املفيد
احلصول على بيانات عن املراكز االفتتاحية واخلتامية
للسلع الكائنة يف اخلارج التي كانت ،قبل البيع ،يف حيازة
مقيمين (ينطبق نفس الشيء على السلع التي يحتفظ بها
غير املقيمين يف االقتصاد املقيم) .ويف كل حالة ،ينبغي
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استبعاد قيم السلع من إحصاءات التجارة يف البضائع خالل
فترة عبورها للحدود ،مع إضافة قيمة البيع إىل إحصاءات
التجارة يف البضائع يف الفترة التي يقع فيها البيع .وعادة
ما ُترى مثل هذه التعديالت فقط عندما تكون املقادير
املعنية كبيرة .ورغم ذلك ،يوصي دليل ميزان املدفوعات
ووضع االستثمار الدويل (الطبعة السادسة) بأنه إذا تعذر
عمليا إجراء تعديالت على النحو املوصوف سابقا ،يمكن
قيد السلع برسم األمانة يف ميزان املدفوعات بتوقيت القيد
يف إحصاءات التجارة الدولية يف البضائع (دليل ميزان
املدفوعات ووضع االستثمار الدويل  -الطبعة السادسة،
الفقرة .)29-10

املتاجرة
 8-3معامالت املتاجرة—أي شراء املقيم لسلع من غير
مقيم وبيعها الحق ًا إىل كيان غير مقيم آخر دون أن تكون
السلع كائنة يف االقتصاد القائم بإعداد البيانات— ُتسجل
يف ميزان املدفوعات كمعامالت يف السلع ،وتصنف ضمن
املتاجرة .وإذا حدث تغير يف الشكل املادي للسلع خالل
فترة حيازة التاجر لها كنتيجة خلدمات التصنيع ،عندئذ
ينبغي تبويب املعاملة ضمن البضائع العامة (وليس ضمن
املتاجرة) .وترد أمثلة على معاملة السلع ضمن املتاجرة
وخدمات الصناعة التحويلية للمدخالت املادية اململوكة
آلخرين يف اإلطار  1-10من دليل ميزان املدفوعات
ووضع االستثمار الدويل (الطبعة السادسة).
 9-3وبحكم طبيعة املتاجرة ،فإن السلع املعنية ال
تعبر احلدود اجلمركية لالقتصاد الذي يقيم فيه التاجر.
وعليه ،يلزم جمع البيانات مباشر ًة من الشركات املشاركة
يف املتاجرة .وقد يمكن حتديد هذه املنظمات من خالل
االحتفاظ بسجل لألعمال التجارية تتوىل إدامته الهيئة
املنوط بها جمع البيانات أو املكتب اإلحصائي املركزي
(إن كان خمتلفا) .وتستويف االستمارة النموذجية  5بيانات
ضرورية لقيد معامالت املتاجرة يف ميزان املدفوعات.
ويتعين جمع البيانات على أساس إجمايل حسب السلعة،
وحسب االقتصاد الشريك إن أمكن.

اخلدمات

 10-3رغم أن إحصاءات التجارة الدولية للبضائع
تستخدم بصفة رئيسية يف إعداد بيانات التجارة يف السلع
يف ميزان املدفوعات ،فقد يتوافر بعض املعلومات للمساعدة
يف إعداد بيانات التجارة يف اخلدمات .وبوجه خاص،
إذا كان جمموع قيم تكاليف الشحن والتأمين متوفراً من
خالل نظام التجارة يف البضائع ،يمكن استخدامها لتقدير
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شراء خدمات الشحن والتأمين ،وهو ما سوف يتم تناوله
بالوصف فيما بعد .وباملثل ،قد تساعد املعلومات يف نظام
التجارة يف البضائع على حتديد الشركات التي تقوم بإجراء
خدمات تصنيع على مدخالت مادية مملوكة آلخرين أو
بتوفير خدمات الصيانة واإلصالح .غير أنه من املرجح أنه
لن يكون هناك سوى معلومات حمدودة يف نظام التجارة يف
البضائع لدعم إعداد بيانات التجارة يف اخلدمات.
 11-3ويمكن استخدام نظم إبالغ بيانات املعامالت
الدولية إلعداد بيانات إحصاءات التجارة يف اخلدمات
ومن املرجح أن تكون لها تغطية جيدة عبر النطاق الكامل
للخدمات .غير أنه ،على غرار التجارة يف السلع ،قد تكون
هناك حتديات متمثلة يف الفروق بين توقيت تأدية اخلدمة
ووقت الدفع ،ومن «جتميع» ( )bundlingالدفع مقابل
اخلدمات مع املدفوعات مقابل السلع أو األدوات املالية.
وتبعا للنظام املستخدم ،قد تعاين نظم إبالغ بيانات
املعامالت الدولية من نقص التغطية (يتم سداد املدفوعات
مقابل بعض اخلدمات (مثل االتصاالت الالسلكية) على
أساس التسوية (الصافية)) وتشكل صعوبات للتبويب
حسب نوع اخلدمة املفصلة (خاصة إذا كان التبويب حسب
التصنيف املوسع خلدمات ميزان املدفوعات املوصى به يف
دليل إحصاءات التجارة الدولية يف اخلدمات.2010 ،
 12-3ويمكن ملسوح املؤسسات أن توفر تغطية عبر
النطاق الكامل للخدمات .وتوفر االستمارة النموذجية رقم 6
يف امللحق  8إرشادات توجيهية بشأن مسح شامل للخدمات.
وكما هو احلال مع مسوح املؤسسات للتجارة يف السلع،
يمكن استخدام املسح أيضا جلمع املعلومات عن االئتمان
التجاري .وقد يتعذر فصل معامالت حساب رأس املال التي
تعكس اقتناء والتصرف يف األصول غير املالية غير املن َتجة
عن الرسوم املتقاضاة لقاء استخدام (خدمات) امللكية
الفكرية .ونتيجة لذلك ،قد يتم أيضا جمع بعض معامالت
حساب رأس املال يف مسح شامل عن التجارة يف اخلدمات.
 13-3لقد أثبتت مسوح املؤسسات املعنية باخلدمات
جناحها يف عدد من االقتصادات .ومع ذلك ،من املناسب
إبداء بعض املالحظات العامة .فمسوح املؤسسات مصممة
جلمع بيانات البنود الدائنة (املقبوضات) والقيود املدينة
(املدفوعات) على حد السواء .على جانب املقبوضات،
فإن اخلدمة املعينة املقدمة من املرجح أن ترتبط ارتباطا
وثيقا بالنشاط الصناعي للشركة امل َتصل بها؛ على سبيل
املثال ،فإن قطاع األنشطة القانونية من األرجح أنه يقدم
خدمات قانونية .وهذا ليس صحيحا بنفس القدر على جانب
الواردات ،على الرغم من أرجحية أن تكون هناك ارتباطات
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أكبر خلدمات معينة مع صناعات بعينها .فالشركات العاملة
يف التجارة الدولية يف اخلدمات قد تكون هي التي جتري
أنشطة أعمال دولية أخرى .ولذلك ،من املمكن حتديد جزء
كبير من اجملتمع اإلحصائي املشارك يف استيراد التجارة
الدولية يف اخلدمات من خالل خماطبة الشركات املشاركة
يف عالقة استثمار مباشرة ،والشركات التي لديها أصول
وخصوم خارجية كبيرة ،والشركات التي لديها معامالت
كبيرة يف السلع.

 14-3ونظرا الختالف طبيعة فرادى اخلدمات وما يرتبط
بها من مقدمي خدمات متخصصين فمن املالئم إعداد
استمارات مصممة خصيصا خملتلف اخلدمات .وهذه األمثلة
سوف يتم تناولها بمزيد من التفصيل الحقا.

خدمات الصناعة التحويلية للمدخالت املادية
اململوكة آلخرين
 15-3غالبا ما يمكن احلصول على معلومات عن خدمات
الصناعة التحويلية للمدخالت املادية اململوكة آلخرين من
إحصاءات التجارة يف البضائع .فتلك اإلحصاءات قد توفر
قيم السلع التي تصل إىل االقتصاد الذي يتم فيه التجهيز
(قيم السلع املرسلة من االقتصاد التي تقع فيه ملكية
السلع) وبعد التجهيز توفير قيم السلع املُعادة إىل االقتصاد
الذي تقع فيه ملكية السلع (قيم السلع التي يستردها هذا
االقتصاد) .ويمكن حتديد هذه املعامالت بصورة منفصلة
يف الوثائق اجلمركية ،ولكن يمكن تطبيق مبادئ تقييم غير
متسقة بين السلع الوافدة على االقتصاد واخلارجة منه.
وحتى عندما يكون مبدأ التقييم مماثال ،فإن الفرق بين سعر
االستيراد وسعر التصدير قد ال يعكس بدقة خدمات التصنيع
التي تم تقديمها—على سبيل املثال ،فإن معظم قيمة السلع
اجملهزة قد يكون مشتقا من البحوث والتطوير التي يجريها
املالك وليس التجهيز أو قد تكون هناك مكاسب أو خسائر
من اقتناء السلع يف االقتصاد القائم بالتجهيز.
 16-3ومع ذلك ،من املهم حتديد قيم التجارة يف
البضائع للسلع املستوردة/املصدرة التي يتم جتهيزها دون
تغيير امللكية لضمان استبعاد هذه السلع من التجارة يف
السلع يف ميزان املدفوعات .وباإلضافة إىل ذلك ،يوصى
دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل (الطبعة
السادسة) بإعداد بيانات بنود تكميلية عن قيم السلع
املتلقاة واملُعادة (خلدمات التصنيع املقدمة من جانب
ُرسلة
االقتصاد القائم بإبالغ البيانات) وقيم السلع امل َ
واملُعادة (خلدمات التصنيع التي يحصل عليها االقتصاد
القائم بإبالغ البيانات).

 17-3وجلمع معلومات عن قيمة خدمات الصناعة
التحويلية ،قد يكون احمل َّبذ إجراء مسح للمؤسسات .وقد يكون
عدد الشركات التي تقوم بالتجهيز أو إرسال السلع للخارج
للتجهيز قليال نسبيا ويمكن حتديده من الوثائق اجلمركية.
وعليه ،يمكن إجراء مسح للمؤسسات بشأن أنشطة التجهيز
يف مسح منفصل .وتتضمن االستمارة النموذجية رقم 7
بامللحق  8عينة استبيان عن خدمات الصناعة التحويلية
للمدخالت املادية اململوكة آلخرين.

خدمات الصيانة واإلصالح غير املدرجة يف
موضع آخر
 18-3وعلى نحو مماثل خلدمات الصناعة التحويلية
للمدخالت املادية اململوكة آلخرين ،غالبا ما تنطوي
خدمات الصيانة واإلصالح على انتقال للسلع عبر حدود
جمركية ،وإن كان من املمكن أيضا تأدية اخلدمات يف
اقتصاد املالك للسلع.

رسل السلع القتصاد مقدم اخلدمة
 ١٩-٣وحيثما ُت َ
ثم يتم إعادتها ،فإن الشركات املشاركة يف توفير وشراء
اخلدمة يمكن حتديدها من خالل الوثائق اجلمركية .ويف
هذه احلاالت ،ربما تكون هناك أيضا انتقاالت أخرى للسلع
عبر احلدود اجلمركية وقد تكون الشركات مشاركة يف مسح
للمؤسسات عن التجارة يف السلع بصورة أعم .وتتضمن
االستمارة النموذجية رقم ( 4للتجارة يف السلع) بامللحق 8
أسئلة عن خدمات اإلصالح.
 ٢٠-٣وبدال من ذلك ،إذا تم تقديم اخلدمات يف اقتصاد
مالك السلع ،يمكن حتديد املقيم (سواء مقدم اخلدمات أو
املشتري) من واقع سجالت الشركات التجارية التي يتم
االحتفاظ بها ألغراض ميزان املدفوعات .وسوف يرصد
املسح العام للتجارة يف اخلدمات (االستمارة النموذجية
رقم  6بامللحق  )8معلومات عن قيمة اخلدمات املقدمة.

خدمات النقل
 21-3صناعة النقل الدويل لها العديد من السمات الفريدة
التي تتطلب اهتماما خاصا عند قياس معامالت ميزان
املدفوعات .فمن املمكن استخدام وسائل النقل اخملتلفة (بما
يف ذلك البحر واجلو والسكك احلديدية والطرقات والفضاء
وخطوط األنابيب واملمرات املائية) .ويمكن استخدام مسح
املؤسسات ،وربما يلزم توجيهه حسب إقامة مقدم اخلدمة،
لقياس املعامالت املرتبطة بكل وسيلة .فقواعد نقطة التقييم

مسوح معينة مليزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل
التي يتم اعتمادها للمعامالت يف السلع تزيد من تعقيد
تسجيل معامالت قطاع النقل يف ميزان املدفوعات .ويتم
شرح ذلك بمزيد من التفصيل يف الفقرات من  35-12إىل
.36-12

 22-3وكما هو مذكور يف الفصل  ،12الفقرة -12
 ،27لتسجيل خدمات النقل واخلدمات املرتبطة بها بشكل
صحيح يف ميزان املدفوعات ،من الضروري التمييز بين
مالكي املعدات املتنقلة والشركات املشغِ لة لتلك املعدات،
وينبغي أن يكون لدى معدي البيانات عند استخدام مسوح
النقل الدويل إدراك واضح لهذا الفرق .فخدمات النقل الدويل
تقدمها كيانات مشغِ لة قد ال تكون بالضرورة هي مالك
املعدات .وقد يشارك مالكو املعدات يف معامالت ميزان
املدفوعات (مثل التأجير التشغيلي) املرتبطة بالنقل.

 23-3وقد يلجأ معدو البيانات اىل خماطبة عدد من
األشخاص أو الشركات للحصول على معلومات ذات صلة
بميزان املدفوعات .فبالنسبة للخدمات املقدمة بواسطة
معدات يشغلِّها مقيمون ،يتوقع أن تكون الشركة املقيمة
مصدرا جيدا للبيانات .وغالبا ما تمتلك الفروع احمللية
للشركات املشغلِة غير املقيمة معلومات ذات صلة عن
أنشطة مقراتها الرئيسية أو تكون لديها القدرة على احلصول
على تلك املعلومات .وقد يكون لدى وكالء الشركات
املشغِ لة غير املقيمة معلومات موثوقة عن اخلدمات التي
تقدمها الشركات املشغِ لة واملصروفات التي تتحملها تلك
الشركات عندما يشارك الوكالء يف تقديم اخلدمات أو سداد
املصروفات .ويمكن للشركة املشغِ لة املقيمة أن تعمل كذلك
ِّ
ملوكل غير مقيم ،وبهذه الصفة يمكن خماطبة شركة
وكيال
النقل املشغِ لة املقيمة إلبالغ البيانات .باإلضافة إىل ذلك،
قد يعلم املستوردون قيمة الشحن املدفوعة ،وقد يكون
لدى السلطات احلكومية التي جتمع رسوم موانئ خمتلفة
البيانات ذات الصلة.

االستمارات النموذجية
 24-3تستويف االستمارة النموذجية رقم  8بامللحق
 8نوعية البيانات التي يمكن ملعدي البيانات جمعها من
شركة النقل املشغِ لة املقيمة .ويف اجلزء ألف من االستمارة
النموذجية ،تتضمن بنود البيانات إيرادات نقل خمتارة
ومصروفات خمتارة متكبدة باخلارج .ويتم جمع ثالث
فئات من أجرة نقل الركاب :غير مقيمين مسافرين على
خطوط دولية لشركات نقل الركاب املقيمة (قيود دائنة
ضمن خدمات نقل الركاب) ،وغير املقيمين املسافرين على
خطوط حملية (قيود سفر دائنة) ،ومقيمين مسافرين على
خطوط دولية .والبند األخير غير مدرج يف ميزان املدفوعات،
ولكن جمع بياناته قد يكون مفيدا إلعداد بيانات أجرة نقل
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الركاب التي جتنيها الشركات املشغِ لة غير املقيمة (قيود
مدينة ضمن خدمات نقل الركاب) يف حالة جمع بيانات
جمموع أجرة نقل الركاب التي يدفعها مقيمون من خالل
مسوح األسر املعيشية .ويتم جمع بيانات أربعة بنود
مدرج
مرتبطة بالشحن :خدمات الشحن للواردات (بند غير َ
يف ميزان املدفوعات ،ولكن حسب الوصف املُشار إليه الحقا
يمكن استخدامه باالقتران مع جمموع خدمات الشحن التي
يدفعها املقيمون على الواردات الشتقاق القيود املدينة
ضمن النقل كقيمة باقية) ،وخدمات الشحن للصادرات (قيود
دائنة ضمن النقل) ،وخدمات الشحن املقدمة لغير مقيمين
فيما يتعلق بعمليات تشغيلية يف االقتصاد األم (قيود دائنة
ضمن الشحن) ،وخدمات الشحن على خطوط أجنبية أخرى
(قيود دائنة ضمن النقل ،بافتراض أن كافة خدمات الشحن
على اخلطوط األجنبية مقدمة لغير مقيمين) .والبنود الباقية
املدرجة يف االستمارة النموذجية املتعلقة باإليرادات تغطي
البريد الوارد (قيود دائنة ضمن النقل) ،استئجار السفن دون
طاقم (قيود دائنة ضمن التأجير التشغيلي) ،واإليرادات
األخرى .وبالنسبة للبند األخير ،يتعين حتديد التبويب يف
ميزان املدفوعات حسب الوصف املقدم.
 25-3ورغم أن كافة التفاصيل التي تطلبها االستمارة
النموذجية رقم  8للمصروفات غير مطلوبة كعناصر قياسية
مدرجة يف ميزان املدفوعات ،فينبغي أن يضمن التحديد
املنفصل اإلبالغ بالبيانات الكاملة .وتتضمن التفاصيل
املنشودة النفقات على الوقود واملؤن (القيود املدينة ضمن
السلع) ،واستئجار السفن دون طاقم (القيود املدينة ضمن
التأجير التشغيلي) ،واإلعالن (القيود املدينة ضمن بند
خدمات أعمال متفرقة مهنية وفنية) .و ُتدرج بنود اإلنفاق
املتبقية يف النقل .وقد تكون زيادة تفاصيل البنود ذات أهمية
حتليلية أيضا ملستخدمي إحصاءات ميزان املدفوعات.
 26-3ويجمع اجلزء باء من االستمارة النموذجية
معلومات عن املشتريات املتوقعة من املعدات الكبيرة مثل
الطائرات والسفن .ويحصل اجلزء جيم على بيانات عن
مبيعات تذاكر سفر الركاب للمقيمين مستخدمي اخلطوط
الدولية.
 27-3وتستويف االستمارة النموذجية رقم  9بامللحق
 8نوعية البيانات التي قد يحاول معدو البيانات جمعها
من الشركات املقيمة التي تقدم السلع واخلدمات لشركات
النقل املشغِ لة غير املقيمة أو التي حتصل منها على خدمات.
ويستويف اجلزء ألف من االستمارة بيانات عن الوقود واملؤن
(بنود دائنة ضمن البضائع العامة) ،واإلعالن (القيود الدائنة
ضمن بند خدمات أعمال متفرقة مهنية وفنية) ،وعدد من
البنود األخرى املدرجة يف بنود النقل الدائنة .ويؤدي
جمع املعلومات التفصيلية اىل ضمان اإلبالغ الكامل
بالبيانات وقد يكون ذا أهمية ملستخدمي إحصاءات ميزان
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مرشد جتميع بيانات ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل

املدفوعات كمعلومات تكميلية .ويجمع اجلزء ألف معلومات
عن املعامالت التي تقدم فيها الشركات املقيمة خدمات
ِّ
املوكلة غير املقيمة وتقوم بالتسوية املباشرة
للشركات
معها ومعلومات عن املعامالت التي تقوم فيها الشركات
املقيمة بترتيب خدمات يقدمها مقيمون آخرون .و ُتطلَب
البيانات على أساس االستحقاق—أي عند تقديم اخلدمة
وليس عند تسويتها.
 28-3ويجمع اجلزء باء بيانات عن مبيعات تذاكر
سفر الركاب وإيرادات أجرة نقل الركاب ،والتي يتم تناولها
باملناقشة الحقا .ويجمع اجلزء جيم تفاصيل عن اخلدمات
املتفرقة—مثل الشحن الداخلي (للمساعدة يف تقدير القيود
املدينة ضمن الشحن) والبريد (القيود املدينة ضمن خدمات
البريد وحمل الرسائل)—التي تقدمها للمقيمين شركات
النقل املشغلِة غير املقيمة.
 29-3ويف الواقع العملي ،يمكن تعديل االستمارات
النموذجية بحيث يتم تصميم استمارات منفصلة لكل وسيلة
من وسائل النقل (يف حالة إبالغ الشركات املشغِ لة املقيمة
بالبيانات يف االستمارة رقم  ،)8ولكل نوع من الشركات
التي يتم خماطبتها (يف حالة استخدام االستمارة رقم .)9

أجرة نقل الركاب—إيرادات السفر أو مبيعات التذاكر
 30-3وأمام معدي البيانات خياران رئيسيان لقياس
أجرة نقل الركاب؛ فقد يقوموا بجمع املعلومات على أساس
إيرادات السفر أو على أساس مبيعات التذاكر .ويف مسوح
النقل الدويل ،يمكن جمع بيانات عن كل من مبيعات التذاكر
وإيرادات أجرة نقل الركاب .ويتم اتباع هذا النهج يف
االستمارتين النموذجيتين  8و .9ويمكن عندئذ االجتهاد
بشأن التعديالت املالئمة الشتقاق تقدير موثوق إليرادات
أجرة نقل الركاب.
 31-3كذلك يتم عن طريق االستمارات النموذجية جمع
بيانات عن عموالت أجرة نقل الركاب التي تدفعها الشركات
املشغِ لة غير املقيمة.
مسوح النقل البحري الدويل
 32-3على غرار كافة املسوح ،يجب على معدي
البيانات أوال حتديد الوحدة اإلحصائية التي جتمع بياناتها.
وبالنسبة لنشاط النقل البحري الدويل ،غالبا ما ينطوي ذلك
على صعوبة أكبر مقارنة باملسوح األخرى .ومن املهم
عدم افتراض أن مكان التسجيل هو إقامة الشركة املشغِ لة.
وباإلضافة إىل ذلك ،نظرا ألن السفن غالبا ما يتم تأجيرها،
فمن املهم معرفة ما إذا كان التأجير من النوع التشغيلي أم
التمويلي.
 33-3وقد وضعت شركة «لويدز لندن» سجال دوليا
للسفن 1يضم الرقم املرجعي للسفينة واسمها وبلد التسجيل
(أو العلم الوطني) ،واسم املالك وعنوانه ،ووصف السفينة
ونوعها (ناقالت ،سفن ركاب سياحية ،ناقالت بضائع سائبة
 1سجل السفن متاح للشراء.

وما إىل ذلك) ،وسعة كل سفينة .ويمكن ملعدي البيانات
استخدام بيانات السجل يف مسح العمليات التشغيلية
لفرادى السفن أو يف الربط بين فرادى السفن ومالكيها أو
ِّ
املوكلة األخرى .ويف سجالت النقل البحري ،عادة
الشركات
املؤجر (غالبا مؤسسة مالية) مسجال بالنسبة
ما يكون اسم
ِ
للسفينة التي يتم تشغيلها بموجب عقد تأجير تمويلي .ومن
املهم التذكير بأنه ألغراض ميزان املدفوعات فإن الشركة
املشغِ لة (املستأجرة) ،وليس املالك القانوين ،هي التي
حتدد هوية مقدم اخلدمات .واألسماء (والعناوين) األخرى
كمالك قد تكون يف الواقع شركات وكيلة وليس
املسجلة ُ
شركات مالكة فعلية.
 34-3ويفترض أن يكون باإلمكان جمع بيانات دقيقة
وذات صلة من الشركات املقيمة فيما يتعلق بمعامالت النقل
الدويل .وقد يكون هناك بعض الترتيبات التشغيلية املعقدة،
ولكن من خالل تعليمات واضحة للشركات القائمة بإبالغ
البيانات املعنية يمكن احلصول على بيانات عالية اجلودة.
وقد يتعذر أحيانا حتديد كافة الشركات املشغِ لة املقيمة:
قد يضطر معدو البيانات إىل استخدام مسح استطالعي أو
حماولة حتديد الشركات املشغِ لة من املُالك الواردين يف
سجل النقل البحري.
 35-3وقد ال يكون ممكنا احلصول على معلومات من
ِّ
املوكلة غير املقيمة ألن الهيئة اإلحصائية القائمة
الشركات
بإعداد البيانات ليست بوجه عام يف وضع يؤهلها ألن
تطلب من الشركات غير املقيمة اإلبالغ بالبيانات .ومن
اجلهة األخرى ،فإن جزءا كبيرا من النقل البحري قد يقوم به
عدد صغير من الشركات غير املقيمة التي لها فروع حملية أو
وكالء ذوي دراية متعمقة وسجالت عن إيرادات ومصروفات
غير املقيمين؛ وهذا يكون يف الغالب صحيحا بالنسبة لنقل
البترول ونقل سلع التصدير واالستيراد الرئيسية .ويجب
تعريف الوكالء على أنهم يشملون فروع الشركات غير
ِّ
املوكلة،
املقيمة التي تعمل بالنيابة عن شركاتها الرئيسية
وشركات النقل البحري املشغِ لة املقيمة التي تعمل وكيلة
لشركات ِّ
موكلة غير مقيمة ،واملستوردين واملصدرين الذي
وكالء .وقد يحدث تداخل إذا ما تم اعتماد أكثر من
يعملون
ً
منهج واحد جلمع البيانات .على سبيل املثال ،قد يكون
مستورد البترول فرعا ملؤسسة غير مقيمة وقائما يف ذات
الوقت بأعمال وكيل الشحن لشركته األم غير املقيمة .كذلك
يمكن أن ُيطلَب من شركات النقل البحري اإلبالغ بتفاصيل
ِّ
املوكلة غير املقيمة.
رسوم الوكالء احملصلة من الشركات
 36-3وفيما يتعلق برسوم الشحن الداخلي التي حتصل
عليها الشركات املشغِ لة غير املقيمة ،فعدد صغير فقط من
الشركات املشغِ لة ذات العدد القليل نسبيا من العمالء (والتي
ِّ
املوكلة غير املقيمة) قد يكون
قد تعمل أيضا وكيلة للشركات
مشاركا .وبالتايل ،فإن جمع البيانات قد يكون عملية سهلة.
وإذا كان هذا النشاط منتشرا بشكل أكبر ،قد يلزم إجراء مسح
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استطالعي لتحديد الشركات املو ِّكلة أو وكالئها أو الشركات
التي تستخدم خدمات الشحن.
 37-3وفيما يتعلق بخدمات النقل األخرى (مثل خدمات
الركاب والبريد) التي تقدمها الشركات املشغِ لة غير املقيمة،
فمن املنتظر أال يتعذر حتديد الشركات املقيمة التي حتصل
على هذه اخلدمات أو ترتب لبيع تلك اخلدمات بالنيابة عن
ِّ
املوكلة غير املقيمة .ويف حاالت عديدة ،ربما
الشركات
يكون مكتب املبيعات فرعا للشركة املشغِ لة غير املقيمة.

 38-3ويمكن احلصول على البيانات املعنية باخلدمات
(مثل الشحن والتفريغ والتموين) املقدمة للشركات املشغِ لة
غير املقيمة من خالل خماطبة موردي هذه اخلدمات—إذا
كان املوردون يستطيعون التمييز بين اخلدمات املقدمة
للشركات املشغِ لة املقيمة وتلك املقدمة للشركات املشغِ لة
غير املقيمة .وباملثل ،يمكن خماطبة السلطات احلكومية
للحصول على تفاصيل الرسوم املتقاضاة .ويف املقابل،
يمكن أن ُيطلَب إىل وكالء الشركات املشغِ لة غير املقيمة
تقديم تفاصيل كافة املصروفات التي حتملوها نيابة عن
ِّ
املوكلة.
شركاتهم

 39-3وقد يتعذر حتديد ما إذا كانت تغطية شركات النقل
البحري املشغِ لة كاملة .ففي بعض االقتصادات ،يمكن حتديد
كافة السفن التي تدخل املوانئ وتغادرها من القوائم التي
تقدمها سلطات املوانئ أو مصادر أخرى .ويمكن استخدام
مثل هذه القوائم لضمان أن شركات النقل البحري املقيمة
ووكالء شركات النقل البحري غير املقيمة تقدم بيانات
عن كل سفينة تدخل وتغادر املياه اإلقليمية للبلد املعني.
ويمكن لشركات النقل البحري املقيمة والوكالء اإلبالغ
بالبيانات على أساس كل رحلة على حدة ،أو على أساس
فترة موحدة ،أو عن السفينة يف امليناء الواحد .وعندما يتم
اإلبالغ بالبيانات على أساس موحد ،يتعين أيضا توفير
قائمة بالسفن واملوانئ التي تم زيارتها لضمان عدم تكرار
أو إغفال البيانات .وليس مستغربا أن ينوب وكالء خمتلفون
عن سفينة واحدة يف موانئ خمتلفة .ويتعين أخذ مثل هذه
الترتيبات يف احلسبان عند حتديد منهجيات جمع البيانات.

 40-3وللحصول على قائمة بالسفن التي يملكها أو
يشغِ لها مقيمون وتعمل باخلارج خالل فترة مرجعية كاملة،
يمكن ملعدي البيانات خماطبة الشركات املقيمة مباشرة
أو الرجوع إىل سجل شركة لويدز ( )Lloyd’s registerأو
النشرات التجارية املتخصصة .ومن املرجح أن تؤدي توليفة
من مثل هذه الطرق إىل أفضل النتائج وقد حتدد الشركات
املشغِ لة املقيمة غير املعلومة من قبل ملعدي البيانات.
ويمكن أيضا استخدام قوائم السفن لتيسير املسوح بالعينة
(على األقل لقياس إيرادات ومصروفات غير املقيمين) ،ومن
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شأن استخدام مثل هذه القوائم تخفيف بعض أعباء اإلبالغ
بالبيانات عن كاهل وكالء النقل البحري .وقد تؤدي عدم
كفاية املوارد إىل صعوبة أو استحالة قيام معدي البيانات
بجمع معلومات عن فرادى السفن .ويف مثل هذه احلاالت،
يجب على معدي البيانات النص على قواعد إبالغ واضحة
تتبعها شركات النقل البحري املشغِ لة والوكالء لضمان
التغطية الكاملة وجتنب التكرار.

 41-3وجتدر اإلشارة أيضا إىل الظروف التي تنشأ عن
تسجيل السفن بنظام «أعالم املالءمة» .فمعظم االقتصادات
لديه تشريعات معنية بتسجيل النقل البحري .وبعض
االقتصادات تصيغ تشريعاتها (عادة عن طريق فرض عدد
أقل من االلتزامات والتكاليف) الجتذاب تسجيالت شركات
النقل البحري وبالتايل توليد رسوم للسلطات الوطنية.
وتنطبق القواعد العامة لتحديد إقامة مقدم اخلدمة (راجع
دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل  -الطبعة
السادسة ،الفصل  )4على النقل البحري ،والنتيجة هي أن بلد
التسجيل ليس معيارا لتحديد مقر إقامة مقدم اخلدمة.

مسوح شركات الطيران الدولية
 42-3الوحدة اإلحصائية املستخدمة يف مسوح قطاع
شركات الطيران الدويل هي بوجه عام شركة الطيران
املشغِ لة ،وهذا الواقع ال يمثل أي مشاكل كبيرة .ومع ذلك،
قد يكون هناك بعض الترتيبات التمويلية والتأجيرية التي
ينبغي أن يكون معدو البيانات على دراية بها.
 43-3غالبا ما يتم تمويل الطائرات بموجب ترتيبات
التأجير التمويلي .وتتسم معاملة عقود التأجير التمويلي
بأنها مباشرة؛ ولذا لن يواجه معدو البيانات صعوبة يف
احتساب تغير امللكية لشركة الطيران املشغِ لة عند الضرورة
ويف قياس نشاط النقل على نحو سليم .وتناقش معامالت
عقود التأجير التمويلي يف الفصل العاشر ،الفقرة .80-10

 44-3ومن الشائع أن تقوم شركات الطيران فيما بينها
بتأجير الطائرات دون الطاقم لعدة سنوات يف وقت واحد.
وعادة ما يطلق على عقود التأجير هذه «االستئجار اجلاف»
( ،)dry chartersويعتبر املستأجر هو الشركة املشغِ لة.
وبمقتضى هذا الترتيب ،يقوم مالك الطائرة بتأجيرها إىل
املستأجر بموجب عقد استئجار جاف ،ويتعين تسجيل اتفاق
اإليجار هذا حتت بند «اإليجارات التشغيلية» (كقيد مدين
ضمن اخلدمات إذا كان املالك غير مقيم) .وسوف يحصل
املستأجر بموجب عقد إيجار جاف على قيود دائنة ضمن
النقل يف ميزان املدفوعات بمقدار ما يقدمه من خدمات
النقل لغير املقيمين.
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مرشد جتميع بيانات ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل

 45-3أما «عقود االستئجار الرطب» ()wet charters
فهي تشبه «عقود استئجار الرحالت» (،)voyage charters
حيت يتم استئجار الطائرة بطاقمها .ويف هذه احلالة ،فإن
الشركة املسؤولة عن الطاقم تعتبر هي الشركة املشغِ لة ،ويتم
قيد مدفوعات االستئجار كمدفوعات لقاء خدمات النقل.
 46-3وهناك بعض ترتيبات املشاريع املشتركة
املعقدة يف صناعة شركات الطيران الدولية .ويعرض الفصل
 12خمتلف خيارات معاملتها يف الفقرة  .34-12وعادة ما
يقوم معدو البيانات يف معظم االقتصادات التي ُتس َتخدم
فيها املسوح جلمع بيانات عن عمليات شركات الطيران
الدويل بمخاطبة شركات الطيران املقيمة واملكاتب املقيمة
لشركات الطيران غير املقيمة .وعمليات جمع البيانات هذه
تميل إىل أن تكون صغيرة احلجم نسبيا وعادة ما يكون من
السهل إدارتها .ويمكن تعديل كل من االستمارتين  8و9
بسهولة لتناسب صناعة الطيران.
 47-3وبينما يفترض أن تكون تغطية العمليات
التجارية العادية سهلة من حيث اإلنشاء والتحديث ،فإن
قياس تغطية حاالت تأجير الطائرات اخلاصة ورحالت
الطيران العسكري األجنبية قد تكون أقل سهولة يف قياسها.
ويف حالة عدم إدراجها ،قد يترتب على ذلك تقدير القيود
الدائنة ضمن اخلدمات يف ميزان املدفوعات (مثل رسوم
املطارات يف االقتصاد القائم بإعداد البيانات) بأقل من
قيمتها احلقيقية .وينبغي أن تكون مراقبة هذا النشاط ممكنة
باالشتراك مع سلطات الطيران املدين والدفاع.

النقل بالسكك احلديدية
 48-3ترد معايير حتديد اإلقامة يف الفصل الرابع من
دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل (الطبعة
السادسة) .ويف حالة استيفاء هذه املعايير بالنسبة لشركة
عامل الشركة على أنها مقيمة
تشغيل خطوط سكك حديديةُ ،ت َ
يف االقتصاد .وعندما تعمل شركة سكك حديدية خارج
اقتصادها وتستويف تعريف الفرع يف االقتصاد الذي تعمل
فيه 2،يتم إثبات وحدة مؤسسية مستقلة ويتم اعتبار نظام
السكك احلديدية يف االقتصاد الثاين كمؤسسة استثمار
مباشر مقيمة يف االقتصاد املُضيف .وإذا كان نشاط شركة
السكك احلديدية ال يستويف معايير االعتراف به كفرع يف
االقتصاد الذي تعمل فيه ،تعتبر شركة السكك احلديدية
(يف االقتصاد األم) بأنها تقدم خدمات نقل يف االقتصاد
املُضيف .واحلصول على هذه القيود الدائنة يف االقتصاد
األم يتعين أن يكون أمرا مباشرا نسبيا ألن الوحدة تكون
مقيمة يف ذلك االقتصاد .غير أنه يف حالة قيود السفر
املدينة يكون األمر أقل يسرا :يف هذه احلالة يمكن أن يكون
لشركة السكك احلديدية وكيل يف االقتصاد املُضيف يمكن
خماطبته للحصول على معلومات.
 2العوامل املستخدمة لتحديد الفروع ترد يف دليل ميزان املدفوعات ووضع
االستثمار الدويل-الطبعة السادسة ،الفقرات من  26-4إىل .28-4

وسائل النقل األخرى
 49-3تتضمن وسائل النقل األخرى الطرق واملمرات
املائية وخطوط األنابيب والكابالت الكهربائية والفضاء.
 50-3وعندما تكون الشركة املقدمة خلدمات النقل البري
تعمل يف أكثر من اقتصاد واحد ،يتعين اعتبار العمليات
املنفصلة للشركة يف كل اقتصاد على أنها وحدات مقيمة
يف تلك االقتصادات يف حالة استيفاء معايير االعتراف
بالفروع بوجه عام .ومن ثم ،يترتب على ذلك أن املركز
الرئيسي للنشاط االقتصادي هو الذي يحدد إقامة الوحدة
وليس موقع املعدات املتنقلة.
 51-3وعلى عكس النقل بالسكك احلديدية ،يمكن
أن تقدم خدمات النقل البري شركات عديدة ،وعلى غرار
صناعة النقل البحري ،قد تكون هناك ترتيبات عديدة معقدة
للملكية والتشغيل .ويمكن أن يكون جمع البيانات الكاملة
صعبا يف الواقع العملي نظرا لكبر عدد الشركات املعنية،
وتعقد ترتيبات امللكية والتشغيل ،وضرورة تقسيم—
ألغراض ميزان املدفوعات—الشحن الداخلي (نقل السلع
داخل االقتصاد املعني أو إىل احلدود) والنقل الدويل (نقل
السلع خارج احلدود) .وباإلضافة إىل ذلك ،قد يتعذر تمييز
اخلدمات املقدمة لغير املقيمين عن تلك املقدمة للمقيمين.
ورغم الصعوبة التي قد تكتنف احلصول على تغطية كاملة
لهذه األنشطة ،يمكن خماطبة أكبر شركات النقل بالشاحنات
واحلافالت والتفاوض معها حول جمع البيانات
الضرورية—وقد تستطيع هذه الشركات إعطاء تقدير مقبول
لنسبة أعمالها املقدمة لغير املقيمين مقارنة بتلك املقدمة
للمقيمين .وقد يكون من األيسر على هذه الشركات تقديم
مثل هذه التقديرات عن نقل السلع مقارنة بنقل الركاب .وإذا
تعذر على الشركات تقسيم بيانات خدمات نقل الركاب بين
اخلدمات املقدمة لغير املقيمين وتلك املقدمة للمقيمين ،قد
يتعين على معدي البيانات إجراء مسوح خمتلفة يف املواقع
للركاب أنفسهم .ويمكن احلصول على بيانات عن أسعار
الشحن وعوامل التكلفة ،والتي يمكن بعد ذلك تطبيقها على
بعض البيانات املعيارية التي جتمعها الهيئات اإلحصائية
الوطنية عن نشاط النقل البري.
 52-3ومن املفترض أن يشترك النقل عن طريق املمرات
املائية الداخلية يف العديد من السمات مع نظم السكك
احلديدية؛ ففي غالبية االقتصادات هناك عدد قليل نسبيا
من الشركات املشغِ لة يشارك يف هذه االنشطة .ولكن يف
بعض االقتصادات توجد شركات مشغِ لة عديدة ،ويف تلك
االقتصادات يمكن ملعدي البيانات استكشاف االحتماالت
لوضع استراتيجيات جمع بيانات مماثلة لتك املوصوفة
للشحن الدويل أو للنقل البري.
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خدمات البريد وتسليم الرسائل باليد
 53-3يف دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار
الدويل (الطبعة السادسة)ُ ،تدرج خدمات البريد وتسليم
الرسائل باليد ضمن بند النقل .ويمكن جمع البيانات من
خالل إجراء مسوح ملكاتب البريد؛ ويمكن استخدام االستمارة
النموذجية رقم  6بامللحق  8لهذا الغرض.
خدمات السفر
 54-3يمكن استخدام مسوح املؤسسات لقياس النفقات
التي يدفعها املقيمون املسافرون باخلارج (قيود السفر
املدينة) أو نفقات السفر التي يدفعها غير املقيمين يف
االقتصاد املُضيف (قيود السفر الدائنة) .ويمكن للشركات
املشاركة يف توفير املوارد املالية الالزمة لسداد نفقات
السفر أن توفر معلومات عن كل من قيود السفر الدائنة
واملدينة ،يف حين يمكن للشركات التي تقدم خدمات السفر
لغير املقيمين أن تقدم معلومات عن قيود السفر الدائنة.
وتستويف االستمارة النموذجية رقم  10بامللحق  8نوعية
املعلومات التي يمكن جمعها يف مسح املؤسسات بالنسبة
لقطاع السفر الدويل .ومن املهم التمييز بين املدفوعات لقاء
خدمات الركاب الدولية والسفر الدويل .فاألوىل مدرجة يف
ميزان املدفوعات حتت بند خدمات الركاب (جزء من خدمات
النقل) ،يف حين أن األخيرة مدرجة حتت بند السفر .ومسوح
املؤسسات ألغراض السفر غالبا ما ُتس َتخدم الستكمال
سلسلة مؤشرات أو توفيرها حيثما تكون مسوح األسر
املعيشية باهظة التكلفة وال يمكن إجراؤها على نحو متكرر.
 55-3والشركات التي توفر املوارد املالية لسداد نفقات
السفر تتضمن املؤسسات املشاركة يف إصدار بطاقات
االئتمان ،وبطاقات اخلصم الفوري ،وبطاقات النقد (cash
) ،cardsوالشيكات السياحية ،والتحويالت البرقية ،وبيع أو
شراء العمالت االجنبية (عادة البنوك أو املؤسسات املالية
املشابهة)؛ ووكالء السفر؛ ومنظمي الرحالت السياحية
باجلملة؛ وشركات التجزئة التي تقدم الرحالت السياحية
املدفوعة سلفا أو الرحالت املنظمة .وقد تستطيع الفنادق
أو شركات تأجير السيارات أيضا توفير املعلومات لبيانات
القيود الدائنة (أو بعضها) .ويمكن استكمال مسوح مثل هذه
الشركات بواسطة تقديرات نفقات السفر املسددة عن طريق
أدوات أخرى (مثل املدفوعات النقدية).
ويسدد العديد من رسوم السفر عن طريق بطاقات
ُ 56-3
االئتمان أو بطاقات اخلصم الفوري أو من خالل استخدام
آالت الصراف اآليل .وعادة ما تتوافر البيانات عن نفقات
غير املقيمين يف االقتصادات املُضيفة ونفقات املقيمين
املسافرين باخلارج والذين يستخدمون بطاقات االئتمان
أو بطاقات اخلصم الفوري أو بطاقات النقد من الشركات
املُصدرة للبطاقات .ويتعين أن تكون هذه الشركات قادرة
على تمييز املدفوعات واملقبوضات األجنبية عن املدفوعات
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واملقبوضات احمللية .ونظرا ألن عددا قليال نسبيا من
املؤسسات تصدر بطاقات االئتمان وبطاقات اخلصم
الفوري ،فسوف يمثل ذلك عينة جمع صغيرة للبيانات.
ويتضمن اجلزء ألف من االستمارة النموذجية  10نوع
األسئلة التي يمكن توجيهها .وينبغي جمع البيانات قبل
خصم الرسوم مستحقة الدفع أو القبض من الشركات غير
املقيمة.

 57-3ويمكن أن يستخدم األفراد أو منظمو السفر
التحويالت البرقية لسداد مصروفات سفر معينة .غير أن
التحويالت البرقية ُتس َتخدم أيضا ألغراض أخرى (مثل
التحويالت املالية الشخصية أو من املغتربين) ،ولذا من
املهم حتديد الغرض من التحويل بوضوح يف وقت املعاملة
حتى يتسنى تبويبها على النحو السليم.

 58-3غير أنه يلزم توخي احلذر لدى استخدام معلومات
بطاقات االئتمان أو بطاقات اخلصم الفوري دون معلومات
داعمة بشأن املعامالت املغطاة .فقد ترتبط املدفوعات
ببنود غير السفر (مثل واردات السلع) يف ميزان املدفوعات،
وقد تختلف إقامة حملة البطاقات (من وجهة نظر الشركة
ُصدرة) عن التعريفات الواردة يف ميزان املدفوعات.
امل ْ
وباملثل ،فإن بعض قيود السفر املدينة املسددة ببطاقات
االئتمان أو اخلصم الفوري قد تكون ملنظم مقيم أو شركة
تتعامل باجلملة مقيمة ،وعليه قد تكون هناك حاجة ملسح
هذه الشركات أيضا ،وضمان أنه ال يوجد نقص يف احلصر.
باإلضافة إىل ذلك ،يف حالة احلصول مثال على بيانات
معامالت السفر املرتبطة باستئجار السيارات أو اإلقامة
مباشرة من هذه الشركات ،من املهم حتديد مثل هذه
املعامالت بصورة منفصلة يف البيانات التي يتم احلصول
عليها من شركات بطاقات االئتمان وبطاقات اخلصم
الفوري حتى يتسنى تعديل هذه البيانات لتجنب احلساب
املزدوج .باإلضافة إىل ذلك ،نظرا ألن هذه البيانات تعتمد
على توقيت السداد ،وليس بالضرورة على توقيت السفر،
سيكون من املفيد احلصول على مؤشر ما على متى تم أو
سيتم السفر .ورغم ذلك ،يف غياب مسوح شاملة لألفراد
املسافرين باخلارج ،فإن البيانات عن النفقات ببطاقات
االئتمان واخلصم الفوري يمكن أن تكون يف الغالب بمثابة
أساس لتقدير مفيد جلزء من نفقات السفر.

 59-3ولقياس بعض املبالغ املدفوعة مقدما ،بما
يف ذلك مدفوعات الرحالت املنظمة ،من الضروري حتديد
شركات السفر التي تعمل باجلملة والتجزئة .ويمكن استخدام
بحث استطالعي لتحديد الشركات التي تتلقى (أو تسدد)
مدفوعات من (أو إىل) اخلارج .ويمكن أن ُيطلَب الحقا
من الشركات املشا ِركة يف هذا النشاط على نطاق واسع
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استكمال استبيان أكثر تفصيال .ويتعين جمع بيانات املبالغ
اإلجمالية املعنية بحيث يمكن تمييز نفقات وعموالت السفر
بصورة منفصلة .وعند وضع مسح ملؤسسات السفر التي
تعمل باجلملة والتجزئة ،ينبغي إيالء اهتمام خاص لقواعد
اإلبالغ حتى ال يحدث تداخل أو تكرار يف اإلبالغ .ويستويف
اجلزء جيم من االستمارة رقم  10نوعية املعلومات التي
يمكن جمعها.
 60-3ومع االستخدام املتزايد لبطاقات االئتمان
واخلصم الفوري والنقد ،أصبحت الشيكات السياحية أقل
أهمية مما كانت عليه .ورغم ذلك ،ال تزال مهمة لبعض األفراد
املسافرين باخلارج .ويستويف اجلزء باء من االستمارة
النموذجية رقم  10بيانات يمكن جمعها عن قيمة ما يلي:
• الشيكات السياحية (مطروحا منها املبالغ املستردة
ُصدرة باخلارج من جانب
للمشترين األصليين) امل ْ
الشركات غير املقيمة بالنيابة عن املؤسسة املقيمة
واملستخدمة خالل فترة التسجيل (قيود السفر الدائنة)
• الشيكات السياحية الصادرة عن الشركات املقيمة
للمقيمين واملقدمة للتحصيل من جانب البنوك غير
املقيمة (قيود السفر املدينة)
• الشيكات السياحية (مطروحا منها املبالغ املستردة)
ُصدرة للمقيمين من جانب الشركات املقيمة بالنيابة
امل ْ
عن البنوك غير املقيمة (قيود السفر املدينة)
• الشيكات السياحية املُرسلة للبنوك غير املقيمة
ُصدرة
بغرض التحصيل—أي الشيكات السياحية امل ْ
يف اخلارج من جانب املؤسسات غير املقيمة والتي
تشتريها الشركات املقيمة من األفراد غير املقيمين
املسافرين يف االقتصاد القائم بإعداد البيانات
(قيود السفر الدائنة)
 61-3وينبغي جمع البيانات اإلجمالية لكافة وسائل
السداد ،كما ينبغي أن جتمع بيانات الرسوم والعموالت
بصورة منفصلة ومعاملتها كخدمات مالية للشيكات
السياحية ،والتحويالت البرقية ،ومعامالت بطاقات
االئتمان واخلصم الفوري وبطاقات النقد.
ُصدرة للشيكات السياحية
 62-3وبوسع الشركات امل ْ
حتديد اسم البنك أو الوكيل اآلخر—وكذلك االقتصاد—الذي
باع الشيكات السياحية (هذه املعلومات مسجلة يف الرقم
املطبوع على الشيك السياحي) وأي مبالغ مستردة على
الشيكات غير املستخدمة .وتستطيع هذه الشركات أيضا
حتديد (أو تقدير) قيمة الشيكات السياحية املستخدمة يف
كل اقتصاد على حدة .ولدى الشركات التي تعمل كوكالء
ُصدرة معلومات عن
مبيعات الشيكات السياحية للشركات امل ْ
األماكن التي يتم فيها بيع الشيكات السياحية وعن تفاصيل
املبالغ املستردة .ويعلم موظفو البنوك التي تقبل الشيكات
السياحية قيم الشيكات املُرسلة للخارج للتحصيل من جانب
البنوك .وعليه ،ألغراض إعداد بيانات ميزان املدفوعات،
يمكن حتديد التدفقات املرتبطة بالشيكات السياحية.

 63-3وبما أن عددا قليال نسبيا من املؤسسات (بنوك
يف الغالب) يقوم بإصدار واسترداد الشيكات السياحية
أو يتعامل فيها بالبيع والشراء ،ينبغي أن تكون البيانات
متوفرة بسهولة .وعند قيام معدي البيانات بإعداد مسح
ملعامالت الشيكات السياحية ،يجب أن يولوا اهتماما خاصا
بقواعد اإلدراج واالستبعاد حتى يتم اإلبالغ بكل املعامالت
دون حاالت تكرار .ويف االستثمارات النموذجية عادة ما
ُيطلَق على طرف املعاملة املقيم الذي يجري التسوية مع
الطرف غير املقيم اسم الشركة املبلِّغة بالبيانات.

 64-3ويمكن أيضا استخدام مسوح املؤسسات لقياس
خدمات السفر الفعلية املقدمة .ويقوم بعض معدي البيانات
بجمع بيانات من الفنادق واملنتجعات السياحية عن أعداد
األفراد غير املقيمين نزالء هذه املنشآت ،وأعداد الليايل التي
يتم قضاؤها ،والنفقات على اإلقامة والغذاء .وإذا مل يكن
ممكنا إجراء مسح منتظم جلمع هذه البيانات ،ربما يمكن
احلصول على أعداد الزائرين ،ونزالء الفنادق وهكذا ،ثم
جرى سنويا) لتقدير
استخدام متوسط من مسح معياري ُ
(ي َ
املعامالت دون السنوية .ومع ذلك ،يف االقتصادات ذات
تدفقات السفر املوسمية الكبيرة أو التي تتغير فيها أنواع
املسافرين يف املواسم اخملتلفة ،فإن املسح السنوي قد
يخفي فروقا موسمية مهمة .ويف مثل هذه احلاالت ،ينبغي
إجراء مسوح دون سنوية كلما أمكن ،وإذا تعذر إجراء تلك
املسوح بصفة منتظمةُ ،يح َّبذ إجراء مسح معياري مرة كل
ثالث إىل خمس سنوات يرصد التغيرات املوسمية.
 65-3ويف االقتصادات التي ينزل فيها األفراد غير
املقيمين يف منشآت قليلة نسبيا ،فإن مسحا للفنادق يمكن
أن يكون مصدرا جيدا للبيانات .ويمكن أيضا استخدام
مسح املؤسسات للحصول على بيانات من منشآت أخرى
قد تقدم خدمات كبيرة للمسافرين غير املقيمين .وقد مثل
هذه اخلدمات املطاعم وشركات تأجير السيارات وشركات
السياحة والنقل ،ونوادي القمار ،ومراكز الترفيه ،وخالفه.
وللحصول على مالمح إنفاق غير املقيمين على السفر،
يمكن للمسح جمع بيانات القيمة الكلية للخدمات املقدمة أو
معلومات جزئية ،والتي يمكن اجلمع بينها وبين معلومات
من مصادر أخرى لقياس قيود السفر الدائنة .ويشتمل اجلزء
دال من االستمارة النموذجية رقم  10على أنواع األسئلة
التي يمكن استخدامها .ويجب أن تكون القواعد املتعلقة بأي
الشركات التي يطلب إليها اإلبالغ مفهومة بوضوح لتفادي
التداخل أو اإلزدواجية .ويف االستمارة النموذجية ،يتم جمع
البيانات على أساس املؤسسة التي تتلقى املدفوعات وليس
املؤسسة التي ُتقدِم اخلدمة.

مسوح معينة مليزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل
 66-3وينبغي معاملة نفقات املقيمين العاملين
باخلارج أو غير املقيمين العاملين يف االقتصاد القائم
بإعداد البيانات على أنها نفقات سفر .ومسوح األسر
املعيشية هي أفضل سبيل للحصول على هذه النفقات (راجع
هذا الفصل ،جمع البيانات من األشخاص واألسر املعيشية).

خدمات البناء
 67-3يشمل هذا البند إنشاء األصول الثابتة وإدارتها
وجتديدها وإصالحها وتوسيعها .وتكون هذه األصول يف
شكل مبان وحتسينات هندسية يتم إدخالها على األراضي
وغير ذلك من اإلنشاءات الهندسية مثل الطرق واجلسور
والسدود وغيرها .ويشمل أيضا أعمال التركيب والتجميع
ذات الصلة ،باإلضافة إىل إعداد املواقع وأعمال البناء
العامة ،وكذلك اخلدمات املتخصصة كالطالء والسباكة
والهدم.
 68-3ويمكن استخدام االستمارة النموذجية رقم 11
جلمع املعلومات عن أعمال البناء باخلارج وأعمال البناء
يف االقتصاد القائم بإعداد البيانات .واألوىل تغطي أعمال
البناء التي يقوم بها املقيمون لصالح غير املقيمين والسلع
واخلدمات التي يتم احلصول عليها من االقتصاد الذي جتري
فيه أنشطة البناء ،ومن االقتصاد التابعة له شركة البناء،
ومن اقتصاد ثالث .أما أعمال البناء يف االقتصاد القائم
بإعداد البيانات فتتضمن أعمال البناء التي تقوم بها شركات
البناء غير املقيمة لصالح املقيمين ،والسلع واخلدمات التي
يتم احلصول عليها يف االقتصاد القائم بإعداد البيانات من
جانب شركات البناء غير املقيمة.
 69-3وتستويف االستمارة كذلك بيانات عن مشروعات
البناء قصيرة األجل وطويلة األجل على حد سواء .غير أن
املشروعات قصيرة األجل فقط هي التي ينبغي إدراجها
عامل املشروعات
حتت بند اخلدمات ،يف حين ينبغي أن ُت َ
طويلة األجل كاستثمار أجنبي مباشر.
خدمات التأمين
 70-3تشمل معامالت التأمين الدولية مدفوعات الوكالء
والوسطاء باخلارج للحصول على التأمين ،ومبالغ التأمين
األخرى املدفوعة باخلارج على نحو مباشر ،والتأمين
املتلقى من اخلارج ،وإعادة التأمين املتلقاة من اخلارج،
وإعادة التأمين املدفوع باخلارج .كذلك قد يكون من
املستحسن التمييز بين التأمين على السلع ،وأنواع التأمين
األخرى ضد اإلصابات ،والتأمين على احلياة .راجع امللحق
« 2معامالت ومراكز التأمين» لالطالع على مناقشة حول
كيفية تبويب معاملة تأمينية إىل عناصر اخلدمة والدخل
والتحويل واحلساب املايل.
 71-3وتستويف االستمارة النموذجية رقم  12بامللحق
 8بيانات يمكن جمعها من الشركات واستخدامها إلعداد
بيانات خدمات التأمين وبنود ميزان املدفوعات املرتبطة
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بها .ويتضمن اجلزء ألف من االستمارة بنود األقساط
واملطالبات وهي بنود يمكن جمعها من شركات التأمين
املقيمة.

 72-3وباإلضافة إىل معلومات املطالبات واألقساط
التي يمكن استخدامها لتقدير خدمات التأمين ،تقدم
االستمارة النموذجية رقم  12أمثلة على املعلومات
التي يمكن جمعها للمساعدة يف إعداد بيانات املطالبات
على االحتياطيات الفنية ،ودخل االحتياطيات الفنية
(ومكمالت األقساط) ،والتحويالت اجلارية (الدخل الثانوي)،
والتحويالت الرأسمالية.
 73-3وينبغي أن تتوفر قائمة بشركات التأمين التي
جتري أعمال التأمين وإعادة التأمين على السواء من
ُصدرة لتراخيص عمل شركات التأمين .ويجب
السلطة امل ْ
أن تبلغ شركات التأمين املقيمة تفاصيل أقساط ومطالبات
الشركات التي يتم احلصول عليها من اخلارج واملتعلقة
بتدفقات إعادة التأمين الدولية .وباإلضافة إىل ذلك،
يمكن أن ُيطلَب من تلك الشركات إبالغ التفاصيل املنفصلة
ألقساط ومطالبات التأمين الصادرة عنهم على الواردات
(راجع الفقرة .)79-3

 74-3وفيما يتعلق بالواردات السلعية ،يمكن جمع
البيانات املتعلقة بأقساط التأمين الصادر مباشرة يف
اخلارج وبيانات عن املطالبات املرتبطة به عن طريق
خماطبة املستوردين .ولكن إذا مل تكن هذه البيانات متوفرة
من املستوردين ،فإن البديل هو أن ُتستقطَ ع من تقدير جملموع
أقساط التأمين على الواردات أقساط التأمين على الواردات
السلعية املسددة لشركات التأمين املقيمة والتي يتم جمعها
من تلك الشركات .بمعنى آخر ،بالنسبة للواردات السلعية،
يمكن اشتقاق أقساط التأمين املسددة لغير املقيمين كقيمة
متبقية .وللحصول على بيانات عن املطالبات املسددة
لصالح املستوردين عندما ال تتوافر بيانات من املستوردين،
يمكن استخدام البيانات عن األقساط املتلقاة واملطالبات
املسددة من جانب شركات التأمين املقيمة على الواردات
السلعية ،وذلك حلساب نسبة للمطالبات إىل األقساط يمكن
تطبيقها على التأمين املبرم مع غير مقيمين .ويجب توخي
احلذر لتجنب حتيز العينة—أي يف احلاالت التي تكون فيها
املؤمن عليها مرتبطة بما إذا كانت الواردات
طبيعة السلع
َّ
مؤمن عليها لدى شركات تأمين مقيمة أو غير مقيمة.
َّ
 75-3والبيانات املتعلقة بالتأمين الذي يغطي البنود
األخرى املؤمن عليها بخالف الواردات السلعية واملبرم
مباشرة باخلارج يمكن احلصول عليها من مسح عام
للشركات .ومن األرجح أن تقوم الفروع والشركات التابعة
للشركات غير املقيمة (مؤسسات االستثمار املباشر) دون
غيرها من الشركات بإبرام التأمين يف اخلارج—وخاصة
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عندما يستصدر املقر الرئيسي جملموعة شركات متعددة
اجلنسيات بوليصة تأمين عاملية أو يقوم بالتأمين الذاتي
واسترداد األقساط من الشركات التابعة والفروع .وباملثل،
فإن الشركات املقيمة التي لديها عمليات أجنبية وال تستويف
معايير االعتراف بالفروع يمكنها إبرام عقود التأمين يف
االقتصاد الذي يجري فيه النشاط.

 76-3وينبغي توخي احلذر يف حالة قيام شركة متعددة
عامل مطالبات
اجلنسيات بالتأمين الذاتي .ويف هذه احلالةُ ،ت َ
املؤمن عليها املستحقة على شركة التأمين املعنية
الشركات
َّ
(وتدفقات الدخل املرتبطة بها) كأدوات دين استثمار مباشر
(أصول/خصوم) (وتدفقات دخل االستثمار املباشر).
وأحيانا ما يقوم املستثمر املباشر—أي شركة التأمين—
بإعادة التأمين لدى شركة إعادة تأمين غير منتسبة.

شترط على وكالء ووسطاء التأمين
 77-3وعادة ما ُي َ
التسجيل لدى سلطات التأمين؛ وبالتايل ،ينبغي أن تكون
قائمة بهذه الشركات متاحة بسهولة من املصادر الرسمية.
ويمكن استخدام مسح استطالعي لتحديد الوكالء والوسطاء
وي ط لَب عندئذ من هؤالء
الذين يبرمون التأمين باخلارجُ .
الوكالء والوسطاء استكمال استبيان أكثر تفصيال .وتتضمن
البيانات املطلوبة عن معامالت التأمين تفاصيل األقساط
املدفوعة باخلارج واملطالبات املتلقاة .ويف االستمارة
النموذجية رقم  ،6يف القسم الذي يستكمله الوكالء
والوسطاء ،فإن التأمين على الواردات السلعية مطلوب
كفئة منفصلة لضمان عدم حسابه مرتين .ويمكن لوكالء
وسماسرة التأمين إبالغ البيانات بصورة مرضية عن
األقساط املدفوعة باخلارج ،ولكنهم قد ال يكونوا على دراية
باملبالغ املسددة لصالح املقيمين .وبالتايل ،قد يود معدو
البيانات تعديل بيانات املبالغ املسددة وفقا لذلك .ويجب
إج راء التعديل بالتشاور مع الوكالء والوسطاء أو من خالل
استخدام نسبة للمبالغ املسددة إىل األقساط ت راها شركات
التأمين احمللية مناسبة .ويف حالة إج راء مثل هذا التعديل،
ينبغي ملعدي البيانات التأكد من م راعاة أي معلومات عن
املبالغ املسددة يتم جمعها مباشرة من املتلقي—ينبغي
م راعاتها بقدر ارتباط مثل هذه املطالبات باألقساط
املدفوعة من خالل الوكالء املقيمين.
 78-3وقد حتصل األسر املعيشية على تغطية تأمين
على احلياة وعلى غير احلياة من شركات التأمين يف اخلارج.
وقد تتوفر هذه التغطية من خالل الوكالء أو الوسطاء يف
االقتصاد املقيم ،ويمكن احلصول على هذه البيانات من
خالل مسح ألعمال هذه الشركات .ومع ذلك ،قد حتصل األسر
املعيشية على هذه التغطية مباشرة من مقدمي اخلدمة غير
املقيمين .وربما يتزايد هذا النوع من التغطية ،خاصة مع

تزايد فرص التسوق عبر اإلنترنت .وعليه ،قد يحتاج معدو
البيانات إىل إجراء مسوح دورية لألسر املعيشية (راجع هذا
الفصل ،جمع البيانات من األشخاص واألسر املعيشية) أو
استخدام بيانات ثنائية ،إن وجدت ،من تلك االقتصادات
التي يبرم فيها املقيمون معظم تغطيتهم التأمينية املباشرة.

خدمات الشحن والتأمين على الواردات
 79-3ربما يلزم توفير بيانات الشحن والتأمين على
الواردات لعدد من أغراض ميزان املدفوعات .فإن كانت
الواردات مقيدة على أساس «سيف» (التكلفة والتأمين
والشحن) يف إحصاءات التجارة يف البضائع ،فإن بيانات
الشحن والتأمين ضرورية لتعديل الواردات إىل أساس
«فوب» (تسليم ظهر السفينة) .كذلك يتعين توفير هذه
البيانات لتقدير أقساط الشحن والتأمين املسددة لشركات
التأمين غير املقيمة .وتتمثل إحدى املمارسات الشائعة
يف جمع البيانات عن إيرادات متعهدي النقل املقيمين من
خدمات شحن الواردات وبيانات أقساط التأمين املسددة
لشركات التأمين املقيمة على الواردات؛ وخصم هذه املبالغ
من تقديرات جمموع خدمات الشحن والتأمين على الواردات؛
وبالتايل استخالص الرقم املتبقي خلدمات الشحن وأقساط
التأمين التي يمكن أن ُتعزى لغير املقيمين .راجع امللحق 2
ملزيد من املناقشات حول كيفية تبويب معاملة يف التأمين
إىل عناصر اخلدمة ،والدخل األويل ،والدخل الثانوي،
واحلساب املايل.
 80-3وتقتضي هذه العملية توفير معلومات عن جمموع
املدفوعات لقاء خدمات الشحن والتأمين على الواردات .ومن
احملتمل أن تتضمن الوثائق اجلمركية تقييمات الواردات
على أساس «سيف» وأساس «فوب» على حد السواء ،مما
يسمح بحساب جمموع الشحن والتأمين .ويف املقابل ،يمكن
استخدام مسح شامل للمستوردين للحصول على جمموع
قيمة الشحن والتأمين .وقد ُيطلَب من املستوردين توفير
بيانات عن الواردات على أساس «فوب» (أو سيف) وعن
عناصر الشحن والتأمين بشكل منفصل .وقد ُتطلَب هذه
البيانات جملموع الواردات أو للواردات على مستوى كل
سلعة على حدة ،وهو احمل َّبذ .ويتضمن اجلزء باء املتعلق
بواردات السلع يف االستمارة النموذجية رقم  4بامللحق 8
أسئلة عن قيمة خدمات الشحن والتأمين .وقد ينطوي مسح
املستوردين أيضا على جتميع معلومات عن قيمة خدمات
الشحن والتأمين التي ُدفعت لشركات النقل والتأمين املقيمة.
 81-3وليس من الضروري إجراء مسح املستوردين على
أساس ربع سنوي أو حتى سنوي .فيمكن حساب النسب بين
قيمة السلع املستوردة (سواء على أساس «سيف» أو «فوب»)
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ورسوم خدمات الشحن والتأمين .ويمكن بعد ذلك تطبيق
هذه النسب على قيمة السلع املماثلة يف الفترات الالحقة.
وقد يكون إجراء مسح معياري للمستوردين كل ثالث
إىل خمس سنوات كافيا إذا كانت هناك درجة نسبية من
االستقرار يف مصدر وتكوين الواردات .ويمكن إجراء عينة
فرعية على أساس أكثر تواترا من أجل حتديد ما إذا كانت
هذه النسب قد تغيرت كثيرا عن تلك النسب التي تم حسابها
من املسح املعياري.
 82-3وإذا تعذر إجراء مسح شامل ،يمكن ملعدي
البيانات خماطبة شركات خمتارة للحصول على بيانات عن
الشحن والتأمين لسلع معينة ،خاصة تلك التي قد تمثل فيها
الرسوم جزءا كبيرا من القيمة على أساس «سيف» (مثال،
رسوم التأمين على البترول) .ورغم أنه قد يتعين على معدي
البيانات مع ذلك تقدير الشحن والتأمين لبعض السلع ،فإن
نطاق التقدير يكون أقل.

خدمات معاشات التقاعد
 83-3تتضمن خدمات معاشات التقاعد الدولية
املقيمين الذي يتلقون خدمات تقاعدية من الشركات غير
املقيمة املشغِ لة لصناديق التقاعد ،واخلدمات التي تقدمها
صناديق التقاعد احمللية .وتقوم صناديق التقاعد (عادة
ما ترتبط بالعمل يف مؤسسة ما) بتأدية اخلدمات بصفة
مستمرة ،حيث يتم تلقي املساهمات ودفع االستحقاقات
واستثمار األصول وإدارتها .ونظرا ألن متلقي خدمات
املعاشات التقاعدية دائما ما يكون فردا ،فسوف يكون
من الصعوبة بوجه عام جمع املعلومات عن طريق مسح
املؤسسات لتحديد قيود اخلدمات املدينة .وتشتمل «نظم
معاشات التقاعد املرتبطة بالتوظيف ونظم الضمان
االجتماعي» يف امللحق  2على مناقشة لتبويب خمتلف
املعامالت املقترنة بمعاشات التقاعد املرتبطة بالتوظيف
والضمان االجتماعي.
 84-3وتستويف االستمارة النموذجية رقم 13
بامللحق  8بيانات يمكن جمعها من الشركات واستخدامها
إلعداد بيانات قيود خدمات التقاعد الدائنة وبنود ميزان
املدفوعات ذات الصلة .ويحتوي اجلزآن ألف وباء من
االستمارة النموذجية بنودا للمساهمات يف الصندوق
واملعاشات التقاعدية املدفوعة من الصندوق .ويمكن
استخدام االستمارة النموذجية أيضا جلمع بيانات عن
الدخل الثانوي ،واالحتياطيات الفنية لصندوق التقاعد،
ودخل االحتياطيات الفنية.
 85-3وينبغي أن تقوم السلطة املنوط بها ترخيص
صناديق التقاعد للعمل بتوفير قائمة بالشركات املشغِ لة
لصناديق التقاعد .وينبغي أن تبلغ شركات صناديق التقاعد
املقيمة تفاصيل املساهمات املدفوعة يف الصندوق،
واالحتياطيات التي يحتفظ بها الصندوق ،واملعاشات
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التقاعدية املدفوعة من الصندوق لغير املقيمين .وقد
تستطيع الشركات املشغِ لة للصناديق بسهولة حتديد أعضاء
الصندوق غير املقيمين بناء على عناوين األعضاء.
 86-3وهناك بعض األمثلة التي قد توجد فيها مصادر
حملية للمعلومات عن قيود خدمات التقاعد املدينة .ففي
بعض االقتصادات ،يمكن أن يضع األفراد ترتيبات خاصة
لتمويل املعاشات التقاعدية .ويف هذه احلاالت ،يمكن
للوكالء والوسطاء تقديم خدمات بما يف ذلك استثمار األموال
باخلارج—ال يسجل هؤالء الوكالء اخلصوم يف دفاترهم،
لكنهم يتخذون الترتيبات الالزمة الستثمار األموال من جانب
صناديق التقاعد غير املقيمة .ويف االستمارة النموذجية
رقم  ،6يقتضي اجلزء دال معلومات من الوسطاء والوكالء
حول استثمار األموال يف صناديق التقاعد غير املقيمة.
غير أنه من غير املرجح أن يكون الوكالء والوسطاء على
علم باستحقاقات التقاعد املدفوعة من الصندوق ،ولذا فهم
يمثلون مصدرا جزئيا فحسب للمعلومات .ويمكن استخدام
النسب من الصناديق احمللية أو االفتراضات االكتوارية
لتقدير املراكز يف الصندوق واملعاشات التقاعدية املدفوعة
من الصندوق بناء على املعلومات اجلزئية.
 87-3وقد تشترط الفروع والشركات التابعة للشركات
غير املقيمة (مؤسسات االستثمار املباشر) على موظفيها
املشاركة يف صناديق بعينها مرتبطة باجملموعة متعددة
اجلنسيات .وقد تتوافر معلومات من الفروع أو الشركات
التابعة عن مدفوعاتها املسددة لصناديق التقاعد األجنبية.
وبينما قد ال تكون املؤسسة احمللية على دراية باملعلومات
اخلاصة باملعاشات التقاعدية املدفوعة من الصندوق ،فإن
تقدير املعاشات التقاعدية واملراكز يف الصندوق قد يستند
إىل نسب للمدفوعات احمللية أو االفتراضات االكتوارية.
 88-3وسوف يتعامل غالبية األفراد الذين لديهم
مطالبات مستحقة على صناديق التقاعد غير املقيمة
مباشرة مع الصندوق أو من خالل رب العمل غير املقيم ( يف
حالة بعض املدفوعات املسددة يف الصندوق) .وقد تتوافر
معلومات عن املدفوعات املسددة يف الصندوق واملطالبات
املستحقة عليه واملعاشات التقاعدية املتلقاة فقط من املقيم
والذي هو فرد يف هذه احلالة .وبالتايل ،قد يتعين على
معدي البيانات إجراء مسوح دورية لألسر املعيشية (راجع
هذا الفصل ،جمع البيانات من األشخاص واألسر املعيشية).
ويف املقابل ،قد يلجأ معدو البيانات إىل استخدام بيانات
ثنائية ،حال توافرها ،من تلك االقتصادات التي يعمل فيها
املقيمون.

اخلدمات املالية
 89-3تتضمن اخلدمات املالية الرسوم الصريحة
املرتبطة بالقروض والودائع وإدارة األصول ورسوم
الوساطة ورسم اخلدمات الضمني على القروض والودائع
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الذي ينعكس يف الفرق بين الفائدة املتقاضاة (املكتسبة) على
القروض (الودائع) وسعر مرجعي ،مثل سعر الفائدة بين البنوك.
ويعرف رسم اخلدمة الضمني بخدمات الوساطة املالية املقيسة
بصورة غير مباشرة.
 90-3وبوجه عام ،ترتبط الرسوم الصريحة باألصول أو
اخلصوم املالية اخلارجية .وتشكل االستمارة النموذجية رقم
 17بامللحق  8مثاال على مسح شامل للمطالبات املالية على
غير املقيمين واخلصوم املستحقة لهم .وتستويف هذه االستمارة
أيضا بيانات عن الرسوم الصريحة املتقاضاة بين املقيمين
وغير املقيمين على هذه املراكز.

 91-3ويتضمن امللحق  3مناقشة حول تقدير خدمات
الوساطة املالية املقيسة بصورة غير مباشرة.

خدمات أخرى
درج حتت بند خدمات أخرى تلك البيانات التي
ُ 92-3ت َ
يتم جمعها عن خدمات مثل االتصاالت ،والبناء ،وخدمات
مالية معينة ،وخدمات احلاسب اآليل واملعلومات ،واإلتاوات
والرسوم ،وخدمات األعمال األخرى ،واخلدمات الشخصية
األخرى .ويرد تبويب اخلدمات وفقا مللحق دليل ميزان
املدفوعات ووضع االستثمار الدويل (الطبعة السادسة)
املوسع خلدمات
يف اجلدول  1-3إىل جانب التصنيف
َّ

اجلدول  1-3تبويب اخلدمات
ميزان املدفوعات (دليل ميزان املدفوعات ووضع
1
االستثمار الدويل  -الطبعة السادسة)

التصنيف املوسع خلدمات ميزان املدفوعات —
( دليل إحصاءات التجارة الدولية يف اخلدمات)2010 ،

-1أ-ب 1-خدمات الصناعة التحويلية للمدخالت املادية اململوكة آلخرين
-1أ-ب 1-1-سلع التجهيز يف االقتصاد املبلغ
-1أ-ب 2-1-سلع التجهيز يف اخلارج

 -1خدمات الصناعات التحويلية املتعلقة بمدخالت مادية يملكها آخرون
 1-1البضائع بغرض التجهيز يف بلد اإلبالغ
 2-1البضائع بغرض التجهيز يف اخلارج

-1أ-ب 2-خدمات الصيانة واإلصالح غير املدرجة يف موضع آخر

 -2خدمات الصيانة واإلصالح غير املصنفة يف موضع آخر

-1أ-ب 3-خدمات النقل
-1أ-ب 1-3-النقل البحري
-1أ-ب 1-1-3-نقل الركاب
منها-1 :أ-ب 1-1-1-3-يدفعها عمال احلدود والعمال
املوسميون وغيرهم من العمال املستخدمين ألجل قصير
-1أ-ب 2-1-3-الشحن
-1أ-ب 3-1-3-أخرى
-1أ-ب 2-3-النقل اجلوي
-1أ-ب 1-2-3-نقل الركاب
منها-1 :أ-ب 1-1-2-3-يدفعها عمال احلدود والعمال
املوسميون وغيرهم من العمال املستخدمين ألجل قصير
-1أ-ب 2-2-3-الشحن
-1أ-ب 3-2-3-أخرى
-1أ-ب 3-3-طرق النقل األخرى
-1أ-ب 1-3-3-الركاب
منها-1 :أ-ب 1-1-3-3-يدفعها عمال احلدود والعمال
املوسميون وغيرهم من العمال املستخدمين ألجل قصير
-1أ-ب 2-3-3-الشحن
-1أ-ب 3-3-3-أخرى
-1أ-ب 4-3-خدمات البريد وحمل الرسائل بالنسبة لكل وسائل النقل:
-1أ-ب 1-0-3-نقل الركاب
منها-1 :أ-ب-3-صفر 1-1-يدفعها عمال احلدود والعمال
املوسميون وغيرهم من العمال املستخدمين ألجل قصير
-1أ-ب 2-0-3-الشحن
-1أ-ب 3-0-3-أخرى

 -3النقل
البديل  :1وسائط النقل
 1-3النقل البحري
 1-1-3الركاب
منها 1-1-1-3 :مدفوعة من العمال العابرين للحدود واملوسميين وغيرهم من العمال
العاملين لفترات قصيرة
 ٢-١-٣الشحن
 ٣-١-٣أخرى
 2-3النقل اجلوي
 1-2-3الركاب
منها 1-1-2-3 :مدفوعة من قبل العمال العابرين للحدود والعمال املوسميين وغيرهم من
العاملين لفترات قصيرة
 2-2-3الشحن
 3-2-3أخرى
 3-3وسائط النقل األخرى
 1-3-3الركاب
منها 1-1-3-3 :مدفوعة من قبل العمال العابرين للحدود والعمال املوسميين وغيرهم من
العاملين لفترات قصيرة
 2-3-3البضائع
 3-3-3أخرى
 4-3خدمات البريد والسعاة
 5-3النقل الفضائي
 6-3النقل بالسكك احلديدية
 1-6-3الركاب
 2-6-3البضائع
 3-6-3أخرى
 7-3النقل البري
 1-7-3الركاب
 2-7-3البضائع
 3-7-3أخرى
 8-3النقل املائي الداخلي
 1-8-3الركاب
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اجلدول  1-3تبويب اخلدمات (تابع)
ميزان املدفوعات (دليل ميزان املدفوعات ووضع
1
االستثمار الدويل  -الطبعة السادسة)

التصنيف املوسع خلدمات ميزان املدفوعات —
( دليل إحصاءات التجارة الدولية يف اخلدمات)2010 ،
 2-8-3الشحن
 3-8-3أخرى
 9-3النقل باألنابيب
 10-3نقل الكهرباء
 11-3خدمات النقل الداعمة واملساعدة األخرى جلميع وسائل النقل
جلميع وسائل النقل
البديل  :2ماهية املنقوالت
3أ 1-الركاب
منها3 :أ 1-1-مدفوعة من قبل العمال عبر احلدود والعمال املوسميين وغيرهم من العاملين لفترات
قصيرة
3أ 2-البضائع
3أ 3-أخرى
3أ 1-3-خدمات البريد والسعاة
3أ 2-3-أخرى

-1أ-ب 4-خدمات السفر
-1أ-ب 1-4-العمل
-1أ-ب 1-1-4-اقتناء السلع واخلدمات عن طريق عمال
احلدود والعمال املوسميين وغيرهم من
املستخدمين ألجل قصير
العمال
َ
-1أ-ب 2-1-4-أخرى
-1أ-ب 2-4-الشخصي
-1أ-ب 1-2-4-ألغراض صحية
-1أ-ب 2-2-4-ألغراض تعليمية
-1أ-ب 3-2-4-أخرى
بالنسبة لسفر العمل والشخصي:
-1أ-ب-4-صفر 1-السلع
-1أ-ب-4-صفر 2-خدمات النقل الداخلي
-1أ-ب-4-صفر 3-خدمات اإلقامة
-1أ-ب-4-صفر 4-خدمات تقديم الطعام
-1أ-ب-4-صفر 5-خدمات أخرى
منها-1 :أ-ب-4-صفر 1-5-خدمات صحية
منها-1 :أ-ب-4-صفر 2-5-خدمات تعليمية

 -4السفر
 1-4لغرض قضاء األعمال
 1-1-4حيازة سلع وخدمات من قبل العمال عبر احلدود والعمال املوسميين وغيرهم من
العاملين لفترات قصيرة
 2-1-4أخرى
 2-4لغرض شخصي
 1-2-4متصل بالصحة
 2-2-4متصل بالتعليم
 3-2-4ألغراض أخرى
طريقة عرض بديلة للسفر (سواء لقضاء األعمال أو السفر الشخصي):
4أ 1-الشحن
4أ 2-خدمات النقل احمللي
4أ 3-خدمات اإلقامة
4أ 4-خدمات تقديم الطعام
4أ 5-خدمات أخرى
منها4 :أ 1-5-خدمات صحية
منها4 :أ 2-5-خدمات تعليمية

-1أ-ب 5-اإلنشاءات
-1أ-ب 1-5-اإلنشاءات يف اخلارج
-1أ-ب 2-5-اإلنشاءات يف االقتصاد املبلغ

 -5التشييد
 1-5التشييد يف اخلارج
 2-5التشييد يف االقتصاد املبلغ

-1أ-ب 6-خدمات التأمين ومعاشات التقاعد
-1أ-ب 1-6-التأمين املباشر
-1أ-ب 2-6-إعادة التأمين
-1أ-ب 3-6-خدمات التأمين املساعدة
-1أ-ب 4-6-خدمات معاشات التقاعد والضمانات املوحدة

 -6خدمات التأمين واملعاشات التقاعدية
 1-6التأمين املباشر
 1-1-6التأمين على احلياة
-1-1-6أ إجمايل أقساط التأمين على احلياة املقبوضة (رصيد دائن) واملدفوعة (رصيد مدين)
-1-1-6ب إجمايل مطالبات التأمين على احلياة املقبوضة (رصيد دائن) واملدفوعة (رصيد مدين)
 2-1-6التأمين على البضائع
-2-1-6أ إجمايل أقساط التأمين على البضائع املقبوضة (رصيد دائن) واملدفوعة (رصيد مدين)
-2-1-6ب إجمايل مطالبات التأمين على البضائع املقبوضة (رصيد دائن) واملدفوعة (رصيد مدين)
 3-1-6أنواع التأمين األخرى
-3-1-6أ إجمايل أقساط التأمين املباشر األخرى املقبوضة (رصيد دائن) واملدفوعة (رصيد
مدين)
-3-1-6ب إجمايل مطالبات التأمين األخرى املقبوضة (رصيد دائن) واملدفوعة (رصيد مدين)
 2-6إعادة التأمين
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اجلدول  1-3تبويب اخلدمات (تابع)
ميزان املدفوعات (دليل ميزان املدفوعات ووضع
1
االستثمار الدويل  -الطبعة السادسة)

التصنيف املوسع خلدمات ميزان املدفوعات —
( دليل إحصاءات التجارة الدولية يف اخلدمات)2010 ،
 3-6خدمات التأمين املساعدة
املوحد
 4-6خدمات املعاشات التقاعدية وخدمات الضمان
ّ
 1-4-6خدمات املعاشات التقاعدية
 2-4-6خدمات الضمان املوحد

-1أ-ب 7-اخلدمات املالية
-1أ-ب 1-7-اخلدمات التي يتم تقاضي رسوم صريحة مقابلها
-1أ-ب 2-7-خدمات الوساطة املالية املقيسة بصورة غير مباشرة

 -7اخلدمات املالية
 1-7اخلدمات املالية املتقاضاة بوضوح وغيرها من اخلدمات املالية
 2-7خدمات الوساطة املالية املقاسة بطريق غير مباشر

-1أ-ب 8-الرسوم على استخدام امللكية الفكرية غير املدرجة يف موضع آخر

 -8مصاريف استعمال امللكية الفكرية غير املصنفة يف موضع آخر
 1-8رسوم ترخيص االمتيازات التجارية والعالمات التجارية
 2-8تراخيص استخدام نواجت البحث والتطوير
 3-8تراخيص استنساخ و/أو توزيع البرجميات احلاسوبية
 4-8تراخيص استنساخ و/أو توزيع الوسائط السمعية  -البصرية واملنتجات ذات الصلة
 1-4-8تراخيص إنتاج و/أو توزيع املنتجات السمعية  -البصرية
 2-4-8تراخيص استنساخ و/أو توزيع املنتجات األخرى

-1أ-ب 9-خدمــات االتصــاالت الســلكية والالســلكية واحلاســب اآليل
واملعلو مــات

 - 9االتصاالت واحلواسيب وخدمات املعلومات
 1-9خدمات االتصاالت
 2-9خدمات احلواسيب
 1-2-9البرجميات احلاسوبية
منها-1-2-9 :أ البرجميات األصلية
 2-2-9خدمات احلاسوب األخرى
 3-9خدمات املعلومات
 1-3-9خدمات وكاالت األنباء
 2-3-9خدمات املعلومات األخرى

-1أ-ب 10-خدمات األعمال األخرى

 -10خدمات األعمال األخرى

-1أ-ب 1-9-خدمات االتصاالت
-1أ-ب 2-9-خدمات احلاسب اآليل
-1أ-ب 3-9-خدمات املعلومات

-1أ-ب 1-10-خدمات البحوث والتطوير
-1أ-ب 2-10-اخلدمات املهنية وخدمات االستشارات اإلدارية
-1أ-ب 3-10-اخلدمات الفنية واخلدمات املرتبطة بالتجارة
وخدمات األعمال األخرى

 1-10خدمات البحث والتطوير
 1-1-10األعمال التي تتم على أساس منهجي لزيادة الرصيد من املعرفة
 1-1-1-10تقديم خدمات البحث والتطوير حسب الطلب أو اخلدمات العامة
 2-1-1-10مبيعات حقوق امللكية الناشئة عن البحث والتطوير
 1-2-1-1-10العالمات التجارية
 2-2-1-1-10حقوق الطبع والتوزيع الناجتة عن أعمال البحث والتطوير
 3-2-1-1-10العمليات والتصاميم الصناعية
 4-2-1-1-10خدمات أخرى
 2-1-10خدمات أخرى
 2-10اخلدمات االستشارية املهنية واإلدارية
 1-2-10اخلدمات القانونية واحملاسبية واخلدمات االستشارية لإلدارة وخدمات العالقات العامة
 1-1-2-10اخلدمات القانونية
 2-1-2-10خدمات احملاسبة ومراجعة احلسابات وحفظ الدفاتر واالستشارات الضريبية
 3-1-2-10خدمات األعمال واخلدمات االستشارية لإلدارة وخدمات العالقات العامة
 2-2-10خدمات اإلعالن وأبحاث التسويق واستقصاءات الرأي العام
منها 1-2-2-10 :املؤتمرات واملعارض التجارية وخدمات تنظيم املعارض
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) concluded

ميزان املدفوعات (دليل ميزان املدفوعات ووضع
1
االستثمار الدويل  -الطبعة السادسة)

التصنيف املوسع خلدمات ميزان املدفوعات —
( دليل إحصاءات التجارة الدولية يف اخلدمات)2010 ،
 3-10اخلدمات التقنية واخلدمات املتعلقة بالتجارة وسائر خدمات األعمال
 1-3-10اخلدمات املعمارية والهندسية والعلمية وغيرها من اخلدمات الفنية
 1-1-3-10اخلدمات املعمارية
 2-1-3-10اخلدمات الهندسية
 3-1-3-10اخلدمات العلمية وغيرها من اخلدمات الفنية
 2-3-10خدمات معاجلة النفايات وإزالة التلوث واخلدمات الزراعية والتعدينية
 1-2-3-10معاجلة املياه وإزالة التلوث
 2-2-3-10اخلدمات العارضة للزراعة واألحراج وصيد األسماك
 3-2-3-10اخلدمات العارضة للتعدين واستخراج النفط والغاز
 3-3-10خدمات التأجير التشغيلي
 4-3-10اخلدمات املتصلة بالتجارة
 5-3-10خدمات األعمال األخرى
منها 1-5-3-10 :خدمات العمالة ،أي األبحاث والتعيينات وخدمات تقديم املوظفين

-1أ-ب 11-اخلدمات الشخصية والثقافية والترويحية
-1أ-ب 1-11-خدمات سمعية وبصرية وخدمات ذات صلة
-1أ-ب 2-11-اخلدمات الشخصية والثقافية والترويحية األخرى

 -11اخلدمات الشخصية والثقافية والترفيهية
 1-11اخلدمات السمعية  -البصرية واخلدمات املتصلة بها
 1-1-11اخلدمات السمعية  -البصرية
منها-1-1-11 :أ التسجيالت السمعية  -البصرية األصلية
 2-1-11اخلدمات ذات الصلة بالفنون
 2-11اخلدمات الشخصية والثقافية والترفيهية األخرى
 1-2-11اخلدمات الصحية
 2-2-11اخلدمات التعليمية
 3-2-11خدمات التراث واخلدمات الترفيهية
 4-2-11اخلدمات الشخصية األخرى

-1أ-ب 12-السلع واخلدمات احلكومية غير املدرجة يف موضع آخر

 -12السلع واخلدمات احلكومية غير املصنفة يف موضع آخر
 1-12السفارات والقنصليات
 2-12الوحدات العسكرية والوكاالت العسكرية
 3-12سائر السلع واخلدمات احلكومية غير املصنفة يف موضع آخر

-1أ-ب-صفر 1-اخلدمات املرتبطة بالسياحة ضمن خدمات
السفر ونقل الركاب

-٤صفر اخلدمات املتصلة بالسياحة والسفر ونقل الركاب
جيم 1-املعامالت السمعية  -البصرية
منها  :جيم  1-1تراخيص استعمال املنتجات السمعية  -البصرية
جيم 2-املعامالت الثقافية
جيم 3-معامالت البرجميات احلاسوبية
منها  :جيم 1-3-تراخيص استعمال منتجات البرجميات احلاسوبية
جيم 4-خدمات مراكز النداء
جيم 5-جمموع معامالت اخلدمات بين املؤسسات املرتبطة
جيم 6-جمموع املعامالت املرتبطة بالتجارة
جيم 7-املعامالت البيئية
جيم 8-جمموع اخلدمات التعليمية

 1البنود املطبوعة بحروف مائلة هي بنود تكميلية.

ميزان املدفوعات األكثر تفصيال الذي يرد وصفه يف دليل
إحصاءات التجارة الدولية يف اخلدمات لعام  .2010وترد
املعامالت يف اخلدمات التي يمكن جمع بياناتها بواسطة
مسح املؤسسات يف االستمارة النموذجية رقم  6بامللحق ،8
وتصف املالحظات املتضمنة يف هذه االستمارة اخلدمات
التي يجب إبالغ بياناتها.
 93-3ويجب أن يتبع تصميم مسوح اخلدمات الوصف
الوارد يف الفصل الثاين من هذا املرشد .وبينما يتعين اتباع

منهج شامل لتحديد اجملتمع اإلحصائي—على سبيل املثال
من خالل سؤال للفرز يف استبيان عام ُمرسل لكافة الشركات
املدرجة يف سجل املؤسسات أو من خالل السجالت الضريبية
(حيثما تكون هناك اتفاقيات لتبادل البيانات بين الهيئة
املنوط بها إعداد بيانات ميزان املدفوعات ووضع االستثمار
الدويل والسلطات الضريبية) —فإن قائمة بأنواع الشركات
املذكورة آنفا تمثل نقطة بداية مفيدة .ويناقش القسم «إنشاء
أو حتديث إطار املسح» يف الفصل الثاين حتديد اجملتمع
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اإلحصائي بصورة أكثر شموال .وهناك بعض اجملاالت
التي يجب فيها إثبات حدود نشاط اخلدمات الدولية .على
سبيل املثال ،تتسم حدود خدمات التشييد بتعقيد ويتناولها
الفصل  12بالنقاش.

السفارات األجنبية
 94-3تدرج املعامالت بين السفارات األجنبية
واالقتصادات املضيفة لها يف ميزان املدفوعات .وقد تأخذ
هذه املعامالت شكل توظيف العمالة احمللية ومشتريات
السلع واخلدمات .كذلك سوف تولد مشتريات السلع
واخلدمات من جانب موظفي السفارة واألصول واخلصوم
(احلسابات املصرفية مثال) يف االقتصاد املضيف معامالت
يف ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل.

 95-3وتستويف االستمارة النموذجية  14بامللحق 8
بيانات يمكن جمعها من السفارات و ُتستخ َدم إلعداد بيانات
التجارة يف السلع واخلدمات ،والدخل األويل ،والدخل
الثانوي (التحويالت اجلارية) ،والتحويالت الرأسمالية،
ومعامالت احلساب املايل املرتبطة بوجود السفارة يف
االقتصاد املُضيف .وينبغي أن تتوافر معلومات مشابهة عن
اإلنفاق الرسمي لسفارات البلد القائم بإعداد البيانات من
السجالت الرسمية لوزارة الشؤون اخلارجية.

 96-3وال تنضوي السفارات األجنبية حتت اختصاص
االقتصاد املُضيف ،ولذا فإن التشريعات التي ُتل ِزم الشركات
واألفراد على االستجابة للطلبات اإلحصائية لن تنطبق على
جمع هذه البيانات .وسوف تقتضي معدالت االستجابة
اجليدة من السفارات إرساء عالقات جيدة وتصميم سليم
لالستمارة بما يخفف من عبء اإلبالغ بالبيانات .غير
أنه يف الواقع العملي غالبا ما يتعذر على معدي البيانات
إقامة عالقة مفتوحة مع السفارات األجنبية ،وينبغي عندئذ
النظر يف اتباع مناهج أخرى إلعداد البيانات عن معامالت
السفارات األجنبية يف االقتصاد القائم بإعداد البيانات
(مثال ،تطبيق نسبة التكاليف لكل موظف من العاملين
بالسفارة).

 97-3ويلزم توخي احلذر لضمان التطبيق الصحيح
للفرق بين تعيين األفراد احملليين كموظفين وبين التعاقد
على اخلدمات احمللية .وتتضمن الفقرات من  12-11إىل
 13-11من دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار
الدويل (الطبعة السادسة) املعايير التي يتحدد على أساسها
ما إذا يجب معاملة الفرد كموظف أو كشخص يعمل حلساب
نفسه يقدم خدمات.

جمع البيانات عن إحصاءات الدخل
األويل والثانوي

 98-3عناصر الدخل األويل والثانوي تغطي نطاقا من
معامالت ميزان املدفوعات .بعض هذه املعامالت قد يتعلق
بمعامالت أخرى يف ميزان املدفوعات (مثل املساهمات
االجتماعية يف حساب الدخل الثانوي املرتبطة بتعويضات
العاملين يف حساب الدخل األويل ،أو دخل االستثمار املرتبط
باملعامالت واملراكز يف األصول واخلصوم اخلارجية).
وهذه العالقات يمكن أن تساعد يف حتديد املؤسسات التي
يلزم أن تغطيها املسوح املعنية بإحصاءات الدخل األويل
والثانوي ،ويمكنها كذلك أن توجه املعلومات املطلوبة يف
املسوح.

املعامالت املرتبطة بالعمالة األجنبية

 99-3يمكن استخدام مسوح املؤسسات التي ترصد
أرباب العمل وشركات التوظيف التي ُت َّشغل العمالة األجنبية
باإلضافة إىل البيانات املتاحة من البنوك كمصادر لقياس
معامالت ميزان املدفوعات املرتبطة بالعمالة األجنبية.
وتتضمن العمالة األجنبية العمالة العابرة للحدود (التي
تعبر احلدود من مسكن يف أحد االقتصادات إىل موقع عمل
يف اقتصاد آخر بصفة يومية أو على أساس منتظم آخر
قصير األجل) ،والعمالة املوسمية (التي تؤدي عمال موسميا
يقترن يف الغالب بالزراعة أو السياحة) ،واملهاجرين لفترة
قصيرة (مثال ،يف عطالت يصاحبها عمل يف اخلارج تقل
مدتها عن سنة) .وتتضمن كذلك العمالة األجنبية بمقتضى
عقود طويلة األجل (أكثر من سنة) وتعتبر مقيمة يف البلدان
املُضفية.

 100-3ويلزم التأكد بعناية من إقامة العاملين ،خاصة
ألن هؤالء العاملين قد يكون لديهم عالقات وثيقة بكل من
االقتصاد الذين يعملون فيه وباالقتصادات األخرى التي
يحتفظون فيها بإقامتهم .وتناقش الفقرات من 116-4
إىل  120-4من دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار
الدويل (الطبعة السادسة) املعايير التي تتحدد على أساسها
إقامة األسر املعيشية ،وتناقش الفقرة  125-4إقامة
العمالة العابرة للحدود على وجه التحديد.

 101-3وعند قيام معدي البيانات بتصميم مسح أرباب
العمل ،يجب مراعاة نطاق املعلومات املعروفة ألرباب العمل
وطبيعتها .فينبغي أن يكون جمموع األجور والرواتب ومدة
عقود العمل واملقبوضات األخرى معلوما .ومن احملتمل
أال يكون أرباب العمل على علم بالنفقات الفعلية للعاملين
يف االقتصاد احمللي أو باملبالغ احملولة إىل االقتصادات
األم .وقد يستطيع بعض أرباب العمل توفير معلومات عن

مسوح معينة مليزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل
حتويالت املغتربين النقدية الفعلية .وينبغي ألي منهج
مستخدم يف جميع املعلومات من أرباب العمل طلب بيانات
عن قيم األجور والرواتب واملقبوضات األخرى وعن أعداد
العمالة األجنبية املوظفة على أساس قصير وطويل األجل.
ويمكن استخدام مثل هذه البيانات يف وضع هيكل سمات
العمالة األجنبية ،والذي سيكون مفيدا لتقدير املعامالت ذات
األهمية ملعدي البيانات.

 102-3ويجب أن يكون أرباب العمل على علم بترتيبات
صناديق التقاعد ،حسب االقتضاء ،ملوظفيهم األجانب.
فمساهمات أرباب العمل يف هذه الصناديق بالنيابة عن
العمالة األجنبية قصيرة األجل باإلضافة إىل مساهمات
درج ضمن تعويضات العاملين .وتسجل
العاملين يجب أن ُت َ
ضمن التحويالت اجلارية كل من املساهمات التي يدفعها
أرباب العمل والعاملون يف كل من نظم املعاشات التقاعدية
ونظم الضمان االجتماعي؛ ولكن يف حالة األوىل تسجل
املساهمات أيضا يف احلساب املايل كاستحقاقات تقاعدية،
بينما يف حالة األخيرة ليس من الالزم تسجيل قيود يف
احلساب املايل (راجع ميزان املدفوعات ووضع االستثمار
الدويل  -الطبعة السادسة ،الفقرات  37-12إىل .)39-12
سجل استحقاقات الضمان االجتماعي
ويف كال احلالتينُ ،ت َ
يف حساب الدخل الثانوي كمدفوعات (يف اقتصاد صندوق
الضمان االجتماعي) وكمقبوضات (يف اقتصاد املوظف).
وتقيد الضرائب املقتطعة من أجور ومرتبات العمالة األجنبية
كضرائب جارية يف حساب الدخل الثانوي.

 103-3وينبغي أن تتوافر بيانات الضرائب املقتطعة
من أجور ورواتب العمالة األجنبية قصيرة األجل لدى أرباب
العمل؛ بينما يفضل احلصول على بيانات خدمات التقاعد
العابرة للحدود من صناديق التعاقد املقيمة.

 104-3ويلزم توخي احلذر لضمان التطبيق الصحيح
للفرق بين توظيف العمالة األجنبية قصيرة األجل وبين
التعاقد على خدمات أجنبية .وتتضمن الفقرات من 12-11
إىل  13-11من دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار
الدويل (الطبعة السادسة) املعايير التي يتحدد على أساسها
ما إذا يجب معاملة الفرد كموظف أم كشخص يعمل حلساب
نفسه يقدم خدمات .وبصفة خاصة ،فإن املسؤولية عن سداد
املساهمات االجتماعية تمثل أحد املؤشرات على التوظيف—
فإذا كان رب العمل املقيم مسؤوال عن سداد املساهمات
االجتماعية ،من املرجح أن يكون الفرد غير املقيم عامال
أجنبيا ،يف حين لو كان الفرد غير املقيم مسؤوال عن سداد
تلك املساهمات ،فمن األرجح أن يكون الفرد غير املقيم يعمل
حلساب نفسه وأن رب العمل املقيم يتعاقد على اخلدمات (مع
قيد املدفوعات ضمن التجارة يف اخلدمات).
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 105-3ويف ظروف خاصة ،قد يكون لدى البنوك احمللية
معلومات عن العمالة األجنبية يمكن استخدامها يف حساب
تعويضات العاملين والتحويالت الشخصية (حتويالت
املغتربين مثال) والتغيرات يف ودائع البنوك غير املقيمة.
وثمة مصدر حمتمل آخر للمعلومات أال هو وكاالت التوظيف
والتي قد ُيناط بها توظيف العمالة األجنبية يف االقتصاد
احمللي .وأي منهج جلمع املعلومات من وكاالت التوظيف
يتعين أن يطلب بيانات عن قيم األجور والرواتب ،ومدة
العقود ،والتحويالت وما شابه ،وأعداد العمالة األجنبية
التي يتم توظيفها .وإذا مل يكن لدى وكاالت التوظيف
بيانات فعلية ،يمكن للعاملين معرفة أعداد العمالة التي
يتم توظيفها ،وشروط التوظيف ،والترتيبات التعاقدية ،وهلم
جرا ،ومثل هذه املعلومات قد تفيد يف إنشاء نموذج بيانات
عن العمالة األجنبية.

 106-3وقد تستخدم مسوح املؤسسات لقياس
معامالت ميزان املدفوعات للمقيمين العاملين باخلارج.
ويمكن خماطبة عدد من املصادر للحصول على املعلومات.
وبإمكان معدي البيانات أيضا إجراء مسح لوكاالت
التوظيف التي ُتلحِ ق املقيمين للعمل باخلارج .ورغم تفاوت
مقدار التفاصيل ونطاق املعلومات لدى مثل هذه املنظمات،
يمكن أن تتوافر بيانات عن األجور والرواتب املسددة نقدا
وعينا ،ومدة التوظيف ،ومصروفات املعيشة ،وحتويالت
املغتربين املُرسلة لالقتصادات األم .وقد تتوافر بيانات
أيضا حسب النشاط واالقتصاد .وينبغي جمع معلومات عن
أعداد العاملين املعنيين ،وإن أمكن ،بيانات عن أجورهم
ورواتبهم .وربما يلزم إجراء تعديالت لضمان أن مساهمات
أرباب العمل يف نظم التأمين واملعاشات التقاعدية مدرجة
يف القياس الكلي لألجور والرواتب .ويف بعض احلاالت،
قد تملك رابطات الصناعة معلومات عن أعداد العاملين
باخلارج وتقدير للتعويضات التي يحصلون عليها.

 107-3وقد يلزم إجراء مسوح املؤسسات سالفة الذكر
أيضا باالقتران مع مسوح دورية لألسر املعيشية (راجع هذا
الفصل ،جمع املعلومات من األشخاص واألسر املعيشية).
ويمكن ملسوح األسر املعيشية هذه أن أال ترصد مبالغ
تعويضات العمل فحسب ولكن أيضا النفقات التي يدفعها
املقيمون العاملون يف اخلارج (مأخوذة من مسوح األسر
املعيشية املقيمة) أو غير املقيمين العاملين يف االقتصاد
املقيم الذي يكون للعاملين فيه مسكن دون أن يصبح
مركز املصلحة االقتصادية األغلب لهم .ويجب تبويب مثل
هذه النفقات حتت بند السفر .ويجب أن يغطي املسح أيضا
التحويالت املُرسلة للخارج من جانب العاملين من غير
مواطني االقتصاد القائم بإعداد البيانات الذين يقيمون
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يف هذا االقتصاد لسنة أو أكثر (املقيمون يف االقتصاد
املُضيف) ،أو التحويالت املتلقاة من غير املقيمين العاملين
باخلارج (مواطني االقتصاد القائم بإعداد البيانات
الذين يقيمون باخلارج لسنة أو أكثر ويعتبروا مقيمين يف
اقتصاداتهم املُضيفة).

 108-3كذلك قد تتوافر معلومات عن املوظفين العاملين
باخلارج وتعويضاتهم من السلطات الضريبية ،حيثما تكون
هناك اتفاقات تبادل بيانات بين الوكالة اإلحصائية
والسلطات الضريبية.

 109-3وقد تتوافر جداول بيانات مصرفية خاصة
لقياس عناصر تعويضات العاملين والتحويالت الشخصية.
ويف بعض االقتصادات ،توجد ترتيبات تنشئ بموجبها
البنوك حسابات خاصة ألنواع معينة من العمالء ،مثل
الرعايا األجانب العاملين يف االقتصاد املُضيف أو
للمواطنين العاملين يف اخلارج .وقد تكون هذه احلسابات
مصدرا مفيدا للمعلومات عن بنود يف ميزان املدفوعات
مثل تعويضات العاملين والتحويالت الشخصية .وقد
تكون مراقبة احلسابات املصرفية التي حتتفظ بها
السفارات واملنشآت العسكرية التابعة للحكومات األجنبية
واملؤسسات الدولية وسيلة مفيدة لقياس معامالت بعض
احلكومات األجنبية واملؤسسات الدولية مع االقتصاد القائم
بإعداد البيانات.

 110-3وقد تتوافر لدى صناديق التقاعد احمللية ونظم
الضمان االجتماعي معلومات عن املساهمات التي تتلقاها
بخصوص العمالة األجنبية (قيود املساهمات االجتماعية
الدائنة) واالستحقاقات االجتماعية التي تسددها للمستفيدين
(قيود االستحقاقات االجتماعية املدينة) .وباإلضافة
إىل املساهمات واملدفوعات الفعلية ،سوف يكون لدى
صناديق التقاعد إمكانية للحصول على معلومات عن دخل
االستثمار املستحق ألعضاء الصندوق غير املقيمين (قيود
دخل االستثمار املدينة) وأي رسوم ومصروفات صريحة
خصم من قيود املساهمات
مفروضة على أموال األعضاء ( ُت َ
االجتماعية الدائنة) .راجع امللحق « ،2نظم التقاعد املرتبطة
بالتوظيف ونظم الضمان االجتماعي» ملزيد من املناقشات
حول نظم معاشات التقاعد ونظم الضمان االجتماعي ،بما
يف ذلك حساب بند التعديل.
 111-3وحيثما ُيص َّنف األفراد كمقيمين يف االقتصاد
الذي يعملون فيه ،ولكن يكون لديهم روابط اقتصادية
وثيقة مع اقتصاد آخر (كأن تكون لديهم أسرة تقيم يف
اقتصاد آخر) ،فإنهم قد يحولون أمواال بانتظام إىل
دفع رواتبهم مباشرة
االقتصاد اآلخر أو قد يطلبون أن ُت َ
يف حسابات يف ذلك االقتصاد .وباإلضافة إىل جمع
املعلومات عن عمالة احلدود ،يمكن جمع املعلومات أيضا
عن حتويالت هذه العمالة.

دخل االستثمار

ُ 112-3تق َّيد يف احلساب املايل ووضع االستثمار
دفع عنها دخل
الدويل جميع األدوات التي يتحقق منها أو ُي َ
االستثمار .وسوف يمثل حتديد الشركات التي حتقق دخل
االستثمار أو تدفعه أحد األبعاد املهمة ملسوح املؤسسات
بغية جمع البيانات عن املعامالت واملراكز يف األصول
ناقش الحقا عمليات جمع البيانات التي
املالية .و ُت َ
تغطي األصول واخلصوم اخلارجية .وتستويف االستمارة
النموذجية  17بامللحق  8معلومات إلعداد بيانات دخل
االستثمار يف مسح شامل للمعامالت واملراكز والدخل
املستحق على األصول واخلصوم اخلارجية.

منظمات املعونة واملنظمات اخليرية اخلاصة

 113-3يمكن االستعانة باملنظمات الدينية وغيرها
من املنظمات املشا ِركة يف جمع أو توزيع السلع واخلدمات
واألموال املستخدمة يف التنمية أو املساعدات األخرى بغية
احلصول على معلومات عن معامالت ميزان املدفوعات
املرتبطة .وقد يلجأ معدو البيانات أحيانا اىل جمع البيانات
ذات الصلة من إحدى املنظمات األم التي تؤسس بغرض
تنسيق مثل هذه األنواع من األنشطة.

 114-3وتستويف االستمارة النموذجية رقم  15بامللحق
 8معلومات من منظمات املعونة واملنظمات اخليرية
اخلاصة إلعداد بيانات التحويالت اجلارية يف حساب الدخل
الثانوي .وباإلضافة إىل املعلومات عن املنح املقدمة إىل
املؤسسات املرتبطة ومبالغ املعونة املنصرفة نقدا أو عينا،
ومِ َنح االستثمارُ ،تطلَب معلومات عن مصادر الدخل (بما يف
ذلك التبرعات والهبات من غير املقيمين ودخل االستثمار
يف األصول اخلارجية) وعن العمالة األجنبية املوظفة داخل
املنظمة.
 115-3وعادة ما تتوافر قوائم باملنظمات اخليرية لدى
السلطات الضريبية حيث توجد ترتيبات ضريبية خاصة
بالتبرعات املدفوعة لتلك املنظمات .وليس كل املنظمات
اخليرية لديه معامالت ذات أهمية ملعدي البيانات ،ولذا
يمكن استخدام مسوح استطالعية لتحديد تلك املنظمات التي
يلزم مسحها على أساس منتظم.

بنود الدخل األويل والثانوي األخرى

 116-3يمكن االستعانة باملسوح االستطالعية
املستخدمة لتحديد الشركات التجارية التي لديها عمليات
باخلارج يف حتديد الشركات املقيمة التي لديها عمليات
أجنبية ال تستويف معايير االعتراف بالفروع (مثل مشروعات
التشييد الصغيرة) .ومثل هذه العمليات تظل ذات أهمية
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ملعدي البيانات؛ ففضال عن توفير وشراء السلع واخلدمات
يف االقتصاد املُضيف ،قد تكون هناك معامالت يف الدخل
األويل والثانوي مرتبطة بالعمليات .وعادة ما يكون عدد
الشركات العاملة بهذه الطريقة صغيرا ،ولذا يسهل التعامل
مع اجملتمع اإلحصائي من منظور املسح.

 117-3وعندما تكون لدى الشركات أنشطة باخلارج
ال تشكل فروعا لها ،قد تظل هناك أراض ومكاتب يتم
عامل اإليجار املدفوع لقاء استخدام األرض
استئجارهاُ .
وي َ
دون املباين كمعاملة يف الدخل األويل يتم تسجيلها كقيود
مدينة ضمن اإليجار 3.ورغم أن العمليات ال تستويف معايير
االعتراف بالفروع ،فقد تظل خاضعة لاللتزامات الضريبية
يف االقتصاد الذي تقع فيه .وعندما يستحق التزام ضريبي،
ينبغي جمع بيانات عن القيود املدينة ضمن الدخل األويل
(الضرائب على اإلنتاج أو على القيمة املضافة) وضمن
الدخل الثانوي (الضرائب على الدخل).

 118-3وقد تكون تغطية البيانات التي يتم جمعها عن
املعامالت االئتمانية أفضل من سواها نظرا ألن األنشطة
املعنية جتري باخلارج لكنها ليست من خالل فرع منظم على
نحو رسمي .ونظرا لعدم استيفاء معايير االعتراف بالفروع
(على سبيل املثال ،ال يحتفظ النشاط اخلارجي بميزانية
عمومية خاصة ويستعصى إعداد تلك البيانات أو ال مغزى
من جمعها) ،فسوف يكون لدى الشركة املقيمة املعلومات
ذات الصلة التي يمكن جمعها .وفيما يتعلق باإليجار ،قد
يكون لدى وكالء العقارات التجارية بعض املعلومات التي
يمكن استخدامها لدعم تقدير القيود الدائنة.

 119-3ويقيد صايف أقساط ومطالبات التأمين
املستحقة بوجه عام كمعامالت يف الدخل ثانوي ،وإن
عامل كمعامالت
كانت املطالبات يف بعض الظروف قد ُت َ
يف حساب رأس املال .وتستويف االستمارة النموذجية رقم
 12بامللحق  8بيانات يمكن استخدامها إلعداد بيانات
بنود أقساط ومطالبات التأمين باإلضافة إىل بيانات
معامالت حساب اخلدمات واحلساب املايل .ويتم وصف
مسوح املؤسسات املتعلقة بالتأمين على نحو أشمل حتت
عنوان «جمع البيانات عن إحصاءات السلع واخلدمات»
يف هذا الفصل ،وحتت عنوان «معامالت ومراكز التأمين»
بامللحق .2
 120-3وتستويف االستمارة رقم  16معلومات عن
التحويالت اجلارية وا ِ
مل َنح واملساعدة الفنية .ويستويف
القسم ألف من االستمارة معلومات عن التحويالت النقدية

ُ 3يص َّنف اإليجار املدفوع الستئجار املباين واملكاتب كتأجير
تشغيلي يف حساب اخلدمات .راجع أيضا «خدمات األعمال األخرى:
التأجير التشغيلي» يف الفصل  12و«اإليجار» يف الفصل .13
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والعينية التي تتلقاها احلكومة والقطاع اخلاص ،بما يف
ذلك املنظمات غير احلكومية .ويمكن استخدام املعلومات
إلعداد بيانات التحويالت اجلارية يف حساب الدخل الثانوي
والتحويالت الرأسمالية يف حساب رأس املال .ويتعلق اجلزء
باء من االستمارة باملساعدة الفنية التي يتلقاها االقتصاد
يف إطار أعمال املشروعات والبعثات املزودة باملوظفين.

جمع البيانات عن األصول
واخلصوم اخلارجية

 121-3يمكن استخدام مسوح املؤسسات لقياس
املراكز؛ واملعامالت املالية؛ ودخل االستثمار؛ واخلدمات
املالية؛ والضرائب املستقطعة من املنبع املرتبطة باخلصوم
املستحقة لغير املقيمين واملطالبات املستحقة عليهم.
والبيانات عن مراكز األصول واخلصوم اخلارجية مطلوبة
لبيان وضع االستثمار الدويل؛ والبيانات عن املعامالت
املالية الزمة للحساب املايل مليزان املدفوعات .أما البنود
األخرى فهي مطلوبة للحساب اجلاري :دخل االستثمار
(لإلدراج يف بند الدخل األويل) ،واخلدمات املالية (لإلدراج
يف اخلدمات) ،والضريبة املستقطعة من املنبع (لإلدراج يف
الدخل الثانوي).
 122-3وقد ال تكون الشركات دائما على علم بأن بعضا
من خصومها (التي تأخذ شكل أوراق مالية متداولة ُم ْصدرة
يف السوق احمللية) قد ُيدار عن طريق وسطاء ماليين حمليين
بالنيابة عن غير مقيمين .ويترتب على األسواق الثانوية
تعقيد قياس هذه اخلصوم اخلارجية .ويتناول هذا الفصل
قضايا جمع البيانات املرتبطة باألوراق املالية الدولية
بمزيد من التفصيل حتت عنوان «جمع البيانات عن النشاط
الدويل املرتبط باألوراق املالية».
 123-3وغالبا ما ُيجري معدو البيانات مسوح
املؤسسات لقياس التدفقات املالية ،واملراكز ،ودخل
االستثمار ،واخلدمات املالية املرتبطة ،والضرائب املستقطعة
من املنبع .ويمكن اعتماد عدة مناهج إلجراء هذه املسوح.
فقد يجري معدو البيانات مسوحا شاملة لألصول واخلصوم
اخلارجية؛ أو يستخدمون مسوح املؤسسات لقياس عناصر
بعينها كاالستثمار املباشر والقروض من غير املقيمين،
وغير ذلك من الطرق ،مثل نظم إبالغ بيانات املعامالت
الدولية ،لقياس العناصر الباقية.

االستمارات النموذجية

 124-3تستويف االستمارة النموذجية  17بامللحق 8
نوعية البيانات عن األصول واخلصوم اخلارجية التي يمكن
ملعدي البيانات جمعها من خالل مسوح املؤسسات .ويمكن
إرسال هذه االستمارة الشاملة إىل أي نوع من الشركات
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مرشد جتميع بيانات ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل

(سواء مستثمر مباشر أو مؤسسة استثمار مباشر أو شركة
عامة أو أي نوع آخر من الشركات) الستكمالها.
 125-3وتتضمن االستمارة إطارا لتبويب التدفقات
املالية ،واملراكز ،وبنود املطابقة ،ودخل االستثمار ،والرسوم
الصريحة وأي رسوم أخرى على املعامالت .وتتوافق هذه
التبويبات مع العناصر القياسية لدليل ميزان املدفوعات
ووضع االستثمار الدويل (الطبعة السادسة) .ومن املفترض
أن تساعد االستمارة النموذجية رقم  17معدي البيانات
املطالبين بتسجيل معامالت مالية دولية واسعة النطاق
ويرغبون يف إعداد بيانات شاملة .وقد يستخدم معدو
البيانات استمارات أقل تفصيال (تغطي فقط جمموعة
فرعية من املعلومات من االستمارة النموذجية أو جتمع
بيانات عن عدة أدوات معا) بالنسبة لالقتصادات التي تتسم
بهياكل مالية أقل تطورا .وبما أنه يمكن يف الواقع العملي
استخدام استمارات منفصلة لألنواع اخملتلفة من الشركات،
يمكن تقسيم االستمارة رقم  17إىل عدة استمارات؛ ويمكن
استخدامها أيضا جلمع بيانات للمسح املنسق الستثمارات
احلافظة الذي يعده صندوق النقد الدويل.
 126-3وثمة مثال واحد حمدد يمكن فيه تصميم
استمارة لشركات أو أدوات بعينها وهو جمع البيانات عن
االستثمار املباشر .وتشكل االستمارة النموذجية رقم 18
بامللحق  8مثاال الستمارة مصممة بهذه الطريقة .ويمثل
االستثمار املباشر أهمية حتليلية يف حد ذاته ،ويتم جمع
بياناته بصورة منفصلة من جانب صندوق النقد الدويل يف
املسح املنسق لالستثمار املباشر.
 127-3ويف االستمارة النموذجية رقم ُ ،17تطلَب بيانات
بشكل منفصل عن األصول اخلارجية واخلصوم اخلارجية.
وبالتايل ،هناك بنود منفصلة للمراكز (سواء االفتتاحية أو
اخلتامية) ،واملعامالت (الزيادات واالنخفاضات والصايف)،
والتغيرات األخرى (أسعار الصرف ،واألسعار األخرى
وخالفه) ،والدخل املرتبط ،والضرائب املستقطعة من املنبع،
والرسوم الصريحة والرسوم األخرى على املعامالت .ومن
شأن جمع بنود إضافية عن الضرائب املستقطعة من املنبع
والرسوم املالية الصريحة يف نفس االستمارة املستخدمة
للمعلومات عن املراكز املالية واملعامالت وتدفقات الدخل
املرتبطة بها أن يؤكد ضرورة إبالغ بيانات هذه املعامالت
على أساس إجمايل قبل خصم الرسوم والضرائب.
 128-3و ُتص َّنف األصول واخلصوم بشكل منفصل
على أنها تمثل مطالبات من املستثمرين املباشرين على
مؤسسات االستثمار املباشر أو مطالبات من مؤسسات
االستثمار املباشر على املستثمرين املباشرين أو مطالبات
على املؤسسات الزميلة أو مطالبات على الشركات غير
املقيمة األخرى.
 ١٢٩-٣وعند جمع معلومات عن مطالبات حصص
امللكية املستحقة للمستثمرين املباشرين على مؤسسات

االستثمار املباشرُ ،تطلَب معلومات كافية للسماح بحساب
إعادة استثمار اإليرادات واألرباح املُعاد استثمارها يف
عالقة االستثمار املباشر (انظر الحقا).
 ١٣٠-٣و ُتطلَب البيانات حسب االقتصاد الشريك جتاريا
لدعم عملية إعداد اإلحصاءات الثنائية.

مطابقة بيانات املراكز والتدفقات

 ١٣١-٣تستويف االستمارة النموذجية رقم  17البيانات
يف بيان للمطابقة—املراكز االفتتاحية واخلتامية وأسباب
التغير بين االثنين (املعامالت ،وتغيرات التقييم الناشئة عن
تغيرات أسعار الصرف واألسعار األخرى ،والتغيرات األخرى
يف احلجم) .وباإلضافة إىل ذلك ،يشتمل البيان على دخل
االستثمار ألنه من األهمية بمكان ربط دخل االستثمار مع
بيانات املراكز املقابلة .وأي بيانات يتم جمعها عن املراكز
والتدفقات املالية ودخل االستثمار يجب أن تتمحور حول
هذه العالقات األساسية .ومن شأن جمع املعلومات يف
صورة بيان للمطابقة وربطه ببنود الدخل ذات الصلة ،أن
يتيح ملعدي البيانات التأكد من اتساق البيانات التي يتم
جمعها.

 ١٣٢-٣وسوف تنشأ التغيرات يف املراكز عن معامالت
مثل تقديم التمويل (مثال ،استثمار جديد يف حصص امللكية
أو قروض مسحوبة أو شراء ورقة مالية) خمصوما منه سداد
مبلغ التمويل (كإعادة شراء األسهم أو سداد قرض أو حتصيل
أحد احلسابات املدينة) .ويف االستمارة النموذجية رقم ،17
ُيشار إىل تقديم التمويل على أنه زيادة يف حين ُيطلَق على
السداد/السحب انخفاضا.

 ١٣٣-٣وقد تقع تغيرات أخرى يف قيمة أحد األصول
املالية ويف اخلصوم دون حصول أي معامالت .وعلى سبيل
املثال ،قد تتغير قيمة أصل حمرر بإحدى العمالت عندما
يتم التعبير عن القيمة بعملة أخرى وتتغير القيم النسبية
للعملتين .ومن األمثلة األخرى شطب الديون من جانب
الدائن وتغير السعر السوقي إلحدى األدوات املتداولة.

التحقق من صحة بيان املطابقة
١٣٤-٣ويف سياق جمع البيانات اإلحصائية قد
يترتب على عناصر التغيرات يف املستويات -غير املتعلقة
باملعامالت— أخطاء أو تفاوتات أخرى أو تغيرات يف
معاملة البنود .وعلى سبيل املثال ،يف املسوح بالعينة قد
يؤدي تدوير الوحدات داخل وخارج عمليات جمع البيانات
إىل أخطاء يف املعاينة إذا مل تكن العينة تمثل اجملتمع
اإلحصائي تمثيال دقيقا .كذلك ،قد ال تقوم جهات إبالغ
البيانات أحيانا بإبالغ البيانات املعدَّلة بعد اكتشافها عدم
صحة بيانات املعامالت واملراكز املب َّلغة سلفا .وإذا كانت
مثل هذه الفروق لها آثار جسيمة على نتائج املسوح عن

مسوح معينة مليزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل
الفترات السابقة ،ينبغي إنتاج أرقام معدَّلة .وينبغي ملعدي
البيانات حماولة قياس أسباب بند التغيرات األخرى وإبقاء
عنصر اخلطأ اإلحصائي داخل حدود مقبولة.
 ١٣٥-٣وكما هو موضح يف االستمارة النموذجية رقم
 ،17من شأن جمع بيانات دخل االستثمار ضمان التصنيف
املتسق لبنود دخل االستثمار والتدفقات املالية واملراكز؛
وباإلضافة إىل ذلك ،فإن جمع بيانات دخل االستثمار من
شأنه تيسير حتليل عائدات الدخل األمر الذي يسمح ملعدي
البيانات بالتحقق من درجة جودة البيانات املب َّلغة عن
دخل االستثمار وحتديد احلاالت احملتملة من عدم دقة
إبالغ بيانات الدخل أو املراكز املالية .وسوف تفيد إجراءات
التحليل من البيانات املنشورة عن عائدات الدخل .وينبغي
أن يقوم معدو البيانات بتعديل بيانات دخل االستثمار
على أصول القروض وخصوم الودائع لشركات تلقي
الودائع مقابل خدمات الوساطة املالية املقيسة بصورة
غير مباشرة( .يمكن االطالع على مزيد من املناقشات حول
خدمات الوساطة املالية املقيسة بصورة غير مباشرة يف
امللحق .)3

األرباح املُعاد استثمارها وإعادة
استثمار األرباح

 ١٣٦-٣باإلضافة إىل الصيغة املعتادة للمطابقة،
جتمع استمارة البيانات رقم  17معلومات عن جمموع قيمة
حصص امللكية ملؤسسات االستثمار املباشر ،وجمموع
أرباحها التشغيلية ،والضريبة مستحقة الدفع على الدخل،
واألرباح املوزعة أو األرباح احملولة خالل الفترة .والفرق
بين األرباح املستحقة واألرباح املوزعة أو األرباح املُرسلة
إىل املستثمر املباشر هي األرباح املُعاد استثمارها (األرباح
املُعادة) (حساب الدخل األويل) املستحقة للمستثمر املباشر.
ومن املفترض قيد معاملة مقابلة ،إعادة استثمار األرباح،
يف احلساب املايل.

 137-3وبالنسبة للمستثمرين املباشرين املقيمين،
تستويف االستمارة النموذجية رقم  17معلومات عن األرباح
املوزعة أو األرباح احملولة يف الفترة املرجعية واألرباح
التشغيلية قبل الضرائب التي يمكن عزوها إىل اقتناء حصص
امللكية يف مؤسسة االستثمار املباشر غير املقيمة .ويمثل الفرق
بين هاتين القيمتين قيود األرباح املُعاد استثمارها الدائنة
املستحقة للمستثمر املباشر املقيم .ويتم يف احلساب املايل قيد
معاملة مقابلة متمثلة يف إعادة استثمار األرباح.
 138-3وعند جمع البيانات يف بيان املطابقة ،يجب
توخي احلرص عند معاملة إعادة استثمار األرباح كمعاملة
مالية ،وخاصة يف حالة الشركات املسجلة يف البورصة.
فهذه الشركات قد َتعتبِر أن احتجاز األرباح قد أ ّثر على
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تقييم رؤوس أموالها من خالل تغير السعر (كما يتبين من
الزيادة يف سعر أسهمها يف أسواق األسهم) وليس كمعاملة.
وبعد أن يقوم معدو البيانات بحساب األرباح املُعاد
استثمارها وإدراج البند املقابل املتمثل يف إعادة استثمار
األرباح كمعاملة يف احلساب املايل ،سوف يلزم إجراء
تعديل مقابل مماثل يف التغيرات السعرية للحفاظ على
اتساق بيان املطابقة .وقد يؤثر هذا التعديل على التحقق من
صحة التغيرات السعرية يف حصص امللكية التي تبلغها هذه
الشركات (والذي ينبغي القيام به قبل التعديل) واملشار إليه
سلفا.

تبويب املراكز واملعامالت املالية
ودخل االستثمار

 139-3يتعين اتساق االستمارات املستخدمة يف
احلصول على املعلومات من الشركات لتبويب املعامالت
واملراكز مع متطلبات دليل ميزان املدفوعات ووضع
االستثمار الدويل (الطبعة السادسة) .وبما أن املعامالت
املالية ودخل االستثمار ووضع االستثمار الدويل مبوبة
بطرق مماثلة ،فإن استخدام بيان املطابقة جلمع معلومات
عن األصول واخلصوم لشركة ما ييسر التبويب املتسق مع
بنود ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل.

 140-3وقد صممت االستمارة النموذجية رقم 17
بحيث تسمح بتبويب املعامالت وفق العناصر القياسية
لدليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل (الطبعة
السادسة) .وباإلضافة إىل ذلك ،تسمح االستمارة أيضا
بتبويبات تكميلية معينة مثل بيانات االقتصاد الشريك
(راجع امللحق  ،)5والعملة التي ُترر بها األداة ،وقطاع
الطرف املقابل غير املقيم.

حتويل املراكز واملعامالت بالعمالت
األجنبية إىل وحدة احلساب

 141-3على غرار عمليات اجلمع األخرى لبيانات
ميزان املدفوعات ،ينبغي أن تنطوي مسوح املؤسسات
على تعليمات للقائمين بإبالغ البيانات حول كيفية حتويل
املعبر بها بعمالت أجنبية إىل وحدة
املراكز واملعامالت
َ
ِّ
يفضل بعض معدي البيانات
احلساب (بدال من ذلك ،قد
جمع البيانات احملررة بالعمالت األصلية وإجراء عمليات
التحويل بأنفسهم—ويف هذه احلالة ،من املهم أن تقوم
اجلهة القائمة بإبالغ البيانات بتحديد العمالت اخملتلفة،
واملبالغ املرتبطة بكل منها ،وتاريخ إبرام املعامالت).
ويجب أن تتبع التعليمات التوصيات الواردة يف الفقرة
 104-3من دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار
الدويل (الطبعة السادسة) ،والتي تنص على أنه :يتعين أن
حت َّول مراكز األصول واخلصوم اخلارجية إىل وحدة احلساب
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مرشد جتميع بيانات ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل

باستخدام النقطة الوسطى بين سعري صرف الشراء والبيع
يف السوق وقت قياس بيانات املراكز؛ ويجب أن حت َّول
املعامالت على أساس سعر النقطة الوسطى السائد يف تاريخ
املعاملة .وإذا مل يكن سعر الصرف الفعلي متاحا للمعامالت
(على سبيل املثال ،يقوم املبلِّغ بإجراء التحويل دون أن
يكون لديه إمكانية للحصول على معلومات حول تاريخ
املعاملة) ،يمكن استخدام متوسط للفترة التي حدثت فيها
املعاملة ،وكلما قصرت الفترة كان ذلك أفضل—وعليه ،فإن
استخدام متوسط السعر يف اليوم الذي حدثت فيه املعاملة
أفضل من متوسط لألسبوع.

مسوح البنوك واملؤسسات املالية األخرى

 142-3يف بعض االقتصادات ،تستخدم البيانات
التي يجمعها معدو اإلحصاءات النقدية واملصرفية أو
اإلحصاءات املالية األخرى من خالل مسوح املؤسسات
(عن البنوك واملؤسسات املالية األخرى) بهدف إعداد بعض
عناصر بيانات ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل.

 143-3وجتمع هذه املسوح بوجه عام بيانات امليزانية
العمومية وتطلب تبويب هذه البيانات حسب األداة وقطاع
الدائن (يف حالة خصوم البنوك) واملدين (يف حالة األصول
املالية للبنوك) .ويساعد التبويب القطاعي حملل البيانات
على حتديد التدفقات املالية بين البنوك والسلطات النقدية،
وبين البنوك والقطاعات األخرى .وعادة ما حتدد هذه
املسوح أيضا املطالبات املستحقة على املقيمين وغير
املقيمين واخلصوم املستحقة لهم؛ ولذا يمكن استخدام هذه
البيانات كأساس إلعداد إحصاءات معينة مليزان املدفوعات
ووضع االستثمار الدويل.
 144-3ورغم أن هذه املسوح قد تكون مصدرا جيدا
للبيانات ،لعدة أسباب ،ينبغي ملعدي بيانات ميزان
املدفوعات احلرص عند استخدام البيانات التي يتم جمعها
عن طريقها .ومن األسباب التي تدعو للحذر أنه بينما يتم
جمع بيانات املسوح على أساس امليزانية العمومية أو
املركز املايل ،فإن ميزان املدفوعات يتطلب بيانات على
أساس املعامالت (اإلطار  2-10يصف طريقة إعداد بيانات
التدفقات من بيانات املراكز) .ويف أغلب األحوال يكون
استخدام بيانات املراكز الشتقاق بيانات املعامالت هو ثاين
أفضل اختيار .فعادة ما يكون من احمل َّبذ ،إن أمكن ،احلصول
على بيانات املعامالت مباشرة—على سبيل املثال ،يف
حالة القروض املقدمة إىل غير املقيمين ومنهم ،ال يمكن
جمع البيانات عن السحوبات والتسديدات—واستخدام
التغيرات يف امليزانيات العمومية (حتى بعد أي تعديالت)
إال عندما يتعذر احلصول على بيانات املعامالت .ومع
ذلك ،يتعذر عادة احلصول على بيانات املعامالت املتعلقة

بالعملة والودائع ألن األحجام غالبا ما تكون كبيرة .ويف
تلك احلالة ،يمكن استخدام التغيرات يف املراكز ،شريطة توافر
بيانات أخرى كافية أيضا إلجراء التعديالت املالئمة.
ثان يدعو لتوخي احلذر وهو أن
 145-3وثمة سبب ٍ
البيانات املقدمة عن العمالت األجنبية واحمللية أحيانا
ما ُتس َتخدم كمؤشرات بديلة لإلقامة .أي أن املطالبات
(واخلصوم) احملررة بالعملة األجنبية تعتبر مطالبات
(خصوم) مستحقة على غير املقيمين (مستحقة لهم)،
يف حين أن املطالبات (اخلصوم) بالعملة احمللية تعتبر
مطالبات مستحقة على املقيمين (مستحقة لهم) .وغالبا ما
تكون هذه االفتراضات غير صحيحة ،ويجب أن يسعى معدو
البيانات إىل جمع البيانات على أساس اإلقامة حسب ميزان
املدفوعات.
 146-3وعالوة على ذلك ،قد يتم تقديم معلومات
امليزانية العمومية على أساس التكلفة التاريخية وليس
القيمة السوقية احلالية .ويمكن أن تترتب على الفرق آثار
بالنسبة إلعداد بيانات كل من ميزان املدفوعات ووضع
االستثمار الدويل .وال تكمن أهمية ذلك يف حتديد املركز
السوقي اجلاري لألصول أو اخلصوم فحسب ،ولكنه يمثل
أيضا تعديال مهما يف البيانات إذا ما كانت بيانات
املعامالت يتم اشتقاقها من التغيرات يف املراكز .ويف حالة
توفير بيانات التكلفة التاريخية ،يجب أن يقوم معدو بيانات
ميزان املدفوعات بمخاطبة البنوك و/أو املؤسسات األخرى
للحصول على معلومات لتعديل التقييمات إىل أساس القيمة
السوقية املُح َّبذ.
 147-3وقد ال تكون الفترة املرجعية املستخدمة يف
بعض االقتصادات متسقة مع مستوى حداثة بيانات ميزان
املدفوعات .وعلى سبيل املثال ،قد تنتهي الفترات احملاسبية
للبنوك يف يوم معين من األسبوع ،وليكن مثال األربعاء
األخير من كل شهر ،وليس اليوم األخير من الشهر .وقد يؤدي
حدوث تقلبات يومية كبيرة يف األصول واخلصوم اخلارجية
للبنوك إىل حدوث تفاوتات جسيمة يف التوقيت يف ميزان
املدفوعات.
 148-3وال توفر بعض عمليات جمع البيانات التي
تقوم بها البنوك بيانات تفصيلية سواء عن استثمارات غير
املقيمين يف حصص ملكية البنك أو عن حصص ملكية
البنك يف الشركات الكائنة باخلارج .وهذا اإلغفال قد يكون
مهما ،خاصة عندما يكون البنك مملوكا بصفة جزئية لغير
مقيمين أو له فروع وكيانات تابعة كائنة باخلارج .ويف
هذه احلاالت ،قد يضطر معدو بيانات ميزان املدفوعات إىل
جمع البيانات عن حصص امللكية بشكل منفصل.
عاملة الوحدات املصرفية اخلارجية
 149-3وقد ال تكون ُم َ
(أفشور) متسقة مع متطلبات ميزان املدفوعات؛ وبالتايل قد
يضطر معدو البيانات إىل جمع املعلومات مباشر ًة من الوحدات
اخلارجية .وطبقا لدليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار
الدويل (الطبعة السادسة) ،فإن الوحدات املصرفية اخلارجية

مسوح معينة مليزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل
هي كيانات مقيمة يف االقتصادات التي تتأسس أو ُتسجل
فيها أو التي يقع فيها حمل إقامتها القانوين .وينبغي أن ُت َمع
منها نفس البيانات التي ُت َمع من البنوك املقيمة األخرى عن
التدفقات املالية ،واملراكز ،والدخل ،واخلدمات وهلم جراً.
 150-3وقد ال تتيح هذه املسوح بيانات بعض
التبويبات األخرى ،مثل بيانات االقتصاد الشريك أو تكوين
األصول واخلصوم املالية من العمالت ،التي يحتاجها معدو
بيانات ميزان املدفوعات .وعليه ،سيتوجب على معدي
البيانات خماطبة البنوك والشركات املالية األخرى بشكل
منفصل للحصول على هذه املعلومات.
 151-3وقد ال تكون املسوح املستخدمة يف إعداد
اإلحصاءات النقدية واملصرفية مصممة ألغراض ميزان
املدفوعات وبالتايل ال تستويف متطلبات معدي بيانات
ميزان املدفوعات .ولعل أحد املناهج اجليدة (الذي سبق
وصفه سابقا يف هذا الفصل) يتمثل يف إدراج البنوك
واملؤسسات املالية األخرى يف مسوح املؤسسات عن
األصول واخلصوم اخلارجية .ويف مثل هذه الظروف ،ينبغي
أن يحاول معدو بيانات ميزان املدفوعات والبيانات النقدية
واملصرفية تنسيق متطلباتهم بحيث يتم استخدام نفس
التعاريف لألدوات واإلقامة .ومن احملبذ بشدة مقارنة
املراكز املب َّلغة يف ميزان املدفوعات واملسوح النقدية
واملصرفية على أساس كل بنك على حدة لضمان اتساق
اإلبالغ واملعاملة إىل أقصى حد ممكن .ويتوجب مطابقة
الفروق القائمة بين مصدري البيانات؛ وإن لزم األمر لفت
انتباه املستخدمين من وقت آلخر ألي فرق يف املعاملة
بين جمموعتي اإلحصاءات—ويمكن نشر تقارير خاصة
للفت االنتباه إىل الفروق اخملتلفة بين مصدري البيانات
وحتديدها كميا إن أمكن.

جمع البيانات عن النشاط الدويل املرتبط
باألوراق املالية

 152-3يتناول هذا الفصل يف موضع سابق ،وحتت
عنوان «جمع البيانات عن األصول واخلصوم اخلارجية»،
مناقشة مسوح املؤسسات املستخدمة خملاطبة الشركات
ِّ
املوكلة لقياس اخلصوم املستحقة لغير املقيمين واملطالبات
املستحقة عليهم .ومع ذلك ،ربما يلزم وضع ترتيبات أخرى
جلمع البيانات يف االقتصادات )1( :التي ُيصدِر فيها
املقيمون أوراقا مالية ويقتنيها غير املقيمين—خاصة
إذا كانت األوراق املالية يحتفظ بها أمناء حفظ مقيمون
ِّ
املوكلة غير املقيمة؛ أو ( )2التي
بالنيابة عن الشركات
ُيصدر فيها غير املقيمين أوراقا مالية ويقتنيها مقيمون؛ أو
( )3التي يستثمر فيها مديرو احلافظات االستثمارية أمواال
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باخلارج بالنيابة عن العمالء .وباملثل ،فإن االقتصاد الذي
يستخدم أحد نظم إبالغ بيانات املعامالت الدولية قد يلزم
عليه اتخاذ ترتيبات خاصة جلمع البيانات عن املعامالت
التي تتضمن وسطاء مقيمين ينوبون عن غير مقيمين.
ويبحث هذا القسم يف دور الوسطاء املاليين يف معامالت
(ومراكز) األوراق املالية لدى غير املقيمين وتأثيرها على
ميزان املدفوعات ،ويحدد السبل التي يمكن من خاللها
ملعدي البيانات جمع بيانات ميزان املدفوعات املالئمة
عن األوراق املالية املتداولة/املقتناة بين املقيمين وغير
املقيمين.
 153-3وبوجه عامُ ،يستخدم املصطلح «وسطاء»
ليشمل شركات تلقي الودائع ،وجتار األوراق املالية ،وأمناء
احلفظ— وقد يكونوا كذلك شركات تلقي ودائع—فضال عن
الشركات التي تدير سجالت أسهم أو سندات كبيرة متعلقة
بأسهمها أو سنداتها .ويشتمل مصطلح «األوراق املالية»
األسهم يف الشركات ،والسندات ،والسندات اإلذنية ،وأدوات
سوق املال (راجع دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار
الدويل  -الطبعة السادسة ،الفصل اخلامس ،لالطالع على
وصف أشمل لألوراق املالية) .وإحدى السمات املهمة للورقة
املالية هي أنها مصممة كي يتم تداولها.
 ١٥٤-٣وتتسم أسواق األوراق املالية الدولية بالتعقيد،
وقد يحتاج معدو البيانات إىل عدد من مصادر البيانات
إلعداد إحصاءات ميزان املدفوعات املرتبطة بتلك األسواق.
كذلك ال تدرج يف ميزان املدفوعات معامالت األوراق املالية
بين املقيمين يف األوراق املالية الصادرة عن غير مقيمين.
ومع ذلك ،ينبغي رصد مثل هذه التغيرات يف احليازات ضمن
حساب التغيرات األخرى يف األصول واخلصوم املالية حتى
سجل احليازات القطاعية الصحيحة يف بيانات وضع
ُت َّ
االستثمار الدويل واملسح املنسق الستثمارات احلافظة،
وكذلك لضمان االتساق مع احلسابات القومية .غير أنه قد
يتعذر يف الواقع العملي حتديد مثل هذه املعامالت بين
املقيمين ألن األطراف املشاركة قد ال تعلم ،وقد ال يكون
لديها سبب لتعلم ،من هو الطرف املقابل .ويف هذه احلالة،
قد ال يمكن جتنب إدراج املعامالت بين املقيمين املتعلقة
باألوراق املالية الصادرة عن غير مقيمين يف ميزان
املدفوعات .وبما أن تلك املعامالت يتعين نظريا يف الغالب
أن تلغي بعضها البعض ،ال يوجد تأثير صاف يف احلساب
املايل مليزان املدفوعات .وباملثل ،فإن العكس ينطبق من
حيث املبدأ :أي أن املعامالت بين غير املقيمين يف ورقة
درج يف ميزان املدفوعات
مالية صادرة عن مقيم يتعين أال ُت َ
بل يف بيانات املراكز الثنائية .غير أن معدي البيانات
املقيمين ال يكونوا على دراية غالبا بتلك املعامالت .وعليه،
قد يود معدو البيانات استخدام بيانات األصول املقابلة
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يف املسح املنسق الستثمارات احلافظة كمصدر حمتمل
للمعلومات ُيس َتخدم يف تقدير احليازات الثنائية.

متطلبات البيانات

 ١٥٥-٣من املفيد التفكير يف متطلبات البيانات من
واقع نموذج للبيانات .فنموذج البيانات ينبغي أن يشمل
معلومات عن املراكز ،والتدفقات املالية وتدفقات الدخل،
وتدفقات اخلدمات املالية ،والضرائب املستقطعة من املنبع.
كذلك يتعين أن يميز نموذج البيانات بين الفئات التالية من
املعلومات:
• نوع األداة
• جهة إصدار األداة—أي الشركة التي تتحمل االلتزام
• االقتصاد الذي تقيم فيه جهة اإلصدار
• قطاع جهة اإلصدار
• مالك األداة
• قطاع مالك األداة واالقتصاد الذي يقيم فيه
• االقتصاد (السوق) الذي تصدر فيه األداة
• سعر اإلصدار
• العملة املقومة بها األداة
• تاريخ االستحقاق (ألداة دين)
• النسبة املئوية لفائدة القسيمة (إن وجد)
• ما إذا كانت الفائدة ثابتة أو متغيرة ،ويف حالة
األخيرة ،ما الذي يحدد التغير (التغيرات) يف سعر
الفائدة
• معدل تواتر مدفوعات القسائم وتواريخها
 156-3واملعلومات املفيدة األخرى التي يمكن احلصول
عليها هي كاآلتي:
• أي عقود خيار (بيع أو شراء) متض َّمنة
• أي خصائص متعلقة بقابلية التحويل (من الدين
إىل حصص امللكية مثال)
• ما إذا كان لألداة رصيد متناقص (مثلما احلال مع
بعض األوراق املالية املضمونة بأصول كالرهون
العقارية)
 157-3ويلزم احلصول على معلومات إضافية عن
األوراق املالية املتضمنة يف اتفاق إلعادة الشراء أو معاملة
إقراض أوراق مالية—على سبيل املثال ،إذا كان اإلقراض
بضمانات نقدية أو بدونها.
 158-3ويص ِّنف دليل ميزان املدفوعات ووضع
االستثمار الدويل (الطبعة السادسة) األوراق املالية إىل
حصص يف امللكية (مثل األسهم العادية واألسهم املقترنة

بحق التصويت)؛ وسندات الدين طويلة األجل (مثل السندات،
وسندات الدين غير املضمونة ،وشهادات اإليداع ،والسندات
اإلذنية ذات آجال االستحقاق األصلية البالغة أكثر من سنة،
واألسهم املمتازة غير املشا ِركة يف األرباح)؛ وسندات الدين
قصيرة األجل (مثل األذون والسندات اإلذنية ذات آجال
االستحقاق األصلية البالغة سنة أو أقل).
 159-3والتحقق من جهات إصدار األوراق املالية
ومالكيها ضروري لتحديد األصول واخلصوم اخلارجية.
فألغراض ميزان املدفوعات ،يجب على معدي البيانات
قياس األوراق املالية التي يصدرها املقيمون ويحصل
عليها (ويقتنيها) أو يتخلى عنها غير املقيمين ،وكذلك
األوراق املالية التي يصدرها غير املقيمين ويحصل عليها
(ويقتنيها) أو يتخلى عنها املقيمون.

 160-3ويمكن أن يكون االقتصاد (السوق) الذي
تصدر فيه الورقة املالية (مقر اإلصدار) معلومة مهمة .فقد
يكون من العوامل احلاسمة يف حتديد آلية جمع البيانات
املالئمة ،وقد يكون ذا أهمية حتليلية .غير أنه ينبغي تذكر
أن مقر اإلصدار ال يحدد إقامة جهة اإلصدار أو حائز الورقة
املالية—فيجوز إصدار الورقة املالية يف اقتصاد غير
ُصدِر أو احلائز .واألوراق املالية التي تصدر
اقتصاد امل ْ
باخلارج من جانب مقيمين ،ويقتنيها مقيمون ،ال تقع
ضمن نطاق ميزان املدفوعات أو وضع االستثمار الدويل
ألنها معامالت بين مقيمين رغم أن وساطتها تتم من خالل
سوق أجنبي .ومع ذلك ،ربما تكون هناك رسوم ومصروفات
صريحة قد يفرضها غير املقيمين املرتبطين بالورقة املالية
ُصدِر أو املشتري (أو كليهما).
على امل ْ
 161-3إيصاالت اإليداع هي أوراق مالية تمثل ملكية
لألوراق املالية املدرجة يف اقتصادات أخرى .فإيصاالت
اإليداع املدرجة يف إحدى البورصات تمثل ملكية لألوراق
عامل ملكية إيصاالت
املالية املدرجة يف بورصة أخرى ،و ُت َ
اإليداع كما لو كانت تمثل ملكية مباشرة للورقة املالية
األساسية .وبوجه عام ،فإن إيصاالت اإليداع تكون مدرجة
ببورصة يف اقتصاد غير ذلك املدرجة فيه األوراق املالية
عامل إيصاالت اإليداع بنفس الطريقة التي
األساسية .و ُت َ
عامل بها ُمصدر الورقة املالية الذي قام بالتسجيل يف
ُي َ
البورصة غير املقيمة على نحو مباشر—احلائزون احملليون
ُصدِر تقع
إليصاالت اإليداع لديهم مطالبة مستحقة على امل ْ
ضمن نطاق ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل.
 162-3وبيانات العملة التي ُترر بها األداة مهمة
ألغراض حتليلية وقد تعمل على تيسير إعداد البيانات إذا
ما كان من الالزم على معدي البيانات تقدير بنود بيانات
معينة (مثل التدفقات أو الدخل) من بنود بيانات أخرى (مثل

مسوح معينة مليزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل
املراكز) .وبصفة خاصة ،من املرجح أن تكون أسعار الفائدة
أو أسعار القسائم على أدوات الدين مرتبطة بالعملة املقومة
بها فضال عن اجلدارة االئتمانية جلهة اإلصدار.
 163-3وبالنسبة ألنواع معينة من األوراق املالية ،قد
يتعذر احلصول على البيانات من مصدر واحد ،بل قد يضطر
معدو البيانات إىل استخدام معلومات من مصادر خمتلفة
ومقارنة البيانات لضمان االتساق .ويجب التقصي من أي
مفارقات تظهر يف البيانات اجملمعة وتسويتها .ويف الواقع،
قد تشير مثل هذه املفارقات إىل فجوات مهمة يف البيانات.
وبالتايل ،قد تكون عملية مقارنة البيانات أداة مفيدة
لتحسين اجلودة الكلية مليزان املدفوعات.
 164-3ولقياس املعامالت يف األوراق املالية ،يحبذ
بشدة جمع البيانات اإلجمالية عن اإلصدارات اجلديدة
وحاالت االسترداد ،وعن املبيعات واملشتريات يف السوق
الثانوية .ومثل هذه املعلومات مفيدة بصفة خاصة لتحليل
الدين على املستوى الدويل—كما يف حساب نسب خدمة
الدين.

 165-3ويجب تسجيل معامالت األوراق املالية بمعزل
عن الرسوم والعموالت املرتبطة بها ،والتي ينبغي إدراجها
يف بنود اخلدمات املالية (أو الدخل الثانوي يف حالة
الضرائب) يف ميزان املدفوعات .وباملثل ،عند جمع بيانات
عن الفائدة مستحقة القبض والدفع ،يتعين إدراج الضرائب
املستقطعة من املنبع يف مبالغ الدخل اإلجمالية املسجلة،
وينبغي إدراج قيود مقابلة يف الضرائب املستقطعة من
املنبع يف حساب الدخل الثانوي.

حتديد جهات إصدار األوراق املالية ومالكيها

 166-3تتفاوت الترتيبات املؤسسية ملعامالت األوراق
املالية من اقتصاد آلخر ،ولكن بعض السمات فيما يبدو
تنطبق بشكل عام.
 167-3قبل إصدار الورقة املالية ،عادة ما يجب على
الشركة املُصدِرة—أو سمسار األوراق املالية الذي ينوب
عن الشركة املُصدِرة—خماطبة هيئة تنظيمية حكومية أو
هيئة شبه رسمية ،كالبورصة ،للحصول على شهادة تفيد
بأن اإلصدار يستويف متطلبات قانونية معينة .وعادة ما
يتم تخصيص رقم مرجعي فريد لكل ورقة مالية ونشر
معلومات معينة عن الورقة املالية .تتألف هذه املعلومات
من هوية جهة اإلصدار ،ونوع الورقة املالية ،ومدفوعات
القسائم ،وأجل االستحقاق ،والعملة املقومة بها الورقة
املالية( .ال تنطبق كل هذه الفئات يف حالة حصص امللكية).
وبالتايل سوف يمكن ملعدي البيانات وضع قاعدة بيانات
مص َدرة—أو
حتتوي على معلومات حول كل ورقة مالية ْ
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املص َدرة يف االقتصاد األم .ويمكن أن تفيد
على األقل تلك
ْ
َّ
قاعدة البيانات هذه يف التحقق من صحة املعلومات املبلغة
من جانب اجمليبين أو لتقدير بنود قد ال تكون قابلة للقياس
املباشر .وإذا مل يكن الرقم املرجعي الفريد متاحا يف بعض
االقتصادات ،قد يود معدو البيانات وضع نظام للترميز.
يقدم القسم «استثمارات احلافظة» يف الفصل  10مزيدا من
التفاصيل عن قاعدة للبيانات على أساس كل ورقة مالية
على حدة.
 168-3وقد تكون ملكية األوراق املالية موثقة .ففي
معظم احلاالت ،حتتفظ املؤسسات املالية (مثل أمناء احلفظ
أو الوسطاء املاليين الرئيسيين اآلخرين) بسجالت تشمل
تفاصيل مالكي األوراق املالية .ويف بعض االقتصادات ،فإن
الشركات املُصدِرة لألوراق املالية أو جتار األوراق املالية
املفوضين من جانب جهات اإلصدار يحتفظون بسجالت
َ
أولية ملالكي األوراق املالية .ويف العديد من االقتصادات
األوروبية ،حتتفظ البنوك بسجالت أولية ملالكي األوراق
املالية .وعادة ما تتخذ سجالت األوراق املالية شكل ملفات
إلكترونية— كون السجالت الورقية أصبحت نادرة بشكل
متزايد .وقد يحدد السجل اجلهة املالكة كفرد مقيم أو شركة
مقيمة أو شركة وكيلة مقيمة حائزة لورقة مالية بالنيابة
عن عميل أو مالك غير مقيم أو شركة وكيلة غير مقيمة .ومن
املتوقع أن حتتفظ الشركة الوكيلة املقيمة بسجل ثاين—يسجل،
بدوره ،أسماء وعناوين املُالك .ويمكن من السجل الثاين حتديد
ما إذا كان مالكو األوراق املالية أفراد مقيمين و/أو شركات
مقيمة و/أو شركات وكيلة مقيمة تنوب عن عمالء و/أو
مالك غير مقيمين أو شركات وكيلة غير مقيمة( .تستخدم
كلمة «شركة وكيلة» بمعنى واسع يغطي مديري حافظات
االستثمار ،واألوصياء ،وأمناء احلفظ ،ومديري صناديق
االستثمار ،والبنوك التي تؤدي وظائف مماثلة ،وهلم جرا).
سجل ورقة مالية يف عدد من السجالت
ومن املمكن أن ُت َّ
الثانوية التي حتتفظ بها شركات وكيلة؛ ولكن يتعين أن
ُتع َزى كل ورقة مالية يف نهاية األمر إىل شركة مقيمة أو
غير مقيمة أو كيان آخر .ومع ذلك ،عندما تكون الورقة
املالية سندا حلامله ،فمثل هذه املعلومات عادة ما ال تكون
متاحة بسهولة ويتعين على معدي بيانات ميزان املدفوعات
استخدام مصادر بديلة للمعلومات لعزو تلك األداة ملالكها.
 169-3وقد يتيسر للمنظمات املقيمة التي تدير سجالت
أولية أو ثانوية أن حتدد (بالنسبة لكل ورقة مالية تديرها)
جهة اإلصدار ،وعدد الوحدات املقتناة ،وقيمة الورقة أو
األوراق املالية املُص َدرة ،وما إذا كانت حمتفظ بها بالنيابة
عن مقيمين أو غير مقيمين .كذلك ينبغي أن يكون ممكنا
من هذه السجالت حتديد معامالت الدخل مع غير املقيمين

46

مرشد جتميع بيانات ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل

والرسوم املالية والضرائب املستقطعة من املنبع التي
يدفعها غير املقيمين.
 170-3وقد ال يرغب بعض مشتري األسهم أو األوراق
سجل أسماؤهم يف السجل األويل
املالية األخرى يف أن ُت َّ
لشركة ما وبالتايل يتخذ الترتيبات الالزمة لتسجيل شركة
وكيلة على أنها املالك االسمي .وأحيانا ما يكون الغرض
من ذلك هو إخفاء هوية املساهم الذي ربما يخطط إىل
دخول يف عملية استحواذ ،وذلك على الرغم من قيام العديد
من االقتصادات بسن تشريعات تشترط على مالك األسهم
صاحب حق االنتفاع الذي يزيد عن حد معين ،وليكن %10
مثال ،اإلعالن عن حصة ملكيته.
 171-3ويف كثير من األحيانُ ،تس َتخدم الشركة الوكيلة
على سبيل التيسير اإلداري .فمثال ،إذا كان املستثمر يحتفظ
بحافظة استثمارية ،قد يكون من األيسر أن تتم إدارة كافة
احليازات من جانب مدير للحافظة االستثمارية (أو بنك) قد
يتوىل أيضا وظائف الشركة الوكيلة .وتتلقى الشركة الوكيلة
التقارير السنوية ،وبطاقات التصويت على املقترحات يف
االجتماعات السنوية ،ومدفوعات الدخل ،وهلم جرا من
حائز السجل األويل .وبدورها تعمل الشركة الوكيلة طبقا
للتعليمات العامة للمستثمر.
 172-3ويف العديد من احلاالت تعمل الشركات الوكيلة
حلسابها اخلاص أيضا؛ ولذا فإن أي منهج متبع فيما يتعلق
بالشركات الوكيلة املقيمة ينبغي أيضا أن يرصد كل من
املطالبات للحساب اخلاص واملطالبات لصالح العمالء ذات
الصلة بميزان املدفوعات .ومع ذلك ،فموجب تشريع «اعرف
عميلك» يف العديد من االقتصادات ،يشترط على الشركات
الوكيلة معرفة هوية األشخاص أو الشركات الذين ينوبون
عنهم .وعليه ،إذا ما خاطب معدو البيانات شركة وكيلة (قد
تكون أمين حفظ أو ال) ،من املهم التأكيد على ضرورة إبالغ
البيانات عن املعامالت واملراكز على أساس العميل.
 173-3وعندما تكون األوراق املالية الصادرة عن
غير مقيمين مملوكة ملقيمين ،سوف يكون من الضروري
بوجه عام خماطبة إما مالك الورقة املالية أو أمين حفظ
مقيم للحصول على البيانات الالزمة إلعداد بيانات
ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل ،ذلك ألن سجل
األوراق املالية لن يكون متاحا عادة ملعدي بيانات ميزان
املدفوعات .غير أنه بالنسبة لألوراق املالية الصادرة عن
غير مقيمين يف األسواق املالية لالقتصاد القائم بإعداد
البيانات ،ربما يكون هناك سجل حم َتفظ به يف االقتصاد
القائم بإعداد البيانات .ويمكن لهذا السجل أن يوفر معلومات
مثل قيمة األوراق املالية اململوكة ملقيمين والدخل املكتسب
عليها.
 174-3وقد ال يكون من الضروري خماطبة مالكي
األوراق املالية غير املقيمين عندما تكون األوراق املالية
جزءا من حافظات يديرها مديرو صناديق استثمار مقيمون

أو أوصياء وهكذا .ويف تلك احلاالت ،ينبغي أن يكون بمقدور
مديري صناديق االستثمار توفير معلومات ذات صلة عن
املعامالت واملراكز والدخل فضال عن املعلومات ذات صلة
(مثل الضرائب املستقطعة من املنبع التي تقوم احلكومات
األجنبية بتحصيلها وأي خدمات مالية يقدمها غير مقيمين).
وهذه الشركات قد تستخدم أمناء حفظ حمليين وأجانب.

حتديد املتعاملين

إصدار األوراق املالية واستردادها
 175-3يف كثير من األحيانُ ،يدار إصدار األوراق املالية
واستردادها من جانب سماسرة األوراق املالية؛ وتتوىل
البنوك هذه الوظيفة يف العديد من االقتصادات األوروبية.
ويعمل الوسطاء الذين يتخذون الترتيبات الالزمة إلصدار
األوراق املالية نيابة عن العمالء .ويف بعض االحيان
تتجنب جهات اإلصدار السماسرة وتقوم بطرح اإلصدارات
اجلديدة على املستثمرين مباشرة.
 ١٧٦-3وينبغي أن يكون بمقدور سماسرة األوراق
املالية من سجالتهم القائمة على احلاسب اآليل حتديد
األوراق املالية التي قاموا بإصدارها أو استردادها
ومشتريي هذه األوراق املالية واملتنازلين عنها .كذلك قد
يكون لدى جتار األوراق املالية معامالت حلسابهم اخلاص
ذات أهمية مليزان املدفوعات .باإلضافة إىل ذلك ،قد يتعامل
سماسرة األوراق املالية مع شركات وكيلة مقيمة تنوب عن
ِّ
موكلين غير مقيمين .وبالتايل ،من املهم أن تشتمل أي
عملية جمع للمعلومات من سماسرة األوراق املالية على
كافة املعامالت املوصوفة سلفا وتوخي احلذر عند حتديد
قواعد اإلبالغ .وبالنسبة لإلصدارات اجلديدة املباشرة أو
االستردادات املباشرة لألوراق املالية من جانب جهات
اإلصدار ،يتوجب على األطراف املعنية إبالغ البيانات.
معامالت السوق الثانوية
 ١٧٧-3ويف غالبية األسواق ،عادة ما يتوىل السماسرة
الترتيبات املتعلقة باملعامالت يف األسواق الثانوية—أي
مشتريات ومبيعات األوراق املالية القائمة .ويف العادة
تتوىل البنوك هذه الوظيفة يف العديد من البلدان األوروبية.
ويف إطار معاملة نمطية ،ينوب أحد السماسرة عن مشتري
الورقة املالية وآخر عن البائع .وقد تكون هناك أيضا
معامالت خارج السوق يتعامل فيها البائع واملشتري بشكل
مباشر دون سمسار.
 ١٧٨-3وينبغي أن يكون بمقدور سماسرة األوراق
املالية من سجالتهم (القائمة يف الغالب على احلاسب اآليل)
حتديد األوراق املالية التي قاموا بشرائها وبيعها وإقامة
العمالء الذين عملوا بالنيابة عنهم .ويف أي عملية جلمع

مسوح معينة مليزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل
البيانات عن معامالت األوراق املالية ،يتعين احلرص على
إدراج معامالت املتعاملين حلسابهم اخلاص واملعامالت
املباشرة املنفذة خارج السوق.
 179-3وعندما تقوم مؤسسة مقيمة بشراء أو بيع ورقة
ِّ
املوكل املقيم هو
مالية من خالل سمسار غير مقيم ،فإن
الذي ينبغي عموما خماطبته للحصول على معلومات ميزان
املدفوعات ألنه ال توجد يف الغالب وسيلة أخرى متاحة
حاليا جلمع البيانات .ويف ظل عدم وجود أي معلومات
أخرى ،قد يكون من املناسب افتراض أن كافة املعامالت
الذي يجريها املقيمون من خالل سماسرة غير مقيمين هي
معامالت يجب إدراجها يف ميزان املدفوعات.

مصادر البيانات

 180-3بالنسبة لالقتصادات التي ال توجد فيها أسواق
ثانوية لألوراق املالية ،ينبغي أن يكون جمع بيانات األوراق
املالية أمرا بسيطا نسبيا .ويف حالة إصدار الشركة أوراق
مالية باخلارج أو اقتناء أوراق مالية ُم ْصدرة باخلارج ،يمكن
ُصدِرة أو املقتنية
جمع البيانات ذات الصلة من الشركة امل ْ
للورقة املالية .واالستمارة النموذجية رقم  19بامللحق ،8
ناقش بمزيد من التفصيل يف هذا اجلزء ،مناسبة لهذا
التي ُت َ
الغرض .غير أنه ربما ستكون هناك حاجة لترتيبات إضافية
جلمع البيانات يف االقتصادات التي:
• يصدر فيها مقيمون أوراقا مالية يف األسواق املالية
احمللية ويقتنيها غير مقيمين—خاصة إذا كانت
األوراق املالية حتتفظ بها شركات وكيلة مقيمة
بالنيابة عن ِّ
موكلين غير مقيمين.
• يصدر فيها غير مقيمين أوراقا مالية يف األسواق
املالية احمللية.
• يستثمر فيها مديرو احلافظات االستثمارية (البنوك أو
مديري صناديق االستثمار اآلخرين) أمواال باخلارج.
 181-3وثمة منهجان رئيسيان للحصول على بيانات
عن املراكز اخلارجية يف األوراق املالية .املنهج األول هو
إجراء مسح «املستثمرين النهائيين» .ومثل هذه املسوح
تخاطب املؤسسة املقيمة التي ُيرجح أن تكون حائزة
رئيسية لألوراق املالية الصادرة عن غير مقيمين (مثل
شركات تلقي الودائع ،وشركات التأمين ،وصناديق التقاعد،
وصناديق االستثمار املشترك/صناديق االستثمار املفتوحة
أو الكيانات املماثلة) أو الذين يديرون حافظات أوراق
مالية بالنيابة عن آخرين .ويجب أن ُيطلَب من املستثمرين
النهائيين حتديد تلك األوراق املالية التي يديرها مديرو
احلافظات االستثمارية املقيمون لضمان عدم وجود حساب
مزدوج.
 182-3وسوف يضمن منهج املستثمر النهائي أن
يغطي اجمليب كافة حيازاته ،سواء املقتناة يف االقتصاد
القائم بإعداد البيانات أو اقتصاد آخر .وباستخدام هذا
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املنهج ،سوف يتم عزو األوراق املالية املتضمنة يف اتفاقات
إعادة الشراء واتفاقات إقراض األوراق املالية إىل مالكها
ُوصى بها لألوراق
االقتصادي (لالطالع على املعاملة امل َ
املالية املتضمنة يف اتفاقات إعادة الشراء واتفاقات
إقراض األوراق املالية ،راجع دليل ميزان املدفوعات
ووضع االستثمار الدويل  -الطبعة السادسة ،الفقرات من
 52-5إىل  .)54-5ومع ذلك ،من غير املرجح أن يغطي هذا
املنهج حيازات صغار املستثمرين ،خاصة األسر املعيشية.
ويمكن أن يصبح ذلك عيبا جسيما يف ظل التطورات التي
تشجع األسر املعيشية على زيادة استثماراتها اخلارجية
يف األوراق املالية من خالل استخدام اإلنترنت والتغيرات
األخرى يف األسواق املالية التي جتعل من السهولة بمكان
على األسر املعيشية شراء األوراق املالية مباشرة دون
استخدام خدمات سمسار حملي.
 183-3واملنهج البديل هو استخدام مسح أمناء احلفظ،
وهو منهج ميزته أنه يغطي كافة املقيمين ،بما يف ذلك
األسر املعيشية التي تستخدم خدمات أمناء احلفظ املقيمين.
ومع ذلك ،لن يرصد هذا املنهج حيازات املقيمين احمل َتفظ
بها لدى أمناء حفظ باخلارج وغالبا ما يتعذر على أمناء
احلفظ حتديد الورقة املالية املتضمنة يف اتفاق إعادة شراء
أو ترتيب إقراض أوراق مالية.
 184-3وإحدى الطرق احملتملة لتفادي هذه املشكلة هو
اجلمع بين املنهجين :إجراء مسح ألمناء احلفظ وللمستثمرين
النهائيين على حد السواء .ولتجنب احلساب املزدوج ،يمكن
أن ُيطلَب من املستثمرين النهائيين إبالغ حيازاتهم لدى
أمناء احلفظ غير املقيمين فقط .ويمكن أن ُيطلَب منهم أيضا
حتديد تلك األوراق املالية املتضمنة يف اتفاق إعادة شراء أو
اتفاق إقراض أوراق مالية .وإذا ما قام كل من أمناء احلفظ
واملستثمرين النهائيين بإبالغ بيانات األوراق املالية على
أساس كل ورقة مالية على حدة ،قد يمكن التحقق (إلكترونيا)
للتأكد من املعاملة السليمة لتلك األوراق املالية من جانب
كال اجمليبين .وعند استخدام املنهج اجملمع ،ينبغي ملعدي
البيانات حتديد احلد الفاصل بين عمليات جمع البيانات
لضمان عدم حدوث أي تكرار أو سهو يف اإلبالغ بالبيانات.
وعادة ما ينجح املنهج اجملمع فقط إذا تمكنت سجالت
األوراق املالية والوسطاء من حتديد أنواع املُالك .ومع ذلك،
لن يرصد أي من هذين املنهجين مقتنيات األسر املعيشية
من األوراق املالية الصادرة عن غير مقيمين املُح َتفظ
بها على نحو مباشر أو لدى أمناء حفظ غير مقيمين .وقد
تكون هذه األوراق املالية عنصرا مهما ،وربما متزايدا ،يف
املقتنيات اخلارجية.
 185-3وقد تستخدم املناهج آنفة الذكر يف جمع بيانات
املعامالت ،مما يؤدي إىل مطابقة ُفضلى بين املعامالت،
والتدفقات األخرى ،واألرصدة .ومع ذلك ،فقد تشكل عبئا
بالغا على عاتق اجمليبين فضال عن كونها كثيفة االستخدام
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مرشد جتميع بيانات ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل

للموارد بالنسبة للوكالة القائمة بإعداد البيانات ،وخاصة
فيما يتعلق بمتطلبات البيانات دون السنوية .باإلضافة
إىل ذلك ،قد تكون بالغة االستهالك للوقت ملعاجلة البيانات.
ويف املقابل ،يمكن خماطبة السماسرة للحصول على بيانات
املعامالت كما هو مذكور سلفا .فينبغي أن يكون بمقدور
هؤالء السماسرة توفير بيانات عن العديد من هذه املعامالت
بتكلفة موارد أقل كثيرا وبأسلوب يتسم بقدر أكبر من حسن
التوقيت ،خاصة بالنسبة للبيانات دون السنوية .ومع ذلك،
إذا أمكن احلصول على كافة بيانات املعامالت والتدفقات
األخرى واألرصدة من نفس املصدر على أساس سنوي ،فذلك

يعني احلفاظ على تكامل البيانات .ويمكن عندئذ استخدام
هذه املطابقة السنوية للبيانات لتحسين نوعية البيانات دون
السنوية.
 186-3ويوضح اجلدول  2-3جمموعة من ترتيبات جمع
البيانات .ورغم أنها تقترح منهجا معينا ،إال أنه من املمكن
استخدام مناهج أخرى (مثل استخدام نظام إلبالغ بيانات
املعامالت الدولية لبعض البيانات أو كلها) .ومن املهم أن
تكون قواعد جمع البيانات واضحة التحديد حتى ال حتدث
حاالت سهو أو تكرار يف قيد بيانات معامالت األوراق املالية.

اجلدول  :2-3مصادر البيانات املرتبطة باألوراق املالية الدولية
مكان اإلصدار

األوراق املالية الصادرة عن مقيمين
 -1يف أسواق رأس املال احمللية

 -2يف أسواق رأس املال األجنبية من خالل
وسيط غير مقيم

 -3يف أسواق رأس املال األجنبية من خالل
وسيط مقيم أو مدارة (بالنيابة عن جهة
اإلصدار) من جانب مديري صناديق
استثمار مقيمين

بند البيانات املطلوب

َصدر
امل ْ

مقتنيات غير املقيمين (مركز اخلصوم)؛ الدخل مستحق الدفع
لغير املقيمين (قيود مدينة)؛ الرسوم والضرائب املستقطعة
من املنبع مستحقة الدفع من غير املقيمين (قيود دائنة)

السجالت األولية والثانوية لألوراق املالية (مثال ،احلفظ املركزي
لألوراق املالية) ،أو أمناء احلفظ

اإلصدارات لغير املقيمين ومشترياتهم (زيادة يف اخلصوم)؛
االستردادات من غير املقيمين ومبيعاتهم (انخفاض يف
اخلصوم)؛ رسوم السمسرة والرسوم األخرى مستحقة الدفع
من غير املقيمين (قيود دائنة)

سماسرة األوراق املالية ،وسطاء االستثمار ،البورصة احمللية؛
التعديالت إلدراج املعامالت خارج السوق

مقتنيات غير املقيمين (مركز اخلصوم)؛ اإلصدارات (زيادة
يف اخلصوم) واالستردادات (انخفاض يف اخلصوم)؛ الدخل
والرسوم مستحقة الدفع لغير املقيمين (قيود مدينة)؛
الضرائب املستقطعة من املنبع مستحقة الدفع من جانب غير
مقيمين (قيود دائنة)

مؤسسة مقيمة ُم ْصدرة ألوراق مالية ،بورصة حملية أو أجهزة رسمية
أخرى على علم باإلصدارات اجلديدة من جانب الشركات املدرجة يف
البورصة ،قاعدة بيانات بنك التسويات الدولية لألوراق املالية
الدولية

صايف مشتريات أو مبيعات املقيمين

مؤسسة مقيمة ُم ْصدرة ألوراق مالية (من حتليل للسجالت) ،شركات
مقيمة مشارِكة يف املعامالت أو سماسرة األوراق املالية

مقتنيات غير املقيمين (مركز اخلصوم)؛ اإلصدارات (زيادة
يف اخلصوم) واالستردادات (انخفاض يف اخلصوم)؛ الدخل
مستحق الدفع لغير املقيمين (قيود مدينة)؛ الضرائب
املستقطعة من املنبع مستحقة الدفع من جانب غير مقيمين
(قيود دائنة)

مؤسسة مقيمة ُم ْصدرة ألوراق مالية أو مديرو صناديق استثمار
مقيمون ،أمناء حفظ مقيمون

صايف املشتريات أو املبيعات من جانب املقيمين

شركات مقيمة ُم ْصدرة ألوراق مالية أو مدير حافظة استثمارية مقيم
(من حتليل للسجالت)؛ شركات مقيمة مشارِكة يف املعامالت

األوراق املالية الصادرة عن غير مقيمين
 -4يف أسواق رأس املال احمللية

مقتنيات املقيمين (مركز األصول)؛ الدخل مستحق القبض
من جانب مقيمين (قيود دائنة)

مالكو أوراق مالية مقيمون أو سجالت أولية وثانوية لألوراق املالية،
أمناء حفظ مقيمون

إصدارات للمقيمين ومشترياتهم (زيادة يف األصول)؛
استردادات من املقيمين ومبيعاتهم (انخفاض يف
األصول)؛

مالكو أوراق مالية أو سماسرة أوراق مالية مقيمون ،تعديالت
إلدراج العمليات خارج السوق
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اجلدول  :2-3مصادر البيانات املرتبطة باألوراق املالية الدولية (تتمة)
َصدر
امل ْ

مكان اإلصدار

بند البيانات املطلوب

 -5يف أسواق رأس املال األجنبية؛ اململوكة
ملقيمين؛ غير املدارة من جانب مديري
صناديق االستثمار املقيمين

مقتنيــات املقيميــن (مركــز األصــول)؛ اإلصــدارات للمقيميــن
ومشــترياتهم (زيــادة يف األصــول)؛ االســتردادات مــن املقيميــن
ومبيعاتهــم (انخفــاض يف األصــول)؛ الدخــل مســتحق القبــض
مــن جانــب املقيميــن (قيــود دائنــة)؛ السمســرة ،والرســوم
األخــرى ،والضرائــب املســتقطعة مــن املنبــع مســتحقة الدفــع
مــن جانــب املقيميــن (قيــود مدينــة)

مالكو األوراق املالية املقيمون أو الوكالء املقيمون

 -6يف أسواق رأس املال األجنبية؛ اململوكة
ملقيمين؛ املدارة من جانب مديري صناديق
االستثمار املقيمين

مقتنيــات املقيميــن (مركــز األصــول)؛ اإلصــدارات للمقيميــن
ومشــترياتهم (زيــادة يف األصــول)؛ االســتردادات مــن املقيميــن
ومبيعاتهــم (انخفــاض يف األصــول)؛ الدخــل مســتحق القبــض
مــن جانــب املقيميــن (قيــود دائنــة)؛ السمســرة ،والرســوم
األخــرى ،والضرائــب املســتقطعة مــن املنبــع مســتحقة الدفــع
مــن جانــب املقيميــن (قيــود مدينــة)

مديرو صناديق االستثمار املقيمون أو مالكو األوراق املالية
املقيمون أو الشركات الوكيلة املقيمة

املصدر :خبراء صندوق النقد الدويل.

 187-3وجتدر اإلشارة إىل بعض التعليقات بخصوص
اجلدول  .2-3فقد تكون أفضل طريقة جلمع البيانات عن
درة يف األسواق املالية احمللية
املعامالت يف األوراق امل ْ
ُص َ
سواء من جانب املقيمين (الفئة  )1وغير املقيمين (الفئة )4
هي بجمعها يف مسوح لسجالت األوراق املالية والوسطاء
كالسماسرة .وبدال من ذلك ،يمكن يف حالة الفئة  4إجراء
مسح ملالكي األوراق املالية املقيمين كمصدر للبيانات .غير
أنه إذا كان هناك العديد من مالكي األوراق املالية املقيمين
أو إذا تعذر إجراء املسح ،فقد ال يؤدي هذا املنهج إىل أفضل
النتائج .ويرجح حدوث هذه املشكالت ال سيما إذا كانت
األسر املعيشية املقيمة تمتلك حيازات كبيرة من األوراق
درة حمليا من جانب غير املقيمين.
املالية امل ْ
ُص َ
ُص َدرة يف اخلارج
 188-3وبالنسبة لألوراق املالية امل ْ
من جانب شركات مقيمة (الفئتان  2و ،)3فغالبية املعلومات
ُصدِرة
الضرورية يمكن جمعها من الشركات املقيمة امل ْ
لألوراق املالية .غير أنه عندما يكون الوسيط املقيم مشاركا
يف اإلصدار أو عندما تتوىل مؤسسة مقيمة إدارة السجل
بالنيابة عن جهة اإلصدار ،قد يكون من احمل َّبذ إجراء مسح
لهذه املنظمات للحصول على بعض بنود البيانات أو كلها.
كذلك سيكون من األهمية بمكان حتديد قواعد إبالغ البيانات
بوضوح .وقد يكون هناك افتراض مؤداه أن األوراق املالية
ُص َدرة يف اخلارج يقتنيها بالكامل غير مقيمين أو أن أي
امل ْ
حيازة من جانب مقيمين تكون صغيرة بما يكفي لتجاهلها.
غير أن هذا االفتراض قد ال يكون صحيحا ،ويف هذه احلالة
ينبغي جمع بيانات عن حيازات املقيمين حتى يمكن
استبعاد املعامالت غير املدرجة يف ميزان املدفوعات من

ُصدرة .ومثل هذه املعلومات
اجملموع الذي تبلِّغه الشركة امل ْ
ُصدرة يف اخلارج من
عن ملكية املقيمين لألوراق املالية امل ْ
ُصدِرة
جانب مقيمين يمكن احلصول عليها من الشركات امل ْ
(أو مدير سجل األوراق املالية) أو املقيمين املشاركين يف
املعامالت أو جتار األوراق املالية املقيمين .وبالنسبة
لألوراق املالية حلاملها ،فإن املنهج املذكور أوال لن يكون
جمديا.

 189-3ويمكن جمع بيانات عن األوراق املالية
ُص َدرة يف اخلارج من جانب غير املقيمين ويقتنيها
امل ْ
املقيمون باستخدام منهج «املستثمرين النهائيين» أو منهج
«أمناء احلفظ» (أو توليفة من املنهجين) كما هو مذكور
سلفا .وبغض النظر عن أي سبب آخر ،يتسم هذان املنهجان
بفعالية التكاليف (من احملتمل أن يكون عدد الشركات التي
سيتم خماطبتها ضئيال نسبيا مقارنة بعدد املُالك) ومن
املرجح أن تكون جودة الردود أعلى كثيرا (من األرجح أن
يكون لدى هذه الشركات املعلومات املطلوبة يف صيغة
يسهل احلصول عليها بقدر أكبر) .وهذه املالحظات صحيحة
ال سيما بالنسبة لألوراق املالية اململوكة لألسر املعيشية
التي تستخدم أمناء حفظ مقيمين .ومع ذلك ،كما أشرنا سلفا،
يتعذر على هذه املسوح قياس االستثمارات يف اخلارج التي
تقوم بها األسر املعيشية املقيم بصورة مباشرة (بدون
املرور عبر سماسرة وأمناء حفظ).

 190-3وقد يتعذر جمع النطاق الكامل للمعلومات املبينة
يف عمود «بند البيانات املطلوب» باجلدول  .2-3ولكن قد
يمكن تقدير البنود الناقصة باستخدام معلومات أخرى .على
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سبيل املثال ،إذا تعذر جمع بيانات عن املعامالت املالية ،قد
يمكن اشتقاقها من معلومات املراكز .ومن ناحية أخرى ،قد
يمكن أيضا اشتقاق بيانات املراكز من املعامالت .ويناقش
الفصل العاشر األساليب التي يمكن استخدامها إلجراء هذه
االشتقاقات ،وإن كان البد من اعتبارها إىل حد كبير ثاين
أفضل البدائل .ويمكن اشتقاق دخل االستثمار من املعلومات
عن مواعيد مدفوعات القسائم واألسعار السوقية اجلارية أو
من العالقات املعلومة (أو املفترضة) بين املراكز والدخل.
ويتناول الفصل  13بالوصف أساليب لتقدير الدخل.
 191-3تستند كافة مناهج جمع البيانات املبينة يف
اجلدول  2-3إىل افتراض مفاده أن املُالك والوسطاء يمكنهم
التمييز بين جهات اإلصدار وجهات احليازة املقيمة وغير
املقيمة .وقد ال يعلم العديد من املؤسسات بسهولة أي الشركة
مقيمة وأيها غير مقيمة .وللتغلب على هذه املشكلة ،على
ُصدرة ،فإن اإلبالغ بالبيانات
األقل فيما يتعلق بالشركة امل ْ
على أساس كل ورقة مالية على حدة سوف يسمح ملعدي
البيانات بتحديد إقامة جهة اإلصدار ،خاصة إذا ما كان
معدو البيانات يحتفظون بسجالت خاصة عن اإلصدارات أو
كان بإمكانهم احلصول على سجالت موثوقة.

 192-3ولتحديد إقامة حائزي األوراق املالية ،يمكن
أن ُيطلَب من الشركات والوسطاء إدخال رموز أو عالمات
يف قواعد البيانات اخلاص بها لتمييز العمالء املقيمين
وغير املقيمين .ويف العديد من احلاالت ،ربما يكون التمييز
باإلشارة إىل نوع من التشريعات أو أحد الترتيبات اإلدارة
«يص ِّنف» الشركات إىل كيانات مقيمة أو غير
الرسمية الذي ُ
مقيمة ألغراض معينة .على سبيل املثال ،فإن الشركات
املعفاة من ضريبة القيمة املضافة أو تلك التي تدفع
ضرائب مستقطعة من املنبع يمكن اعتبارها كيانات غير
مقيمة—رغم أن هذه «التصنيفات» ربما تتم على أساس
العنوان .وبعض احلاالت قد ال تكون دائما واضحة ،ويتعين
للمالك
على معدي البيانات تقديم توجيهات إرشادية ُ
والوسطاء ،وإسداء املشورة لهم بشأن وضع اإلقامة لشركات
بعينها .ومن املهم أن يكون معدو البيانات على دراية جيدة
بالترتيبات املؤسسية وطبيعة ممارسات حفظ السجالت
إلسداء أفضل نصيحة للشركات.

 193-3وكبديل ،قد يلجأ معدو البيانات اىل البحث يف
سجالت األوراق املالية بشكل مباشر .ويمكن أن تكون هذه
املهمة ضخمة وقد تكون جمرد خيارا دوريا فحسب .ويجب
أن يكون الهدف هو رصد املعامالت واحليازات الكبيرة،
وينبغي أن ُيستكمل هذا النشاط بمسوح بالعينة مصممة
على نحو صحيح لقياس احليازات واملعامالت األصغر.

االستمارة النموذجية جلمع البيانات

 194-3يمكن استخدام االستمارة النموذجية رقم 19
جلمع البيانات عن األوراق املالية الصادرة عن شركات
مقيمة واململوكة لغير مقيمين واألوراق املالية الصادرة عن
غير مقيمين ومملوكة لشركات مقيمة .ومع ذلك ،قد ُي َّ
فضل
اتباع مناهج خمتلفة وقد يكون استخدام استمارات إضافية
جلمع البيانات ضروريا لبعض أنواع األوراق املالية.
وبغض النظر عن املنهجية التي يتم اعتمادها ،ينبغي إضافة
تعليمات لالستمارة رقم  19للنص على قواعد واضحة ملا
ينبغي إدراجه واستبعاده من استمارة املسح .وإذا كانت
الشركات املقيمة لديها أوراق مالية حلاملها ُم ْص َدرة دوليا
من جانب شركات مقيمة أخرى ،يمكن تعديل االستمارة رقم
 19جلمع املعلومات الالزمة لتوضيح البيانات املب َّلغة من
ُصدِرة.
جانب الشركة امل ْ
 195-3وباملثل ،يمكن استخدام استمارات نظام إبالغ
بيانات املعامالت الدولية جلمع البيانات عن معامالت
األوراق املالية .ومع ذلك ،يف االقتصادات التي تكون فيها
الوساطة الدولية بدرجة كبيرة من األهمية ،من املفترض
أن تعمل قواعد نظام إبالغ بيانات املعامالت املالية على
حتديد أي املؤسسات التي يتعين أن تبلِّغ بأي املعامالت.
كذلك سيكون من الضروري بوجه عام تكملة نظام إبالغ
بيانات املعامالت الدولية بجمع بيانات عن املراكز.

صممت االستمارة النموذجية رقم  19جلمع
 196-3وقد ُ
البيانات من الوسطاء (مثل السماسرة و/أو الشركات الوكيلة
و/أو أمناء احلفظ و/أو املؤسسات املسؤولة عن إدارة
سجالت األوراق املالية) وتستند إىل عدد من االفتراضات.
فمن خالل االستمارةُ ،يطلَب من الوسطاء اإلبالغ—بالنسبة
لكل توليفة مكونة من ورقة مالية ومالكها—بتفاصيل
املراكز واملعامالت (اإلصدارات واالستردادات واملبيعات
واملشتريات) ،والدخل ،والرسوم ،والضرائب املستقطعة من
املنبع .ومع ذلك ،قد يتعذر يف الواقع العملي احلصول على
النطاق الكامل للمعلومات عن كل توليفة من جميب واحد.
على سبيل املثال ،بالنسبة لألوراق املالية الصادرة عن
شركات مقيمة ،قد يكون لدى الشركات الوكيلة تفاصيل عن
املراكز ولكن ليس عن املعامالت—والتي بدورها قد يلزم
على السماسرة إبالغ بياناتها .وسوف تظهر حاالت أخرى
نتيجة للظروف يف اقتصاد اجلهة القائمة بإعداد البيانات،
وينبغي الجلهة القائمة بإعداد البيانات توخي احلذر
لضمان وضوح تعليمات اإلبالغ ومالءمتها .ومن املهم
بصفة خاصة جتنب تكرار إبالغ البيانات ،وإذا مل يكن ذلك
ممكنا ،حتديده حتى يتم استبعاد أي حسب مزدوج.
ُصدرة لألوراق
 197-3وبالنسبة للشركات املقيمة امل ْ
املاليةُ ،يطلَب من القائمين بإبالغ البيانات تقديم رقم
تعريفي أو رقم مرجعي ورمز للمالك لكل تركيبة ورقة مالية

مسوح معينة مليزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل
ومالك .وعندما يكون الرمز املرجعي مربوطا بقاعدة بيانات
عن إصدارات األوراق املالية ،فسوف يحدد نوع الورقة
املالية ،والعملة املقومة بها ،وتاريخ االسترداد ،ومدفوعات
القسائم ،وما إىل ذلك .أما رمز املالك فسوف يحدد االقتصاد
الذي يقيم فيه الطرف غير املقيم (وربما قطاعه).
ُصدِرة
 198-3وبالنسبة للكيانات غير املقيمة امل ْ
لألوراق املالية ،سوف تتوفر األرقام املرجعية لألوراق
املالية ورموز املُالك املقيمين .وسوف تساعد األرقام
املرجعية لألوراق املالية يف حتديد قطاعات واقتصادات
إقامة األطراف غير املقيمة ،وسوف تعمل رموز املُالك
املقيمين على حتديد قطاعات ورموز صناعات املُالك
املقيمين.
 199-3وفيما يتعلق باألرقام املرجعية لألوراق املالية،
فمن املمكن أن يتم وضعها من جانب معدي بيانات ميزان
املدفوعات .غير أن العيب يف هذه املهمة أن إدامة القائمة
وإبالغ املعلومات للمجيبين سيكون أمرا شاقا .والبديل
األفضل هو استخدام نظام حملي ،أو يح َّبذ دويل ،لألرقام
املرجعية لألوراق املالية يكون مقبوال لدى املنظمات التي
يرجح خماطبتها يف جمع املعلومات.
 200-3وعند استخدام األرقام املرجعية لألوراق املالية
بشكل سليم ،يمكن ملعدي البيانات جمع معلومات شاملة عن
كل ورقة مالية متداولة دوليا .ومثل هذه املعلومات سوف
تساعد يف حتديد وتصحيح أي أخطاء أو حاالت التكرار أو
السهو يف إبالغ البيانات.
 201-3وتتسق فئات األوراق املالية التي يتم إبالغ
بياناتها بوجه عام مع تلك الواردة يف اجلدول ،2-3
وتتضمن ما يلي:
ُص َدرة يف االقتصاد احمللي من
• األوراق املالية امل ْ
جانب مقيمين ومملوكة لغير مقيمين
ُص َدرة يف االقتصاد احمللي من
• األوراق املالية امل ْ
جانب غير مقيمين ومملوكة ملقيمين
ُص َدرة يف اخلارج من جانب مقيمين
• األوراق املالية امل ْ
ومملوكة لغير مقيمين
ُص َدرة يف اخلارج من جانب غير
• األوراق املالية امل ْ
مقيمين ومملوكة ملقيمين
 202-3وال تتضمن االستمارة النموذجية رقم 19
قواعد حمددة (مثل من ينبغي أن يقوم باإلبالغ عن ماذا)
بشأن ترتيبات اإلبالغ ،وال حتدد العالقة بين االستمارتين
ويترك لفرادى معدي
النموذجيتين رقم  17ورقم ُ .19
البيانات حتديد هذه الترتيبات .وتستويف االستمارة
النموذجية أيضا بيانات عن معامالت يقوم بها الوسيط
حلسابه اخلاص.
 203-3ومن املفترض أن يقوم الوسطاء بإبالغ
البيانات إلكترونيا .ورغم أن النموذج ال يوضح ذلك ،ينبغي
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أن يكون يف اإلمكان استحداث حدود أو أساليب معاينة
مناسبة للحيازات أو املعامالت األصغر ،وذلك إذا ما كان
استخدام مثل هذه األساليب يقلل من تكاليف إبالغ ومعاجلة
البيانات .ويناقش الفصل الثاين هذه األساليب بمزيد من
التفصيل.

التغلب على املشاكل احملتملة

 204-3قد يبدو أن االستمارة النموذجية رقم  19تمثل
منهجا طموحا للغاية ،ولكن العديد من االقتصادات يجمع
البيانات على هذا األساس 4.ويمكن أن ُيطلَب من اجمليبين،
سواء أكانوا مستثمرين نهائيين أو مديري حافظات
استثمارية أو أمناء حفظ ،توفير ملف إلكتروين بكافة
حيازاتهم مما يخفض من حجم العبء الواقع على اجمليبين
لفرز املعلومات املطلوبة .غير أن ذلك يلقي عبئا ثقيال على
الوكالة القائمة بإعداد البيانات وقد يمثل خيارا غير
عملي بالنسبة لالقتصادات التي تتسم بصغر حجم نشاط
األوراق املالية أو لديها موارد حمدودة لغرض ميزان
املدفوعات  /وضع االستثمار الدويل .ويف هذه احلالة ،ربما
يكفي طلب البيانات على أساس جممع ،خاصة إذا كانت
هناك ضوابط بيانات أخرى متضمنة يف املعلومات (مثل
املطابقة بين األرصدة االفتتاحية واخلتامية ،من خالل
املعامالت املالية والتغيرات األخرى ،ومعامالت الدخل).
ويف حالة تعذر ذلك ،فقد يلزم وضع افتراضات معينة بشأن
التغطية الناقصة ،والدخل ،والتغيرات األخرى وخالفه،
لوضع جمموعة كاملة من بيانات املعامالت املالية
ومعامالت الدخل وبيانات املراكز ،ولكن تلك االفتراضات
(ي َّ
فضل
يتعين مراجعتها والتحقق من صحتها من وقت آلخر ُ
أال يكون ذلك على أساس أقل من سنوي).
 205-3وعندما تأتي البيانات من مصدرين أو أكثر،
كالشركات الوكيلة والسماسرة معا مثال ،قد يتعذر مقارنة
البيانات .ومن خالل جمع البيانات على أساس الرقم
املرجعي لألوراق املالية ،ينبغي أن يكون يف اإلمكان تسوية
معظم التناقضات بين املراكز واملعامالت من خالل التحقق
الدقيق أو إجراءات االستعالم الدقيقة .وعندما تأتي البيانات
من مصادر خمتلفة ،قد يكون من الضروري وضع أنواع
خمتلفة من االستمارات جلمع املعلومات املالئمة.

 4يمثل املسح املنسق الستثمارات احلافظة أحد التطورات املهمة يف جمع
البيانات عن املعامالت واملراكز اخلارجية يف األوراق املالية .وقد دفع هذا
املسح العديد من االقتصادات إىل إعداد نظم جلمع البيانات تشكل حتسنا
ملموسا إذا ما قورنت باملناهج السابقة .ويقوم العديد من املشاركين يف
هذا املسح بجمع البيانات على أساس كل ورقة مالية على حدة .وقد أدت
هذه البيانات ،إذا ما قورنت بقواعد البيانات املتعلقة باألوراق املالية
ُصدرة يف اقتصاداتها وخارجها ،إىل حتسينات كبيرة يف جودة بيانات
امل ْ
ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل لهذه االقتصادات.
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 206-3وقد ال يحظى بعض معدي البيانات بالصالحيات
الالزمة جلمع كل البيانات املطلوبة أو قد يفضلون عدم جمع
معلومات مفصلة .ويف هذه احلاالت ،يمكن أن ُيطلَب من
وسيط (كبورصة األوراق املالية) إعداد جداول من املفترض
يف ظروف أخرى أن يقوم معدو البيانات بإعدادها .وعلى
أقل تقدير ،ينبغي ملعدي البيانات السعي للحصول على
البنود املبوبة حسب قطاع جهة اإلصدار واالقتصاد الذي
يقيم فيه املالك (بالنسبة لألوراق املالية الصادرة عن
مقيمين) واالقتصاد الذي تقيم فيه جهة اإلصدار وقطاع
املالك (يف حالة األوراق املالية الصادرة عن غير مقيمين
ويف حيازة مقيمين) .واستخدام التحليالت التي يجريها
الوسطاء لتزويد معدي البيانات بجداول خمتلفة هو أقرب ما
يكون إىل استخدام نظام إلبالغ بيانات املعامالت املالية ال
يمنح معدي البيانات إمكانية النفاذ لفرادى السجالت .ويف
هذه احلاالت ،ينبغي أن يحاول معدو البيانات ضمان أن
الذين يتولون اإلعداد األساسي للبيانات (البنوك التجارية
يف حالة نظام إبالغ بيانات املعامالت املالية ،والوسطاء
يف حالة األوراق املالية )،لديهم فهم دقيق ملتطلبات ونوع
املنهج الذي يرغب معدو البيانات اعتماده.

 207-3وقد يكون هناك مشاكل عديدة يف جمع
املعلومات عن ﻤﻌﺎﻣﻼت األوراق اﻤﻟﺎﻟﻴﺔ الدولية ،والتي
تشكل أحد أكثر اجملاالت تعقيدا يف ميزان املدفوعات .غير
أنه من املرجح جمع بيانات أكثر دقة إذا كان معدو البيانات
على دراية كبيرة بالترتيبات املؤسسية وممارسات حفظ
السجالت ،ولديهم السلطة التشريعية الالزمة لطلب اإلبالغ
بمعلومات مناسبة ،ويمكنهم إقناع القطاع االقتصادي
بتوفير البيانات الالزمة ،ويف وضع يمكنهم من حتليل
البيانات بدقة لتصحيح أي عيوب واضحة .ويجب عدم
اإلستهانة بمقدار البحوث الالزمة لفهم الترتيبات املؤسسية
يف كل اقتصاد .فالشركات الوسيطة غالبا ما تكون معقدة،
وقد يود معدو البيانات مراجعة أنشطة الوسيط ببعض من
التفصيل ،وذلك بغية حتديد ما إذا كان يقوم بإحدى الوظائف
العديدة التي ينبغي ملعدي البيانات قياسها .والفصل الثاين،
الذي يبحث موضوع تصميم االستمارة واختبارها ،ينطبق
بصفة خاصة على جمع البيانات من الوسطاء.
 208-3ويتمثل أحد التحديات التي تواجه جمع البيانات
على أساس كل ورقة مالية على حدة يف ربط األوراق املالية
مع ًا ( .)staplingففي بعض احلاالت ،يتم «الربط» بين أوراق
مالية خمتلفة معا بحيث يتم التعامل يف توليفة األوراق
املالية—ال يمكن تداول فرادى األوراق املالية بمعزل عن
إحداها األخرى .ويمكن معاملة األوراق املالية كورقة مالية

واحدة عندما تكون جهات إصدار عناصر الربط مقيمة يف
نفس االقتصاد ،ومصنفة على أنها تنتمي إىل نفس القطاع
املؤسسي ،واألوراق املالية تص َّنف على أنها نفس األداة
(حصص ملكية أو سندات دين طويلة األجل أو سندات دين
قصيرة األجل) .وحيثما ال ينطبق أي من ذلك ،ينبغي ملعدي
البيانات حماولة الفصل ( )unstaplingبين األوراق املالية،
ويف هذه احلالة سوف يلزم وضع تقديرات لقيمة كل عنصر
من العناصر وذلك لعدم وجود تقييم سوقي يمكن رصده لكل
ورقة من املكونات.

جمع البيانات عن املشتقات املالية

 209-3عقد املشتقات املالية هو أداة مالية مرتبطة
بأداة مالية أو مؤشر أو سلعة أساسية حمددة أخرى ،ويمكن
من خاللها تداول خماطر مالية حمددة (كمخاطر أسعار
الفائدة ،وخماطر أسعار الصرف ،وخماطر أسعار األسهم
والسلع األساسية ،وخماطر االئتمان وما شابه ذلك) يف
األسواق املالية كأدوات يف حد ذاتها.
 210-3ويمكن تغطية معامالت الشركات املقيمة التي
لديها عقود مشتقات مع غير مقيمين من خالل املسوح .ومن
املفترض أن يكون اجمليبون يف الغالب البنوك والشركات
املالية األخرى ،وبعض الشركات غير املالية الكبرى.

 211-3ويمكن استخدام االستمارة النموذجية رقم
 20جلمع معلومات عن حيازات عقود املشتقات املالية
واملعامالت فيها مع غير املقيمين .ويتم جمع البيانات
حسب أنواع أدوات املشتقات (عقود اخليار ،والعقود
املستقبلية والعقود اآلجلة ،واملبادالت) .وتوضح تعليمات
اإلبالغ كيفية إكمال االستمارات.

جمع البيانات من األشخاص
واألسر املعيشية

 212-3يناقش هذا القسم جمع البيانات من األفراد
واألسر املعيشية ،وهي جمموعات من األشخاص ذوي
املصالح االقتصادية املشتركة ،لقياس خمتلف معامالت
األسر املعيشية يف ميزان املدفوعات .ويصف القسم
إحصاءات الهجرة واإلحصاءات املماثلة عن انتقاالت
األشخاص عبر احلدود الوطنية ،واملسوح التي جتمع بيانات
عن نفقات السفر ومسوح األسر املعيشية األخرى .وترد يف
اجلدول  3-3معامالت األسر املعيشية املدرجة يف ميزان
املدفوعات والفئات التي تقع حتتها يف الغالب.
 213-3ويمكن استخدام املصادر املوصوفة يف موضع
آخر يف هذا املرشد جلمع بيانات عن قطاع األسر املعيشية.
وعلى سبيل املثال ،من املفترض أن يكون العديد من

مسوح معينة مليزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل
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اجلدول  :3-3قيد معامالت األسر يف ميزان املدفوعات
التسجيل

الفئة
واردات األسر املعيشية من السلع واخلدمات (الشراء عن
طريق اإلنترنت مثال)

سجل يف احلساب اجلاري ضمن الفئات اخملتلفة من السلع واخلدمات
ُت َّ

إنفاق املسافرين باخلارج على السلع واخلدمات

سجل يف احلساب اجلاري حتت بنود أجرة نقل الركاب والسفر
ًي َّ

إنفاق الطالب الذين يدرسون يف اقتصادات غير الوطن
األم

سجل يف احلساب اجلاري حتت بند خدمات السفر ،ويف حالة تمويل الطالب يف إطار برنامج معونة
ًي َّ
درج بند موازن يف حساب الدخل الثانوي كتحويالت جارية متفرقة
ي
أجنبي،
ُ َ

خدمات الرعاية الصحية املقدمة للمرضى غير املقيمين

سجل يف احلساب اجلاري حتت بند السفر
ُت َّ

إيرادات عمل املقيمين الذين يعملون باخلارج لدى أرباب
عمل غير مقيمين لفترة تقل عن  12شهرا

درج يف حساب الدخل األويل حتت بند تعويضات العاملين
ُت َ

نفقات هؤالء العاملين على السلع واخلدمات يف
االقتصادات املُضيفة

درج يف احلساب اجلاري حتت بند السفر
ُت َ

إيرادات األشخاص الذي يعملون لدى كيان غير مقيم
كسفارة أجنبية

درج يف حساب الدخل األويل حتت بند تعويضات العاملين
ُت َ

التحويالت املالية من جانب املقيمين إىل األسر املعيشية
باخلارج (مثال من العمالة األجنبية التي تعيش يف
االقتصاد القائم بإعداد البيانات لفترة  12شهرا أو يزيد)

درج يف حساب الدخل الثانوي حتت بند التحويالت الشخصية
ُت َ

مساهمات املعاشات التقاعدية والضمان االجتماعي
املدفوعة من املقيمين اىل احلكومات أو صناديق التقاعد
غير املقيمة

درج يف حساب الدخل الثانوي حتت بند املساهمات االجتماعية
ُت َ

مدفوعات املعاشات التقاعدية والضمان االجتماعي التي
يتلقاها املقيمون من احلكومات أو صناديق التقاعد غير
املقيمة

درج يف حساب الدخل الثانوي حتت بند املزايا االجتماعية
ُت َ

االستثمارات املالية اخلارجية لألسر املعيشية

درج يف احلساب املايل ووضع االستثمار الدويل
ُت َ

األصول واخلصوم املالية للمهاجرين التي تظل يف
اقتصاد املنشأ
أمتعة املهاجرين الشخصية املستوردة

ـدرج يف ميــزان املدفوعــات ولكــن يجــب إدراجهــا يف حســاب التغيــرات األخــرى يف األصــول واخلصوم
ال ُتـ َ
املاليــة ،حتــت بنــد التغيــرات األخــرى يف احلجــم يف الفئــة الوظيفيــة واألداة املناســبة (وبالتــايل ُتــد ّرج يف
الفئــة املناســبة مــن وضــع االســتثمار الــدويل) ،وذلــك إىل أن يحيــن وقــت تصفيــة هــذه األصــول (وإرســال
احلصيلــة إىل االقتصــاد اجلديــد الــذي يقيــم فيــه املهاجــرون) أو اســترداد اخلصــوم .عندمــا يحــدث ذلــك،
يجــب إدراج هــذه املعامــات يف احلســاب املــايل مليــزان املدفوعــات.
ُتس َتبعد من السلع يف احلساب اجلاري (لعدم حدوث تغير يف امللكية ،وبالتايل ،عدم وقوع معاملة)

املصدر :خبراء صندوق النقد الدويل.

معامالت األسر املعيشية مدرجا يف نظام إلبالغ بيانات
املعامالت الدولية يتسم بالتصميم اجليد .غير أنه يجب
تصميم هذا النظام بحيث يمكنه رصد وتبويب املعامالت
ذات القيمة احملدودة والتي عادة ما تكون سمة معامالت
األسر املعيشية .ويمكن استخدام مسوح املؤسسات لشركات
النقل لقياس أجرة نقل الركاب؛ ومسوح املؤسسات يف
صناعة السفر لقياس السفر؛ واملصادر الرسمية أو مسوح
املؤسسات ملؤسسات الصحة والتعليم لقياس خدمات

الصحة والتعليم املقدمة لغير املقيمين؛ ومسوح أرباب العمل
ووكاالت التوظيف لقياس تعويضات العاملين والتحويالت
الشخصية احملتملة (مثل حتويالت العاملين)؛ ومصادر
رسمية خمتلفة ومسوح صناديق التقاعد لقياس معامالت
معاشات التقاعد والضمان االجتماعي؛ ومديري االستثمار
لقياس االستثمارات املالية لألسر املعيشية باخلارج.
وعالوة على ذلك ،قد يلجأ معدو البيانات اىل خماطبة بعض
االقتصادات الشريكة جلمع البيانات املطلوبة .ومع ذلك،
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فإن هذه املصادر قد ال تكون كافية دائما الستيفاء أغراض
معدي البيانات ،وربما يكون جمع البيانات من األشخاص
واألسر املعيشية ضروريا .كذلك أن جمع البيانات من األسر
املعيشية قد يكون مفيدا للتحقق من صحة البيانات التي
ُت َمع من مصادر أخرى.
 214-3يستعرض ما تبقى من هذا الفصل األنواع
الرئيسية من البيانات التي يتم جمعها من األسر املعيشية
(إحصاءات الهجرة ،واإلحصاءات البديلة عن التنقالت عبر
احلدود ،ومسوح األفراد املسافرين ،وغير ذلك من البيانات
التي يتم جمعها من األسر املعيشية) التي يمكن أن تكون
متاحة ملعدي بيانات ميزان املدفوعات.

إحصاءات الهجرة

 215-3إحصاءات الهجرة مصممة لقياس عدد
األشخاص العابرين حلدود االقتصاد املعني؛ وعادة ما
تميز هذه اإلحصاءات بين الزائرين ،واألفراد اآلخرين
املسافرين للخارج على أساس قصير األجل ،واملهاجرين.
ويع َّرف الزائر بأنه الشخص الذي يقيم ،أو يعتزم اإلقامة ،يف
ُ
اقتصاد غير ذلك الذي يقيم فيه عادة ،وذلك لفترة تقل عن
 12شهرا ألغراض غير العمل لدى رب عمل مقيم 5.ويشمل
األفراد اآلخرين املسافرين للخارج على أساس قصير األجل
عمال احلدود والعمال املوسميين وغيرهم من العاملين على
أساس قصير األجل والرحل .أما املهاجرون فهم أشخاص
ينتقلون بصفة دائمة أو لفترات تمتد ملدة  12شهرا أو
أكثر؛ وال يحتاج األشخاص أن يكونوا مقيمين لفترة 12
(يستثنى من قاعدة االثني
شهرا قبل تصنيفهم كمقيمين ُ
عشر شهرا الطالب واملرضى الذين قد يمكثون يف اقتصاد
ما لفترة تزيد عن  12شهرا دون أن تتغير إقامتهم إذا ما
كانوا يعتزمون العودة إىل اقتصادهم األم لدى استكمال
الدراسة أو العالج) .وعادة ما تكون نية اإلقامة الدائمة وقت
دخول االقتصاد كافية .ويجب أال أن تتضمن إحصاءات
الهجرة تنقالت العسكريين أو موظفي احلكومة املدنيين ومن
يعولونهم الذين يعيشون باخلارج ألنهم يعتبرون مقيمين
يف اقتصاداتهم األم.
 216-3وتشكل بيانات الزائرين ،واألفراد اآلخرين
املسافرين للخارج لفترات قصيرة ،واملهاجرين بيانات
ذات أهمية ألغراض ميزان املدفوعات .فبالنسبة للزائرين
واألفراد اآلخرين املسافرين للخارج لفترات قصيرة ،يتمثل
الغرض منها يف قياس إيراداتهم ونفقاتهم باخلارج (يف
حالة املقيمين) أو يف االقتصادات املُضيفة (يف حالة غير
املقيمين) .وألغراض ميزان املدفوعات ،يتم اعتبار املهاجرين
على أنهم غيروا إقامتهم .وتمثل بيانات املهاجرين أهمية
ألنهم قد ينقلون أصوال (وخصوما) مالية لدى انتقالهم من
اقتصاد إىل آخر ،أو قد يحتفظون بأصول وخصوم مالية
يف االقتصادات التي كانوا يقيمون فيها فيما سبق .وهذه
اجلوانب من الهجرة ال تمثل معامالت (إىل أن يحين الوقت
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الذي يتم فيه تصفية أو سداد هذه األصول/اخلصوم ،عندها
ينبغي تسجيلها يف احلساب املايل مليزان املدفوعات) ،ولكن
ينبغي قياسها بغرض اإلدراج يف حساب التغيرات األخرى
يف األصول واخلصوم املالية ،وبالتايل ،يف وضع االستثمار
الدويل.
 217-3وغالبا ما يمكن احلصول على بيانات عن عدد
وسمات املهاجرين والزائرين واألفراد اآلخرين املسافرين
للخارج على أساس قصير األجل من إحصاءات الهجرة الدولية،
والتي يمكن االطالع على مبادئها التوجيهية يف توصيات
بشأن إحصاءات الهجرة الدولية ،التنقيح  ،1998 ،1أوراق
إحصائية ،األمم املتحدة.
 218-3وقد تستند إحصاءات الهجرة الدولية إىل
قياسات لعدد األشخاص لدى عبورهم احلدود الوطنية
أو وصولهم يف املوانئ اجلوية أو من سجالت السكان أو
املسوح امليدانية .ومن شأن تسجيل األشخاص عند املعابر
احلدودية ويف املوانئ اجلوية توفير بيانات أفضل عن
الزائرين واألفراد اآلخرين املسافرين للخارج لفترات قصيرة
من البيانات التي يتم احلصول عليها من سجالت السكان
واملسوح امليدانية .وبغض النظر عن مصدر البيانات
املستخدم ،ينبغي ملعدي البيانات اإلملام بالقيود على هذا
املصدر.

املبادئ التوجيهية الدولية بشأن إحصاءات الهجرة
 219-3تمثل التوصيات بشأن إحصاءات الهجرة
الدولية حتديثا للتوصيات الصادرة يف عام .1976
وحتدد هذه املبادئ التوجيهية فئات القادمين واملغادرين
التي يجب قياسها يف إحصاءات الهجرة .وتركز املبادئ
التوجيهية على قياس مدة اإلقامة واستخدام  12شهرا كخط
فاصل بين املهاجرين لفترات قصيرة وطويلة.
 220-3وحتدد املبادئ التوجيهية أربع طرق رئيسية
لقياس الهجرة ،وهي السجالت اإلدارية ،واملصادر اإلدارية
األخرى ،وجمع البيانات على احلدود ،واالستعالمات
امليدانية القائمة على األسر املعيشية .كذلك حتتوي املبادئ
التوجيهية على مناقشة للمزايا والصعوبات النسبية لكل
منهج مستخدم يف قياس الهجرة.
قياس عدد القادمين واملغادرين وسماتهم
 221-3عادة ما يتم إنتاج البيانات على املعابر
احلدودية كمن َتج ثانوي لعملية إدارية مصممة لتحديد
الداخلين إىل االقتصاد املعني واملغادرين منه والرقابة
عليهم .ويستلزم اإلجراء األساسي من هؤالء األشخاص
إكمال بطاقة أو استمارة هجرة وتقديمها .وقد تتضمن
البيانات التي يتم جمعها اسم الشخص ونوعه وجنسيته
وتاريخ وحمل ميالده ورقم جواز سفره وحالته الزواجية
والعنوان املقصود يف االقتصاد املضيف ورقم رحلة الطيران
أو تفاصيل النقل األخرى ومدة اإلقامة املقصودة أو الفعلية
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والغرض من الزيارة .وهذه البيانات يحتاجها مسؤولو
الهجرة للتحقق من هوية املسافر وتطبيق سياسة الهجرة.
وقد تستخدم املعلومات أيضا لألغراض اإلحصائية؛ ولذا
يمكن إضافة طلبات بيانات أخرى إىل بطاقات أو استمارات
الهجرة .فقد تتاح الفرصة ملعدي البيانات من وقت آلخر
للتأثير على تصميم هذه الوثائق وينبغي استغالل مثل هذه
الفرص لتسهيل جمع البيانات ألغراض ميزان املدفوعات.
وتشكل البيانات من هذه البطاقات أو من سجالت السكان أو
االستعالمات امليدانية أساس إحصاءات الهجرة.

 222-3ومن وجهة نظر معدي البيانات ،فإن املعلومات
املوضحة يف اجلدول  4-3مطلوبة بوجه عام إلعداد خمتلف
بيانات معامالت ميزان املدفوعات .ولكل فئة موضحة يف
اجلدول ،قد تكون هناك حاجة أيضا إىل بيانات عن اقتصاد
املقصد أو املنشأ ،والغرض من الرحلة ،وما إىل ذلك .كذلك قد
تكون هناك حاجة إىل بيانات تكميلية عن الطلبة أو املرضى
غير املقيمين الذين يمكثون يف االقتصادات املُضيفة لفترات
تصل إىل  12شهرا أو أكثر أو عن املواطنين من الطلبة أو
املرضى الذين يغادرون لشهر أو أكثر ،وذلك ملعاملة تلك
احلاالت معاملة صحيحة يف ميزان املدفوعات.

اجلدول  :4-3عدد املسافرين ومسوحهم
املقيمون الزائرون
للخارج
القادمون

املغادرون

عدد القادمين واملدة
الفعلية لإلقامة يف
اخلارج من سجالت
الهجرة

عدد القادمين واملدة
املتوقعة للزيارة من
سجالت الهجرة

اإلنفاق الفعلي أثناء
الزيارة إىل اخلارج من
املسح

اإلنفاق املتوقع أثناء زيارة
االقتصاد القائم بإعداد
البيانات من املسح

عدد املغادرين واملدة
املتوقعة لإلقامة يف
اخلارج من سجالت
الهجرة

عدد املغادرين واملدة الفعلية
لإلقامة من سجالت الهجرة

اإلنفاق املتوقع أثناء
الوجود يف اخلارج من
املسح

االستعالمات
امليدانية

غير املقيمين الزائرين
لالقتصاد القائم
بإعداد البيانات

اإلنفاق الفعلي أثناء
الوجود يف اخلارج

اإلنفاق الفعلي أثناء زيارة
االقتصاد القائم بإعداد
البيانات من املسح

ال ينطبق

55

 223-3تطلب االستمارة النموذجية رقم ( 21املقيمون
العائدون) واالستمارة النموذجية رقم ( 22غير املقيمين
املغادرين) معلومات قد تكون مفيدة إلعداد تقديرات نفقات
السفر .ويتم فيما بعد توفير مزيد من املعلومات حول
استخدام مسوح األفراد املسافرين للخارج.
 224-3ويمكن أن تشكل هذه البيانات ،إىل جانب
البيانات عن أنماط نفقات وتعويضات العاملين ،األساس
لنموذج بيانات لتقدير خمتلف بنود ميزان املدفوعات.
وحتديدا ،يمكن تقدير خدمات السفر عن طريق ضرب العدد
الفعلي للزائرين واألفراد اآلخرين املسافرين للخارج لفترات
قصيرة (املقيمون الزائرون للخارج) يف تقدير اإلنفاق لكل
فرد من مسوح اإلنفاق الفعلي .ويمكن للتقديرات األولية
لفترة ما أن تستخدم البيانات عن املدة املتوقعة للمكوث
واإلنفاق املتوقع.

اإلحصاءات البديلة املتعلقة بالتنقالت
عبر احلدود

 225-3عادة ما تقوم الوكالة اإلحصائية املركزية
بالتعاون مع سلطات الهجرة بإعداد بيانات إحصاءات
الهجرة الرسمية لالقتصاد املعني .غير أن هذه
اإلحصاءات—وخاصة املتعلقة بالزائرين واألفراد اآلخرين
املسافرين للخارج لفترات قصيرة—قد ال تكون متاحة
دائما ،ولذا قد يحتاج معدو البيانات مصدرا آخر للبيانات
عن التنقالت قصيرة األجل .وكبديل إلحصاءات الهجرة،
يمكن ملعدي البيانات التحري باستخدام البيانات ،التي
تقدمها شركات النقل ،عن عدد الركاب الذين ينتقلون عبر
حدود االقتصاد املعني عن طريق وسائط النقل اخملتلفة
(مثل الطائرات أو السفن أو القطارات أو احلافالت) .كذلك قد
تتوافر بيانات عن الركاب املسافرين برا من مصادر رسمية.
وبالنسبة القتصادات البلدان اجلُ زرية واالقتصادات التي
تتم فيها غالبية تنقالت األشخاص عبر احلدود عن طريق
النقل املنظم ،يمكن للبيانات املستقاة من شركات النقل أن
تكون مصدرا فعاال لقياس تلك التنقالت .وقد تكون البيانات
املتعلقة بعدد غير املقيمين املسجلين بالفنادق متاحة أيضا
كمصدر للمعلومات عن بعض الزائرين واألفراد اآلخرين
املسافرين للخارج على أساس قصير األجل (على الرغم
من أن تسجيالت الفنادق سوف تقوم باحلساب املزدوج
للمسافرين الذين يمكثون يف أكثر من فندق واحد وتغفل
الذين ال يمكثون بالفنادق) .وينبغي أن يكون معدو البيانات
على بينة من هذه املصادر وأن يعملوا على تطويرها عندما
تتبين فائدتها يف إعداد بيانات ميزان املدفوعات.

مسوح األفراد املسافرين للخارج

ُ 226-3يجري العديد من االقتصادات مسوحا ذات
أشكال خمتلفة لقياس أنشطة املسافرين للخارج .وقد تصمم
بعض املسوح بصورة أساسية الستيفاء متطلبات ميزان
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املدفوعات املعنية بقياس نفقات السفر واألشكال األخرى
احملتملة من اإلنفاق والدخل .وقد حتتوي مسوح أخرى
ذات أغراض أعم على معلومات عن نفقات السفر وبالتايل
تكون ذات أهمية ملعدي البيانات .ويمكن إجراء املسوح على
األفراد املسافرين لدى قدومهم أو مغادرتهم أو بعد وقت من
عودتهم إىل اقتصاداتهم األم .ويوضح اجلدول  4-3خمتلف
فئات املسوح وما إذا كانت هذه املسوح تقيس النفقات (أو
املقبوضات) املتوقعة أم الفعلية.

 227-3وتقيس مسوح القادمين النفقات الفعلية يف
اخلارج للمقيمين العائدين إىل الوطن والنفقات املتوقعة
للزائرين غير املقيمين واألفراد اآلخرين املسافرين لفترات
قصيرة يف االقتصاد .ويف املقابل ،تقيس مسوح املغادرين
النفقات الفعلية للمغادرين من الزائرين غير املقيمين
واألفراد اآلخرين املسافرين لفترات قصيرة والنفقات
املتوقعة للمغادرين من الزائرين املقيمين واألفراد اآلخرين
املسافرين لفترات قصيرة .ومسوح األفراد العائدين من
السفر للخارج جتمع بيانات من املقيمين بعد وقت من
عودتهم للوطن .ويف بعض االقتصادات ،تتضمن هذه
املسوح أسئلة عن الدخل من التوظيف (تعويضات العاملين)
ومعامالت حمتملة أخرى مدرجة يف ميزان املدفوعات ،مثل
التحويالت ومعامالت احلساب املايل.

 228-3وقد تتخذ منهجية املسح عددا من األشكال.
فإذا ُأجري مسح عن القادمين أو املغادرين ،قد يجرى
املسح على متن الطائرة أو يف حمطات الركاب .وإذا ُأجري
املسح يف حمطات الركاب ،يجب اتخاذ ترتيبات للوصول
إىل الركاب يف صاالت الطيران ،ألنه من املرجح أن تكون
لهؤالء الركاب سمات خمتلفة عن غير املوجودين يف
صاالت الطيران—وعلى سبيل املثال ،قد تكون نسبة أعلى
من األفراد يف صاالت الطيران من املسافرين ألغراض
األعمال التجارية .وقد يجرى املسح من خالل توزيع وجمع
االستمارات أو عن طريق املقابلة الشخصية .ويمكن إجراء
مسوح للزائرين العائدين واألفراد اآلخرين املسافرين
لفترات قصيرة عن طريق البريد أو من خالل املقابلة
الشخصية أو الهاتفية .ويف هذه املسوح ،يمكن حتديد
الزائرين العائدين واألفراد اآلخرين املسافرين لفترات
قصيرة من بطاقات الهجرة أو مصادر مماثلة .وقد جترى
املسوح من جانب منظمة إحصائية رسمية أو وكالة حكومية
أخرى أو وكالة خاصة تعمل بالنيابة عن وكالة رسمية.
وت َرى املسوح يف عدد من االقتصادات ،خاصة
ُ 229-3
تلك التي تتألف أراضيها الرئيسية من جزيرة أو أكثر ،بناء
على مقابالت شخصية مع املغادرين من الزائرين غير
املقيمين واألفراد اآلخرين املسافرين لفترات قصيرة .ويف

بعض االقتصاداتُ ،يس َتخدم هذا املنهج أيضا لقياس نفقات
املقيمين العائدين .وغالبا ما تقوم شركة خاصة بإجراء
هذه املسوح بالنيابة عن الهيئة الوطنية للسياحة .والغرض
الرئيسي من املسح هو جمع معلومات عن أنشطة السفر
واجتاهات املغادرين (أو العائدين) من الزائرين واألفراد
اآلخرين املسافرين لفترات قصيرة بغية تيسير حتليل
السياحة ووضع السياسات .وتشتمل املقابالت على العديد
من األسئلة؛ األسئلة ذات األهمية اخلاصة ملعدي بيانات
ميزان املدفوعات تتعلق بنفقات السفر واإليرادات اخلاصة
بالزائرين غير املقيمين واألفراد اآلخرين املسافرين لفترات
قصيرة يف االقتصاد املُضيف ومعلومات مماثلة للمقيمين
العائدين من اخلارج .ويمكن تقسيم نفقات السفر إىل عدد
من الفئات ،بما فيها اإلنفاق على الفنادق واملطاعم ،والنقل،
والترفيه ،والتسوق ،واخلدمات األخرى .باإلضافة إىل ذلك،
قد يتم تصنيف نفقات السفر حسب نوع الدفع املستخدم
(مثال ،رحلة منظمة ،وبطاقات ائتمان ،ونقدا ،وحتويالت
برقية ،وشيكات سياحية) ملطابقة مثل هذه البيانات مع
البيانات املستقاة من مصادر أخرى.

 230-3ويستخدم بعض االقتصادات مسوح ركاب
الطيران الدويل لتوفير معلومات عن مقبوضات ومدفوعات
السفر وأجرة نقل الركاب .وتقوم شركات الطيران املتعاونة
بتوزيع استمارات استبيان (يتم إكمالها على أساس طوعي)
على جميع الركاب على رحالت طيران خمتارة ،وجمع
االستمارات املستوفاة وإعادتها إىل معدي بيانات ميزان
املدفوعات .ومثل املسوح املستندة إىل مقابالت ،فإن تلك
املسوح غالبا ما تخدم مصالح صناعة السياحة فضال عن
مصالح معدي بيانات ميزان املدفوعات .وتتضمن البنود
الرئيسية ملعدي البيانات كل من املقصد أو املنشأ ،والنفقات
يف االقتصادات املُضيفة ،ومدة املكوث ،وأجرة نقل الركاب.
ويتم جمع هذه املعلومات مع إحصاءات الهجرة إلصدار
نتائج نهائية .غير أنه يف حالة احلصول على البيانات
على أساس طوعي ،كما يف املسوح التي جترى على متن
الطائرات ،ينبغي ملعدي البيانات إدراك التحيز احملتمل
يف النتائج .ويمكن معاجلة ذلك من خالل استخدام أساليب
التقدير.
 231-3وبما أن مسوح الزائرين غالبا ما تكون مسوحا
بالعينة ،ينبغي زيادة النتائج لتحديد النتائج اإلجمالية
للمجتمع اإلحصائي للزائرين واألفراد اآلخرين املسافرين
للخارج لفترات قصيرة .ويمكن احلصول على اجملمالت من
خالل زيادة العدد (أي زيادة النتائج بالنسبة لكل شخص
يف العينة بالقيمة العكسية لفرصة اختياره ملراعاة حاالت
عدم الرد) أو من خالل استخدام مقدِّر ما بعد التقسيم الطبقي

مسوح معينة مليزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل
للعينة (( )post-stratified estimatorيتم زيادة النتائج
بنسبة عدد األشخاص يف اجملتمع اإلحصائي يف فئة
معينة—كما هي حمددة من إحصاءات الهجرة—إىل عدد
أشخاص العينة يف الفئة) .ويتعين أن تؤدي عملية التقدير
يف مرحلة ما بعد التقسيم الطبقي للعينة إىل نتائج أكثر دقة،
ولكنها قد تتعرض للتحيز .وقد تكون أساليب املعاينة األقل
دقة مقبولة إذا كان املسح مصمما فقط الشتقاق تقديرات
نصيب الفرد بغية إدراجها يف نماذج البيانات وليس
إجمايل اإلنفاق الفعلي على السفر .وعلى أي حال ،ينبغي
ملعدي البيانات اإلملام بالنظرية اإلحصائية واجلوانب
الرياضية لتصميم واختيار العينة و/أو طلب مساعدة مهنية
من اإلحصائيين الرياضيين .وتتم مناقشة املسوح بالعينة
يف الفصل الثاين.
 232-3ويف مسوح الزائرين ،فإن سفر اجملموعات الذي
يرتبط إىل حد كبير بالعائالت يتطلب اهتماما خاصا .ومن
املهم حتديد ما إذا كان الزائر أو األفراد اآلخرين املسافرين
للخارج لفترات قصيرة عضوا يف جمموعة مسافرة .وبما
أن إجراءات توسيع نطاق العينة عادة ما تعتمد على الفرد
كوحدة إحصائية ،من الضروري عزو نفقات سفر اجملموعات
إىل األفراد .ومن املمكن اعتماد جمموعة متنوعة من
اإلجراءات ،ولكن مع ضرورة اتساق اإلجراءات .ويتمثل أحد
اإلجراءات يف توزيع كافة نفقات اجملموعة تناسبيا على
البالغين يف اجملموعة (يمكن تعريف البالغ بأنه الشخص
الذي يتجاوز عمره سنا معينا) .وثمة موضوع مرتبط أال وهو
إنفاق األطفال .ففي العديد من مسوح الزائرين ،ال يتم إدراج
األطفال يف العينة .وبما أن األطفال (غير الطلبة) غالبا ما
يسافرون ضمن جمموعات مع البالغين ،فإن إغفالهم ال
يجب أن يكون شاغال ،خاصة إذا كانت هناك منهجيات
بديلة لقياس نفقات الطلبة عندما تكون املبالغ كبيرة .غير
أنه ينبغي وضع إجراءات لعزو إنفاق األطفال من غير الطلبة
املسافرين ضمن جمموعة .وعلى سبيل املثال ،يمكن نسب
كافة نفقات األطفال إىل رب األسرة أو إىل شخص بالغ آخر.
ومن املهم أيضا مراعاة غياب األطفال عند تقدير العينة.
 233-3وتتمثل إحدى مشاكل مسوح الزائرين يف القدرة
على تذكر األمور .ويمكن التغلب جزئيا على هذه الصعوبة
يف املسوح القائمة على املقابالت من خالل حث اجمليبين
على الرجوع للسجالت و/أو إبداء بعض حمفزات الذاكرة
املناسبة .وخالل املقابلة ،قد يحث احملاور اجمليب على
الرجوع إىل ما يحتفظ به من قسائم بطاقات االئتمان،
وسجالت الشيكات السياحية وما إىل ذلك .وغالبا ما تقوم
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االقتصادات التي ُتري مسوحا لألفراد املسافرين للخارج
بعد فترة من عودتهم بفترة بتجميع معلومات اإلنفاق
حسب نوع الدفع وليس حسب أنواع السلع واخلدمات التي
تم احلصول عليها ،وذلك ألن السجالت املالية املطلوبة
لدعم هذا املنهج هي التي من األرجح أن يحتفظ بها األفراد
املسافرون للخارج وليس تذكر أي البنود تم احلصول عليها.
 ٢٣٤-٣وثمة مشكلة أخرى ،ال سيما بالنسبة للرحالت
املنظمة ،وهي تقسيم النفقات إىل أجرة نقل الركاب
(املدرجة يف النقل ،باستثناء أي خدمات نقل مقدمة
داخليا يف االقتصاد الذي جتري زيارته) وعناصر السفر
مثل اإلقامة ،وتكاليف الوجبات ،واالنتقاالت بين املطار
والفندق أو رسوم دخول املواقع .وللتغلب على هذه املشكلة،
قد تهدف استمارات االستبيان للحصول على جمموع قيمة
الرحلة—أي أجرة نقل الركاب باإلضافة إىل تكاليف السفر
التي تغطيها تكلفة الرحلة املنظمة .ويمكن بعد ذلك ملعدي
بيانات ميزان املدفوعات تقدير نفقات السفر بأن يخصم من
جمموع قيمة الرحلة تقديرات أجرة نقل الركاب الدولية التي
يتم احلصول عليها من مصدر آخر ،مثل مسح املؤسسات
لشركات النقل (الذي يتناوله هذا الفصل بالوصف يف قسم
جمع البيانات عن إحصاءات السلع واخلدمات) .ويف املقابل،
يمكن ملعدي بيانات ميزان املدفوعات التشاور مع ممثلي
صناعة السياحة لتقسيم نفقات الرحلة إىل هذين العنصرين.
وإذا كانت الرحالت املنظمة يتوىل ترتيبها منظمون غير
مقيمين ،قد يبحث معدو بيانات ميزان املدفوعات مع
املنظمين املقيمين التقسيم احملتمل بين تكاليف النقل
وتكاليف السفر.
 ٢٣٥-٣وعند جمع املعلومات من األفراد املسافرين
للخارج (سواء يف رحالت منظمة أو غير ذلك) ،من املهم أن
يتحقق معدو البيانات من إقامة شركة النقل لتحديد ما إذا
كانت اخلدمات املقدمة س ُتدرج يف ميزان مدفوعات االقتصاد
القائم بإعداد البيانات .وعلى سبيل املثال ،يف حالة تقديم
درج هذه املعاملة
شركة طيران مقيمة خدمات نقل ملقيمين ،ال ُت َ
يف ميزان املدفوعات .وباملثل ،يف حالة تقديم شركة طيران
درج هذه اخلدمات
غير مقيمة خدمات نقل لغير مقيمين ،ال ُت َ
يف ميزان مدفوعات االقتصاد القائم بإعداد البيانات .ومن
ناحية أخرى ،عندما تقدم شركة طيران مقيمة خدمات نقل
لغير مقيمين ،فإنها ُتسب كقيود نقل دائنة لالقتصاد املقيم.
وحيثما تقدم شركة طيران غير مقيمة خدمات نقل ملقيمين،
فإنها ُتسب كقيود نقل مدينة لالقتصاد املقيم.
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مرشد جتميع بيانات ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل

 ٢٣٦-٣وينبغي أن يضطلع معدو البيانات بدور نشط
يف وضع ومتابعة مسوح الزائرين التي جتريها الوكاالت
األخرى .ويتعين إيالء اهتمام خاص لصياغة األسئلة،
ومكان األسئلة على االستمارات أو تسلسل األسئلة يف
املقابالت ،وتدريب املقابِلين ،وأساليب التحقق من صحة
البيانات واملعاينة .ومن املستحسن أن ُتق َدم للسلطة القائمة
بإعداد البيانات سجالت منفردة (أو استمارات مستوفاة)
من املسوح ألغراض التحقق من صحة البيانات ،وفحص
إجراءات جمع البيانات ،واستعراض مشاكل املعاينة
احملتملة (مثل القيم الشاذة) ،وزيادة نتائج العينة ،مثال،
عن طريق عملية التقدير يف مرحلة ما بعد التقسيم الطبقي
املستخدمة باالقتران مع إحصاءات الهجرة الدولية.

عمليات جمع البيانات األخرى

ُ ٢٣٧-٣يجري العديد من االقتصادات مسوح إنفاق
األسر املعيشية (على سبيل املثال ،للوصول إىل أوزان
ترجيحية ملؤشرات أسعار املستهلكين) .ويمكن استخدام
هذه املسوح لتقدير نفقات السفر للخارج ،والتي تمثل أحد
عناصر إنفاق األسر املعيشية .وال تبعث التجارب املتعلقة
بهذا املنهج على االرتياح ،ألن عينة األشخاص الذين
يسافرون للخارج ال تكون عادة كبيرة بالقدر الكايف لتوفير
تقديرات متينة ألغراض ميزان املدفوعات .ويمكن معاجلة
هذه املشكلة املتمثلة يف معاينة اجملتمعات اإلحصائية
احملدودة إذا كان هناك مسح تكميلي خاص لزيادة عدد
األسر املستجيبة .غير أنه يف ظل عدم وجود مصادر بديلة
للبيانات أو عينة أكبر ،يمكن استخدام هذا املنهج إلنتاج
تقديرات عامة للسفر وكذلك لتوفير تقديرات للتحويالت
املُرسلة لألشخاص يف اخلارج (يمكن للمسح أن يتضمن
سؤاال تكميليا حول هذا املوضوع).
 238-3وهناك استراجتية أخرى يمكن اتباعها لتحسين
نسبة العينة التي تقدم معلومات ذات أهمية ملعدي البيانات أال
وهي تقييد العينة بطريقة ما .وعلى سبيل املثال ،قد يتم قصر
العينة على املناطق القريبة من احلدود (بالنسبة لعمال احلدود

والعمال املوسميين)؛ أو على العمالة املوظفة يف صناعات بعينها
(للعمالة املوسمية والعاملين على أساس قصير األجل—على
سبيل املثال ،عقود العمل بنظام )Fly-in-Fly-out؛ أو على قوائم
املهاجرين الوافدين املتاحة من السلطة املعنية .ويمكن للمسح
أن يستهدف معامالت ذات أهمية خاصة ملعدي البيانات ،بما
يف ذلك الدخل من التوظيف أو الضرائب املسددة يف االقتصاد
الذي يقع فيه العمل أو املساهمات االجتماعية املسددة أو
االستحقاقات االجتماعية املتلقاة أو نفقات السفر أو املعامالت
واملراكز املالية (بالنسبة لعمال احلدود مثال) .وباإلضافة إىل
ذلك أو بدال منه ،يمكن تغطية خدمات النقل والسفر املرتبطة
بالزيارات إىل اقتصاد اإلقامة السابقة ،والتحويالت ،واألصول
واخلصوم املالية ،واالستحقاقات االجتماعية املتلقاة (بالنسبة
للمهاجرين الوافدين) .وتستويف االستمارة النموذجية رقم
 23باحمللق  8بيانات ذات أهمية خاصة لهذه اجملتمعات
اإلحصائية.

 239-3وثمة جمتمع إحصائي آخر ذو أهمية خاصة
وهو جمتمع الطلبة غير املقيمين ،والذين يمكن حتديدهم
ُصدِرة للتأشيرات أو من املؤسسات
من السلطة الوطنية امل ْ
التعليمية .ويمكن استخدام املسوح لطلب معلومات عن
املصادر التي يحصل منها الطلبة على أموالهم وحتديد
أنماط إنفاقهم.

 240-3ومن املسوح األخرى التي ترتبط ارتباطا
وثيقا بمسوح إنفاق األسر املعيشية نذكر مسوح دخل األسر
املعيشية ،والتي حتصل على معلومات عن مصادر دخل
األسر املعيشية .ويمكن ملعدي بيانات ميزان املدفوعات
حتري إمكانية استخدام هذه املسوح (خاصة يف غياب
مصادر بديلة للبيانات) لقياس التحويالت الشخصية
املتلقاة من األقارب العاملين باخلارج والدخل املكتسب
من استثمارات األسر املعيشية التي تتم يف اخلارج .وبما أن
عدد األسر قد ال يكون كبيرا بما يكفي لتوفير تقديرات متينة
لبيانات ميزان املدفوعات ،يمكن إجراء مسح تكميلي يف
حماولة لعالج ضآلة اجملتمع اإلحصائي املعني.
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نظم إبالغ بيانات املعامالت الدولية

 1-4يمثل نظام إبالغ بيانات املعامالت الدولية
جزءا من اإلطار املؤسسي األعم جلمع البيانات يف العديد
من االقتصادات .ويختلف هذا النظام من اقتصاد آلخر
حسب اإلطار القانوين والنظم احملاسبية وقواعد الصرف
األجنبي يف االقتصادات املعنية؛ غير أن كافة هذه النظم
تقريبا جتمعها سمات معينة مشتركة .فقد تطورت غالبية
نظم إبالغ بيانات املعامالت الدولية (املعروفة سابقا
بنظم سجل معامالت النقد األجنبي) كمنتجات ثانوية لنظم
مراقبة الصرف األجنبي .غير أنه مع تخفيف القيود على
النقد األجنبي أو إلغائها ،اتسع نطاق كثير من هذه النظم
حتى جتاوزت الغرض األصلي منها واملتمثل يف قياس
معامالت النقد األجنبي؛ ومن ثم أصبح من الضروري وضع
تسمية أشمل لوصفها .ويحدد هذا الفصل مالمح نظم إبالغ
بيانات املعامالت الدولية ويناقش استخدامها يف إعداد
إحصاءات ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل.
 2-4وكقاعدة عامة ،فإن نظام إبالغ بيانات املعامالت
الدولية هو نظام جلمع البيانات من البنوك والشركات على
مستوى فرادى املعامالت .وأكثر النظم «التقليدية» شموال
إلبالغ بيانات املعامالت الدولية يقيس )١( :املعامالت
النقدية مع غير املقيمين التي تمر من خالل البنوك احمللية؛
( )2واملعامالت النقدية التي تمر من خالل حسابات
املؤسسات لدى البنوك يف اخلارج؛ ( )3واملعامالت املتعلقة
باحلسابات ما بين الشركات مع الشركات غير املقيمة؛
( )4واملراكز؛ ( )٥واملعامالت غير النقدية .ويتم إعداد
اإلحصاءات من االستمارات التي تقدمها أو تتلقاها البنوك
احمللية ومن االستمارات التي تقدمها الشركات.
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جهات اإلبالغ يف نظم إبالغ بيانات
املعامالت الدولية

 3-4عادة ما جتمع هذه النظم البيانات من جهات إبالغ
يف القطاع املصريف بما فيها البنك املركزي وشركات خمتارة
تسمى جهات اإلبالغ املباشر التي تبلغ البيانات مباشر ًة
للمؤسسة القائمة بإعداد بيانات ميزان املدفوعات.
 1يشــير مصطلــح «نظــام إبــاغ بيانــات املعامــات الدوليــة» يف بعــض
األحيــان إىل نظــام واحــد (بصيغــة املفــرد) أو إىل نظــم إبــاغ بيانــات
املعامــات الدوليــة (بصيغــة اجلمــع).

 4-4ويسهم القطاع املصريف بدور حموري يف نظم إبالغ
بيانات املعامالت الدولية .فالبنوك تقوم بإبالغ بيانات كافة
العمليات التي يتم تنفيذها بين املقيمين وغير املقيمين من
خالل دفاترها التي تدرج العمليات سواء حلسابها اخلاص
أو حلساب عمالئها .ويف االقتصادات ذات القيود على النقد
األجنبي والتي ال تسمح للمقيمين بامتالك حسابات بالنقد
األجنبي لدى البنوك املقيمة ،يمكن رصد معامالت العمالء
مع غير املقيمين املرتبطة بشراء وبيع النقد األجنبي .كذلك
ينبغي مراقبة حسابات غير املقيمين بالعملة احمللية لدى
البنوك املقيمة إذا ما كان مسموحا لغير املقيمين امتالك مثل
هذه احلسابات.
 5-4ويف االقتصادات التي يمكن أن يمتلك املقيمون فيها
حسابات بالنقد األجنبي ،يركز نظام إبالغ بيانات املعامالت
الدولية على جمع بيانات املعامالت التي تمر من خالل احلسابات
املراسلة للبنوك .وتتضمن هذه احلسابات )1( :حسابنا لديكم
(نوسترو)—أي احلسابات املراسلة للبنوك املقيمة لدى البنوك
باخلارج ،2و( )2حسابكم لدينا (فوسترو) وهي حسابات البنوك
غير املقيمة لدى البنوك املقيمة .وباإلضافة إىل ذلك ،يتضمن
نظام إبالغ بيانات املعامالت الدولية حسابات الشركات املقيمة
لدى البنوك غير املقيمة وحسابات غير املقيمين (بخالف البنوك)
لدى البنوك املقيمة 3.وفيما يتعلق بمعامالت البنوك حلسابها
اخلاص ،ينبغي على البنوك أن تسجل احلسابات بالنقد األجنبي
(البنكنوت) ،واحلسابات املراسلة وحسابات اإليداع اخلاصة
بها لدى البنوك غير املقيمة ،وحسابات البنوك غير املقيمة يف
البنوك احمللية ،وحسابات األوراق املالية والقروض األخرى
التي تنطوي على معامالت مع غير مقيمين.
 6-4وجهات اإلبالغ األخرى يف نظم إبالغ بيانات
املعامالت الدولية هي الشركات املعروفة بجهات اإلبالغ
املباشر .وهناك نوعان من هذه اجلهات:
( )1جهات اإلبالغ املباشر الكامل ،وهي شركات تتسم
وتري
بقدر مرتفع من املعامالت عبر احلدود ُ
معامالتها من خالل حسابات لدى البنوك احمللية،
 2كذلــك يتضمــن نظــام إبــاغ بيانــات املعامــات الدوليــة ،يف بعــض
احلــاالت« ،حســابات نوســترو» لــدى البنــوك املقيمــة ،وذلــك يف حالــة البنــوك
غيــر املرخــص لهــا امتــاك حســابات مراســلة لــدى البنــوك غيــر املقيمــة.
« 3حســابكم لدينــا» (حســاب فوســترو) هــو حســاب بنــك آخــر لــدى البنــك
القائــم بإبــاغ البيانــات ،يف حيــن أن «حســابنا لديكــم» (حســاب نوســترو) هــو
حســاب البنــك القائــم بإبــاغ البيانــات لــدى بنــك آخــر.
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مرشد جتميع بيانات ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل
ويف بعض األحيان ،من خالل حسابات لدى
البنوك يف اخلارج واحلسابات ما بين الشركات.
وتقوم جهات اإلبالغ املباشر الكامل بإبالغ
معدي بيانات ميزان املدفوعات بكافة املعامالت
واملراكز مع غير املقيمين والتي تتم من خالل كافة
احلسابات املذكورة .ويف إطار النظام املغلق ،سوف
تقوم البنوك احمللية أيضا بإبالغ معامالت جهات
اإلبالغ املباشر الكامل التي تتم من خالل احلسابات
احمللية؛ غير أنها س ُتص ِّنف هذه املعامالت على أنها
حمايدة لتجنب االزدواجية.
( )2جهات اإلبالغ املباشر اجلزئي ،وهي شركات تمتلك
حسابات لدى البنوك غير املقيمة ولكنها ليست
جهات إبالغ مباشر كامل .وتقوم جهات اإلبالغ
املباشر اجلزئي بإبالغ معدي البيانات مباشرة
ببيانات املعامالت التي تتم من خالل حسابات
باخلارج فقط.

شمولية نظم إبالغ بيانات املعامالت الدولية

 7-4قد تتفاوت درجة شمولية نظم إبالغ بيانات
املعامالت الدولية ،وهي ُتدِد بوجه عام مدى االعتماد على
مصادر أخرى يف إعداد بيانات ميزان املدفوعات .فنظام
إبالغ بيانات املعامالت الدولية الذي يتسم بشمولية كاملة
يجب أن يتضمن معامالت البنوك وجهات اإلبالغ املباشر،
والتي يتم مطابقتها مع مراكز النقد األجنبي للبنوك املقيمة
أو مع مراكز األصول واخلصوم اخلارجية جلهات اإلبالغ
املباشر .ومن حيث الشمولية ،قد يكون نظام إبالغ بيانات
املعامالت الدولية نظاما مغلقا أو مغلقا جزئيا (شبه مغلق)
أو مفتوحا .فالنظام املغلق يقيد كافة املعامالت ويطابق
كافة املعامالت التي تمر من خالل حسابات مستهدفة
مع التغييرات املقابلة يف املراكز .أما النظام املفتوح فال
يسمح بمثل هذه احملاسبة واملطابقة الكاملة .ويف النظم
املغلقة جزئيا ،ال يتم قيد معامالت معينة متعلقة بميزان
مدفوعات أو ال يسمح النظام بمطابقة التدفقات واملراكز
لبعض احلسابات فحسب .وعلى سبيل املثال ،قد ال يتضمن
النظام املعامالت التي تنطوي على صادرات وواردات
السلع ،ومع ذلك قد يعمل على مطابقة البيانات املعنية
بتدفقات ومراكز معينة.

بنود البيانات التي يتم جمعها

 8-4يستكمل عميل البنك و/أو موظفو البنك استمارة
اإلبالغ بناء على معلومات/وثائق يقدمها العميل.
وتتضمن استمارة اإلبالغ الرقم املرجعي للمعاملة،
والفترة املرجعية ،وهوية املُتعامِ ل ،وهوية البنك الذي
يقبل االستمارة ،والعملة املستخدمة يف املعاملة ،وقيمة
املعاملة (سواء من حيث العملة املستخدمة أو وحدة
احلساب أو كليهما) ،وتبويب ووصف الغرض من املعاملة
(أي مدفوعات/مقبوضات متعلقة بصادرات/واردات

السلع) ،واقتصاد الطرف غير املقيم .وتسجل البنوك أيضا
املعامالت حلسابها اخلاص وتفاصيل مراكز النقد األجنبي
لديها (واألصول واخلصوم اخلارجية األخرى) ألغراض
توفير بيانات وضع االستثمار الدويل وملطابقة املعامالت
واملراكز.
 9-4ويعرض امللحق  8االستمارات النموذجية جلمع
بيانات نظم إبالغ بيانات املعامالت الدولية باإلضافة إىل
صممت هذه االستمارات
عرض مالحمها األساسية .وقد ُ
النموذجية الستخدامها يف نظام مغلق إلبالغ بيانات
املعامالت الدولية وتتضمن ما يلي:
• االستمارة  ،1-3نظام إبالغ بيانات املعامالت
الدولية ،املدفوعات واملقبوضات—تتضمن
املعامالت املنفردة املبلغة للجهاز املصريف من
جانب عمالء البنوك أو من جانب البنوك نيابة عن
عمالئها
• االستمارة  ،2-3نظام إبالغ بيانات املعامالت
الدولية ،الواردات والصادرات—توضح كيف يمكن
استخدام نظم إبالغ بيانات املعامالت الدولية
لرصد بيانات عن املعامالت السلعية؛ غير أنه ال
وصى بإعداد بيانات إحصاءات السلع بناء على
ُي
َ
نظام إبالغ بيانات املعامالت الدولية بسبب القيود
املوصوفة يف الفصل .11
• االستمارة  ،3-3نظام إبالغ بيانات املعامالت
الدولية ،الشركات—بالنسبة جلهات اإلبالغ املباشر
الكامل تغطي هذه االستمارة املعامالت التي تمر من
خالل حسابات الشركة بالنقد األجنبي لدى البنوك
احمللية ،واحلسابات املصرفية لدى البنوك غير
املقيمة ،واملعامالت غير النقدية ،ومراكز األصول
واخلصوم اخلارجية .أما يف حالة جهات اإلبالغ
املباشر اجلزئي ،فتشمل االستمارة املعامالت التي
يتم تمريرها من خالل حسابات الشركة املصرفية
لدى البنوك غير املقيمة ،بما فيها املراكز.
• االستمارة  ،4-3نظام إبالغ بيانات املعامالت
الدولية ،البنوك؛ واالستمارة  ،5-3نظام إبالغ
بيانات املعامالت الدولية ،سجل معامالت
البنوك—تتضمن إبالغ بيانات معامالت البنوك
حلسابها اخلاص ومراكزها ،وبيانات ملطابقة
املراكز والتدفقات.
 10-4ويمكن استخدام االستمارات املقدمة جلمع
البيانات سواء باعتماد حد فاصل أو بدونه .ويف حالة
إقرار حد فاصل ،من املفيد إبالغ بيانات املعامالت التي
تقل عن احلد الفاصل ،إن كانت مهمة ،يف قيمة إجمالية
مصنفة باستخدام الرمز املناسب.
 11-4وترد قائمة برموز التبويب النموذجية للمعامالت
(واملراكز) يف مرفق االستمارات  3-3إىل  5-3لتبويبات
نظام إبالغ بيانات املعامالت الدولية .وال ُت َّ
وضح يف
القائمة الرموز غير املستخدمة بشكل متكرر( .ففي بعض

نظم إبالغ بيانات املعامالت الدولية
االقتصاداتُ ،تضاف رموز منفردة إىل إطار التبويب
بعد تشاور معدي البيانات مع شركات معينة مشا ِركة
يف أنشطة متخصصة ومع البنك املركزي فيما يتعلق
باألنشطة احلكومية ومعامالت األصول االحتياطية) .ومن
شأن استبعاد الرموز املتخصصة من االستمارات العامة
أن يتالفى مشكلة إثقال كاهل اجمليبين بالتعليمات
والتبويبات .وتتضمن القائمة رموزا ملعامالت حمايدة
خمتارة مثل حتويل األموال بين احلسابات أو معامالت
املدرجة يف تقرير البنوك.
جهات اإلبالغ املباشر الكامل
َ
ويجب إبالغ بيانات هذه املعامالت بما يتيح مطابقة
التدفقات واملراكز ،وإن كانت غير مدرجة يف بيان ميزان
املدفوعات.

حد اإلبالغ

 12-4يف العديد من نظم إبالغ بيانات املعامالت
الدولية ،يتم إقرار حدود فاصلة لإلبالغ ببيانات
املعامالت .فهناك أعداد كبيرة من املعامالت ذات قيمة
صغيرة وقد ال تمثل ،يف جمموعها ،كذلك قيما ُتذكر.
ويعمل استخدام احلدود الفاصلة على جتنب أعباء اإلبالغ
وتكاليف املعاجلة غير املبررة .ويمكن للحدود أن تأخذ
شكل التبسيط أو اإلعفاء .ويف حالة حد اإلعفاء ،ال يتم
إبالغ بيانات املعامالت ضئيلة القيمة التي تقل عن القدر
احملدد سلفا ،بينما يتطلب حد التبسيط اإلبالغ باملعامالت
ضئيلة القيمة يف قيمة إجمالية دون تبويبها حسب
الغرض من املعاملة .ويسمح جمع بيانات املعامالت
ضئيلة القيمة بمطابقة التدفقات واملراكز وكذلك يضمن
التغطية الكاملة لنظام إبالغ بيانات املعامالت الدولية
يف املعامالت اإلجمالية يف إحصاءات ميزان املدفوعات.
ومن املهم تطبيق التقدير السليم عند اعتماد احلدود حتى
تظل اجلودة الكلية للبيانات مقبولة.

 13-4وعند تطبيق حد للتبسيط ،فإن املعلومات التي
يتم جمعها عن املعامالت التي تقل عن احلد الفاصل ينبغي
عزوها إىل حسابات ميزان املدفوعات .ومن املمكن تطبيق
مناهج خمتلفة .وبصفة خاصة ،يمكن جمع املعلومات
املتعلقة بالغرض من املعامالت صغيرة القيمة من املسوح
الدورية بالعينة (والتي قد تكون مسوحا صغيرة وخمصصة
يتم إجراؤها من خالل ترتيب خاص مع أحد البنوك
التجارية أو أكثر) .وسوف يساعد فحص نتائج املسح يف
حتديد التبويبات املناسبة للمعامالت بحيث يمكن استكمال
البيانات عن املعامالت التي تزيد عن احلد الفاصل ببيانات
عن املعامالت الصغيرة املص َّنفة على النحو املالئم .كذلك
يمكن جمع املعلومات عن البيانات التي تقل عن احلد الفاصل
من حتليل للمعامالت الصغيرة قبل زيادة احلد الفاصل .ويف
حالة استخدام إحدى هذه الطرق ،فمن املمكن استخدام حدود
فاصلة مرتفعة نسبيا دون املساس باجلودة.
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 14-4ويف بعض احلاالت ،عند جمع بيانات املعامالت
ضئيلة القيمة ولكن دون تبويبها حسب الغرض ،يمكن
ملعدي البيانات عزوها إىل حسابات ميزان املدفوعات
من خالل حتليل وصف الغرض من املعاملة أو املعلومات
عن املتعامِ ل املقيم ،إن توافرت مثل هذه املعلومات .ويف
بعض احلاالت ،يمكن ملعدي البيانات تصنيف املعامالت
الغالبة فقط حسب الغرض (مثال ،حتويالت األفراد التي
يمكن عزوها إىل مقاييس حتويالت املغتربين) ويمكن
عزو املعامالت ضئيلة القيمة املتبقية إىل احلسابات
بتطبيق نفس املنهج املوصوف يف الفقرة السابقة.
تبويب املعامالت
 15-4إلعداد بيان ميزان املدفوعات ،من الضروري
التأكد من أن تبويب املعامالت املستخدم يف نظام إبالغ
بيانات املعامالت الدولية يتفق بقدر اإلمكان مع التبويب
املطلوب لبيان ميزان املدفوعات .ويجب أن يكون نظام
الترميز بديهي ويمكن تعديله ليناسب خمتلف معدي
البيانات .وعلى سبيل املثال ،قد تشتمل قائمة الرموز
للبنوك وجهات اإلبالغ املباشر اجلزئي على معامالت
نقدية فقط ،يف حين أن قائمة الرموز جلهات اإلبالغ
املباشر الكامل يمكن أن تتضمن أيضا رموزا للمعامالت
غير النقدية (ترد أمثلة على املعامالت غير النقدية يف
الفقرات  43-4إىل  .)44-4وهذا من شأنه احلد من عدد
الرموز والتخفيف من عبء اإلبالغ.
 16-4ويجب أن تشتمل قائمة الرموز على رموز
لكافة عناصر ميزان املدفوعات؛ غير أن املعامالت
نادرة احلدوث (مثل بعض أنواع اخلدمات) يمكن تبويبها
ضمن «أخرى غير مدرجة يف موضع آخر» .ويتعين حتديد
رموز خاصة (تسمى أيضا رموز حمايدة) للمعامالت غير
املدرجة يف بيان ميزان املدفوعات ولكنها مسجلة يف
نظام إبالغ بيانات املعامالت الدولية بغية حتسين كفاءة
النظام وألغراض املراجعة املزدوجة .وعلى سبيل املثال،
يتعين إدراج رموز حمايدة ملعامالت جهات اإلبالغ
املباشر الكامل املب َّلغة من جانب البنك أو للمعامالت عبر
احلدود التي يجريها أحد البنوك املقيمة بالنيابة عن بنك
مقيم آخر ،إذا كان األول جهة مبلغة أيضا يف نظام إبالغ
بيانات املعامالت الدولية .وترد قائمة رموز نموذجية
بأغراض املعامالت يف مرفق االستمارات  3-3إىل 5-3
لتبويبات نظام إبالغ بيانات املعامالت الدولية بامللحق
8؛ وتتناول هذه القائمة البنود الرئيسية يف ميزان
املدفوعات .ويجب أن تقترن قائمة الرموز بوصف/شرح
تفصيلي للمعامالت املب َّوبة حتت كل رمز.
 17-4ويمثل تبويب املعامالت واحدا من عناصر جمع
البيانات املهمة والصعبة غالبا .ويمكن تنفيذه عن طريق
املُتعامِ ل (عميل البنك) أثناء إعداد أمر الدفع أو من جانب
موظفي البنك بناء على املعلومات املستقاة من العميل أو
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من قِ َبل معدي بيانات ميزان املدفوعات .وينبغي ملعدي
البيانات توفير معلومات كافية لضمان سالمة الترميز
واملراجعات املزدوجة له .وأي نظام يقوم فيه القائم بإبالغ
البيانات بكل من وصف املعاملة وترميزها عادة ما يؤدي
إىل أفضل النتائج ،خاصة إذا ما كان معدو البيانات يتحقق
من الرموز .ومن املهم أن يراجع معدو البيانات الرموز
للتحقق من دقتها ،ألن دقة تبويبات ميزان املدفوعات
تقتضي مدخالت من املتخصصين ذوي الدراية بكل من
املمارسات التجارية وتبويبات ميزان املدفوعات.

حتويل العملة

ُ 18-4توصي منهجية ميزان املدفوعات عموما
بضرورة حتويل املعامالت التي يتم التعبير عنها بإحدى
العمالت إىل العملة احمللية أو إىل عملة أخرى مستخدمة يف
إعداد بيانات ميزان املدفوعات (وحدة احلساب) من خالل
استخدام النقطة املتوسطة بين سعري الشراء والبيع ملتوسط
سعر الصرف اليومي للمعامالت اجملمعة ليوم واحد .وإذا ما
تم جمع البيانات بعملة املعاملة ولكن تم جتميعها لفترة
أطول (أسبوع أو شهر مثال) ُتس َتخدم النقطة املتوسطة بين
سعري الشراء والبيع ملتوسط سعر الصرف للفترة املعطاة
للتحويل إىل وحدة احلساب .وينبغي حتويل بيانات املراكز
املقابلة باستخدام النقطة املتوسطة بين سعري الشراء
والبيع لسعر الصرف السوقي السائد يف التاريخ الذي يتم
فيه قياس املركز.

 19-4وتتسق النظم التي تسجل قيمة كل معاملة بوحدة
احلساب ،وليس بعملة املعاملة ،مع توصيات منهجية ميزان
املدفوعات ،بافتراض استخدام القائمين بإبالغ البيانات
أسعار الصرف السوقية السائدة يف التحويل .ويف هذه النظم،
فإن مطابقة معامالت التسوية مع التغيرات يف املراكز يجب
أن تتم بوحدة احلساب .ويف هذه احلالة ،قد يكون من الصعب
على معدي البيانات استنباط ما إذا كانت التغيرات—غير
املرتبطة باملعامالت—يف املراكز والتي يتم اشتقاقها
كقيم باقية ،ترجع إىل أخطاء يف قيد املعامالت واملراكز أم
إىل استخدام أسعار صرف غير دقيقة.

سجل فيها قيم املعامالت
 20-4ويف النظم التي ُت َّ
بالعمالت احملررة بها ،يتم جتميع البيانات حسب العملة،
وترى عمليات املطابقة يف كل عملة على حدة .وميزة هذا
ُ
املنهج هي أنه يتجنب األخطاء الناشئة عن استخدام أسعار
صرف غير دقيقة .ويجب استخدام أسعار الصرف السائدة
وقت إجراء املعاملة ملضاهاة املعامالت التي تتضمن
عمالت خمتلفة .غير أنه ،ألسباب عملية ،غالبا ما يتم
استخدام متوسط أسعار الصرف خالل الفترة لهذه العملية.
وبعد اكتمال عمليتي املطابقة واملضاهاة ،يتم حتويل
البيانات—عادة باستخدام متوسط أسعار الصرف خالل

الفترة—إىل وحدة احلساب املشتركة ثم جتميعها .ومساوئ
هذه الطريقة هي عدم االتساق مع التوصيات الواردة يف
منهجية ميزان املدفوعات ،والتي توصي باستخدام سعر
الصرف السائد عندما يحدث التدفق أو خالل فترة زمنية
قصيرة جدا ،وليس متوسط السعر خالل فترة طويلة.
 21-4ويف الواقع العملي ،وحتديدا عندما ال تكون أسعار
الصرف متقلبة ،فإن استخدام منهجية ثانية قد يؤدي إىل
نتائج شبيهة بتلك املترتبة على استخدام منهجية ميزان
املدفوعات املوصى بها .وأحد املناهج املمكنة (وإن
كان مرهقا) هو جمع البيانات (باستخدام سعر النقطة
املتوسطة املطبق على املعامالت) عن قيمة كل معاملة
بوحدة احلساب وبالعملة املستخدمة يف املعاملة .وإذا كانت
املعامالت مسجلة أساسا بكل من وحدة احلساب الوطنية
والعملة األجنبية املقومة بها ،سيكون من املمكن إعداد
النتائج باستخدام كال املنهجين البديلين حمل الوصف آنفا.
والنتائج املترتبة على استخدام الطريقتين يمكن إعدادها
من عينة من املعامالت ومقارنتها .ورغم أن هذا اإلجراء
يزيد من تكلفة نظام إبالغ بيانات املعامالت الدولية،
فإن جمع البيانات بكال العملتين املعنيتين يتيح مراجعة
تبادلية حمتملة مما يعني أن املعامالت مقيدة على النحو
السليم؛ ويمكن وضع جمموعة من ضوابط املراجعة على
أسعار الصرف املستخدمة يف التحويل للتحقق من صحة
البيانات املب َّلغة .وأي سعر صرف يقع خارج احلدود احملددة
سلفا سوف يستدعي التحري عن املعاملة.

وقت القيد

 22-4من املهم أن تقوم البنوك وجهات اإلبالغ املباشر
الكامل بقيد املعامالت يف نظام إبالغ بيانات املعامالت
الدولية يف نفس الوقت .والقيد املتزامن ينبغي أن تقوم به
فرادى البنوك املبلِّغة داخل نظام مغلق نظرا ألن احلفاظ
على التوقيت املوحد للقيد يتحقق من خالل مضاهاة القيود
التي يتم تمريرها من خالل حساب النوسترو وحساب
الفوسترو للبنك مقابل استمارات جمع البيانات التي
تستكملها جهة اإلبالغ املباشر الكامل .ويجب إنشاء سجل
ألي قيود يف «حسابنا لديكم» و«حسابكم لدينا» ال توجد
مقابلها استمارات جمع بيانات .وباملثل ،ينبغي تقصي
استمارات جمع البيانات التي ال توجد مقابلها قيود يف
«حسابنا لديكم» و«حسابكم لدينا» ،وإلغاؤها يف حالة إلغاء
املعامالت األساسية أو عدم اكتمالها.
 23-4وثمة مثال حمتمل آخر وهو عندما يتلقى أحد
البنوك شيكا مصرفيا إلرساله بغرض التحصيل— إذ يمكن

نظم إبالغ بيانات املعامالت الدولية
قيد الشيك املصريف عند شرائه من العميل أو عند إرساله
للتحصيل أو عند قيام البنك املُراسل بتسجيله.

 24-4غير أن كافة البنوك يف النظام لن تمسك الدفاتر
بنفس الطريقة ما مل ُيطلَب منها ذلك بموجب القانون.
فالبنوك اخملتلفة قد تكون لديها وجهات نظر خمتلفة
بشأن وقت تسجيل أصول النقد األجنبي .وكما أسلفنا،
ينبغي أن تقوم البنوك ،يف الوضع املثايل ،بإبالغ بيانات
العملة األجنبية ،وأرصدة البنك من النقد األجنبي ،واألذون
والسندات اإلذنية للبنوك األخرى املُرسلة بغرض التحصيل
أو املقتناة ألغراض االستثمار ،واألوراق املالية والقروض
اخلارجية األخرى .كذلك ،ينبغي أن تقوم البنوك بإبالغ
درج هذه البنود يف نظام
أي خصوم أجنبية .وما مل ُت َ
إلبالغ بيانات املعامالت الدولية ،ينبغي جمع البيانات
عن املعامالت يف األصول واخلصوم املستبعدة واملراكز
املناظرة بشكل منفصل وإدراجها يف عمليات إعداد بيانات
ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل .وقد تختار
البنوك تسجيل املعامالت يف بعض هذه األصول واخلصوم
رسل املطالبات للتحصيل أو
لدى نشوء املطالبات أو عندما ُت َ
سجل املبالغ يف حسابات النوسترو.
عندما ُت َّ

 25-4وحتى لو قامت كل البنوك بإدراج كافة املعامالت
التي تغطيها األصول واخلصوم املذكورة سابقا ،واختارت
إجراءات إبالغ مماثلة ،قد تكون هناك رغم ذلك اختالفات
يف التوقيت؛ وعلى سبيل املثال ،قد ال يقوم بنكان حمليان
مشاركان يف تسوية نقد أجنبي بتسجيل التسوية يف نفس
الفترة احملاسبية .وقد ينشأ عن هذه احلالة تفاوت يف بند
جمموع التسويات؛ ومن ثم يتعين على معدي البيانات
التحقق من كل معاملة تسوية كبيرة بين البنوك احمللية
وضمان أن جانبي املعاملة تم قيدهما يف ذات الفترة .ويف
حالة عدم تسجيل الطرفين للمعاملة يف نفس الفترة ،من
الضروري أن ُيطلَب من البنوك املبلِّغة تصحيح بياناتها أو
إذا مل يكن هذا مناسبا بسبب اختالف املمارسات احملاسبية،
ينبغي ملعدي البيانات إجراء تعديل.
 26-4وينبغي ملعدي البيانات التحري واإلملام
باملمارسات احملاسبية التي تستخدمها البنوك وحتديد
أثر هذه اإلجراءات احملاسبية على كل من نطاق ووقت
إحصاءات نظام إبالغ بيانات املعامالت الدولية.

ممارسات التقييم والتجميع ( )Bundlingوالترصيد

 27-4قد ال يؤدي نظام إبالغ بيانات املعامالت الدولية
إىل تقييمات موحدة .وعلى سبيل املثال ،قد يتم تسجيل
السلع ،طبقا لسعر العقد يف فرادى املعامالت ،على أساس
«فوب» أو «سيف» أو أي أساس آخر .وتستلزم منهجية ميزان
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املدفوعات أن يسجل معدو البيانات السلع على أساس موحد،
وهو أساس «فوب» .وعليه ،قد يلزم على معدي البيانات
إدخال تعديالت تقييمية معينة على إحصاءات نظام إبالغ
بيانات املعامالت الدولية إلعداد بيان ميزان املدفوعات.
 28-4ويجري جتميع املعامالت عندما تكون هناك
عدة معامالت مرتبطة بأكثر من فئة تبويب واحدة مغطاة
بعملية سداد واحدة .وعلى سبيل املثال ،فإن سداد أحد
أقساط القروض قد يتضمن سداد القرض ،وسداد الفائدة،
وبعض الرسوم لقاء اخلدمات املالية .ومن الضروري أن
يقوم املتعاملون بإبالغ العناصر اخملتلفة ،أو أن يتم حساب
تقديرات إذا كانت املبالغ املعنية كبيرة.
 29-4ومثال آخر على التجميع هو تسجيل املعامالت
على أساس صاف وليس أساس إجمايل .فبعض مدفوعات
النقد األجنبي قد يغطي عددا من املعامالت اإلجمالية
املقابلة الدائنة واملدينة؛ وغالبا ما يكون هذا هو احلال
مع املعامالت التي تقوم بها الشركات املُشغِ لة يف جماالت
النقل والسفر واالتصاالت وحتويل األموال والشركات املالية
والشركات الداخلة يف عالقة استثمار مباشر .وبالتايل ،قد
يكون من الضروري جمع معلومات إضافية عن أنواع معينة
من املعامالت أو من أنواع معينة من الشركات ،أو قد يكون
من الضروري تقسيم معامالت بعينها إىل األجزاء املكونة
لها.

نطاق النظام املبسط إلبالغ بيانات
املعامالت الدولية

ُ 30-4يس َتخدم نموذج نظام مبسط ومغلق إلبالغ
بيانات املعامالت الدولية لتوضيح كيفية عمل هذا
النظام جلمع البيانات .ويعتمد النموذج على افتراضات
مفادها )1( :أن املقيمين يمكنهم امتالك حسابات بالنقد
األجنبي لدى البنوك املقيمة؛ وأن هذه احلسابات يمكن
استخدامها فقط ألداء املدفوعات لغير املقيمين؛ ( )2ال
سمح باملدفوعات بالنقد األجنبي بين اثنين من املقيمين؛
ُي َ
( )3ال يمكن للمقيمين امتالك حسابات لدى البنوك غير
املقيمة؛ ( )4نظام إبالغ بيانات املعامالت الدولية يركز
على جمع بيانات املعامالت التي تتم من خالل احلسابات
املصرفية املراسلة (حساب النوسترو/حساب الفوسترو).
وهذه االفتراضات ،والتي تصلح يف اقتصاد لديه قيود على
النقد األجنبي ،يتم االستغناء عنها الحقا يف هذا الفصل.
وبمقتضى هذه االفتراضات ،قد يلجأ البنك املقيم «ألف» إىل
تسجيل أربعة أنواع من معامالت النقد األجنبي:
( )١يسدد عميل بنك ما مبلغا بالنقد األجنبي إىل غير
مقيم لقاء حتسين السلع ،ويتلقى مبلغا إلعادة بيع
السلع إىل غير مقيم آخر .يتم إجراء كل من الدفع
والقبض على حساب العميل بالنقد األجنبي لدى
البنك ألف.
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( )٢يحصل الفرد املقيم املسافر إىل اخلارج على شيكات
سياحية بالعملة األجنبية من البنك ألف .يشتري
البنك ألف شيكات سياحية صادرة عن بنك غير
مقيم من فرد غير مقيم.
(ُ )٣يجري البنك ألف معاملة بالنقد األجنبي مع بنك
غير مقيم مراسل باخلارج .وقد تكون هذه معامالت
بالنقد األجنبي أو معامالت أخرى يتم تسويتها
بالنقد األجنبي.
(ُ )٤يجري البنك ألف معاملة بالنقد األجنبي مع البنك
باء املقيم .وقد تكون هذه املعاملة بغرض تسوية
األرصدة بالعمالت اخملتلفة أو لبيع (أو شراء) النقد
األجنبي إىل (من) البنك املركزي.
 ٣١-٤ويف إطار نظام مغلق إلبالغ بيانات املعامالت
الدولية ،سوف يقوم البنك بتسجيل مدفوعات/مقبوضات
العميل بالنقد األجنبي بالنيابة عن عميله باستخدام
االستمارة النموذجية  1-3ويتم قيد االنخفاض/الزيادة
املقابلة يف مركز النقد األجنبي للبنك يف معامالت البنك
من خالل االستمارتين  4-3و .5-3ويتم قيد املدفوعات
واملقبوضات وفقا لغرض (أغراض) املعامالت.
 32-4وعلى سبيل املثال ،يف احلالة ( ،)1إذا دفع عميل
البنك «ألف»  100وحدة من النقد األجنبي (العملة  )yلشراء
سلع من اخلارج وتلقى  120وحدة من العملة  yمن بيع
السلع يف اخلارج ،سوف يتم تسجيل القيود التالية يف النظام
املغلق إلبالغ بيانات املعامالت الدولية:
احلساب اجلاري
السلع

احلساب املايل
البنك والودائع—
العملة y

املقبوضات
)قيود دائنة(
120

صايف اقتناء
األصول
املالية
100120+

املدفوعات
)قيود مدينة(
100
صايف
حتمل
اخلصوم

 33-4ويف احلالة ( ،)2تنشأ معاملة كنتيجة قيام
بنك حملي ببيع شيكات سياحية ملسافر مقيم .وبموجب
االفتراض الذي مفاده أن نظام إبالغ بيانات املعامالت
الدولية يجمع بيانات املعامالت من خالل حسابات
النوسترو املصرفية ،فإن شراء الشيكات السياحية سوف
يتم قيدها يف وقت التسوية مع البنك املراسل 4.وعلى
 4إذا كان نظــام إبــاغ بيانــات املعامــات الدوليــة يرصــد معامــات شــراء
سجل هذه املعاملة يف وقت شراء الشيكات السياحية.
وبيع النقد األجنبيُ ،ت َّ

سبيل املثالُ ،يجري البنك ألف املعامالت التالية بالعملة
 :yيشتري  50وحدة من الشيكات السياحية (الصادرة عن
بنك غير مقيم) من املسافرين غير املقيمين ويبيع 60
وحدة من الشيكات السياحية الصادرة عن البنك للمسافر
املقيم .من ناحية أخرى ،يطالب البنك ألف ب  50وحدة
كتسوية للشيكات السياحية املشتراة ويدفع  60وحدة
كتسوية للمطالبة من جانب البنوك غير املقيمة التي
اشترت شيكات سياحية صادرة عن البنك .وتكون قيود
نظام إبالغ املعامالت الدولية املالئمة ملعامالت التسوية
كتايل:
احلساب اجلاري
اخلدمات—سفر

احلساب املايل
البنك ،ودائع—
العملة y

املقبوضات
)قيود دائنة(
50

صايف اقتناء
األصول
املالية
6050+

املدفوعات
)قيود مدينة(
60
صايف
حتمل
اخلصوم

 34-4ومثال للحالة ( )3هي معاملة بالنقد األجنبي
يقوم فيها البنك ألف ببيع  20وحدة من العملة  yمقابل 24
وحدة من العملة  zإىل بنك غير مقيم (وحدة واحدة من العملة
 yتساوي  1.2وحدة من العملة  .)zوتكون قيود نظام إبالغ
املعامالت الدولية املالئمة كتايل:
احلساب املايل
البنك ،ودائع—
بالعملة y
البنك ،ودائع—
بالعملة z
(القيمة معروضة بالعملة )y

صايف اقتناء
األصول
املالية
20-

صايف
حتمل
اخلصوم

20+

 35-4وتغطي احلالة ( )3أيضا معامالت بخالف
معامالت النقد األجنبي .وعلى سبيل املثال ،قد يحصل
البنك ألف (بتكلفة  5وحدات من العملة  )yعلى خدمات
حماسب غير مقيم؛ ويتلقى عمولة قدرها  6وحدات على
بيع الشيكات السياحية الصادرة بالنيابة عن بنك غير
مقيم؛ ويؤدي مدفوعات ألصل الدين والفائدة قدرها 37
وحدة و 8وحدات ،على التوايل ،على قرض ما .وسوف
يتم أداء املدفوعات لقاء كل هذه البنود من خالل حساب
(النوسترو) بالنقد األجنبي للبنك ألف لدى بنك غير مقيم.

نظم إبالغ بيانات املعامالت الدولية
وينبغي تسجيل القيود التالية يف نظام إبالغ بيانات
املعامالت الدولية:
احلساب اجلاري
اخلدمات—خدمات
األعمال األخرى
(احملاسبة)
اخلدمات — املالية
للدخل األويل—
الفائدة
احلساب املايل

البنك—قروض
البنك—ودائع
بالعملة y

املقبوضات
)قيود دائنة(

6
صايف اقتناء
األصول
املالية
37- 8- 56+

املدفوعات
قيود(
)مدينة
5

8
صايف
حتمل
اخلصوم
37-

 36-4والقيود للحالة ( )4مماثلة لقيود معامالت النقد
األجنبي املسجلة يف احلالة ( .)3وعلى سبيل املثال ،يبيع

البنك ألف  25وحدة من العملة  yإىل بنك مقيم آخر باء
و 33وحدة من العملة  yإىل البنك املركزي .وجتري التسوية
بالعملة احمللية (وحدة واحدة من العملة  yتساوي وحدة
واحدة من العملة احمللية) .ويجب تسجيل القيود التالية يف
نظام إبالغ بيانات املعامالت الدولية:
احلساب املايل
البنك ،ودائع
البنك ألف—العملة y
البنك باء —العملة y
البنك املركزي—
العملة y

صايف
حتمل
اخلصوم

صايف اقتناء
األصول
املالية
33- 2525 +
33 +

 37-4ويف كافة احلاالت املوصوفة آنفا ،سوف
تنخفض أو تزيد مقتنيات البنوك احمللية من النقد األجنبي
يف حسابات النوسترو لدى البنوك غير املقيمة.

جتميع النتائج

 38-4وباستخدام األمثلة الواردة يف الفقرات أعاله،
يوضح اجلدول  1-4جتميع نتائج عملية جمع البيانات

اجلدول  :١-٤ملخص معامالت نظام إبالغ بيانات املعامالت الدولية من األمثلة السابقة (بالعملة )y
دائن (مقبوضات)

مدين (مدفوعات)

ملخص ،البنك ألف ،بالعملة y
احلساب اجلاري
السلع
اخلدمات—
السفر
أخرى
الدخل األويل
احلساب املايل
البنك—القروض
العملة األجنبية لدى البنك
ملخص ،البنك ألف ،بالعملة z
احلساب املايل—
العملة األجنبية لدى البنك
ملخص ،العملة احمللية لدى البنك ألف
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120

100

50

60

6

5
8

صايف اقتناء األصول املالية
33−25−37−8−5−20−60−100−

صايف حتمل اخلصوم
37−

6+50+120+
صايف اقتناء األصول املالية

صايف حتمل اخلصوم

20+

صايف اقتناء األصول املالية
33+25+

صايف حتمل اخلصوم
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)تتمة(
اجلدول  :١-٤ملخص معامالت نظام إبالغ بيانات املعامالت الدولية من األمثلة السابقة (بالعملة ( )yتتمة)
دائن (مقبوضات)
ملخص ،البنك باء ،بالعملة y

صايف اقتناء األصول املالية

مدين (مدفوعات)
صايف حتمل اخلصوم

احلساب املايل—
العملة األجنبية لدى البنك
ملخص ،البنك باء ،بالعملة احمللية

25+
صايف اقتناء األصول املالية

صايف حتمل اخلصوم

25−
ملخص ،البنك املركزي ،بالعملة y

صايف اقتناء األصول املالية

صايف حتمل اخلصوم

احلساب املايل—
األصول االحتياطية
ملخص ،العملة احمللية لدى البنك املركزي

33+
صايف اقتناء األصول املالية

صايف حتمل اخلصوم

33−
املصدر :خبراء صندوق النقد الدويل.
مالحظة :سعر التحويل من العملة  yإىل العملة  zهو  1إىل  1.2ومن العملة  yإىل العملة احمللية هو  1إىل  .1القيود بالعملة احمللية هي بين اثنين من املقيمين وال يتم إبالغها يف نظام
إبالغ بيانات املعامالت الدولية؛ غير أنها موضحة ألغراض املوازنة.

لنظام إبالغ بيانات املعامالت الدولية .ويف البداية ،يجب
إعداد النتائج حسب البنك والعملة .وعند جتميع النتائج ،من
املهم تسجيل كل املعامالت املهمة؛ وينبغي موازنة النتائج
حسب البنك والعملة.
 39-4واخلطوة التالية يف عملية التجميع هي مطابقة
التدفقات واملراكز .ويمكن إجراء املطابقة عن طريق مقارنة
املراكز االفتتاحية واخلتامية يف العمالت األجنبية (حسب
البنك والعملة) مع جمموع قيود الزيادة واالنخفاض.
وتقوم البنوك بإبالغ بيانات املراكز االفتتاحية واخلتامية
لكل حساب حتت املتابعة (بما يف ذلك حسابات النوسترو
وحسابات الفوسترو) أو يتم جتميع تلك البيانات حسب
العملة .ويوضح اجلدول  2-4مطابقة ينبغي فيها أن
يكون املركز االفتتاحي مضافا إليه قيود الزيادة ناقص
قيود االنخفاض مساويا للمراكز اخلتامية للبنوك بالعملة
األجنبية (بافتراض عدم وجود تغيرات سعرية أو تغيرات
أخرى) .وأي تفاوت يتم اكتشافه يف عملية املطابقة هذه
يتم اإلشارة إليه يف عمود التغيرات األخرى .ويف نظام
مغلق إلبالغ بيانات املعامالت الدولية ،يجب أن يحصل
معدو بيانات ميزان املدفوعات على مطابقة كاملة؛ فأي
تفاوت يشير إىل أخطاء أو حاالت سهو يف البيانات .ويوضح
اجلدول  2-4أن جمموع قيود الزيادة مطروحا منها جمموع
قيود النقصان يمثل التغيرات يف مراكز العملة األجنبية
للبنوك املوضحة يف اجلدول 1-4؛ وبالتايل ،تكون املطابقة
الكاملة قد حتققت.

تعديل نموذج النظام املبسط إلبالغ
بيانات املعامالت الدولية

 40-4نموذج النظام املبسط إلبالغ بيانات املعامالت
الدولية الوارد يف الفقرات السابقة يستند إىل االفتراضات
املناسبة لالقتصادات التي تفرض قيودا على النقد األجنبي.
أما يف االقتصادات التي ٌألغيت فيها هذه القواعد التنظيمية
أو تم تخفيفها ،فمن املفترض تعديل النظام بحيث:
• يبلِّغ املقيمون الذين يمتلكون حسابات مع بنوك غير
مقيمة تفاصيل معامالت وأرصدة احلساب.
• تتم متابعة املعامالت التي ُترى من خالل حسابات
غير املقيمين لدى البنوك املقيمة .ففي إطار نظام مغلق
إلبالغ بيانات املعامالت الدولية ،سوف يتم تسجيل
املعامالت التي تتم من خالل هذه احلسابات مع كل من
األطراف املقابلة املقيمة وغير املقيمة؛ ولكن تلك التي
تتم مع األطراف املقيمة سوف تص َّنف على أنها حمايدة.
• تبلِّغ جهات اإلبالغ املباشر الكامل تفاصيل معامالتها
غير النقدية—مثل منح ائتمان جتاري أو قروض—مع
غير املقيمين واملراكز املقابلة.
 41 -4ومن األمور املهمة يف جمع البيانات بالنسبة
لنظام إبالغ بيانات املعامالت الدولية هي إدراج الوحدات
املصرفية اخلارجية (االوفشور) التي تنشأ يف االقتصاد
املعني .وغالبا ما تص ِّنف القواعد التنظيمية احلالية يف

نظم إبالغ بيانات املعامالت الدولية
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اجلدول  :2-4مطابقة املراكز االفتتاحية واخلتامية مع املعامالت (بالعملة )y
املركز االفتتاحي

تغيرات

املركز اخلتامي

أخرى

بالعملة األجنبية

بالعملة األجنبية

زيادة

انخفاض

البنك ألف

1.120

196+

–288

1,028

العملة y

1,000

176+
[]6+50+120+

–288
[–5–20–60–100
–]33–25–37–8

888

العملة z

120

140

20+

البنك باء
العملة y

1,022

25+

1,047

999

33+

1,032

3,141

254+

البنك املركزي
العملة y

اجملموع

–288

3,107

املصدر :خبراء صندوق النقد الدويل.
مالحظة :قيم املراكز االفتتاحية معطاة وليست مشتقة من احلسابات .سعر التحويل من العملة  yإىل العملة  zهي  1إىل .1.2

االقتصادات الشركات اخلارجية (املصرفية وغير املصرفية)
سمح للبنوك اخلارجية
ككيانات غير مقيمة .وعالوة على ذلكُ ،ي َ
عادة بقبول ودائع من غير املقيمين فقط وتقديم قروض لهم.
وألغراض إحصاءات ميزان املدفوعات ووضع االستثمار
الدويل ،يتعين معاملة الوحدات املصرفية اخلارجية ككيانات
مقيمة يف االقتصادات حيث يتم تأسيسها .ونفس املعاملة
ينبغي أن تطبق يف حالة الشركات اخلارجية غير املصرفية
التي تتأسس يف االقتصاد (راجع دليل ميزان املدفوعات
ووضع االستثمار الدويل — الطبعة السادسة ،الفقرتين
 134-4و ،135-4فيما يتعلق بإقامة الشركات التي ال يكون
لها وجود مادي أو وجودها املادي ضئيل) .وبالتايل ،ينبغي
إدراج املعامالت واملراكز بين هذه الشركات وغير املقيمين يف
نظام إلبالغ بيانات املعامالت الدولية ،ويتعين على البنوك
اخلارجية إبالغ املعامالت واملراكز املقابلة مع العمالء غير
املقيمين تبعا لنفس القواعد املستخدمة يف حالة البنوك
األخرى املقيمة .وإذا كانت الشركات املقيمة تمتلك حسابات
لدى بنوك خارجية ،قد تستخدم احلسابات لتسوية املعامالت
مع غير املقيمين؛ وينبغي قياس هذه املعامالت يف نظام
إلبالغ بيانات املعامالت الدولية .ومن املهم أن يتأكد معدو
البيانات من أن ترتيبات اإلبالغ تغطي كافة متطلبات ميزان
املدفوعات وجتنب السهو أو التكرار يف البيانات.

قياس املعامالت غير النقدية

 42-4يمكن لنظام مغلق إلبالغ بيانات املعامالت
الدولية أن يوفر بيانا كامال للمعامالت التي جتري بين
املقيمين وغير املقيمين وتنطوي على مدفوعات نقدية عبر
احلدود .ويجمع هذا النظام أيضا بيانات بعض املعامالت

غير النقدية التي تقع بين مقيمين وغير مقيمين وال تنطوي
على مدفوعات نقدية .ومثل هذه املدفوعات ُتبلِّغها جهات
اإلبالغ املباشر الكامل باستخدام االستمارة النموذجية رقم
 3-3الواردة بامللحق .8

 43-4وتتضمن األمثلة على املعامالت غير النقدية،
التي يمكن جلهات اإلبالغ املباشر الكامل تسجيلها،
الصادرات والواردات املم َّولة بقروض قد ال تنطوي على
مدفوعات نقدية .وعلى سبيل املثال ،قد يتعاقد أحد
املصدرين مع مؤسسة مالية لتقديم التمويل إىل مستورد غير
ّ
املصدر األموال بالعملة احمللية عن طريق
ويتقاضى
مقيم،
ّ
املُق ِرض .وبالتايل ،قد ال يكون هناك قيد يف حساب نوسترو
سجل
(أو فوسترو) مصريف إىل أن يتم سداد القرض ،وعندئذ ٌت َّ
املعاملة (بالشكل الصحيح) كسداد قرض وليس كتصدير.
وباملثل ،قد يقترض أحد املستوردين أمواال لشراء سلع
املقترضة سوف
باخلارج .ويف معظم الظروف ،فإن األموال
َ
املصدر غير املقيم ،ومن ثم لن
تنتقل مباشرة من املم ِّول إىل ّ
ينطوي ذلك على سداد نقدي.

 44-4وتشمل األمثلة على املعامالت غير النقدية
األخرى إعادة جدولة الديون ،وإلغاء الدين (باتفاق كال
الطرفين) ،واألرباح املُعاد استثمارها ،والتحويل من أرباح
األسهم إىل حصص امللكية ،والتحويل من الفائدة والدين إىل
حصص امللكية وما إىل ذلك.

إعداد بيان ميزان املدفوعات

 45-4يقدم هذا اجلزء مواضيع عامة تتعلق بإعداد
بيان ميزان املدفوعات بناء على بيانات يتم جمعها من
خالل نظام إبالغ بيانات املعامالت الدولية .ويتم وصف
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استخدام بيانات نظام إبالغ بيانات املعامالت الدولية
يف إعداد عناصر ميزان املدفوعات بمزيد من التفاصيل
يف الفصول التالية من املرشد واخملصصة لعناصر
ميزان املدفوعات.

 46-4ورغم أن معظم معدي البيانات يفضلون استخدام
إحصاءات التجارة الدولية للبضائع إلعداد بيانات بند
السلع يف ميزان املدفوعات ،فإن معدي البيانات يف بعض
االقتصادات يستخدمون نظام إبالغ بيانات املعامالت
الدولية إلعداد بيانات حساب السلع الذي قد يلزم تعديله
بعدد من الطرق.

 47-4وفما يتعلق بالتغطية ،فإن السلع املم َّولة
بقروض ،والسلع التي تشكل جزءا من برامج املعونة
األجنبية ،والسلع املتداولة بين مؤسسات االستثمار
املباشر هي أمثلة على املعامالت السلعية التي قد ال
يتم رصدها يف نظام إبالغ بيانات املعامالت الدولية
وينبغي حتديدها وإدراجها .وأي تعديل يتم على بند
السلع يف نظام إبالغ بيانات املعامالت الدولية يمثل أحد
جانبي املعاملة .ويجب فحص مصادر البيانات للتأكد
من تغطية القيود املقابلة وإجراء تعديل مقابل يف البند
اآلخر يف احلساب إذا اقتضى األمر.

 48-4وتسجل قيمة السلع التي تم سداد مقابلها
مقدما أو السلع املبيعة بائتمان قصير األجل يف كثير من
نظم إبالغ بيانات املعامالت الدولية عندما يتم السداد.
سجل فيها السداد قد تختلف
وبالتايل ،فإن الفترة التي ُي َّ
عن الفترة التي تتغير فيها ملكية السلع .ومن املمكن قيد
السلع والتدفقات التمويلية املرتبطة بها إذا ما تم جمع
بيانات تكميلية تدل على الفترة التي تغيرت فيها ملكية
السلع أو تم شحنها .ويمكن إجراء هذه املطابقة أيضا
من خالل مراجعة بيانات نظام إبالغ بيانات املعامالت
الدولية عن املدفوعات املسددة مقابل السلع مع بيانات
اإلقرارات اجلمركية عن واردات وصادرات السلع .وهذه
املطابقة يمكن إجراؤها على األقل للمعامالت عالية
القيمة املهمة .وعلى سبيل املثال ،يف فترة معينة ،قد
ُيس َتخدم نظام إبالغ بيانات املعامالت الدولية لتحديد
عائدات تصدير قدرها  240وحدة 20 ،منها تمثل دفعات
مقدمة مقابل سلع سيتم تسليمها يف فترة الحقة و21
منها تمثل سلعا تم تسليمها يف فترة سابقة .وحتدد
املصادر التكميلية التسليم املدفوع مقدما لعدد  23وحدة
من السلع وتسليم  27وحدة من السلع سيتم سداد مقابلها
يف تاريخ الحق .والنتائج تكون كتايل:

احلساب اجلاري

املقبوضات
)قيود دائنة(

احلساب املايل

صايف اقتناء
األصول
املالية
2127+
240+

السلع

اإلئتمانات التجارية
والسلف
بنك ،ودائع ،بالعملة
األجنبية

27+23+21−20−240

املدفوعات
)قيود مدينة(
صايف
حتمل
اخلصوم
20+
23-

 49-4وعندما ُيق َّيد تغير ملكية السلع وسداد مقابلها
يف فترات خمتلفة ،قد يلزم إجراء تعديل زمني .ومثل هذه
التعديالت ستكون ضرورية ملعامالت السلع التي تنطوي
على دفعات مقدمة أو االئتمانات التجارية األخرى.
وسوف يلزم إجراء تعديالت مقابلة يف احلساب املايل
لتسجيل املعامالت الناشئة عن إنشاء وإطفاء هذه األصول
واخلصوم قصيرة األجل.
 50-4وبالنسبة للسلع واخلدمات املعينة التي يتم
توفيرها يف إطار برامج املعونة األجنبية (والتي يسدد
املانح مقابلها للمورد) فلن تقيد كمعامالت نقدية يف نظام
إبالغ بيانات املعامالت الدولية .وينبغي ملعدي البيانات
حتديد هذه املعامالت وتسجيلها يف ميزان املدفوعات.
ويف املثال التايل ،يقدم مانح للمعونة مساعدات غذائية
القتصاد آخر ويسدد مقابلها ملُنتِج الغذاء يف االقتصاد
األم .وتكون قيود ميزان املدفوعات الناجتة كالتايل:
احلساب اجلاري
لالقتصاد املصدر
صادرات السلع
الدخل الثانوي—
حتويالت (معونة أجنبية)
لالقتصاد املستورد
واردات السلع
الدخل الثانوي—
حتويالت (معونة أجنبية)

املقبوضات
(قيود دائنة)
73

73

املدفوعات
(قيود مدينة)
73
73

 51-4وفيما يتعلق بالتقييم ،من املهم حتديد األساس
الذي يتم بناء عليه استيراد أو تصدير السلع .وبالنسبة
للواردات والصادرات املقيدة على أساس «فوب» ،ليس هناك
حاجة للتعديل .أما جتارة السلع املقيدة بناء على أساس آخر،
فمن الضروري إدخال تعديالت .وعلى سبيل املثال ،يف حالة

نظم إبالغ بيانات املعامالت الدولية
السلع املتداولة على أساس «سيف» ،ينبغي حتديد عناصر
التأمين والشحن حتى يمكن حتويل التقييمات إىل أساس
«فوب».
 52-4وبالنسبة للنقل والسفر ،عادة ما يكون من
الضروري تعزيز بيانات نظام إبالغ بيانات املعامالت
الدولية عن شركات النقل والسفر لضمان جمع ما يكفي من
البيانات وتبويبها على النحو السليم .وقد يلزم تعزيز قياس
نظام إبالغ بيانات املعامالت الدولية للسفر ليأخذ يف
االعتبار املعامالت التي تتضمن أوراق البنكنوت والعمالت
املعدنية األجنبية التي ال تمر من خالل النظام املصريف
احمللي.
 53-4ويمكن احلصول من نظام إبالغ بيانات
املعامالت الدولية على إحصاءات جيدة بالقدر املعقول
عن اخلدمات األخرى .وهذه اإلحصاءات تعكس الوقت الذي
يتم فيه أداء السداد مقابل اخلدمات وليس الوقت الذي يتم
فيه تقديم هذه اخلدمات .ومعظم معدي البيانات الذين
يستخدمون نظام إبالغ بيانات املعامالت الدولية يعتبرون
أن بيانات املدفوعات ُتقا ِرب إىل حد كبير البيانات عن
الوقت الذي تم فيه تقديم هذه اخلدمات .ولكن قد يكون
من املفيد ملعدي البيانات احلصول على معلومات عن هذه
العالقات للـتأكد من صحة هذا الرأي.
 54-4ويجب تسجيل الدخل لدى استحقاقه وليس
عند تلقيه أو سداده فعليا .فمعظم معدي البيانات الذين
يستخدمون نظام إبالغ بيانات املعامالت الدولية
ينظرون إىل بيانات املدفوعات على أنها مقاربة مناسبة،
يف العديد من احلاالت ،للوقت الذي يستحق فيه الدخل.
ولكن ينبغي ملعدي البيانات تعديل بيانات نظام إبالغ
بيانات املعامالت الدولية يف ما يتعلق بأرباح االستثمار
املباشر املُعاد استثمارها ويف احلاالت الكبيرة التي
يستحق فيها دخل الفائدة دون تسديده (على سبيل املثال،
السندات بخصم كبير ،والسندات بقسيمة صفرية ،واألذون
اخملصومة ،ومتأخرات الفائدة) .ويف هذه احلاالت ،ينبغي
ملعدي البيانات االحتفاظ بجدول خاص ،أو جمع معلومات
تكميلية ،إلجراء التعديالت الضرورية .وباإلضافة إىل ذلك،
من املهم التأكد من الفصل بين معامالت الدخل ومعامالت
احلساب املايل بوضوح يف إحصاءات نظام إبالغ بيانات
املعامالت الدولية .وعلى سبيل املثال ،يف بعض النظم ُيبلِّغ
املتعاملون بيانات تسديدات القروض ومدفوعات الفائدة
كبند واحد .ومثل هذا النوع من اإلبالغ قد يحدث مثال يف
حاالت التأجير التمويلي ،ويف هذه احلاالت يجب أن يقوم
معدو البيانات بالتمييز بين عناصر الدخل ومدفوعات
تسديد القرض.
 55-4وبالنسبة للتحويالت املسجلة يف إحصاءات
نظام إبالغ بيانات املعامالت الدولية فعادة ما يتم
إبالغ بياناتها يف وقت السداد .ومعظم معدي البيانات
الذين يستخدمون نظام إبالغ بيانات املعامالت الدولية
يعتبرون أن بيانات املدفوعات مقا ِربة إىل حد معقول
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ألوقات تغير امللكية يف املوارد األساسية .وباإلضافة
إىل ذلك ،من الضروري قيد أي حتويالت عينية (خاصة
تلك التي تشكل جزءا من املساعدة اإلنمائية األجنبية
واملعونة العسكرية) ال تشملها إحصاءات نظام إبالغ
بيانات املعامالت الدولية.

 56-4معامالت احلساب املايل املقيسة بإحصاءات
نظام إبالغ بيانات املعامالت الدولية تميل إىل أن
تتطابق مع شرط ميزان املدفوعات بشأن وقت قيد
التدفقات املالية—أي عندما يحدث االستثمار وعندما
تقع السحوبات من القروض وتسديداتها .ومع ذلك،
يجب أن يشمل احلساب املايل أيضا املعامالت املالية
رصد يف نظام إبالغ بيانات املعامالت الدولية
التي مل ُت َ
كالزيادات يف املطالبات أو اخلصوم نتيجة ألرباح
األسهم التي تم اإلعالن عنها أنها مستحقة الدفع ولكن مل
تسدد بعد ،أو السلع أو اخلدمات املقدمة باالئتمان .وقد
يلزم على معدي البيانات تعزيز إحصاءات إبالغ بيانات
املعامالت الدولية ببيانات عن املعامالت املالية التي
قد ال يقيسها نظام إبالغ بيانات املعامالت الدولية
(مثل القروض التي تشتمل على تمويل جتاري ،وإعادة
جدولة الديون ،وإلغاء الديون ،والتحويالت من الدين إىل
سجل يف احلساب املايل
حصص امللكية) .كذلك سوف ُت َ
قيود مقابلة للتعديالت التي يتم إدخالها على بنود أخرى
يف إحصاءات نظام إبالغ بيانات املعامالت الدولية
والتي تتضمن بنودا مالية (مثل السلع التي تشتمل على
ائتمان جتاري ودفعات مقدمة ،والفائدة املستحقة ولكن
مل تسدد).

درج معامالت األصول االحتياطية يف
 57-4وسوف ُت َ
إحصاءات نظام إبالغ املعامالت الدولية إذا كان البنك
املركزي (أو املؤسسة األخرى املسؤولة عن إدارة األصول
االحتياطية) أحد جهات اإلبالغ ببيانات نظام إبالغ بيانات
املعامالت الدولية .ويتم اإلبالغ من جانب البنك املركزي
وفقا لنفس قواعد اإلبالغ املتبعة يف حالة البنوك التجارية؛
غير أنه ينبغي أن تتضمن قائمة الرموز للبنك املركزي
رموزا حمددة للمعامالت اخلاصة باألصول االحتياطية
(مثل حيازات حقوق السحب اخلاصة ،ووضع االحتياطي
لدى صندوق النقد الدويل) .ومع ذلك ،نظرا للخصائص
الفريدة لألصول االحتياطية وأهمية عزو األصول على نحو
صحيح لألصول الرسمية ،يتعين جمع بيانات مفصلة عن
املعامالت يف األصول االحتياطية من وحدة البنك املركزي
املنوط بها إدارة األصول االحتياطية.
 58-4وللتأكد من أن املعامالت غير املغطاة يف
نظام إبالغ البيانات الدولية مشمولة يف إحصاءات ميزان
املدفوعات ووضع االستثمار الدويل ،ينبغي جمع بيانات
إضافية من خالل استمارات تكميلية وإضافتها إىل
النظام األساسي إلبالغ بيانات املعامالت الدولية .وعلى
سبيل املثال ،يجب إعداد استمارات تكميلية لقياس أرباح
االستثمار املباشر املُعاد استثمارها ،والنقل ،والسفر،
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مرشد جتميع بيانات ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل

والتأمين ،وخالفه .وينبغي ملعدي البيانات مضاهاة
البيانات التي يتم جمعها من خالل االستمارات اإلضافية
مع بيانات نظام إبالغ بيانات املعامالت الدولية لتجنب
االزدواجية.

جمع البيانات ومعاجلتها

 59-4يحتوي هذا القسم على ملخص خلصائص جمع
البيانات التي تنطبق على نظام إبالغ بيانات املعامالت
الدولية .ويتضمن الفصل الثاين مزيدا من التفاصيل .ويعرض
الشكل البياين  1-4أنشطة املعاجلة الرئيسية يف نظام
نمطي إلبالغ بيانات املعامالت الدولية .فهو يرسم مالمح
نظام مم ِّثل؛ وقد تستخدم النظم الفعلية مناهج خمتلفة نوعا
ما .ويوضح الشكل ثالثة أنواع من املدخالت األساسية:
(يكمِ لها عمالء البنك أو موظف البنك
استمارات عمالء البنك ُ
بناء على معلومات مقدمة من العميل) ،وتقارير البنك
( ُتكمِ لها البنوك) ،وتقارير الشركات ( ُتكمِ لها جهات اإلبالغ
املباشر الكامل واجلزئي عن احلسابات لدى البنوك غير
املقيمة ،واملعامالت غير النقدية ،ومراكز األصول واخلصوم
اخلارجية) .ويتم التحقق من صحة استمارات عمالء البنك

بواسطة البنوك التي تتلقى االستمارات وتقدمها ملعدي
بيانات ميزان املدفوعات أو تدخلها يف قاعدة بيانات
تقارير العمالء .ومثاليا ،ينبغي أن تتضمن استمارات
العمالء ألوامر الدفع خانات مرتبطة بإبالغ بيانات ميزان
املدفوعات؛ و ُتخ َّزن تلك املعلومات يف نظام البنك .ولدى
البنوك تطبيقات تسترجع تلك البيانات وتقدمها ملعدي
بيانات ميزان املدفوعات يف صيغة متفق عليها.
 60-4ويتوىل موظف البنك يف هذه املرحلة ترميز
االستمارات التي مل يقم العميل بترميزها .ويحصل معدو
بيانات ميزان املدفوعات على قادة بيانات تقارير عمالء
البنك ،باإلضافة إىل التقارير التي ُتكمِ لها البنوك .ومن
املهم جدا تقديم البيانات إلكترونيا؛ إذ إن ذلك يخفف من
عبء معاجلة البيانات الواقع على كاهل معدي البيانات.
بعدها يتم إدخال البيانات يف قاعدة بيانات معدي
البيانات وتخضع للتحقق املبدئي من صحتها—وهي
خطوة مهمة لتحديد أي أخطاء واضحة ،مثل اخلانات غير
املكتملة أو الترميز غير الدقيق .كما تتم إجراءات أخرى
ملراقبة اجلودة.

الشكل البياين  :١-٤نظام معاجلة البيانات يف نظام إلبالغ بيانات املعامالت الدولية

اﺳﺘﻤﺎرات ﻋﻤﻼء اﻟﺒﻨﻚ

اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺴﺘﻌﻠﻢ ﻋﻨﻬﺎ واﳌﻌﺪﻟﺔ

ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﳌﺮاﻛﺰ/اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت

ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
ﻣﻮﻇﻒ اﻟﺒﻨﻚ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ
اﻻﺳﺘﻤﺎرات وﻳﻘﻮم
ﺑﺘﺮﻣﻴﺰﻫﺎ
ﻣﻌﺪو اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻳﺘﺤﻘﻘﻮن
ﻣﺒﺪﺋﻴﺎ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ
اﻻﺳﺘﻤﺎرة

إدﺧﺎل اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

ﺗﻄﺒﻴﻖ إﺟﺮاءات ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﳉﻮدة
إﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ

اﻟﺘﺠﻤﻴﻊ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ

اﻟﺒﻨﻚ ﻳﺒﻠﻎ ﺑﻴﺎﻧﺎت
اﳌﻌﺎﻣﻼت ﻟﻠﺤﺴﺎب
اﳋﺎص

ﲡﻤﻴﻊ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ

ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺆﺳﺴﺎت
ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ

ﺳﺠﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت

ﻧﺸﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

نظم إبالغ بيانات املعامالت الدولية
 61-4وإجراءات مراقبة اجلودة قد تتضمن )1( :التحقق
من سعر التحويل بين القيمة بالعملة األجنبية والقيمة
بالعملة احمللية يف حالة إبالغ بيانات القيمتين؛ ()2
التحقق من قابلية املقارنة ألنماط املعامالت التي تبلِّغها
الشركات من فترة إىل أخرى؛ ( )3إعداد قائمة باملعامالت
الكبيرة التي قد تؤثر على النتائج الكلية .ويمكن االستعالم
من البنوك أو الشركات املبلِّغة عن املعامالت الكبيرة؛ وقد
تؤدي الردود إىل تعديالت يف قاعدة البيانات .وثمة إجراء
آخر من إجراءات مراقبة اجلودة يتألف من مطابقة املراكز
والتدفقات املب َّلغة لفرادى البنوك املبلِّغة ولفرادى الشركات.
وينطوي هذا اإلجراء على مقارنة البيانات من كافة املصادر
وفحص القيم املتبقية—وهي أنشطة قد تؤدي بدورها إىل
استعالمات عن البيانات وتعديالت فيها .ويمكن عندئذ
حتويل قيم املعامالت إىل العملة احمللية يف حالة عدم جمع
بيانات القيمة بالعملة احمللية.

 62-4ونظرا لتعقد نظام إبالغ بيانات املعامالت
الدولية وحجم املعامالت املغطاة ،عادة ما يلزم توافر نظام
كبير ملعاجلة البيانات باستخدام احلاسب اآليل .وحلساب
املتطلبات من املوارد يف هذا الصدد ،من املهم حتديد ما يلي
كميا )1( :حجم السجالت التي ستتم معاجلتها؛ ( )2ومتوسط
عدد األحرف لكل سجل سيتم إدخاله وتخزينه؛ ( )3وأعداد
االستجوابات واجلداول التي سيتم تقديمها ووتيرة التقديم؛
( )4وعدد العاملين الالزمين لتنظيم هذه العملية بكفاءة.

 63-4ويتطلب العديد من نظم إبالغ بيانات املعامالت
الدولية أعدادا كبيرة من موظفي معاجلة البيانات للتحقق
من البيانات وترميزها وإدخالها .ويمكن خفض عدد
املوظفين بشكل كبير باستخدام عمليات احلاسب اآليل—
وخاصة ،النقل اإللكتروين للبيانات من ُمبلغ البيانات إىل
معد البيانات .وينبغي مراقبة عمل موظفي معاجلة البيانات
لتحديد أي أخطاء ومن ثم تصحيحها .ويف بعض النظم،
يخضع عمل كل مسؤول ترميز للمراجعة من مسؤول آخر.
وقد تكون هذه العملية مكلفة ،كما أن جمرد مراجعة عمل
أحد املسؤولين بمعرفة مسؤول آخر قد ال يؤدي إىل حتديد
كافة األخطاء.

 64-4واألكثر فعالية يف هذا اجملال هي إجراءات
مراقبة اجلودة التي تسمح بمستوى يسير من اخلطأ مع
حتديد األخطاء اجلسيمة وأسبابها األساسية .ويتعين
وضع إجراءات لفحص كافة املعامالت الكبيرة وعينة من
املعامالت األصغر .وينبغي أن يتسم الفاحصون بدرجة
عالية من املهارة .فإذا جتاوز معدل اخلطأ يف عينة من
السجالت املفحوصة املستوى املقبول بالنسبة ملوظف
الترميز ،يتعين فحص عينة أكبر من عمل هذا املوظف .وإذا
ُو ِج َد أن معدل اخلطأ يف تلك العينة أكبر من املسوح به ،ينبغي
اتخاذ إجراء تصحيحي—بما يف ذلك ،يف احلالة القصوى،
إعادة ترميز جمموعات كاملة من البيانات .ومن املرجح أن
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يؤدي هذا النوع من إجراءات مراقبة اجلودة إىل الكشف عن
فرادى مواطن الضعف وحتسين مهارات القائمين بأعمال
الترميز وحتسين جودة البيانات مقارنة بإجراءات الفحص
الكامل.

 65-4وعند وضع نظام إلبالغ بيانات املعامالت الدولية،
يجب التشديد على اشتراطات معدي البيانات واملتمثلة يف
إعداد إحصاءات مفصلة وحديثة ودقيقة .وينبغي ملعدي
البيانات حتديد أولويات يف هذه اجملاالت وينبغي اختيار
استراتيجية جمع البيانات وفقا لتلك األولويات .وعلى سبيل
املثال ،قد يكون من املمكن استيفاء شرط حداثة البيانات
على أفضل وجه من خالل االستخدام احلصيف ألساليب
التقدير ،مما سيؤثر بالطبع على استراتيجية جمع البيانات.

 66-4وأحد العناصر املهمة لنظام جيد إلبالغ بيانات
املعامالت الدولية هو التواصل (من خالل االجتماعات
املنتظمة مثال) بين معدي البيانات ومبلغي البيانات—
خاصة موظفي البنوك والشركات املشا ِركة يف املعامالت
الدولية عالية القيمة .ويمكن التفاعل مع مبلغي البيانات
من خالل اجتماعات اجملموعات الصغيرة أو من خالل
الندوات األوسع للمجيبين .ويمكن يف هذه الندوات استعراض
استمارات اإلبالغ ونظام الترميز ،كما يمكن أن تخدم هذه
الندوات كمكان لتدريب اجمليبين على املفاهيم الرئيسية
مليزان املدفوعات (مثل مفهوم اإلقامة أو مركز املصلحة
االقتصادية الغالبة أو الفئات الوظيفية أو األدوات املالية).
كذلك يمكن لهذه الندوات أن تناقش األخطاء والتناقضات
الرئيسية احملددة يف البيانات املب َّلغة والتعديالت التي
يتعين إدخالها على نظام التبويب واستمارات اإلبالغ بغية
حتسين اإلبالغ .ومثل هذا التفاعل من شأنه تيسير التبويب
الصحيح للمعامالت ومراقبة فرادى البنوك أو الشركات حتى
يتسنى فحص البيانات والتحقق من صحتها وإبقاء معدي
البيانات على اطالع مستمر باملستجدات املؤثرة على ميزان
املدفوعات.

 67-4وينبغي أن تتضمن عملية تلخيص السجالت
وحتليل اجملمالت تقديرات عدم الرد وأي زيادة يف النتائج
ملراعة احلدود الفاصلة .وقد يؤدي التحليل إىل إعادة تفعيل
بعض إجراءات مراقبة اجلودة ،والتي—بدورها—قد تؤدي
إىل استعالمات وتعديالت جديدة .وقد يلزم توليد جممالت
جديدة؛ وهذه عملية متكررة .ويتم إصدار النتائج بعد أن يعرب
معدو البيانات عن قناعتهم بجودة البيانات.
 68-4ويوضح الشكل البياين  1-4العالقة بين سجل
شركات ميزان املدفوعات وقاعدة بيانات سجل الوحدات.
وقد تستخدم البيانات من سجل الشركات لتبويب املعامالت
حسب القطاع والنشاط االقتصادي .وقد توفر تقارير
الشركات معلومات إضافية—مثل تغيير األسماء—لسجل
شركات ميزان املدفوعات .كذلك يبين الرسم البياين العالقة
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مرشد جتميع بيانات ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل

املهمة بين استمارات عمالء البنك وسجل ميزان املدفوعات.
وتوضح هذه العالقة مضاهاة بيانات املعامالت مع
الشركات وحتديد الشركات اجلديدة إلدراجها يف السجل.

نظام إبالغ بيانات املعامالت الدولية
كمصدر للبيانات

املميزات
 69-4ربما أهم ما يميز نظام إبالغ بيانات املعامالت
الدولية هي قدرته على تقديم معلومات ملعدي البيانات
بأسلوب يتسم بسالمة توقيتها ومعدل تواترها ،ذلك ألن
سجل بوجه عام يف حلظة تسوية املعامالت .ومن
البيانات ُت َّ
شأن استخدام النظام املايل ألسلوب نقل التقارير اإللكتروين
أن يسهم يف حداثة وتواتر البيانات املتاحة.
 70-4وبالنسبة لالقتصادات التي لديها نظام إلبالغ
بيانات املعامالت الدولية مشتق من ضوابط الصرف
األجنبي ،فإن ذلك يمثل مصدرا للبيانات يتسم بفعالية
التكاليف ألنه يستخدم إطارا تنظيميا ومؤسسيا إلبالغ
البيانات ويتسم بمعامل واضحة ومعدا خصيصا ملراقبة
الصرف األجنبي .ومن املرجح أن يظل حمتفظا بفاعلية
تكاليفه بالنسبة للهيئة القائمة بإعداد البيانات حتى بعد
إلغاء ضوابط الصرف األجنبي ،وذلك بافتراض أن تظل
إجراءات معاجلة البيانات سارية بعد إلغاء ضوابط الصرف
األجنبي.

 71-4وبالنسبة ل ُنظُ م إبالغ بيانات املعامالت الدولية
ذات التصميم اجليد وتعمل ضمن نظام يطبق ضوابط الصرف
األجنبي فغالبا ما تكون دقيقة ،ألنها تعتمد بوجه عام على
مبادئ توجيهية إلبالغ البيانات تتسم بدرجة عالية من الشمول
وهي مصممة يف األصل للرقابة ومن ثم تتسم بدرجة عالية
من التفصيل .وعادة ما تكون فرصة حصول معدي البيانات
على البيانات أكثر سهولة نظرا ألن مقدمي البيانات (البنوك
عموما) خاضعين لرقابة السلطة املعنية بإعداد البيانات (البنك
املركزي) وبالتايل تخضع للتشريعات املعنية بإجراءات جمع
البيانات واإلبالغ .وإذا كانت السلطة املعنية بإعداد البيانات
جهة غير البنك املركزي ،ينبغي إصدار القوانين التنظيمية التي
من شأنها أن تتيح ملعدي البيانات احلصول على البيانات
األولية التي تقدمها البنوك.
 72-4وتتسم نظم إبالغ بيانات املعامالت الدولية التي ال
تنطوي على حدود فاصلة لإلبالغ بأنها كافية عموما إلعداد
بيانات املعامالت ذات املبالغ الصغيرة ،مثل الدخل واخلدمات
والتحويالتالشخصية.

العيوب
 73-4يمثل سوء التبويب إحدى املشكالت املتكررة يف
نظم إبالغ بيانات املعامالت الدولية ،ذلك ألن اجلزء األكبر
من املعامالت يتم تبويبه من جانب الوسطاء—البنوك—
بالنيابة عن عمالئهم .ومع ذلك ،يف نظام يستخدم اإلبالغ
املباشر ،يحظى القائمون بإبالغ البيانات بقدر كبير من
الدراية بمعامالتهم كما يمكنهم نقل معلومات أكثر دقة بشأن
األطراف املقابلة األجنبية وبدرجة أكبر من التفصيل.
 74-4وينطوي اعتماد حدود فاصلة ،وهو أمر شائع
يف معظم نظم إبالغ بيانات املعامالت الدولية ،على زيادة
خماطر إغفال البيانات .وكلما كانت احلدود الفاصلة أعلى،
زادت أرجحية إغفال للبيانات .وقد يؤدي حد اإلعفاء إىل إغفال
املعامالت صغيرة القيمة كالتحويالت الشخصية .وبالنسبة
إلعداد بيانات التحويالت الشخصية ،فإن نظام إبالغ بيانات
املعامالت الدولية الذي يعتمد حصرا على التحويالت املُرسلة
من خالل القنوات الرسمية قد يؤدي إىل حاالت جسيمة من
إغفال البيانات ألن العديد من تلك التدفقات يمر عبر قنوات
غير رسمية.
 75-4وقد يشكل نظام إبالغ بيانات املعامالت الدولية
عبئا على القائمين بإبالغ البيانات والبنوك ،خاصة عندما
ال يكون من َتجا ثانويا ملعامالت النقد األجنبي .فهيكلة
نظام إبالغ بيانات املعامالت الدولية جلمع بيانات فرادى
املعامالت عملية مكلفة للغاية .ورغم ذلك ،بعد التكاليف
األولية لتنفيذ النظام ،فإن تكاليف استمراره يف العمل عادة
ما تكون منخفضة لكل من القائمين بإبالغ البيانات ومعدي
البيانات على حد السواء.
 76-4ويسبب نظام إبالغ بيانات املعامالت الدولية
فجوات حمتملة يف التغطية لدى تخفيف القيود املفروضة
على النقد األجنبي وتعامل املقيمين مع اخلارج مباشرة
أو من خالل شركات غير البنوك احمللية .وثمة مثال آخر
على فجوة التغطية يتعلق باملعامالت التي ال تنطوي على
مدفوعات ،مثل تراكم االئتمانات التجارية عندما يتم السداد
بعد تسليم السلع وتقديم اخلدمات.
سجل نظام إبالغ بيانات
 77-4ويف بعض احلاالتُ ،ي ِّ
املعامالت الدولية قيما صافية فقط بدال من التدفقات
اإلجمالية املطلوبة إلعداد بيانات ميزان املدفوعات .وينشأ
ذلك مثال يف حالة بعض خدمات النقل ،ومعامالت حتويل
األموال ،ونشاط شبكة اخلدمات البريدية.
 78-4وثمة قيد آخر أال وهو أن كافة املعامالت التي يتم
رصدها يف نظام إبالغ بيانات املعامالت الدولية (باستثناء
البيانات من جهات اإلبالغ املباشر الكامل) تكون على
أساس نقدي يف حين أن منهجية ميزان املدفوعات توصي
بالقيد على أساس االستحقاق.
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إحصاءات التجارة الدولية للبضائع

مقدمة

 1-5تستخدم إحصاءات التجارة الدولية للبضائع يف
قياس كميات وقيم السلع التي تضيف إىل رصيد السلع املادي
لبلد ما أو تنقص منه بدخولها االقتصاد املعني أو اخلروج
منه .و ُتعد إحصاءات التجارة الدولية للبضائع من استمارات
اإلبالغ أو من البيانات املُرسلة إلكترونيا من املستوردين
واملصدرين (أو وكالئهم) إىل مصلحة اجلمارك واملكوس أو
إىل اجلهة القائمة بإعداد إحصاءات التجارة الدولية للبضائع،
والتي تكون يف كثير من احلاالت هي اجلهاز اإلحصائي.
ويعتمد القائمون بإعداد بيانات ميزان املدفوعات يف معظم
االقتصادات على إحصاءات التجارة الدولية للبضائع إلعداد
بيانات بند السلع يف ميزان املدفوعات ،كما ُتس َتخدم هذه
اإلحصاءات يف بعض االقتصادات يف إعداد بنود أخرى يف
حسابات ميزان املدفوعات.
 2-5وينبغي ملعدي بيانات ميزان املدفوعات قراءة هذا
الفصل واستخدامه جنبا إىل جنب مع الفصل .11

املبادئ التوجيهية الدولية إلحصاءات
التجارة الدولية للبضائع

أهمية املبادئ التوجيهية الدولية إلحصاءات
التجارة الدولية للبضائع يف إعداد بيانات ميزان
املدفوعات

 3-5املبادئ التوجيهية الدولية حول املفاهيم والتعاريف
املستخدمة يف إعداد إحصاءات التجارة الدولية للبضائع ترد
يف مطبوعة إحصاءات التجارة الدولية للبضائع :مفاهيم
وتعاريف ( 1.)2010وينبغي إملام معدي بيانات ميزان
املدفوعات بتلك املبادئ التوجيهية ومدى االلتزام بتنفيذها
أو عدمه يف مصالح اجلمارك والهيئات اإلحصائية الوطنية يف
االقتصاد القائم بإعداد البيانات .وال تتفق املبادئ التوجيهية
الواردة يف إحصاءات التجارة الدولية للبضائع :مفاهيم
وتعاريف ( )2010بشكل كامل مع املبادئ الواردة يف نظام
احلسابات القومية لعام  2008ودليل ميزان املدفوعات
ووضع االستثمار الدويل (الطبعة السادسة) .فالسجالت
اجلمركية تعكس بشكل أساسي االنتقال املادي للبضائع عبر
احلدود يف حين أن دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار
الدويل (الطبعة السادسة) يتطلب من معدي بيانات ميزان
املدفوعات قياس السلع على أساس تغير امللكية .وتتناول

 1إحصاءات التجارة الدولية للبضائع :مفاهيم وتعاريف( 2010 ،نيويورك:
األمم املتحدة.)2010 ،

األقسام التالية من هذا الفصل باستفاضة الفروق بين
إحصاءات التجارة الدولية للبضائع ( )2010ودليل ميزان
املدفوعات ووضع االستثمار الدويل (الطبعة السادسة).

نطاق تغطية إحصاءات التجارة الدولية للبضائع

 4-5توصي مطبوعة إحصاءات التجارة الدولية للبضائع:
مفاهيم وتعاريف ( )2010بضرورة قيد جميع السلع التي
تشكل إضافة إىل رصيد املوارد املادية القتصاد ما أو إنقاص ُا
منه بالدخول (واردات) يف إقليمه االقتصادي أو اخلروج منه
(صادرات) .فاملوارد املادية لالقتصاد تتمثل يف املوارد
الكائنة يف إقليمه االقتصادي ،سواء كانت مملوكة ملقيمين
أو غير مقيمين .وتعتمد إحصاءات التجارة الدولية للبضائع
( )2010تعريف اإلقليم االقتصادي الوارد يف دليل ميزان
املدفوعات ووضع االستثمار الدويل (الطبعة السادسة) ونظام
احلسابات القومية لعام  2008وهو املنطقة اخلاضعة للسيطرة
االقتصادية الفعلية حلكومة واحدة .وبالتايل ،فإن تغطية
الواردات والصادرات حسب التعريف الوارد يف إحصاءات
التجارة الدولية للبضائع ( )2010سوف تختلف عن تغطية
قيود البضائع الدائنة واملدينة يف دليل ميزان املدفوعات
ووضع االستثمار الدويل (الطبعة السادسة) ،ذلك ألن األوىل
سوف تشتمل على سلع غير مملوكة ملقيمين وتستبعد بعض
السلع اململوكة ملقيمين .ويلخص اجلدول التايل مواطن
االختالف الرئيسية بين إحصاءات التجارة الدولية للبضائع
( )2010ودليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل
(الطبعة السادسة) والتعديالت املناظرة التي يتعين إدخالها.
 5-5ومن ناحية أخرىُ ،يذكَ ر أن كال إحصاءات التجارة
الدولية للبضائع ( )2010ودليل ميزان املدفوعات ووضع
االستثمار الدويل (الطبعة السادسة) متفقان حاليا يف معاملة
البنود التالية التي كانت حمل اختالفات مفاهيمية فيما سبق.
فاملعدات املتنقلة التي تتغير ملكيتها أثناء وجودها خارج
وصى اآلن بإدراجها يف
اقتصاد إقامة مالكها األصلي ُي َ
إحصاءات التجارة الدولية للبضائع ،وذلك على نحو يتفق مع
معاملتها يف دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل
(الطبعة السادسة) .كذلك تدرج حاليا يف إحصاءات التجارة
الدولية للبضائع حصيلة السفن الوطنية من صيد السمك وجمع
املعادن من قاع البحر وما يتم انتشاله وبيعه يف املوانئ
األجنبية أو ما تبيعه السفن الوطنية يف أعايل البحار ،وذلك
على غرار دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل
(الطبعة السادسة) .كذلك تدرج السلع التي تشتريها الناقالت يف
املوانئ ضمن إحصاءات التجارة الدولية للبضائع ،ودليل ميزان
املدفوعات ووضع االستثمار الدويل (الطبعة السادسة).
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اجلدول  :1-5املطابقة بين إحصاءات التجارة الدولية للبضائع ( )2010ودليل ميزان املدفوعات ووضع
االستثمار الدويل (الطبعة السادسة)
البند

إحصاءات التجارة الدولية للبضائع ()2010

دليل إحصاءات ميزان املدفوعات ووضع االستثمار
الدويل (الطبعة السادسة)
ُتستبعد السلع قيد التجهيز دون تغير يف امللكية.

السلع ألغراض التجهيز

يتم قيد جميع السلع ألغراض التجهيز عند دخولها
إىل اإلقليم االقتصادي أو خروجها منه ،بغض
النظر عن حدوث تغيير يف امللكية أو عدمه .يشجع
إحصاءات التجارة الدولية للبضائع ()2010
القائمين باإلعداد على حتديد السلع ألغراض
التجهيز يف حال عدم حدوث تغيير يف امللكية
وذلك ملساعدة معدي بيانات ميزان املدفوعات.

املنقوالت الشخصية
للمهاجرين

ُيوصى بإدراج املنقوالت الشخصية للمهاجرين
يف إحصاءات التجارة الدولية للبضائع.

ُتس َتبعد من ميزان املدفوعات لعدم حدوث تغير يف
امللكية.

السلع املرجتعة

السلع املصدرة/املستوردة املعادة يف وقت الحق
يتم إدراجها يف الواردات/الصادرات وتعريفها
بأنها سلع أعيد استيرادها أو سلع أعيد تصديرها
وقت ارجتاعها.

يجب تعديل قيود الصادرات والواردات حملو معامالت
السلع املرجتعة ويحبذ أن يتم اإللغاء بتعديل الفترة التي
كانت قد سجلت فيها السلع يف بادئ األمر.

السلع املستوردة ملشروعات
من قِ َبل مؤسسات البناء غير
املقيمة

تسجل إحصاءات التجارة الدولية للبضائع
ِّ
كل السلع املستوردة ملشروعات البناء من قبل
املؤسسات غير املقيمة.

يف احلاالت التي تكون فيها مشروعات البناء ليست
كبيرة بما يكفي لتشكل فرعا للمؤسسة ،فإن السلع
املستوردة ملشروعات البناء التي تقوم بها الشركات غير
املقيمة يتم استبعادها من التجارة يف السلع يف ميزان
املدفوعات( .تمثل عنصرا يف قيمة خدمات البناء).

السلع التي تعبر احلدود نتيجة
شحنات لطرف ذي صلة

درج يف إحصاءات التجارة الدولية للبضائع،
ُت َ
سواء حدث تغير يف امللكية أو مل يحدث.

سجل دليل إحصاءات ميزان املدفوعات ووضع
ُي ِّ
االستثمار الدويل (الطبعة السادسة) معامالت التجارة
يف السلع فقط إذا كان من املمكن حتديد ما إذا حدث تغير
يف امللكية بين مقيم وغير مقيم.

السلع املنقولة من إحدى منظمات
حفظ اخملزون االحتياطي أو إليها

يوصى بإدراجها يف إحصاءات التجارة الدولية
للبضائع.

يستبعد دليل إحصاءات ميزان املدفوعات ووضع
االستثمار الدويل (الطبعة السادسة) السلع التي يتم
تصديرها أو استيرادها لفترة مؤقتة دون تغير يف
ملكيتها ،مثل خدمات تخزين السلع

السلع املفقودة أو التالفة أثناء
عبورها

السلع املفقودة أو التالفة بعد خروجها من البلد
املص ّدر ولكن قبل دخولها إىل البلد املستورد وبعد
حصول املستورد على امللكية يح َّبذ أن تستبعد
من إحصاءات التجارة الدولية للبضائع يف البلد
املستورد ،ولكن على أن يتم قيدها على حدة.
وعند فقدان السلع أو تلفها بعد خروجها من البلد
املص ّدر ولكن قبل الدخول إىل البلد املستورد ،مع
سجل بند صادرات يف
عدم احلصول على امللكيةُ ،ي َّ
إحصاءات التجارة الدولية للبضائع.

عندما تكون امللكية قد تغيرت بالفعل ،فإن املعامالت
درج يف ميزان املدفوعات .وال ُتسجل أي
السلعية ُت َ
معامالت سلعية يف حالة عدم تغير ملكية السلع.

إذا بيعــت الســلع إىل اقتصــاد ثالــث بعــد التجهيــزُ ،تسـ َّـجل
قيمــة الســلع (بمــا يف ذلــك قيمــة التجهيــز) يف دليــل
إحصــاءات ميــزان املدفوعــات ووضــع االســتثمار الــدويل
(الطبعــة السادســة) كبنــد تصديــر القتصــاد مالــك الســلع
وكبنــد اســتيراد لالقتصــاد الثالــث.
لتحديــد الصــادرات يف املراحــل التاليــة ،يتوجــب حتديــد
الشــركات املشــارِكة يف التجهيــز ســواء املوجــه للداخــل
أو للخــارج ،ربمــا مــن خــال اإلقــرارات اجلمركيــة ،وإجــراء
مســح لهــذه الشــركات للحصــول علــى املعلومــات املطلوبــة.
سجل قيمة التجهيز كبند تصدير خدمات بالنسبة
ُت َّ
لالقتصاد القائم بالتجهيز وكبند استيراد للخدمات
القتصاد املالك (راجع أيضا الفصل  12حول خدمات
الصناعة التحويلية للمدخالت املادية اململوكة آلخرين).

إحصاءات التجارة الدولية للبضائع
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الدويل (الطبعة السادسة)

السلع قيد املتاجرة

يوصى باستبعادها من إحصاءات التجارة
الدولية للبضائع.

سجل دليل إحصاءات ميزان املدفوعات ووضع االستثمار
ُي ِّ
الدويل (الطبعة السادسة) السلع قيد املتاجرة بشكل
منفصل كصادرات سالبة عندما يشتريها مقيم من غير
مقيم ،وكصادرات موجبة عندما يبيعها مقيم لغير مقيم.

السلع التي تدخل اإلقليم االقتصادي
للبلد أو تخرج منه بطريقة غير
مشروعة

وصى باستبعاد هذه السلع من إحصاءات التجارة
ُي َ
الدولية للبضائع ولكن يح َّبذ قيدها بشكل منفصل.

سجل يف بند البضائع العامة (باإلضافة إىل السلع
ُت َ
املهربة اذا كانت تعتبر سلع ًا مشروعة فيما عدا ذلك).

الذهب غير النقدي

املعامالت يف الذهب غير النقدي بين املقيمين وغير
املقيمين التي تدخل اإلقليم االقتصادي أو تغادره
درج يف إحصاءات التجارة الدولية للبضائع.
ُت َ

سجل كافة املعامالت يف الذهب غير النقدي بين
ٌت َّ
املقيمين وغير املقيمين حتى ولو مل يحدث تسليم مادي
للمالك اجلديد—على سبيل املثال ،عند يتم االحتفاظ
بالذهب غير النقدي يف بورصة للذهب.

الوسائط السمعية والبصرية

درج يف
الوسائط سواء املسجلة أو غير املسجلة ٌت َ
إحصاءات التجارة الدولية للبضائع .وتستبعد
الوسائط احلاملة لبرامج خمصصة أو برامج
مكتوبة لعميل معين أو وسائط أصلية من أي
نوع .غير أنه يف الواقع العملي ،قد يتعذر استبعاد
األخيرة ألنها تندرج حتت نفس التبويب.

ُيدرِج دليل إحصاءات ميزان املدفوعات ووضع االستثمار
الدويل (الطبعة السادسة) ضمن البضائع العامة برامج
الكمبيوتر املعبأة اجلاهزة غير املصممة لالستعمال اخلاص
ملستخدم حمدد والتسجيالت البصرية والسمعية على وسائط
مادية ،مثل األقراص وغيرها من وسائل التخزين ،التي تتيح
تراخيصها احلق يف االستخدام الدائم لها.

السلع الرأسمالية مرتفعة القيمة

سجل السلع يف الوقت الذي تدخل فيه اإلقليم
ُت َّ
االقتصادي للبلد أو تغادره.

سجل السلع وقت تغير امللكية االقتصادية من البائع
ُت َّ
إىل املشتري .وقد تنتقل امللكية تدريجيا حسب ال ُدفعات
املرحلية املسددة أو بالكامل وقت التسليم.

تقييم الواردات

توصي إحصاءات التجارة الدولية للبضائع
بالتقييم من نوع «سيف» للواردات

يتطلب دليل إحصاءات ميزان املدفوعات ووضع
االستثمار الدويل (الطبعة السادسة) تقييما من نوع
«فوب» للواردات.

املصدر :خبراء صندوق النقد الدويل.

نظام التجارة العام ونظام التجارة اخلاص

 6-5تعرض إحصاءات التجارة الدولية للبضائع
( )2010كيفية قياس التدفقات التجارية على أساس ()1
نظام التجارة العام ( )2ونظام التجارة اخلاص .ويف إطار
نظام التجارة العام ،يتطابق اإلقليم اإلحصائي مع اإلقليم
االقتصادي 2.ففي ظل هذا النظام ،ينبغي أن يكون وقت القيد
هو وقت دخول السلع إىل اإلقليم االقتصادي للبلد القائم
بإعداد البيانات أو خروجها منه .ويف حالة إحصاءات
التجارة يف البضائع التي يتم جمعها من خالل نظم جمع
بيانات قائمة على أساس اجلمارك ،يمكن تقريب وقت

 2إحصاءات التجارة الدولية للبضائع (ُ )2010تع ِّرف اإلقليم
اإلحصائي بأنه اإلقليم الذي يجري جمع البيانات التجارية بشأنه.

القيد باستخدام تاريخ تقديم اإلقرار اجلمركي (أي تاريخ
قبول اجلمارك اإلقرار للبدء بمعاجلته) .ويف حالة اختالف
هذه التواريخ اختالفا كبيرا عن تاريخ عبور البضائع
الفعلي حلدود اإلقليم االقتصادي (على سبيل املثال ،إذا تم
اإلفراج عن البضاعة قبل أو بعد وصولها بفترة من الزمن)
أو استخدام مصادر البيانات غير اجلمركية (على سبيل
املثال ،مسوح الشركات) ،ينبغي حتديد تواريخ أكثر مالءمة
واستخدامها (على سبيل املثال ،تاريخ وصول/مغادرة ناقلة
البضائع على النحو املبين يف وثائق النقل) .وتقع على عاتق
السلطات اإلحصائية للبلدان مسؤولية حتديد (أو تقدير)
أفضل تاريخ بديل يف املبادئ التوجيهية العامة لوقت القيد
بمراعاة خصوصية القواعد الوطنية بشأن اإلجراءات اإلدارية
وضرورة االتساق يف تطبيق األسلوب احملدد.
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 7-5نظام التجارة اخلاص هو النظام املستخدم عندما ال
يتطابق اإلقليم اإلحصائي مع اإلقليم االقتصادي؛ وبالتايل،
فإن بعض السلع التي تدخل اإلقليم االقتصادي أو تخرج
منه ال تكون مشمولة يف إحصاءات الواردات أو الصادرات،
بينما سلع أخرى متداولة داخل اإلقليم االقتصادي مشمولة
يف إحصاءات الواردات أو الصادرات .وقد تطبق االقتصادات
العرف
تعاريف خمتلفة لنظام التجارة اخلاص ،ولكن جرى ُ
على التفريق بين التعريفين «الدقيق» و«املوسع».
 8-5ويستخدم التعريف الدقيق لنظام التجارة اخلاص
عندما ال يشمل اإلقليم اإلحصائي سوى املنطقة التي يمكن
«التصرف داخلها يف السلع بدون قيود جمركية» .وبالتايل،
ال تشمل الواردات يف هذه احلالة سوى البضائع التي تدخل
منطقة التداول احلر 3لالقتصاد القائم بإعداد البيانات وال
تشمل الصادرات سوى السلع التي تخرج من منطقة التداول
احلر لالقتصاد القائم بإعداد البيانات .وبمقتضى التعريف
سجل ضمن إحصاءات الواردات السلع املستوردة
الدقيق ،ال ُت َّ
ألغراض التجهيز الداخلي والسلع التي تدخل منطقة صناعية
أو جتارية حرة 4أو املستودعات اجلمركية أو تخرج منها وال
يكون قد تم اإلفراج عنها من خالل اجلمارك ملنطقة التداول
درج ضمن صادرات
احلر .كذلك بمقتضى هذا التعريف ُت َ
السلع البضائع التي تخرج من منطقة التداول احلر وتدخل
إحدى املناطق املذكورة سلفا.
 ٩-٥وبموجب نظام التجارة اخلاص بمعناه املوسع،
ال ُتدرج ضمن إحصاءات الواردات/الصادرات السلع التي
تدخل منطقة التجارة احلرة أو تخرج منها والسلع التي تدخل
املستودعات اجلمركية أو تخرج منها ومل يتم اإلفراج عنها
من خالل اجلمارك ملنطقة التداول احلر .وبالتايل ،ال تشمل
إحصاءات التجارة الدولية للبضائع بموجب هذا النظام
سوى )1( :السلع التي تدخل منطقة التداول احلر وتخرج
منها )2( ،والسلع التي تدخل االقتصاد لغرض التجهيز
الداخلي أو تخرج منه بعد التجهيز الداخلي )3( ،والسلع التي
تدخل منطقة صناعية حرة أو تخرج منها.
 3منطقة التداول احلر هي املنطقة التي يجوز داخلها التصرف يف السلع
دون قيود جمركية.

« 4املنطقة احلرة» (أو «املنطقة اجلمركية احلرة») هي جزء من إقليم الدولة
ُينظر فيه إىل أي سلع تدخله بصفة عامة على أنها خارج اإلقليم اجلمركي
فيما يتعلق برسوم وضرائب االستيراد .ويف املناطق التجارية احلرة،
تقتصر العمليات املسموح بها عموما على تلك العمليات الالزمة حلفظ
السلع وأشكال املناولة املعتادة لتحسين تغليفها أو جودتها التسويقية
أو إلعدادها للشحن ،كتجزئة السلع غير املعبأة ،وجتميع الطرود ،والفرز
والتصنيف ،وإعادة التعبئة .ويف املناطق الصناعية احلرةُ ،يسمح بعمليات
التجهيز أو التصنيع.

 ١٠-٥ويوضح الشكل البياين  1-5تدفقات الواردات
والصادرات التي تدخل املناطق اخملتلفة لإلقليم االقتصادي
وتخرج منها.

 ١١-٥ويمكن تصنيف السلع التي تدخل امليناء
(الواردات) إىل اجملموعات التالية :السلع التي يتم اإلفراج
عنها من خالل اجلمارك إىل منطقة التداول احلر (م،)1
والسلع الني تدخل املناطق الصناعية احلرة (أ ،)1والسلع
التي تدخل أمكان التجهيز الداخلي (ب 5،)1والسلع التي
تدخل املناطق التجارية احلرة (ج ،)1والسلع التي تدخل
املستودعات اجلمركية (د .)1وتتعلق اجملموعة األخيرة من
املدرجة يف
التدفقات (هـ )1بتجارة الترانزيت املباشر غير
َ
إحصاءات السلع.

 ١٢-٥وتشير األسهم احلمراء يف الشكل البياين إىل
التدفقات السلعية احملتملة بين املناطق اخملتلفة لإلقليم
االقتصادي ،بما يف ذلك ( )1تدفقات السلع من املناطق
الصناعية والتجارية احلرة ،وكذلك من أماكن التجهيز
الداخلي واملستودعات اجلمركية (أ ،3ب ،3ج ،3د )3التي
يتم اإلفراج عنها من خالل اجلمارك ملنطقة التداول احلر،
( )2وتدفقات السلع من مناطق التداول احلر التي يتم اإلفراج
عنها من خالل اجلمارك للمناطق الصناعية والتجارية
احلرة ،وأماكن التجهيز الداخلي ،واملستودعات اجلمركية
(أ ،4ب ،4ج ،4د.)4

 ١٣-٥ويف إطار نظام التجارة العام ،فإن الواردات
سوف تساوي م + 1أ + 1ب + 1ج + 1د .1وبموجب التعريف
الدقيق لنظام التجارة اخلاص ،فإن الواردات سوف تساوي
م + 1أ + 3ب + 3ج + 3د ،3يف حين أنها سوف تساوي م1
 +أ + 1ب + 1ج + 3د 3بمقتضى التعريف املوسع لنظام
6
التجارة اخلاص.

 ١٤-٥وتتضمن السلع التي تخرج من امليناء (الصادرات)
اجملموعات التالية :السلع التي يتم تصديرها من منطقة

 5يمكن أن تكون هذه أي أماكن يمكن فيها إعفاء السلع بشروط من سداد
رسوم وضرائب االستيراد (يف إطار اإلجراء اجلمركي املعروف بالتجهيز
الداخلي) .ويجب أن يكون القصد من هذه البضائع أن ُيعاد تصديرها يف
غضون فترة حمددة بعد معاجلتها بالتصنيع أو التجهيز .وتبعا لإلجراءات
اجلمركية ،يمكن حتديد أماكن خاصة للتجهيز الداخلي أو أي أماكن ،شريطة
االمتثال للشروط األخرى للتجهيز الداخلي( .الفقرة  26من إحصاءات
التجارة الدولية للبضائع[ )2010 ،حسب النص املقدم للنسخ والترجمة
بتاريخ مارس .]2011
 6عندما يتم اإلفراج عن السلع من املناطق الصناعية والتجارة احلرة أو من
أماكن التجهيز الداخلي واملستودعات اجلمركية من خالل اجلمارك ملنطقة
التداول احلر ،يقدم التاجر الوثائق املالئمة يف اجلمارك للتغيير من نظام
جمركي (مثل التجهيز الداخلي) إىل آخر (مثل االستيراد املباشر).

إحصاءات التجارة الدولية للبضائع
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الشكل البياين  :١-٥تدفقات الواردات والصادرات

مأ

ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﺪاول اﳊﺮ
أ٣

أ٤

ب٣

ج٣

أ١
ب٤
ب١

ﺳﻠﻊ
ﺗﺪﺧﻞ
اﳌﻴﻨﺎء

خ١

د٣

اﳌﻨﺎﻃﻖ
اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
اﳊﺮة

أ٢

ب٢

أﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ اﻟﺪاﺧﻠﻲ
ج٤

ج١

اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﳊﺮة

د١

اﳌﺴﺘﻮدﻋﺎت اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ

ج٢

ﺳﻠﻊ
ﺗﻐﺎدر
اﳌﻴﻨﺎء

د٤

ﻫـ ١

ﲡﺎرة اﻟﺘﺮاﻧﺰﻳﺖ

د٢

ﻫـ ٢

املصدر :خبراء صندوق النقد الدويل.

التداول احلر (خ 7،)1والسلع التي يتم تصديرها من املناطق
الصناعية احلرة (أ ،)2والسلع التي يتم تصديرها من أماكن
التجهيز الداخلي (ب ،)2والسلع التي يتم تصديرها من
املناطق التجارية احلرة (ج ،)2والسلع التي يتم تصديرها
من املستودعات اجلمركية (د .)2وتمثل اجملموعة هـ 2السلع
التي تخرج من اإلقليم االقتصادي بموجب نظام الترانزيت
املباشر.
 ١٥-٥ويف إطار نظام التجارة العام ،فإن جمموع
الصادرات سوف يساوي خ + 1أ + 2ب + 2ج + 2د ،2يف
 7هذا التصدير يشمل السلع املن َتجة حمليا باستخدام مدخالت مستوردة أو
بدونها والسلع التي تم استيرادها يف فترة سابقة و ُأعيد تصديرها.

حين أنه بموجب التعريف الدقيق لنظام التجارة اخلاص،
فإن الصادرات سوف تساوي خ + 1أ + 4ب + 4ج + 4د،4
وبمقتضى التعريف املوسع لنظام التجارة اخلاص ،فإن
الصادرات سوف تساوي خ + 1أ + 2ب + 2ج + 4د .4وكما
هو احلال يف الواردات ،فإن الصادرات لن تتضمن السلع
العابرة بنظام الترانزيت (هـ )2سواء بموجب نظام التجارة
العام أو نظام التجارة اخلاص.
 16-5وتوصي إحصاءات التجارة الدولية للبضائع
( )2010باستخدام نظام التجارة العام يف إعداد بيانات
كل من إحصاءات الواردات والصادرات .ويؤكد دليل ميزان
املدفوعات ووضع االستثمار الدويل (الطبعة السادسة)
ضرورة أن يكون أساس إعداد بيانات ميزان املدفوعات هو
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مرشد جتميع بيانات ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل

تغيير امللكية االقتصادية وليس نظام التجارة العام (السلع
التي تدخل االقتصاد أو تخرج منه) أو نظام التجارة اخلاص
(السلع التي يتم اإلفراج اجلمركي عنها) .ويمثل نظام التجارة
العام البديل األفضل لقياس تغيير امللكية ألنه يوفر تغطية
أوسع وتاريخ تغيير امللكية قد يكون أقرب إىل تاريخ عبور
السلع احلدود الوطنية (تاريخ الشحن) عنه إىل تاريخ تقديم
اإلقرار اجلمركي .ويف بعض االقتصادات التي تستخدم
نظام التجارة اخلاص ينبغي إجراء بعض التعديالت يف
نطاق التغطية يف ميزان املدفوعات بالنسبة للسلع التي
مدرجة يف إحصاءات التجارة الدولية
تعبر احلدود وال تكون َ
للبضائع أو السلع التي ال تعبر احلدود ولكنها مدرجة يف
تلك اإلحصاءات .وينبغي ملعدي بيانات ميزان املدفوعات
حماولة التحقق من التأثير الواقع على ميزان املدفوعات
نتيجة توقيت القياس املستخدم يف إحصاءات التجارة
الدولية للبضائع .ويف بعض االقتصادات املعروف فيها أن
تاريخ اإلفراج اجلمركي أو تاريخ الشحن لسلع مهمة معينة
ال يتطابق مع تغيير امللكية ،يستخدم معدو بيانات ميزان
املدفوعات بيانات بديلة من مصادر أخرى بشكل انتقائي.
 17-5ويف إطار التعريف الدقيق لنظام التجارة
اخلاصُ ،يالحظ اثنان من القيود الرئيسية يف إحصاءات
الواردات مقارنة بمتطلبات دليل ميزان املدفوعات
ووضع االستثمار الدويل (الطبعة السادسة) )1( :إغفال
السلع التي تدخل املناطق األربعة غير منطقة التداول احلر
ويعاد تصديرها دون املرور بمنطقة التداول احلر؛ ( )2عدم
ُ
اتساق وقت القيد عند دخول السلع منطقة التداول احلر من
مناطق أخرى .ويحدث الفرق الزمني ألن امللكية تكون قد
تغيرت بالفعل عند دخول البضائع هذه املناطق ،يف حين
أن قيدها يف إحصاءات السلع سيحدث فقط عند دخولها
منطقة التداول احلر .وتسري نفس القيود يف إطار التعريف
املوسع ،باستثناء أن حاالت اإلغفال وعدم االتساق الزمني
سوف تشمل فقط السلع املتجهة إىل املناطق التجارية احلرة
واملستودعات اجلمركية.
 18-5ويف حالة الصادرات ،فإن أهم املعوقات يف
نظام التجارة اخلاص هو أنه قد يغطي السلع التي ال تغادر
اإلقليم االقتصادي .وحتديدا ،يف إطار التعريف الدقيق ،قد
يغطي السلع التي تخرج من منطقة التداول احلر إىل املناطق
األربعة األخرى ،ويف إطار التعريف املوسع ،قد يغطي السلع
التي تخرج من منطقة التداول احلر إىل املناطق التجارية
احلرة واملستودعات اجلمركية.

تبويب السلع األساسية

 19-5حتدد إحصاءات التجارة الدولية للبضائع
( )2010التبويبات اخملتلفة املستخدمة لتصنيف التجارة

الدولية والسلع .وهذه تتضمن التصنيف املوحد للتجارة
الدولية ،والنظام املنسق لتوصيف السلع األساسية وترميزها.
كذلك تعرض مطبوعة إحصاءات التجارة الدولية للبضائع
( )2010عالقة تلك التبويبات بغيرها من التبويبات
كالتصنيفات حسب الفئات االقتصادية الواسعة.
ُ 20-5يس َتخدم التصنيف املوحد للتجارة الدولية بصفة
رئيسية ألغراض حتليل التجارة .وتعكس جمموعات السلع
األساسية يف هذا التصنيف املواد املستخدمة يف اإلنتاج،
ومرحلة التجهيز ،وممارسات السوق واستخدامات املنتجات،
وأهمية السلع يف التبادل التجاري الدويل ،والتغيرات
التكنولوجية .والنظام املنسق هو قائمة دولية لتصنيف
املنتجات تسمح بتصنيف السلع املتداولة على أساس موحد
وصى بأن َتستخدِم االقتصادات
لألغراض اجلمركيةُ .
وي َ
النظام املنسق جلمع وإعداد ونشر إحصاءات التجارة الدولية
للبضائع .أما التصنيف حسب الفئات االقتصادية الواسعة
فالهدف منه هو تصنيف اإلحصاءات التجارية إىل فئات
اقتصادية كبيرة للسلع األساسية وتكميل البيانات املوجزة
التي يتم إعدادها على أساس أقسام التصنيف املوحد
للتجارة الدولية .وفهم هذه التبويبات مهم إلعداد بيانات
ميزان املدفوعات ونشرها وحتليلها وتوقعها.

التقييم

 21-5تقدم املبادئ التوجيهية إلحصاءات التجارة
الدولية للبضائع شرحا للفرق بين قيمة املعامالت ،وهي
السعر الذي يدفعه املستورد فعليا ،والقيمة املعلنة لألغراض
اجلمركية ،والتي عادة ما تكون القيمة املسجلة يف إحصاءات
التجارة الدولية للبضائع .كما تتبع املبادئ التوجيهية تطور
التقييمات اجلمركية .فقد اعتمد معظم االقتصادات ،ألغراض
تقييم الواردات ،التوصيات الواردة يف االتفاق بشأن تنفيذ
املادة السابعة من االتفاق العام بشأن التعريفات اجلمركية
والتجارة (الغات) لعام ( 1994اتفاق منظمة التجارة
العاملية بشأن التقييم اجلمركي) 8.ويقبل هذا االتفاق أساسا
قيم املعامالت التي يقدمها املستوردون .غير أنه يمكن
ملوظفي اجلمارك ،يف ظروف معينة ،تعديل هذه القيم إذا ما
رأوا أن تقييم املستورد يتهرب من جانب من رسوم االستيراد
(من خالل تقديم فواتير مزورة أو استخدام أسعار حتويل
زائفة) .وحتدد التوصيات الواردة يف االتفاق أيضا التقييم
الذي يلزم اعتماده يف حالة الواردات التي ال يقترن بها
حدوث أي حتركات يف النقد أو االئتمان .ومن فحص األدلة
 8النصوص القانونية :نتائج جولة أوروغواي للمفاوضات التجارية
املتعددة األطراف (جنيف :منظمة التجارة العاملية :)1995 ،االتفاق بشأن
تنفيذ املادة السابعة من االتفاق العام بشأن التعريفات اجلمركية والتجارة
لعام  ،1994اجلزء األول ،قواعد بشأن التقييم اجلمركي.

إحصاءات التجارة الدولية للبضائع
املتاحة ،يبدو يف الواقع العملي أن التقييم اجلمركي جملموع
الواردات املسجلة يتجاوز ،يف إطار املادة السابعة التفاق
الغات ،تقييم املعامالت بهامش صغير .وعلى هذا النحو ،قد
تعتبر القيمة اجلمركية بديال معقوال لقيمة املعامالت عند
استخدام أساس تقييم منظمة التجارة العاملية .ومع ذلك،
قد يلزم على القائم بإعداد إحصاءات ميزان املدفوعات
حتري املوقف الفعلي لتحديد ما إذا ينبغي تعديل التقييم أو
إمكانية ذلك.
 22-5وثمة موضوع تقييمي حمدد يخص نقطة
التقييم—وهو ما إذا كانت السلع مق َّومة على حدود
املستورد—أي بقيمة التكلفة والتأمين والشحن (سيف) على
حدود املستورد—أم بالقيمة من نوع تسليم ظهر السفينة
(فوب) 9على حدود املصدِّر .وتوصي إحصاءات التجارة
الدولية للبضائع ( )2010باعتماد التقييم من نوع «سيف»
للواردات ،بينما ألغراض إعداد بيانات ميزان املدفوعات
فإن التقييم من نوع «فوب» هو املطلوب .ويف ضوء هذا
الشرط ،توصي إحصاءات التجارة الدولية للبضائع ()2010
بجمع بيانات تكميلية للواردات املق َّومة على أساس «فوب».
قترح معاينة قيود الواردات كوسيلة حمتملة يمكن من
ُ
وي َ
خاللها جمع هذه البيانات .و ُتوصي املبادئ التوجيهية
بقيد الصادرات على أساس «فوب» ،وهي ممارسة متسقة
مع متطلبات ميزان املدفوعات.
 23-5وقد ال يكون التقييم من نوع «فوب» أو من نوع
«سيف» ممثال لسعر العقد ،والذي يعتمد على ترتيبات التسليم
التي يتخذها املستورد واملص ّدر .وبالتايل ،توجد أسس عديدة
للتقييم يف الواقع العملي ،وقد يتطلب التقييم على أساس
فوب/سيف بعض التقدير من جانب معدي البيانات .وقد ال
يلتزم بعض االقتصادات التزاما تاما باألساس «فوب» أو
األساس «سيف» .ففي إجراءات إحصاءات التجارة الدولية
للبضائع التي يعتمدها االحتاد األوروبي لقياس تدفقات
التجارة داخل االحتاد ،يتم جمع املعلومات على أساس سعر
العقد ،ثم يتم إدخال تعديالت لوضع اإلحصاءات على أساس
التقييم املطلوب وفقا للمعايير الدولية.
 24-5وثمة قضية تقييم إضافية تتعلق بتحويل العملة.
فإحصاءات التجارة الدولية للبضائع ( )2010تنص على
ما يلي(« :أ) حيثما يكون حتويل العملة ضروريا لتحديد
 9ال ينطبق شرط «تسليم ظهر السفينة» (فوب) إال يف حالة السلع املشحونة
من البلد املص ّدر عن طريق البحر أو بإحدى اجملاري املائية الداخلية.
وعندما تستخدم وسائل النقل األخرى للصادرات وال ينطبق الشرط فوب،
فإن شرط «تسليم الناقل» يف ميناء التصدير يمكن أن يحل حمله .وإذا
مل ينطبق أي من النوع فوب أو النوع تسليم الناقل (على سبيل املثال،
الصادرات عن طريق السكة احلديد أو خطوط األنابيب) ،يمكن استخدام
«التسليم عند حدود» البلد املصدِّر.
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القيمة اجلمركية ،يكون سعر الصرف املستخدم هو السعر
الذي تنشره حسب األصول السلطات اخملتصة لبلد االستيراد
املعني ويعكس ،بأقصى درجة من الفعالية ،القيمة اجلارية
لهذه العملة يف التعامالت التجارية لعملة بلد االستيراد،
بالنسبة للفترة التي تشملها كل من وثائق النشر؛ (ب) سعر
التحويل املستخدم هو السعر الساري وقت التصدير أو وقت
االستيراد ،على النحو الذي يوفره كل عضو».
 25-5وينبغي اعتماد منهج متكافئ للتحويل على
كل من الواردات والصادرات .ولدى توافر سعري الشراء
والبيع (الرسمية/السوقية) ،فإن السعر املستخدم هو النقطة
الوسطى بين السعرين ،بحيث تستبعد أي رسوم للخدمة (أي
الفارق بين النقطة الوسطى وهذه األسعار) .وإذا مل يتوافر
وصى باستخدام
السعر يف تاريخ التصدير أو االستيرادُ ،ي َ
متوسط السعر يف أقرب فترة معتمدة .ويجب على معدي
بيانات ميزان املدفوعات تقييم أسعار الصرف املقررة
بموجب القوانين أو االجراءات اجلمركية ومدى التزامها
بمبادئ القيد بميزان املدفوعات .وينبغي أن يقترن هذا
التقييم بتحري املمارسة الفعلية .ويجب إدخال تعديالت إذا
تسبب التحويل غير املالئم لقيم الواردات والصادرات من
العمالت األجنبية إىل وحدة احلساب يف أخطاء جسيمة يف
حسابات ميزان املدفوعات.

 26-5ولكن ما عالقة مبادئ التقييم هذه بمتطلبات
إعداد بيانات ميزان املدفوعات؟ بالنسبة ألغراض ميزان
املدفوعات ،فإن نقطة التقييم الالزمة لكل من الصادرات
والواردات هي «فوب» .وعند التقييم على أساس “سيف” آو
أي تقييم آخر ،ينبغي على معدي بيانات ميزان املدفوعات
تقدير عناصر الشحن والتأمين على نحو منفصل للوصول
إىل تقييم فوب .ويقتضي معدو بيانات ميزان املدفوعات
أساسا توفير سعر السوق لتقييم التجارة .وعادة ما يكون
سعر املعامالت بديال جيدا لسعر السوق؛ ويف احلاالت
االستثنائية للتسعير التحويلي للمعامالت بين الشركات
املنتسبة ،يمكن لقيم أخرى مكافئة للسوق أن حتل حمله.
وقد يكون من اجملدي يف هذا الصدد تبادل املعلومات مع
االقتصادات املقابلة .

قياس الكمية

 27-5تشرح املبادئ التوجيهية خمتلف القياسات
الكمية الالزمة إلحصاءات التجارة الدولية للبضائع .وبينما
يتوىل معدو بيانات ميزان املدفوعات إعداد البيانات أساسا
بالقيم اجلارية ،ينبغي أن تكون القياسات الكمية ذات
أهمية مع ضرورة النظر يف إدراجها يف أي حتليل يقترن
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مرشد جتميع بيانات ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل

بإحصاءات ميزان املدفوعات .كذلك هناك بعض القياسات
الكمية للسلع ستكون ضرورية أيضا ملعدي بيانات ميزان
املدفوعات املنوط بهم وضع توقعات لسالسل بيانات السلع
يف ميزان املدفوعات.

التبويب حسب االقتصاد الشريك

 28-5تشكل التجارة يف السلع املص َّنفة حسب االقتصاد
الشريك األساس إلعداد بيان إقليمي مليزان املدفوعات فيما
يتعلق بالسلع .وتعرض املبادئ التوجيهية مفاهيم خمتلفة
يمكن استخدامها لتحديد التبويب حسب االقتصاد الشريك
كما تقدم مناقشة مفيدة لكل منها .ولالطالع على مناقشة
أوسع نطاقا حول هذا املوضوع ،راجع امللحق اخلامس بهذا
املرشد.

إعداد بيانات إحصاءات التجارة الدولية للبضائع

 29-5يف معظم االقتصادات ،تمثل استمارات اإلقرارات
اجلمركية (أو البيانات املقدمة إلكترونيا من التجار أو
وكالئهم ملوظفي اجلمارك بديال عن استمارات اإلقرارات
اجلمركية) الوثائق املصدرية إلحصاءات التجارة الدولية
صممت هذه االستمارات لتعكس خمتلف
للبضائع .وقد ُ
التدفقات التجارية احملددة يف الشكل البياين .1-5
 30-5وعادة ما ُيطلَب من األفراد لدى وصولهم إىل
االقتصاد املعني ،أو أحيانا لدى مغادرته ،استكمال بيانات
استمارات اإلقرار اجلمركي .وقد تستخدم البيانات (عن قيمة
السلع املعلنة) من تلك الوثائق لتقدير اإلنفاق على السفر إذا
كانت القيمة ال تتجاوز حدا جمركيا معينا .غير أن السلع
املعدة إلعادة البيع يتم إدراجها ضمن البضائع العامة.
وعادة ما تكون هناك استمارة خمصصة للسلع املُرسلة عن
طريق الطرود البريدية ،وينبغي من حيث املبدأ قيد القيمة
املعلنة لتلك السلع يف إحصاءات التجارة الدولية للبضائع.

 31-5وبموجب اإلجراءات التي وضعت لقياس
إحصاءات التجارة الدولية للبضائع يف االحتاد األوروبي،
تقوم الشركات بإبالغ البيانات مباشر ًة ملعدي بيانات
إحصاءات التجارة الدولية للبضائع ،وليس اجلمارك ،فيما
يتعلق بالتجارة داخل االحتاد األوروبي.
 32-5وقد يكون لإلجراءات اجلمركية تأثير على القيد،
ومن ثم على جودة إحصاءات التجارة الدولية للبضائع.
وي َقصد باإلجراء اجلمركي معاملة تطبقها اجلمارك على
ُ
ويستخدم كأساس
اجلمركية،
للرقابة
تخضع
التي
البضائع
ُ
لتحديد تدفقات السلع .ومن أمثلة اإلجراء اجلمركي الذي
يشمل الواردات :اإلفراج اجلمركي لالستخدام احمللي ،اإلجراء
اخلاص باملستودعات اجلمركية ،املناطق احلرة ،التجهيز
الداخلي ،وجتهيز السلع لالستخدام احمللي.

رسل الوثائق اجلمركية النهائية إىل
 33-5وعادة ما ُت َ
مكتب اإلحصاء الوطني حيث يقوم العاملون بتجهيز الوثائق
وإعداد بيانات إحصاءات التجارة الدولية للبضائع .ويف
العديد من االقتصادات ،تتسم إحصاءات التجارة الدولية
للبضائع بقدر جيد من حسن التوقيت؛ فكل من اإلحصاءات
اجملمعة العامة واإلحصاءات املفصلة تصبح متاحة يف
غضون شهر من انتهاء الفترة املرجعية.
 34-5وفيما يلي بعض العوامل التي تؤدي جودة
إحصاءات التجارة الدولية للبضائع:
• ينبغي أن يكون معدو إحصاءات التجارة الدولية
للبضائع على دراية جيدة باملبادئ التوجيهية
اإلحصائية الدولية وينبغي عليهم اتباعها بدقة من
خالل حث موظفي اجلمارك على جمع البيانات ذات
الصلة أو من خالل إجراء استفسارات تكميلية عن
املستوردين واملصدرين.
• ينبغي ملعدي إحصاءات التجارة الدولية للبضائع
احلفاظ على اتصال وثيق مع املستخدمين ،مثل
معدي بيانات ميزان املدفوعات واحلسابات القومية،
وذلك حلل القضايا الصعبة املتعلقة باملفاهيم
واملعاملة ولتنسيق املعامالت املعتمدة أيا كانت.
• ينبغي ملعدي إحصاءات التجارة الدولية للبضائع
إجراء اختبارات مستقلة لنطاق التغطية واستحداث
إجراءات تغطية مالئمة.
• ينبغي ملعدي إحصاءات التجارة الدولية للبضائع
إجراء عدد من اختبارات التحقق ومنها على سبيل
املثال التحقق من نسبة القيمة إىل الكمية (قيمة
الوحدة) يف البيانات ،واالستعالم عن احلاالت التي
العرف السائد.
تقع خارج نطاق ُ

استخدامات إحصاءات التجارة الدولية
للبضائع يف احلسابات الدولية

ُ 35-5تستخدم إحصاءات التجارة الدولية للبضائع
يف العديد من األغراض .ففي معظم االقتصادات ،تقدم تلك
اإلحصاءات بيانات أساسية إلعداد بند السلع يف ميزان
املدفوعات .وقد تستخدم هذه اإلحصاءات ،سواء بشكل
مباشر أو غير مباشر ،يف إعداد بيانات خدمات النقل؛
واخلدمات املرتبطة بنقل التكنولوجيا ،واألعمال الترفيهية،
واستئجار املعدات؛ والسلع التي يتم توفيرها يف إطار
برامج املعونة األجنبية .وقد توفر هذه اإلحصاءات أيضا
قوائم بالشركات املشاركة يف املعامالت السلعية و/أو
اجلهات املهمة املتلقية للتمويل الدويل ،ومقدمي االئتمان
التجاري ،ومشتريي اخلدمات األخرى أو مقدميها .وعليه،
يمكن استخدام نظام إحصاءات التجارة الدولية للبضائع
يف إنشاء قائمة باجملتمع اإلحصائي لسجل شركات ميزان
املدفوعات ،وهو موضوع يتناوله الفصل الثاين بالنقاش.
 36-5ويتم جمع بيانات واسعة النطاق يف استمارات
إحصاءات التجارة الدولية للبضائع .وبالنسبة ملعدي

إحصاءات التجارة الدولية للبضائع
بيانات ميزان املدفوعات ،تتمثل أكثر البيانات أهمية يف
قيمة السلع ،وتبويب السلع األساسية ،والكمية ،وتاريخ
الشحن (تاريخ وصول البضائع إىل امليناء بالنسبة للواردات
أو تاريخ اخلروج من امليناء يف حالة الصادرات) ،ووسيلة
النقل ،وإقامة شركة النقل املُشغِ لة ،وعملة املعاملة ،وطريقة
السداد.
 37-5ويجب أن يكون معدو بيانات ميزان املدفوعات
على دراية باملمارسات الفعلية املعتمدة يف إعداد بيانات
إحصاءات التجارية الدولية للبضائع بغية حتديد مواطن
القوة والضعف يف تلك اإلحصاءات .وجدير باالهتمام بصفة
خاصة )1( :فترات التأخر بين تواريخ الشحن أو اإلفراج
اجلمركي ومعاجلة الوثائق (مثل هذه الفترات قد تتسبب يف
مشاكل مرتبطة بالوقت عند استخدام إحصاءات التجارة
الدولية للبضائع يف إعداد بيانات ميزان املدفوعات)؛ ()2
تقييم صادرات معينة قد ال تكون أسعارها النهائية معلومة
يف أوقات التصدير (تقييم املنتجات الزراعية والتعدينية
يمكن أن يمثل مشاكل خاصة)؛ ( )3والسلع املعفاة من
الرسوم اجلمركية التي تكون موضع اهتمام أقل من موظفي
اجلمارك (يف الغالب قد ال يتم إنشاء وثائق للسلع املعفاة
من الرسوم اجلمركية—خاصة الصادرات وواردات احلكومة
والدفاع).
 38-5كذلك يجب أن يكون معدو بيانات ميزان
املدفوعات على دراية بنقص التغطية من جانب إحصاءات
التجارة الدولية للبضائع بالنسبة للسلع املهربة التي غالبا
ما يتم استيرادها/تصديرها بشكل غير رسمي بواسطة أفراد
يعيشون بالقرب من النقاط احلدودية.
 39-5وجتدر اإلشارة إىل أن املبادئ التوجيهية
الدولية إلحصاءات التجارة الدولية للبضائع ال تطبق
بالكامل يف كافة االقتصادات ،كما أن هذه املبادئ ال
تنص على اجتاهات حمددة يف كافة احلاالت ،ومن ثم
يجب على معدي تلك اإلحصاءات اتخاذ بعض اخليارات.
فكما هو مذكور آنفا ،ال تتسق املبادئ التوجيهية الواردة
يف إحصاءات التجارة الدولية للبضائع ( )2010بشكل
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كامل مع املبادئ احملاسبية مليزان املدفوعات حسبما
يرد يف دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل
(الطبعة السادسة) .وبالتايل ،يجب على معدي بيانات
ميزان املدفوعات ،بالتعاون مع معدي بيانات إحصاءات
التجارة الدولية للبضائع ،القيام أوال بمراجعة إحصاءات
التجارة الدولية للبضائع على املستوى الوطني لتحديد
الفروق بين متطلبات إحصاءات التجارة الدولية للبضائع
ومتطلبات ميزان املدفوعات .ثم العمل على حتديد حجم
هذه الفروق .وإن أمكن ،ينبغي على معدي بيانات ميزان
املدفوعات وبيانات إحصاءات التجارة الدولية للبضائع
اتخاذ ترتيبات العتماد إجراءات مناسبة لتصحيح الفروق
اجلسيمة .وقد تتضمن األنشطة التصحيحية حث السلطات
اجلمركية على تعديل اإلجراءات ،وجمع بيانات إضافية
(بمعرفة معدي بيانات إحصاءات التجارة الدولية للبضائع
أو بيانات ميزان املدفوعات) مباشرة من الشركات أو توفير
تقسيمات إضافية من خالل إحصاءات التجارة الدولية
للبضائع .وقد يكون من األنسب يف بعض األحيان إدخال
تعديالت خاصة على عملية إعداد بيانات ميزان املدفوعات،
نظرا ألنه ،من منظور ميزان املدفوعات ،قد ينشأ بعض أوجه
القصور املتصورة يف إحصاءات التجارة الدولية للبضائع
جملرد اختالف األساس املفاهيمي إلحصاءات التجارة
الدولية للبضائع وإحصاءات ميزان املدفوعات.
 40-5كذلك توفر إحصاءات التجارة الدولية للبضائع
مدخالت حلساب باقي العامل يف احلسابات القومية( .ويف
الوضع األمثل ،ينبغي أن تكون العالقة من خالل نظام
إعداد بيانات ميزان املدفوعات) .ويمكن استخدام إحصاءات
التجارة الدولية للبضائع بشكل مباشر وغير مباشر إلعداد
إحصاءات السلع باألسعار اجلارية واألسعار الثابتة املعدلة
موسميا أو غير املعدلة موسميا واملقترنة بمخفضات ضمنية
مناسبة لألسعار .وللعديد من التحليالت ،ينبغي تصنيف
السلع وفقا جملموعات السلع األساسية الواسعة اخملتلفة.
وعلى مستوى أكثر تفصيال ،تمثل إحصاءات التجارة الدولية
للبضائع أحد املدخالت املهمة يف إعداد بيانات جداول
املدخالت واخملرجات يف احلسابات القومية.

6

البيانات من املصادر الرسمية واإلدارية

عرض عام
 ١-٦يغطي هذا الفصل مصادر البيانات عن املعامالت
واملراكز يف األصول واخلصوم املالية اخلارجية لقطاعي
احلكومة العامة والبنك املركزي 1.ويمكن أن يكون لهذه
املعامالت واملراكز تأثير كبير على ميزان املدفوعات؛
ولذا فإن قياسها يتطلب العناية الدقيقة .كذلك يتناول
هذا الفصل البيانات (التي قد تكون ذات أهمية مليزان
املدفوعات) التي جتمعها مؤسسات القطاع احلكومي كمن َتج
ثانوي لتنفيذ وظائفها اخملتلفة .وتتضمن األمثلة على ذلك
البيانات من الطلبات املقدمة لالستثمار ،وللحصول على
النقد األجنبي ،وللتصدير ،والبيانات من سلطات الضرائب
والتعليم والصحة.
 2-6ومصادر البيانات حمل الوصف يف هذا الفصل قد
تكون املصادر الوحيدة لبنود خمتلفة يف ميزان املدفوعات
ووضع االستثمار الدويل .وقد تستخدم هذه املصادر أيضا
لتكميل مصادر مثل نظام إبالغ بيانات املعامالت الدولية
أو مسوح املؤسسات ،أو للتحقق من صحة البيانات التي يتم
جمعها يف أماكن أخرى.
 3-6ومن املفيد النظر يف مصادر بديلة للبيانات
عن قطاعي احلكومة العامة والبنك املركزي .فالبيانات
عن األنشطة الدولية للبنك املركزي يمكن احلصول عليها
مباشرة من البنك املركزي أو من نظام إلبالغ بيانات
املعامالت الدولية—إذا كان البنك املركزي مدرجا كإحدى
اجلهات املبلغة للبيانات .ويف حين أن العديد من هيئات
احلكومة العامة قد يكون مشتركا يف األنشطة الدولية ،فإن
املدفوعات أو املقبوضات املرتبطة بمعظم هذه األنشطة
سوف يتم قيدها ،يف الدفتر األستاذ احلكومي ،بواسطة
الوحدة احملاسبية املركزية للحكومة .وغالبا ما يتم تسوية
هذه املعامالت واملراكز من خالل البنك املركزي ،عندما
يقوم بدور املصريف للحكومة.

 1يجب حتديد مكونات قطاع السلطات النقدية عندما تتوىل مؤسسات غير
البنك املركزي تنفيذ عمليات معينة ُتعزى يف العادة إىل البنك املركزي
(راجع دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل ،الطبعة السادسة،
الفقرة .)66-6

 4-6ومن املرجح ممارسة وظائف إدارة الدين احلكومي
بشكل منفصل يف مكتب ملراقبة أو إدارة الدين ،ومن املرجح
أن يتوىل البنك املركزي دور املصريف للحكومة .وبالتايل،
جلمع بيانات عن املعامالت واملراكز الدولية لقطاع
احلكومة العامة باإلضافة إىل تلك اخلاصة بديون الشركات
غير املالية أو املالية املضمونة من احلكومة ،قد يتعين على
معدي البيانات خماطبة مكتب احملاسبة املركزي أو مكتب
إدارة الدين التابع للحكومة أو البنك املركزي (من خالل
عملية حمددة جلمع البيانات) .

 5-6وقد يكون من الضروري خماطبة وحدات أخرى
تابعة للحكومة للحصول على معلومات كاملة عن بعض
األنشطة الدولية للحكومة العامة .فالسلطات الضريبية قد
تكون مصدرا مالئما للبيانات عن الضرائب املستقطعة من
املنبع والضرائب األخرى مستحقة الدفع من غير املقيمين.
وقد تكون سلطات املوانئ والنقل مصادر جيدة لبيانات
خمتلف رسوم النقل مستحقة الدفع للحكومة .وقد تتحمل
كيانات حكومية معينة تتلقى سلعا وخدمات من اخلارج
مسؤولية أداء املدفوعات ،وقد يكون ضروريا خماطبة هذه
الكيانات بشكل مباشر للحصول على املعلومات الالزمة
ألغراض ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل .وقد
تشمل هذه الكيانات وزارة الدفاع ،ووزارة اخلارجية،
ووزارة األشغال العامة (وخاصة إذا كانت هذه الوزارة
مسؤولة عن إدارة مشروعات مم َّولة من املعونة األجنبية)،
ومكتب املعونة األجنبية ،ووزارة التعليم ،ووزارة الصحة.
وقد يكون ضروريا أيضا خماطبة الهيئات احلكومية التي
توفر املوظفين الفنيين أو توظف العمالة على سبيل اإلعارة
من اخلارج فيما يتعلق بتلك األنشطة.
 6-6وباإلضافة إىل احلكومة املركزية ،قد تشارك
مستويات أخرى من احلكومة ،مثل حكومات الواليات أو
املقاطعات أو اإلدارات احمللية ،يف املعامالت واملراكز
الدولية .ويف هذه احلالة ،قد يتعين على معدي البيانات
خماطبة املؤسسة (املؤسسات) املالئمة داخل كل مستوى من
املستويات احلكومية لقياس األنواع املعينة من املعامالت
واملراكز الدولية.

		
البيانات من املصادر الرسمية واإلدارية

 7-6ويف حين أن العديد من الشركات اململوكة للحكومة
قد يكون مشاركا يف األنشطة الدولية ،فإن هذه املؤسسات
تعتبر شركات ،وبالتايل ال تعتبر جزءا من قطاع احلكومة
العامة .و ُتستبعد من فئة احلكومة العامة املؤسسات
اخلاضعة لسيطرة احلكومة التي )1( :تنتج سلعا وخدمات
سوقية (أي تتقاضى أسعارا ذات داللة اقتصادية))2( ،
درج ضمن
وتمسك جمموعات كاملة من احلسابات ،ولكنها ُت َ
املؤسسات العامة يف القطاع املالئم للشركات املالية أو غير
املالية (دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل،
الفقرة .)92-4

البيانات عن احلكومة العامة
والبنك املركزي

 8-6ينبغي أن يكون معدو البيانات على دراية وفهم
جيد ألنماط اإلنفاق واإليرادات والتمويل للحكومة العامة
والبنك املركزي .ومن املهم كذلك بصفة خاصة أن يكون لدى
معدي البيانات فهم لكيفية تسجيل البيانات يف احلسابات
احلكومية على خمتلف املستويات (املركزية ،واإلقليمية
(على مستوى الوالية واملقاطعة) واحمللية) .وألغراض جمع
البيانات ينبغي إيالء أولوية كبرى ملؤسسات احلكومة التي
لها تأثير كبير على ميزان املدفوعات.

 9-6وبالنسبة للحكومة املركزية ،غالبا ما تكون هناك
وحدة حماسبية مركزية—عادة داخل وزارة املالية—
مسؤولة عن جمع املعلومات عن غالبية ،إن مل يكن كل،
املقبوضات والنفقات .ورغم أنه قد يكون هناك قدر من
تفويض السلطة ألداء املدفوعات ،فمن الضروري أن يكون
لدى الوحدة احملاسبية املركزية بيانات حماسبية موثوقة
عن غالبية املعامالت واملراكز الدولية التي جتريها احلكومة
املركزية .وعليه ،سوف يكون من املمكن استخدام هذه
احلسابات املركزية—وتعرف غالبا باسم «الدفتر األستاذ
العام»—الستخالص بيانات ميزان املدفوعات ووضع
االستثمار الدويل املطلوبة .ويف بعض االقتصادات ،يتم
حتديد كافة مدفوعات احلكومة التي ُتسدد يف اخلارج
واستخالصها شهريا من الدفتر األستاذ العام للحكومة
املركزية ،وذلك بغرض إعداد بيانات بنود ميزان املدفوعات
املرتبطة بمعامالت احلكومة ،وبنود وضع االستثمار الدويل
املتعلقة بمراكز احلكومة .ونظرا ألن النظام احملاسبي
احلكومي يعمل باحلاسب اآليل بوجه عام ،فإن البيانات
الالزمة قد تتوافر بعد انتهاء الشهر بيوم أو اثنين (وإن زادت
الفترة أحيانا عن ذلك).
 10-6ومع ذلك ،نظرا ألن هذه الوحدات احملاسبية
املركزية عادة ما تكون معنية باملقبوضات والنفقات
(وليس بتغيرات امللكية) ،فقد ال تكون مصدرا جيدا لكافة
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بنود البيانات 2.وعلى سبيل املثال ،لقياس االئتمان
التجاري على الواردات ،قد يلزم حتديد تواريخ فعلية لتغيير
ملكية (تسليم) السلع واخلدمات ،باإلضافة إىل تواريخ
أداء املدفوعات .وللمعلومات عن تواريخ التسليم ،قد تكون
وحدة حماسبية حكومية يف مستوى أدنى من احلكومة
املركزية مصدرا ُمرضيا بصورة أكبر للمعلومات ألن
الوحدات احملاسبية للحكومة املركزية غالبا ما تعتمد على
املستويات احلكومية األدنى لتنظيم الترتيبات التعاقدية،
وضمان تسليم السلع ،وما إىل ذلك .وباملثل ،للحصول
على بيانات عن املساعدات العسكرية واإلنمائية األجنبية،
فإن السلطات احلكومية املعنية مباشرة بهذه األنشطة قد
تكون هي املصدر األنسب نظرا ألن العديد من املعامالت
قد ال ينطوي على مدفوعات نقدية .بل قد يكون حتى من
املستصوب والضروري جمع هذه البيانات على أساس كل
مشروع على حدة.

 11-6وبمجرد حتديد مصدر (مصادر) البيانات
املالئمة ،ينبغي ملعدي البيانات التفاوض مع السلطات
املعنية إلدخال أي تعديالت مطلوبة الستخالص البيانات
والتصنيفات الالزمة من النظام احملاسبي احلكومي
ولترتيب آلية مناسبة وتتسم بحسن التوقيت إلبالغ البيانات.
ومن املستحسن ملعدي بيانات ميزان املدفوعات تنسيق
املتطلبات مع معدي بيانات إحصاءات مالية احلكومة.
عرض الروابط بين ميزان املدفوعات وإحصاءات مالية
و ُت َ
احلكومة يف امللحق « ،6الروابط بين احلسابات الدولية
وإحصاءات مالية احلكومة».

معامالت السفارات والدفاع

درج النفقات املباشرة املدفوعة يف اخلارج
ُ 12-6ت َ
لقاء السلع واخلدمات التي تستعملها السفارات والقنصليات
واملنشآت العسكرية ،وبعثات املعونة ،ووكاالت املعلومات،
واملؤسسات احلكومية األخرى الكائنة باخلارج ضمن
السلع واخلدمات احلكومية غير املدرجة يف موضع آخر يف
ميزان املدفوعات .وبالنسبة لألجور والرواتب التي ُتدفع
للمقيمين يف االقتصاد املُضيف الذين يعملون يف السفارات
وما شابهها فيتعين أيضا قياسها وإدراجها يف ميزان
املدفوعات ضمن تعويضات العاملين .أما األجور والرواتب
دفع للدبلوماسيين والعاملين اآلخرين يف هذه
التي ُت َ
املؤسسات فال تمثل معامالت مدرجة يف ميزان املدفوعات.
غير أن معدي البيانات قد يفترضون أن كل الرواتب املدفوعة

 2وعالوة على ذلك ،يف بعض االقتصادات قد يكون هناك نظام حماسبي
يتسم بقدر أكبر من الالمركزية .ويجب التشديد على ضرورة تغطية أنشطة
كافة الوحدات املشاركة يف معامالت ومراكز احلكومة العامة مع غير
املقيمين يف أي عملية إلعداد البيانات تتضمن غير مقيمين.
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مرشد جتميع بيانات ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل

لهؤالء العاملين ،أو نسبة معينة 3منها ،سوف يتم إنفاقه يف
االقتصاد املُضيف ،وبالتايل ُيدرج ضمن السلع واخلدمات
احلكومية غير املدرجة يف موضع آخر .كذلك يتعين إدراج
النفقات املرتبطة بتوفير الترتيبات العسكرية املشتركة
وقوات حفظ السالم ضمن هذه البند (دليل ميزان املدفوعات
ووضع االستثمار الدويل—الطبعة السادسة ،الفقرات من
 174-10إىل .)178-10

 13-6وعادة ما تكون املعلومات عن املعامالت
املرتبطة بالسفارات والدفاع واملنشآت احلكومية األخرى
الكائنة باخلارج متاحة من الدفتر األستاذ احلكومي أو
من إدارات حكومية كوزارتي اخلارجية والدفاع .وألغراض
سجل فيها هذه
ميزان املدفوعات ،فإن األوقات التي ُت َّ
املعامالت (عادة على أساس نقدي) يف السجالت احلكومية
عادة ما تعتبر أنها توفر قيما ُمقا ِربة معقولة للتغييرات
يف امللكية .غير أنه إذا نشأت اختالفات كبيرة بين توفير
خدمة ما وسداد مقابلها ،يجب إنشاء حساب دائن (مدين) يف
ميزان املدفوعات ويف وضع االستثمار الدويل.

 14-6ورغم أن تبويب معامالت السفارات وخدمة
الدفاع واملعامالت املشابهة إىل عنصري الدخل (تعويضات
العاملين) واخلدمات هو كل املطلوب ألغراض ميزان
املدفوعات ،فقد يكون من املفيد أن يبحث معدو البيانات
يف خمتلف عوامل التكلفة املعنية وتبويب البيانات حسب
االقتصاد الشريك .فتقسيم املدفوعات إىل عناصر مثل
اإليجار واخلدمات والترفيه والرواتب وعناصر أخرى
ومقارنة تلك املدفوعات مع عدد املوظفين العاملين يف
االقتصاد قد يكون مفيدا ألغراض االستنباط وتقدير النفقات
احلكومية األجنبية يف االقتصاد القائم بإعداد البيانات.

النفقات واإليرادات اجلارية األخرى للحكومة

 15-6تتضمن النفقات اجلارية األخرى للحكومة
املدفوعات مقابل واردات احلكومة ،وسفر املوظفين
احلكوميين للخارج ،ويف بعض احلاالت الرسوم واملنح
الدراسية ،واخلدمات األخرى التي تشتريها احلكومة،
واملعاشات التقاعدية املدفوعة للموظفين السابقين غير
املقيمين حالي ًا وللمقيمين السابقين الذين هاجروا .ويجب
أن تكون هذه البيانات متاحة من احلسابات احلكومية وأن
تكون مص َّنفة على النحو املالئم ألغراض إعداد بيانات
3
وصى بأن يكون أساس وضع هذه االفتراضات قائما على مسح
ُي َ
أو مصدر آخر للمعلومات قد يوفر وسيلة لتقدير املبالغ التي ينفقها
الدبلوماسيون والعسكريون وما شابههم أثناء وجودهم باخلارج يف
أعمال حكومية رسمية.

ميزان املدفوعات .وعلى جانب اإليرادات ،يتعين أن تتوافر
بيانات عن خمتلف الرسوم والضرائب واملصاريف التي
تتقاضاها احلكومة .وهذه قد تتضمن ما يلي:
• الضرائب املستقطعة من املنبع وضرائب الدخل التي
يتم حتصيلها من غير املقيمين
• ضريبة مغادرة املطار التي يتم حتصيلها من غير
املقيمين
• رسوم صيد األسماك يف أعايل البحار ورسوم
التراخيص األخرى مقابل استخدام املوارد الطبيعية
أو األنواع األخرى من األنشطة التي يتم حتصيلها من
غير املقيمين
• رسوم النقل ومدفوعات اخلدمات مثل رسوم هبوط
الطائرات ورسوم الشحن والتفريغ التي تقوم السلطات
احلكومية بتحصيلها

الدين اخلارجي للقطاع العام

4

 16-6قد يكون مكتب إدارة الدين يف االقتصاد املعني
مسؤوال عن إدارة الدين احلكومي أو مراقبته ،وأحيانا ما
ُتناط به مراقبة الدين املضمون من احلكومة .ويمكن خماطبة
هذا املكتب للحصول على بيانات عن األصول واخلصوم
اخلارجية (عدا االحتياطيات) لقطاع احلكومة العامة ،وعلى
بيانات عن الدين اخلارجي للقطاعات التي أصدرت دينا
مضمونا من احلكومة (مثل شركات تلقي الودائع األخرى،
درج
عدا البنك املركزي والقطاعات األخرى) .ويجب أال ُت َ
البيانات عن الدين املضمون من احلكومة يف دين القطاع
احلكومي ما مل تكن احلكومة قد حصلت عليه فعال ،ولكنها
معلومات مفيدة جدا لفهم مدى احتمالية انكشاف احلكومة
على اخملاطر .ويجب إدراج هذه البيانات ضمن القطاع الذي
تكبد الديون؛ غير أنه ينبغي ملعدي البيانات التأكد من جتنب
احلساب املزدوج إذا كانت البيانات عن األصول واخلصوم
اخلارجية يتم جمعها أيضا من خالل مسوح املؤسسات.
 17-6وعادة تتوافر معلومات أساسية عن كل أداة
من أدوات الدين من خالل اتفاقية االقتراض أو االئتمان
أو الوثائق ذات الصلة ،والتي ينبغي أن تكون نسخة منها
مو َدعة —يفضل أن يكون ذلك بموجب القانون—لدى
مكتب إدارة الدين لكافة أدوات الدين احلكومي أو املضمون

 4يشمل القطاع العام احلكومة العامة ،والبنك املركزي ،وشركات
تلقي الودائع فيما عدا البنك املركزي ،والقطاعات األخرى التي تعتبر
شركات عامة (راجع إحصاءات الدين اخلارجي—مرشد ملعديها
ومستخدميها ،الفقرة .)5-5

		
البيانات من املصادر الرسمية واإلدارية

من احلكومة .وإذا كان لدى مكتب إدارة الدين بيانات عن
القطاعات األخرى—وعلى سبيل املثال ،الشركات اململوكة
للحكومة أو دين الشركات األخرى املضمون من احلكومة—
قد يتم جمع هذه البيانات ولكن ينبغي إعدادها بشكل
منفصل .وينبغي ملعدي هذه البيانات الرجوع إىل إحصاءات
5
الدين اخلارجي—مرشد ملعديها ومستخدميها.

 ١٨-٦وبعض االقتصادات يجمع بيانات الدين اخلارجي
على أساس كل قرض على حدة ،وهو ما يؤدي اىل حصر
شامل للقروض .ومع ذلك ،ليس كل عناصر الدين املطلوبة
مليزان املدفوعات قد يكون متاحا ملكتب إدارة الدين (على
والسلف أو احلسابات
سبيل املثال ،االئتمانات التجارية
ُ
األخرى مستحقة القبض/الدفع).

 ١٩-٦ويف معظم االقتصادات ،تتوافر البيانات عن
االئتمان والقروض من صندوق النقد الدويل بسهولة من
البنك املركزي أو مكتب إدارة الدين .ومن شأن التشاور
الوثيق بين معدي البيانات ومكتب احملاسبة بالبنك املركزي
أو مكتب إدارة الدين ضمان أن معدي البيانات يجمعون
وصى بأن يقوم ُمعد إحصاءات
كافة البيانات املطلوبةُ .
وي َ
الدين اخلارجي ،إذا مل يكن يعمل ضمن مكتب إدارة الدين،
باستخدام هذه البيانات بدال من استحداث مصادر بديلة.

 ٢٠-٦ويحدد اجلدول  1-6العناصر القياسية التي ينبغي
ملعدي البيانات جمعها من احلكومة والبنك املركزي فيما
يتعلق باألصول واخلصوم املالية اخلارجية ،عدا األصول
االحتياطية 6.وينبغي جمع التفاصيل املتعلقة بقطاعي البنك
املركزي واحلكومة العامة بشكل منفصل (والسلطات النقدية
حسب االقتضاء).

 ٢١-٦ويتم تصنيف املعلومات الواردة يف اجلدول
 1-6حسب اقتصاد الدائن (خصوم) أو املدين (أصول).
ويف التصنيف حسب االقتصاد ،يجب عرض فئة منفصلة
للمنظمات الدولية (ألنها ال تعتبر مقيمة يف االقتصادات
الكائنة فيها بشكل مادي) .وقد يكون من املستصوب أيضا
تصنيف البيانات حسب قطاع الطرف غير املقيم .وهو ما
يعني أن كل خلية يف اجلدول  1-6سوف يتم تقسيمها أيضا
حسب قطاع الطرف املقابل غير املقيم (مثال ،املنظمات
متعددة األطراف (مقسمة حسب البنك املركزي لالحتاد
النقدي ،واملنظمات املالية الدولية األخرى ،واملنظمات
الدولية األخرى متعددة األطراف) ،واحلكومة العامة
(باستثناء املنظمات متعددة األطراف) ،والبنك املركزي،
.www.tffs.org/edsguide.htm 5
 6يتضمن اجلدول  2-10يف الفصل العاشر عناصر األصول االحتياطية.
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وشركات تلقي الودائع ،عدا البنك املركزي ،والقطاعات
األخرى).

 ٢٢-٦وتتسم البيانات التي يتم جمعها عن تكوين
عمالت (عملة تقويم) األصول واخلصوم اخلارجية بأنها ذات
أهمية خاصة ملراقبة خماطر العمالت التي تواجه االقتصاد.
وإلعداد بيانات ميزان املدفوعات ،فإن تكوين العمالت مهم
عندما ُت َسب التدفقات املالية كفروق يف املراكز يف نهاية
فترة اإلبالغ وبدايتها (مثال ،عندما يتم ذلك بإستخدام
اإلحصاءات النقدية واملالية التي يتم إعدادها بالعملة
احمللية) .وسوف ُيس َتخدم تكوين العمالت لتقسيم بيانات
املراكز حسب عملة التقويم وحلساب املعامالت كفروق يف
املراكز لكل عملة من عمالت التقويم .وسوف يعمل ذلك
على استبعاد التغيرات الناجتة عن تغيرات سعر الصرف يف
حساب تقديرات املعامالت.
 ٢٣-٦ويف حالة أدوات الدين ،فإن تقسيم البيانات وفقا
موضح يف
ألجل االستحقاق (قصير األجل أم طويل األجل)
َ
العناصر القياسية للحسابات اخلارجية .كذلك من احمل َّبذ
أن يحصل معدو البيانات على بيانات عن أجل االستحقاق
املتبقي وعن هيكل أسعار الفائدة (متغيرة أم ثابتة) لألصول
واخلصوم اخلارجية؛ وهذه التقسيمات مطلوبة كبنود
تكميلية يف وضع االستثمار الدويل.

 ٢٤-٦ويمكن لألوراق املالية الصادرة يف االقتصاد
احمللي ويشتريها غير املقيمين أن تمثل مشاكل خاصة
يف جمع البيانات ،ويتم تناولها بالنقاش يف الفصلين 3
و .10وبالنسبة لألوراق املالية الصادرة يف اخلارج ،ينبغي
أن يكون لدى احلكومة أو البنك املركزي البيانات املطلوبة
أو بإمكانهما احلصول على البيانات من سماسرة األوراق
املالية يف اخلارج .وينبغي توخي احلذر قبل افتراض أن
الطرح بالكامل قد تم شراؤه من جانب غير مقيمين .ويمكن
إجراء مناقشات مع وكيل (وكالء) الطرح لبيان املقادير التي
ربما تم شراؤها من جانب املقيمين.

األصول االحتياطية

 ٢٥-٦ينبغي أن تتوافر بيانات عن األصول االحتياطية
من اإلدارة اخملتصة بالبنك املركزي .ويف الوضع املثايل،
فإن البيانات الواردة يف اجلدول  2-10سوف تكون متاحة.
 ٢٦-٦ويؤكد اجلدول  2-10على ضرورة قياس
املعامالت على نحو منفصل عن التدفقات األخرى التي تؤثر
على املراكز للحصول على بيانات موثوقة عن معامالت
األصول االحتياطية .ويجب إدراج طرح سبائك الذهب للتداول
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اجلدول  :1-6العناصر القياسية التي ينبغي جمعها من احلكومة العامة والبنك املركزي 1عن األصول
واخلصوم املالية اخلارجية ،عدا األصول االحتياطية
حساب التغيرات األخرى يف األصول واخلصوم املالية
تغيرات يف املركز نتيجة:
بداية
الفترة
األصول
االستثمار املباشر
حصص امللكية وأسهم صناديق االستثمار

2

مستثمر مباشر يف مؤسسة استثمار مباشر
أدوات الدين
مستثمر مباشر يف مؤسسة استثمار مباشر
استثمارات احلافظة
حصص امللكية وأسهم صناديق االستثمار
سندات الدين
قصيرة األجل
طويلة األجل
املشتقات املالية (عدا االحتياطيات) وخيارات االكتتاب
املمنوحة للموظفين
االستثمارات األخرى
حصص امللكية األخرى
العملة والودائع
قصيرة األجل
طويلة األجل
القروض
االئتمان والقروض من صندوق النقد الدويل (ما عدا االحتياطيات)
القروض األخرى قصيرة األجل
القروض األخرى طويلة األجل
التأمين واحتياطيات التأمين الفنية ونظم الضمانات املوحدة
والسلف
االئتمانات التجارية ُ
قصيرة األجل
طويلة األجل
احلسابات األخرى مستحقة القبض—أخرى
قصيرة األجل
طويلة األجل
اخلصوم
استثمارات احلافظة
سندات الدين
قصيرة األجل
طويلة األجل

 ١نفس التقسيم مطلوب للسلطات النقدية ،عند االقتضاء.
 ٢تنطبق على احلكومة العامة فقط.

معامالت
احلساب املايل
(صاف)

التغيرات
األخرى يف
احلجم

التغيرات يف
أسعار الصرف

تغيرات
األسعار
األخرى

نهاية
الفترة
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اجلدول  :1-6العناصر القياسية التي ينبغي جمعها من احلكومة العامة والبنك املركزي 1عن األصول
االحتياطية
واخلصوم املالية اخلارجية ،عدا األصول )تتمة(
حساب التغيرات األخرى يف األصول واخلصوم املالية
تغيرات يف املركز نتيجة:
بداية
الفترة

معامالت
احلساب املايل
(صاف)

التغيرات
األخرى يف
احلجم

التغيرات يف
أسعار الصرف

تغيرات
األسعار
األخرى

نهاية
الفترة

املشتقات املالية (عدا االحتياطيات) وخيارات االكتتاب
املمنوحة للموظفين
االستثمارات األخرى
العملة والودائع
قصيرة األجل
طويلة األجل
القروض
االئتمان والقروض من صندوق النقد الدويل
القروض األخرى قصيرة األجل
القروض األخرى طويلة األجل
التأمين واحتياطيات التأمين الفنية ونظم الضمانات املوحدة
والسلف
االئتمانات التجارية ُ
قصيرة األجل
طويلة األجل
احلسابات األخرى مستحقة الدفع—أخرى
قصيرة األجل
طويلة األجل
حقوق السحب اخلاصة (تخصيصات)
املصدر :خبراء صندوق النقد الدويل.

أو سحبها من التداول ضمن التغيرات األخرى يف احلجم
(دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل ،الفقرة
 .)21-3وينبغي إبالغ بيانات تخصيصات وحيازات حقوق
السحب اخلاصة ضمن خصوم االستثمارات األخرى واألصول
االحتياطية ،على التوايل .ومن املهم احلصول ،إن أمكن ،على
وي َّ
فضل تصنيف
التقسيم الكامل لألدوات املوضح يف اجلدولُ .
البيانات حسب اقتصاد الطرف غير املقيم.
 27-٦وقد ال تكون لدى معدي البيانات قدرة سوى على
احلصول على بيانات عن مركز األصول االحتياطية .وترد
طريقة حتويل هذه البيانات إىل أساس املعامالت يف الفصل
 ،10اإلطار  .2-10ولتطبيق هذه املنهجية بشكل سليم،
يجب أن يكون معدو البيانات على دراية بتكوين عمالت

االحتياطيات (باإلضافة إىل أي تغييرات يف األسعار ربما
تكون قد حدثت خالل الفترة).

قياس املساعدة اإلنمائية يف االقتصادات املانحة

7

 28-6تمثل وكالة املساعدة اإلنمائية يف االقتصادات
املانحة مصدرا قيما للغاية لقياس املساعدة اإلنمائية
ألن هذه الوكالة عادة ما تكون مسؤولة عن صرف اجلزء
األكبر من مِ َنح وقروض املساعدة اإلنمائية وعن اإلشراف
على برنامج املساعدة اإلنمائية اخلارجية ومراقبته .ورغم
أن املساعدة اإلنمائية ليست عنصرا قياسيا يف ميزان
املدفوعات ،فقد يرغب معدو البيانات يف إعداد بيانات هذا
 7راجع أيضا بيانات املساعدة اإلنمائية يف الفصل .7
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البند بشكل منفصل ألسباب حتليلية .وسوف تنعكس عناصر
املساعدة اإلنمائية بوجه عام على عدة بنود يف ميزان
املدفوعات.
 29-6ولدى إعداد اإلحصاءات عن املساعدة اإلنمائية
ألغراض ميزان املدفوعات ،يجب على معدي البيانات
التمييز بوضوح بين ا ِ
درج يف حساب
مل َنح اجلارية (التي ُت َ
الدخل الثانوي) ،وا ِ
درج يف حساب
مل َنح الرأسمالية (التي ُت َ
سجل يف احلساب املايل
رأس املال) 8،والقروض (التي ُت َّ
ويف بيانات وضع االستثمار الدويل) .وبالنسبة للمِ َنح ،من
الضروري حتديد قيود مقابلة (مثل صادرات السلع ،وتقديم
اخلدمات التعليمية ،واملساعدة الفنية األخرى ،وتقديم
النقدية) وإدراجها على النحو املالئم يف ميزان املدفوعات.
ويتضمن الفصالن  14و 15مزيدا من املعلومات حول قيد
ا ِ
مل َنح يف ميزان املدفوعات.

قياس املساعدة اإلنمائية يف االقتصادات املتلقية

9

 30-6البيانات عن املساعدة اإلنمائية الدولية يف
البلدان املتلقية غالبا ما تفتقر لدقة القياس؛ وقد توجه نسبة
كبيرة من املساعدات اإلنمائية يف بعض االقتصادات من
خالل املنظمات غير احلكومية .ونتيجة لذلك ،فإن املساعدة
األجنبية تكون مقيمة بأقل من قيمتها الفعلية .ولهذا
السبب ،يتعذر قياس تأثير هذه املساعدة على املتغيرات
االقتصادية الرئيسية األخرى .كذلك أدت صعوبات القياس
يف االقتصادات املتلقية إىل عدم تماثل البيانات عن
التحويالت بشكل إجمايل .وتعرض الفقرات التالية مصادر
حمتملة يمكن ملعدي البيانات استخدامها لقياس حجم تلقي
املساعدة اإلنمائية.
 31-6ويستطيع معظم معدي البيانات يف االقتصادات
املتلقية حتديد ا ِ
مل َنح النقدية أو املدفوعات املتلقاة على
سبيل املساعدة اإلنمائية بسهولة ألن املعلومات غالبا
ما تكون متاحة بسهولة من السجالت احلكومية املتعلقة
باإليرادات.
 32-6وقد أقام العديد من االقتصادات وحدات إدارية
خمتلفة إلدارة معونة البرامج أو املشروعات .وغالبا ما
يتم إنشاء حسابات كاملة لتحليل التكاليف ومراقبة التقدم
املُحرز وتقديم التقارير للمانحين وإعداد فواتير للمطالبة
باملدفوعات النقدية من املانحين .ويجب أن تشمل حسابات

 8للفروق بين التحويالت اجلارية والتحويالت الرأسمالية ،راجع دليل ميزان
املدفوعات ووضع االستثمار الدويل (الطبعة السادسة) ،الفقرة .12-12

 9يتناول الفصل  7شرح قياس املساعدة اإلنمائية يف االقتصادات
املانحة.

هذه املشروعات قيمة املواد واخلدمات املقدمة من املانحين.
وينبغي ملعدي البيانات تشجيع املمارسات اجليدة ملسك
السجالت يف هذا الصدد .وباإلضافة إىل ذلك ،يجب تشجيع
مديري مشروعات املعونة (ما مل يكونوا يقومون بذلك فعال)
على احلصول ،من خالل تواصلهم مع املانحين ،على بيانات
عن تقييم املساعدة املتلقاة عينا.

 33-6ومن الضروري تسجيل قيود مقابلة للمعونة يف
حسابات ميزان املدفوعات .وللتأكد من سالمة التسجيل،
يمكن ملعدي البيانات مثال إجراء مراجعات للتحقق من
أن السلع املتلقاة يف إطار معونة املشروعات مسجلة يف
إحصاءات التجارة الدولية للبضائع بالتقييمات الصحيحة.
وإذا كانت حسابات املشروع هي املصدر الوحيد للبيانات
لبنود غير نقدية معينة يف ميزان املدفوعات ،يستخدم معدو
البيانات معلومات من تلك احلسابات لتسجيل بنود مناظرة
يف ميزان املدفوعات .وعلى سبيل املثال ،يف حالة قيام
مشروع حملي مم َّول يف إطار برنامج معونة رسمي بتوظيف
خبير مساعدة فنية أجنبي يف االقتصاد املُضيف ألقل
من سنة ،فإن الدخل الذي يحصل عليه هذا اخلبير يتعين
إدراجه يف ميزان مدفوعات االقتصاد املُضيف كبند مدين
ضمن تعويضات العاملين يف حساب الدخل األويل وكبند
دائن ضمن التحويالت يف حساب الدخل الثانوي .وتتضمن
الفصول  13و 14و 15مزيدا من املناقشات حول معاملة
ميزان املدفوعات للمساعدة الفنية واألشكال األخرى ملعونة
املشروعات.

 34-6ويف العديد من االقتصادات التي تتلقى معونة
غذائية وغير ذلك من املعونات اإلنسانية توجد هيئة
حكومية مركزية منوط بها توزيع املواد الغذائية ،وعادة ما
تكون هذه الهيئات مصدرا جيدا للمعلومات عن هذا النوع
من املعونة .وعند خماطبة هيئات التوزيع للحصول على
معلومات ،يجب على معدي البيانات التأكد من قياس كال
واردات الغذاء وقيود التحويالت املقابلة وفقا ملبادئ ميزان
املدفوعات .ويرجى الرجوع إىل الفصل  14لالطالع على
مناقشة حول معاملة ميزان املدفوعات للمعونة الغذائية.
 35-6ويف االقتصادات التي يتلقى فيها املقيمون
مساعدة تعليمية من احلكومات األجنبية ،قد تكون هناك
هيئة حكومية منوط بها إدارة البرنامج بالنيابة عن
املانحين غير املقيمين .ويمكن أن تكون هذه الهيئة مصدرا
مفيدا للبيانات مليزان املدفوعات .وينبغي قياس قيمة
املساعدة التعليمية بالتكلفة التي يتحملها املانح .وإذا مل
تكن هذه التفاصيل متاحة بسهولة ،يمكن وضع تقديرات
ميزان املدفوعات بناء على عدد الطالب الدارسين يف
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اخلارج ،مص َّنفين حسب خمتلف أنواع املؤسسات التعليمية
ومدة اإلقامة .ويمكن عندئذ استخدام هذه البيانات—
باالقتران مع بيانات نصيب الفرد (سواء الفعلي أو املقدر)
لكل من تكلفة الرسوم الدراسية ،والسكن ،وأجرة نقل الركاب،
واملصروفات األخرى التي تتحملها االقتصادات املانحة لكل
فئة من الطالب—لتقدير بند القيود الدائنة ضمن التحويالت.
وبعد إعداد هذه التقديرات ،ينبغي ملعدي البيانات التأكد من
إدراج قيود مقابلة مناسبة يف احلساب اجلاري .وعادة ما يتم
عرض القيود املقابلة (عدا القيود املقابلة ألجرة نقل الركاب
درج ضمن النقل) يف بند السفر كقيود مدينة.
الدولية والتي ُت َ

منتجات البيانات الثانوية لألعمال اإلدارية
 36-6أثناء تنفيذ املؤسسات الرسمية ملسؤولياتها

اخملتلفة ،كثيرا ما حتصل على بيانات مفيدة إلعداد بيانات
ميزان املدفوعات .فغالبا ما تتطلب هذه املسؤوليات من
مقدمي الطلبات ،أو األشخاص الذين يجب عليهم دفع رسوم
أو ضرائب ،استكمال استمارات قد تكون ذات صلة بميزان
املدفوعات .وقد يكون بمقدور معدي البيانات التأثير على
تصميم استمارات جمع البيانات أو اإلجراءات اإلدارية لتعظيم
الفائدة من هذه البيانات من منظور ميزان املدفوعات .وتشكل
إحصاءات التجارة الدولية للبضائع ،وإحصاءات الهجرة ،ويف
بعض احلاالت بيانات نظام إبالغ بيانات املعامالت الدولية،
أمثلة على املعلومات التي يتم جمعها كمنتجات ثانوية
ألعمال إدارية ضرورية إلحصاءات ميزان املدفوعات .وتتناوا
الفصول  3و 4و 5مناقشة عمليات جمع هذه البيانات حتديدا.
ويبحث هذا الفصل يف جمع منتجات البيانات الثانوية األقل
شهرة.

 37-6وقد تتوافر منتجات البيانات الثانوية لألعمال
اإلدارية على خمتلف مستويات معاجلة البيانات ،بما يف ذلك
فرادى استمارات جمع البيانات أو البيانات شبه املعاجلة
(والتي قد تتألف من سجالت لفرادى استمارات جمع البيانات
أو جداول خاصة أو تقارير) أو اجملمالت اإلحصائية .ويعتمد
املستوى املناسب ،من وجهة نظر معدي البيانات ،على عدد
من العوامل .فإن توافرت تفاصيل وتصنيفات مقارنة كافية،
يمكن أن تكون اجملمالت اإلحصائية كافية ألغراض معدي
البيانات .ومع ذلك ،فمن املستحسن غالبا أن يكون لدى معدي
البيانات حق االطالع على استمارات جمع البيانات املكتملة
أو سجالت استمارات جمع البيانات .وحتى البيانات التي ال
يتسنى ملعدي البيانات استخدامها بشكل مباشر قد تكون
مفيدة ألغراض ميزان املدفوعات .وتشير الفقرات التالية إىل
بعض األمثلة.
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موافقات االستثمار األجنبي

 38-6العديد من االقتصادات لديه جمالس لالستثمار
األجنبي أو مؤسسات مماثلة تعمل على ترويج خمتلف
أشكال االستثمار األجنبي أو تفرض شروطها عليها أو
تراقبها .وإلقامة أنواع معينة من االستثمارات أو لتوسيع
االستثمارات القائمة ،قد يتعين على املستثمرين تقديم
استمارات طلبات جمللس االستثمار ،الذي قد يتعين عليه
املوافقة على االستثمار قبل املضي قدما ،والذي قد يساعد
أيضا املستثمرين يف إنشاء الشركات وربما يضمن التزام
االستثمارات باملبادئ التوجيهية احلكومية .وقد تتضمن
استمارات الطلب هذه معلومات مفيدة ،كما أن هناك عددا
من االقتصادات تنشر إحصاءات مفصلة عن موافقات
االستثمار األجنبي.

 39-6وال تكون هذه اإلحصاءات يف العادة قابلة
لالستخدام مباشرة ألغراض إعداد بيانات ميزان املدفوعات
ألنها ترتبط باستثمارات مقررة وليست فعلية وأحيانا ما
يقيد القائمون بإبالغ البيانات القيمة املتوقعة لالستثمار،
بما يف ذلك جمموع التمويل وليس االستثمار اخلارجي
فحسب .غير أن هذه اإلحصاءات قد تكون مفيدة لبعض
أغراض التقدير يف ميزان املدفوعات.
 40-6وأفضل استخدام لهذا املصدر هو حتديد مشروعات
االستثمار املباشر اجلديدة ،وسوف يحتاج معدو البيانات
إىل مصادر أخرى مثل الكشوف املالية ومسوح املؤسسات
لقياس هذه املراكز ولرصد عناصر إضافية مطلوبة
ملعامالت ومراكز االستثمار املباشر .ومن املهم كذلك
مراعاة احتمال نشوء فواصل زمنية طويلة بين املوافقات
واالستثمارات الفعلية.

 41-6واألهم من ذلكُ ،تستخدم فرادى استمارات
الطلبات كمصدر بيانات مفيد جدا إلعداد قوائم اجملتمع
اإلحصائي ملؤسسات االستثمار املباشر أو املستثمرين
املباشرين أو املؤسسات الزميلة .ويف بعض االقتصادات،
أثبتت استمارات الطلبات أنها مفيدة جدا لتحديد غير
املقيمين الذين يستثمرون يف العقارات.

طلبات احلصول على النقد األجنبي
أو لالقتراض من اخلارج
شترط يف بعض االقتصادات أن يحصل املقيمون
ُ 42-6ي َ
على موافقة لشراء النقد األجنبي أو لالقتراض من اخلارج.
وينبغي عدم اخللط بين طلبات املوافقة هذه ومعامالت النقد
األجنبي الفعلية املقيسة يف نظام إلبالغ بيانات املعامالت
الدولية .ويصف الفصل  4احلاالت التي يقوم فيه املقيمون

90

مرشد جتميع بيانات ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل

باالقتراض أو اإلقراض اخلارجي ،ولكن ال تظهر معاملة
نقدية مقابلة يف نظام إبالغ املعامالت الدولية إىل أن
يتم السداد أو دفع الفائدة .ولتحديد هذه السحوبات ،يمكن
مراقبة طلبات االقتراض اخلارجي ومتابعتها مع املقترض
أو املقرض .وبمجرد سحب القرض ،يتعين تسجيل تفاصيل
العملية وإدراجها يف ميزان املدفوعات ووضع االستثمار
الدويل .ويمكن استخدام البيانات املتعلقة بموافقات
االقتراض األجنبي إلعداد قائمة إلجراء مسح للمقيمين
احلاصلين على قروض من اخلارج.

 43-6ويف بعض االقتصاداتُ ،يشترط على مؤسسات
االستثمار املباشر احلصول على موافقة قبل حتويل األرباح
املوزعة أو األرباح للخارج يف شكل نقد أجنبي .ويف إطار
عملية تقديم الطلبات ،تقدم الشركات تفاصيل كشوف الربح
واخلسارة .ويمكن ملعدي البيانات استخدام هذه التفاصيل
لقياس األرباح املُعاد استثمارها باإلضافة إىل األرباح
املوزعة واألرباح املدفوعة/مستحقة الدفع للمستثمرين.

طلبات التصدير
 44-6يشترط على املقيمين يف بعض االقتصادات
استيفاء طلبات قبل تصدير السلع .وتستخدم هذه الطلبات
أحيانا كمصدر للبيانات إلعداد بنود السلع يف ميزان
املدفوعات .وكبديل عن ذلك ،يمكن أن توفر هذه الطلبات
نقطة بداية للحصول على قائمة مصدرين لتحسين نطاق
التغطية يف إحصاءات التجارة الدولية للبضائع أو يمكن
استخدامها كمصدر تغطية ملسح استطالعي مصمم لتحديد
الشركات املشا ِركة يف أنشطة معينة يف ميزان املدفوعات
مثل االئتمان التجاري.
البيانات الضريبية
 45-6يمكن استخدام البيانات الضريبية بطرق عدة.
فالبيانات التي يتم احلصول عليها من السلطات الضريبية
عن الضرائب املستقطعة من املنبع على األرباح املوزعة
والفوائد مستحقة الدفع من جانب غير املقيمين يمكن
استخدامها إلعداد بيانات جانب من القيود الدائنة ضمن
التحويالت احلكومية (الضرائب اجلارية على الدخل والثروة
وغيرهما) ،وقد تكون قوائم الشركات التي تدفع ضرائب
مستقطعة من املنبع بالنيابة عن املستثمرين غير املقيمين
مصدرا مفيدا لتحديد الشركات احلاصلة على قروض
خارجية أو املساهمين غير املقيمين.
 46-6ومن شأن السجالت الضريبية ملؤسسات االستثمار
املباشر أن توفر بيانات عن اخلدمات بين الشركات واألرباح
احملولة واحملتجزة عندما ال تكون املصادر األخرى متاحة
بسهولة .كذلك يمكن استخدام قوائم البيانات املتاحة من

امللفات الضريبية للشركات التي لديها معامالت استثمار
مباشر كمصدر تغطية ملسوح مؤسسات االستثمار املباشر.
وغالبا ما حتدد السجالت الضريبية الدخل من املصادر
األجنبية بشكل منفصل عن الدخل املكتسب من العمليات
احمللية .ويمكن االستفادة من هذه السجالت يف إجراء
املسوح أو للتحقق من املعلومات التي يتم احلصول عليها
من مصادر أخرى 10،ألنها حتدد الشركات واألفراد الذين
لديهم استثمارات يف اخلارج.
 47-6وقد تقوم السلطات الضريبية بممارسة أعمال
الرقابة على معامالت معينة ،خاصة تلك املرتبطة باملالذات
الضريبية اآلمنة ،لضمان عدم التهرب من ضرائب بعينها.
ويمكن لالستمارات املقدمة للسلطات الضريبية فيما يتعلق
بفئات معينة من حتويالت النقد األجنبي أن توفر مصدرا
للتغطية لتحديد اجملتمع اإلحصائي ملسوح املؤسسات
(ملزيد من التفاصيل عن تغطية الضرائب يف إحصاءات
مالية احلكومة ،راجع امللحق « 6الروابط بين احلسابات
الدولية وإحصاءات مالية احلكومة».

بيانات التعليم والصحة
 48-6قد حتتفظ احلكومات ببيانات عن التعليم (بما
يف ذلك ا ِ
مل َنح الدراسية) واخلدمات الصحية املقدمة لغير
املقيمين أو التي يقدمها غير املقيمين 11.وبالنسبة للتعليم،
قد تتوافر بيانات من وزارة التعليم أو هيئة أخرى مسؤولة
عن التعليم عن عدد الطالب ،وتكاليف الرسوم الدراسية،
واخلدمات األخرى التي تقدمها املؤسسات التعليمية (مثل
إقامة الطالب الذين يعيشون داخل احلرم اجلامعي أو يف
مدارس داخلية) ،واملصاريف األخرى للطالب غير املقيمين
الذين يدرسون يف االقتصاد املُضيف أو الطالب املقيمين
الذين يدرسون يف اخلارج .ومن املهم أيضا معرفة النسبة
التي تمولها منح املساعدة اإلنمائية من تلك التكاليف.
كذلك يجب أن يسعى معدو البيانات للحصول على بيانات
قد تتوافر عن خدمات الرعاية الصحية ونفقات املرضى
الذين يعبرون احلدود الدولية لتلقي الرعاية الصحية .ويف
االقتصادات التي لديها نظم رعاية صحية شاملة تمولها أو
تديرها احلكومة ،يمكن غالبا حتديد املرضى غير املقيمين
بصورة منفصلة ألنهم يف العادة يتحملون التكلفة الكاملة
لرعايتهم الصحية.
 10التعريف الذي تستخدمه السلطات الضريبية للمصطلحين «األجنبي»
و«الدخل» قد يختلف عن التعريف املستخدم يف ميزان املدفوعات .وعند
استخدام بيانات الضرائب بصورة مباشرة يف إعداد بيانات ميزان
املدفوعات ،ينبغي ملعدي البيانات اإلنتباه إىل التعامل مع أي من تلك
الفروق على النحو الصحيح.
 11العديد من خدمات التعليم والرعاية الصحية املقدمة لغير املقيمين أو
التي يقدمها غير املقيمين ُيقدَّم ألشخاص مسافرين خارج اقتصاداتهم
األم .وعليه ،يجب تسجيل هذه اخلدمات ضمن بند السفر يف ميزان
املدفوعات.

		
البيانات من املصادر الرسمية واإلدارية

البيانات من احتادات التجارة والصناعة
والنقابات املهنية األخرى
 49-6يف بعض االقتصادات ،قد حتتفظ خمتلف
هيئات التجارة والصناعة والهيئات املهنية (كاحتادات
الصناعة والتجارة) بمعلومات مفيدة عن األنشطة
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العابرة للحدود .وقد يتعين على معدي البيانات
النظر يف طلب احلصول على املعلومات املتاحة من
تلك الهيئات ،بما يف ذلك قائمة بأعضائها وحجمها
املايل ،والتي يمكن استخدامها لتحسين تغطية اجملتمع
اإلحصائي للمسح.

7

مبادرات خمتارة من صندوق النقد الدويل
واملنظمات الدولية األخرى
بشأن جمع البيانات

مقدمة

 ١-٧يناقش هذا الفصل مصادر البيانات التي يقدمها
صندوق النقد الدويل واملنظمات الدولية األخرى والتي
قد تكون مهمة إلعداد بيانات ميزان املدفوعات ووضع
االستثمار الدويل .والسمة الرئيسية للبيانات حمل املناقشة
يف كل من قسم «البيانات الثنائية التي يجمعها صندوق
النقد الدويل» وقسم «البيانات الثنائية من املنظمات الدولية
األخرى» هي أنها توفر تقسيما جغرافيا واسع النطاق
يمكن لالقتصاد املقابل استخدامه لألغراض اإلحصائية
مليزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل .ويصف قسم
«جمموعات البيانات األخرى» جمموعات البيانات األخرى
التي ينبغي أن تكون متسقة مع البيانات املب َّلغة يف
احلسابات الدولية.
 2-7والبيانات التي تعدها االقتصادات الشريكة بشكل
مباشر يمكن أن تكون مهمة أيضا؛ ولكن أهميتها تعتمد
على ظروف معينة—مثل تغطية البيانات يف إحصاءات
االقتصاد الشريك ،واملنهجية التي يطبقها االقتصاد الشريك،
وسهولة االطالع على البيانات ،وقيود السرية وما إىل ذلك.
وينبغي ملعدي البيانات تقييم هذه العوامل على أساس كل
حالة على حدة.

 3-7وجمموعات البيانات الواردة يف هذا الفصل يتوىل
حتديثها صندوق النقد الدويل ،وبنك التسويات الدولية ،ومنظمة
التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ،والبنك الدويل ،وهي
تتعلق باستثمارات احلافظة ،واالستثمار املباشر ،والقروض،
والودائع ،واملساعدات اإلنمائية ،والتجارة يف السلع.

 4-7واملبادرات التي جتمع البيانات حسب فرادى
االقتصادات املقابلة (البيانات الثنائية) تتضمن «املسح
املنسق الستثمارات احلافظة» ،و«املسح املنسق لالستثمار
املباشر» ،و«اإلحصاءات املصرفية الدولية» التي يجمعها
بنك التسويات الدولية ،وبيانات منظمة التعاون والتنمية
يف امليدان االقتصادي بشأن املساعدات اإلنمائية.

 5-7ويمكن استخدام البيانات التي تعدها املنظمات
الدولية عن االقتصادات الشريكة بطريقتين:
• يف عملية مطابقة ثنائية للتحقق من تقديرات معدي
البيانات .وقد شهدت السنوات األخيرة تزايدا يف
استخدام مقارنات البيانات بين االقتصادات لتعزيز
جودة إحصاءات فرادى االقتصادات.
• وبشكل مباشر يف إحصاءات االقتصاد القائم بإعداد
البيانات يف حالة عدم وجود بيانات وطنية أو
لتكميل مصادر البيانات القائمة؛ ويف هذا احلالة،
ينبغي ملعدي البيانات إجراء التعديالت الالزمة
الواردة أدناه.
 6-7وعملية املطابقة الثنائية إلحصاءات ميزان
املدفوعات أو وضع االستثمار الدويل تتضمن مقارنة البيانات
التي تقدمها االقتصادات الشريكة لالقتصاد املبلِّغ للمنظمات
الدولية مع ما يقدمه االقتصاد املبلِّغ من بياناته الذاتية،
وترمي هذه العملية إىل قياس نفس جمموعة املعامالت أو
املراكز .على سبيل املثال ،فإن تقدير االقتصاد «ألف» لقيمة
االستثمار املباشر يف االقتصاد «باء» يمكن مقارنته بتقدير
االقتصاد «باء» لالستثمار املباشر من االقتصاد «ألف» ،وهي
بيانات يتوىل صندوق النقد الدويل نشرها يف املسح املنسق
لالستثمار املباشر .وبتحديد التناقضات وتفسيرها ،يمكن
ملعدي البيانات حتسين جودة بيانات ميزان املدفوعات أو
بيانات وضع االستثمار الدويل.
 7-7واالستخدام املباشر للبيانات التي تعدها
املنظمات الدولية يف إحصاءات ميزان املدفوعات ووضع
االستثمار الدويل لالقتصاد القائم بإعداد البيانات يمكن أن
يكون مهما عندما ال يقوم االقتصاد القائم بإعداد البيانات
بجمع البيانات بنفسه أو عندما تكون البيانات التي يتم
جمعها جزئية أو غير كاملة .وعلى سبيل املثال ،إذا كان
االقتصاد ألف ال يجمع بيانات خصوم استثمارات احلافظة،
عندئذ يمكن استخدام املسح املنسق الستثمارات احلافظة
لتقدير مركز اخلصوم .وقبل استخدام البيانات الثنائية
من املهم تقييم تغطية مصادر البيانات التي يستخدمها
االقتصاد املقابل.

مبادرات خمتارة من صندوق النقد الدويل واملنظمات الدولية األخرى بشأن جمع البيانات

		

 8-7وبينما يقدم هذا الفصل عرضا عاما للمصادر
اخملتلفة وأوجه االختالف والتشابه بينها وبين متطلبات
ومنهجية ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل،
وصى بالرجوع إىل مصادر البيانات مباشرة لالطالع على
ُي َ
وصف أكثر تفصيال للتغطية واملنهجية.

البيانات الثنائية التي يجمعها صندوق
1
النقد الدويل
املسح املنسق الستثمارات احلافظة

2

 9-7يوفر املسح املنسق الستثمارات احلافظة معلومات
عن حيازات فرادى االقتصادات يف نهاية السنة من األوراق
املالية املتضمنة يف استثمارات احلافظة (سندات الدين
قصيرة األجل وطويلة األجل وحصص امللكية) ،مق َّيمة
بأسعار السوق ومصنفة تقاطعيا حسب اقتصاد جهة إصدار
األوراق املالية ،وبالتايل فهو األكثر مالءمة لالستخدام
يف إعداد بيانات وضع االستثمار الدويل .ويركز املسح
املنسق الستثمارات احلافظة على التقسيم اجلغرايف ألصول
استثمارات احلافظة لالقتصادات املشاركة .ويوفر بعض
االقتصادات أيضا بيانات عن مراكز خصوم استثمارات
احلافظة .وال يوفر املسح حاليا تقسيما حسب قطاع جهة
اإلصدار (سوف يبدأ إبالغ معلومات قطاع جهة اإلصدار على
أساس طوعي بدءا من بيانات يونيو  ،2013وسوف تصبح
متاحة يف أوائل  .)2014ويف تداول وتسوية األوراق املالية
عبر احلدود غالبا ما يستخدم نظام الترقيم الدويل لتعريف
األوراق املالية بغية حتديد األوراق املالية .ويتم تقييم
البيانات بأسعار السوق .ويتبع املسح املنسق الستثمارات
احلافظة التعاريف والتصنيفات الواردة يف دليل ميزان
3
املدفوعات ووضع االستثمار الدويل (الطبعة السادسة).
 10-7ويتم إجراء مسح األوراق املالية املقتناة
كاحتياطيات بالنقد األجنبي بالتوازي مع املسح املنسق
 1يحق للمستخدمين االطالع على البيانات غير السرية املفصلة التي ُيبلِّغها
فرادى االقتصادات.
 2منهجية ومصادر البيانات ونتائج املسح متوافرة يف الرابط .http://cpis.imf.org
 3غير أنه بالتشاور مع جلنة صندوق النقد الدويل املعنية بإحصاءات
ميزان املدفوعات واالقتصادات املشارِ كة يف املسح املنسق الستثمارات
احلافظة ،يعكف صندوق النقد الدويل على زيادة معدل تواتر املسح من
سنوي إىل نصف سنوي (بدءا من بيانات نهاية يونيو  )2013وعلى
تعزيز حداثة البيانات املب َّلغة بمقدار ثالثة أشهر .فإبالغ بيانات املسح
املنسق الستثمارات احلافظة بصورة أكثر تواترا وحداثة من شأنه توفير
قواعد معيارية حمسنة لتقدير بيانات مراكز استثمارات احلافظة على
أساس ربع سنوي .كما يجري توسيع نطاق البيانات ليشمل حتديد
املراكز املكشوفة وقطاع املدين .باإلضافة إىل ذلك ،ألجل تنسيق
اخملرجات مع متطلبات املستخدمين ،فإن تقسيما إضافيا للبيانات عن
القطاع املؤسسي للحائزين املقيمين مصنفين تقاطعيا حسب القطاع
املؤسسي جلهات إصدار األوراق املالية غير املقيمة يتم إدراجه أيضا يف
استمارات اإلبالغ املعدلة للمسح املنسق الستثمارات احلافظة .ومع ذلك،
لكي يتم خفض عبء اإلبالغ احملتمل ،فإن هذا التقسيم يقصر التفاصيل
القطاعية جلهات اإلصدار غير املقيمة على  25اقتصادا ذات قطاعات
مالية مؤثرة على النظام املايل العاملي وافق اجمللس التنفيذي لصندوق
النقد الدويل على ضرورة خضوعها لتقييمات إلزامية كل خمس سنوات
بموجب برنامج تقييم القطاع املايل.
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الستثمارات احلافظة .وعليه ،فإن االقتصادات املشا ِركة
تقدم أيضا تقسيما جغرافيا لقيمة حيازات األوراق املالية
املدرجة يف األصول االحتياطية .ورغم أن عنصر األوراق
املالية األجنبية يف األصول االحتياطية يظهر حتت عنوان
منفصل عن استثمارات احلافظة يف دليل ميزان املدفوعات
ووضع االستثمار الدويل (الطبعة السادسة) ،فإن األوراق
املالية املقتناة كجزء من األصول االحتياطية تمثل جزءا
من خصوم استثمارات احلافظة جلهات إصدار األوراق
املالية .ومن منظور جهة إصدار األوراق املالية ،فإن
األوراق املالية املقتناة كأصول احتياطية ال يمكن تمييزها
عن تلك املقتناة يف استثمارات احلافظة .كذلك يتم إجراء
مسح آخر للمنظمات الدولية الكبرى ،وهو مسح األوراق
املالية يف حيازة املنظمات الدولية ،وذلك بغية احلصول
على قيمة حيازاتها من األوراق املالية .وألجل احلفاظ على
سرية فرادى النتائج ،يستخدم صندوق النقد الدويل إجراءات
خاصة جلمع البيانات من هذين املسحين .وباملثل ،ال يتم
نشر البيانات من هذين املسحين سوى يف صيغة إجمالية
بحيث ال يمكن التعرف على بيانات اقتصاد بعينه أو منظمة
بعينها.

 11-7ويف غياب نظام وطني جلمع البيانات ،قد
تستخدم االقتصادات بيانات اخلصوم املشتقة من املسح
املنسق الستثمارات احلافظة—حلصص امللكية وأسهم
صناديق االستثمار ،وسندات الدين قصيرة األجل وطويلة
األجل—لتحديد مراكز خصوم استثمارات احلافظة حسب
االقتصاد الشريك وكأحد املدخالت إلعداد بيانات وضع
االستثمار الدويل .وقد تقلل هذه البيانات من قيمة خصوم
استثمارات احلافظة الفعلية لالقتصاد املعني ،ذلك ألن بعض
االقتصادات ال يبلِّغ بيانات للمسح املنسق الستثمارات
احلافظة بينما تبلِّغ اقتصادات أخرى بيانات احليازات
لقطاعات حملية خمتارة فقط .ومن ثم ،ينبغي النظر إىل
بيانات اخلصوم املشتقة كحد أدنى يمكن استخدامه للتحقق
املزدوج من التقديرات الذاتية التي يقدمها االقتصاد
املعني .ويتعين تقييم تقديرات اخلصوم املشتقة من حيث
حجم التغطية الناقصة احملتملة ،وعادة ما يتعين تعديلها
ألعلى قبل استخدامها يف وضع االستثمار الدويل .ومع ذلك،
ينبغي ملعدي البيانات مراعاة استخدام تقديرات اخلصوم
املشتقة من املسح املنسق الستثمارات احلافظة كإجراء
مؤقت والعمل على وضع آلية مباشرة جلمع البيانات إلعداد
بيانات خصوم استثمارات احلافظة.
 12-7ويقوم املسح املنسق الستثمارات احلافظة
باشتقاق مراكز خصوم استثمارات احلافظة لكافة
االقتصادات ،وليس فقط لالقتصادات املشا ِركة من البيانات
املب َّلغة (راجع اجلدولين  8و 16يف صفحة اإلنترنت املشار
إليها يف احلاشية رقم  .)2ويمكن استخدام البيانات املشتقة
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مرشد جتميع بيانات ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل

ملراجعة مراكز خصوم استثمارات احلافظة لالقتصاد القائم
بإعداد البيانات؛ ولكن ،كما هو مذكور يف الفقرة السابقة،
ينبغي ملعدي البيانات اعتبار هذه اخلصوم حدا أدنى ألغراض
التحقق .وينبغي ملعدي البيانات تقييم مدى التقدم الذي
أحرزته االقتصادات القائمة بإبالغ بياناتها للمسح املنسق
الستثمارات احلافظة يف إدراج تلك االقتصادات التي كانت على
األرجح تقتني األوراق املالية الصادرة عن االقتصادات القائمة
4
بإعداد البيانات.
 13-7ويعتزم صندوق النقد الدويل زيادة معدل تواتر املسح
املنسق الستثمارات احلافظة ومسح األوراق املالية املقتناة
كاحتياطيات بالنقد األجنبي ليكون على أساس نصف سنوي
بدال من األساس السنوي وزيادة حداثة البيانات املب َّلغة بمقدار
ثالثة أشهر .وسوف تصدر البيانات نصف السنوية بدءا من
.2014

إدخال تعديالت على بيانات املسح
املنسق الستثمارات احلافظة إلعداد بيانات
ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل
 14-7على الرغم من أن بيانات املسح املنسق الستثمارات
احلافظة تتسق مع استثمارات احلافظة يف بيانات وضع
االستثمار الدويل ،فإن االستخدام املباشر لهذه البيانات
لالقتصادات الشريكة قد يحتاج إىل بعض التعديالت نظرا
لغياب البيانات من بعض االقتصادات املقابلة إما ألنها
ليست اقتصادات مبلِّغة أو ألنها ال توفر بيانات يف حالة
بعض الشركاء للحفاظ على السرية .كما يجب على معدي
البيانات مراعاة أن بيانات املسح املنسق الستثمارات
احلافظة لالقتصادات الشريكة تعزو حيازات األوراق املالية
إىل استثمارات احلافظة (حسب القطاع املؤسسي) يف حين أن
خصوم استثمارات احلافظة يف بيانات وضع االستثمار الدويل
تتضمن أيضا األوراق املالية يف حيازة االقتصادات الشريكة
كأصول احتياطية واألوراق املالية يف حيازة املنظمات الدولية.
ويمكن استخدام أساليب تقدير اإلجمايل من العينة أو نماذج
التقدير اإلحصائي القائمة على البيانات املب َّلغة املتاحة لتقدير
البيانات لالقتصادات غير املبلِّغة .ويتضمن الفصل  2مزيدا من
التفاصيل عن أساليب تقدير اإلجمايل من العينة.
 15-7وكما هو مذكور آنفا ،فإن املسح املنسق الستثمارات
احلافظة ال يوفر تقسيما حسب قطاع جهة اإلصدار ،وغالبا
ُيستخ َدم نظام الترقيم الدويل لتعريف األوراق املالية يف تداول
وتسوية األوراق املالية عبر احلدود .ويف حالة استخدام هذا
النظام أيضا يف قاعدة بيانات لألوراق املالية ،يمكن لقاعدة
البيانات هذه أن تسمح بتحديد خصائص أوراق مالية بعينها،
بما يف ذلك جهة إصدارها .وحيثما أمكن ،يح َّبذ قيام معدي
البيانات بتبويب بيانات استثمارات احلافظة حسب القطاع
املؤسسي جلهة اإلصدار.
 4يف عام  ،2013فيما يتعلق ببيانات عام  ،2012قام  77اقتصادا ،بما يف
ذلك تقريبا كافة االقتصادات الرئيسية وغالبية كبار حائزي استثمارات
احلافظة ،بإبالغ حيازاتها من أصول استثمارات احلافظة الصادرة عن غير
املقيمين مقسمة حسب االقتصادات غير املقيمة واألدوات.

املسح املنسق لالستثمار املباشر
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 16-7يجمع املسح املنسق لالستثمار املباشر البيانات
عن مراكز االستثمار املباشر يف نهاية السنة حسب االقتصاد
وعلى أساس موقع االقتصاد املقابل املباشر صاحب امللكية
املباشرة يف مركز االستثمار املباشر ،مع إبالغ بيانات
حصص امللكية بشكل منفصل عن بيانات الدين .وبالنسبة
لالستثمار املباشر املوجه إىل الداخل ،تقوم االقتصادات
املشا ِركة بإعداد بيانات قيمة املراكز القائمة يف نهاية السنة
حسب االقتصاد املقابل املباشر (األول) (أي االقتصاد الذي
يأتي منه االستثمار) .وبالنسبة لالستثمار املباشر املوجه اىل
اخلارج ،توفر االقتصادات املشا ِركة معلومات عن قيمة املراكز
القائمة يف نهاية السنة حسب االقتصاد املقابل املباشر
رسل إليه االستثمار) .ومن احمل َّبذ
(األول) (أي االقتصاد الذي ُي َ
إجراء مزيد من التقسيمات للمعلومات على نحو يوضح املراكز
(يح َدد جمموع اخلصوم واألصول
اإلجمالية ألدوات الدين ُ
بشكل منفصل) ،واملراكز بين املؤسسات الزميلة بشكل منفصل
عن املراكز مع املستثمرين املباشرين/مؤسسات االستثمار
املباشر ،ومراكز الوسطاء املاليين املقيمين على نحو منفصل
عن مراكز االستثمار املباشر األخرى .كذلك ،يف إطار اإلبالغ
الكلي لصندوق النقد الدويل ،توفر االقتصادات بيانات
وصفية تسمح بتقييم ما إذا كانت البيانات تستويف املعايير
املوضوعة .ويتم وصف عالقات االستثمار املباشر يف الفقرة
.7-10

 17-7ومن ثم ،فإن املسح املنسق لالستثمار املباشر
يحتوي على بيانات عن مراكز االستثمار املباشر ،وبالتايل
من املناسب استخدامه إلعداد بيانات وضع االستثمار
الدويل .ويمكن لالقتصادات الشريكة استخدام بيانات هذا
املسح للحصول على معلومات عن أصول االستثمار املباشر
لديها ،وإىل حد ما ،خصوم االستثمار املباشر يف كل منها.
وتتسق البيانات التي يتم جمعها من خالل هذا املسح من
حيث املفاهيم والتغطية والتقييم والتصنيف مع دليل ميزان
املدفوعات ووضع االستثمار الدويل (الطبعة السادسة)
والطبعة الرابعة من التعريف املرجعي لالستثمار األجنبي
املباشر الصادر عن منظمة التعاون والتنمية يف امليدان
االقتصادي 6.وتتوافر البيانات على أساس سنوي بدء من
عام .2009
 18-7وال يتضمن املسح املنسق لالستثمار املباشر
معلومات كافية حلساب املعامالت بدقة على أساس الفرق

 5املنهجية ومصادر البيانات ونتائج املسح متوافرة يف الرابط
.http://www.imf.org/external/np/sta/cdis/index.htm
 6يقوم حوايل  100اقتصاد ،بما يف ذلك تقريبا كافة االقتصادات الرئيسية،
ولكن العديد من االقتصادات األصغر أيضا ،بإبالغ مراكزها القائمة من
االستثمار املباشر املوجه للداخل (القادم من اقتصادات أخرى) على أساس
سنوي مقسمة حسب االقتصاد املقابل املباشر .كذلك تبلِّغ غالبية هذه
االقتصادات مراكزها القائمة من االستثمار املباشر املوجه للخارج على
أساس سنوي وبنفس التفاصيل.

مبادرات خمتارة من صندوق النقد الدويل واملنظمات الدولية األخرى بشأن جمع البيانات

		

95

 21-7وقد تكون البيانات املشتقة مصدرا مهما
للمعلومات لتحسين إحصاءات االستثمار املباشر لالقتصاد
القائم بإعداد البيانات ولكن يتعين التعامل معها بحذر.
فالبيانات املشتقة حتتاج إىل بعض التعديالت ملراعاة
ما يلي )1( :غياب البيانات من بعض االقتصادات ،إما
ألنها اقتصادات غير مبلِّغة أو ألنها ال توفر بيانات يف
حالة بعض الشركاء حفاظا على السرية؛ ( )2درجة تغطية
العناصر القياسية؛ ( )3االتساق مع املعايير الدولية (على
سبيل املثال ،استبعاد الدين بين شركات مالية منتسبة
خمتارة ،وطريقة التقييم املستخدمة حلصص امللكية غير
املسجلة يف البورصة ،وإدراج االستثمار العكسي والبيانات
عن املؤسسات الزميلة) .ويمكن تقييم تغطية البيانات
بالرجوع إىل استمارة استبيان البيانات الوصفية للمسح
املنسق لالستثمار املباشر املب َّلغة من فرادى االقتصادات
املشا ِركة .ويمكن استخدام أساليب تقدير اإلجمايل من
العينة أو نماذج التقدير اإلحصائي القائمة على البيانات
املب َّلغة املتاحة لتقدير البيانات لالقتصادات غير املبلِّغة
عندما تغطي البيانات املب َّلغة معظم جمموع قيمة مراكز
االستثمار املباشر .ويتضمن الفصل  2مزيدا من التفاصيل
عن أساليب تقدير اإلجمايل من العينة.
عرض بيانات املسح املنسق لالستثمار املباشر على
ُ 22-7ت َ
أساس مبدأ الوجهة ،أي استنادا إىل مبدأ البلد املرسل/البلد املتلقي
عرض بيانات االستثمار املباشر
لالستثمار املباشر ،يف حين ُت َ
يف وضع االستثمار الدويل بموجب مبدأ األصول/اخلصوم (الذي
يؤدي مثال إىل ترصيد االستثمارات العكسية) .ويمكن إعادة ترتيب
العناصر القياسية ملراكز االستثمار املباشر لدعم كال العرضين.
ويوضح اجلدول  1-7كيف يمكن إعادة ترتيب العرض بموجب

بين املراكز يف بداية السنة ونهاية السنة .وبالتايل ،ال يمكن
استخدامه دون تعديل يف حسابات ميزان املدفوعات( .يقدم
اإلطار  2-10من الفصل  10مثاال توضيحيا الشتقاق املعامالت
باستخدام البيانات عن املراكز والتغيرات يف األسعار األخرى).
 19-7وطريقة التقييم املستخدمة حلصص امللكية غير
املسجلة يف البورصة يف املسح املنسق لالستثمار املباشر هي
القيمة الدفترية لألرصدة الذاتية ،وهي إحدى الطرق املستخدمة
لوضع قيمة سوقية تقريبية حلصص امللكية غير املسجلة يف
البورصة واملوصى بها يف دليل ميزان املدفوعات ووضع
االستثمار الدويل (الطبعة السادسة ،الفقرة  .)16-7ويتضمن
امللحق  4يف هذا املرشد مزيدا من التفاصيل عن طرق التقييم
بما يف ذلك القيمة الدفترية لألرصدة الذاتية.

التعديالت على بيانات املسح املنسق لالستثمار
املباشر ألغراض إعداد بيانات حسابات ميزان
املدفوعات ووضع االستثمار الدويل
 20-7تسمح البيانات املبلغة اىل املسح املنسق لالستثمار
املباشر بإمكانية اشتقاق مراكز االستثمار املباشر املوجه
اخلارج والداخل لكافة االقتصادات ،وليس فقط لالقتصادات
املشا ِركة (راجع اجلدول  3يف الرابط املشار إليه يف احلاشية رقم
 .)5وبالتايل يمكن استخدام هذه البيانات إما للتحقق من مراكز
االستثمار املباشر لالقتصاد القائم بإعداد البيانات أو لالستخدام
يف إعداد بيانات وضع االستثمار الدويل إذا كان االقتصاد
القائم بإعداد البيانات ال يجمع بيانات االستثمار املباشر .وكما
يف املناقشة التي تناولت بيانات املسح املنسق الستثمارات
احلافظة ،ينبغي ملعدي البيانات تقييم مدى التقدم الذي أحرزته
االقتصادات املبلِّغة بياناتها للمسح املنسق لالستثمار املباشر
يف إدراج تلك االقتصادات التي كانت على األرجح تستثمر/تتلقى
استثمارا مباشرا يف/من االقتصاد القائم بإعداد البيانات.

اجلدول  :1-7العرض بموجب مبدأ األصول/اخلصوم مقارنة بالعرض بموجب مبدأ الوجهة
العرض بموجب مبدأ األصول/اخلصوم يف وضع االستثمار الدويل

العرض بموجب مبدأ الوجهة يف املسح املنسق لالستثمار املباشر

أصول االستثمار املباشر

جمموع االستثمار املباشر املوجه إىل اخلارج

½ ½حصص امللكية وأسهم صناديق االستثمار
• للمستثمر املباشر يف مؤسسات االستثمار املباشر (أ)
• ملؤسسات االستثمار املباشر يف املستثمر املباشر
(االستثمار العكسي) (ب)
• بين املؤسسات الزميلة
إذا كانت املؤسسة األم ذات السيطرة النهائية مقيمة (ج)
إذا كانت املؤسسة األم ذات السيطرة النهائية غير مقيمة (د)
إذا كان مقر إقامة املؤسسة األم ذات السيطرة النهائية غير معروف (هــ)
½ ½أدوات الدين

½ ½ حصص امللكية (صاف)= (أ) ( +ج) ( +هـ) – (ز) – (ح)

½

½أدوات الدين (صاف)= ( )2( – )1أو ()4( + )3

• للمستثمر املباشر يف مؤسسات االستثمار املباشر (ك)

مقسمة حسب:

• ملؤسسات االستثمار املباشر يف املستثمر املباشر

( )١أصول أدوات الدين (إجمايل) للمستثمر املباشر يف مؤسسات االستثمار املباشر=
(ك) ( +م) ( +س)

(االستثمار العكسي) (ل)

مرشد جتميع بيانات ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل
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اجلدول  :1-7العرض بموجب مبدأ األصول/اخلصوم مقارنة بالعرض بموجب مبدأ الوجهة (تتمة)
العرض بموجب مبدأ األصول/اخلصوم يف وضع االستثمار الدويل

العرض بموجب مبدأ الوجهة يف املسح املنسق لالستثمار املباشر

أصول االستثمار املباشر

جمموع االستثمار املباشر املوجه إىل اخلارج
( )٢خصوم أدوات الدين (إجمايل) ملؤسسات االستثمار املباشر يف املستثمر املباشر
(االستثمار العكسي) = (ف) ( +ص)

• بين املؤسسات الزميلة
إذا كانت املؤسسة األم ذات السيطرة النهائية مقيمة (م)

وحسب:

إذا كانت املؤسسة األم ذات السيطرة النهائية غير مقيمة (ن)

( )٣أدوات الدين (صاف) للوسطاء املاليين املقيمين
( )٤أدوات الدين (صاف) لكافة الشركات املقيمة األخرى

إذا كان مقر إقامة املؤسسة األم ذات السيطرة النهائية غير معروف (س)

½

½منها جمموع املوجه للخارج ،املستثمر املباشر مع املؤسسات الزميلة باخلارج (صاف)
= ()6( – )5
( )٥جمموع أصول حصص امللكية وأدوات الدين (إجمايل) مع املؤسسات الزميلة = (ج)
( +هـ) ( +م) ( +س)
( )٦جمموع خصوم حصص امللكية وأدوات الدين (إجمايل) مع املؤسسات الزميلة =
(ح) ( +ص)

خصوم االستثمار املباشر
½

½حصص امللكية وأسهم صناديق االستثمار

جمموع االستثمار املباشر املوجه للداخل
½

½حصص امللكية (صاف)= (و) ( +ط) ( +ي) – (ب) – (د)

• للمستثمر املباشر يف مؤسسات االستثمار املباشر (و)
• ملؤسسات االستثمار املباشر يف املستثمر املباشر (االستثمار العكسي) (ز)
• بين املؤسسات الزميلة
إذا كانت املؤسسة األم ذات السيطرة النهائية مقيمة (ح)
إذا كانت املؤسسة األم ذات السيطرة النهائية غير مقيمة (ط)
إذا كان مقر إقامة املؤسسة األم ذات السيطرة النهائية غير معروف (ي)
½ ½ أدوات الدين

½ ½ أدوات الدين (صاف)= ( )2( – )1أو ()4( + )3

• للمستثمر املباشر يف مؤسسات االستثمار املباشر (ع)

مقسمة حسب:

• ملؤسسات االستثمار املباشر يف املستثمر املباشر (االستثمار

( )١خصوم أدوات الدين (إجمايل) للمستثمر املباشر يف مؤسسات االستثمار املباشر=
(ع) ( +ق) ( +ر)

• بين املؤسسات الزميلة

( )٢أصول أدوات الدين (إجمايل) ملؤسسات االستثمار املباشر يف املستثمر املباشر
(االستثمار العكسي) = (ل) ( +ن))

العكسي) (ف)

إذا كانت املؤسسة األم ذات السيطرة النهائية مقيمة (ص)

وحسب:

إذا كانت املؤسسة األم ذات السيطرة النهائية غير مقيمة (ق)

( )٣أدوات الدين (صاف) للوسطاء املاليين املقيمين
( )٤أدوات الدين (صاف) لكافة الشركات املقيمة األخرى

إذا كان مقر إقامة املؤسسة األم ذات السيطرة النهائية غير معروف (ر)

½

½منها جمموع املوجه للداخل ،املستثمر املباشر مع املؤسسات الزميلة باخلارج (صاف)
= ()6( – )5
( )٥جمموع خصوم حصص امللكية وأدوات الدين (إجمايل) مع املؤسسات الزميلة =
(ط) ( +ي) ( +ق) ( +ر)
( )٦جمموع أصول حصص امللكية وأدوات الدين (إجمايل) مع املؤسسات الزميلة = (د) ( +ن)

املصدر :خبراء صندوق النقد الدويل.
مالحظة :يجب أن تكون إشارة العنصرين ( )1و( )2موجبة.
العنصران ( )5و( )6إشارتهما موجبة يف أغلب احلاالت .العنصران ( )3و( )4غير حمددين يف وضع االستثمار الدويل.
العنصر ( )3يتضمن دين التأمين وصناديق التقاعد ودين الوسطاء املاليين املقيمين مع الوسطاء غير املاليين غير املقيمين (الدين بين وسطاء ماليين خمتارين—شركات تلقي الودائع،
بما يف ذلك البنك املركزي ،وصناديق االستثمار ،والوسطاء املاليين اآلخرين عدا شركات التأمين وصناديق التقاعد—ال يص َّنف كاستثمار مباشر).

مبادرات خمتارة من صندوق النقد الدويل واملنظمات الدولية األخرى بشأن جمع البيانات

		

مبدأ األصول/اخلصوم وفقا لعرض املسح املنسق لالستثمار
املباشر (بموجب مبدأ الوجهة).

البيانات الثنائية من املنظمات األخرى
اإلحصاءات املصرفية الدولية

 23-7اإلحصاءات املصرفية الدولية التي يجمعها بنك
التسويات الدولية توفر بيانات املراكز املتعلقة باألنشطة
العابرة للحدود للبنوك يف معظم املراكز املصرفية الدولية
الرئيسية .ويمكن استخدام البيانات الشتقاق الودائع
(جهة االصول) والقروض (جهة اخلصوم) للبلد القائم
بإعداد بيانات ميزان املدفوعات .وتتضمن إحصاءات بنك
التسويات الدولية جمموعتين من البيانات—إحصاءات
موقعية وأخرى موحدة .البيانات املوقعية تستند إىل
اقتصاد موقع أو إقامة البنك الدائن ،وتتسق مع مبدأ اإلقامة
الوارد يف دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل
(الطبعة السادسة) .ويمكن استخدام هذه البيانات ألغراض
ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل .وتقيس البيانات
املوحدة املطالبات املوحدة يف جميع أنحاء العامل للبنوك
التي تقع مقارها الرئيسية يف االقتصادات املبلِّغة ،بما
يف ذلك مطالبات املؤسسات األجنبية املنتسبة لها ولكن
باستثناء املراكز الداخلية ضمن نفس البنك 7.ونظرا ألن مبدأ
التصنيف هذا يختلف عن ذلك املستخدم يف دليل ميزان
املدفوعات ووضع االستثمار الدويل (الطبعة السادسة)،
فإن البيانات املوحدة ليست مصدرا مفيدا للبيانات من أجل
إعداد بيانات ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل.
 24-7وتوفر اإلحصاءات املوقعية بيانات ربع سنوية
عن أصول البنوك املقيمة وخصومها ،يف شكل ودائع
وقروض ،مع املؤسسات املقابلة غير املقيمة مقسمة حسب
البنوك وغير البنوك ،وحسب االقتصاد 8.وتشمل البيانات
كال من املبالغ القائمة والتغيرات بعد تعديلها بتحركات
أسعار الصرف ،لكنها ال تتضمن تقسيما حسب آجال
استحقاق القروض .وبالتايل ،يمكن استخدام البيانات يف
إعداد بيانات عنصرين يف وضع االستثمار الدويل)1( :
اخلصوم واالستثمار اآلخر والقروض والقطاعات األخرى،
بأخذ املبلغ القائم لقروض البنوك غير املقيمة املقدمة إىل
االقتصاد القائم بإعداد البيانات؛ ( )2واألصول واالستثمار
اآلخر والودائع والقطاعات األخرى ،بأخذ ودائع مؤسسات
االقتصاد املبلِّغ غير املصرفية لدى البنوك غير املقيمة.
 25-7ويمكن أن توفر إحصاءات سندات الدين التي
يجمعها بنك التسويات الدولية بعض املعلومات عن خصوم
االقتصاد املعني املرتبطة بإصدار أدوات سوق املال
والسندات والسندات اإلذنية الدولية .وتم تعديل املنهجية
 7تستند هذه اإلحصاءات إىل التدابير التي تستخدمها البنوك يف نظم إدارة
اخملاطر الداخلية لديها.
 8اإلحصاءات املصرفية الدولية — بنك التسويات الدولية ،اجلدول 7أ
(كافة القطاعات) و7ب (القطاع غير املصريف) يف الرابط http://www.bis.
.org/statistics/bankstats.htm
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يف ديسمبر  2012لكامل فترات اإلحصاءات بغية تعزيز
إمكانية مقارنة اإلحصاءات بين خمتلف االقتصادات .فقد
ُأعيد تعريف اإلصدارات الدولية على أنها سندات دين صادرة
خارج السوق الذي يقيم فيه املقترض—أي إصدارات
خارجية .وهذه اإلحصاءات ال تغطي سوى األوراق املالية
التي تصدرها االقتصادات يف اخلارج؛ وبالتايل فهي ال
تغطي األوراق املالية الصادرة يف السوق احمللية ويشتريها
غير املقيمين .وباإلضافة إىل ذلك ،فإنها ال تراعي األوراق
املالية الدولية التي يشتريها املقيمون يف االقتصاد املدين.
ويتعين توخي احلذر عند استخدام هذه البيانات ألغراض
وضع االستثمار الدويل وميزان املدفوعات.

التعديالت على بيانات بنك التسويات الدولية
ألغراض إعداد بيانات ميزان املدفوعات ووضع
االستثمار الدويل
 26-7قطاع املؤسسات غير املصرفية يف إحصاءات
بنك التسويات الدولية يشمل فئة القطاعات األخرى—
الشركات املالية األخرى ،والشركات غير املالية ،واألسر
املعيشية ،واملؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم األسر
املعيشية—وكذلك قطاع احلكومة العامة 9.ومن املهم تفادي
احلساب املزدوج يف حالة استخدام كال بيانات القطاعات
غير املصرفية من بنك التسويات الدولية واملصادر الوطنية
لبيانات القطاع احلكومي .وينبغي ملعدي البيانات حتديد
املراكز اخلاصة باحلكومة العامة املدرجة يف جمموعة
بيانات بنك التسويات الدولية ومن ثم استبعاد تلك املراكز
من بيانات قطاع املؤسسات غير املصرفية.
 27-7ورغم أن املعلومات املستقاة من إحصاءات بنك
التسويات الدولية هي معلومات جزئية ،فإنها قريبة من
االكتمال من حيث تغطيتها لعناصر وضع االستثمار الدويل،
وذلك لتركز األنشطة املصرفية الدولية بصفة رئيسية يف
االقتصادات املشاركة يف اإلحصاءات املصرفية الدولية
التي يجمعها بنك التسويات الدولية 10.ويمكن تعديل
البيانات اجلزئية باستخدام أساليب التقدير مثل االستنباط
والترجيح ،أي اشتقاق األوزان الترجيحية للبيانات املب َّلغة
وتقدير اإلجمايل من العينة للمجتمع اإلحصائي .راجع
الفصل  2ملزيد من التفاصيل عن أساليب تقدير اإلجمايل
من العينة.
 28-7وال توفر جمموعة البيانات هذه تقسيما للقروض
والودائع حسب آجال االستحقاق؛ وبالتايل سوف يتعين على
معدي البيانات تطبيق نسب آلجال االستحقاق بناء على
بيانات متاحة بديلة ،وذلك للحصول على هذه التقسيمات.
 9يجري حالي ُا تنفيذ توصيات جلنة بنك التسويات الدولية املعنية بالنظام
املايل العاملي لتعزيز اإلحصاءات املصرفية الدولية التي يجمعها بنك
التسويات الدولية .وسوف يتم اإلبالغ بموجب املرحلة الثانية من
التعزيزات ذات الصلة بأغراض ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل
(جمع بيانات جديدة ،بما يف ذلك تقسيم قطاعي أكثر دقة يف اإلحصاءات
املصرفية املوقعية) بدءا من بيانات الربع الرابع من عام  .2013راجع
التقرير رقم  47من تقارير اللجنة املعنية بالنظام املايل العاملي حول
تطوير اإلحصاءات املصرفية الدولية التي يجمعها بنك التسويات الدولية.
 10اعتبار من مارس  ،2013يقوم  44بلدا ومركزا ماليا بإبالغ هذه
البيانات لبنك التسويات الدولية.
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بيانات املساعدات اإلنمائية
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 29-7تتوىل جلنة املساعدة اإلنمائية التابعة ملنظمة
التعاون التنمية يف امليدان االقتصادي مسؤولية جمع
بيانات قابلة للمقارنة الدولية عن املساعدة اإلنمائية
ويشار أدناه إىل عملية جمع البيانات هذه بنظام
الرسميةُ .
إبالغ جلنة املساعدة اإلنمائية .وقد عملت جلنة املساعدة
اإلنمائية على نحو وثيق مع إدارة اإلحصاءات يف صندوق
النقد الدويل والوكاالت الدولية األخرى واالقتصادات
األعضاء يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي
لوضع توجيهات اإلبالغ وتنسيق البيانات املب َّلغة مع
مفاهيم دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل
(الطبعة السادسة) .وبالتايل ،فإن البيانات متسقة بوجهة
عام مع املبادئ التوجيهية للدليل املعنية بإعداد البيانات
عن تدفقات املساعدة اإلنمائية (ولكن راجع أدناه) .وينبغي
أن يكون معدو البيانات على دراية بتوجيهات اإلبالغ وأن
يعملوا بشكل وثيق مع وكالة املساعدة اإلنمائية لضمان
املعاملة الصحيحة لتدفقات املساعدة اإلنمائية ألغراض
إعداد بيانات ميزان املدفوعات وإبالغ البيانات للجنة
املساعدة اإلنمائية .وسوف يكون من املستحسن التقدير
الكمي ألي فروق يف املعاملة تدعو إليها توجيهات اإلبالغ
ودليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل (الطبعة
السادسة) .كذلك يقوم بعض املانحين غير األعضاء يف
جلنة املساعدة اإلنمائية بإبالغ البيانات إىل جلنة املساعدة
اإلنمائية.
 30-7وسوف تنعكس عناصر املساعدة اإلنمائية يف عدة
بنود يف احلسابات الدولية؛ وينبغي ملعدي البيانات التمييز
بين التحويالت اجلارية املرتبطة باملساعدة اإلنمائية
درج يف حساب الدخل الثانوي (راجع دليل
الدولية (التي ُت َ
ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل ،الطبعة السادسة،
درج يف حساب
الفقرة  ،)47-12ومِ َ
نح االستثمار (التي ُت َ
رأس املال (راجع دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار
الدويل ،الطبعة السادسة ،الفقرة  ،))25-13والقروض (التي
سجل يف احلساب املايل ويف وضع االستثمار الدويل).
ُت َّ
وبالنسبة للمِ َنح ،من الضروري حتديد قيود مقابلة ،مثل
صادرات السلع ،وتقديم اخلدمات التعليمية ،واملساعدات
الفنية األخرى ،وتقديم النقدية ،ومن ثم إدراجها يف السلع،
واخلدمات ،والعملة والودائع.
 31-7ويف الواقع العملي ،ينبغي إعداد البيانات يف
نظام اإلبالغ اخلاص بلجنة املساعدة اإلنمائية على أساس
يوازي بشكل وثيق مفاهيم التوقيت والتقييم التي ُيوصي
بها دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل (الطبعة
السادسة) .وتتضمن توجيهات اإلبالغ التعليقات التالية
على وجه التحديد:
• استبعاد إعانات الدعم الرسمية التي ُتقدَّم إىل الشركات
اخلاصة ،ألنها تدعم أنشطة ذات أغراض جتارية يف
املقام األول (يقوم دليل ميزان املدفوعات ووضع
االستثمار الدويل (الطبعة السادسة) بإدراج إعانات
الدعم هذه ضمن الدخل األويل).
.www.oecd.org/dac/stats 11

 12راجع أيضا قياس املساعدة اإلنمائية يف االقتصادات املانحة يف
الفصل السادس.

• إدراج التكاليف احملتسبة لتعليم الطلبة غير املقيمين
حينما ال تغطي الرسوم تكاليف البرامج التعليمية
(يوصي دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار
الدويل ،الطبعة السادسة ،بنفس املعاملة).
• إدراج التكاليف اإلدارية لبرامج املساعدة اإلنمائية
الرسمية ،وإعانات الدعم املقدمة للمنظمات غير
احلكومية املقيمة ،وتكاليف الالجئين (ال يقوم دليل
ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل (الطبعة
السادسة) بإدراج هذه التكاليف ألنها تنطوي على
معامالت بين مقيمين).
• إدراج إعانات دعم أسعار الفائدة املدفوعة للمقيمين
لتوفير تمويل «بشروط ميسرة» كجزء من املساعدة
اإلنمائية (ال ُيوصي دليل ميزان املدفوعات ووضع
االستثمار الدويل ،الطبعة السادسة ،بهذه املعاملة ألن
وسيلة إدماج التأثير ضمن احلسابات االقتصادية مل
تتطور بشكل كامل)؛ ويمكن توفير املعلومات اخلاصة
بالدين امليسر من خالل املعلومات التكميلية (راجع
دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل،
الطبعة السادسة ،الفقرة .)51-12
درج يف املساعدات اإلنمائية التكاليف املرتبطة
• ُت َ
بالتعاون الفني ،واإلدارة ،والتعليم ،والبحوث والتي
يتم تكبدها يف االقتصاد املانح (ال ُيوصي دليل
ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل ،الطبعة
السادسة بهذه املعاملة؛ غير أن الفقرة (47-12ج)
من الدليل تشير إىل أن املدفوعات املرتبطة برواتب
العاملين يف جمال املساعدة الفنية الذين يعتبرون
مقيمين يف االقتصاد الذي يعملون فيه يتم إدراجها
يف التحويالت اجلارية املرتبطة بالتعاون الدويل ).
• استبعاد املعدات أو اخلدمات العسكرية (يف دليل
ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل ،الطبعة
درج توريد السلع واخلدمات للوحدات
السادسة)ُ ،ي َ
أو القواعد العسكرية ضمن السلع واخلدمات غير
درج حتويالت املعدات
املدرجة يف موضع آخر .و ُت َ
العسكرية ضمن مِ َنح االستثمار).
التعديالت على بيانات جلنة املساعدة اإلنمائية
ألغراض إعداد بيانات ميزان املدفوعات ووضع
االستثمار الدويل
 32-7ينبغي ملعدي البيانات مراعاة فروق التغطية
بين املساعدة اإلنمائية الرسمية ومتطلبات دليل ميزان
املدفوعات ووضع االستثمار الدويل (الطبعة السادسة) عند
استخدام بيانات جلنة املساعدة الفنية يف إعداد بيانات ميزان
املدفوعات ووضع االستثمار الدويل .وعلى سبيل املثال،
يتعين إدخال تعديالت إلدراج التحويالت إىل/من األفراد أو
الشركات اخلاصة.
 33-7ويف حالة استمارات اإلبالغ املقدمة إىل جلنة
املساعدة اإلنمائية ،يجب تصنيف اجملمالت الرئيسية
مثل املساعدة اإلنمائية الرسمية حسب االقتصاد؛ غير أن
املعامالت مع املؤسسات الدولية ال ُتص َّنف حسب االقتصاد.
وحسب توجيهات اإلبالغ ،فإن معامالت معينة مثل النفقات
اإلدارية يف االقتصاد املانح ال يتم تخصيصها حسب
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االقتصاد ويتم عرضها دون تخصيص .غير أنه ألغراض
إعداد إحصاءات ميزان املدفوعات لالقتصاد الشريك
موضع الوصف يف امللحق  ،5ينبغي تصنيف التكاليف
التي يتحملها االقتصاد املانح حسب االقتصاد .وإذا مل يكن
ممكنا تخصيص تكاليف حمددة القتصادات معينة ،يمكن
ملعدي البيانات تخصيص التكاليف بالتناسب يف خمتلف
االقتصادات املتلقية باستخدام تدفقات املعونة التي يمكن
تخصيصها حسب االقتصاد الشريك.
 34-7وتوفر استمارات اإلبالغ املقدمة إىل جلنة
املساعدة اإلنمائية معلومات عن كل من التزامات املساعدة
اإلنمائية واملبالغ املنصرفة منها .واألساس األخير هو
املالئم إلعداد بيانات ميزان املدفوعات.
 35-7ويتم إعداد بيانات جلنة املساعدة اإلنمائية بعد
مرور فاصل زمني قد يكون طويال .غير أنه إىل أن تصبح
البيانات الفعلية متاحة يمكن استخدام طرق االستنباط.

جمموعات البيانات األخرى
إحصاءات الدين اخلارجي

 36-7ثمة قاعدتان مرتبطتان بالنسبة للبيانات عن
إحصاءات الدين اخلارجي ،وهما :إحصاءات الدين اخلارجي
ربع السنوية وجممع البيانات املشترك إلحصاءات الدين
اخلارجي .ونعرض الحقا حملة عامة عن هذه اإلحصاءات.
ويمكن االطالع على وصف كامل للتعاريف والتغطية
واملنهجية املستخدمة يف هذه اإلحصاءات يف الصفحة
وصى
الرئيسية اخلاصة بكل من قاعدتي البيانات ،غير أنه ُي َ
نشر بيانات
باإلشارة إىل املصدر األصلي للبيانات .و ُت َ
قاعدتي البيانات يف صفحة البنك الدويل على اإلنترنت.

إحصاءات الدين اخلارجي ربع السنوية
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 37-7تضم هذه اإلحصاءات بيانات مفصلة عن
الدين اخلارجي التي تنشرها االقتصادات املشتركة يف
املعيار اخلاص لنشر البيانات كل على حدة وكذلك بعض
14
االقتصادات املشاركة يف النظام العام لنشر البيانات.
 38-3وتتوافر ثالث جمموعات رئيسية من البيانات
املتاحة على أساس ربع سنوي )1( :تقسيمات جملموع
مركز الدين اخلارجي حسب القطاع وأجل االستحقاق
واألداة )2( ،وتقسيم الدين اخلارجي على أساس العملة
احمللية-األجنبية )3( ،واجلدول الزمني املستقبلي خلدمة
الدين .واجملموعتان األوليان مالئمتان إلحصاءات وضع
االستثمار الدويل .باإلضافة إىل ذلك ،تضم إحصاءات الدين
اخلارجي ربع السنوية للبلدان املشتركة يف املعيار العيار
 13قاعدة بيانات إحصاءات الدين اخلارجي ربع السنوية ،التي اشترك يف
وضعها البنك الدويل وصندوق النقد الدويل ،تضم بيانات مفصلة عن الدين
اخلارجي لالقتصادات املشتركة يف املعيار اخلاص لنشر البيانات وكذا
عدد خمتار من االقتصادات املشاركة يف النظام العام لنشر البيانات.
واعتبارا من يونيو  ،2013يقوم نحو  110بلد بإبالغ البيانات لقاعدة
بيانات إحصاءات الدين اخلارجي ربع السنوية (راجع http://www.
.)worldbank.org/qeds
 14مشاركة البلدان املشتركة يف النظام العام لنشر البيانات يف قاعدة
بيانات إحصاءات الدين اخلارجي ربع السنوية ال تستلزم إنتاج البيانات
املعتمدة بموجب املعيار اخلاص لنشر البيانات.

اخلاص لنشر البيانات ستة جمموعات أخرى من البيانات
ذات القيمة التحليلية.
 39-7ويف عام  2014ستتوافق التعاريف واملعايير
املستخدمة يف هذه اإلحصاءات بشأن وقت القيد ،ومفهوم
اإلقامة ،وحتويل سعر الصرف ،فضال عن التبويب حسب
القطاعات املؤسسية واألدوات املالية ،توافقا تاما مع
املبادئ الواردة يف دليل ميزان املدفوعات ووضع
االستثمار الدويل (الطبعة السادسة) .وعليه ،من املفترض
أن تكون بيانات إحصاءات الدين اخلارجي ربع السنوية
متسقة مع بيانات اخلصوم يف وضع االستثمار الدويل .غير
أنه يتعين إدراك أن عناصر وضع االستثمار الدويل املتمثلة
يف حصص امللكية وأسهم صناديق االستثمار ،واملشتقات
املالية وخيارات االكتتاب املمنوحة للموظفين مستبعدة من
إحصاءات الدين اخلارجي.
 40-7ويف بعض االقتصادات ،يتم إعداد بيانات
إحصاءات الدين اخلارجي ربع السنوية وإبالغها بواسطة
معدي بيانات ميزان املدفوعات الذين قاموا باشتقاقها من
بيانات وضع االستثمار الدويل .ويف مثل هذه احلاالت ،تكون
بيانات إحصاءات الدين اخلارجي ربع السنوية متسقة بشكل
كامل مع بيانات وضع االستثمار الدويل .ويف اقتصادات
أخرى ،يتم إعداد بيانات إحصاءات الدين اخلارجي ربع
السنوية وإبالغها من جانب مؤسسة غير الوحدة/املؤسسة
القائمة بإعداد بيانات ميزان املدفوعات .وينبغي للهيئة
املنوط بها إعداد بيانات إحصاءات الدين اخلارجي ربع
السنوية أن تضمن أن كافة عناصر خصوم الدين يف بيانات
وضع االستثمار الدويل مغطاة أيضا يف بيانات إحصاءات
الدين اخلارجي ربع السنوية .وهذا االتساق يف التغطية يمكن
حتقيقه من خالل طلب بيانات من معدي بيانات ميزان
املدفوعات عن أدوات الدين اخلارجي يف وضع االستثمار
الدويل التي ال يتم مراقبتها يف العادة من خالل نظام مراقبة
الدين اخلارجي (مثال ،العملة والودائع ،واالئتمان التجاري
والسلَف ،واحتياطيات التأمين الفنية ،واحلسابات مستحقة
ُ
الدفع) .كذلك ينبغي ملعدي بيانات وضع االستثمار الدويل
أن يتأكد من أن كافة البيانات املغطاة يف إحصاءات الدين
اخلارجي مغطاة يف وضع االستثمار الدويل .وينبغي توخي
التعاون الوثيق وإجراء عمليات التحقق املزدوجة للبيانات
على أساس ربع سنوي بين الهيئات املنوط بها إعداد
بيانات ميزان املدفوعات والدين اخلارجي .وبوجه عام،
فإن إحصاءات الدين اخلارجي ربع السنوية تعتبر مصدرا
للمراجعة املزدوجة لبيانات وضع االستثمار الدويل وال تعد
مصدرا للبيانات إلعداد بيانات وضع االستثمار الدويل.

جممع البيانات املشترك إلحصاءات الدين اخلارجي
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 41-7يقوم جممع البيانات املشترك إلحصاءات الدين
اخلارجي—الذي اشترك يف وضعه بنك التسويات الدولية
وصندوق النقد الدويل ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان
االقتصادي والبنك الدويل—بتجميع بيانات الدين اخلارجي
وأصول أجنبية خمتارة من مصادر دولية للدائنين/األسواق
ومصادر وطنية للمدينين .وهذه املصادر تشمل مصادر
بيانات الدائنين مثل بنك التنمية اإلفريقي ،وبنك التنمية
اآلسيوي ،وبنك التسويات الدولية ،واحتاد برن ،وبنك التنمية
.www.jedh.org/ 15
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للبلدان األمريكية ،وصندوق النقد الدويل ،وأمانة نادي
باريس ،واملؤسسة الدولية للتنمية ( ،)IDAومنظمة التعاون
والتنمية يف امليدان االقتصادي ،والبنك الدويل—فضال عن
معلومات مقدمة من مصادر خمتلفة يف األسواق .ويتضمن
جممع البيانات املشترك إلحصاءات الدين اخلارجي
معلومات عن القروض ،واالئتمانات األخرى ،بما يف ذلك
والسلف والقروض الثنائية الرسمية،
االئتمان التجاري
ُ
وسندات الدين ،وأصول وخصوم أجنبية خمتارة .وبما
أنه ليس كل املصادر املستخدمة يف جممع البيانات يتبع
متطلبات دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل
(الطبعة السادسة) ،من املهم الرجوع إىل جممع البيانات
لالطالع على وصف مفصل للبيانات الوصفية.
 42-7وملقارنة بيانات الدائنين/األسواق يف جممع
البيانات املشترك إلحصاءات الدين اخلارجي مع البيانات
املب َّلغة من جانب فرادى االقتصادات يف إحصاءات الدين
اخلارجي ربع السنوية ،يقدم جممع البيانات املشترك
جدول مقارنة لثالث فئات عريضة من األدوات :القروض
مضافا إليها الودائع ،وسندات الدين ،واالئتمان التجاري
والسلَف .وبهذه الطريقة يمكن ملعدي البيانات مقارنة
ُ
البيانات الوطنية مع البيانات املستقاة من االقتصادات
الشريكة ومصادر األسواق بأسلوب سهل .وينبغي ملعدي
البيانات استخدام بيانات جممع البيانات املشترك للتحقق
وصى
من مصادر البيانات األخرى أو مراجعتها ،ولكن ُي َ
باستخدام مصدر البيانات األصلي إلعداد بيانات ميزان
املدفوعات ووضع االستثمار الدويل.

النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات الدولية
16
والسيولة بالعمالت األجنبية

ُ 43-7ي ِ
رسي نموذج البيانات القياسي معايير
لتوفير املعلومات عن حجم وتكوين األصول االحتياطية
الرسمية ،واألصول األخرى بالعمالت األجنبية يف حيازة
السلطات النقدية واحلكومة العامة ،وااللتزامات قصيرة
األجل بالعمالت األجنبية ،واألنشطة ذات الصلة (مثل
مراكز املشتقات املالية والضمانات التي تقدمها احلكومة
لالقتراض شبه الرسمي واقتراض القطاع اخلاص) للسلطات
النقدية واحلكومة العامة التي يمكن أن تؤدي إىل استنزاف
االحتياطيات واألصول األخرى بالعمالت األجنبية.
 44-7ومن حيث املبدأ ،فإن األصول االحتياطية الرسمية
الواردة يف القسم أوال -ألف من مطبوعة «االحتياطيات
الدولية والسيولة بالعمالت األجنبية :املبادئ التوجيهية
إلعداد نموذج بيانات قياسي» ينبغي أن تتسق مع
البيانات عن االحتياطيات الدولية التي تعدها االقتصادات
ألغراض ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل
بموجب املبادئ التوجيهية لدليل ميزان املدفوعات ووضع
االستثمار الدويل (الطبعة السادسة) .ويجب أن يكون تعريف
األصول االحتياطية الرسمية متسقا عبر كافة جمموعات
إحصاءات االقتصاد الكلي 17.ويف حالة جمع بيانات ميزان
.http://www.imf.org/external/np/sta/ir/IRProcessWeb/index.aspx 16

 17يوضح اجلدول  1-2من املبادئ التوجيهية التوافق بين تبويب األصول
االحتياطية يف دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل (الطبعة السادسة)
ويف االحتياطيات الدولية والسيولة بالعمالت األجنبية :املبادئ التوجيهية إلعداد
نموذج بيانات قياسيhttp://www.imf.org/external/np/sta/ir/IRProcessWeb/:
.dataguide.htm

املدفوعات/وضع االستثمار الدويل واالحتياطيات الدولية
والسيولة بالعمالت األجنبية من جانب مؤسسات/وحدات
خمتلفة ،ينبغي إجراء مراجعة مزدوجة لبيانات األصول
االحتياطية على أساس ربع سنوي لضمان اتساقها بشكل
كامل.

إحصاءات وجهة التجارة
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 ٤٥-٧تتضمن إحصاءات وجهة التجارة األرقام اجلارية
لنحو  187بلدا عن قيمة صادرات وواردات البضائع مقسمة
حسب شركائها التجاريين .وتتوافر البيانات بدءا من
عام  1980للسنوات وأرباع السنة والشهور .ويتم تكميل
البيانات املب َّلغة بتقديرات حينما ال تكون هذه البيانات
جارية أو متاحة بوتيرة شهرية .وتتبع إحصاءات وجهة
التجارة املفاهيم والتعاريف الواردة يف إحصاءات التجارة
الدولية للبضائع :دليل جتميع اإلحصاءات (.)2004
فترض يف بعض األحيان أن بيانات
ُ ٤٦-٧
وي َ
الصادرات والواردات املقابلة بين االقتصادات الشريكة
ستكون متسقة—بمعنى أن الصادرات من االقتصاد ألف
إىل االقتصاد باء ينبغي أن تكون مساوية لواردات االقتصاد
باء من ألف ،بعد األخذ يف االعتبار تكاليف التأمين والشحن
عندما تكون واردات االقتصاد باء مقيمة على أساس
«سيف» .ونظام تقدير إحصاءات وجهة التجارة يستخدم هذا
االفتراض يف احلاالت التي ال يقوم فيها أحد الشركاء بإبالغ
البيانات.
 ٤٧-٧غير أن اختالف ممارسات إعداد البيانات قد يؤدي
إىل عدم االتساق بين الصادرات املوجهة ألحد الشركاء
والواردات املسجلة لدى الشريك .وتتمثل األسباب الرئيسية
يف فروق )1( :مفاهيم وتفاصيل التبويب (عدم االتساق يف
حتديد املنشأ ،والشحن العابر ،واقتصادات املقصد))2( ،
توقيت القيد )3( ،التقييم )4( ،التغطية (الشحنات إىل مناطق
التجارة احلرة ومنها ،استبعاد البنود العسكرية والبنود
السرية األخرى ،وحدود القيمة الدنيا للتسجيل اجلمركي
للشحنات ،والسلع املرجتعة ،والسلع األخرى ( )5وأخطاء
القيد يف مرحلة إعداد البيانات.
ِّ
 ٤٨-٧ونظرا ألن غالبية االقتصادات تبلغ بيانات
الصادرات والواردات حسب االقتصاد املقابل ،فإن جمموعة
البيانات هذه—على نقيض تلك املدرجة يف قسمي «البيانات
الثنائية التي يجمعها صندوق النقد الدويل» و«البيانات
الثنائية من املنظمات الدولية األخرى—ال ُتس َتخدم من
جانب االقتصاد املقابل يف األغراض اإلحصائية مليزان
املدفوعات ،ولكن يمكن استخدامها لفحص أو التحقق من
دقة البيانات الذاتية ملعدي البيانات ،مع مراعاة الفروق
احملتملة املوضحة بالفعل .وبتحديد التناقضات وتفسيرها،
يمكن ملعدي البيانات حتسين جودة بياناتهم التجارية.
http://elibrary-data.imf.org/FindDataReports.aspx?d=33061&e= 18
.170921
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قضايا شاملة يف إعداد
إحصاءات ميزان املدفوعات
ووضع االستثمار الدويل

مقدمة

 1-8ركزت الفصول السبعة السابقة على مصادر
البيانات اخملتلفة التي يمكن استخدامها إلعداد بيان
ميزان املدفوعات .ويتناول هذا الفصل عملية إعداد
البيانات ذاتها :يتم وصف الترتيبات املؤسسية لدعم
إعداد بيانات ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل؛
ومناقشة القضايا العامة املتعلقة بعملية التقدير؛ وحتليل
عدة قضايا تواجه معدي البيانات وتؤثر على كافة
احلسابات ،بما فيها فهم مصطلح صايف السهو واخلطأ؛
ووصف نظام القيد يف ميزان املدفوعات.

 2-8وتتناول الفصول التالية من هذا املرشد
قضايا إعداد البيانات املتصلة بعناصر معينة يف ميزان
املدفوعات .ومع ذلك ،يؤثر العديد من املعامالت على
أكثر من عنصر واحد ،وتستخدم اإلحاالت املزدوجة عند
االقتضاء.

تصميم العملية اإلحصائية
الترتيبات املؤسسية

 ٣-٨وفقا ملا سبق إيضاحه يف الفصول السابقة،
ينطوي إعداد إحصاءات ميزان املدفوعات ووضع
االستثمار الدويل على جتميع معلومات من جمموعة
من مصادر البيانات .ويقع العديد من مصادر البيانات
هذه ضمن مسؤولية هيئات رسمية غير الهيئة املسؤولة
عن إعداد إحصاءات ميزان املدفوعات ووضع االستثمار
الدويل .وسوف يكون التعاون بين تلك الهيئات ضروريا
حتى تتم مهمة إعداد البيانات بكفاءة .ومن املمارسات
اجليدة إضفاء الطابع الرسمي على التعاون من خالل
تفاهمات موثقة بشأن البيانات التي سيتم إتاحتها،
والصيغة التي سوف ُتقدَّم بها ،وتوقيت وتواتر تقديم
البيانات ،وأي متطلبات إضافية متعلقة بأمن البيانات

(مثل حماية سرية البيانات التي يمكن التعرف عليها
بشكل منفرد).
 4-8والهيئات الرسمية اخملتلفة التي قد تشارك يف
رصد البيانات املستخدمة يف عملية إعداد البيانات قد
تتضمن ما يلي:
• السلطات اجلمركية بالنسبة جلمع البيانات املستخدمة
يف إحصاءات التجارة الدولية للبضائع ،والتي يمكن
استخدامها بدورها كأساس للتجارة يف السلع وبعض
اخلدمات
• الهيئات اإلحصائية بالنسبة جلمع البيانات من خالل
املسوح اخملتلفة (مثل مسوح قطاع األسر املعيشية،
ومسوح املؤسسات ،ومسوح اخلدمات ،واملسوح
األخرى)
• سلطات املوانئ بالنسبة للمعلومات التي يمكن
استخدامها كمؤشرات يف إعداد بيانات خدمات النقل
• سلطات الهجرة بالنسبة لعدد املهاجرين على أساس
قصير األجل وطويل األجل
• سلطات السياحة التي قد جتمع معلومات عن نفقات
الزائرين غير املقيمين يف االقتصاد القائم بإعداد
البيانات واملقيمين املسافرين يف اخلارج
• الهيئات التنظيمية للتأمين بالنسبة لتحديد شركات
التأمين ألغراض املسوح أو كمصدر للمعلومات عن
أقساط التأمين واملطالبات واالحتياطيات
• الهيئات التنظيمية للبنوك ،والهيئات الرقابية ،بما
يف ذلك الهيئات املعنية بشركات التأمين والشركات
غير املالية ،وجهات إعداد اإلحصاءات النقدية
واملالية ،بالنسبة للبيانات التي يمكن استخدامها
يف عملية إعداد البيانات أو للمقارنة مع بيانات من
مصادر أخرى
• وزارة اخلارجية بالنسبة للمعلومات عن عمليات
السفارات
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• السلطات الضريبية بالنسبة للمعلومات عن الضرائب
املستقطعة من املنبع والضرائب األخرى ،ولبيان
األفراد والشركات التي قد تكون مشتركة يف معامالت
دولية أو لديها أصول أو خصوم خارجية
• اجلهاز التنظيمي بالنسبة لنظام إبالغ بيانات
املعامالت الدولية (إن وجد)

• البنك املركزي بالنسبة للمعلومات عن القطاع
املصريف واألصول االحتياطية

 5-8ولن تكون املصادر الرسمية املتوفرة من خارج
الهيئة املعنية بإعداد إحصاءات ميزان املدفوعات ووضع
االستثمار الدويل كافية بوجه عام إلعداد النطاق الكامل
لبنود هذه القوائم والكشوف .وبالتايل ،سوف يتعين على هذه
الهيئة املسؤولة أن تقوم بجمع البيانات .ويمكن للترتيبات
املؤسسية لهذه الهيئة أن تساعد على جناح عمليات جمع
بيانات إحصائية عالية اجلودة.

 6-8وقد يوفر القانون الذي أنشئت بموجبه الهيئة
املعنية بإعداد إحصاءات ميزان املدفوعات ووضع
االستثمار الدويل عدد من العوامل املساعدة على جمع
إحصاءات عالية اجلودة .وقد ُيجري معدو البيانات تقييما
ذاتيا للبيئتين القانونية واملؤسسية ،وللموارد املتاحة
للبرنامج اإلحصائي استرشادا باإلطار احملدث لتقييم
جودة البيانات بتاريخ مايو (Data Quality 2012
) Assessment Frameworkإلحصاءات ميزان املدفوعات
1
ووضع االستثمار الدويل.

 7-8ويتمثل العنصر األكثر أهمية يف التشريع اإلحصائي
يف قدرة اجلهاز اإلحصائي على إلزام الوحدات اخملتارة من
املؤسسات واألفراد على االستجابة للطلبات اإلحصائية .فإذا
مل يكن لدى الهيئة املعنية بإعداد بيانات ميزان املدفوعات
إطار قانوين أو ترتيبات مؤسسية إلضفاء الطابع اإللزامي
على ما جتريه من مسوح ،عندئذ يتعين عليها االعتماد على
اإلبالغ الطوعي .غير أن املسوح الطوعية ُعرضة للتحيزات،
وكلما قل معدل الردود ،زادت أرجحية التحيز يف النتائج.
ويف حالة املسوح الطوعية ،يمكن تشجيع الرد من خالل
التصميم اجليد لالستمارة؛ وبشرح الغرض من عملية جمع
البيانات ونتيجتها (بالنسبة للمؤسسات أو األفراد)؛ وبتسليم
االستمارات وجمعها بواسطة مندوبي اإلحصاء؛ وبتقديم
 1النسخة املؤرخة يف مايو  2012من إطار تقييم جودة البيانات تمثل
حتديثا للنسخة املؤرخة يف يوليو  2003من هذا اإلطار لتعكس اخلبرة
واملستجدات اإلحصائية الدولية ،خاصة املعايير الدولية احملدثة
ويستخ َدم هذا اإلطار كمظلة جامعة لستة أطر متعلقة
املتعلقة باملنهجيةُ .
بمجموعات البيانات ،بما يف ذلك إطار إحصاءات ميزان املدفوعات ووضع
االستثمار الدويل (راجع .)http://dsbb.imf.org/Pages/DQRS/DQAF.aspx

حوافز (على سبيل املثال ،استخدام حوافز نقدية أو هدايا
يف حالة مسوح قطاع األسر املعيشية) .وتشير البحوث التي
تدرس تأثير هذه احلوافز إىل نتائج متباينة ،وبالتايل ليس
واضحا ما إذا كانت احلوافز تؤدي إىل زيادة معدل الردود،
وما إذا كان لها أثر موجب أم ضار على جودة الرد.
 8-8ومن أهم الشروط األساسية لزيادة معدل الردود
وحتسين جودتها التأكيد للقائمين بإبالغ البيانات على
سرية ردودهم .وتتوقف جدوى هذه التأكيدات يف زيادة
معدل الردود وحتسين جودتها على ما إذا كانت منصوص
عليها يف التشريعات وعلى سجل السلطات يف الوفاء
بها (وااللتزامات التشريعية حيثما وجدت) .ومن شأن
االلتزامات التشريعية حلماية سرية املعلومات توفير أساس
أفضل للتفاوض حول تبادل املعلومات التي تتوىل الهيئات
الرسمية األخرى جمعها .وأحد األدلة على حماية سرية
املعلومات هو عدم نشر البيانات سوى كجزء من جممالت
أكبر ،واستبعاد أي كشف مباشر أو مشتق عن فرادى
البيانات.

 9-8كذلك يمكن للهيئة القائمة بإعداد البيانات عقد
اجتماعات دورية مع القائمين باإلبالغ ملناقشة قضايا
اإلبالغ ،مما يسمح للقائمين باإلبالغ بطرح أسئلة عن إبالغ
البيانات وتعميق الدراية بكيفية استخدام البيانات املب َّلغة.
 10-8كذلك من شأن موضوعية اإلحصاءات الناجتة عن
عمليات جمع البيانات اإلحصائية أن تؤدي إىل زيادة معدل
الردود وحتسين جودتها .فمن املرجح أن تستجيب الوحدات
اخملتارة من املؤسسات واألفراد وتوفر بيانات دقيقة إذا
كان القائمون على إبالغ البيانات يؤمنون بمساهمتهم
يف ُمن َتج عايل اجلودة غير خاضع للنفوذ السياسي .ومن
شأن استقاللية الهيئة املعنية بإعداد إحصاءات ميزان
املدفوعات ووضع االستثمار الدويل ،ونزاهة عمليات النشر
أن يسهما يف شعور القائمين بإبالغ البيانات باملوضوعية.
وينبغي أال يخضع عمل الهيئة إىل النفوذ السياسي .ويجب
نشر منتجات العملية اإلحصائية على اجلميع يف ذات الوقت
ألن اطالع مكتب أحد الوزراء على البيانات اجلزئية خالل
عملية التقدير يمكن أن يخلق شعورا بالتدخل السياسي يف
النتائج.

عملية إعداد البيانات

 11-8وفقا ملا سبق مناقشته يف القسم السابق ،ينطوي
إعداد بيانات ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل
على جتميع للبيانات من جمموعة متنوعة من املصادر.
ومن املمكن أن يتداخل بعض هذه املصادر ،بحيث تكون
املعلومات اخلاصة بأحد البنود يف ميزان املدفوعات و/أو
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وضع االستثمار الدويل متاحة من مصادر متعددة .عندئذ،
فإن إعداد بيانات البند قيد النظر يتطلب اتخاذ قرار بشأن
اجلودة النسبية للمصادر اخملتلفة أو كيف يمكن استخدام
املصادر جمتمعة.

 12-8ويتمثل أحد اخليارات يف حتديد املصدر ذي
اجلودة األعلى واستخدامه كمصدر بيانات رئيسي للبنود
موضع االهتمام .وقد يعلم معدو البيانات من املناقشات مع
مقدمي البيانات أو األخطاء التي ُتك َتشف من خالل عمليات
فحص البيانات أن أخطاء معينة من املرجح أن تكون
موجودة .وقد ال يكون حجم األخطاء مثيرا للقلق بالقدر
الكايف أو قد ال تسمح املوارد املتاحة بالتحري والتصحيح.
ويف املقابل ،فإن حتليل بند صايف السهو واخلطأ يف إطار
استخدام املصدر اخملتار ،جنبا إىل جنب مع املقارنة مع
املعلومات البديلة ،يمكن أن تستنير به التعديالت التي
ينبغي النظر يف إدخالها على البيانات من املصدر الرئيسي.
ويقدم القسم الذي يحمل عنوان «القضايا احملتملة التي
تواجه معدي البيانات» مزيدا من املناقشة لتحليل بند
صايف السهو واخلطأ .وبديال عن ذلك ،يمكن اجلمع بين
مصادر متعددة يف نموذج للبيانات كما هو موصوف يف
القسم الذي يحمل عنوان «التقدير».
 13-8وقد ال تكون هناك أدلة كافية لتحديد أي املصادر
أكثر دقة .ويف هذه احلاالت ،يمكن معدي البيانات رصد
الفروق ،ويف حال كانت كبيرة ،وضع خطة ملزيد من التحقق.
وقد يكون االختالف بين املصدرين مؤشرا على حجم خطأ
حمتمل.

 14-8ويمكن مقارنة تقديرات بيانات ميزان املدفوعات
ووضع االستثمار الدويل مع البيانات املستقاة من مصادر
أخرى .على سبيل املثال ،يمكن مقارنة البيانات التي تبلِّغها
البنوك يف اإلحصاءات النقدية واملصرفية بشأن مركز
األصول املالية اخلارجية مع البيانات التي يتم احلصول
عليها يف نظام إلبالغ بيانات املعامالت الدولية أو مسح
للمؤسسات .وقد تستخدم مصادر البيانات القائمة الشتقاق
تقديرات بديلة .ومن هذه املقارنة يمكن الوصول اىل بعض
األحكام بشأن مدى دقة املصادر القائمة.

 15-8وأحد املصادر اخلارجية التي يمكن استخدامها
للمقارنات هي البيانات الثنائية من االقتصادات الشريكة.
فمقارنة تقديرات ميزان املدفوعات مع التقديرات املتعلقة
باالقتصادات الشريكة غالبا ما تكشف عن فروق .ورغم أن
هذه الفروق ربما تكون راجعة إىل عوامل عديدة ،فإن هذه
املقارنات قد تقدم بعض األفكار القيمة بشأن الدقة.
 16-8كذلك يمكن أن يشوب املصادر املنفردة
للمعلومات القصور عند حماولة إعداد بيانات البنود
يف ميزان املدفوعات .ويناقش القسم الذي يحمل عنوان
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«التقدير» يف هذا الفصل استراتيجيات التقدير ،خاصة
يف احلاالت التي تكون فيها البيانات متاحة فقط من
جمموعات جزئية من اجملتمع اإلحصائي موضع االهتمام
أو متاحة بقدر غير كاف من احلداثة أو التواتر .ويف املقابل،
فإن املصادر املنفردة يمكن أن تشكل أساسا جملموعة
املعلومات املستخدمة يف تعبئة نموذج البيانات للبنود يف
ميزان املدفوعات.

التقدير

 17-8ونظرا ألن البيانات تأتي من مصادر متنوعة ال
تخضع لسيطرة معدي البيانات مباشرة ،فمن املسلم به أن
البيانات املتاحة لبعض العناصر قد ال تكون كافية .ويف
حاالت أخرى ،قد تكون البيانات متاحة ولكنها ال تتسم بقدر
كاف من احلداثة ،مما يتطلب االستنباط من سلسلة البيانات
القائمة حتى تصبح البيانات الفعلية للفترة املرجعية
متاحة .يتناول هذا القسم بالوصف عددا من األساليب لدعم
استخدام البيانات غير الكاملة يف عملية إعداد البيانات،
والتي تتراوح من حيث درجة التعقيد من التقدير البسيط إىل
استخدام نماذج البيانات وأساليب االستنباط.
 18-8وعندما تصبح البيانات متاحة بعد االستنباط
األويل أو عقب استخدام بيانات أقل جودة ولكنها أكثر
حداثة ،قد يلزم إدخال تعديالت على التقديرات األولية
للفترة .وتنطوي عملية التعديل على حتديات تواجه معدي
البيانات لدى حماولة توفير معلومات ميزان املدفوعات يف
الوقت املناسب وضمان دقة احلسابات .كذلك يناقش هذا
القسم ممارسات وسياسات التعديل.
 19-8وتخضع عملية إعداد بيانات حسابات ميزان
املدفوعات إىل جمموعة من مصادر البيانات والعمليات
والتقديرات على املستويات اخملتلفة إلعداد البيانات .غير
أنه ال ينبغي اعتبار التقديرات بديال جلمع البيانات املوثوقة.

التقدير البسيط

 20-8يشمل التقدير البسيط صيغا أو إجراءات بسيطة
نسبيا يجوز استخدامها لتعديل أو تقدير سلسلة بيانات
مصدرية .وعلى سبيل املثال ،قد تعاين سلسلة بيانات
مصدرية معينة من نقص التغطية وقد يلجأ معدو البيانات،
ألغراض إعداد بيانات ميزان املدفوعات ،إىل تطبيق نسبة
ما أو إضافة قيمة ما إىل سلسلة البيانات املصدرية .كذلك
يمكن تقدير سلسلة بيانات مليزان املدفوعات باستخدام
نسبة مفترضة بين تلك السلسلة وسلسلة بيانات أخرى
مليزان املدفوعات أو اإلحصاءات االقتصادية.
 21-8على سبيل املثال ،يمكن إضافة قيمة ثابتة
(من املسوح غير املنتظمة) إىل التجارة يف السلع بالنسبة
للطرود البريدية؛ ويمكن إضافة نسبة إىل القيم على أساس
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«فوب» أو «سيف» لتقدير تأمين الشحن؛ أو يمكن تطبيق
نسبة املوافقات على االستثمار األجنبي لتقدير معامالت
االستثمار املباشر.

زيادة نتائج العينة

 22-8زيادة نتائج العينة هي عملية يتم بموجبها زيادة
نتائج جمموعة خمتارة من اجمليبين بهدف قياس اجملتمع
اإلحصائي ككل .ويناقش الفصل  2استخدام أساليب
املعاينة يف عمليات جمع بيانات ميزان املدفوعات .وقد
تختلف أساليب الترجيح (أي تطبيق عوامل زيادة النتائج
على كل رد يف العينة) باختالف تصميم املسح .وسوف
يراعى أن تكون النتائج من وحدات املعاينة ممثلة جملمالت
أكبر ،كاملعاينة من مدن ممثِلة للمناطق ،على سبيل املثال.
ويف الوضع املثايل ،يتعين أن يكون الوزن الترجيحي لوحدة
املعاينة انعكاسا للحجم النسبي للمجمل ،أي املنطقة ،وليس
العينة ،أي املدينة .وبالتايل ،ينبغي أن يكون جمموع األوزان
الترجيحية يف العينة انعكاسا حلجم اجملتمع اإلحصائي.
وإذا كانت معاينة املدن ذات احتمالية متناسبة مع حجم
املنطقة ،عندئذ تكون أبسط أوزان املعاينة هي معكوس
احتمالية معاينتها.

 23-8وينبغي استشارة اإلحصائيين الرياضيين يف
حالة النظر يف تطبيق نظم أكثر تعقيدا .وهذه يمكن أن
تشمل التقدير يف مرحلة ما بعد التقسيم الطبقي ،حيث يتم
زيادة النتائج لقوة معكوس عدد الوحدات يف العينة ذات
اخلصائص املعينة إىل عدد الوحدات يف اجملتمع اإلحصائي
ويس َتخدم التقدير يف مرحلة
التي تتسم بنفس اخلصائصُ .
ما بعد التقسيم الطبقي عندما يكون توزيع خصائص
اجملتمع اإلحصائي معلوما ،بينما تكون خصائص فرادى
الوحدات اإلحصائية غير معلومة إىل أن يتم قياسها يف
املسح .وتتسم التقديرات يف مرحلة ما بعد التقسيم الطبقي
بأنها أكثر دقة من التقديرات البسيطة التي تمت زيادتها
لقوة رقم ما ولكنها قد تكون ُعرضة إىل التحيزات عندما
تكون اجملموعات اإلحصائية اجلزئية ذات اخلصائص
املعينة صغيرة.
 24-8كذلك يمكن استخدام عوامل زيادة النتائج
للتعديل تعويضا عن عدم الرد يف املسوح بالعينة .وتتضمن
التقديرات يف مرحلة ما بعد التقسيم الطبقي تلقائيا تعديال
لتعويض عدم الرد .ويمكن تعديل التقديرات التي تمت زيادتها
لقوة رقم ما من خالل حتديد األوزان الترجيحية لتكون
معكوس نسبة عدد الردود إىل حجم اجملتمع اإلحصائي،
وليس نسبة عدد االختيارات إىل حجم اجملتمع اإلحصائي
(وهي فرص االختيار يف عمليات املعاينة البسيطة) .وهذا
التعديل يحتسب بشكل فعال متوسط للرد بالنسبة لكافة غير

اجمليبين ،وهو منهج معقول الحتساب عدم الرد عندما ال
تتوافر معلومات مساعدة (ردود سابقة مثال).

نماذج البيانات

 25-8وثمة نوع ثالث من التقدير يتضمن جلب بيانات
من مصادر خمتلفة واستخدامها يف نموذج للبيانات.
وتكون حمصلة نموذج البيانات بندا معينا يف ميزان
املدفوعات .وعلى سبيل املثال ،جند أن تقديرات إنفاق
الزائرين غير املقيمين أو األفراد اآلخرين املسافرين يف
اخلارج على أساس قصير األجل يف االقتصاد املعني يمكن
اشتقاقها باستخدام إحصاءات الهجرة للحصول على عدد
الزائرين واألفراد اآلخرين املسافرين يف اخلارج لفترات
قصيرة األجل ،وضرب هذا الرقم يف تقديرات نصيب الفرد
من اإلنفاق التي تم اشتقاقها من مسح لألفراد املسافرين
يف اخلارج ومصادر أخرى .ويمكن زيادة نتائج هذا النموذج
باستخدام معلومات عن مدة اإلقامة من واقع السجالت
الرسمية ،واستخدام نصيب الفرد من اإلنفاق اليومي .وتعتمد
عملية اختيار بعض عناصر نماذج البيانات وإدراجها على
2
التقدير االستنسابي ملعدي البيانات.
 ٢٦-٨كذلك يمكن أن ينطوي وضع نماذج البيانات
واستخدامها على مقارنة لعناصر ميزان املدفوعات
املرتبطة وإدخال تعديالت لضمان الترابط بين هذه البنود.
وعلى سبيل املثال ،ثمة عالقة بين القيود الدائنة لنقل
الركاب وقيود السفر الدائنة ،وخاصة بالنسبة لالقتصادات
املعزولة نسبيا—فالزائرون واألفراد اآلخرون املسافرون
يف اخلارج لفترات قصيرة الذين ينفقون على السفر يتعين
قدومهم إىل االقتصاد املعني بوسيلة ما .وعندئذ سوف
ُي َّسجل ذلك كقيد دائن ضمن النقل باملقدار الذي ُتقدَّم به
خدمات النقل هذه بواسطة مقيمين .وثمة عالقات مشابهة
بين حجم التجارة يف السلع والشحن (مع التنبيه أيضا بأن
بعض خدمات النقل يمكن أن يقدمها غير املقيمين بالنسبة
للصادرات أو املقيمون يف حالة الواردات) .ومعدالت العائد
على االستثمار تعني ضمنا وجود عالقة بين خمتلف عناصر
دخل االستثمار ومراكز نفس األدوات املقيدة يف وضع
االستثمار الدويل ،وهي عالقة يمكن استخدامها ملقارنة
البيانات املعنية وحتسين جودتها.
 27-8وقد تكون هناك عالقات أكثر تعقيدا ضمن حساب
التغيرات األخرى يف األصول واخلصوم املالية لدى مطابقة
وضع االستثمار الدويل .ويتناول الفصل  3مناقشة بعض
هذه العالقات يف سياق التحقق من صحة بيان املطابقة
 2يمكن االطالع على املزيد عن تقدير املعامالت اخملتلفة املرتبطة
بالزائرين واألفراد اآلخرين املسافرين يف اخلارج لفترات قصيرة األجل
يف بيانات املعامالت الدولية يف حتويالت املغتربين :مرشد ملعديها
ومستخدميها.2009 ،

قضايا شاملة يف إعداد إحصاءات ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل
يف مسوح األصول واخلصوم اخلارجية (راجع «جمع
البيانات عن األصول واخلصوم اخلارجية» يف الفصل .)3
والعالقات األخرى التي قد يسري عليها ذات األمر تتعلق
حتديدا باملشتقات املالية ،خاصة حيثما يكون أغلب هذه
األدوات عقود من النوع اآلجل (املستقبليات واملبادالت)
املستخدمة يف أغراض التحوط (من خماطر أسعار الفائدة
وأسعار الصرف) .ويعني حتوط جهة إصدار األوراق املالية
من خماطر أسعار الفائدة أن تغير أسعار املشتقات ينبغي
أن يكون يف االجتاه العكسي للتغير يف أسعار سندات الدين،
يف حين أن اتقاء خماطر أسعار الصرف يعني أن آثار سعر
الصرف على املشتقات املالية ينبغي أن تكون يف االجتاه
العكسي لتأثير سعر الصرف عبر الفئات الوظيفية األخرى.
وينبغي أن تنطبق هذه العالقات على األصول واخلصوم يف
وضع االستثمار الدويل كل على حدة.
 28-8ويمكن أن تمتد العالقات بحيث تتجاوز ميزان
املدفوعات ووضع االستثمار الدويل وتشمل معلومات يف
احلسابات األخرى املتعلقة باالقتصاد الكلي .ومن األمثلة
على ذلك العالقة بين املعدات الرأسمالية املسجلة ضمن
(يذكَ ر أن دليل ميزان املدفوعات ووضع
التجارة يف السلع ُ
االستثمار الدويل (الطبعة السادسة) ال يتطلب هذا املستوى
من التبويب يف التجارة يف السلع) واإلنفاق الرأسمايل يف
احلسابات القومية .وباملثل ،ثمة عالقة بين القيود املدينة
ضمن دخل االستثمار يف حصص امللكية بميزان املدفوعات
وبين أرباح الشركات املسجلة يف احلسابات القومية (وهو
ما يعتمد على درجة انفتاح االقتصاد على االستثمار يف
حصص امللكية ،وما إذا كان االستثمار األجنبي جممعا يف
صناعات معينة قد تتسم بخصائص أرباح معينة خمتلفة
عن خصائص جمتمع الشركات اإلحصائي األوسع).

االستنباط واالستيفاء

 29-8وقد ال تتوافر البيانات من بعض املصادر على
أساس من احلداثة يكفي إلعداد بيان ميزان املدفوعات.
وبالتايل قد يستنبط معدو البيانات سالسل معينة يف ميزان
املدفوعات من الفترات السابقة .كذلك يغطي االستنباط
التعديالت التي ُترى على النتائج املبدئية من مصدر
جمع بيانات يوفر بيانات أقل من كاملة .وإذا كان مصدر
البيانات أو نموذج البيانات الذي يستخدمه معدو البيانات
يوفر البيانات على أساس أقل تواترا من دورية إعداد بيانات
ميزان املدفوعات ،سوف يكون من الضروري استيفاء
البيانات بين فترات القياس للحصول على تقديرات متكررة
بشكل كاف مليزان املدفوعات.
 30-8ويمكن أن تتراوح أساليب االستنباط من
اإلجراءات البسيطة جدا إىل اإلجراءات األكثر تعقيدا.
وتتضمن اإلجراءات األكثر بساطة استخدام نفس القيمة
كالفترة السابقة أو استخدام نفس التغيير كالذي حدث بين
الفترتين السابقتين وتطبيقه على الفترة السابقة (سواء
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كقيمة إجمالية أو كنسبة مئوية للتغير) .وتشمل األساليب
األكثر تعقيدا استخالص معلومات من نماذج البيانات ذات
الصلة ومراعاة املوسمية يف سالسل البيانات دون السنوية.
ويتعين أن يستنير اختيار طريقة االستنباط بخصائص
سالسل البيانات السابقة ونطاق املعلومات املتاحة وقت
إعداد البيانات.
 31-8و ُتس َتخدم أساليب مشابهة يف حالة االستيفاء،
مع املعلومات اإلضافية املتمثلة يف القدرة على االطالع
على البيانات املتعلقة بفترة بعد فترة االستيفاء .وتتضمن
خيارات االستيفاء استخدام تغير بقيمة ثابتة للفترات بين
نقطتي البداية والنهائية أو تغير بنسبة ثابتة .وإذا وفرت
مؤشرات أخرى أكثر تواترا أدلة على املوسمية يف سلسلة
البيانات التي سيتم استيفاؤها ،عندئذ يتعين على نماذج
البيانات وأساليب االستيفاء مراعاة ذلك.

التعديالت

 32-8واستخدام أساليب االستنباط يعني أنه سوف
تتوافر الحقا قيمة أكثر موثوقية للبند قيد االستنباط .وهذه
هي إحدى احلاالت التي تكون فيها التقديرات األولية مبدئية
وخاضعة للتعديل .وإىل جانب إحالل بيانات من مصدر
يتسم بقدر كاف من احلداثة حمل تقديرات االستنباط ،هناك
عدد من األسباب يمكن على أساسها اعتبار البيانات األولية
مبدئية وخاضعة للتعديل .على سبيل املثال ،قد تصبح
بيانات أكثر شموال وأكثر دقة متاحة من مصادر أقل حداثة
من تلك التي اس ُتخدمت للحصول على التقديرات األولية ،وقد
يؤدي املزيد من املراجعة بعد النشر إىل حتديد أخطاء يف
البيانات األولية (سواء أكانت أخطاء يف البيانات التي تم
توفيرها أو أخطاء وقعت أثناء عملية القيد الداخلي) ،أو أن
يعدل اجمليبون البيانات التي قاموا بتقديمها قبال ،أو يف
حالة حتديد مصادر جديدة للبيانات ،أو إدخال حتسينات
مفاهيمية وما إىل ذلك .وتمثل التعديالت نتيجة طبيعية
لضرورة قيام معدي البيانات باملفاضلة بين توفير
معلومات تتسم باحلداثة والتأكد من توافر معلومات تتسم
بأعلى مستوى من اجلودة.

 33-8ومن احملبذ أن يقوم معدو البيانات بنشر
معلومات عن تأثير التعديالت التي تتم يف احلسابات .وعند
النشر ،يمكن ملعدي البيانات مقارنة التقديرات األولية مع
التقديرات الالحقة لنفس الفترات املرجعية .كذلك يمكن نشر
متوسط احلجم املطلق والفعلي للتعديالت.
 34-8وينبغي أن يكون لدى معدي البيانات سياسة
منشورة بشأن التعديالت حتى يتسنى للمستخدمين فهم
عملية تعديل البيانات وتوقعها .ويمكن لعملية التعديل أن
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تتبع األبعاد والعناصر فضال عن النقاط الرئيسية التي
تبين سمات اجلودة احملددة يف إطار تقييم جودة البيانات.
وينبغي أن تغطي السياسة وقت إدخال التعديالت على
املطبوعات ،وفترات التعديالت وسالسل البيانات التي يتم
تعديلها ،ونوع املعلومات التي سيتم نشرها بشأن أسباب
التعديل .و ُتطبِق سياسات التعديل بوجه عام معايير على
حجم التعديالت وطول الفترة الزمنية التي سوف تستغرقها
التعديالت.
3

 35-8تشكل التعديالت املتكررة والكبيرة إزعاجا
للمستخدمين وترهقهم بالعمل .ويجب تطوير منهجيات
من شأنها احلد من تكرار التعديالت .بمعنى آخر ،يجب
إيالء مزيد من االهتمام للحصول على أكثر التقديرات دقة
يف احملاولة األوىل أو الثانية .ولتحقيق ذلك ،ينبغي ملعدي
البيانات دراسة أسباب التعديل وما إذا من املمكن التغلب
عليها مثال من خالل زيادة تواتر عمليات جمع البيانات،
وجمع التبويبات األكثر أهمية على نحو أكثر تواترا ،والتقليل
من االعتماد على املسوح املعيارية القليلة واملتباعدة،
واإلسراع من إجراءات مراقبة اجلودة ،وحتسين إجراءات
التقدير تعويضا عن عدم الرد والتغطية اجلزئية .وإلدخال
هذه التحسينات ،قد يلزم توافر مزيد من املوارد املالية
والبشرية والتقنية .وقد يكون من املناسب إجراء حتليل
للتكلفة والعائد ،كما يمكن احلصول على دعم املستخدمين
إلدخال التحسينات التي حتد من إجراء التعديالت.
 36-8غير أن اإلزعاج الذي تسببه التعديالت
للمستخدمين ال ينبغي أن يكون عذرا لعدم تعديل التقديرات.
فعند تفسير التعديالت على النحو الوايف ،سيفهم معظم
املستخدمين أنه ال يمكن تالفيها ،حيث يهدف معدو بيانات
ميزان املدفوعات إىل نشر أدق البيانات املمكنة .وينبغي نشر
البيانات املنقحة حينما تصبح أكثر دقة .فسوف يسهم معدو
بيانات ميزان املدفوعات الذين ال يقوموا بتعديل تقديراتهم
لدى علمهم بافتقارها للدقة إىل حد كبير يف وضع سياسات
اقتصادية غير مالئمة نظرا ألنها ستكون قائمة على بيانات
غير صحيحة.

 37-8وثمة أداة عملية مفيدة ملستخدمي املعلومات
بشأن سياسة التعديل وهي إصدار جدول زمني مسبق للنشر
خاص باملطبوعات القادمة والبرنامج الزمني لتعديلها.
وعند نشر البيانات املعدلة ،ينبغي أيضا نشر وصف
للتغييرات الرئيسية الناجتة عن التعديالت .وتشكل سياسة
 3راجع الفقرتين  5-3و 3-4يف إطار تقييم جودة البيانات ألغراض
إحصاءات ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل.

التعديل واجلدول الزمني للنشر معا عوامل مهمة لتعزيز ثقة
املستخدمين يف إحصاءات ميزان املدفوعات .ومن املهم
أيضا اتباع السياسة واجلدول الزمني بعناية.

البيانات الوصفية

 38-8تقدم البيانات الوصفية معلومات عن البيانات.
ويؤكد املرشد أن صندوق النقد الدويل يوصي بأن تقوم
االقتصادات بوصف البيانات املصدرية املستخدمة
يف إعداد تقديراتها واملعايير املنهجية التي تنتهجها.
وباإلضافة إىل ذلكُ ،يوصي الصندوق بأن تستخدم كافة
االقتصادات أحدث املعايير املنهجية الدولية—على
سبيل املثال ،دليل إحصاءات ميزان املدفوعات ووضع
االستثمار الدويل (الطبعة السادسة) .وهذا من شأنه تعزيز
قابلية مقارنة البيانات عبر االقتصادات فضال عن نطاق
احلسابات االقتصادية ،كما تؤكد للمستخدمين السالمة
املنهجية للبيانات.

 39-8وأحيانا ما تبتعد االقتصادات عن املعايير
اإلحصائية الدولية ،وهو ما يرجع عادة ألسباب عملية
(ألنها ال تملك ،على سبيل املثال ،البيانات املصدرية
املطلوبة إلعداد البيانات وفق دليل ميزان املدفوعات
ووضع االستثمار الدويل ،الطبعة السادسة) ،ولكن أحيانا
ما يرجع السبب أيضا إىل أنها اختارت عدم اعتماد توصية
معينة من توصيات الدليل .ويف احلاالت التي تكون فيها
درجة االنحراف عن توصيات الدليل كبيرة ،يوصي صندوق
النقد الدويل بأن تقدم االقتصادات املعنية البيانات الوصفية
التي توضح هذا االنحراف حتى يتسنى للمستخدمين تقدير
البيانات يف ضوء القاعدة املعيارية الدولية .ومن الواضح
أنه ألغراض مقارنة البيانات بين خمتلف االقتصادات أو
عبر الزمن ،من املهم أن تتوخى كافة االقتصادات االتساق
يف اتباع أحدث املعايير اإلحصائية املتفق عليها دوليا.

مسائل حمتملة تواجه معدي البيانات

وحدات احلساب وتعدد أسعار الصرف

 40-8يمكن إعداد حسابات ميزان املدفوعات بوحدة
احلساب الوطنية وبوحدة حساب دولية خمتلفة مثل الدوالر
األمريكي أو اليورو .فوحدة احلساب الوطنية مطلوبة إلعداد
بيانات القطاع اخلارجي للحسابات القومية ولتلبية
متطلبات العديد من احملللين احملليين ،يف حين أن وحدة
احلساب املعيارية الزمة ألغراض املقارنة الدولية—على
سبيل املثال ،يف إحصاءات ميزان املدفوعات التي ينشرها
صندوق النقد الدويل .ويف العديد من االقتصادات ،يعكف

قضايا شاملة يف إعداد إحصاءات ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل
معدو بيانات ميزان املدفوعات على إعداد احلسابات
بالعملة احمللية فقط .غير أنه يف االقتصادات التي يكون
فيها سعر صرف العملة احمللية غير مستقر نسبيا أو التي
تستخدم عملة (عمالت) أجنبية يف العديد من معامالتها،
وصى بإعداد بيانات ميزان املدفوعات أيضا بوحدة
ُي َ
حساب مستخدمة على نطاق واسع مثل الدوالر األمريكي.
 41-8ويف االقتصادات التي تتبع نظم أسعار الصرف
املتعددة ،من الضروري إعداد إحصاءات ميزان املدفوعات
بعملة دولية ألغراض التحليل اخلارجي .ومن الضروري
كذلك إعداد اإلحصاءات بالعملة احمللية .ووجود أسعار
صرف متعددة يثير مسألة بشأن سعر الصرف الذي ينبغي
استخدامه لتحويل املعامالت احملررة بعملة أجنبية (والتي
املدرجة يف ميزان املدفوعات) إىل
ستكون غالبية املعامالت
َ
العملة احمللية أو إىل عملة أجنبية مستخدمة كوحدة حساب.
وصى باستخدام سعر الصرف الفعلي على كل
ُ 42-8
وي َ
معاملة لتحويل العملة .وعادة ما يؤدي سعر الصرف اليومي
للمعامالت اليومية إىل توفير سعر ُمقا ِرب جيد .فإذا تعذر
تطبيق األسعار اليومية ،ينبغي استخدام متوسط األسعار
للفترة األقصر (على سبيل املثال ،أسبوع أو عشرة أيام)
(دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل ،الطبعة
السادسة ،الفقرة .)105-3
 43-8ويعرض اجلدول  1-8نتائج تطبيق أربعة
طرق خمتلفة ألسعار التحويل على جمموعة مفترضة من
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املعامالت—األسعار الرسمية ،واألسعار الفعلية املستخدمة
يف املعامالت ،والسعر األغلب للمعاملة ،واملتوسط املرجح
لسعر التحويل .وفيما عدا السعر الفعلي للمعاملة ،فإن كل
سعر يمثل سعرا موحدا للتحويل.

 44-8ويوضح اجلدول  1-8تطبيق سعر الصرف الفعلي
(عمود «السعر الفعلي») وأسعار الصرف املوحدة (العمودان
«السعر الرسمي» و«السعر األغلب») .ومن املفترض أن تكون
هناك أربعة أسعار صرف يف كل اقتصاد ،وهي :السعر
الرسمي (بسعر تعادل الدوالر األمريكي) ،والسعر التجاري
الذي ُيقدَّم للمتعاملين التجاريين (وحدتان من العملة احمللية
لكل دوالر أمريكي) ،والسعر السياحي ( 2.5وحدة من العملة
احمللية لكل دوالر أمريكي) ،وسعر السوق املوازية (السوداء)
( 3وحدات من العملة احمللية لكل دوالر أمريكي) .األسعار
الثالثة األوىل يقدمها البنك الواحد يف االقتصاد .ويفترض
كذلك أن احلكومة—خالل الفترة احملاسبية—تستورد سلعا
قيمتها  20دوالرا (حمولة بالسعر الرسمي)؛ وأن الشركات
تصدر سلعا قيمتها  100دوالر وتستورد سلعا قيمتها
 80دوالرا (حمولة بالسعر التجاري)؛ وأن املسافرين غير
املقيمين يستبدلون  5دوالرات من البنك بالسعر السياحي
و 3دوالرات من شركات يف السوق املوازية بسعر السوق
املوازية؛ وتستخدم الشركات يف السوق املوازية بدورها
احلصيلة لشراء السلع من اخلارج.

اجلدول  :1-8تأثير استخدام طرق حتويل بديلة (بالعملة احمللية)
السعر الرسمي
دائن
الصادرات

مدين

100

السعر الفعلي
دائن

مدين

200

السعر األغلب
دائن

مدين

200

املتوسط املرجح للسعر
دائن

مدين

195

واردات:
احلكومة

20

20

40

39

الشركات

80

160

160

156

أخرى (شركات يف السوق
املوازية)

3

9

6

6

سفر:
بالسعر السياحي

5

13

10

10

بسعر السوق املوازية

3

9

6

6

أصول البنك:
اجملموع

5
108

108

33
222

222

10
216

216

10
211

211

املصدر :خبراء صندوق النقد الدويل.
حسب السعر الرسمي بقيمته التعادلية بالدوالر األمريكي؛ النتائج تعادل القيم بالدوالر األمريكي .واألسعار الفعلية هي األسعار احملددة يف الفقرة 8-42؛ ُت َسب أصول البنك بقيم
مالحظةُ :ي َ
املعامالت املقابلة أو كقيمة متبقية( .وبحكم التعريف ،هما مكافئِان) .السعر األغلب هو السعر التجاري .ومتوسط السعر املرجح هو ذلك الذي يتم اشتقاقه بجمع املعامالت (باستثناء أصول
البنك ،والتي يتم اشتقاقها كقيمة متبقية) باألسعار الفعلية وقسمتها على اجملموع املعادل املقيم بالدوالر.
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 45-8ويمكن أن نرى من اجلدول أن استخدام سعر
موحد ،بغض النظر عن السعر الذي يتم اختياره ،يحافظ
على العالقات بين كل من البنود .وقد يكون من الضروري
حساب اثنين من األسعار املوحدة :أحدهما للمعامالت
التي تتم باستخدام األسعار الرسمية ،واآلخر ألسعار
السوق املوازية (غير الرسمية) أو السوداء .ويتعين حساب
السعر املوحد الرسمي كمتوسط مرجح لكل أسعار الصرف
الرسمية املستخدمة للمعامالت اخلارجية (دليل ميزان
املدفوعات ووضع االستثمار الدويل ،الطبعة السادسة،
الفقرة  .)107-3على سبيل املثال ،يف اجلدول ،فإن قيود
السفر الدائنة تبلغ  %8من الصادرات يف كل حالة يتم فيها
استخدام سعر موحد .غير أنه عند استخدام أسعار فعلية ،فإن
العالقات بين البنود تتغير .على سبيل املثال ،عند استخدام
أسعار الصرف الفعلية ،فإن صادرات السلع تزيد عن واردات
السلع—وهي نتيجة خمالفة للنتيجة التي يتم احلصول
عليها سواء باستخدام سعر موحد أو بتسجيل املعامالت
بالدوالر األمريكي.
 46-8كذلك ُيوصي دليل ميزان املدفوعات ووضع
االستثمار الدويل (الطبعة السادسة) بأنه يف حالة وجود
أسعار السوق املوازية ال ينبغي جتاهلها يف سياق نظام سعر
الصرف املتعدد .ويجب التعامل مع السعر الرسمي وسعر
السوق املوازية بصورة منفصلة ،فينبغي حتويل املعامالت
يف األسواق املوازية باستخدام سعر الصرف املطبق فيها
(دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل ،الطبعة
السادسة ،الفقرة .)108-3
 47-8يجب حتويل مراكز األصول واخلصوم اخلارجية
يف إطار نظام سعر الصرف املتعدد بسعر الصرف املطبق
على األصول أو اخلصوم احملددة يف بداية أو نهاية الفترة
احملاسبية .وسوف يؤدي اختالف األسعار املستخدمة
للمعامالت واملراكز إىل إنشاء قيود يف تغيرات أسعار الصرف
يف حسابات التغيرات األخرى يف األصول واخلصوم.
 48-8ومن الضروري أن يكون معدو البيانات يف
االقتصادات ذات نظم أسعار الصرف املتعددة على بينة من
4
تأثير استخدام طرق التحويل اخملتلفة.

االستخدام احمللي لعملة أجنبية

ُ 49-8تع َّرف العمالت احمللية واألجنبية يف الفصل
الثالث من دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار
الدويل  -الطبعة السادسة (الفقرات من  95-3إىل :)96-3
«العملة احمللية هي العملة التي تكون لها قوة إبراء قانونية
وتصدرها السلطة النقدية لذلك االقتصاد؛ أي إما السلطة

 ٤قــد يكــون مــن الضــروري أيضــا أن يتفــق معــدو بيانــات ميــزان املدفوعــات
مــع ُمعــدي بيانــات احلســابات القوميــة بشــأن كيفيــة مطابقــة اجملموعتيــن
مــن اإلحصــاءات.

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 .وحسب هذا التعريف ،فإذا كانت العملة القانونية
التي يستخدمها اقتصاد ما صادرة عن السلطة النقدية
القتصاد آخر — مثل الدوالرات األمريكية — أو ملنطقة
عملة مشتركة ال ينتمي إليها ،فينبغي أن يصنفها كعملة
أجنبية حتى ولو كانت املعامالت احمللية تسوى بها»...

 ٥٠-٨ويعني هذا التعريف لالقتصادات التي ليست
لديها عملة حملية أن كافة املقتنيات النقدية يف حيازة
املقيمين تمثل مطالبة مالية خارجية على البنك املركزي
لالقتصاد الذي أصدر العملة قيد االستخدام (والتزاما على
االقتصاد الذي أصدر العملة).
 51-8وقد تتوافر معلومات عن هذه املطالبة من معدي
بيانات اإلحصاءات النقدية واملصرفية (باستخدام تقديرات
النقود باملفهوم الضيق باستثناء الودائع حتت الطلب).
 52-8وقد يكون لدى البنك املركزي والبنوك التجارية
ومكاتب الصرف األجنبي أيضا معلومات عن مشترياتهم
ومبيعاتهم من العملة .وهذه املصادر يجب تكميلها بمسوح
املؤسسات واألسر املعيشية للحصول على معلومات عن
حيازاتهم من النقدية ،وإن كانت التجارب تشير إىل أن
مسوح األسر املعيشية فيما يتعلق بحيازاتها من النقدية
يمكن أن تكون غير موثوقة.
 53-8وقد يستخدم االقتصاد املُصدِر للعملة البيانات
الثنائية من االقتصادات التي تستخدم عملته احمللية لتعديل
تقديرات خصوم العمالت من املصادر األخرى.

اإلقامة وتعدد اإلقامات

ُ 54-8يع ِّرف دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار
الدويل (الطبعة السادسة) إقامة الوحدة املؤسسية كتايل:
«تعتبر الوحدة املؤسسية مقيمة يف اإلقليم االقتصادي الذي
ترتبط به أكثر من غيره ،أي اإلقليم الذي يمثل مركز املصلحة
االقتصادية األغلب لها» .وباإلضافة إىل ذلك« ،تكون
الوحدة املؤسسية مقيمة يف إقليم اقتصادي ما عندما يوجد
داخل هذا اإلقليم ،موقع ،أو مسكن ،أو مكان إنتاج ،أو مبان
أخرى تمارس الوحدة فيها أو منها قدرا مهما من األنشطة
واملعامالت االقتصادية وتعتزم االستمرار يف ذلك ( »...راجع
دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل ،الطبعة
السادسة ،الفقرتان  113-4و.)114-4
 55-8ويف الواقع العملي ،ثمة عدد من احلاالت التي يكون
فيها تطبيق هذا التعريف غير واضح ،خاصة احلاالت التي
تكون فيها الوحدات املؤسسية كثيرة التنقل أو لها روابط مع
اقتصادات متعددة أو تتسم بقترة قصيرة من النشاط املهم.
يناقش هذا القسم هذه احلاالت ومعاملة معدي البيانات لها.

قضايا شاملة يف إعداد إحصاءات ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل

تشغيل املعدات املتنقلة

عاملــة تشــغيل املعــدات املتنقلــة ،خاصــة
 56-8إن ُم َ
املعدات التي يتم تشغيلها يف اقتصاد غير ذلك الذي تأسست
ملشــغِ لة ،غالبــا مــا تمثــل ملعــدي بيانــات ميــزان
فيــه الشــركة ا ُ
املدفوعــات مصاعــب كبيــرة مــن الناحيتيــن املفاهيميــة
والعمليــة .ويكمــن أســاس املعاملــة الصحيحــة لهــذه املعــدات
ملشــغِ لة للمعــدات .وبمجــرد
يف حتديــد اقتصــاد إقامــة الشــركة ا ُ
حتديــد اإلقامــة ،تصبــح الطريقــة الســليمة لقيــد املعامــات
أكثــر بســاطة ويمكــن ملعــدي البيانــات التركيــز علــى أفضــل
الطــرق جلمــع معلومــات ميــزان املدفوعــات الالزمــة.
 57-8ويف هــذا القســم تنــدرج حتــت فئــة املعــدات املتنقلــة
خمتلــف املعــدات املســتخدمة يف تقديــم خدمــات النقــل
(الطائــرات ،والســفن ،وعربــات الســكك احلديديــة ،والنقــل
البــري ،ومركبــات الفضــاء) واملعــدات األخــرى املســتخدمة
يف إنتــاج التعديــن (منصــات احلفــر ،ووحــدات اإلنتــاج
والتخزيــن والتفريــغ العائمــة) .أمــا وســائط النقــل األخــرى
(األنابيــب ،والبنيــة التحتيــة لنقــل الطاقــة الكهربائيــة) فهــي
عــادة موجــودة يف االقتصــاد املعنــي لوقــت كاف إلثباتهــا
كفــرع (رغــم أن املــدة الزمنيــة هــي فقــط أحــد معاييــر إثبــات
وجــود الفــروع).
 58-8ويوضــح اجلــدول  2-8األنــواع اخملتلفــة مــن
املعــدات املتنقلــة والعوامــل التــي ينبغــي مراعاتهــا ،بالنســبة
لــكل نــوع مــن املعــدات ،عنــد حتديــد االقتصــاد الــذي تقيــم فيــه
ملشــغِ لة .ويوضــح اجلــدول أنــه يف غالبيــة احلــاالت
الشــركة ا ُ
ملشــغِ لة.
يتــم اســتخدام االقتصــاد الــذي تأسســت فيــه الشــركة ا ُ
وحتــدث اســتثناءات يف حالــة املعــدات التــي يتــم تشــغيلها

لفتــرات زمنيــة ممتــدة يف اقتصــادات غيــر اقتصــاد الشــركة
ملشــغِ لة .فــإذا مــا ُوجــدت الظــروف املوضحــة يف اجلــدول
ا ُ
 2-8ملثــل هــذه املعــدات ،ينبغــي ملعــدي البيانــات اعتبــار
ملشــغِ لة
أن املعــدات يتــم تشــغيلها بواســطة فــرع للشــركة ا ُ
مقيــم يف االقتصــاد املُضيــف .ولضمــان اتســاق املعاملــة (إن
أمكــن) بالنســبة للعمليــات التشــغيلية الكبيــرة ،ينبغــي ملعــدي
البيانــات مناقشــة افتراضــات اإلقامــة مــع األطــراف املقابلــة
يف االقتصــادات الشــريكة.
 59-8وإليضــاح تســجيل معامــات تشــغيل املعــدات
املتنقلــة يف ميــزان املدفوعــات ،يحــدد اجلــدول 3-8
احلســابات املرتبطــة باملعــدات املتنقلــة التــي يش ـ ِّغلها مقيــم
ملشــغِ لة فرعــا
يف االقتصــاد ألــف .وتمثــل هــذه الشــركة ا ُ
ويفتـ َـرض أن
لشــركة مقرهــا الرئيســي يقــع يف االقتصــاد بــاءُ .
كافــة املعامــات ،بخــاف التوفيــر األويل للمعــدات ،تتــم مــن
خــال حســاب مصــريف يف االقتصــاد ألــف .ويوضــح اجلــدول
 4-8كيــف ســتقيد هــذه املعامــات بميــزان املدفوعــات يف
االقتصاديــن ألــف وبــاء.

 60-8ويوضــح اجلــدوالن  5-8و 6-8بصــورة أشــمل
املعلومــات التــي ينبغــي ملعــدي بيانــات ميــزان املدفوعــات
جمعهــا عــن املعــدات املتنقلــة وكيــف ينبغــي أن ُتق َّيــد تلــك
املعلومــات يف ميــزان املعلومــات .ويبيــن اجلــدول 5-8
معاجلــة املعامــات التــي تنطــوي علــى معــدات متنقلــة
ويفتـ َـرض أن يكــون
ُيش ـ ِّغلها مقيــم يف االقتصــاد ألــف؛ ُ
املقيــم فرعــا لشــركة أم كائنــة يف االقتصــاد بــاء وليــس
لهــا عمليــات تشــغيلية أخــرى يف االقتصــاد ألــف .ويوضــح

اجلدول  :2-8حتديد اقتصاد اإلقامة للشركات املُشغِ لة للمعدات املتنقلة
نوع املعدات املتنقلة
املعدات التي تعمل يف املياه الدولية أو اجملال اجلوي
املعدات التي تنتقل تكرارا بين اقتصادين أو أكثر
املعدات التي تعمل لفترة تزيد عن سنة يف االقتصاد الذي تقيم فيه
الشركة املعترف بها قانوني ًا بانها الشركة املُشغِ لة

املعدات التي يتم تشغيلها لفترة تزيد عن سنة يف اقتصاد غير ذلك الذي
تأسست فيه الشركة املُشغِ لة

املصدر :خبراء صندوق النقد الدويل.

109

اقتصاد اإلقامة للشركة املُشغِ لة
االقتصاد الذي تأسست فيه الشركة املُشغِ لة؛ بالنسبة للمعدات املُتعاقد عليها
بموجب ترتيبات التأجير التمويليُ ،يعتبر املستأجر هو الشركة املُشغِ لة .وبالنسبة
لسفينة حتمل علم املالءمة ،فإن اقتصاد الشركة املُشغِ لة هو اقتصاد الشركة التي
تتوىل إدارة عمليات السفن ،والذي قد ال يكون بالضرورة هو االقتصاد الذي تم فيه
التسجيل .وإذا أسست الشركة املُشغِ لة ،العتبارات ضريبية أو غيرها من االعتبارات،
فرعا أو مؤسسة تابعة يف اقتصاد آخر إلدارة العملية ،يتم عزو العملية إىل اقتصاد
الفرع.
االقتصاد املُضيف؛ يف حالة قيد الشركة املُشغِ لة للمعدات بشكل منفصل واالعتراف
بها كشركة منفصلة من جانب سلطات الضرائب والتراخيص يف االقتصاد
املُضيف ،فإن االقتصاد املُضيف يكون هو اقتصاد إقامة الشركة املُشغِ لة .وخالف
ذلك ،فإن االقتصاد الذي تتأسس فيه الشركة املُشغِ لة هو اقتصاد اإلقامة شريطة
استيفاء كافة املؤهالت املذكورة سابقا.

110

مرشد جتميع بيانات ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل

اجلدول  :3-8عينة كشف حماسبي للمعامالت املرتبطة باملعدات املتنقلة
القيمة

املعاملة

1000
100

قيام الشركة األم بتوفير املعدات
األموال املقدمة من الشركة األم واملودعة يف حساب مصريف يف االقتصاد ألف
اإليرادات
نقل صادرات االقتصاد ألف إىل االقتصاد باء
نقل واردات االقتصاد ألف من االقتصاد باء
أجرة نقل الركاب—املقيمون يف االقتصاد باء املسافرون داخل االقتصاد ألف
أجرة نقل الركاب —املقيمون يف االقتصاد ألف املسافرون داخل االقتصاد ألف
أجرة نقل الركاب —املقيمون يف االقتصاد ألف املسافرون بين االقتصادين ألف وباء
جمموع اإليرادات
املصروفات
الوقود الذي يتم شراؤه يف االقتصاد ألف
املواد التموينية التي يتم شراؤها يف االقتصاد باء
خدمات املوانئ يف االقتصاد ألف
خدمات املوانئ يف االقتصاد باء
إهالك
جمموع املصروفات

75
60
15
105
25
280
50
10
6
4
90
160
170

األموال احملولة إىل الشركة األم يف االقتصاد باء
املصدر :خبراء صندوق النقد الدويل.

اجلدول  :4-8معاجلة ميزان املدفوعات لعينة املعامالت الواردة يف اجلدول 3-8
االقتصاد ألف
دائن

االقتصاد باء
مدين

مدين

دائن

السلع
البضائع العامة

1010

1

1010

1

خدمات النقل
الشحن

75

75

الركاب
األخرى
السفر

4

4

15

15

دخل االستثمار
حصص ملكية االستثمار املباشر

120

2

صايف اقتناء األصول املالية

صايف حتمل اخلصوم

120

2

صايف اقتناء األصول املالية

االستثمار املباشر
رأس املال املُساهم

1050

3

1050

3

االستثمارات األخرى
العملة والودائع

6
]=[4184-5190

املصدر :خبراء صندوق النقد الدويل.
 1يتضمن التوفير األويل للمعدات واملواد التموينية املشتراة يف االقتصاد باء.
 2أرباح التشغيل (وهي أقل من املبلغ احملول إىل الشركة األم).
 3يتضمن التوفير األويل للمعدات ،واألموال التي قدمتها الشركة األم ،صافية من املبالغ احملولة التي تزيد عن األرباح.
 4يتضمن املدفوعات/املقبوضات لقاء املواد التموينية املشتراة ،وخدمات املوانئ ،واملبالغ احملولة للشركة األم.
 5يتضمن األموال التي قدمتها الشركة األم ،ومقبوضات الشحن ،ومقبوضات أجرة نقل الركاب املتعلق بالسفر الداخلي.

6−
]=[5190-4184

صايف حتمل اخلصوم

قضايا شاملة يف إعداد إحصاءات ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل
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التأجير التمويلي
املدفوعات للمقيمين يف
االقتصاد خاء

التأجير التمويلي
املدفوعات للمقيمين يف
االقتصاد ألف

اقتناء املعدات بموجب
ترتيبات التأجير التمويلي؛
املؤجر مقيم يف االقتصاد
خاء

اقتناء املعدات بموجب
ترتيبات التأجير التمويلي؛
املؤجر مقيم يف االقتصاد
ألف

بيع املعدات إىل مقيم يف
االقتصاد خاء

بيع املعدات إىل مقيم يف
االقتصاد ألف

اقتناء املعدات مباشر ًة من
مقيم يف االقتصاد خاء

اقتناء املعدات مباشر ًة من
مقيم يف االقتصاد ألف

نوع املعاملة

السلع—
البضائع العامة
(خاء)

دائن

دخل
االستثمار—
االستثمارات
األخرى (خاء)

السلع—
البضائع العامة
(خاء)

السلع—
البضائع العامة
(خاء)

مدين

البند املناسب يف
احلسابات املالية
[زيادة]

ال ينطبق

البند املناسب يف
احلسابات املالية
[انخفاض]

البند املناسب يف
احلسابات املالية
[زيادة]

صايف اقتناء األصول
املالية

االستثمارات األخرى—
القروض (خاء)
[أنخفاض] االستثمار
املباشر—رأس املال
املساهم (باء)
[زيادة]

االستثمار املباشر—
رأس املال املساهم (باء)
[زيادة]

االستثمارات األخرى—
القروض (خاء) [زيادة]

االستثمار املباشر—
رأس املال املساهم (باء)
[انخفاض]

االستثمار املباشر—
رأس املال املساهم (باء)
[انخفاض]

االستثمار املباشر—
رأس املال املساهم (باء)
[زيادة]

االستثمار املباشر—
رأس املال املساهم (باء)
[زيادة]

صايف حتمل اخلصوم

املعاملة ال جترى عبر احلساب املصريف للشركة املُشغِ لة يف االقتصاد ألف

السلع—
البضائع العامة
(خاء)

دائن

دخل
االستثمار—
االستثمارات
األخرى (خاء)

السلع—
البضائع العامة
(خاء)

السلع—
البضائع العامة
(خاء)

مدين

البند املناسب يف
احلسابات املالية
[انخفاض]

ال ينطبق

البند املناسب يف
احلسابات املالية
[زيادة]

ال ينطبق

البند املناسب يف
احلسابات املالية
[زيادة]

ال ينطبق

البند املناسب يف
احلسابات املالية
[انخفاض]

ال ينطبق

صايف اقتناء
األصول املالية

االستثماراتاألخرى—
القروض(خاء)
[انخفاض]

صايف حتمل
اخلصوم

املعاملة جترى عبر احلساب املصريف للشركة املُشغِ لة يف االقتصاد ألف

اجلدول  :5-8معاجلة املعامالت التي تتضمن معدات متنقلة—الشركة املُشغِ لة املقيمة فرع ملؤسسة أم يف االقتصاد باء (ميزان مدفوعات االقتصاد ألف)

صايف اقتناء األصول
املالية
البند املناسب يف
احلسابات املالية [زيادة]

االستثمار املباشر—رأس
املال املساهم (باء)
[زيادة]

صايف حتمل اخلصوم

املعاملة ال جترى عبر احلساب املصريف للشركة املُشغِ لة يف االقتصاد ألف

دائن

مدين

خدمات األعمال
األخرى—
التأجير التشغيلي
(خاء)

االستثمار املباشر—رأس
املال املساهم (باء)
[زيادة]

دائن

مدين

خدمات األعمال
األخرى—
التأجير التشغيلي
(خاء)

صايف اقتناء
األصول املالية
ال ينطبق

البند املناسب يف
احلسابات املالية
[انخفاض]

صايف حتمل
اخلصوم

املعاملة جترى عبر احلساب املصريف للشركة املُشغِ لة يف االقتصاد ألف

اجلدول  :5-8معاجلة املعامالت التي تتضمن معدات متنقلة—الشركة املُشغِ لة املقيمة فرع ملؤسسة أم يف االقتصاد باء (ميزان مدفوعات االقتصاد ألف) (تابع)

نوع املعاملة

التأجير التشغيلي

املدفوعات إىل املقيمين يف
االقتصاد ألف

التأجير التشغيلي

املدفوعات إىل املقيمين يف
االقتصاد خاء

خدمات النقل—
الشحن (خاء)

خدمات النقل—
الشحن (خاء)

املقبوضات مقابل نقل واردات
االقتصاد ألف والسلع األخرى
التابعة لالقتصاد ألف

املقبوضات مقابل نقل
صادرات االقتصاد ألف إىل
االقتصاد خاء

االستثمار املباشر—رأس
املال املساهم (باء)
[انخفاض]

املقبوضات مقابل نقل
صادرات االقتصاد خاء (عدا
واردات االقتصاد ألف)

1

خدمات النقل—
الشحن (خاء)

االستثمار املباشر—رأس
املال املساهم (باء)
1
[انخفاض]

البند املناسب يف
احلسابات املالية
[زيادة]
ال ينطبق

االستثمار املباشر—رأس
املال املساهم (باء)
[انخفاض]
االستثمار املباشر—رأس
املال املساهم (باء)
1
[انخفاض]

خدمات النقل—
الشحن (خاء)

البند املناسب يف
احلسابات املالية
[انخفاض]
خدمات النقل—
الشحن (خاء)

االستثمار املباشر—رأس
املال املساهم (باء)
1
[انخفاض]
ال ينطبق

السفر (خاء)

1

البند املناسب يف
احلسابات املالية
[زيادة]

خدمات النقل—
الشحن (خاء)

البند املناسب يف
احلسابات املالية
[انخفاض]

البند املناسب يف
احلسابات املالية
[زيادة]

السفر (خاء)

املقبوضات مقابل نقل واردات
االقتصاد خاء (عدا صادرات
االقتصاد ألف) وسلع أخرى
التابعة لالقتصاد خاء

املقبوضات مقابل نقل مقيمي
االقتصاد ألف

املقبوضات مقابل نقل
األشخاص من االقتصاد خاء
داخل االقتصاد ألف

االستثمار املباشر—رأس
املال املساهم (باء)
[انخفاض]
1

البند املناسب يف
احلسابات املالية
[زيادة]
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مدين

صايف اقتناء األصول
املالية

دائن

صايف حتمل اخلصوم
االستثمار املباشر—رأس
املال املساهم (باء)
1
[انخفاض]

املعاملة ال جترى عبر احلساب املصريف للشركة املُشغِ لة يف االقتصاد ألف

دائن

خدمات النقل—
الركاب (خاء)

خدمات النقل—
الركاب (خاء)

االستثمار املباشر—رأس
املال املساهم (باء)
1
[زيادة]
االستثمار املباشر—رأس
املال املساهم (باء)
1
[زيادة]

مدين

البند املناسب يف
السلع أو اخلدمات
(خاء)

شترط توافر معلومات عن اإلهالك حلساب القيود املدينة يف بند دخل االستثمار
ُي َ

البند املناسب يف
احلسابات املالية [زيادة]

صايف اقتناء
األصول املالية
البند املناسب يف
احلسابات املالية
[زيادة]
ال ينطبق

البند املناسب يف
احلسابات املالية
[زيادة]
البند املناسب يف
احلسابات املالية
[انخفاض]

البند املناسب يف
احلسابات املالية
[انخفاض]
االستثمار املباشر—
رأس املال املساهم
(باء) [زيادة]
االستثمار املباشر—
رأس املال املساهم
(باء) [انخفاض]

صايف حتمل
اخلصوم

املعاملة جترى عبر احلساب املصريف للشركة املُشغِ لة يف االقتصاد ألف

اجلدول  :5-8معاجلة املعامالت التي تتضمن معدات متنقلة—الشركة املُشغِ لة املقيمة فرع ملؤسسة أم يف االقتصاد باء (ميزان مدفوعات االقتصاد ألف)(تتمة)

نوع املعاملة

املقبوضات مقابل نقل
األشخاص من االقتصاد خاء
على الطرق الدولية

املصروفات (عدا اإلهالك) يف
االقتصاد ألف

املصروفات (عدا اإلهالك) يف
االقتصاد خاء

املبالغ التي تودعها املؤسسة
األم يف حساب مصريف يف
االقتصاد ألف

البند املناسب يف
السلع أو اخلدمات
(خاء)
ال ينطبق

ال ينطبق

املبالغ احملولة إىل املؤسسة
األم من حساب مصريف يف
االقتصاد ألف

اإلهالك

املصدر :خبراء صندوق النقد الدويل.

 1يجوز تسجيله كقيود مدينة ضمن حصص ملكية  -دخل االستثمار—االستثمار املباشر—إذا كانت األموال احملولة إىل املؤسسة األم تتعلق بأرباح التشغيل للفترة اجلارية أو فترة سابقة.

قضايا شاملة يف إعداد إحصاءات ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل
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املدفوعات للمقيمين يف
االقتصاد ألف

التأجير التمويلي

اقتناء املعدات بموجب
ترتيبات التأجير التمويلي؛
املؤجر مقيم يف االقتصاد خاء

اقتناء املعدات بموجب
ترتيبات التأجير التمويلي؛
املؤجر مقيم يف االقتصاد ألف

بيع املعدات إىل املقيم يف
االقتصاد خاء

بيع املعدات إىل مقيم يف
االقتصاد ألف

اقتناء املعدات مباشر ًة من
مقيم يف االقتصاد خاء

اقتناء املعدات مباشر ًة من
مقيم يف االقتصاد ألف

نوع املعاملة

دخل
االستثمار—
االستثمارات
األخرى (باء)

السلع—البضائع
العامة (باء)

السلع—البضائع
العامة (باء)

دائن

السلع—البضائع
العامة (باء)

مدين

البند املناسب يف
احلسابات املالية [زيادة]

االستثمارات األخرى—
القروض (باء) [انخفاض]

ال ينطبق

االستثمارات األخرى—
القروض (باء) [زيادة]

ال ينطبق

البند املناسب يف
احلسابات املالية
[انخفاض]

ال ينطبق

البند املناسب يف
احلسابات املالية [زيادة]

صايف اقتناء األصول
املالية

صايف حتمل اخلصوم

املعاملة ال جترى عبر احلساب املصريف للشركة املُشغِ لة يف االقتصاد ألف

دخل االستثمار—
االستثمارات
األخرى (باء)

السلع—البضائع
العامة (باء)

السلع—البضائع
العامة (باء)

دائن

السلع—البضائع
العامة (باء)

مدين

االستثمارات
األخرى—القروض
(باء) [انخفاض]

ال ينطبق

االستثمارات
األخرى—القروض
(باء) [زيادة]

البند املناسب يف
احلسابات املالية
[زيادة]

البند املناسب يف
احلسابات املالية
[انخفاض]

صايف اقتناء
األصول املالية

االستثمارات
األخرى—العملة
والودائع (باء)
[انخفاض]

االستثمارات
األخرى—العملة
والودائع (باء)
[زيادة]

االستثمارات
األخرى—العملة
والودائع (باء)
[زيادة]

االستثمارات
األخرى—العملة
والودائع (باء)
[انخفاض]

االستثمارات
األخرى—العملة
والودائع (باء)
[انخفاض]

صايف حتمل
اخلصوم

املعاملة جترى عبر حساب مصريف للشركة املُشغِ لة يف االقتصاد ألف

اجلدول  :6-8معاجلة املعامالت التي تتضمن معدات متنقلة—الشركة املُشغلة مقيمة يف االقتصاد باء (ميزان مدفوعات االقتصاد ألف)

مدين

صايف اقتناء األصول
املالية
ال ينطبق

البند املناسب يف
احلسابات املالية [زيادة]

صايف حتمل اخلصوم

املعاملة ال جترى عبر احلساب املصريف للشركة املُشغِ لة يف االقتصاد ألف

دائن

خدمات األعمال
األخرى—
التأجير التشغيلي
(باء)
ال ينطبق

ال ينطبق

دائن

خدمات األعمال
األخرى—
التأجير التشغيلي
(باء)

خدمات النقل—
الشحن (باء)

مدين

صايف اقتناء
األصول املالية

البند املناسب يف
احلسابات املالية
[انخفاض]

البند املناسب يف
احلسابات املالية
[انخفاض]

االستثمارات
األخرى—العملة
والودائع (باء)
[انخفاض]
البند املناسب يف
احلسابات املالية
[زيادة]

االستثمارات
األخرى—العملة
والودائع (باء)
[زيادة]

البند املناسب يف
احلسابات املالية
[زيادة]

البند املناسب يف
احلسابات املالية
[زيادة]

االستثمارات
األخرى—العملة
والودائع (باء)
[زيادة]

االستثمارات
األخرى—العملة
والودائع (باء)
[زيادة]

االستثمارات
األخرى—العملة
والودائع (باء)
[انخفاض]

االستثمارات
األخرى—العملة
والودائع (باء)
[انخفاض]

صايف حتمل
اخلصوم

املعاملة جترى عبر حساب مصريف للشركة املُشغِ لة يف االقتصاد ألف

اجلدول  :6-8معاجلة املعامالت التي تتضمن معدات متنقلة—الشركة املُشغلة مقيمة يف االقتصاد باء (ميزان مدفوعات االقتصاد ألف) (تابع)

نوع املعاملة

التأجير التمويلي

املدفوعات للمقيمين يف
االقتصاد خاء

التأجير التشغيلي

املدفوعات إىل املقيمين يف
االقتصاد ألف

التأجير التشغيلي

املدفوعات إىل املقيمين يف
االقتصاد خاء

املقبوضات مقابل نقل
صادرات االقتصاد ألف

املقبوضات مقابل نقل واردات
االقتصاد ألف والسلع األخرى
التابعة لالقتصاد ألف

خدمات النقل—
الشحن (باء)

املقبوضات مقابل نقل
صادرات االقتصاد خاء (عدا
واردات االقتصاد ألف)

البند املناسب يف
احلسابات املالية
[انخفاض]
ال ينطبق

ال ينطبق

املقبوضات مقابل نقل واردات
االقتصاد خاء (عدا صادرات
االقتصاد ألف) والسلع األخرى
التابعة لالقتصاد خاء

االستثمارات
األخرى—العملة
والودائع (باء)
[زيادة]

قضايا شاملة يف إعداد إحصاءات ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل
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املعاملة ال جترى عبر احلساب املصريف للشركة املُشغِ لة يف االقتصاد ألف

دائن

مدين

صايف اقتناء األصول
املالية

صايف حتمل اخلصوم

دائن
خدمات النقل—
الركاب (باء)

مدين

البند املناسب يف
احلسابات املالية
[زيادة]

صايف اقتناء
األصول املالية

االستثمارات
األخرى—العملة
والودائع (باء) [زيادة]
البند املناسب يف
احلسابات املالية
[زيادة]

االستثمارات
األخرى—العملة
والودائع (باء)
[انخفاض]

االستثمارات
األخرى—العملة
والودائع (باء) [زيادة]

االستثمارات
األخرى—العملة
والودائع (باء) [زيادة]

صايف حتمل
اخلصوم

املعاملة جترى عبر حساب مصريف للشركة املُشغِ لة يف االقتصاد ألف

اجلدول  :6-8معاجلة املعامالت التي تتضمن معدات متنقلة—الشركة املُشغلة مقيمة يف االقتصاد باء (ميزان مدفوعات االقتصاد ألف) (تتمة)

نوع املعاملة

املقبوضات مقابل نقل
مقيمي االقتصاد ألف

خدمات النقل—
الركاب (باء)

املقبوضات مقابل نقل
األشخاص من االقتصاد خاء
داخل االقتصاد ألف

البند املناسب يف
احلسابات املالية
[انخفاض]
ال ينطبق

ال ينطبق

املصروفات (عدا اإلهالك) يف
االقتصاد ألف

املقبوضات مقابل نقل
األشخاص من االقتصاد خاء
على الطرق الدولية

البند املناسب يف
السلع أو اخلدمات
(باء)

املصروفات (عدا اإلهالك) يف
االقتصاد خاء

البند املناسب يف
احلسابات املالية [زيادة]

ال ينطبق

البند املناسب يف
السلع أو اخلدمات
(باء)
البند املناسب يف
احلسابات املالية
[انخفاض]

االستثمارات
األخرى—العملة
والودائع (باء)
[انخفاض]

ال ينطبق

املبالغ التي تودعها املؤسسة
األم يف حساب مصريف يف
االقتصاد ألف

البند املناسب يف
احلسابات املالية
[انخفاض]

البند املناسب يف
احلسابات املالية
[زيادة]

االستثمارات
األخرى—العملة
والودائع (باء) [زيادة]
االستثمارات
األخرى—العملة
والودائع (باء)
[إنخفاض]

ال ينطبق

ال ينطبق

املبالغ احملولة إىل املؤسسة
األم من حساب مصريف يف
االقتصاد ألف

اإلهالك

املصدر :خبراء صندوق النقد الدويل.
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قضايا شاملة يف إعداد إحصاءات ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل
اجلــدول  6-8معاجلــة املعامــات املشــابهة فيمــا يتعلــق
باملعــدات املتنقلــة التــي يتــوىل تشــغيلها مقيــم يف االقتصــاد
بــاء .وكال اجلدوليــن يوضــح قيــد املعامــات مــن وجهــة نظــر
وضــح االقتصــاد الشــريك
االقتصــاد ألــف .وعنــد االقتضــاءُ ،ي َ
يف املعاملــة بيــن قوســين .وبعــض املعامــات املوضحــة
يتضمــن االقتصــاد خاء—وهــو أي اقتصــاد غيــر االقتصــاد
ألف—ويمكــن أن يشــمل االقتصــاد بــاء.

 61-8ويف كال اجلدولين  5-8و ،6-8تنقســم معاجلات
املعامــات إىل تلــك التــي جتــرى عبــر احلســاب املصــريف
ملشــغِ لة يف االقتصــاد ألــف واملعاجلــات التــي ال
للشــركة ا ُ
جتــرى عبــر احلســاب املصــريف .وعندمــا تكــون الشــركة
املُشِ ــغلة مقيمــة يف االقتصــاد ألــف ،فــإن تلــك املعامــات التــي
جتــرى عبــر احلســاب املصــريف للشــركة املُشِ ــغلة يف االقتصــاد
ألــف مــن املفتــرض أنهــا جتــرى عبــر احلســابات املصرفيــة
للشــركة األم يف اقتصــادات أخــرى .وهــذه املعامــات ٌت َّصنــف
كاســتثمار مباشــر ورأس مــال مســاهم مــا مل يتــم إنشــاء التــزام
دين مســتحق على الشــركة املُشِ ــغلة جتاه الشــركة األم .ويمكن
مالحظــة أن الفــرق النــاجت عــن اســتعمال احلســاب املصــريف
للشــركة املُشِ ــغلة يف االقتصــاد ألــف يؤثــر فقــط علــى قيــود
احلســاب املــايل .واجلانــب املــايل للمعامــات ال يؤثــر علــى
القيــود املرتبطــة باحلســاب اجلــاري.

 62-8ويوضــح اجلــدول  5-8أن بعــض القيــود التــي
تعكــس املبالــغ احملولــة تخــص إمــا دخــل االســتثمار
(االســتثمار املباشــر—حصص امللكيــة) أو احلســاب املــايل
(انخفاضــات يف خصــوم االســتثمار املباشــر—رأس املــال
املســاهم) .والســبب هــو أن دخــل االســتثمار احمل ـ َّول يمكــن أن
يرتبــط فقــط بأربــاح التشــغيل املكتســبة يف الفتــرات اجلاريــة
أو الســابقة .واملبالــغ احمل َّولــة التــي تزيــد عــن هــذه األربــاح
ملعــاد اســتثمارها.
تــؤدي إىل مســتوى ســالب مــن األربــاح ا ٌ
ويف احلالــة التــي يكــون فيهــا دخــل االســتثمار احمل ـ َّول أكبــر
مــن األربــاح احملققــة يمكــن اعتبــار ذلــك توزيعــات أربــاح
زائــدة ،يتعيــن قيدهــا كســحوبات مــن رأس املــال .ويناقــش
الفصــل  13حســاب أربــاح التشــغيل بالتفصيــل.

 63-8وعلــى معــدي البيانــات حتديــد طريقــة جمــع
البيانــات التــي مــن شــأنها أن تــؤدي إىل النتائــج األكثــر
قبــوال .وقــد ال يكــون ضروريــا جمــع معلومــات عــن كل أنــواع
املعامــات املوضحــة يف اجلدوليــن  5-8و .6-8فبعــض
أنــواع املعامــات يمكــن االفتــراض بأنــه صفــر أو ال يســتحق
الذكــر .والكثيــر مــن املعلومــات املطلوبــة يمكــن أن يأتــي
مــن عمليــات جمــع البيانــات مــن مصــادر بخــاف مســح
ملشــغِ لة للمعــدات املتنقلــة .علــى ســبيل املثــال ،فــإن
الشــركات ا ُ
املعلومــات عــن الصــادرات والــواردات الســلعية يمكــن أن تأتــي
مــن إحصــاءات التجــارة الدوليــة للبضائــع ،وتقديــرات بعــض
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اخلدمــات واملعامــات املاليــة مــن نظــام إلبــاغ بيانــات
املعامــات الدوليــة .غيــر أنــه إذا اع ُتبــر أن املعــدات املتنقلــة
يتــم تشــغيلها بواســطة شــركات مقيمــة تمثــل فروعــا لشــركات
غيــر مقيمــة ،ســيكون مــن الضــروري عــادة خماطبــة الشــركات
ملشــغِ لة للحصــول علــى بعــض املعلومــات.
ا ُ

 64-8ومــن حيــن آلخــر ،قــد يواجــه معــدو البيانــات موقفــا
يكــون فيــه مــن الصعــب حتديــد اقتصــاد إقامــة شــركة ُمشــغِ لة
للمعــدات املتنقلــة .علــى ســبيل املثــال ،قــد تكــون الشــركة
ملشــغِ لة مســجلة يف اقتصاديــن أو أكثــر كنتيجــة لتشــريع
ا ُ
خــاص .يف مثــل هــذه احلــاالت ،ينبغــي اعتبــار االقتصــاد الــذي
يقــع فيــه املقــر الرئيســي للشــركة هــو اقتصــاد إقامــة الشــركة
املُشغِ لة ،ويمكن اعتبار املؤسسات املنتسبة يف االقتصادات
األخــرى مؤسســات تابعــة .وقــد تنشــأ مشــكالت مشــابهة عنــد
ملشــغِ لة للمعــدات املتنقلــة يف
حتديــد اقتصــاد إقامــة الشــركة ا ُ
حالــة تشــغيل املعــدات بصــورة مشــتركة مــن جانــب شــريكين
مقيميــن يف اقتصاديــن أو أكثــر .يف هــذا احلالــة ،فــإن املعاجلة
احمل َّبــذة هــي معاملــة تشــغيل املعــدات كشــبه شــركة مقيمــة
حيثمــا تكــون املعــدات كائنــة ،باســتثمارات مــن الشــريكين.
راجــع أيضــا املناقشــة أدنــاه عــن الشــركات التــي تعمــل كوحــدة
واحــدة متســقة عبــر أقاليــم اقتصاديــة متعــددة.

أنشطة البناء
 65-8من الشائع لشركة مقيمة يف اقتصاد ما أن تتوىل
أنشــطة البنــاء يف اقتصــاد آخــر .واخلطــوة األوىل يف حتديــد
املعاجلــة الصحيحــة يف ميــزان املدفوعــات ألنشــطة البنــاء
مــن هــذا النــوع (واملعلومــات التــي ينبغــي جمعهــا) هــي حتديــد
اقتصــاد إقامــة الشــركة املشــاركة يف أعمــال البنــاء .وتتضمــن
الفقرة  27-4من دليل ميزان املدفوعات ووضع االســتثمار
الــدويل (الطبعــة السادســة) معاييــر االعتــراف بالفــروع .ويف
حالــة اســتيفاء تلــك املعاييــر ،ينبغــي عــزو أنشــطة البنــاء إىل
شــركة مقيمــة يف االقتصــاد املُضيــف ومشــاركة يف عالقــة
اســتثمار مباشــر مــع شــركة أم يف اقتصــاد آخــر .أمــا إذا مل
ـتوفى تلــك الشــروط ،ينبغــي عــزو تلــك األعمــال إىل شــركة
ٌتسـ َ
غيــر مقيمــة (مــن وجهــة نظــر االقتصــاد املُضيــف) ،وينبغــي
اعتبــار احلصــول علــى اخلدمــة مــن جانــب االقتصــاد املُضيــف
اســتيرادا خلدمــة مــا.
 66-8ويوضــح اجلــدول  7-8معاجلــة ميــزان
املدفوعــات للمعامــات التــي تقــوم بهــا الشــركات املشــاركة
يف أنشــطة بنــاء يف اقتصــاد غيــر ذلــك الــذي تعمــل فيــه
الشــركة يف العــادة .ويعــرض هــذا اجلــدول اثنيــن مــن
املعاجلــات؛ األوىل تتعلــق باألنشــطة التــي تعــزى إىل
شــركة مقيمــة يف االقتصــاد املُضيــف (االقتصــاد ألــف)،
أمــا املعاجلــة الثانيــة فتتعلــق باألنشــطة التــي تعــزى إىل

دائن

السلع—البضائع
العامة (باء)

صايف اقتناء األصول
املالية

ال ينطبق

البند املناسب يف
احلسابات املالية (خاء)
[انخفاض]
ال ينطبق

دائن

االستثمارات األخرى—
العملة والودائع (باء)
[انخفاض]

االستثمارات األخرى—
العملة والودائع (باء)
[انخفاض]

االستثمارات األخرى—
العملة والودائع (باء)
[انخفاض]

االستثمارات األخرى—
العملة والودائع (باء)
[انخفاض]

أنشطة البناء التي
تعزى إىل االقتصاد باء

أنشطة البناء التي تعزى إىل االقتصاد باء
مدين
االستثمار املباشر—رأس
املال املساهم (باء)
[زيادة]

صايف اقتناء
األصول املالية
ال ينطبق

ال ينطبق

البناء يف
االقتصاد القائم
بإعداد البيانات
(باء)

تعويضات
العاملين (باء)
البند املناسب يف
احلسابات املالية
(باء) [انخفاض]

البند املناسب يف
احلسابات املالية
(باء) [انخفاض]

االستثمار املباشر—رأس
املال املساهم (باء)
[انخفاض]

أنشطة البناء التي تعزى إىل االقتصاد ألف
مدين
السلع—البضائع
العامة (باء)

البند املناسب يف
السلع واخلدمات
(خاء)

تعويضات العاملين
(خاء)

البند املناسب يف
احلسابات املالية (خاء)
[انخفاض]

صايف حتمل اخلصوم

اجلدول  :7-8معاجلة أنشطة البناء يف االقتصاد ألف (ميزان مدفوعات االقتصاد ألف)

نوع املعاملة

توفير الشركة األم (املقيمة
يف االقتصاد باء) للمعدات

إعادة املعدات إىل الشركة
األم يف االقتصاد باء (بعد
إحتساب اإلهالك)

اقتناء شركة البناء للسلع
واخلدمات من االقتصاد ألف

اقتناء شركة البناء للسلع
واخلدمات من االقتصاد خاء

األجور والرواتب مستحقة
الدفع للمقيمين يف االقتصاد
ألف

األجور والرواتب مستحقة
الدفع للمقيمين يف االقتصاد
خاء

ضرائب الدخل مستحقة
الدفع حلكومة االقتصاد ألف

ال ينطبق

الدخل
الثانوي—
احلكومة العامة
(باء)

االستثمارات األخرى—
العملة والودائع (باء)
[انخفاض]
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دائن

أنشطة البناء التي تعزى إىل االقتصاد ألف
مدين

صايف اقتناء األصول
املالية
االستثمار املباشر—رأس
املال املساهم (باء)
[زيادة]

صايف حتمل اخلصوم

خدمات البناء
)ءاب(

دخلاالستثمار—
االستثماراتاألخرى
(باء)

دائن

اجلدول  :7-8معاجلة أنشطة البناء يف االقتصاد ألف (ميزان مدفوعات االقتصاد ألف) (تتمة)

نوع املعاملة

املبالغ التي تودعها الشركة
األم يف حساب مصريف يف
االقتصاد ألف

الفائدة املكتسبة يف احلساب
املصريف يف االقتصاد ألف

ُدفعات السداد املرحلية التي
تتلقاها شركة البناء

البند املناسب يف
احلسابات املالية
(خاء) [زيادة]
ال ينطبق

ال ينطبق

املبالغ احمل َّولة إىل الشركة
األم من احلساب املصريف
يف االقتصاد ألف

البند املناسب يف
احلسابات املالية
(خاء) [انخفاض]

إجمايل قيمة البناء الذي يتم
إنتاجه خالل الفترة

اإلهالك خالل الفترة

االستثمار املباشر—رأس
املال املساهم (باء)
1
[انخفاض]

معلومات مطلوبة حلساب أرباح التشغيل ،والتي تستخدم يف حساب القيود
املدينة ضمن دخل االستثمار

معلومات مطلوبة حلساب أرباح التشغيل ،والتي تستخدم يف حساب القيود
املدينة ضمن دخل االستثمار ،والقيمة اخمل َّفضة ألي معدات مرجتعة إىل
الشركة األم.

املصدر :خبراء صندوق النقد الدويل.
 1يجوز تسجيله كقيود مدينة ضمن حصص ملكية  -دخل االستثمار—االستثمار املباشر—إذا كانت األموال احملولة إىل املؤسسة األم تتعلق بأرباح التشغيل للفترة اجلارية أو فترة سابقة.

صايف اقتناء
األصول املالية

أنشطة البناء التي
تعزى إىل االقتصاد باء

أنشطة البناء التي تعزى إىل االقتصاد باء
مدين
البند املناسب يف
احلسابات املالية
(باء) [زيادة]

االستثمارات
األخرى—العملة
والودائع (باء)
[زيادة]

االستثمارات
األخرى—
االئتمان التجاري
والسلف (باء)
ُ
[زيادة]
البند املناسب يف
احلسابات املالية
(باء) [انخفاض]

االستثمارات
األخرى—العملة
والودائع (باء)
[زيادة]
االستثمارات
األخرى—العملة
والودائع (باء)
[زيادة]
االستثمارات
األخرى—العملة
والودائع (باء)
[انخفاض]

االستثمارات
األخرى—
االئتمان التجاري
والسلف (باء)
ُ
[انخفاض]

قضايا شاملة يف إعداد إحصاءات ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل
119

120

مرشد جتميع بيانات ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل

شــركة غيــر مقيمــة (يف االقتصــاد بــاء) .ومــن املفتــرض يف
كال احلالتيــن أن املعامــات جتــرى عبــر حســابا مصرفيــا
تنشــئه شــركة البنــاء يف االقتصــاد ألــف .و ُتعـ َـرض معاجلــة
املعامــات مــن وجهــة نظــر االقتصــاد ألــف .وعنــد االقتضاء،
ُيعـ َـرض االقتصــاد الشــريك يف إحــدى املعامــات بيــن
قوســين .وبعــض املعامــات املوضحــة يتضمــن االقتصــاد
خــاء ،وهــو أي اقتصــاد غيــر االقتصــاد ألــف ،ويمكــن أن
يشــمل االقتصــاد بــاء.

 67-8ويتنــاول الفصــل  12وامللحــق  4مناقشــة معاجلــة
أنشــطة البنــاء وقياســها يف ميــزان املدفوعــات باســتفاضة.

املؤسسات التي تعمل كوحدة واحدة عبر
االقتصادات املتعددة
 68-8قد يعمل بعض املؤسسات كوحدة واحدة متسقة عبر
أكثــر مــن إقليــم اقتصــادي .ورغــم النشــاط الكبيــر لتلــك املؤسســات
يف أكثــر مــن إقليــم اقتصــادي ،ال يمكــن فصلهــا إىل مؤسســة أم
وفــرع (فــروع) ألنهــا تعمــل كوحــدة واحــدة وال يمكنهــا توفيــر
حســابات منفصلــة لــكل إقليــم .والشــركات متعــددة األقاليــم غالبــا
مــا تشــارك يف أنشــطة عابــرة للحــدود وتشــمل خطــوط الشــحن
وخطــوط الطيــران وأنظمــة توليــد الكهربــاء مــن املســاقط املائيــة
علــى أنهــار احلــدود ،وخطــوط األنابيــب ،واجلســور ،واألنفــاق،
والكابــات حتــت ســطح البحــر .ويمكــن أن تنشــأ قضايــا مماثلــة
للمؤسســات األوروبيــة (—)societas europaeaأي املؤسســات
التــي يتــم إنشــاؤها بموجــب قانــون االحتــاد األوربــي وتســتطيع
العمــل يف أي مــن البلــدان األعضــاء .ويمكــن لبعــض املؤسســات
غيــر الهادفــة للربــح التــي تخــدم األســر املعيشــية أن تعمــل أيضــا
بهــذه الطريقــة.
 69-8ويف حالــة املؤسســات التــي تمــارس نشــاطها يف
أقاليــم متعــددة ،يفضــل حتديــد املؤسســة األم والفــرع (الفــروع)
بصــورة مســتقلة .وإن أمكــن ،ينبغــي حتديــد املؤسســات يف
كل إقليــم وفقــا ملبــادئ االعتــراف بالفــروع .وإذا تعــذر ذلــك
ألن النشــاط يجــرى كوحــدة واحــدة بحيــث ال يمكــن إمســاك
حســابات منفصلــة ،مــن الضــروري تقســيم جممــوع عمليــات
املؤسســة بالتناســب بيــن فــرادى األقاليــم االقتصاديــة.
وينبغــي أن يســتند العامــل املســتخدم يف التقســيم التناســبي
إىل مــا يتوفــر مــن معلومــات تعكــس املســاهمات يف العمليــات
الفعليــة (علــى ســبيل املثــال ،التقســيم علــى أســاس حصــص
امللكيــة ،أو إىل حصــص متســاوية ،أو حصــص تقــوم علــى
عوامــل تشــغيلية كاحلمــوالت أو األجــور) .ويعنــي التقســيم
التناســبي للمؤسســة ضــرورة تقســيم كافــة املعامــات فيمــا
بيــن األقاليــم االقتصاديــة املعنيــة ،وهــي عمليــة قــد يتعــذر
علــى معــدي البيانــات تنفيذهــا .علــى ســبيل املثــال ،بالنســبة
القتصــاد اإلقامــة ،يتــم تقســيم كل معاملــة حمليــة (فيمــا
يبــدو) إىل عناصــر مقيمــة وغيــر مقيمــة .وباملثــل ،فــإن

املؤسســات التابعــة لالقتصــادات التــي تقــع خــارج أقاليــم
املؤسســة متعــددة األقاليــم والتــي لهــا معامــات ومراكــز
مــع تلــك املؤسســات يلــزم أن ُتــري نفــس التقســيم حتــى
ترصــد مطالبــات الطــرف املقابــل بأســلوب متســق .ومــن شــأن
االتفاقيــات الثنائيــة بيــن معــدي البيانــات أن تســاعد يف احلــد
مــن حــاالت عــدم التماثــل احملتملــة .ولهــذه املعاجلــة آثــار علــى
إحصــاءات االقتصــاد الكلــي األخــرى ،وتنفيذهــا يتعيــن دائمــا
تنســيقه مــع املصالــح اإلحصائيــة األخــرى ملراعــاة االتســاق.
ومــن احمل َّبــذ أن يتعــاون القائمــون بإعــداد البيانــات يف كل
مــن األقاليــم املعنيــة لوضــع بيانــات متســقة وتــايف فجــوات
البيانــات واحلــد مــن العــبء الواقــع علــى اجمليبيــن ويف إعــداد
البيانــات.
 70-8ويمكــن تطبيــق معاجلــات مماثلــة علــى الشــركات
التــي تعمــل يف مناطــق تنتمــي إىل منطقــة اختصــاص
مشتركة—ســوف يلزم تقســيم املؤسســة إىل مؤسســات مقيمة
يف كل اقتصــاد لــه واليــة قضائيــة علــى املنطقــة ،مــع تقســيم
التدفقــات إىل داخــل املؤسســة وخارجهــا بالتناســب بيــن
هــذه املؤسســات .كمــا يلــزم حتديــد املراكــز والتدفقــات بيــن
الشــركات.

األفراد أصحاب مقار اإلقامة املتعددة

 71-8بعــض األفــراد لديهــم روابــط وثيقــة بإقليميــن أو
أكثر—فعلــى ســبيل املثــال ،يكــون لديهــم مســاكن يف أكثــر مــن
إقليــم يقضــون فيهــا فتــرات طويلــة .وبالنســبة لألفــراد الذيــن
ليس لديهم تواجد مستمر فعلي أو مقصود يف أي إقليم واحد
ملــدة ســنة ،يكــون االعتبــار األساســي إلقليــم املســكن الرئيســي
الذيــن يحتفظــون بــه .ويف حالــة عــدم وجــود مســكن رئيســي ،أو
مســكنين رئيســيين أو أكثــر يف االقتصــادات اخملتلفــة ،يتحــدد
قضــى فيــه أغلــب
إقليــم اإلقامــة علــى أســاس اإلقليــم الــذي ُي َ
الوقــت خــال العــام.

طبــق مبــادئ اإلقامــة
 72-8ومــن الناحيــة العمليــة ،ال ُت َ
عــادة علــى أفــراد معينيــن ،بــل علــى جمموعــات عامــة مــن
األفــراد .واحلــاالت التــي يلــزم فيهــا تطبيــق املبــادئ علــى
األفــراد عــادة مــا تقتصــر علــى األفــراد كثيــري التنقــل ،أصحــاب
الثــروات الكبيــرة .ويف هــذه احلــاالت ،يتعيــن علــى معــدي
البيانــات إبــداء التعــاون لضمــان قيــد مقــار إقامــة هــؤالء
األفــراد بصــورة متســقة يف كافــة االقتصــادات املعنيــة.

معامالت ومراكز قطاع األسر املعيشية

 73-8يتضمــن اجلــدول  8-8عــددا مــن احلــاالت
لألشــخاص الذيــن قــد يكونــون مشــاركين يف معامــات
ميــزان املدفوعــات .ويصــف اجلــدول معاجلــة هــذه املعامــات
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اجلدول  :8-8أنواع معامالت قطاع األسر املعيشية املسجلة يف ميزان املدفوعات
األشــخاص املهاجــرون ،بمــا

هــؤالء أشــخاص يغيــرون ،ألغــراض ميــزان املدفوعــات ،اقتصــادات إقامتهــم عنــد وصولهــم يف

لالطالععلىالتحويالتالشخصية،

يف االقتصــادات التــي يعملــون

األصليــة (حســب االقتضــاء) .يف هــذه األوقــات ،فــإن حتويــل املراكــز يف األصــول واخلصــوم املاليــة

لالطالع على املعامالت واملراكز

يف ذلــك العامليــن املقيميــن

بهــا ولكنهــم ليســوا مــن مواطنــي

تلــك االقتصــادات

االقتصــادات التــي يعتزمــون العيــش فيهــا لفتــرة  12شــهرا أو أكثــر ولــدى عودتهــم إىل اقتصاداتهــم

الناشــئ عــن تغييــر إقامــة الفــرد ٌيقيــد كتغيــر يف احلجــم يف وضــع االســتثمار الــدويل.

خــال الفتــرات التــي يقيــم فيهــا األشــخاص املهاجــرون يف االقتصــاد املُضيــف ،ينبغــي ملعــدي

البيانــات يف كل مــن اقتصــاد املوطــن واالقتصــاد املُضيــف ضمــان قيــد أي حتويــات نقديــة أو

عينيــة ُيرســلها هــؤالء األشــخاص إىل اقتصاداتهــم األم علــى النحــو الســليم (مثــا ،كتحويــات
شــخصية ،أو حتويــات رأســمالية ،أو اســتثمار مباشــر أو ودائــع) .كذلــك ينبغــي ملعــدي البيانــات

قيــاس املعامــات واملراكــز والدخــل املرتبــط باألصــول واخلصــوم املاليــة اخلارجيــة لألشــخاص
املهاجرين—بمــا يف ذلــك املطالبــات املاليــة املســتحقة علــى املقيميــن يف االقتصاديــات األصليــة

لألشــخاص املهاجريــن واخلصــوم املســتحقة لهــم.

األشــخاص املهاجــرون قــد يقومــون برحــات للخــارج أثنــاء إقامتهــم يف االقتصــاد املُضيــف،

وينبغــي قيــاس نفقاتهــم علــى أجــرة نقــل الــركاب والســفر يف اخلــارج وفــق نفــس األســاس املتبــع يف

أجــرة النقــل ونفقــات الســفر ألي مقيــم آخــر يف االقتصــاد املُضيــف.

معاجلــة أجــرة نقــل الــركاب ســواء األوليــة أو للعــودة تعتمــد علــى مــا إذا كان يدفعهــا األشــخاص
املهاجــرون أم أربــاب أعمالهــم .فعندمــا يتحمــل رب العمــل أجــرة النقــل  ،فــإن إقامــة رب العمــل هــي

راجع الفصل.14

يف األصــول واخلصــوم املاليــة

اخلارجيــة ،راجــع الفصليــن 9
و.10

لالطــاع علــى دخــل االســتثمار مــن
األصول واخلصوم املالية اخلارجية،

راجــع الفصــل .13

لالطــاع علــى أجــرة نقــل الــركاب
والســفر ،راجــع الفصــل .12

لالطــاع علــى طــرق نظــام إبــاغ
بيانات املعامالت الدولية ،راجع

الفصــل .4

لالطــاع علــى مســوح األســر

املعيشــية ،راجــع الفصــل .3

التــي حتــدد اقتصــاد اإلقامــة الــذي يحصــل علــى خدمــات أجــرة النقــل .وعندمــا يتحمــل الشــخص
املهاجــر أجــرة النقــل  ،يكــون االقتصــاد الــذي يغــادره الشــخص املهاجــر هــو ،بحكــم التعريــف،

اقتصــاد إقامتــه وبالتــايل االقتصــاد الــذي يحصــل علــى خدمــة أجــرة النقــل.
األشــخاص غيــر املقيميــن يف
االقتصــادات التــي يعملــون بهــا

ينبغــي ملعــدي البيانــات يف كل مــن اقتصــاد املوطــن واالقتصــاد املُضيــف قيــاس )1( :إجمــايل

لالطالععلىتعويضاتالعاملين،

والضمــان االجتماعــي ،ومــا إىل ذلــك لهــؤالء العامليــن واعتبارهــا جــزءا مــن تعويضــات العامليــن؛

لالطــاع علــى الســفر ،راجــع

األجــور والرواتــب ،النقديــة والعينيــة ،بمــا يف ذلــك أي مســاهمات مــن أربــاب العمــل يف التأميــن،
( )2أي نفقــات يدفعهــا العاملــون علــى الســلع واخلدمــات يف االقتصــادات التــي يعملــون بهــا
واعتبارهــا جــزءا مــن الســفر؛ ( )3ضرائــب الدخــل واملســاهمات االجتماعيــة مســتحقة الدفــع حلكومــة

االقتصــاد املُضيــف ،بمــا يف ذلــك املســاهمات االجتماعيــة التــي يدفعهــا أربــاب العمــل واعتبارهــا

جــزءا مــن الدخــل الثانــوي.

راجع الفصل .13

الفصــل .12

لالطــاع علــى الدخــل الثانــوي،

راجــع الفصــل .14

لالطــاع علــى طــرق نظــام إبــاغ
بيانات املعامالت الدولية ،راجع

الفصــل .4

لالطــاع علــى مســوح املؤسســات

واألسر املعيشية ،راجع الفصل.3

األشــخاص (مثــا ،املوظفيــن
احمللييــن العامليــن لــدى الســفارات

األجنبيــة)

الذيــن

يعملــون

لــدى كيانــات غيــر مقيمــة يف

االقتصــادات التــي تقــع فيهــا تلــك
الكيا نــات.

ينبغــي ملعــدي البيانــات يف كل مــن اقتصــاد املوطــن واالقتصــاد املُضيــف قيــاس إجمــايل األجــور

لالطالععلىتعويضاتالعاملين،

والضرائــب ومــا إىل ذلــك لهــؤالء العامليــن واعتبارهــا جــزءا مــن تعويضــات العامليــن.

لالطــاع علــى الدخــل الثانــوي،

والرواتــب ،بمــا يف ذلــك أي مســاهمات مــن أربــاب العمــل يف التأميــن ،والضمــان االجتماعــي،

راجع الفصل .13

راجــع الفصــل .14

لالطــاع علــى مســوح املؤسســات

واألســر املعيشــية ،راجــع الفصــل .3

122

مرشد جتميع بيانات ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل

اجلدول  :8-8أنواع معامالت قطاع األسر املعيشية املسجلة يف ميزان املدفوعات (تتمة)
الطلبة الذين يدرسون يف
االقتصادات األجنبية

ينبغــي ملعــدي البيانــات يف كل مــن اقتصــاد املوطــن واالقتصــاد املُضيــف قيــاس )1( :مــا يحصــل

عليــه الطلبــة مــن الســلع واخلدمــات (بغــض النظــر عمــا كانــت مدفــوع مقابلهــا فعــا أو متلقــاة يف

.12

( )2أي أجور ورواتب إجمالية ،بما يف ذلك أي مســاهمات من أرباب العمل يف التأمين ،والضمان

راجع الفصل.13

صــورة عينيــة)  ،بمــا يف ذلــك خدمــات التعليــم ،يف االقتصــاد املُضيــف واعتبارهــا جــزءا مــن الســفر ؛

االجتماعــي ،والضرائــب ومــا إىل ذلــك ،وأي ســلع وخدمــات عينيــة يتلقاهــا الطلبــة أثنــاء عملهــم يف

االقتصــاد املُضيــف واعتبارهــا جــزءا مــن تعويضــات العامليــن ؛ و( )3الضرائــب مســتحقة الدفــع

يف االقتصادات األجنبية.

األشخاص ،باستثناء أطقم

لالطــاع علــى الدخــل الثانــوي،

راجــع الفصــل .14

حلكومــة االقتصــاد املُضيــف ،بمــا يف ذلــك املســاهمات االجتماعيــة التــي يدفعهــا أربــاب العمــل

ينبغــي ملعــدي البيانــات قيــاس نفقــات املرضــى ،بمــا يف ذلــك النفقــات علــى اخلدمــات الطبيــة ،وعلــى

لالطــاع علــى الســفر ،راجــع

كافــة مقتنيــات الســلع واخلدمــات لالســتخدام الشــخصي ،بغــض النظــر عمــا إذا كانــت مســددة مــن

لالطــاع علــى الســفر ،راجــع

الســلع واخلدمــات يف االقتصــاد املُضيــف واعتبارهــا جــزءا مــن الســفر.

وسائل النقل ،الذين يسافرون

جانــب الزائريــن أو األفــراد اآلخريــن املســافرين للخــارج لفتــرات قصيــرة أو مقدمــة عينــا مــن جانــب

شخصية

بيانــات منفصلــة خلدمــات األعمــال وخدمــات الســفر األخــرى .وينبغــي معاجلــة اإلجــازات مدفوعــة

ألغراض األعمال أو ألغراض

لالطالععلىتعويضاتالعاملين،

لالطــاع علــى مســوح املؤسســات

واعتبارهــا جــزءا مــن الدخــل الثانــوي.

املرضى الذين يتلقون العالج

لالطالع على السفر ،راجع الفصل

مقيمــي االقتصــاد املُضيــف ،يف االقتصــاد املُضيــف ،ينبغــي قيدهــا ضمــن الســفر .ويجــب إعــداد

واألسر املعيشية ،راجع الفصل .3

الفصــل .12

الفصــل .12

األجــر مــن رب العمــل باعتبارهــا جــزءا مــن الســفر ألغــراض شــخصية وليــس الســفر ألغــراض

األعمــال .وينبغــي قيــاس أجــرة نقــل الــركاب الدوليــة للزائريــن واألفــراد اآلخريــن املســافرين للخــارج
لفتــرات قصيــرة باعتبارهــا جــزءا مــن خدمــات نقــل الــركاب .كذلــك ربمــا تقــدم خدمــات الســفر إىل

الطلبــة ،واملرضــى ،واألشــخاص العامليــن يف اقتصــادات غيــر تلــك التــي يقيمــون فيهــا .وقــد ســبق أن

تناولنــا بالنقــاش كيفيــة معاجلــة ميــزان املدفوعــات لهــؤالء األشــخاص.
األشخاص مثل أطقم وسائل

ينبغــي ملعــدي البيانــات قيــد نفقــات هــؤالء األشــخاص علــى الســلع واخلدمــات يف االقتصــاد الــذي

اقتصاد ما لفترة زمنية

ألغــراض األعمــال.

األشخاص الذين يملكون

ينبغــي ملعــدي البيانــات قيــاس عناصــر املعامــات واملراكــز والدخــل املرتبطــة باألصــول واخلصــوم

النقل الذين يمكثون يف
قصيرة

أصوال وخصوما مالية
خارجية

جتــري زيارتــه واعتبارهــا جــزءا مــن الســفر .وينبغــي قيــد نفقــات األطقــم باعتبارهــا جــزءا مــن الســفر

املاليــة اخلارجيــة لألفــراد واألســر املعيشــية.

لالطــاع علــى الســفر ،راجــع

الفصــل .12

لالطــاع علــى معامــات ومراكــز

األصــول واخلصــوم املاليــة

اخلارجيــة ،راجــع الفصليــن 9
و .10

لالطــاع علــى دخــل االســتثمار،
راجــع الفصــل .13

لالطالع على مسوح قطاع األسر
املعيشية ،راجع الفصل.3

املصدر :خبراء صندوق النقد الدويل.

يف ميــزان املدفوعــات ويشــير إىل الفصــول التــي يمكــن منهــا
احلصــول علــى معلومــات عــن املصــادر والطــرق .وينبغــي عــدم
اعتبــار قائمــة الفئــات الــواردة يف اجلــدول  8-8بيانــا شــامال

بمعامــات األســر املعيشــية بــل مثــاال توضيحيــا للمعامــات
األكثــر شــيوعا لألســر املعيشــية واملعاجلــات ذات الصلــة يف
ميــزان املدفوعــات.

قضايا شاملة يف إعداد إحصاءات ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل

الترتيبات اإلقليمية

 74-8تســاهم احتــادات العملــة واالحتــادات االقتصاديــة
بــدور متزايــد األهميــة يف االقتصــاد العاملــي .وباملثــل ،فــإن
الترتيبــات اجلمركيــة بيــن االقتصــادات يمكــن أن تشــكل
حتديــات ملعــدي بيانــات ميــزان املدفوعات .يلخص هذا القســم
الســمات احملــددة إلعــداد إحصــاءات ميــزان املدفوعــات حيثمــا
توجــد ترتيبــات إقليميــة .ويقــدم امللحــق  3مــن دليــل ميــزان
املدفوعــات ووضــع االســتثمار الــدويل (الطبعــة السادســة)
مناقشــة مســتفيضة للترتيبــات اإلقليميــة .ويقــدم امللحــق 5
مــن هــذا املرشــد معلومــات عــن املســألة ذات الصلــة واملتعلقــة
بإعــداد اإلحصــاءات حســب االقتصــاد الشــريك.

احتادات العملة واالحتادات االقتصادية
ُ 75-8يع ـ َّرف احتــاد العملــة ،لألغــراض اإلحصائيــة،
بأنــه احتــاد ينتمــي إليــه اقتصــادان أو أكثــر ولــه هيئــة مركزيــة
إقليميــة لصنــع القــرار ،غالبــا مــا تكــون بنــكا مركزيــا الحتــاد
العملــة ،تتمتــع بالصالحيــة القانونيــة لتنفيــذ سياســة نقديــة
موحــدة وإصــدار عملــة االحتــاد املوحــدة .وينشــأ احتــاد العملــة
باتفــاق قانــوين بيــن احلكومــات (معاهــدة مثــا) .ويتكــون
اإلقليــم االقتصــادي الحتــاد العملــة مــن اإلقليــم االقتصــادي
القتصــادات االحتــاد التــي تضمــه ،باإلضافــة إىل بنكــه
املركــزي .ويدخــل يف االحتــاد أي منظمــات إقليميــة أخــرى
تضــم نفــس هــذه االقتصــادات أو جمموعــة جزئيــة منهــا.

ُ 76-8يع ـ َّرف االحتــاد االقتصــادي ،لألغــراض
اإلحصائيــة ،بأنــه احتــاد ينتمــي إليــه اقتصــادان أو أكثــر.
وتنشــأ االحتــادات االقتصاديــة باتفــاق قانــوين بيــن حكومــات
البلــدان ذات الســيادة مــن أجــل تعزيــز أكبــر قــدر مــن التكامــل
االقتصــادي .ويف احتــاد اقتصــادي ،تشــترك خمتلــف البلــدان
يف بعــض اخلصائــص القانونيــة واالقتصاديــة املرتبطــة
باإلقليــم االقتصــادي الوطنــي .منهــا ( )1حريــة حركــة الســلع
واخلدمــات داخــل االحتــاد االقتصــادي ووجــود نظــام ضريبــي
مشــترك للــواردات مــن االقتصــادات غيــر األعضــاء يف االحتــاد؛
( )2حريــة حركــة رأس املــال داخــل االحتــاد؛ ( )3حريــة
حركــة األشــخاص (الطبيعييــن والقانونييــن) داخــل االحتــاد
االقتصــادي .كذلــك تنشــأ منظمــات إقليميــة حمــددة داخــل
االحتــاد االقتصــادي لدعــم دور االحتــاد االقتصــادي .وعــادة
مــا يكــون هنــاك شــكل مــن أشــكال التعــاون والتنســيق يف
سياســة املاليــة العامــة والسياســة النقديــة داخــل االحتــاد.
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 77-8وعلــى غــرار اإلقليــم االقتصــادي يف احتــاد العملــة،
يتألــف اإلقليــم االقتصــادي لالحتــاد االقتصــادي مــن اإلقليــم
االقتصــادي ألعضائــه مــن البلــدان ومــن املؤسســات اإلقليميــة
التــي تضــم نفــس هــذه االقتصــادات أو جمموعــة جزئيــة منهــا.

 78-8وينبغــي عــدم إعــداد بيانــات صــايف املعامــات
واملراكــز الحتــاد العملــة أو االحتــاد االقتصــادي كتجميــع
للبيانــات الوطنيــة ألعضــاء االحتــاد باإلضافــة إىل تلــك
املتعلقــة بمؤسســات االحتــاد .فهــذا املنهــج لــن يكــون كافيــا
ألن املعامــات بيــن االقتصــادات التــي تنتمــي إىل االحتــاد
ســوف يتــم إدراجهــا يف جانبــي احلســابات .باإلضافــة إىل
ذلــك ،فــإن إعــداد البيانــات ســوف يتعــرض إىل تشــوهات
يف حالــة القيــد غيــر املتماثــل للمعامــات أو املراكــز داخــل
االحتــاد .ويف هــذا الســياق ،ينبغــي ملعــدي البيانــات داخــل
االحتــاد حتديــد املعامــات واملراكــز البينيــة داخــل االحتــاد
ومــع االقتصــادات غيــر األعضــاء فيــه بصــورة منفصلــة داخــل
احلســابات.

 79-8وهنــاك أيضــا حاجــة ملزيــد مــن التعــاون والتنســيق
بيــن معــدي البيانــات يف خمتلــف االقتصــادات داخــل االحتــاد
النقــدي أو االحتــاد االقتصــادي .ويســمح دليــل ميــزان
املدفوعــات ووضــع االســتثمار الــدويل (الطبعــة السادســة)
معــدي البيانــات بتقديــر استنســابي يف اختيــار الطــرق
املســتخدمة لالقتــراب مــن املفاهيــم املع َّرفــة يف الدليــل (مثــا،
يوجــد عــدد مــن البدائــل املقبولــة لتقييــم حصــص امللكيــة يف
مؤسســات االســتثمار املباشــر) .وينبغــي ملعــدي البيانــات
داخــل االحتــاد النقــدي أو االحتــاد االقتصــادي مراعــاة تنســيق
معاجلاتهــم بحيــث يتــم تطبيــق طــرق مشــتركة.
 80-8ويمتــد التنســيق ليشــمل قيــد املعامــات الكبيــرة
واملعقــدة التــي تتضمــن اقتصــادات متعــددة (مثــا ،حيثمــا
يتــم تمويــل أحــد الــواردات الكبيــرة القتصــاد مــا مــن حســاب
مصــريف يف اقتصــاد ثالــث) .وبقــدر اختــاف معاجلــة معــدي
البيانــات يف االقتصــادات األعضــاء للمعامــات ،يمكــن
أن تنشــأ اختــاالت يف حســابات احتــاد العملــة أو االحتــاد
االقتصــادي ككل.

 81-8وهــذا التنســيق ال يتــم بسالســة ألن القواعــد
اإلحصائيــة الوطنيــة للســرية ال تســمح عــادة ملعــدي البيانــات
الوطنييــن بتبــادل معلومــات ســرية مــع الهيئــات اإلحصائيــة
التــي تقــع خــارج حدودهــم الوطنيــة .ولتيســير احلفــاظ علــى
جــودة البيانــات وحتســينها مــن خــال فحــص البيانــات،
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فــإن إنشــاء نظــام مناســب معنــي بســرية البيانــات اإلحصائيــة
هــو امــر مســتصوب علــى أقــل تقديــر .ويف الوضــع املثــايل،
ســوف يتطلــب هــذا النظــام معاجلــة تبــادل البيانــات الســرية
وحمايتهــا ســواء فيمــا بيــن معــدي البيانــات الوطنييــن أو بيــن
معــدي البيانــات الوطنييــن ومعــدي البيانــات الحتــاد العملــة
أو االحتــاد االقتصــادي بغيــة التمكيــن مــن إعــداد إحصــاءات
جممعــة لالحتــاد تتســم باالتســاق واملوثوقيــة.
 82-8وقــد جتــد االقتصــادات األخــرى خــارج االحتــاد أنــه
العملــة أو
مــن املفيــد مــن الناحيــة التحليليــة حتديــد احتــادات ُ
االحتــادات االقتصاديــة املعينــة بيــن شــركائها .ويجــب أن
تكــون البيانــات املقابلــة مســاوية جملمــوع املعامــات أو
املراكــز مــع االقتصــادات التــي تنتمــي إىل االحتــاد إىل جانــب
مؤسســات االحتــاد حســب االقتضــاء.
 83-8ويف حالــة تغيــر تكويــن احتــاد العملــة أو االحتــاد
االقتصــادي بمضــي الوقــت ،قــد يقــرر معــدو البيانــات إمــا
عــرض السلســلة الزمنيــة وفقــا آلخــر تكويــن الحتــاد العملــة
أو االحتــاد االقتصــادي أو عــرض االحتــاد النقــدي أو االحتــاد
االقتصــادي وفقــا لتكوينــه يف كل مرحلــة زمنيــة .وعنــد النظــر
اىل املراكــز ،ينبغــي مراعــاة التغيــرات يف التكويــن بوصفهــا
تغيــر آخــر يف احلجــم.

الترتيبات اجلمركية
 84-8يمكــن أن يأخــذ التكامــل اإلقليمــي شــكل ترتيبــات
جمركيــة بيــن عــدة اقتصــادات .وبوجــه عــام ،ال تثيــر هــذه
الترتيبــات اجلمركيــة ،التــي تقــوم علــى أســاس توحيــد التعريفــة
اجلمركيــة جتــاه االقتصــادات غيــر األعضــاء ،قضايــا حمــددة
تتعلــق بميــزان املدفوعــات .ولكــن حيــن ُت ِّ
ولــد االحتــادات
اجلمركيــة تدفقــات عبــر احلــدود ،مــن خــال صيغــة القتســام
اإليــرادات مثــا ،يتأثــر قيــد املعامــات واملراكــز يف احلســابات
الدوليــة بالترتيبــات املؤسســية واإلداريــة لالحتــاد اجلمركــي.
 85-8ولتقديــر املعاجلــة الصحيحــة التــي يلــزم تطبيقهــا
علــى التدفقــات عبــر احلــدود ،يجــب علــى معــدي البيانــات أن
يفهــم مــا إذا كانــت مســؤولية فــرض الرســوم تقــع علــى عاتــق
هيئــة معينــة أو علــى كاهــل االقتصــادات األعضــاء؛ ومــا إذا
كانــت مســؤولية حتصيــل الرســوم موكلــة إىل الهيئــة أو إىل كل
األعضــاء أو إىل أحــد األعضــاء بعينــه.
 86-8وعلــى غــرار االحتــادات االقتصاديــة واحتــادات
العملــة ،يتعيــن علــى معــدي البيانــات يف خمتلــف البلــدان
األعضــاء داخــل الترتيــب اجلمركــي التعــاون والتنســيق فيمــا
بينهــم حتــى تكــون معاجلــة الترتيــب اجلمركــي متســقة بيــن
خمتلــف األعضــاء.

حتليل صايف السهو اخلطأ

 87-8ينشــأ عــن هيــكل ميــزان املدفوعــات بطبيعــة احلــال
عــدد مــن بنــود املوازنــة ،بمــا يف ذلــك ميــزان التجــارة ،وميــزان

احلســاب اجلــاري ،وصــايف اإلقــراض ومــا إىل ذلــك .ويتنــاول
الفصــل  14مــن دليــل ميــزان املدفوعــات ووضــع االســتثمار
الــدويل (الطبعــة السادســة) وصــف حتليــل ميــزان املدفوعــات
ووضــع االســتثمار الــدويل وبنــود املوازنــة املدرجــة يف عــرض
احلســابات.
 88-8ويتضمــن إعــداد بيانــات ميــزن املدفوعــات جتميــع
معلومــات مــن مصــادر خمتلفــة .وعلــى الرغــم مــن تــوازن
ميــزان املدفوعــات مــن حيــث املبــدأ ،تنشــأ االختــاالت نتيجــة
قصــور يف البيانــات املصدريــة وإعــداد البيانــات .وتشــكل هــذه
االختــاالت بنــد صــايف الســهو واخلطــأ.
 89-8ورغــم أن صــايف الســهو واخلطــأ ُتشـ َتق قيمتــه كبنــد
متبــق ،ينبغــي ملع ـدِّي البيانــات حتليــل قيمــة صــايف الســهو
واخلطــأ .فقــد تســاعد معرفــة حجمهــا واجتاهاتهــا يف الوقــوف
علــى املشــكالت املتعلقــة بالبيانــات ،مثــل نطــاق التغطيــة أو
عــدم الدقــة يف إبــاغ البيانــات .ويمكــن اســتخالص معلومــات
مفيــدة عــن مشــكالت البيانــات مــن أنمــاط صــايف الســهو
واخلطــأ .فعلــي ســبيل املثــال ،يشــير اتســاق العالمــة بمــرور
الوقــت إىل وجــود حتيــز يف عنصــر أو أكثــر .ولكــن رغــم إمــكان
االسترشــاد بصــايف الســهو واخلطــأ يف الوقــوف علــى بعــض
املشــكالت ،فإنــه يعتبــر مقياســا غيــر مكتمــل األركان وذلــك
إلحتمــال وجــود الســهو واخلطــأ يف اجتاهيــن متعاكســين ممــا
قــد يجعــل أحدهمــا يــوازن اآلخــر.
 90-8ويــؤدي ارتفــاع قيمــة صــايف الســهو واخلطــأ أو
تقلبهــا إىل عرقلــة حتليــل ميــزان املدفوعــات .ورغــم عــدم إمكان
وضع مبادئ توجيهية لتحديد القيمة املقبولة لصايف السهو
واخلطــأ ،يمكــن ملع ـدِّي البيانــات تقديــر هــذه القيمــة بالنســبة
إىل بنــود أخــرى مثــل إجمــايل النــاجت احمللــي وميــزان احلســاب
اجلــاري وبيانــات املراكــز وإجمــايل التدفقــات .وقــد تنشــأ
أيضــا اختالفــات إحصائيــة يف بيــان وضــع االســتثمار الــدويل.
ومــن حيــث املبــدأ ،يوفــر بيــان املطابقــة قياســا يتســم بالتفســير
الكامــل للتغيــرات بيــن مركــز افتتاحــي ومركــز ختامــي؛ ومــع
ذلــك ،إذا قيســت هــذه العناصــر علــى نحــو منفصــل ،فقــد تظهــر
بعــض االختالفــات بســبب قصــور البيانــات.

التعديالت

 91-8نوقشــت التعديــات ســابقا يف هــذا الفصــل.
فالتعديــات التــي ُتزيــد مــن حجــم صــايف الســهو واخلطــأ ال تــدل
بالضــرورة علــى أن اجلــودة الكليــة للحســابات يف انخفــاض.
ومــن املعقــول افتــراض أن التعديــات تتــم بهــدف حتســين دقــة
العناصــر املعدلــة .ويترتــب علــى تزايــد دقــة العناصــر حتســين
دقــة صــايف الســهو واخلطــأ املتبقــي يف العناصــر املعدلــة
واملوجــود يف العناصــر األخــرى .ويف حالــة زيــادة حــد صــايف
الســهو واخلطــأ ،عندئــذ فــإن حــاالت الســهو واخلطــأ التــي كانــت
موجــودة ســابقا يف البنــود التــي تــم تعديلهــا كانــت تخفــي
حــاالت مــن الســهو واخلطــأ يف عناصــر أخــرى.

قضايا شاملة يف إعداد إحصاءات ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل
 92-8وإذا أدت التعديالت بمرور الوقت إىل تغيير متسق
يف صــايف الســهو واخلطــأ يف نفــس االجتــاه (أي إمــا زيــادة أو
انخفــاض بصــورة مســتمرة) ،عندئــذ فهــذا داللــة علــى حتيــزات
متواصلــة يف البيانــات األوليــة .وينبغــي ملعــدي البيانــات أن
يبــذل جهــودا لتحديــد مصــدر التحيــزات وإزالتهــا .وإذا كان
التحيــز متأصــا يف البيانــات املصدريــة املســتخدمة يف
التقديــرات األوليــة ،عندئــذ فــإن حتليــل التغيــرات يف صــايف
الســهو واخلطــأ بمضــي الوقــت يمكــن االسترشــاد بــه يف
اســتحداث تعديــل يجــب إجــراؤه علــى البيانــات األوليــة .ويف
الواقــع العملــي ،غالبــا مــا ُيجــري معــدو البيانــات تعديــات
مناســبة علــى النتائــج مــن مصــادر البيانــات األقــل موثوقيــة
ملراعــاة التحيــزات املعروفــة فيهــا.

التحليل بمرور الوقت

 93-8كمــا ورد ســابقا ،فــإن اتســاق عالمــة صــايف الســهو
واخلطــأ علــى مــدى فتــرة زمنيــة معينــة إنمــا يــدل علــى حتيــزات
متواصلــة يف أحــد العناصــر أو أكثــر .وبقــدر اإلمــكان ،ينبغــي
حتديــد العناصــر (عــادة مــا يتكــون لــدى معــدي البيانــات
معرفــة بمواطــن القصــور يف البيانــات املصدريــة وأيــن قــد تقع
التحيــزات) ،وإدخــال حتســينات علــى جــودة املصــدر أو حتديــد
مصــادر بديلــة أو إدخــال تعديــات تــوازن آثــار التحيــزات .وإذا
تعــذر حتديــد املصــدر ،يتعيــن توفيــر بيانــات وصفيــة بشــأن
اجلــودة النســبية للقيــود الدائنة/صــايف الزيــادات يف اخلصوم
مقابــل القيــود املدينة/صــايف الزيــادات يف األصــول لتمكيــن
املســتخدمين مــن إجــراء تقديراتهــم الذاتيــة بشــأن أيــن قــد
تكمــن مواطــن الضعــف.
 94-8وحيثمــا يتذبــذب حــد صــايف الســهو واخلطــأ مــن
فتــرة ألخــرى ،قــد يكــون ذلــك دليــا علــى فــروق التوقيــت يف
البنــود املتقلبة—مثــل بنــود احلســابات املاليــة أو معامــات
احلســاب اجلــاري الكبيــرة و «املتكتلــة».
 95-8وارتفــاع صــايف الســهو واخلطــأ الــذي ينشــأ يف
فتــرات تقلــب ســعر الصــرف قــد يشــير إىل مشــاكل يف طــرق
حتويــل العملــة املســتخدمة يف إعــداد بيانــات احلســابات.

 96-8وصــايف الســهو واخلطــأ الــذي يتغيــر علــى مــا يبــدو
مــع تغيــر ســلوك بعــض البنــود قــد يكــون دليــا علــى عالقــات
تشــير إىل عــدم التغطيــة الكافيــة ألنــواع معينــة مــن املعامــات.
علــى ســبيل املثــال ،فــإن بنــد صــايف الســهو واخلطــأ املوجــب
الــذي يتزامــن مــع زيــادة يف الــواردات قــد يشــير إىل تغطيــة
ناقصــة خلصــوم االئتمــان التجــاري.

قيد املعامالت يف ميزان املدفوعات

 97-8يشــترط ميــزان املدفوعــات أن يتــم تســجيل
املعامــات علــى أســاس القيــد املــزدوج—أي ُي َسـ َّـجل لــكل
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معاملــة قيــدان ،وجممــوع القيــود الدائنــة يســاوي جممــوع
القيــود املدينــة .ويمثــل جممــوع رصيــدي احلســابين اجلــاري
والرأســمايل صــايف اإلقــراض (الفائــض) أو صــايف االقتــراض
(العجــز) الــذي يســجله االقتصــاد املعنــي يف معامالتــه مــع
العــامل اخلارجــي .ويســاوي ذلــك مــن الناحيــة املفاهيميــة
صــايف رصيــد احلســاب املــايل.
 98-8ويمكــن أن ُت َّســجل املعامــات علــى أســاس إجمــايل
وعلــى أســاس صــاف .وتســمى اجملمــات أو التجميعــات التــي
ُتعـ َـرض فيهــا كل البنــود األساســية لبيــان قيمهــا الكاملــة
عمليــات قيــد علــى أســاس إجمــايل (علــى ســبيل املثــال ،يتــم
جتميــع كل القيــود الدائنــة للفائــدة بصــورة منفصلــة عــن كل
القيــود املدنيــة للفائــدة) .أمــا اجملمــات أو التجميعــات التــي
تتــم فيهــا موازنــة قيــم بعــض البنــود األساســية مقابــل نفــس
البنــود التــي حتمــل إشــارة عكســية ،فتســمى عمليــات قيــد علــى
أســاس صــاف (علــى ســبيل املثــال ،يتــم ترصيــد عمليــات
اقتنــاء العملــة األجنبيــة مقابــل مبيعــات العملــة األجنبيــة).
ويتــم التمييــز بيــن احلســابات اخملتلفــة يف ميــزان املدفوعــات
حســب طبيعــة املــوارد االقتصاديــة التــي يتــم توفيرهــا
واحلصــول عليهــا ،فضــا عــن قيدهــا للمعامــات.
ـترط
 99-8وبالنســبة للحســابين اجلاري والرأســمايلُ ،يشـ َ
إبــاغ بيانــات املعامــات علــى أســاس إجمــايل .ويعــرض
احلســاب اجلــاري املعامــات يف الســلع واخلدمــات والدخــل
األويل والدخــل الثانــوي بيــن املقيميــن وغيــر املقيميــن؛
ويعــرض احلســاب الرأســمايل القيــود الدائنــة والقيــود املدينــة
لألصــول غيــر املُن َتجــة غيــر املاليــة والتحويــات الرأســمالية.
 100-8وخالفــا للحســابين اجلــاري والرأســمايلُ ،تسـ َّـجل
املعامــات يف احلســاب املــايل بالقيــم الصافيــة ،مــع الفصــل
بيــن معامــات األصــول واخلصــوم املاليــة (أي أن صــايف
املعامــات يف األصــول املاليــة ُي ِ
وضــح اقتنــاء األصــول
ناقصــا االنخفــاض يف األصــول ،وليــس األصــول ناقصــا
اخلصــوم) .وينبغــي تطبيــق مبــدأ القيــد علــى أســاس صــاف
علــى أدنــى مســتويات تبويــب األدوات املاليــة ،مــع األخــذ يف
احلســبان التبويــب حســب الفئــة الوظيفيــة ،والقطــاع املؤسســي،
وأجــل االســتحقاق ،والعملــة ،حســب االقتضــاء .ويقــدم اجلــزء
«واو» بالفصــل الثالــث مــن دليــل ميــزان املدفوعــات ووضــع
االســتثمار الــدويل (الطبعــة السادســة) مزيــدا مــن املعلومــات
بشــأن التجميــع والترصيــد.
 101-8وبمــا أن البيانــات بالقيمــة اإلجماليــة لألصــول
واخلصــوم املاليــة مفيــدة لتحليــل حجــم التعامــل يف الســوق،
وســلوك الســوق ،ولقيــاس رســوم اخلدمــات املتولــدة (علــى ســبيل
املثــال ،قــد تكــون قيمــة صافيــة صغيــرة ناجتــة عــن تدفقــات
إجماليــة كبيــرة) ،فــإن البيانــات التــي تتعلــق بالســحوبات مــن
القــروض وتســديداتها أو اقتنــاء أدوات أخــرى أو التصــرف فيهــا
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مرشد جتميع بيانات ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل

اجلدول  :9-8حساب ميزان احلساب املايل
صايف اقتناء األصول
املالية

صايف حتمل
اخلصوم

الرصيد

االستثمار املباشر

5-

1

6-

استثمار احلافظة

2-

8-
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املشتقات املالية

21

13

8

االستثمارات األخرى

15
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األصول االحتياطية
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جمموع التغيرات يف األصول/اخلصوم

33

احلساب املايل (حسب الفئة الوظيفية)

4
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صايف اإلقراض ( / )+صايف االقتراض (( )-من احلساب املايل)
املصدر :خبراء صندوق النقد الدويل.

مــن املمكــن إتاحتهــا —متــى كان ذلــك عمليا—للمســتخدمين
علــى أســاس تكميلــي .ويمكــن توفيــر البيانــات بصــورة شــاملة
أو عــن عناصــر معينــة فقــط.
حســب الرصيــد يف احلســاب املــايل بطــرح
ُ 102-8ي َ
املعامــات يف اخلصــوم مــن املعامــات يف األصــول .ويــرد
مثــال علــى حســاب رصيــد احلســاب املــايل (صــايف اإلقــراض/
حســب صــايف الســهو
صــايف االقتــراض) يف اجلــدول ُ .9-8
وي َ
واخلطــأ يف دليــل ميــزان املدفوعــات ووضــع االســتثمار
الــدويل (الطبعــة السادســة) كرصيــد احلســاب املــايل ناقصــا
جممــوع أرصــدة احلســاب اجلــاري واحلســاب الرأســمايل 5.علــى
ســبيل املثــال ،إذا كان رصيــد احلســاب اجلــاري  ،13+ورصيــد
احلســاب الرأســمايل  ،8-ورصيــد احلســاب املــايل ،12-
عندئــذ يكــون صــايف الســهو واخلطــأ ( 17-راجــع دليــل ميــزان
املدفوعــات ووضــع االســتثمار الــدويل ،الطبعــة السادســة،
الفقــرة  .)24-2ومــن منطلــق حســابي ،فــإن صــايف الســهو
واخلطــأ الســالب يــدل علــى نزعــة عامــة نحــو:
• االرتفــاع البالــغ يف قيمــة القيــود الدائنــة يف احلســاب
اجلــاري واحلســاب الرأســمايل؛
 5ال تتغيــر إشــارة صــايف الســهو واخلطــأ يف عــرض البيانــات بالطبعــة
اخلامســة مــن دليــل ميــزان املدفوعــات مقارنــة بدليــل ميــزان املدفوعــات
ووضــع االســتثمار الــدويل (الطبعــة السادســة).

• و/أو االنخفــاض البالــغ يف قيمــة القيــود املدينــة يف
احلســاب اجلــاري واحلســاب الرأســمايل؛
• و/أو االنخفــاض البالــغ يف قيمــة صــايف زيــادة
األصــول يف احلســاب املــايل؛
• و/أو االرتفــاع البالــغ يف قيمــة صــايف زيــادة اخلصــوم
يف احلســاب املايل.
 103-8ويعــرض اجلــدول  10-8التغييــرات يف أعــراف
اإلشــارات مــن الطبعــة اخلامســة مــن دليــل ميــزان املدفوعــات
إىل الطبعــة السادســة مــن دليــل ميــزان املدفوعــات ووضــع
االســتثمار الــدويل .ففــي الطبعــة السادســةُ ،يسـ َّـجل إجمــايل
القيــود الدائنــة وإجمــايل القيــود املدينــة يف احلســاب اجلــاري
واحلســاب الرأســمايل بإشــارات املوجب يف العمود اخملصص
لــكل منهمــا ،بينمــا يف الطبعــة اخلامســة مــن الدليــل تســجل
كافــة القيــود املدينــة بإشــارات الســالب .وباإلضافــة إىل ذلــك،
يف الطبعــة السادســة مــن الدليــل تــم تغييــر عناويــن احلســاب
املــايل مــن «القيــود الدائنــة واملدينــة» إىل «صــايف اقتنــاء
األصــول املاليــة» و «صــايف حتمــل اخلصــوم»—أي أن كل
التغييــرات الناشــئة عــن القيــود الدائنــة واملدنيــة ُت َّســجل علــى
أســاس صــاف مــع الفصــل بيــن األصــول واخلصــوم املاليــة.
 104-8ويعــرض اجلــدول  10-8مثــاال رقميــا علــى اســتخدام
اإلشــارات يف ميــزان املدفوعــات بموجــب األعــراف املتبعــة يف

اجلدول  :10-8التغييرات يف أعراف اإلشارات من الطبعة اخلامسة إىل الطبعة السادسة من دليل ميزان
املدفوعات ووضع االستثمار الدويل
الطبعة السادسة

الطبعة اخلامسة

احلساب اجلاري واحلساب الرأسمايل

سجل كل من القيود الدائنة والقيود املدينة
ُت َّ
بإشارة املوجب.

القيود الدائنة بإشارة املوجب والقيود املدينة
بإشارة السالب.

احلساب املايل

الزيادة يف األصول واخلصوم بإشارات املوجب،
واالنخفاض يف األصول واخلصوم بإشارات
السالب

الزيادة يف األصول واالنخفاض يف اخلصوم
تمثل قيودا مدينة بإشارات السالب ،واالنخفاض
يف األصول والزيادة يف اخلصوم تمثل قيودا دائنة
بإشارات املوجب.

رصيد احلساب املايل (املسمى «صايف اإلقراض (/ )+
صايف االقتراض ( »)-يف الطبعة السادسة من الدليل)

ُيحسب كتغير يف األصول ناقصا التغير يف اخلصوم

ُيحسب كتغير يف األصول مضافا إليه التغير يف
اخلصوم (القيود الدائنة مضافا إليها القيود املدينة)

املصدر :خبراء صندوق النقد الدويل.

قضايا شاملة يف إعداد إحصاءات ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل
الطبعــة السادســة مــن الدليــل مقابــل الطبعــة اخلامســة منــه.
ويف املثــالُ ،توضــع االفتراضــات التاليــة للفتــرة املب ّلغــة عــن
االقتصــاد ألــف:
( )١صادرات وواردات السلع  150و 200وحدة ،على التوايل
( )٢صادرات وواردات اخلدمات  50و 180وحدة ،على التوايل
( )٣دخل االستثمار املتلقى  30وحدة واملدفوع  110وحدة
( )٤املنح لالحتياجات اجلارية املتلقاة  70وحدة
( )٥املنح االستثمارية املتلقاة  85وحدة
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ملســاهم الــذي
( )٦االســتثمار املباشــر يف رأس املــال ا ُ
تتلقــاه املؤسســات املقيمــة  115وحــدة

( )٧شراء سندات الدين الصادرة عن غير املقيمين  30وحدة

( )٨صرف القروض من غير املقيمين  75وحدة وسداد
أصل القروض لغير املقيمين  40وحدة

( )٩قيــام البنــك املركــزي بصــرف  65وحــدة مــن قــرض
مــن صنــدوق النقــد الــدويل ُيسـ َتخدم لزيــادة األصــول
االحتياطية.

اجلدول  :11-8مثال على أعراف اإلشارات يف الطبعة السادسة من دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل
مقابل الطبعة اخلامسة من هذا الدليل
الطبعة السادسة
احلساب اجلاري
السلع
اخلدمات
الدخل األويل
الدخل الثانوي
رصيد احلساب اجلاري
(القيود الدائنة ناقصا القيود
املدينة)
احلسابات الرأسمالية
التحويالت الرأسمالية
رصيد احلساب الرأسمايل
(القيود الدائنة ناقصا القيود
املدينة)
احلساب املايل
االستثمار املباشر ،حصص
امللكية وأسهم صناديق االستثمار
استثمارات احلافظة ،سندات الدين
االستثمارات األخرى،
العملة والودائع

الطبعة اخلامسة

دائن

مدين

300+
150+
50+
30+
70+

490+
200+
180+
110+
190-

(القيود الدائنة ناقصا القيود
املدينة)
احلسابات الرأسمالية
التحويالت الرأسمالية
رصيد احلساب الرأسمايل

85+
85+
85+

صايف اقتناء األصول املالية
110+

30+
150+
200−

احلساب اجلاري
السلع
اخلدمات
الدخل
التحويالت اجلارية
رصيد احلساب اجلاري

صايف حتمل األصول
215+
115+

(القيود الدائنة زائدا القيود
املدينة)
احلساب املايل
االستثمار املباشر يف االقتصاد
املبلِّغ ،حصص امللكية
استثمارات احلافظة ،األصول ،سندات
الدين
االستثمار األخرى ،األصول،
العملة والودائع

دائن

مدين

300+
150+
50+
30+
70+

490−
200−
180−
110−

85+
85+
85+

دائن
815+
115+

150−
200+
50−
180+
30−

30+
110−

مدين
710-

30−

50+
180−

190−

110+

70+

70−

85+

85−
115−

115+
30−

30+
75−

75+
40−

40+
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اجلدول  :11-8مثال على أعراف اإلشارات يف الطبعة السادسة من دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل
مقابل الطبعة اخلامسة من هذا الدليل (تتمة)
الطبعة اخلامسة

الطبعة السادسة
صايف اقتناء األصول املالية
االستثمارات األخرى ،القروض

صايف حتمل األصول
75+
40-

دائن
االستثمارات األخرى ،اخلصوم،
القروض

65+
األصول االحتياطية
صايف اإلقراض ( / )+صايف
االقتراض ()-
(صايف اقتناء األصول املالية
ناقصا صايف حتمل األصول)
املصدر :خبراء صندوق النقد الدويل.

65+

75+
4065+

األصول االحتياطية
105-

مدين

رصيد احلساب املايل
(القيود الدائنة زائد القيود
املدينة)

65105+

9

وضع االستثمار الدويل

مقدمة

 1-9يقدم هذا الفصل مشورة عملية حول ما يمكن أن
تقوم به البلدان لتوفير قدر أكبر من البيانات عن الوضع
اخلارجي يف وقت قصير نسبيا .والهدف هنا هو استخدام
البيانات املوجودة بالفعل .وسوف يكون ذلك بمثابة املرحلة
األوىل يف إعداد إحصاءات وضع االستثمار الدويل .وتلي
ذلك مرحلة تنطوي على إنشاء نظم للمسح/اإلبالغ تسمح
بإعداد كشوف بيانات شاملة عن وضع االستثمار الدويل؛
ويناقش الفصالن  2و 7من املرشد هذه املسائل باستفاضة.
ويستند هذا الفصل إىل املشورة الواردة يف إحصاءات وضع
االستثمار الدويل ربع السنوية :مصادر البيانات وأساليب
اإلعداد (املرشد لوضع االستثمار الدويل) ،والذي يتعين
الرجوع إليه.
 ٢-٩ويناقش القسم املعنون «مصادر البيانات»
مصادر البيانات املتوفرة يف جمالين شاملين هما املصادر
احمللية واملصادر األجنبية ويعرض جدوال موجزا ملصادر
البيانات احملتملة ،بينما يتضمن قسم املعنون «اشتقاق
مراكز ربع سنوية من املعامالت ربع السنوية» مثاال على
اشتقاق مراكز ربع سنوية من بيانات املعامالت ربع
السنوية .ويناقش القسم املعنون «حساب التغيرات األخرى
يف األصول واخلصوم املالية» مصادر البيانات احملتملة
حلساب التغيرات األخرى يف األصول واخلصوم املالية يف
وضع االستثمار الدويل.
 ٣-٩ويستند هذا الفصل أيضا إىل املبادئ التوجيهية
الدولية املتعلقة بإحصاءات االقتصاد الكلي الواردة يف
دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل (الطبعة
السادسة) ،وإحصاءات الدين اخلارجي :مرشد ملعديها
ومستخدميها ،ومسودة دليل اإلحصاءات املالية والنقدية
واملرشد إىل إعدادها لعام  ،2013ودليل إحصاءات مالية
احلكومة لعام  ،2014ونظام احلسابات القومية لعام
.2008

مصادر البيانات

 4-9يناقش هذا القسم مصادر البيانات التالية —املصادر
احمللية التي غالبا ما تكون متوافرة بالفعل يف النظم اإلحصائية
األخرى ،واملصادر األجنبية التي تتمثل يف املنظمات الدولية

		

أو مصادر البيانات األخرى .وعند حتديد جمموعة املصادر
التي يمكن أن تستخدمها االقتصادات لهذا الغرض ،نشير يف
هذا القسم إىل التداخل القائم بين بعض املعلومات التي يمكن
احلصول عليها من هذه املصادر ،أي وجود أكثر من مصدر
يمكن أن يقدم معلومات عن أي مطالبة أو التزام.
 5-9وباإلضافة إىل ذلك ،قد ال تتوافر بعض مصادر
البيانات يف اقتصادات معينة ،مما يتطلب من معدي
البيانات اختيار املصادر التي تتيح أكبر قدر من البيانات
يف الظروف اخلاصة بكل اقتصاد .ومن املرجح أن تتغير
اختيارات ذلك االقتصاد مع مرور الوقت عندما ينشئ
مصادر بيانات أكثر شموال .ومن املرجح أن يتغير نطاق
مصادر البيانات املتاحة مع التحرير التدريجي لنظم
الرقابة على النقد األجنبي لتنتقل من استخدام السجالت
اإلدارية واملصرفية نحو أساليب جمع البيانات باستخدام
املسوح .ويبين مرشد إحصاءات الدين اخلارجي :مرشد
ملعديها ومستخدميها  1تأثير البيئة التنظيمية على أساليب
جمع البيانات إلحصاءات الدين اخلارجي ،وهو ما ينطبق
أيضا على إحصاءات وضع االستثمار الدويل.

مصادر البيانات احمللية

 6-9اخلطوة األوىل يف حتديد مصادر البيانات الالزمة
إلعداد بيانات وضع االستثمار الدويل تتألف من القيام
بعملية حصر جملموعات البيانات االقتصادية الكلية
وغيرها من مصادر البيانات التي يقوم االقتصاد املعني
بجمعها لغير األغراض اإلحصائية البحتة .وقد تنطوي
هذه املصادر على فائدة يف إعداد بيانات وضع االستثمار
الدويل.
 7-9ويمكن تقسيم البيانات احمللية إىل ( )1بيانات
ُتمع ألغراض اإلحصاءات االقتصادية الكلية وتستند
إىل مبادئ حماسبية وتصنيفية تماثل املبادئ املتبعة
يف إحصاءات وضع االستثمار الدويل ،و( )2بيانات تخدم
أهدافا أخرى كالبيانات اإلدارية.
 1راجع إحصاءات الدين اخلارجي :مرشد ملعديها ومستخدميها (،)2013
الفصل .10
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 8-9ويستعرض هذا القسم أربع جمموعات بيانات
اإلحصاءات االقتصادية الكلية:
٢
• األصول واخلصوم اخلارجية لشركات تلقي الودائع
عدا البنك املركزي
• األصول واخلصوم اخلارجية للبنك املركزي
• األصول واخلصوم اخلارجية للحكومة العامة
• احلساب املايل يف ميزان املدفوعات
 9-9كذلك يستعرض ثالثة مصادر غير إحصائية:
• الكشوف املالية للشركات
• موافقات االستثمار األجنبي
• الصحافة املالية
 10-9وأكبر ثغرة يف املصادر املوضحة يف هذا القسم
هي املتعلقة باألصول واخلصوم املالية اخلارجية لدى
القطاع اخلاص غير املصريف .وال يمكن أن تتوافر البيانات
اإلدارية عن القطاع اخلاص غير املصريف ما مل تكن هناك
ضوابط مق ِّيدة حلركة رؤوس األموال ،ويف تلك احلالة قد
تكون األوضاع اخلارجية لهذا القطاع ضئيلة األهمية.

جمموعات بيانات اإلحصاءات االقتصادية الكلية
 11-9املصدران األوالن للبيانات احمللية اللذين سيتم
تناولهما—واملتمثالن يف شركات تلقي الودائع والبنك
املركزي—هما مصدران متوفران لإلحصاءات النقدية
واملالية .وتأتي جمموعة البيانات الثالثة من إحصاءات
مالية احلكومة ،بينما تأتي اجملموعة الرابعة من إحصاءات
القطاع اخلارجي.
 12-9ويعرض دليل اإلحصاءات املالية والنقدية
واملرشد إىل إعدادها لعام  2013إطارا مقبوال على املستوى
الدويل يمكن استخدامه مع ثالثة عناصر قطاعية يف وضع
االستثمار الدويل .فيمكن استخدام امليزانية العمومية
القطاعية للبنك املركزي إلعداد إحصاءات قطاع البنك
املركزي يف وضع االستثمار الدويل ،كما يمكن استخدام
٣
امليزانية العمومية القطاعية لشركات اإليداع األخرى
لقطاع شركات تلقي الودائع عدا البنك املركزي يف وضع
االستثمار الدويل .وإذا أعدت االقتصادات بيانات امليزانية
العمومية القطاعية للشركات املالية األخرى ٤،فيمكن
استخدامها كجزء من «القطاعات األخرى» — الشركات
املالية األخرى .ومع ذلك ،ينبغي أن يكون ُمعدو البيانات
2

3

 2االختصارات املستخدمة يف اجلدول  ٥-٩هي لتحديد مصادر البيانات.
 ٣شركات اإليداع األخرى تتضمن شركات تلقي الودائع عدا البنك املركزي،
وصناديق سوق املال.
 ٤تشمل الشركات املالية األخرى القطاعات الفرعية التالية يف نظام
احلسابات القومية لعام  :2008صناديق االستثمار عدا صناديق سوق
املال ،وجهات الوساطة املالية األخرى باستثناء شركات التأمين
وصناديق معاشات التقاعد ،والشركات املالية املساعدة ،واملؤسسات
املالية احلصرية ومقرضي األموال ،وشركات التأمين ،وصناديق
معاشات التقاعد.

على دراية بالفروق يف تغطية شركات تلقي الودائع عدا
البنك املركزي والشركات املالية األخرى يف دليل ميزان
املدفوعات ووضع االستثمار الدويل (الطبعة السادسة)،
وشركات اإليداع األخرى والشركات املالية األخرى ،على
التوايل يف دليل اإلحصاءات املالية والنقدية واملرشد
إىل إعدادها لعام  .2013ومن ثم ،يف دليل اإلحصاءات
املالية والنقدية واملرشد إىل إعدادها لعام ُ 2013تع َّرف
شركات اإليداع األخرى على أنها تشمل فقط الشركات
املالية املقيمة (بخالف البنك املركزي) وأشباه الشركات
التي تشارك بوجه رئيسي يف الوساطة املالية والتي
درج يف التعريف الوطني
تصدر ودائع وبدائل مقاربة ُت َ
للنقود باملفهوم الواسع ،والتي قد تستبعد (تشمل) الوحدات
املدرجة يف (املستبعدة من) تعريف دليل ميزان
املؤسسية
َ
املدفوعات ووضع االستثمار الدويل (الطبعة السادسة)
(ونظام احلسابات القومية لعام  )2008لشركات تلقي
الودائع عدا البنك املركزي .وهذه الوحدات املؤسسية
املستبعدة سوف ُتص َّنف كشركات مالية أخرى (أو العكس)
وليس بوصفها شركات تلقي ودائع .وصناديق سوق املال
هي مثال على تلك الوحدات املؤسسية.

شركات تلقي الودائع عدا البنك املركزي
 13-9تخضع البنوك ٥لنشاط تنظيمي مكثف يف كل
االقتصادات تقريبا ،مما يؤدي إىل جمع بيانات مستفيضة
يف العادة حول معامالتها ومراكزها املالية ألغراض
السياسة النقدية والرقابة املصرفية .وتتوافر تلك البيانات
عموما بمعدل تواتر مرتفع (شهريا يف الغالب) ويف حينها،
ومن ثم يمكن مبدئيا أن تشكل مصدرا مهما للمعلومات
املستخدمة يف إحصاءات وضع االستثمار الدويل ،بما يف
ذلك إحصاءات وضع االستثمار الدويل ربع السنوية.
 14-9ويتم إبالغ صندوق النقد الدويل ببيانات
٦
امليزانية العمومية القطاعية لشركات اإليداع األخرى،
والتي يمكن ملُعدي البيانات استخدامها لتحديد واختيار
األصول واخلصوم اخلارجية لقطاع شركات تلقي الودائع
عدا البنك املركزي ،من خالل استمارات اإلبالغ املوحدة
إلبالغ البيانات النقدية واملالية .ويعرض اجلدول 1-9
خطوطا موجزة من استمارة اإلبالغ املوحدة رقم 2
لشركات اإليداع األخرى .ومع ذلك ،كما هو مذكور آنفا،
يتعين على ُمعدي البيانات مراجعة التغطية القطاعية
بعناية ألن تقارير شركات اإليداع األخرى يف استمارة
4

5

 ٥لألغراض العمليةُ ،يشار أيضا إىل شركات تلقي الودائع عدا البنك املركزي
باعتبارها بنوك يف هذا الفصل بأكمله.
٦يناقش القسم املعنون «روابط احلسابات الدولية مع اإلحصاءات النقدية
واملالية» يف امللحق  6استخدام البيانات التي يتم جمعها من شركات
اإليداع األخرى ألغراض اإلحصاءات النقدية واملصرفية يف ميزان
املدفوعات ووضع االستثمار الدويل.

وضع االستثمار الدويل
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اجلدول  :١-٩خطوط موجزة من استمارة اإلبالغ املوحدة لشركات اإليداع األخرى
األصول

املالحظات

اخلصوم

-1

العملة األجنبية

-2

الودائع—غير املقيمين

الودائع—غير املقيمين

-3

سندات الدين—غير املقيمين

سندات الدين—غير املقيمين

-4

القروض—غير املقيمين

القروض—غير املقيمين

-5

حصص امللكية وأسهم صناديق
االستثمار—غير املقيمين

حصص امللكية وأسهم صناديق
االستثمار—غير املقيمين

-6

نظم التأمين ومعاشات التقاعد والضمانات
املوحدة—غير املقيمين

نظم التأمين ومعاشات التقاعد والضمانات
املوحدة—غير املقيمين

-7

املشتقات املالية وخيارات االكتتاب املمنوحة
للموظفين—غير املقيمين

املشتقات املالية وخيارات االكتتاب املمنوحة
للموظفين—غير املقيمين

-8

احلسابات األخرى مستحقة القبض—غير املقيمين

احلسابات األخرى مستحقة الدفع—غير املقيمين

االستثمار املباشر أو استثمار احلافظة—لكل من
األصول واخلصوم (بند تذكرة للخصوم)

املصدر :خبراء صندوق النقد الدويل.

اإليداع املوحدة يمكن أن تشمل صناديق سوق املال ،والتي
تقع خارج قطاع شركات تلقي الودائع يف ميزان املدفوعات
ووضع االستثمار الدويل.
 15-9ترد تفاصيل عن مطابقة مراكز شركات اإليداع
األخرى جتاه غير املقيمين مع عناصر وضع االستثمار
الدويل املقابلة ذات الصلة لتلك الشركات يف امللحق ،6
اجلدول م .3-6ويوضح اجلدول أن اختالفات التبويب بين
بيانات امليزانية العمومية القطاعية والعناصر التي يتألف
منها وضع االستثمار الدويل ال تسمح باملطابقة الكاملة بين
اإلطارين ،على الرغم من إمكانية تناظر اإلطارين إىل حد
كبير .وبالتايل فسوف يحتاج معدو البيانات إىل احلصول
على معلومات إضافية عن عدة بنود من امليزانية العمومية
للبنوك حتى يتمكن من حتديد عناصر وضع االستثمار
الدويل بصورة قاطعة.
 16-9ويتمثل املعيار الرئيسي لتبويب عناصر األصول
واخلصوم يف وضع االستثمار الدويل يف النوع الوظيفي
لالستثمار ،أي االستثمار املباشر واستثمار احلافظة أو
املشتقات املالية (عدا االحتياطيات) ،وخيارات االكتتاب
املمنوحة للموظفين ،واالستثمارات األخرى ،واألصول
االحتياطية .واملستويات التالية من التبويب توفر تقسيمات
حسب األداة والقطاع وأجل االستحقاق.
 17-9ويف بعض األحيان ال يكون التطابق مباشرا
وواضحا بين بنود قطاع شركات اإليداع األخرى وخمتلف
عناصر وضع االستثمار الدويل .فاألصول اخلارجية يف

شكل حصص ملكية ،على سبيل املثال ،قد تكون جزءا من
استثمارات البنك املباشرة ٧يف شركات أجنبية أو جزءا
من استثمارات احلافظة يف حصص ملكية شركات غير
مقيمة .كذلك ،فإن العناصر األساسية يف امليزانية العمومية
لشركات اإليداع األخرى ال حتدد خصوم حصص امللكية
بالقيمة السوقية .ويتعين إبالغ هذه البيانات يف بنود
التذكرة ،ولكن قليال من االقتصادات يقوم بإبالغ هذه
البنود .وبالتايل ،فإن إكمال بيانات العناصر األساسية يف
وضع االستثمار الدويل يقتضي توافر بيانات إضافية تتيح
تقسيمات أكثر تفصيال حسب نوع االستثمار.
 18-9وينبغي النظر بعناية يف إمكانية تعزيز اشتراطات
اإلبالغ املطبقة على البنوك ملراعاة املتطلبات الالزمة
إلعداد إحصاءات وضع االستثمار الدويل .فاجلهات اخملتصة
بإعداد البيانات يهمها بالطبع أال يتعدد الطلب على نفس
املعلومات ألغراض خمتلفة من نفس جمموعة الشركات
املبلِّغة بالبيانات .ومن ثم يمكنها بحث إمكانية تضمين
املتطلبات الالزمة إلعداد إحصاءات وضع االستثمار الدويل
يف نماذج اإلبالغ اخملصصة لقطاع الشركات املتلقية
للودائع .فعلى سبيل املثال ،يمكن إدخال بعض بنود التذكرة
6

٧يوصي دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل (الطبعة السادسة)
بتقسيم االستثمار املباشر لبيان عالقة االستثمار املباشر على النحو
التايل )1( :مستثمر مباشر يف مؤسسات االستثمار املباشر؛ ( )2مؤسسات
استثمار مباشر يف مستثمر مباشر (استثمار عكسي)؛ ( )3وبين مؤسسات
زميلة .وهذا التقسيم غير متاح يف اإلحصاءات النقدية واملالية.
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أو التقسيمات اإلضافية للبيانات ،ويمكن أن يقوم معدو
البيانات بهذا األمر دون املساس بأهداف اإلحصاءات
املصرفية (فيما يتعلق بحداثة البيانات ،مثال) .ونظرا
ألن معدي البيانات عادة ما يطلبون بيانات عن وضع
االستثمار الدويل بمعدل تواتر منخفض نسبيا ،فبإمكانهم
إدخال تلك املتطلبات اإلضافية يف التقارير ربع السنوية
فقط.

 19-9وكبديل لذلك ،يمكن ملعدي البيانات بحث
إمكانية استخدام تقديرات تقريبية إلسناد املراكز املب َّلغ
بها يف اإلحصاءات املصرفية إىل عناصر وضع االستثمار
الدويل يف قطاع شركات تلقي الودائع .ويمكن اعتبار
هذا املنهج مالئما إذا كان معدو البيانات يتوخون إجراء
مسح مستقل إلحصاءات وضع االستثمار الدويل يف
وقت الحق ويعتبرون أن استخدام البيانات املستمدة من
اإلحصاءات املصرفية ما هو إال إجراء مؤقت .ويف هذه
احلالة ،قد ال يستحق األمر استحداث متطلبات إضافية يف
املسوح القائمة .ويمكن أن تبحث اجلهات اخملتصة بإعداد
البيانات إمكانية استخدام معلومات أخرى ،كالتي ُتمع
لألغراض الرقابية ،من أجل حتديد الفئة الوظيفية املالئمة
لوضع االستثمار الدويل بالنسبة ألصول وخصوم األسهم
وحقوق امللكية األخرى( .عادة ما تشتمل معلومات الرقابة
املصرفية على معلومات حول عالقات ملكية رأس املال).
 20-9وإىل جانب إسناد مراكز حصص امللكية
إما لالستثمار املباشر أو الستثمارات احلافظة ،تتعلق
التفاصيل اإلضافية املطلوبة ألغراض وضع االستثمار
الدويل بتقسيم معظم أدوات الدين حسب أجل استحقاقها
األصلي طويل األجل أو قصير األجل .وينبغي أن تكون مثل
هذه املعلومات متوافرة يف سجالت البنوك ،وربما كان يف
استطاعة معدي البيانات إدخالها ضمن اشتراطات اإلبالغ
املطبقة على البنوك .وإذا مل تتوافر هذه البيانات بشكل
مباشر ،يظل يف اإلمكان إعداد بيانات وضع االستثمار
الدويل يف قطاع شركات تلقي الودائع بدون تفاصيل أجل
االستحقاق.

 21-9وإذا كانت االقتصادات ُتعد اإلحصاءات النقدية
واملالية باستخدام استمارة اإلبالغ املوحدة رقم 4
للشركات املالية األخرى التي وضعتها إدارة اإلحصاءات
بصندوق النقد الدويل ،يمكن ملُعدي البيانات أيضا
استخدام مصدر البيانات هذا لقطاع الشركات املالية
األخرى يف وضع االستثمار الدويل؛ غير أنه يتعين توخي
احلذر بسبب فروق التغطية التي سبق توضيحها يف الفقرة
.12-9

 22-9كذلك يناقش القسم املعنون «روابط احلسابات
الدولية مع اإلحصاءات النقدية واملالية» يف امللحق 6

مسائل أخرى متعلقة باستخدام اإلحصاءات النقدية إلعداد
بيانات وضع االستثمار الدويل ،بما يف ذلك التقييم والتغطية
والتبويب القطاعي.

البنك املركزي

 23-9ينبغي أن تتضمن األصول اخلارجية للبنك املركزي
األصول االحتياطية واألصول اخلارجية األخرى التي ال
تستويف معايير األصول االحتياطية .وقد استعاض دليل ميزان
املدفوعات ووضع االستثمار الدويل (الطبعة السادسة) عن
القطاع املؤسسي للسلطات النقدية بالبنك املركزي ،ويقوم
بإدراج السلطات النقدية كبند تكميلي .غير أن الدليل ُيبقِي
على قطاع السلطات النقدية فيما يتصل باألصول االحتياطية.
وتتضمن الفقرة  66-6من دليل ميزان املدفوعات ووضع
االستثمار الدويل (الطبعة السادسة) التوجيهات اآلتية:
«يمثل املفهوم الوظيفي للسلطات النقدية عامال مهما يف
تعريف األصول االحتياطية .وتتألف السلطات النقدية
من البنك املركزي (الذي يتضمن وحدات مؤسسية أخرى
متضمنة يف القطاع الفرعي للبنك املركزي ،مثل جملس
العملة) وبعض العمليات التي ُتعزى يف العادة إىل البنك
املركزي ولكن تتوىل تنفيذها يف بعض األحيان مؤسسات
حكومية أخرى أو بنوك جتارية ،مثل البنوك التجارية
اململوكة للحكومة .ومن بين هذه العمليات إصدار العملة؛
واالحتفاظ باألصول االحتياطية وإدارتها ،بما يف ذلك
االحتياطيات الناجتة عن املعامالت مع صندوق النقد
الدويل؛ وتشغيل صناديق تثبيت أسعار الصرف .ويف
االقتصادات التي حتتفظ بأصول احتياطية كبيرة خارج
البنك املركزي ،ينبغي توفير معلومات تكميلية عن حيازات
القطاع املؤسسي من األصول االحتياطية».
 24-9ومن املفترض أن يكون إعداد البيانات املتعلقة
بعنصر األصول االحتياطية يف إحصاءات وضع االستثمار
الدويل مسألة بسيطة ،ألن البيانات اخلاصة بحسابات البنك
املركزي يفترض أن يكون من السهل احلصول عليها من البنك
املركزي مباشرة .ومع ذلك ،ينبغي أن نتذكر أن إعداد بيانات
األصول االحتياطية قد يكون أكثر تعقيدا إذا كانت السلطات
النقدية تتضمن عدة وحدات مؤسـسية أو كانـت هناك معامالت
معينة لوحدات أخرى ينبغي أخذها يف االعتبار.
 25-9ويفترض أن تكون هذه البيانات متاحة بسهولة
للمؤسسة القائمة بإعداد البيانات ،ولكن ذلك يستتبع قدرا
أكبر من التنسيق جلمع البيانات من مصادر خمتلفة وجتميع
8
األرقام على نحو متجانس.
7

 8لتغطية مفهوم السلطات النقدية ،يتضمن اجلدول  4-9بيانات كل من البنك املركزي
وإحصاءات مالية احلكومة كمصدرين حمتملين لبيانات األصول االحتياطية.

وضع االستثمار الدويل
 26-9وإىل جانب ما يوفره البنك املركزي من بيانات عن
األصول االحتياطية الرسمية ،ينبغي أن يكون قادرا أيضا،
وبغير صعوبة ،على توفير معلومات عن أصوله اخلارجية
األخرى وعن خصومه اخلارجية (باستثناء اخلصوم يف شكل
النقود الورقية واملعدنية) .وقد تتضمن تلك األصول مطالبات
على غير املقيمين بالعملة الوطنية وأي أصول خارجية
أخرى ال تنطبق عليها مواصفات األصول االحتياطية (وذلك
مثال لتعذر إتاحتها بسهولة لالستخدام يف أغراض ميزان
املدفوعات) .وينبغي أن يقوم معدو البيانات بإسناد تلك
األصول اخلارجية إىل العناصر املالئمة يف إحصاءات وضع
االستثمار الدويل حتت بند استثمارات احلافظة ،أو املشتقات
املالية ،أو االستثمارات األخرى.
 27-9أما اخلصوم اخلارجية للسلطات النقدية فقد تكون
يف هيئة سندات دين أو مشتقات مالية أو قروض أو ودائع أو
خصوم أخرى ،وينبغي تسجيلها ضمن العناصر املالئمة يف
إحصاءات وضع االستثمار الدويل.
 28-9ويف الواقع العملي ،قد تكون قائمة األدوات
املالية الواردة أعاله أقصر من ذلك ،وهو ما يحدث مثال
إذا كانت سياسة إدارة االحتياطيات أو غيرها من األحكام
امللزمة حتظر على البنك املركزي االستثمار يف أنواع معينة
من األصول أو إنشاء أنواع معينة من اخلصوم .وينبغي أن
تتوافر بيانات البنك املركزي يف الوقت املناسب ،بما يف ذلك
إلعداد بيانات وضع االستثمار الدويل ربع السنوية.
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 29-9ورغم أنه من امل َّ
ُفضل أن يوفر البنك املركزي
البيانات الالزمة مباشرة ملعدي بيانات وضع االستثمار
الدويل ،فباستطاعة معدي البيانات أيضا استخدام امليزانية
العمومية القطاعية للبنك املركزي ،على النحو الوارد يف
دليل اإلحصاءات املالية والنقدية واملرشد إىل إعدادها لعام
 ،2013كمرجع للبيانات .ويعرض اجلدول  2-9خطوطا
موجزة من استمارة البيانات املوحدة للبنوك املركزية.
 30-9ويعرض اجلدول م 4-6يف امللحق  6مطابقة
مراكز البنك املركزي جتاه غير املقيمين باإلضافة إىل
العناصر املقابلة ذات الصلة يف بيانات وضع االستثمار
الدويل.

احلكومة العامة

 31-9تغطي إحصاءات مالية احلكومة قطاع احلكومة
العامة ،وقطاع الشركات غير املالية العامة ،وقطاع
الشركات املالية العامة .وترد تفاصيل عن إطار إحصاءات
مالية احلكومة فضال عن الروابط مع إحصاءات القطاع
اخلارجي يف امللحق  6حتت عنوان «روابط احلسابات الدولية
مع إحصاءات مالية احلكومة» .ويصف امللحق أيضا العالقة
بين إحصاءات ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل
وإحصاءات مالية احلكومة.

اجلدول  :2-9خطوط موجزة من استمارة اإلبالغ املوحدة للبنك املركزي
اخلصوم

األصول (بخالف االحتياطيات)

1

-1

العملة األجنبية

العملة املتداولة

-2

الودائع—غير املقيمين

الودائع—غير املقيمين

-3

سندات الدين—غير املقيمين

سندات الدين—غير املقيمين

-4

القروض—غير املقيمين

القروض—غير املقيمين

-5

حصص امللكية وأسهم صناديق
االستثمار—غير املقيمين

-6

نظم التأمين ومعاشات التقاعد والضمانات
املوحدة—غير املقيمين

-7

املشتقات املالية وخيارات االكتتاب املمنوحة
للموظفين—غير املقيمين

املشتقات املالية وخيارات االكتتاب املمنوحة
للموظفين—غير املقيمين

-8

احلسابات األخرى مستحقة القبض—غير املقيمين

احلسابات األخرى مستحقة الدفع—غير املقيمين

-9

تخصيصات حقوق السحب اخلاصة

املصدر :خبراء صندوق النقد الدويل.
 1استمارة اإلبالغ املوحدة رقم  1توفر تقسيما حسب أجل االستحقاق للخصوم بالعمالت األجنبية.

املالحظات
يف العادة ال ُت َدد مقتنيات غير املقيمين من
العملة احمللية بشكل منفصل يف امليزانية
العمومية للبنك املركزي
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اجلدول  :3-9خطوط موجزة من إحصاءات مالية احلكومة للحكومة العامة
اخلصوم

األصول
األجنبية

األجنبية

-1

العملة والودائع

العملة والودائع

-2

أوراق مالية عدا األسهم

أوراق مالية عدا األسهم

-3

القروض

القروض

-4

األسهم وحصص امللكية األخرى

-5

احتياطيات التأمين الفنية

احتياطيات التأمين الفنية

-6

املشتقات املالية

املشتقات املالية

-7

احلسابات األخرى مستحقة القبض

احلسابات األخرى مستحقة الدفع

1

املالحظات

املدرجة حتت
خصوم الشركات العامة غير
َ
احلكومة العامة يف وضع االستثمار الدويل

املصدر :خبراء صندوق النقد الدويل.
 1دليل إحصاءات مالية احلكومة لعام  ،2014امللحق  ،4اجلدول جيم ،تصنيف التدفقات واألرصدة يف األصول واخلصوم .يف بعض االقتصادات ،تشمل بيانات إحصاءات مالية احلكومة
سجل
يف هذا اجلدول األصول يف شكل ذهب نقدي وحقوق سحب خاصة .ويجب إدراج هذه العناصر يف وضع االستثمار الدويل حتت مفهوم السلطات النقدية ضمن األصول االحتياطية .و ُت َّ
تخصيصات حقوق السحب اخلاصة يف اخلصوم بدون تصنيف قطاعي.

 32-9ويتضمن اجلدول  3-9خطوطا موجزة لألصول
واخلصوم اخلارجية للحكومة من دليل إحصاءات مالية
احلكومة لعام .2014
 33-9وعلى الرغم من أن العديد من االقتصادات بدأ
يف إبالغ بيانات أصول مالية خمتارة إلحصاءات مالية
احلكومة ،فإن عددا قليال من االقتصادات لديه ميزانيات
عمومية كاملة .ونظرا ألن األصول اخلارجية للحكومة
العامة يمكن أن تكون ضخمة يف حالة بعض االقتصادات،
قد يتعين على ُمعدي البيانات جمع هذه املعلومات مباشر ًة
من احلكومة .وينبغي أن تشير املالحظات املنهجية عن
ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل يف مثل هذا
االقتصاد إىل ما إذا كان هناك نقص كبير يف تغطية هذه
األصول.
 34-9وقد يكون لبيانات اخلصوم اخلارجية للحكومة
العامة تأثير ملحوظ على مسائل الرقابة .فعلى مستوى
التزامات الدين (وخاصة سندات الدين والقروض) ،يحتفظ
العديد من االقتصادات بنظام ملراقبة الدين من أجل
قياس الدين العام اخلارجي .ويمكن استخدام هذا املصدر
الشامل للبيانات جلمع املعلومات لهذه العناصر من وضع
االستثمار الدويل .ويتناول الفصل  6حتت عنوان «الدين
اخلارجي للقطاع العام» عملية جمع البيانات من اجلهات
اخملتصة بإعداد بيانات الدين اخلارجي .كذلك يتضمن
الفصل  6مصادر بيانات اللتزامات الدين األخرى مثل
والسلَف على الواردات.
االئتمان التجاري ُ
 35-9وترتبط بيانات الدين اخلارجي ارتباطا وثيقا
بوضع االستثمار الدويل ،فهي جمموعة فرعية من عنصر
اخلصوم فيه ،ومن ثم يمكن احلصول عليها إىل حد
كبير من إحصاءات وضع االستثمار الدويل .أما عناصر

اخلصوم يف وضع االستثمار الدويل التي ال تمثل جزءا من
الدين اخلارجي فهي تضم خصوم حصص امللكية وأسهم
صناديق االستثمار واملشتقات املالية وخيارات األسهم
املمنوحة للموظفين .ويتناول الفصل  7مناقشة إحصاءات
الدين اخلارجي ،بما يف ذلك قاعدة بيانات الدين اخلارجي
ربع السنوية ،وجممع البيانات املشترك إلحصاءات الدين
اخلارجي.

ميزان املدفوعات—املعامالت املالية
 36-9هناك عالقة متبادلة ووثيقة بين وضع االستثمار
الدويل وميزان املدفوعات؛ فالبيان املتكامل لوضع
االستثمار الدويل الوارد يف اجلدول  1-7من دليل ميزان
املدفوعات ووضع االستثمار الدويل (الطبعة السادسة)
يوضح كيف أن التغيرات يف وضع االستثمار الدويل
ناجتة عن معامالت احلساب املايل والتغيرات األخرى يف
األصول واخلصوم املالية .فميزان املدفوعات يسجل جميع
املعامالت املالية وغير املالية مع غير املقيمين أثناء فترة
حدوثها .وتتبين هذه العالقة من بيان املطابقة الذي يشرح
الفرق بين أوضاع االستثمار الدويل ويفيد بأن التغيرات
التي حدثت خالل الفترة املعنية ترجع إىل معامالت
مالية وتغيرات يف األسعار وأسعار الصرف وغير ذلك من
التعديالت .ويتضح أن املعامالت املالية التي أسهمت يف
تغير أوضاع االستثمار الدويل هي املعامالت املسجلة يف
احلساب املايل بميزان املدفوعات.
 37-9وقد يكون باستطاعة معدي البيانات استخدام
املعلومات الواردة يف جمموعات البيانات الثالثة السابقة
عن املصادر احمللية املتوفرة لتقدير األوضاع القائمة ،بما
يف ذلك على أساس ربع سنوي ،بالنسبة لقطاع شركات تلقي

وضع االستثمار الدويل
الودائع والبنك املركزي وقطاع احلكومة العامة .غير أنه يف
حاالت أخرى ،بما يف ذلك للقطاع اخلاص غير املايل ،قد
ال تتوافر معلومات عن املراكز يف بداية الفترة ونهايتها،
وخاصة على أساس ربع سنوي .وللنظر يف كيفية استخدام
معدي البيانات املعامالت املالية يف ميزان املعلومات
لتقدير وضع االستثمار الدويل على أساس ربع سنوي ،يمكن
االطالع على مثال لذلك يف القسم املعنون «اشتقاق املراكز
ربع السنوية من املعامالت ربع السنوية».
 38-9ويف حالة تقلبات األسعار وأسعار الصرف
وأحجام املعامالت خالل فترة معينة ،وكذلك يف حالة
ارتفاع حجم املعامالت بالنسبة لألرصدة ٩،يصبح من
األهمية بمكان تقدير املراكز بناء على معلومات أكثر تفصيال
لضمان تقديرات ذات جودة كافية .ومن هنا تتضح احلاجة
َّ
(يفضل
إىل إجراء مسوح لألوضاع القائمة من حين إىل آخر
سنويا) لضمان جودة البيانات ذات الصلة واملساعدة يف
التحقق من بيانات املعامالت املب َّلغة.
8

املصادر غير اإلحصائية
 39-9واملصادر احمللية غير اإلحصائية التي سيتم
تناولها بالنقاش هي الكشوف املالية للشركات ،وموافقات
االستثمار األجنبي ،والصحافة املالية .ويف كل من تلك
احلاالت ،يجب على معدي البيانات التأكد من اتساق
التعاريف املستخدمة يف هذه املصادر مع دليل ميزان
املدفوعات ووضع االستثمار الدويل (الطبعة السادسة).

الكشوف املالية للشركات

 40-9من شأن الكشوف املالية للشركات توفير
معلومات مفيدة يف تقدير بنود يف وضع االستثمار الدويل
مثل االستثمار املباشر ،واستثمار احلافظة ،واالستثمارات
والسلَف ،والعملة
األخرى (القروض ،واالئتمان التجاري
ُ
والودائع ،واحلسابات األخرى قيد القبض/الدفع) .وتغطي
الفقرات التالية استخدام بيانات الكشوف املالية يف إعداد
بيانات مراكز االستثمار املباشر (األصول واخلصوم).
ويصبح هذا املصدر عظيم الفائدة إذا مل يكن معدو البيانات
قد بدأوا بعد يف إجراء مسوح املؤسسات.
 41-9ومستوى توحيد البيانات يف الكشوف املالية -
أي كونها موحدة أم غير موحدة — هو السبيل لتحديد مدى
فائدة هذا املصدر .أما حتديد مستوى التوحيد املتاح فيعتمد
يف األساس على مصدر الكشوف املالية  -أي ما إذا كان
خارجيا (متاحا للجمهور) أو داخليا (متاحا داخل احلكومة).
 ٩راجع Effects of Volatile Asset Prices on Balance of Payments and International
Investment Position Data, Marco Committeri, IMF Working Paper No. 00/191

لالطالع على حتليل ومناقشة أكثر تفصيال لتأثير ذلك على دقة تقديرات
األرصدة املستمدة من بيانات التدفق (وتقديرات التدفق املستمدة من
بيانات األرصدة).
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 42-9وأكثر الكشوف املالية فائدة الشتقاق بيانات
االستثمار املباشر هي دفاتر مؤسسة االستثمار املباشر.
فعندما تكون مؤسسة االستثمار املباشر مقيمة يف االقتصاد
املبلِّغ ،فإن عملية تقدير االستثمار املباشر من الكشوف
املالية تكون واضحة ومباشرة .أما إذا مل تكن املؤسسة
مقيمة يف االقتصاد املبلِّغ ،فإن استخدام الكشوف املالية
لتقدير االستثمار املباشر يكون أكثر تعقيدا .ويف هذه احلالة،
إذا كانت جمموعة الكشوف املالية املتاحة فقط هي الكشف
املوحد للمستثمر املباشر املقيم ،فقد ال تتيح معلومات كافية
حلساب حجم االستثمار األجنبي املباشر املوجه إىل اخلارج
من واقع امليزانية العمومية .غير أن املالحظات امللحقة
بالكشوف املالية قد تتضمن معلومات مفيدة بشأن حصص
امللكية يف مؤسسات االستثمار املباشر غير املقيمة.
 43-9وقد يشكل الكشف املايل مصدرا حمتمال
للمعلومات ملؤسسة االستثمار املباشر املقيمة يف اخلارج
حين يكون املستثمر املباشر قد اكتسب لتوه حيازة شركة
موجودة يف اخلارج .فإذا كانت الكشوف املالية للشركة
املكتسبة متاحة لالطالع العام أو إذا كان سعر حيازتها
معلوما ،قد يتمكن معدو البيانات من تقدير القيمة األولية
ألصول االستثمار املباشر.
 44-9وقد تتاح ملعدي البيانات فرصة االطالع على
مصادر البيانات من خالل القنوات الرسمية ،وقد يتسنى
احلصول من هذه املصادر على الكشوف املالية غير املوحدة
للمستثمر األجنبي املقيم .ويف هذه احلالة ،قد يتضمن جانب
األصول من امليزانية العمومية معلومات عن االستثمار يف
املؤسسات األجنبية املنتسبة (حصص امللكية) والقروض
إىل املؤسسات األجنبية املنتسبة (أدوات الدين) .أما جانب
اخلصوم فقد يتضمن معلومات عن القروض من مؤسسة
أجنبية منتسبة( ١٠أدوات الدين) .كذلك يمكن أن يقدم املصدر
معلومات عن مؤسسات االستثمار املباشر املقيمة مثل
استثمارات املستثمرين املباشرين/مستثمري حافظات
األوراق املالية يف حصص امللكية ،والقروض املقدمة
من املستثمرين املباشرين (يف جانب اخلصوم) ،والقروض
املقدمة للمستثمرين املباشرين (جانب األصول).
9

الكشوف املالية املتاحة لالطالع العام
 45-9على وجه العموم ،تتوفر املصادر املتاحة لالطالع
العام بالنسبة للشركات املطروحة أسهمها للتداول العام
ضمن التقرير السنوي الذي يكون إما مطبوعا أو منشورا على
شبكة اإلنترنت .وتتضمن التقارير السنوية بنود امليزانية
العمومية التي يمكن استخدامها لتقدير االستثمار املباشر يف
مؤسسة ما .ويتم إعداد الكشوف املالية التي يتاح االطالع
١١
العام عليها على أساس موحد يف العادة.
10

 ١٠االستثمار العكسي.
 ١١ويعني هذا أن املعامالت فيما بين الشركات قد استبعدت .وسوف يتطلب
األمر مذكرة ضمن وثائق املنهجية لوصف هذا القصور.
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اجلدول  :4-9امليزانية العمومية غير املوحدة
اخلصوم

األصول
القروض املقدمة لشركات منتسبة ،وتشمل:

القروض املقدمة من شركات منتسبة ،وتشمل:

القروض املقدمة ملستثمر مباشر (استثمار عكسي)

القروض املقدمة من مستثمر مباشر

القروض املقدمة ملؤسسات االستثمار املباشر

القروض املقدمة من مؤسسات االستثمار املباشر (استثمار عكسي)

القروض املقدمة للمؤسسات الزميلة

القروض املقدمة من املؤسسات الزميلة

املصدر :خبراء صندوق النقد الدويل.

 46-9ويوضح املثال التايل كيف يمكن ملعدي
البيانات تقدير خصوم حصص ملكية االستثمار املباشر
من هذا املصدر .فإذا كان صاحب االستثمار املباشر غير
املقيم يملك املؤسسة املقيمة بنسبة  ١٢،%100يمكن ملعدي
البيانات تقدير االستثمار األجنبي املباشر من اجلزء املعني
بحصص ملكية املساهمين يف امليزانية العمومية ،والتي قد
تشمل )1( :رأس املال املدفوع (باستثناء أي أسهم مصدرة
حتتفظ بها املؤسسة لنفسها ومنها حسابات عالوة إصدار
السهم)؛ ( )2كل أنواع االحتياطيات احملددة كحصص
ملكية يف امليزانية العمومية للمؤسسة (بما يف ذلك منح
االستثمار عند اعتبارها احتياطيات للشركة وفق اإلرشادات
احملاسبية)؛ ( )3اإليرادات التراكمية املُعاد استثمارها؛ ()4
مكاسب أو خسائر احليازة املتضمنة يف األرصدة الذاتية
يف احلسابات ،إما كاحتياطيات إعادة تقييم أو كمكاسب أو
خسائر .وكلما ازدادت وتيرة إعادة تقييم األصول واخلصوم،
١٣
درج
ازداد اقتراب القيمة من القيم السوقية .عادة ما ُت َ
حصص ملكية املساهمين يف أسفل قسم اخلصوم بامليزانية
العمومية.
11
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الكشوف املالية املتاحة من خالل القنوات الرسمية
 47-9وقد تتضمن املصادر الداخلية املتاحة فيفي
الهيئات الرسمية أيضا معلومات متعلقة بالكشوف املالية.
ذلك أن بعض الهيئات اخملتصة بإعداد البيانات تقوم بجمع
معلومات عن املؤسسات اململوكة ألجانب من واقع الكشوف
املالية  -إلدراجها يف إحصاءاتها املالية الوطنية .وحسب
قواعد تبادل البيانات املعمول بها يف الهيئة اخملتصة ،قد
يكون يف استطاعة معدي البيانات احلصول من هذا املصدر
على معلومات عن حصص ملكية املساهمين يف الشركة
اململوكة ألجانب.
 ١٢إذا كان املستثمر املباشر غير املقيم يمتلك أقل من —%100مثال النسبة
 xمن املؤسسة املقيمة ،عندئذ فإن النسبة  xفقط من القيمة هي التي يتم
إدراجها يف تقدير االستثمار املباشر.
 ١٣عندما ال تكون القيمة السوقية متاحة ،فإن القيمة الدفترية لألرصدة
الذاتية تكون بديال مقبوال للقيمة السوقية (دليل ميزان املدفوعات ووضع
االستثمار الدويل (الطبعة السادسة) ،الفقرة ( 16-7هـ)).

 48-9وقد تكون البيانات متوافرة لدى هيئات رسمية
أخرى بخالف الهيئة اخملتصة بإعداد البيانات .ويف هذه
احلالة أيضا ،تتوقف إمكانية احلصول على هذه املعلومات
على وجود اتفاقيات لتبادل البيانات بين خمتلف املؤسسات.
 49-9ويف حالة توافر الكشوف املالية غير املوحدة،
يمكن ملعدي البيانات تقدير أدوات الدين يف شكل دين
فيما بين الشركات .وبالنسبة خلصوم االستثمار املباشر،
فإن بيانات القروض املقدمة من املؤسسة األم ١٤تظهر يف
جانب اخلصوم من امليزانية العمومية ،وبالنسبة ألصول
االستثمار املباشر تظهر القروض إىل الشركة األم يف جانب
األصول.
 50-9القروض إىل/من املؤسسات الزميلة قد تكون
مسجلة بصورة منفصلة يف الكشوف املالية ،ولكنها ستدرج
على األرجح دون تمييز حتت بند القروض إىل/من املؤسسات
املنتسبة (إذا كانت املؤسسة املقيمة تملك أي حصص ملكية
يف املؤسسة الزميلة غير املقيمة والعكس صحيح) أو حتت
بند القروض إىل/من املؤسسات غير املنتسبة (إذا كانت
املؤسسات الزميلة ال تملك أي حصص ملكية فيما بينها).
وبالنسبة للميزانيات العمومية غير املوحدة ،يمكن قيد الدين
فيما بين الشركات كما هو موضح يف اجلدول .)4-9
 51-9وعند استخدام الكشوف املالية لتقدير االستثمار
املباشر ،ينبغي أن يشير معدو البيانات إىل أن معظم
امليزانيات العمومية تعكس القيمة الدفترية أو التكلفة
التاريخية .ومن حيث املبدأ ،يتطلب دليل ميزان املدفوعات
ووضع االستثمار الدويل (الطبعة السادسة) أن يتم قياس
كافة األصول واخلصوم اخلارجية باألسعار السوقية
اجلارية .وعندما ال تتوافر القيم السوقية الفعلية ،مثل
أسهم رأس املال غير املتداولة ،يجب وضع قيمة تقديرية.
وتتضمن الفقرة  16-7من دليل ميزان املدفوعات ووضع
االستثمار الدويل (الطبعة السادسة) بعض األساليب البديلة
لصياغة قيمة سوقية تقريبية حلصص ملكية املساهمين
يف مؤسسة االستثمار املباشر .وال ترد هذه األساليب مرتبة
13

 ١٤املؤسسة األم املُشار إليها يف الكشف املايل ستكون هي املستثمر
املباشر.

وضع االستثمار الدويل
حسب األفضلية؛ ويتعين على معدي البيانات تقييم كل
منها وفقا للظروف القائمة ومعقولية النتائج .غير أن املسح
املنسق لالستثمار املباشر يتطلب تقييم بيانات حصص
امللكية غير املتداولة باستخدام أسلوب «القيمة الدفترية
لألرصدة الذاتية» .ووفق هذا األسلوب يتم تقييم حصص
امللكية غير املتداولة باستخدام قواعد احملاسبة املالية التي
تدرج فيها )1( :اإليرادات املتراكمة لدى املؤسسة واملعاد
استثمارها؛ ( )2واإلهالك املتراكم على املنشآت واملعدات؛
وينبغي تقييم غالبية األدوات املالية يف حيازة الشركة
بالقيم السوقية أو القيم العادلة .ويناقش احمللق  4تقييم
االستثمار املباشر باستفاضة.
 52-9وبالرغم من أن الكشوف املالية قد تكون مصدرا
مبكرا لتقدير االستثمار األجنبي املباشر وغيره من بنود وضع
االستثمار الدويل ،فمن الواضح أن معدي البيانات ينبغي أن
ينشئوا مصدرا أكثر شموال مثل مسوح املؤسسات .وبمجرد
وضع نظام للمسوحُ ،يشجع هذا املرشد ُمعدي البيانات على
طلب نسخ من الكشوف املالية ملؤسسة االستثمار املباشر
من القائمين بإبالغ البيانات .ويمكن استخدام هذه الكشوف
للتحقق من األرقام املب َّلغة يف املسح أو التأكد من معلومات
أخرى مثل املكاسب واخلسائر الرأسمالية املتحققة أو غير
املتحققة وعمليات الشطب.
 53-9وعلى النحو املذكور آنفا ،باإلضافة إىل حصص
ملكية املساهمين والدين فيما بين الشركات ،قد توفر
الكشوف املالية أيضا معلومات عن االستثمارات يف األوراق
املالية (استثمارات احلافظة) أو املديونية التي ال تأخذ
شكل أوراق مالية املقدمة إىل أطراف ثالثة (االستثمارات
األخرى)؛ ومع ذلك فإن املعلومات اإلضافية املطلوبة
لتمييز أي من هذه األصول/اخلصوم مع غير مقيمين قد
ال تكون متاحة يف الكشوف املالية املعيارية .وقد يود
القائم بإعداد البيانات أن يرجع إىل «اإليضاحات املتممة
للكشوف املالية» والتي يمكن أن تتضمن معلومات تكميلية
يمكن استخدامها كمصدر للبيانات أو للتحقق من بيانات
وضع االستثمار الدويل—على سبيل املثال ،قائمة بعمليات
االقتناء الكبرى.
 54-9ويرد يف اجلدول  5-9عناصر وضع االستثمار
الدويل التي يمكن أن تستخدم الكشوف املالية كمصدر
للبيانات مشارا إليها بعبارة الكشوف املالية.

موافقات/تراخيص االستثمار األجنبي

 55-9وكما ذكرنا من قبل ،تعتمد مصادر البيانات
املتاحة يف كل بلد اعتمادا جزئيا على اإلطار التنظيمي
املتبع مع املعامالت الدولية .ويف بعض الظروف ،تكون
حركة رؤوس األموال الدولية مق َّيدة ،أي يكون االقتراض أو
االستثمار اخلارجي حمظورا على وحدات مؤسسية معينة،
أو يشترط حصولها على موافقة إحدى اجلهات الرسمية قبل
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إجراء معامالت خارجية .ويف هذه احلالة تكون السجالت
اإلدارية لدى اجلهة اخملتصة بوضع ضوابط النقد األجنبي
مصدرا جيدا للمعلومات الالزمة إلعداد بيانات وضع
االستثمار الدويل (وميزان املدفوعات ).
 56-9غير أن هذا النوع من البيانات غالبا ما تشوبه
بعض العيوب امللحوظة ألن إجراءات املوافقة عادة ما يتم
حتديدها بغير مراعاة ملتطلبات اإلحصاءات االقتصادية
الكلية .وعلى سبيل املثال ،قد تكون استثمارات مزمعة
(احتمال عدم تنفيذ املشروع االستثماري بعد املوافقة عليه)،
أو قد تكون هناك فواصل زمنية كبيرة بين إصدار املوافقات
واالستثمارات الفعلية .وقد ُي َّنفذ مشروع االستثمار الذي
صدرت املوافقة عليه على مدى عدة سنوات .وسوف يكون
من الضروري حتديد مدة املشروع واملبلغ املتوقع إنفاقه
كل عام.
 57-9ومن هذا املنطلق ،يمكن أن تكون املعلومات
املتعلقة باملوافقات حمدودة بعض الشيء نظرا لكم
املعلومات الالزمة ألغراض وضع االستثمار الدويل.
فاملوافقات على االستثمار املباشر يف االقتصاد ،على
سبيل املثال ،يمكن أن تتضمن معلومات عن عالقات
االستثمار املباشر اجلديدة  -أي اقتناء/إنشاء رأس املال
املساهم -ولكنها قد ال تتضمن بنودا أخرى ،كأوضاع
الدين فيما بين الشركاتُ ،تمع بياناتها إلدخالها يف بند
«رؤوس األموال األخرى» حتت فئة «االستثمار املباشر».
وأفضل استخدام لهذا املصدر هو االستناد إليه يف حتديد
االستثمارات اجلديدة ،بينما يحتاج معدو البيانات إىل
مصادر أخرى كالكشوف املالية ومسوح املؤسسات للتأكد
من حدوث االستثمار املباشر وتقدير قيمته.
 58-9ويف بعض االقتصادات قد تقتضي اجلهة املنوط
بها ترخيص االستثمار املباشر من املستثمرين األجانب
يف مؤسسات االستثمار املباشر تزويدها بصفة مستمرة
بكافة املعلومات املالية املطلوبة ،بما يف ذلك لألغراض
اإلحصائية .وهذا يمكن أن يمثل مصدرا جيدا للبيانات.
 59-9ويرد يف اجلدول  5-9عناصر وضع االستثمار
الدويل التي يمكن أن تستخدم بيانات املوافقات/التراخيص
كمصدر للبيانات مشارا إليها بعبارة املوافقات/التراخيص.

الصحافة املالية

 60-9توفر الصحافة املالية واالقتصادية مصدرا
ممتازا للمعلومات التي تتميز باحلداثة لتحديد املعامالت
الكبرى التي قد تكون لها آثار دولية ،وخاصة لالستثمارات
اجلديدة أو عمليات الدمج واالستحواذ لالستثمار املباشر.
وقد توفر الصحافة املالية معلومات عن أسماء املؤسسات
املقيمة وغير املقيمة ،واالقتصاد الذي جرت معه املعاملة،
وحجم املعاملة .وإذا كانت الشركة املقيمة املعنية شملها
املسح بالفعل من خالل استمارة استبيان يمكن التحقق
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مرشد جتميع بيانات ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل

من صحة املعلومات مقابل هذا االستبيان ،وإن اقتضى
األمر يمكن االتصال بالشركة ملناقشة املُعاملة .ويلزم
االتصال بالشركات التي مل يشملها املسح للحصول
على تفاصيل عن املعاملة بما يف ذلك تاريخ االختتام
درج الشركة
واملبالغ املعنية ،وطرق التمويل .وعندئذ ُت َ
ضمن قائمة الشركات التي شملها املسح .وبالنسبة
لبعض االقتصادات ،فإن هذا املصدر للبيانات الذي
يتسم باحلداثة قد يمثل مصدرا لقدر كبير من التقديرات
األولية لالستثمار املباشر .ومع ذلك ،ينبغي توخي احلذر
ألن املعلومات الواردة يف الصحافة بشأن توقيت وحجم
االستثمار غالبا ما ال تكون دقيقة.
 61-9ويرد يف اجلدول  5-9عناصر وضع االستثمار
الدويل التي يمكن أن تستخدم الصحافة املالية كمصدر
للبيانات مشارا إليها بعبارة الصحافة املالية.

مصادر البيانات اخلارجية

 62-9تناول القسم السابق بالوصف مصادر
البيانات احمللية املتاحة بشكل واسع ألغراض إعداد
البيانات .ويصف هذا القسم استخدام مصادر البيانات
املتاحة من املنظمات الدولية واالقتصادات الشريكة
لسد بعض الفجوات يف جمع البيانات لوضع االستثمار
الدويل .وهذه املصادر هي اإلحصاءات املصرفية الدولية،
واملسح املنسق الستثمارات احلافظة ،واملسح املنسق
لالستثمار املباشر ،وبيانات االقتصادات الشريكة .ويتم
تناول جمموعات البيانات هذه بالوصف يف الفصل  7من
املرشد.

اإلحصاءات املصرفية الدولية
 63-9اإلحصاءات املصرفية الدولية التي يقوم بنك
التسويات الدولية بجمعها ونشرها تصدر يف تقرير بنك
التسويات الدولية الفصلي ()BIS Quarterly Review
ويتم إتاحتها على موقع بنك التسويات الدولية على
اإلنترنت.
 64-9وبعض جمموعات البيانات هذه—على سبيل
املثال ،البيانات املوقعية—قد يكون ذا أهمية إلعداد
بيانات وضع االستثمار الدويل .وتوفر اإلحصاءات
املصرفية املوقعية معلومات ربع سنوية للبنوك
املدينة/الدائنة عن قروض وودائع البنوك واملؤسسات
غير املصرفية حسب االقتصاد باستخدام مفاهيم
ميزان املدفوعات .ويف بعض االقتصادات ،يستخدم
ُمعدو اإلحصاءات البيانات املقدمة عن القروض
والودائع املتعلقة باملؤسسات غير املصرفية جتاه
فرادى البنوك (تقرير بنك التسويات الدولية الفصلي،
اإلحصاءات املصرفية الدولية ،اجلدول 7ب ،القروض
والودائع اخلارجية للبنوك املبلِّغة بالبيانات جتاه
القطاع غير املصريف) لتكميل مصادر البيانات األخرى
مليزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل .وتقدم هذه
البيانات معلومات عن مطالبات والتزامات املؤسسات

غير املصرفية ١٥اخلاصة جتاه البنوك غير املقيمة وتساعد
يف إعداد جزء من بيانات عنصر «القطاعات األخرى» حتت
فئة أصول وخصوم االستثمارات األخرى .ويوضح اجلدول،
على وجه التحديد ،املبالغ غير املسددة والتغيرات التقديرية
املعدلة حسب أسعار الصرف يف القروض والودائع اخلارجية
للبنوك املبلِّغة جتاه قطاع املؤسسات غير املصرفية وفرادى
االقتصادات .كذلك يمكن ملُعدي البيانات استخدام اجلدول
8أ من تقرير بنك التسويات الدولية الفصلي ،والذي يبين
يف آن واحد موقع البنك وجنسيته وموقع الطرف املقابل له
ونوع االستحقاق ،مع التحديد حسب البنوك واملؤسسات غير
١٦
املصرفية.
 65-9وأكثر بيانات وضع االستثمار الدويل املوقعية
شيوعا الصادرة عن بنك التسويات الدولية والتي يستخدمها
ُمعدو البيانات هي املبالغ غير املسددة من ودائع
املؤسسات غير املصرفية لعدم توافر بيانات وطنية موثوقة
يف الغالب ١٧.ويمكن استخدام بيانات بنك التسويات الدولية
إلعداد بيانات مركز أصول القطاعات األخرى يف شكل ودائع
ومبالغ القروض غير املسددة القتصادها إلعداد بيانات
خصوم القطاعات األخرى يف القروض١٨.وباملثل ،يمكن
أن يستخدم معدو البيانات التغيرات التقديرية ذات الصلة،
واملعدلة بسعر الصرف ،يف الودائع والقروض (املعامالت)
يف ميزان املدفوعات .ومع ذلك ،ال توفر بيانات بنك
التسويات الدولية تقسيما للقروض حسب أجل االستحقاق
قصير األجل وطويل األجل.
 66-9ويلـزم التأكيـد هنـا علـى أن املعلومـات التـي تتضمنهـا
إحصاءات بنك التسويات الدولية هي معلومات جزئية فحسب من
حيـث تغطيتهـا لهـذه العناصـر يف بيانـات وضـع االسـتثمار الدويل،
وذلـك القتصارهـا علـى أوضـاع البلـدان املشـاركة يف اإلحصـاءات
١٩
املصرفيـة الدوليـة التـي يعدهـا بنـك التسـويات الدوليـة.
 67-9وعلـى الرغـم مـن أن اإلحصـاءات املصرفيـة الدوليـة
تتضمـن أيضـا معلومـات عـن القـروض والودائـع جتـاه البنـوك،
فهـي بيانـات ال يلجـأ معـدو البيانـات إىل اسـتخدامها يف العـادة
ألن اإلحصـاءات القوميـة تتضمـن معلومـات أشـمل عمومـا يف هـذا
اخلصـوص .ويمكـن اسـتخدام البيانـات للمضاهـاة مـع املصـادر
الوطنيـة.
١٤

14١٥

١٧15

١٨16

 ١٥تشمل املؤسسات غير املصرفية قطاعات أخرى —كاملؤسسات املالية
األخرى ،والشركات غير املالية ،واألسر املعيشية ،واملؤسسات غير الهادفة
للربح التي تخدم األسر املعيشية —إىل جانب قطاع احلكومة العامة .وإذا
استخدم مصدر بيانات آخر إلعداد بيانات القطاع احلكومي ،ينبغي ملعد
البيانات أن يأخذ ذلك بعين االعتبار لتجنب ازدواجية احلساب.
١٦بدءا من بيانات الربع الثاين من عام  ،2012تم إضافة ُبعد «جتاه
االقتصاد» يف إحصاءات اجلنسية (اجلدول 8أ) حتى نرى تقسيما جغرافيا
أكثر تفصيال ألصول وخصوم البنوك.
 ١٧مسوح املؤسسات أو مسوح السر املعيشية قد حتاول جمع معلومات عن
ودائع املؤسسات غير املصرفية يف اخلارج.
 ١٨إذا كانت االقتصادات تمسك سجال بالدين اخلارجي ،يمكن إدراج
القروض اخلارجية للمؤسسات غير املصرفية يف السجل .ويف هذه احلالة،
يمكن استخدام بيانات بنك التسويات الدولية للتحقق من مصدر البيانات
الوطني.
 ١٩اعتبارا من مارس  ،2013يقوم  44بلدا ،بما يف ذلك مراكز مصرفية
رئيسية ،بإبالغ هذه البيانات لبنك التسويات الدولية.

وضع االستثمار الدويل
 68-9ويمكـن أن يقـدم اجلـدوالن 14أ و14ب (تقريـر بنـك
التسـويات الدوليـة الفصلـي ،إحصـاءات سـندات الديـن )٢٠بعـض
املعلومـات عـن التزامـات االقتصـاد املعنـي فيمـا يتصـل بإصـدار
األوراق املاليـة الدوليـة حسـب أجـل االسـتحقاق وإقامـة جهـة
اإلصـدار .وجديـر بالذكـر أنـه ملـا كان هـذا املصـدر يقتصـر علـى
بيانـات إصـدارات األوراق املاليـة (أي األوراق املاليـة التـي
تصدرهـا البلـدان يف اخلـارج وإصـدارات السـوق احملليـة (وهـذه
األخيـرة تصـدر لالقتصـادات التـي تبلِّـغ بيانـات إصداراتهـا
احملليـة لبنـك التسـويات الدوليـة)) ،فـإن البيانـات عـن احليـازات
غيـر متوفـرة .ولذلـك ،ينبغـي أن يتوخـى معـدو البيانـات احلـذر عنـد
اسـتخدام تلـك البيانـات ألغـراض وضـع االسـتثمار الـدويل (وميـزان
املدفو عـات).
 69-9وإلعـداد بيانـات وضـع االسـتثمار الـدويل ربـع السـنوية،
ال يـؤدي النشـر اإلحصائـي لبيانـات بنـك التسـويات الدوليـة ربـع
السـنوية املؤقتـة إىل تزويـد معـدي اإلحصـاءات ببيانـات وضـع
االسـتثمار الـدويل ربـع السـنوية يف الوقـت املناسـب السـتيفاء
شـروط احلداثـة ربـع السـنوية .إال أن البيانـات التـي ينشـرها بنـك
التسـويات الدوليـة يمكـن أن ُتسـ َتخدم لتعديـل البيانـات املقـدرة
للربـع السـابق.
 70-9ويرد يف اجلدول  5-9عناصر وضع االسـتثمار الدويل
التـي يمكـن أن تسـتخدم بيانـات بنـك التسـويات الدوليـة كمصـدر
للبيانـات مشـارا إليهـا بعبـارة بنـك التسـويات الدوليـة.
1917

اإلحصاءات األخرى

 71-9ويناقش الفصل السابع املصادر األخرى للبيانات
لوضع االستثمار الدويل ،وهي املسح املنسق الستثمارات
احلافظة ،واملسح املنسق لالستثمار املباشر ،وبيانات
االقتصادات الشريكة .وينبغي أن تكون البيانات املب َّلغة للبنك
الدويل لقاعدة بيانات الدين اخلارجي ربع السنوية متسقة بشكل
كامل مع بيانات وضع االستثمار الدويل عن التزامات الدين
ويتم اشتقاقها يف العادة من وضع االستثمار الدويل .غير أنه
يف حالة إعداد إحصاءات الدين اخلارجي وإبالغها للبنك الدويل
عن طريق مؤسسة أخرى غير تلك املنوط بها إعداد بيانات ميزان
املدفوعات/وضع االستثمار الدويل ،يمكن استخدام بيانات
قاعدة بيانات الدين اخلارجي ربع السنوية يف أغراض التحقق
من دقة البيانات.
املصادر األخرى للبيانات
نظام جمع البيانات على أساس كل ورقة مالية على حدة
لألوراق املالية القابلة للتداول
 72-9يف حالة االقتصادات التي تستخدم نظام جمع
البيانات على أساس كل ورقة مالية على حدة إلعداد بيانات
استثمارات احلافظة يف وضع االستثمار الدويل ،ينبغي أن تتوافر
هذه البيانات بمعدل تواتر مرتفع ويمكن استخدامها إلعداد
إحصاءات وضع االستثمار الدويل ،بما يف ذلك بيانات وضع
االستثمار الدويل ربع السنوية .ويتم يف أغلب األحوال احلصول
على املعلومات من أمناء حفظ مقيمين ومن مستثمرين نهائيين
مقيمين .ويقوم أمناء احلفظ املقيمون بإبالغ املراكز يف األوراق
املالية جتاه غير املقيمين حلسابهم اخلاص وباسم مقيمين
آخرين.
 ٢٠سندات الدين الدولية حسب اقتصاد اإلقامة—اجلدول 14أ ،أدوات سوق
املال .وكذلك اجلدول 14ب ،السندات واألذون.
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 73-9ويرد يف اجلدول  4-9عناصر وضع االستثمار الدويل
التي يمكن أن تستخدم نظام جمع البيانات على أساس كل ورقة
مالية على حدة كمصدر للبيانات مشارا إليها بعبارة نظام جمع
البيانات على أساس كل ورقة مالية على حدة .ويتضمن الفصل
العاشر مزيدا من التفاصيل عن قواعد بيانات األوراق املالية على
أساس كل ورقة مالية على حدة.
سجالت القروض اخلارجية
 74-9يستخدم بعض معدي اإلحصاءات سجالت القروض
اخلارجية للحصول على بيانات القروض التي يتلقاها أو يقدمها
القطاع غير املصريف .وتسمح هذه البيانات ،والتي غالبا ما ُت َمع
ألغراض مراقبة النقد األجنبي ،بمراقبة كل من القروض املقدمة
إىل/من غير املقيمين ،واألوراق املالية غير القابلة للتداول
املصدرة لغير املقيمين يف بعض احلاالت .ويف حالة إلغاء
ضوابط سعر الصرف ،يمكن أن تكون الوثائق والترتيبات اإلدارية
املستحدثة لذلك الغرض قابلة للتطويع بحيث تالئم األغراض
اإلحصائية .وعادة ما تغطي األرقام املأخوذة من هذا املصدر
كال من القروض بين الشركات التي تربطها عالقة (الشركات األم
والشركات املنتسبة) وبين الشركات التي ال تربطها عالقة.
 75-9ويرد يف اجلدول  5-9عناصر وضع االستثمار الدويل
التي يمكن أن تستخدم سجالت القروض اخلارجية كمصدر
للبيانات مشارا إليها بعبارة سجالت القروض اخلارجية.

املسوح

 76-9من الواضح أن مصادر البيانات التي تناولتها الدراسة
حتى اآلن ال حتقق التغطية الشاملة جلميع البيانات الالزمة
إلعداد إحصاءات وضع االستثمار الدويل .ومن الشائع ظهور
ثغرات يف بيانات املراكز اخلارجية للقطاعات غير املصرفية
اخلاصة (كالشركات املالية األخرى ،والشركات غير املالية،
واألسر املعيشية ،واملؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم األسر
املعيشية.)20
 ٧٧-٩ولسد الثغرات يف البيانات التي يتم جمعها عن
الشركات ،تلجأ االقتصادات يف العادة إىل إعداد مسوح ألصولها
وخصومها املالية اخلارجية .وعند تصميم نظم املسح -
للمؤسسات أو استثمارات احلافظة  -ينبغي أن ينظر معدو
البيانات يف مصادر البيانات اخملتلفة األخرى التي يعتزمون
استخدامها ،وذلك لتجنب االزدواجية أو القصور يف النظام الكلي
إلعداد البيانات .ويناقش الفصل الثالث مسوح املؤسسات.
 ٧٨-٩وقد يلمس معدو البيانات صعوبة يف استخدام مسوح
األسر املعيشية جلمع بيانات األصول واخلصوم اخلارجية لألسر
املعيشية اخلاصة ،حيث يرجح ارتفاع معدالت اإلبالغ القاصر
وعدم اإلجابة عن أسئلة هذه املسوح (وخاصة بالنسبة لألصول).
ويحتاج معدو البيانات يف معظم االقتصادات إىل جمع هذه
البيانات عن طريق مسح للوسطاء املاليين وأمناء احلفظ (يف
حالة استثمار احلافظة ،على سبيل املثال) أو باستخدام مصادر
البيانات الدولية املوضحة آنفا.
 79-9ويرد يف اجلدول  5-9عناصر وضع االستثمار الدويل
التي يمكن أن تستخدم مسوح املؤسسات كمصدر للبيانات مشارا
إليها بكلمة املسوح.
18

.

 ٢١املؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم األسر املعيشية.
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مرشد جتميع بيانات ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل

جدول حصر ملصادر البيانات احملتملة

 80-9يمكن ملُعدي البيانات حتديد ما إذا كانت مصادر
البيانات التي تم عرضها بالفعل متسقة مع متطلبات وضع
االستثمار الدويل يف اقتصاداتهم .وحتى بعد أن ينشئ
االقتصاد املعني نظاما شامال جلمع البيانات الالزمة إلعداد
إحصاءات وضع االستثمار الدويل فإن مصادر البيانات
املوضحة هنا يمكن أن تظل مفيدة يف التحقق من دقة

البيانات .ويلخص اجلدول  5-9مصادر البيانات احملتملة
مصنفة حسب عناصر وضع االستثمار الدويل الرئيسية.

اشتقاق املراكز ربع السنوية من
املعامالت ربع السنوية

ُ 81-9يعنى هذا القسم بدراسة كيفية اشتقاق بيانات
املراكز ربع السنوية من بيانات املعامالت ربع السنوية

اجلدول  :5-9مصادر البيانات املمكنة إلعداد إحصاءات بيان وضع االستثمار الدويل
مصادر البيانات الممكنة
االستثمار املباشر
حصص امللكية وأسهم صناديق االستثمار
أدوات الدين

األصول

الخصوم

SUR/FS/AP/FP/CDIS

SUR/FS/AP/FP/CDIS

SUR/FS/FP/RL/CDIS

SUR/FS/FP/EDS/RL/CDIS

استثمار احلافظة

حصص امللكية وأسهم صناديق االستثمار
البنك املركزي
شركات تلقي الودائع عدا البنك املركزي
احلكومة العامة

CPIS

CPIS

CB

n.a.

DTC/SBS

DTC/SBS

GFS/SBS

n.a.

القطاعات األخرى
الشركات املالية األخرى
الشركات غير املالية ،واألسر املعيشية ،واملؤسسات غير الهادفة للربح
التي تخدم األسر املعيشية
سندات الدين
البنك املركزي
شركات تلقي الودائع عدا البنك املركزي
احلكومة العامة

SBS/SUR/OFC

SBS/SUR/OFC

SBS/SUR

SBS/SUR

CPIS

CPIS

CB

CB/EDS

DTC/SBS

DTC/SBS/EDS

GFS/SBS

GFS/SBS/EDS

القطاعات األخرى
الشركات املالية األخرى
الشركات غير املالية ،واألسر املعيشية ،واملؤسسات غير الهادفة للربح التي
تخدم األسر املعيشية

املشتقات املالية (عدا االحتياطيات) وخيارات االكتتاب املمنوحة للموظفين
االستثمارات األخرى
حصص امللكية األخرى

SBS/SUR/OFC
SBS/SUR
SUR/DTC/CB/OFC

SUR/DTC/CB/OFC

SBS/SUR/EDS/OFC
SBS/SUR/EDS
SUR/DTC/CB/OFC

SUR/DTC/CB/OFC

العملة والودائع
البنك املركزي
شركات تلقي الودائع عدا البنك املركزي
احلكومة العامة

CB

CB/EDS

DTC

DTC/EDS

GFS

GFS/EDS

القطاعات األخرى
الشركات املالية األخرى

الشركات غير املالية ،واألسر املعيشية ،واملؤسسات غير الهادفة للربح
التي تخدم األسر املعيشية
القروض
البنك املركزي

SUR/BIS/OFC

SUR/EDS/OFC

SUR/BIS

n.a.

CB

CB/EDS

شركات تلقي الودائع عدا البنك املركزي

DTC

DTC/EDS

احلكومة العامة

GFS

GFS/EDS

القطاعات األخرى
الشركات املالية األخرى

الشركات غير املالية ،واألسر املعيشية ،واملؤسسات غير الهادفة للربح
التي تخدم األسر املعيشية

SUR/RL/OFC

SUR/EDS/RL/BIS/OFC

SUR/RL

SUR/EDS/RL/BIS

وضع االستثمار الدويل
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اجلدول  :5-9مصادر البيانات املمكنة إلعداد إحصاءات بيان وضع االستثمار الدويل (تتمة)
مصادر البيانات الممكنة
األصول

الخصوم

نظم التأمين ،ومعاشات التقاعد ،والضمانات املوحدة
البنك املركزي
شركات تلقي الودائع عدا البنك املركزي
احلكومة العامة

CB

CB/EDS

DTC

DTC/EDS

GFS

GFS/EDS

القطاعات األخرى
الشركات املالية األخرى
الشركات غير املالية ،واألسر املعيشية ،واملؤسسات غير الهادفة للربح
التي تخدم األسر املعيشية

SUR/OFC

SUR/EDS/OFC

SUR

SUR/EDS

االئتمان التجاري والسلف
البنك املركزي

شركات تلقي الودائع عدا البنك املركزي
احلكومة العامة

CB

CB/EDS

DTC

DTC/EDS

GFS

GFS/EDS

القطاعات األخرى
SUR/RL/OFC

SUR/EDS/RL/OFC

SUR/RL

SUR/EDS/RL

CB

CB/EDS

شركات تلقي الودائع عدا البنك املركزي

DTC

DTC/EDS

احلكومة العامة

GFS

GFS/EDS

SUR/OFC

SUR/EDS/OFC

SUR

SUR/EDS

n.a.

CB/EDS

الشركات املالية األخرى
الشركات غير املالية ،واألسر املعيشية ،واملؤسسات غير الهادفة للربح
التي تخدم األسر املعيشية
حسابات أخرى مستحقة الدفع/القبض
البنك املركزي

القطاعات األخرى
الشركات املالية األخرى
الشركات غير املالية ،واألسر املعيشية ،واملؤسسات غير الهادفة للربح
التي تخدم األسر املعيشية
حقوق السحب اخلاصة (تخصيصات)
األصول االحتياطية
= n.a.
DTC
CB
OFC
GFS
BIS
EDS
SBS

CB/GFS

ال ينطبق
شركات تلقي الودائع عدا البنك املركزي
البنك املركزي
الشركات املالية األخرى
إحصاءات مالية احلكومة
بنك التسويات الدولية
إحصاءات الدين اخلارج
قاعدة بيانات األوراق املالية على أساس كل ورقة مالية على حدة

n.a.

 CPISاملسح املنسق الستثمارات احلافظة
 CDISاملسح املنسق لالستثمار املباشر
 SURاملسوح
AP
موافقات وتراخيص االستثمار األجنبي
الصحافة املالية
FP
الكشوف املالية
FS
سجالت القروض اخلارجية
RL

املصدر :الطبعة السادسة من دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل ،امللحق التاسع ،وضع االستثمار الدويل ،الصفحات من  ٣٠٩إىل ٣١٢

على النحو الوارد يف املرشد إىل وضع االستثمار الدويل.
وبالنسبة لالقتصادات التي تعد بيانات وضع االستثمار
الدويل السنوية ،يمكن استخدام نفس االستراتيجية مع
بيانات املراكز السنوية وبيانات ميزان املدفوعات السنوية.
 82-9ويف احلاالت التي ال تكون فيها مصادر بيانات
املراكز ربع السنوية متاحة ويتعذر إجراء مسوح ربع سنوية
للمراكز ،قد ينظر ُمعد اإلحصاءات يف إمكانية اشتقاق
بيانات ربع سنوية ملراكز وضع االستثمار الدويل من
٢٢

2119

٢٢متاح بست لغات على الرابط:
.iip/2011/030111.htm

http://www.imf.org/external/np/sta/

بيانات املعامالت الواردة يف احلساب املايل يف ميزان
املدفوعات ،بافتراض توافر معامالت ميزان املدفوعات ربع
السنوية بقدر مناسب من التفصيل ٢٣.ويمكن االطالع على
مناقشة مفصلة لهذا املوضوع يف مرشد إحصاءات الدين
اخلارجي :مرشد ملعديها ومستخدميها ،الفصل .12
2220

 ٢٣يلزم على املشتركين يف املعيار اخلاص لنشر البيانات نشر بيانات
ربع سنوية مليزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل .ويمكن يف حالة
بعض العناصر أال تكون معامالت ميزان املدفوعات متاحة على أساس
ربع سنوي أو أن تكون هناك فترة تأخير ال تفي بشروط احلداثة يف إعداد
إحصاءات وضع االستثمار الدويل ربع السنوية .ويف هذه احلالة ،تطبق
اإلرشادات الواردة يف القسم املعنون الترحيل.
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مرشد جتميع بيانات ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل

 83-9إال أن استخدام املعامالت املتراكمة لتقدير
املراكز يشكل أساسا ضعيفا لتقدير بيانات وضع االستثمار
الدويل ،نظرا ألنه يمكن بسهولة أن تنشأ أخطاء عن ذلك،
وغالبا ما تظل بالتايل قائمة يف التقديرات إىل الوقت الذي
٢٤
يمكن فيه االضطالع بمسح للمراكز.
2321

 84-9ومن حيث املبدأ ،تكون قيمة املركز يف نهاية
الفترة مساوية لقيمته يف بداية الفترة مضافا إليها ما يلي:
• املعامالت
• التغيرات األخرى يف احلجم
• تغيرات أسعار الصرف
• تغيرات األسعار األخرى
 85-9ويقدم املثال  1-9التايل صورة توضيحية
لكيفية استخدام بيانات املعامالت الشتقاق بيانات ربع
سنوية للمراكز .ويفترض املثال توافر بيانات املراكز على
أساس سنوي؛ ومن ثم تكون بيانات املراكز لبداية الفترة
متاحة .وإذا كانت املعلومات املتعلقة بتكوين العملة
متاحة ،يصبح من األسهل بناء افتراضات أخرى—على

سبيل املثال ،إذا كانت املعلومات عن تكوين العملة معروفة،
يكون من املمكن حساب تأثير تغيرات أسعار الصرف
وكذلك تغيرات األسعار األخرى .ويمكن استخدام التغيرات
يف مؤشرات األرصدة أو أسعار السندات (التي تتضمن تأثير
تغير اآلفاق االقتصادية وتغير أسعار الفائدة السوقية)
حلساب تغيرات األسعار األخرى .و ُتب ِّين القيم املطبوعة
باللون الداكن يف هذا املثال البيانات املصدرية املتاحة
ملُعدي إحصاءات وضع االستثمار الدويل.
 86-9وتمثل النتائج صورة تقريبية للمركز الفعلي،
لسبب جزئي هو استخدام متوسط أسعار الصرف خالل الفترة
يف حسابات حتويل املعامالت إىل مراكز نهاية الفترة بدال
من استخدام سعر الصرف الساري فعليا وقت كل معاملة.
ويف حالة استخدام متوسطات أسعار الصرف ،تكون النتائج
أفضل كلما كانت الفترة املرجعية أقصر.

 87-9وحيثما ال تتوافر ملُعد اإلحصاءات بيانات عن
تكوين العملة ،يمكن له أن يقوم بما يلي:
• التوفيق بين سعر الصرف املرجح بالتجارة وسعر
الصرف املرجح باألدوات املالية ،وذلك بإجراء
استقصاء بسيط مع بعض أهم الوكالء االقتصاديين،
من أجل حساب أي ارتباط قد يكون موجودا بين
سعري الصرف؛ ويتم بعد ذلك تطبيق سعر الصرف
املرجح بالتجارة بعد معايرته على األداة املالية

 ٢٤بالنسبة لبنود معينة ،كاملشتقات املالية ،ال ينبغي اشتقاق بيانات
املراكز ربع السنوية من بيانات معامالت ميزان املدفوعات ربع السنوية.
راجع املرشد إىل وضع االستثمار الدويل ،األسئلة الشائعة( 5# ،الصفحة
 )28ملزيد من املناقشة.

مثال  :1-9تقدير بيانات املراكز ربع السنوية

1

تقدير بيانات املراكز ربع السنوية باستخدام بيانات املعامالت ،وتغيرات أسعار الصرف ،وتغيرات األسعار
أصول االستثمار املباشر —حصص امللكية (املتداولة)
االفتراضات:
توافر بيانات عن تكوين العملة للمركز واملعامالت مقومة بعملة أجنبية (الدوالر األمريكي) ومب َّلغة بالعملة احمللية
توافر سعر سوق األسهم يف نهاية الفترة ومتوسط سعر سوق األسهم
ال توجد تغيرات أخرى يف احلجم
املركز يف  31ديسمبر  ،2012بالعملة احمللية1500 :
املعامالت أثناء عام  2013بالعملة احمللية :الربع األول=  ،150والربع الثاين=  ،50والربع الثالث=  ،100-والربع الرابع= .200

 2012الربع الرابع

 2013الربع األول

 ٢٠١٣الربع الثاين

 ٢٠١٣الربع الثالث

 ٢٠١٣الربع الرابع

مصدر البيانات :مقوَّ مة بالعملة األجنبية (الدوالر األمريكي) ومب َّلغة بالعملة احمللية
(أ) املركز االفتتاحي بالعملة احمللية

1,500

2,272

1,912

1,755

(ب) املعامالت بالعملة احمللية

150.0

50.0

100.0−

200.0

1.066

1.070

1.055

1.040

1.045

1.068

1.025

1.033

12.0

12.5

14.5

15.5

14.0

11.5

11.0

14.0

(ج) متوسط أسعار سوق األسهم أثناء الربع
(د) سعر سوق األسهم يف نهاية الربع

1.100

(هـ) متوسط أسعار الصرف (وحدات العملة احمللية إىل
الدوالر األمريكي)
(و) سعر الصرف يف نهاية الربع

10.0

وضع االستثمار الدويل
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مثال  :1-9تقدير بيانات املراكز ربع السنوية( 1تتمة)
 2012الربع الرابع

 2013الربع األول

 ٢٠١٣الربع الثاين

 ٢٠١٣الربع الثالث

 ٢٠١٣الربع الرابع

اخلطوة  :1إعادة تقييم املعامالت واملراكز بالدوالر األمريكي
(ز) املعامالت بالدوالر األمريكي= (ب)(/هـ)

12.5

4.0

6.9−

12.9

(ح) املراكز االفتتاحية بالدوالر األمريكي
= (أ)(/و [لبيان )]t-1

150.0

162.3

166.3

159.5

اخلطوة  :2إعادة تقييم املعامالت واملراكز لبيان أثر تغيرات األسعار
(ط) القيمة التقديرية للمعامالت (التي أجريت
أثناء الربع) من حيث أسعارها يف مركز نهاية
الربع بالدوالر األمريكي= (ز) * [(د)(/ج)]

12.3

4.0

6.7−

12.8

(ي) القيمة التقديرية للمركز االفتتاحي من حيث تغيرات
األسعار يف مركز نهاية الربع بالدوالر األمريكي
= (ح)*(د[لبيان (/]tد[لبيان )]t-1

142.5

165.8

159.6

160.8

اخلطوة  :3إعادة تقييم املراكز اخلتامية بالدوالر األمريكي
162.3

(ك) املراكز اخلتامية بالدوالر األمريكي= (ح) ( +ط)

166.2

159.4

172.4

اخلطوة  :4إعادة تقييم املراكز اخلتامية بالعملة احمللية
2,271.6

(ط) املراكز اخلتامية بالعملة احمللية= (ك)*(و[لبيان )]t

1,911.8

1,755.0

2,413.1

اخلطوة  :5حساب تغيرات األسعار
(م) تغيرات األسعار نتيجة إعادة تقييم املعامالت يف الدوالر
األمريكي= (ط) ( -ز)

0.2−

0.01−

0.2

0.1−

(ن) تغيرات األسعار نتيجة إعادة تقييم املعامالت بالعملة
احمللية= (م) * (هـ)

3.0−

0.1−

2.8

1.3−

(س) تغيرات األسعار نتيجة إعادة تقييم املراكز بالدوالر
األمريكي= (ي) ( -ح)

7.5−

3.6

6.7−

1.2

(ع) تغيرات األسعار نتيجة إعادة تقييم املراكز بالعملة
احمللية= (س) * (هـ)

90.0−

44.6

97.1−

19.3

(ف) جمموع تغيرات األسعار نتيجة إعادة تقييم املعامالت
واملراكز بالعملة احمللية= (ن) ( +ع)

93.0−

44.5

94.2−

18.0

اخلطوة  :6حساب تغيرات أسعار الصرف
(ص) تغيرات أسعار الصرف بالعملة احمللية
= (ط) ( -أ) ( -ب) ( -ف)

715

454−

37

440

اخلطوة  :7إعداد بيانات وضع االستثمار الدويل (بالعملة احمللية)
املركز
االفتتاحي

املعامالت

تغيرات األسعار

تغيرات أسعار
الصرف

املركز
اخلتامي

 ٢٠١٣الر بع األول
االستثمار املباشر ،األصول ،حصص امللكية

1,500

150

93−

715

2,272

 ٢٠١٣الربع الثاين
االستثمار املباشر ،األصول ،حصص امللكية

2,272

50

45

454−

1,912

 ٢٠١٣الربع الثالث
االستثمار املباشر ،األصول ،حصص امللكية

1,912

100−

94-

37

1,755

 ٢٠١٣الربع الرابع
االستثمار املباشر ،األصول ،حصص امللكية

1,755

مالحظة :قد ال تساوي اجملاميع حاصل جمع العناصر نتيجة لعملية التقريب.
 1ثمة مزيد من األمثلة يف املرشد إىل وضع االستثمار الدويل.

200

18

440

2,413
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مرشد جتميع بيانات ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل
املناظرة .ويمكن مراجعة هذا االستقصاء كل عام أو
نحو ذلك ،إذا مل تتوافر ملُعدي اإلحصاءات بيانات عن
تكوين العملة .وإذا تعذر حساب سعر الصرف املرجح
بالتجارة بعد معايرته ،يجوز ملعدي البيانات افتراض
أن جميع األدوات املق َّومة بالعملة األجنبية هي بنفس
العملة .ويمكن أن تكون هذه «العملة» العملة الغالبة
املعروفة يف املعامالت املالية لالقتصاد املعني ،مثل
الدوالر األمريكي أو اليورو أو الين الياباين أو اجلنيه
اإلسترليني .إال أن ذلك يمكن أن يؤدي إىل تقدير متحيز
آلثار سعر الصرف وبالتايل للمراكز.

• يف غياب البيانات عن تكوين العملة لكل قطاع حملي
أو فئة وظيفية ،قد يتمكن ُمعدو البيانات من استخدام
تكوين العملة لقطاع واحد كالبنوك ،كبديل للقطاعات
األخرى .وال يمكنه القيام بذلك إال إذا توافرت له أدلة
على وجود بعض التشابه بين تكوين العملة يف قطاع
البنوك وتكوينها يف القطاعات األخرى أو إذا كان
ُيع َتقد أن املراكز اخلارجية للمؤسسات غير املصرفية
صغيرة .ولتحديد ذلك ،يمكن عقد مقارنة لفترة تكون
فيها بيانات تكوين العملة لكل القطاعات متاحة.
وينبغي أن يقتصر استخدام هذه املنهجية على الفترة
التي ال تتوافر فيها معلومات جديدة ،حيث يمكن أن
تنشأ عنها أخطاء.

 88-9وعندما ال تتوافر القيم السوقية الفعلية—ألسهم
رأس املال غير املتداولة مثال—يمكن جمع معلومات عن
القيمة الدفترية من املؤسسات ،ثم تعديلها عند الضرورة.
وكما هو مذكور سلفا ،تعتبر القيمة الدفترية لألرصدة الذاتية
بديال مقبوال للقيمة السوقية .وإذا مل تتوافر ملُعدي البيانات
معلومات عن هذه القيمة ،يمكنهم يف هذه احلالة استخدام
النسب على أساس مؤشرات األسعار املناسبة ،كنسبة القيمة
املدرجة
السوقية  ٢٥إىل القيمة الدفترية يف حالة املؤسسات
َ
يف البورصة يف نفس االقتصاد وتقوم بعمليات مماثلة،
كبديل إىل أن تتوافر بيانات مصدرية أخرى.
24

22

 89-9وفيما يتعلق بجودة البيانات ،يمكن أن تفيد هذه
املعادالت يف التحقق من دقة بيانات املعامالت أو بيانات
املراكز أو التحقق منها .وعلى سبيل املثال ،إذا توافرت
بيانات املراكز يف بداية الفترة ويف نهايتها ،وكذلك بيانات
تكوين العملة ومؤشر األسعار ذي الصلة ،يكون من املمكن
مضاهاة بيانات املعامالت املب َّلغة يف ميزان املدفوعات.
ويمكن من خالل هذه العملية حتديد السهو واخلطأ احملتملين
يف ميزان املدفوعات.

 25راجع دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل (الطبعة
السادسة) ،الفقرة ( 16-7د).

الترحيل

 90-9يمكن يف غياب بيانات املعامالت ربع السنوية أو
أي تقديرات ربع سنوية موثوقة ملراكز أي بند مفرد ،ترحيل
الرقم األحدث للمراكز (أي استخدام نفس رقم املراكز) إىل أن
تتوافر بيانات مصدرية أخرى .على سبيل املثال ،بالنسبة
خلصوم االئتمان التجاري املق َّومة بالعملة احمللية ،يمكن
يف حالة عدم توافر بيانات املعامالت إال على أساس سنوي
ترحيل بيانات املراكز يف بداية الفترة ،يف كل ربع ،إىل أن
تتوافر بيانات املعامالت السنوية .ويمكن استخدام هذا
األسلوب لتقديرات املراكز ربع السنوية الصغيرة نسبيا.
وسوف يلزم تعديل اإلحصاءات ربع السنوية لدى توافر
البيانات السنوية .وبالنسبة للمراكز الكبيرة ،ينبغي ملُعدي
البيانات استخدام بعض األساليب (مثل االتصال بكبرى
الشركات أو أمناء احلفظ) لتحديد اجتاه التغير يف املراكز
وحجمه النسبي ،ولتعديل قيمته التقديرية املرحلة وفقا
لذلك.

حساب التغيرات األخرى يف األصول
واخلصوم املالية

 91-9يف احلسابات الدولية ،يبين حساب التغيرات
األخرى يف األصول واخلصوم املالية التغيرات يف املراكز
املالية التي تنشأ ألسباب أخرى غير املعامالت بين املقيمين
ويطلق على هذه التغيرات أيضا التدفقات
وغير املقيمينُ .
األخرى .وينقسم هذا احلساب إىل فئتين رئيسيتين—التغيرات
األخرى يف احلجم وإعادة التقييم (تتألف من تغيرات أسعار
الصرف وتغيرات األسعار األخرى).

إعادة التقييم

 92-9تنشأ فروق إعادة التقييم بسبب التغير يف
القيمة النقدية ألصل أو خصم مايل نتيجة التغيرات يف
مستوى وهيكل سعره .وقد ُيطلق على فروق إعادة التقييم
أيضا مكاسب أو خسائر احليازة .ويأخذ إعادة التقييم يف
احلسبان كافة تغيرات األسعار خالل الفترة ،سواء حتققت
أم ال .فمكاسب وخسائر احليازة تتحقق عند بيع األصل أو
انقضاء اخلصم .وتعد مكاسب وخسائر حيازة األصول غير
تسجل
املباعة واخلصوم غير املسددة غير متحققة ،لكنها
َّ
باعتبارها فروق إعادة تقييم .أما التغيرات يف االحتياطيات
الفنية الناجتة عن مكاسب أو خسائر احليازة فهي ليست
معامالت وبالتايل تقيد يف حساب إعادة التقييم .ويتضمن
املثال املقدم يف القسم املعنون «اشتقاق املراكز ربع السنوية
من املعامالت ربع السنوية» أساليب حلساب تغيرات أسعار
الصرف وتغيرات األسعار األخرى .ويمكن االطالع على مزيد
من األمثلة يف املرشد إىل وضع االستثمار الدويل.

وضع االستثمار الدويل
إعادة تنظيم الدين
 93-9قد يتفق املدين والدائن على تغيير شروط عقد
الدين .وقد تتغير الشروط بحيث تختلف قيمة املطالبة
اجلديدة عن قيمة املطالبة القديمة .ويف حالة االتفاقات
عامل الفروق بين قيمة املطالبة القديمة واجلديدة
التجاريةُ ،ت َ
عادة باعتبارها تعديال يف التقييم .وقد تتوافر معلومات
بشأن االتفاق من دفاتر املدين أو الدائن .وإذا كانت بنود
االتفاق متاحة لعموم اجلمهور ،يمكن أن يكون ذلك مفيدا
أيضا لفهم طبيعة االتفاق.

املشتقات املالية وخيارات االكتتاب
املمنوحة للموظفين
 94-9يعد تبادل املطالبات وااللتزامات عند إبرام عقد
املشتقات معامالت مالية منشئة ملراكز أصول وخصوم
تكون قيمتها صفرا عادة عند إبرام العقد ،إذا كانت األداة عقدا
من النوع اآلجل ،ومساوية إلجمايل عالوة العقد إذا كانت
األداة عقد خيار .و ُت َّسجل التغيرات يف قيمة املشتقات نتيجة
التغير يف البند األساسي باعتبارها فروق إعادة تقييم.
وغالبا ما يجمع ُمعدو اإلحصاءات بيانات املراكز املتعلقة
باملشتقات املالية من خالل مسح للمؤسسات املشا ِركة
يف تداول املشتقات املالية .ويصف الفصل العاشر مصادر
بيانات مراكز ومعامالت املشتقات املالية؛ ولالطالع على
قيد العقود من النوع اآلجل يف ميزان املدفوعات ووضع
االستثمار الدويل ،راجع اإلطار  5-10يف نفس الفصل.
اآلثار املترتبة على اختالف معاملة
األرباح احملتجزة
 95-9بالنسبة حلصص ملكية املستثمرين املباشرين
يف مؤسسات االستثمار املباشر اخلاصة بهم ،وبالنسبة
أيضا ألسهم صناديق االستثمارُ ،ت َتسب األرباح احملتجزة
باعتبارها مستحقة الدفع للمالكين ومعاد استثمارها
وهو ما يضيف اىل حصص ملكيتهم .ويف حاالت حصص
امللكية قيد االستثمار العكسي (االستثمار يف حصص
امللكية ملؤسسة االستثمار املباشر يف املستثمر املباشر يف
حال مثلت أقل من  %10من جمموع رأس املال املساهم
يف مؤسسة االستثمار املباشر) أو استثمارات احلافظة أو
االستثمارات األخرى ،ال ُي َّسجل كنتيجة إلعادة استثمار
األرباح احملتجزة احتساب دخل مستحق الدفع للمالكين أو
احتساب معامالت ناشئة يف احلساب املايل .ومع ذلك ،فإن
الزيادة يف قيمة االستثمار العكسي ،واستثمارات احلافظة،
واالستثمارات األخرى يف حصص امللكية الناشئة عن
تراكم اإليرادات احملتجزة ُتب َّين كفرق إعادة تقييم .ومصادر
بيانات اإليرادات احملتجزة لالستثمار العكسي واستثمارات
احلافظة يمكن أن تكون مماثلة لتلك املستخدمة يف حالة
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االستثمار املباشر (يرد وصفه يف الفصل العشر) إذا كانت
تنص أيضا على جمع البيانات عن استثمارات احلافظة.
ومصادر البيانات لالستثمارات األخرى يف حصص امللكية
حمدودة (السجالت اإلدارية مثال) والقيم املتضمنة قد ال
تكون كبيرة.
اآلثار املترتبة على تداول األدوات املسجلة بالقيم
االسمية يف املراكز
ُ 96-9تقيم املراكز يف األدوات غير القابلة للتداول
بالقيمة االسمية ،وهذه األدوات هي القروض ،والودائع،
واحلسابات األخرى مستحقة القبض  /الدفع .إال أنه عند
حدوث معامالت يف هذه األدوات ،فإنها ُتق َّيم بأسعار
السوق ،حيث تكون أسعار املعامالت أقل من القيم االسمية
غالبا ،نظرا ألن أسعار السوق تأخذ يف احلسبان احتمال
التوقف عن السداد .وملراعاة عدم االتساق بين القيمة
سجل البائع
السوقية للمعامالت والقيمة االسمية للمراكزُ ،ي ِّ
ضمن تغيرات األسعار األخرى ،خالل الفترة التي يحدث
فيها البيع ،مبلغا مساويا للفرق بين القيمة االسمية وقيمة
املعاملة .ويسجل املشتري مبلغا مقابال ضمن تغيرات
األسعار األخرى .ويمكن احلصول على معلومات عن مثل
هذه املعامالت من قاعدة بيانات للدين أو سجل للدين
حتتفظ به السلطات أو من دفاتر الدائن  /املدين.

اآلثار املترتبة على معاملة الفائدة
درج يف
 97-9أي مبالغ تنتج عن الربط بمؤشر وال ُت َ
الفائدة ُتب َّوب ضمن فروق إعادة التقييم .ويمكن احلصول
على معلومات من دفاتر املدين/الدائن.

التغيرات األخرى يف حجم األصول
واخلصوم املالية

 98-9التغيرات األخرى يف حجم األصول واخلصوم
املالية هي أي تغيرات يف قيمة هذه األصول ال تنتج عن
معامالت أو إعادة التقييم .وغالبية هذه التغيرات غير شائعة
أو متكررة احلدوث؛ وبالتايل قد يكون من الصعب حتديد
مصادر للبيانات .ومع ذلك ،إذا كانت القيمة كبيرة ،يتعين
بذل جهود لتحديد مصدر للبيانات .وترد األمثلة األربعة
األكثر شيوعا للتغيرات يف حجم األصول واخلصوم املالية
يف اجلدول .6-9

اإللغاء والشطب
 99-9يحدث ذلك عندما يكون هناك تخفيض أو إلغاء
للخصوم بطريقة أخرى غير السداد الطبيعي لها .على سبيل
املثال ،قد يعترف دائن ما بعدم إمكانية حتصيل مطالبة
مالية بسبب اإلفالس أو بسبب عوامل أخرى وقد يستبعد
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مرشد جتميع بيانات ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل

القروض القابلة للتداول

الجدول  :6-9أمثلة على التغيرات األخرى في
حجم األصول والخصوم المالية
-1

اإللغاء والشطب

-2

تعديل التبويب

 ١٠٢-٩القروض التي أصبحت قابلة للتداول من مالك
إىل آخر يعدل تبويبها من قروض إىل سندات دين يف
ظروف معينة ٢٧.ومن خالل تعديل التبويب ،حتذف القيمة
االسمية للقرض القديم و ُتضاف القيمة السوقية للورقة
املالية اجلديدة .وبالتايل ،قد تختلف قيمتا األداتين اللتين
تم تعديل تبويبهما .وإذا كان املقدار كبيرا ،قد يعلم ُمعدو
البيانات بهذا التعديل يف التبويب من خالل اإلبالغ املباشر
من جانب الشركات أو من نظام جلمع البيانات على أساس
كل ورقة مالية على حدة.
24٢٦

(أ) القروض القابلة للتداول
(ب) تغير الشروط التعاقدية
(ج) املعامالت يف األصول املوجودة
(د) تغير نوع الفئة
(هـ) طرح سبائك الذهب للتداول أو سحبها من التداول
(و) تعديل حسابات الذهب غير اخملصصة
-3

األصول واخلصوم املالية لألفراد واملؤسسات األخرى التي تتغير
إقامتها

-4

التغيرات يف احتياطيات التأمين ،واملستحقات التعاقدية،
وخمصصات نظم الضمانات املوحدة

تغير الشروط التعاقدية
 ١٠٣-٩قد تنص الشروط األصلية يف عقد ما على
تغير أجل االستحقاق وسعر الفائدة نتيجة حدث معين،
مثل التوقف عن السداد أو انخفاض التصنيف االئتماين،
وهو األمر الذي يقتضي تعديل التبويب ٢٨.وإذا كانت األداة
املعنية ورقة مالية ،فإن تغير أجل االستحقاق وسعر الفائدة
يمكن قيده يف قاعدة بيانات لألوراق املالية على أساس
كل ورقة مالية على حدة .وإذا كانت األداة قرض ما ،يمكن
احلصول على املعلومات من سجل للقروض اخلارجية .أو
بدال من ذلك يمكن احلصول على املعلومات من خالل مسح
للمؤسسات يجمع معلومات على أساس كل قرض على حدة.
25٢٧

املصدر :خبراء صندوق النقد الدويل.

الدائن هذه املطالبة من ميزانيته العمومية .واالعتراف (من
جانب الدائن) بعدم إمكانية التحصيل ينبغي قيده ضمن
التغيرات األخرى يف حجم األصول .وينبغي كذلك استبعاد
اخلصم املقابل من امليزانية العمومية للمدين ٢٦.وفيما
يتعلق باالستثمار املباشر ،إذا ما ثبت عدم جناح استكشاف
املوارد الطبيعية (آبار نفط جافة مثال) وترتب على ذلك
إغالق مؤسسة االستثمار املباشر االفتراضية ،يتعين على
االقتصادين املعنيين قيد تعديل سالب للقيمة املتبقية من
املؤسسة باعتباره شطب.
 ١٠٠-٩وبالنسبة ملصادر البيانات ،إذا كانت عملية
الشطب كبيرة ،قد تظهر يف الكشوف املالية للدائن (على
سبيل املثال ،البنك أو املستثمر املباشر) أو املدين .وإذا كان
لدى اقتصاد ما سجل للقروض اخلارجية املتلقاة أو املقدمة
وتم شطب أحد القروض ،هذه املعلومات يمكن أن تكون
متاحة للقائم بإعداد البيانات .ويمكن كذلك احلصول على
املعلومات من خالل اإلبالغ املباشر من جانب الشركات
املعنية.
25

23

٦٢٦٢

تعديل التبويب
 ١٠١-٩يجب إجراء قيد بتعديل التبويب عند تغير
سمات أو حالة أصل أو خصم مايل دون حدوث معاملة عبر
احلدود.

 ٢٦ملزيد من التفاصيل ،راجع دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار
الدويل (الطبعة السادسة) ،الفقرات من  8-9إىل .12-9

املعامالت يف األصول املوجودة
 ١٠٤-٩يمكن أن تؤدي املعامالت يف األصول املوجودة
إىل تغيير تكوين األصول واخلصوم يف وضع االستثمار
الدويل .فعندما يبيع مقيم يف أحد القطاعات املؤسسية
(شركة إيداع مثال) إىل مقيم يف قطاع مؤسسي آخر (شركة
غير مالية مثال) أداة مالية (ورقة مالية مثال) صادرة عن
غير مقيم ،يتم تغيير تكوين األصول حسب القطاع يف وضع
االستثمار الدويل بواسطة قيد لتعديل التبويب .غير أنه
من حيث مصدر البيانات ،فإن املعلومات املتوفرة حول
املعامالت يف املطالبات التي تشكل أصوال خارجية قد
ال تسمح بتحديد هوية طريف املعاملة .ومعنى ذلك ،أنه قد
يتعذر على ُمعدي البيانات التأكد مما إذا كان أحد املقيمين
الذي اقتنى أو تخلى عن مطالبة على غير مقيم قد أجرى
إلجراء هذا التعديل يف التبويب ،ينبغي وجود دليل على تداول هذه
القروض يف السوق الثانوية ،بما يف ذلك وجود صانعي السوق ،وتواتر
تسعير األداة كما يستدل عليه من الفروق بين سعري الشراء والبيع (دليل
ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل ،الطبعة السادسة ،الفقرة
.)45-5
 ٢٨ويف املقابل ،فإن التغير يف الشروط نتيجة إعادة تفاوض األطراف يعتبر
معاملة ،وبالتايل يقيد يف احلساب املايل كسداد لألداة القديمة وإصدار
ألداة جديدة (دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل ،الطبعة
السادسة ،الفقرة .)15-9
٢٧

وضع االستثمار الدويل
املعاملة مع مقيم آخر أو مع غير مقيم ،أو ما إذا كان غير
مقيم قد تعامل مع غير مقيم آخر أو مع مقيم .وقاعدة بيانات
األوراق املالية على أساس كل ورقة مالية على حدة التي توفر
معلومات عن احلائز قد تزود ُمعدي البيانات باملعلومات
املطلوبة.

التغيرات يف نوع الفئة
 105-9قد يتغير نوع الفئة بتغير العالقة بين األطراف أو
تغير سيولة األصول .فمثال ،إذا تغيرت العالقة بين األطراف
من استثمارات يف حافظات األوراق املالية لتصبح عالقة
استثمار مباشر (أو العكس) نتيجة قيام املستثمر باقتناء (بيع)
حيازات حصص امللكية وبالتايل تنطبق عليه صفة املستثمر
املباشر (مستثمر حافظات األوراق املالية) ،حيث ُيعدَّل تبويب
احليازات السابقة من حيازات استثمارات احلافظة (استثمار
مباشر) لتصبح استثمارا مباشرا (استثمارا يف حافظات
األوراق املالية) .وينبغي أن يتمكن ُمعدو البيانات من استخدام
املعلومات التي يقدمها املستثمر يف مسوح املؤسسات كمصدر
بيانات لهذا التعديل يف التبويب .وباإلضافة إىل ذلك ،قد تكون
اإليضاحات املتممة للكشوف املالية مصدرا لتحديد التغيرات
يف حصص امللكية يف الشركات غير املقيمة.

طرح سبائك الذهب للتداول وسحبها من التداول

 106-9سبائك الذهب يمكن أن تكون أصال ماليا (ذهبا
نقديا) أو سلعة (ذهبا غير نقدي) ،حسب احلائز والدافع
للحيازة .ويعد طرح سبائك الذهب للتداول تعديال يف تبويب
سبائك الذهب من ذهب غير نقدي إىل ذهب نقدي .ويعد طرح
سبائك الذهب للتداول تعديال يف تبويب الذهب من ذهب غير
نقدي إىل ذهب نقدي .ويعد سحب سبائك الذهب من التداول
تعديال يف تبويب سبائك الذهب من ذهب نقدي إىل ذهب
غير نقدي .على سبيل املثال ،عند قيام سلطة نقدية بشراء
سبائك ذهب من غير مقيم ال يعد سلطة نقدية أو منظمة مالية
دولية ،تقيد هذه املعاملة ضمن الذهب غير النقدي يف حساب
السلع واخلدمات .ويتم طرح سبائك الذهب للتداول بعد هذه
املعاملة مباشرة ويسجل ذلك يف حساب التغيرات األخرى يف
األصول واخلصوم لدى السلطة النقدية٢٩.وينبغي أن يتمكن
ُمعدو البيانات من جمع هذه املعلومات مباشر ًة من السلطات
النقدية.
26

تعديل تبويب حسابات الذهب غير اخملصصة

ُ 107-9تب َّوب حسابات الذهب غير اخملصصة حتت بند
العملة والودائع ما مل تتم حيازتها من جانب السلطات النقدية
كجزء من األصول االحتياطية .وإذا اقتنت سلطة نقدية حساب
سجل
ذهب غير خمصص لتبويبه كأصول احتياطيةُ ،ي َّ
أوال كمعاملة يف االستثمارات األخرى ،العملة والودائع.
 ٢٩يمكن االطالع على أمثلة أخرى حول طرح سبائك الذهب للتداول وسحبها
من التداول يف دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل ،الطبعة
السادسة ،الفقرة .18-9

147

بعد ذلك ُيعدل تبويبه إىل ذهب نقدي (حسابات الذهب
غير اخملصصة) يف حساب التغيرات األخرى يف حجم
األصول واخلصوم .وينبغي أن يتمكن ُمعدو البيانات
من جمع هذه املعلومات مباشر ًة من السلطات النقدية
وشركات اإليداع األخرى.

األصول واخلصوم املالية لألفراد والكيانات
األخرى التي تتغير إقامتها
 108-9عند قيام األفراد والكيانات األخرى بتغيير
اقتصاد اإلقامةُ ،تضاف أصولهم وخصومهم املالية
املوجودة أو ُتستبعد من وضع االستثمار الدويل من
خالل تعديل يف التبويب ،وليس عن طريق احتساب
معامالت يف ميزان املدفوعات .و ُتط َّبق معاملة تغير
اإلقامة على كافة األصول واخلصوم املالية ،وليس فقط
على تلك التي تنتقل إىل اقتصاد اإلقامة اجلديد .على
سبيل املثال ،إذا انتقل مقيم يف االقتصاد ألف ليصبح
مقيما يف االقتصاد باء واحتفظ بحسابه املصريف يف
االقتصاد ألف ،يتم قيد ذلك يف وضع االستثمار الدويل
لالقتصاد ألف كزيادة يف اخلصوم املستحقة لغير
املقيمين (العملة والودائع—شركات اإليداع األخرى)
من خالل تعديل يف التبويب وليس كمعاملة .باإلضافة
إىل ذلك ،فإن الفرد الذي يغير إقامته قد يحتفظ بعقاره
يف االقتصاد ألف ،وهو ما يقيد كزيادة يف خصوم
االستثمار املباشر يف االقتصاد ألف أيضا من خالل
تعديل يف التبويب.
 109-9وإذا كانت شركات اإليداع يف االقتصاد
ألف حتتفظ بمعلومات يف قواعد البيانات لديها توضح
اقتصاد إقامة املودِ ع ،يمكن استخدامها كمصدر بيانات
إلعداد هذه املعلومات .وكذلك ،إذا كان االقتصاد ألف
يحتفظ بسجل للعقارات اململوكة لغير مقيمين ويراقب
هذا السجل لرصد أي تغييرات يف اإلقامة ،قد يتمكن
ُمعدو البيانات االطالع على هذا السجل كمصدر
للبيانات .ويمكن احلصول على معلومات عن هذا النوع
من التعديل يف التبويب من خالل مسح لألسر املعيشية.
 110-9ويف احلالة االستثنائية التي تتغير فيها
إقامة الشركة (راجع دليل ميزان املدفوعات ووضع
االستثمار الدويل ،الطبعة السادسة ،الفقرة ، )167-4
عامل تغير إقامة مالك األصول واخلصوم املالية
ُي َ
باعتباره تعديال يف التبويب ،بنفس الطريقة التي
عامل بها تغير إقامة األفراد .ويمكن احلصول على هذه
ُي َ
املعلومات من خالل مسح للمؤسسات.
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احتياطيات التأمين ،واملستحقات التقاعدية،
وخمصصات نظم الضمان املوحدة
 111-9يمكن أن ينشأ عن تغير االفتراضات التي يقوم
عليها النموذج املتبع تغيرات أخرى يف حجم احتياطيات
التأمين ،واملستحقات التقاعدية ،وخمصصات نظم
الضمانات املوحدة .وبالنسبة للـتأمين االدخاري ،تتحدد
العالقة بين األقساط واملزايا عادة عند إبرام العقد ،أخذا يف
احلسبان توقعات الوفيات املتاحة يف ذلك الوقت .وسوف
تؤثر أي تغيرات الحقة على اخلصوم املستحقة على جهة
التأمين االدخاري جتاه املستفيد ،مع ما يترتب على ذلك
من تغيرات يف اخملصصات املسجلة ضمن التغيرات األخرى
يف األحجام .ويمكن ملؤسسات التأمين أن تكون مصدرا
للبيانات لهذا البند إن كان كبيرا.

التغيرات األخرى يف األصول واخلصوم
املالية وبيان املطابقة

 112-9عادة ما ترتبط قيود التغيرات األخرى يف بيان
املطابقة بالتغيرات يف حجم (وليس إعادة التقييم) األصول
واخلصوم املالية .وينبغي لهذه القيود أن تخضع ملزيد
من التدقيق ألنها يمكن أن تعكس شطبا للدين أو تفعيال
للضمانات (أو بشكل غير صحيح ،إعفاء من الدين ،والذي
يتعين قيده كمعاملة).

 113-9ويمكن استخدام معلومات خارجية للتحقق من
جودة بنود املطابقة يف بيان املطابقة:
• إذا كان سعر صرف العملة احمللية يف تزايد (انخفاض)
مقابل العمالت األخرى ،عندئذ فإن تغيرات أسعار
الصرف سوف تؤدي بوجه عام إىل خفض (زيادة)
قيمة األصول واخلصوم بالعمالت األجنبية.
• إذا كانت مؤشرات األسهم احمللية يف تزايد (انخفاض)،
مما يعكس الزيادة العامة يف قيمة األسهم ،عندئذ
سوف تؤدي تغيرات األسعار إىل زيادة (انخفاض)
قيمة اخلصوم من حصص امللكية اخلارجية ،وهو
ما ينطبق أيضا على مؤشرات األسهم العاملية وقيمة
األصول من حصص امللكية اخلارجية.
• إذا كانت أسعار الفائدة احمللية يف تزايد (انخفاض)،
عندئذ فإن السعر السوقي خلصوم سندات الدين
املتداولة (بقدر ما تغلب على تلك اخلصوم اإلصدارات
احمللية احملررة بالعملة احمللية) سوف يؤدي إىل
انخفاض (زيادة) قيمة اخلصوم اخلارجية.
• طاملا أن حصص امللكية احمللية صادرة بالعملة
احمللية ،فإن تأثير سعر الصرف على هذه اخلصوم
سيكون صفرا.
• وبحكم التعريف ،فإن تغيرات أسعار أدوات دين
االستثمارات األخرى سيكون صفرا فيما عدا يف
حاالت استثنائية ُتتداول فيها هذه األدوات بقيمة
خمتلفة عن القيمة االسمية.

10

احلساب املايل

مقدمة

سجل احلساب املايل املعامالت يف األصول
ُ 1-10ي ِّ
واخلصوم املالية التي تتم بين املقيمين وغير املقيمين.
ويحدد هذا الفصل مصادر البيانات التي يمكن استخدامها
إلعداد تقديرات معامالت احلساب املايل 1،ويناقش قضايا
إعداد البيانات فضال عن األساليب اخملتلفة التي يمكن
استخدامها يف حالة عدم توافر البيانات املصدرية أو وجود
2
قصور يف تلك البيانات.
قسم احلساب املايل حسب الفئات الوظيفية
وي َّ
ُ 2-10
َّ
وينظم هذا الفصل وفقا للفئات الوظيفية
وفئات األدواتُ .
اخلمسة لالستثمار املستخدمة يف احلسابات الدولية:
االستثمار املباشر ،استثمار احلافظة ،املشتقات املالية
(عدا االحتياطيات) وخيارات االكتتاب املمنوحة للموظفين،
واالستثمارات األخرى ،واألصول االحتياطية .وتستند هذه
الفئات الوظيفية إىل تبويبات األدوات املالية ،ولكن مع
إضافة ُبع ٍد آخر يأخذ يف احلسبان بعض جوانب العالقة بين
3
األطراف املعنية والدافع إىل االستثمار.

االستثمار املباشر

4

املفهوم ونطاق التغطية

 3-10االستثمار املباشر هو فئة من فئات االستثمار
عبر احلدود من جانب مقيم يف اقتصاد ما يتمتع بالسيطرة
أو درجة عالية من النفوذ يف إدارة مؤسسة مقيمة يف
اقتصاد آخر .وباإلضافة اىل توفير األموال ،فإن املستثمر
املباشر قد يقدم مساهمات إضافية كاخلبرة الفنية
واالبتكار والتكنولوجيا واخلدمات اإلدارية والتسويقية.
وإىل جانب ما ينطوي عليه االستثمار املباشر من استحواذ
حصص ملكية منشئة للسيطرة أو النفوذ فإنه يشمل كذلك

 1راجع أيضا الفصل التاسع من املرشد.
 2يناقش هذا الفصل اشتقاق بيانات املعامالت من بيانات املراكز .وحتدد
إحصاءات وضع االستثمار الدويل ربع السنوية :مصادر البيانات وأساليب
اإلعداد أساليب اشتقاق بيانات املراكز ربع السنوية من بيانات املعامالت
ربع السنوية.
 3راجع دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل (الطبعة السادسة)،
الفصل السادس ،اجلدول  ،1-6لالطالع على الصالت بين تبويب األصول
املالية والفئات الوظيفية.
4راجع امللحق .4

االستثمار املصاحب لهذه العالقة ،بما يف ذلك االستثمار
يف املؤسسات اخلاضعة لنفوذ أو سيطرة مؤسسة أخرى على
نحو غير مباشر ،واالستثمار يف املؤسسات الزميلة ،ويف
الديون ،واالستثمار العكسي .ويقدم امللحق  4من هذا املرشد
مبادئ إرشادية بشأن إعداد إحصاءات االستثمار املباشر
ويناقش معاجلة املؤسسات الزميلة ،وحتديد املؤسسات األم
صاحبة السيطرة النهائية ،والقضايا املتعلقة بالوحدات
اإلحصائية .ويتضمن امللحق  8استمارة نموذجية جلمع
البيانات من الشركات .ويتضمن اإلطار  1-10مبادئ
إرشادية بشأن ترتيبات تقاسم اإلنتاج التي أصبحت
واحدة من القنوات املهمة لتدفقات االستثمار ،خاصة يف
الصناعات االستخراجية.
 4-10ويف بعض احلاالت تعمل املؤسسات كعملية
واحدة متسقة عبر أكثر من إقليم اقتصادي ،وذلك عادة يف
حالة األنشطة العابرة للحدود مثل خطوط الطيران ،وخطوط
الشحن ،وأنظمة توليد الكهرباء من املساقط املائية على
األنهار الفاصلة بين الدول ،وخطوط األنابيب ،واجلسور،
واألنفاق ،والكابالت حتت سطح البحر .وإن أمكن ،ينبغي
حتديد فروع مستقلة يف كل اقتصاد (راجع دليل ميزان
املدفوعات ووضع االستثمار الدويل (الطبعة السادسة)،
الفقرات من  26-4إىل  .)33-4وإذا تعذر ذلك ألن النشاط
يجري كعملية واحدة بحيث ال يمكن إمساك حسابات
منفصلة ،من الضروري تقسيم جمموع عمليات املؤسسة
بالتناسب بين فرادى األقاليم االقتصادية .وينبغي أن يستند
العامل املستخدم يف التقسيم التناسبي إىل ما يتوفر من
معلومات تعكس املساهمات يف العمليات الفعلية .وتتضمن
الفقرات  68-8إىل  70-8مزيدا من املبادئ التوجيهية.
 5-10ويتم استخدام نفس مفهوم االستثمار املباشر
املستخدم يف الطبعة الرابعة من التعريف املرجعي
لالستثمار األجنبي املباشر الصادر عن منظمة التعاون
والتنمية يف امليدان االقتصادي.

دوافع االستثمار املباشر

 6-10املزايا التي يتوقع املستثمرون املباشرون
اكتسابها من قدرتها على إبداء الرأي يف إدارة املؤسسة
تختلف عن تلك التي يحصل عليها مستثمرو حافظات
األوراق املالية الذين ال يستطيعون ممارسة تأثير كبير
على املؤسسات التي يستثمرون فيها .فمن وجهة نظر
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اإلطار  :1-10ترتيبات تقاسم اإلنتاج واالستثمار املباشر
ترتيبــات تقاســم اإلنتــاج هــي ترتيبــات يتــم إبرامهــا بيــن حكومــة مــا (تنــوب عــن الدولــة بصفتهــا مالــك املــوارد املعدنيــة) واملســتثمرين ويتــم بموجبهــا
تنظيــم حقــوق االستكشــاف واإلنتــاج .وتهــدف هــذه العقــود إىل توفيــر نظــام قانــوين وضريبــي واضــح وهــي متعــارف عليهــا يف النظــم القانونيــة الدوليــة.
ملشــغِ لة
ويف حيــن تتفــاوت نمــاذج ترتيبــات تقاســم اإلنتــاج مــن اقتصــاد آلخــر ،إال أنهــا عــادة مــا تتضمــن العناصــر التاليــة )1( :قيــام املســتثمر أو الشــركة ا ُ
ِّ
ملش ـغلة،
قســم «إنتــاج الربــح» بيــن احلكومــة ،والشــركة ا ُ
بدفــع إتــاوات إىل احلكومــة؛ ( )2يتلقــى املســتثمرين إيــرادات اإلنتــاج لتغطيــة املصروفــات؛ (ُ )3ي َّ
واملســتثمرين علــى أســاس صيغــة يتــم التفــاوض عليهــا تأخــذ يف االعتبــار خصائــص املشــروع (عــادة مــا يتــم إدراج معــدل متحــرك للتعامــل مــع تأثيــر
1
ملشــغِ لة و/أو املســتثمرون ضرائــب علــى نصيبها/نصيبهــم مــن أربــاح اإلنتــاج.
التغيــرات يف الســعر العاملــي للســلعة)؛ و( )4تدفــع الشــركة ا ُ
ويف بعــض االقتصــادات ،ال تقيــد ترتيبــات تقاســم اإلنتــاج كمؤسســات قانونيــة يف االقتصــاد املُضيــف وتســتخدم مبــادئ حماســبية خاصــة ،وتتحمــل
األطــراف الرئيســية يف العقــد التزامــات حمــدودة فيمــا يتعلــق باإلبــاغ اإلحصائــي .وقــد تتــوىل اإلشــراف علــى تنفيــذ الترتيبــات هيئــة حكوميــة تديــر مصالــح
ملشــغِ لة .باإلضافــة إىل ذلــك ،يف بعــض االقتصــادات تتســم
احلكومــة يف ترتيبــات تقاســم اإلنتــاج؛ إال أنهــا ألغــراض إحصائيــة قــد ال تكــون الشــركة ا ُ
معلومــات ترتيبــات تقاســم اإلنتــاج بالســرية .وفيمــا يلــي إرشــادات عامــة حــول تطويــع املبــادئ التوجيهيــة القائمــة علــى دليــل ميــزان املدفوعــات ووضــع
االســتثمار الــدويل (الطبعــة السادســة) لتحديــد طبيعــة املعامــات واملراكــز عبــر احلــدود يف ســياق ترتيبــات تقاســم اإلنتــاج.
ملشــغِ لة ومالكهــا األجنبــي
ملشــغِ لة ،ثــم إثبــات وجــود عالقــة اســتثمار مباشــر بيــن الشــركة ا ُ
وكنقطــة انطــاق ،ينبغــي ملعــدي البيانــات أوال حتديــد الشــركة ا ُ
(مالكهــا األجانــب) ،بافتــراض اســتيفاء متطلبــات االســتثمار املباشــر (توقــع اإلنتــاج علــى نطــاق كبيــر ومــا إىل ذلــك) .وكمــا هــو مذكــور آنفــا ،فــإن الهيئــة
احلكوميــة املنــوط بهــا إدارة مصالــح الدولــة يف ترتيبــات تقاســم اإلنتــاج (والتــي قــد تتضمــن احتــادات شــركات خمتلفــة عبــر مواقــع خمتلفــة) قــد ال تكــون
ملشــغِ لة .وعندئــذ ســوف يتعيــن علــى معــدي البيانــات إنشــاء وحــدة إنتاجيــة صوريــة لــكل ترتيــب مــن ترتيبــات تقاســم اإلنتــاج؛ وقــد يتــم حتديــد
هــي الشــركة ا ُ
هــذه الوحــدة كفــرع عندمــا يكــون لــدى الوحــدة غيــر املقيمــة عمليــات ضخمــة علــى مــدى فتــرة زمنيــة طويلــة يف اإلقليــم املُضيــف ،ولكــن دون تأســيس شــركة
قانونيــة مســتقلة لتلــك العمليــات .ويمثــل كل فــرع مؤسســة اســتثمار مباشــر.
ويف احلالــة التــي تتألــف فيهــا األطــراف املتعاقــدة يف أحــد ترتيبــات تقاســم اإلنتــاج مــن مســتثمر أجنبــي واحــد واحلكومــة ،فــإن األول هــو املســتثمر املباشــر.
ولكــن عندمــا يكــون هنــاك عــدد مــن املســتثمرين األجانــب (كجــزء مــن احتــاد شــركات) ،فــإن حتديــد طبيعــة عالقــات االســتثمار مــن املرجــح أن ينطــوي علــى
حتديــات يف ظــل غيــاب اإلفصــاح الكامــل بشــأن بنــود وشــروط ترتيبــات تقاســم اإلنتــاج .وقــد حتــدد هــذه الترتيبــات حقــوق األطــراف املتعاقــدة فيمــا يتعلــق
بحصــص املشــاركة التــي ترتبــط عــادة بحصــص يف ذلــك القســم مــن اإلنتــاج اخملصــص لربــح املســتثمرين (األربــاح) .وحصــص املشــاركة هــذه ،مــن وجهــة
النظــر اإلحصائيــة ،ال توفــر املعاييــر الالزمــة لتحديــد عالقــة االســتثمار املباشــر .فاملســتثمر الــذي لديــه مســؤوليات واضحــة لتشــغيل الوحــدة اإلنتاجيــة
(الفــرع) ينبغــي اعتبــاره املســتثمر املباشــر لألغــراض اإلحصائيــة.
وقــد حتــدد عقــود ترتيبــات تقاســم اإلنتــاج أيضــا الترتيبــات املرتبطــة بتأجيــر املــوارد ،والتــي يقــوم بموجبهــا املســتثمرون غيــر املقيميــن بــأداء مدفوعــات
للحكومــة للحصــول علــى حقــوق التعديــن (للتنقيــب واالســتخراج) خــال فتــرة حمــدودة .ولألغــراض اإلحصائيــة ،ينبغــي النظــر إىل املتعاقديــن األجانــب
(احتــاد الشــركات) علــى أنهــم قــد حصلــوا علــى إيجــار يعــد بمثابــة تصريــح الســتخدام املــوارد الطبيعيــة التــي ال ُتسـ َّـجل كملكيــة خالصــة لهــذه املــوارد.
املنتجــة غيــر املاليــة
وباســتثناء نصيــب املســتثمر املباشــرُ ،يسـ َّـجل هــذا االقتنــاء كقيــد مديــن يف احلســاب الرأســمايل حتــت بنــد اقتنــاء األصــول غيــر َ
والتصــرف فيهــا .و ُتسـ َّـجل حصــة املســتثمر املباشــر يف احلســاب املــايل حتــت بنــد االســتثمار املباشــر ،وحصــص امللكيــة ،وأســهم صناديــق االســتثمار.
ملشــغِ لة ،وتتقاضــى إيجــارا ُيسـ َّـجل كقيــد دائــن
وتقــوم األطــراف األجنبيــة يف احتــاد الشــركات (غيــر املقيمــة) بدورهــا بإتاحــة حقــوق التعديــن هــذه للشــركة ا ُ
يف حســاب الدخــل األويل للمتلقــي (الدخــل األويل اآلخــر ،اإليجــار).
غيــر أنــه قــد تنشــأ حــاالت تقــوم فيهــا احلكومــات ببيــع أحــد املــوارد ،وهــو مــا يكــون مثبتــا بتنــازل احلكومــة عــن كافــة احلقــوق يف هــذا املــورد لوحــدة أخــرى
(مثــل البيــع املباشــر ،أو بموجــب عقــد تأجيــر طويلــة األجــل تتنــازل خاللــه احلكومــة عــن كافــة حقوقهــا يف املــوارد ويتوقــع أن يتــم اســتخراج املــوارد
بالكامــل مــن األرض) .وباســتثناءات حمــدودة (راجــع الفقــرة (5-4هــ) مــن دليــل ميــزان املدفوعــات ووضــع االســتثمار الــدويل ،الطبعــة السادســة) ،يحــق
فقــط للوحــدات املقيمــة امتــاك املــوارد املعدنيــة؛ وبنــاء عليــه ســوف يتعيــن إنشــاء وحــدات مقيمــة صوريــة ،علــى أن تصبــح األطــراف األجنبيــة مســتثمرين
ملشــغِ لة .ويف هــذه احلالــةُ ،تسـ َّـجل املدفوعــات املســددة القتنــاء املــوارد يف احلســاب املــايل
مباشــرين يف مؤسســة اســتثمار مباشــر خمتلفــة عــن الشــركة ا ُ
حتــت بنــد االســتثمار املباشــر ،وحصــص امللكيــة ،وأســهم صناديــق االســتثمار .وأي معامــات الحقــة بيــن مؤسســات االســتثمار املباشــر و/أو بيــن أي مــن
ـدرج يف ميــزان املدفوعــات.
هــذه املؤسســات واحلكومــة تعــد معامــات بيــن مقيميــن ،وبالتــايل ال ُتـ َ
وفيمــا يتعلــق بالتدفقــات بيــن املســتثمر املباشــر ومؤسســة االســتثمار املباشــر ،فــإن حتديــد كيفيــة تنظيــم اتفــاق تقاســم اإلنتــاج يمثــل نقطــة انطــاق لتحديــد
املعامــات احملتملــة .وتتمثــل أطــراف العقــد املقيمــة يف احلكومــة أو الهيئــة التــي تنــوب عنهــا .وســوف حتصــل هــذه األطــراف علــى نصيبهــا مــن إيــرادات التعديــن
(أو حصــة مــن اإلنتــاج) يمثــل اســترداد التكلفــة التــي تكبدتهــا والدخــل مــن اســتثماراتها .ويمكــن أيضــا دفــع إتــاوات للحكومــة .وهــذه تمثــل معامــات بيــن
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مقيميــن .وســوف يتلقــى املســتثمر املباشــر مدفوعــات تمثــل اســتردادا الســتثماره الرأســمايل (ســوف يقلــل هــذا مــن خصــوم االســتثمار املباشــر يف االقتصــاد
املبلِّــغ) ،ودخــل االســتثمار املباشــر الــذي ُيطلــق عليــه يف بعــض األحيــان «نفــط التكلفــة» و «نفــط الربــح» ،علــى التــوايل ،يف اتفاقــات تقاســم اإلنتــاج.
ملشــغِ لة ،وســوف يتقاضــى أيضــا دخــا مقابــل إتاحــة األداة
وباإلضافــة إىل ذلــك ،قــد يقــوم احتــاد الشــركات األجنبــي أيضــا بإتاحــة مــوارد ماليــة للشــركة ا ُ
والسـلَف التجاريــة ،واحلســابات األخــرى مســتحقة الدفــع) .وقــد يوفــر احتــاد الشــركات أيضــا خدمــات وعقــود
املاليــة املطلوبــة (مثــا ،القــروض ،واالئتمــان ُ
ملشــغِ لة .وهــذه ينبغــي اعتبارهــا معامــات مدرجــة يف ميــزان املدفوعــات ،و ُتص َّنــف تمشــيا مــع املبــادئ التوجيهيــة لدليــل ميــزان
إيجــار تشــغيلي للشــركة ا ُ
املدفوعــات ووضــع االســتثمار الدويل-الطبعــة السادســة لهــذه العناصــر.
ونظــرا للتحديــات التــي تنطــوي عليهــا عمليــة جمــع البيانــات ،يمكــن ملعــدي البيانــات وضــع حلــول بديلــة لتقديــر معامــات ميــزان املدفوعــات ،بمــا يف
ذلــك إعــداد كشــوف الدخــل ملؤسســة االســتثمار املباشــر باســتخدام املعلومــات املتاحــة مثــل إيــرادات التصديــر ،واإلتــاوات ،والضرائــب املدفوعــة للحكومــة،
والقواعــد املعياريــة للصناعــة فيمــا يتعلــق باالســتهالك الوســيط وهوامــش الربــح 2.وال يــزال اشــتقاق املعامــات واملراكــز اخلارجيــة يمثــل حتديــا ،ألســباب
ملشــغِ لة يف العــادة .باإلضافــة إىل ذلــك ،عــادة مــا تكــون هنــاك دورة ســداد
ليــس أقلهــا عــدم وجــود كشــوف دخــل وميزانيــات عموميــة شــاملة للشــركات ا ُ
ملشــغِ لة؛ والتــي جــرت العــادة أن يتــم تســويتها مــن خــال معامــات يتــم تنفيذهــا خــارج النظــام
والس ـلَف التجاريــة املقدمــة للشــركة ا ُ
قصيــرة لالئتمانــات ُ
املصــريف احمللــي ،يف الغالــب بواســطة احتــادات الشــركات (التــي تميــل إىل االضطــاع بــدور وكالء التســويق) التــي تعمــل علــى اســترداد التزامــات الديــن
القائمــة مــن إيــرادات التصديــر.
املصــدر :خبــر اء صنــدوق النقــد الــدويل.
 1يهــدف هــذا اإلطــار إىل توفيــر توجيهــات إرشــادية معنيــة بتحديــد معامــات ومراكــز االســتثمار املباشــر يف ســياق ترتيبــات تقاســم اإلنتــاج النموذجيــة ،وليــس املقصــود منــه أن يغطــي
األنــواع األعــم مــن الشــراكات بيــن القطاعيــن العــام واخلــاص عبــر احلــدود .ولالطــاع علــى مناقشــة حــول الشــراكات بيــن القطاعيــن العــام واخلــاص ،راجــع إحصــاءات ديــن القطــاع العــام،
مرشــد ملعديهــا ومســتخدميها ( ،)2011الفقــرات مــن  119-4إىل  ،126-4ودليــل إحصــاءات ماليــة احلكومــة لعــام  ،2014امللحــق  ،4القســم ج .ويتــم تنــاول عقــود االســتئجار ،والتراخيــص،
والتصاريــح ،والعقــود األخــرى باملناقشــة يف دليــل إحصــاءات ماليــة احلكومــة لعــام  ،2014امللحــق  ،4القســم ب.
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املستثمرين املباشرين ،غالبا ما تكون مؤسسات االستثمار
املباشر وحدات يف عمليات متعددة اجلنسيات ،وتعتمد
ربحيتها الكلية على املزايا التي تكتسبها من خالل
استغالل املوارد املتاحة لكل وحدة يف السلسلة بسبل من
شأنها حتسين تضافر السلسلة .على سبيل املثال ،قد يتمكن
املستثمرون املباشرون من احلصول على موارد أو دخول
أسواق غير متاحة لهم .وقد يستطيعون أيضا زيادة ربحية
املؤسسة وقيمتها من خالل توفير مهارات اإلدارة وغيرها
من اخلبرات .ومن ثم ،فإنهم يف وضع يؤهلهم الستخالص
مزايا باإلضافة اىل الدخل الذي قد يتحقق بدون مشاركتهم
املستثمر .ويف املقابلُ ،يع َنى املستثمرون يف
يف رأس املال
َ
حافظات األوراق املالية يف املقام األول بالعائد على رأس
املال واحتمالية ارتفاع القيمة السوقية الستثمارهم ،وعادة
ما يق ِّيمون آفاق كل وحدة مستقلة بشكل منفصل والتي قد
يستثمرون فيها وغالبا ما يصفون إستثمارهم مع تغير هذه
اآلفاق.

تعريف عالقات االستثمار املباشر

 7-10املستثمر املباشر هو مؤسسة مقيمة يف اقتصاد
ما حصلت ،بشكل مباشر أو غير مباشر ،على  %10على

األقل من القوة التصويتية يف شركة مقيمة يف اقتصاد
آخر .واملستثمر املباشر قد يكون فردا؛ أو شركة خاصة أو
عامة مساهمة أو غير مساهمة؛ أو جمموعة مرتبطة من
األفراد أو الشركات؛ أو حكومة أو هيئة حكومية؛ أو منظمة
أخرى تمتلك مؤسسة استثمار مباشر يف اقتصاد بخالف
ذلك الذي يقيم فيه املستثمر املباشر .ومؤسسة االستثمار
املباشر هي مؤسسة مقيمة يف اقتصاد ما وتخضع لسيطرة
مستثمر مباشر أو درجة كبيرة من نفوذه .ويحدد دليل ميزان
املدفوعات ووضع االستثمار الدويل (الطبعة السادسة)
السيطرة والنفوذ الكبير من خالل اثنين من األبعاد)1( :
عالقات االستثمار املباشر ذي امللكية املباشرة؛ ( )2عالقات
االستثمار املباشر ذي امللكية غير املباشرة من خالل
سالسل السيطرة والنفوذ الكبير .وتنشأ عالقات االستثمار
املباشر ذي امللكية املباشرة عندما يمتلك مستثمر مباشر
بصورة مباشرة حصص ملكية تؤهله للحصول على  %10أو
أكثر من القوة التصويتية يف مؤسسة االستثمار املباشر (يف
حالة الشركات املساهمة)؛ أو ما ُيعادلها (يف حالة الشركات
غير املساهمة) .وتتألف مؤسسات االستثمار املباشر من
مؤسسات مساهمة ومؤسسات غير مساهمة مملوكة بنسبة
تزيد عن  ،%50وبالتايل يتمتع املستثمر املباشر بسيطرة
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عليها (مؤسسات تابعة للمستثمر املباشر) ،ومؤسسات
مملوكة بنسبة تتراوح بين  %10و ،%50وبالتايل يتمتع
املستثمر املباشر بدرجة عالية من النفوذ عليها (املؤسسات
املرتبطة).
 8-10وتمتد عالقة االستثمار املباشر بصورة غير
مباشرة من خالل سالسل امللكية لتشمل املؤسسات
التابعة ملؤسسات االستثمار املباشر ،واملؤسسات التابعة
واملرتبطة للمؤسسات التابعة ،واملؤسسات املرتبطة
والتابعة للمؤسسات املرتبطة .و ُتس َتبعد املؤسسات املرتبطة
اململوكة بصورة مباشرة أو غير مباشرة لشركة مرتبطة
أخرى .وتتضمن هذه العالقة أيضا مؤسسات االستثمار
املباشر يف االقتصادات اخملتلفة التي لديها مستثمر مباشر
مشترك ولكنها ليست يف عالقة استثمار مباشر مع بعضها
البعض .وهذه املؤسسات ُيطلَق عليها املؤسسات الزميلة.
 9-10يعد إطار عالقات االستثمار املباشر منهجا عاما
لتعريف وحتديد حجم ونوع عالقات االستثمار املباشر.
وبعبارة أخرى ،يسمح هذا اإلطار ملعدي البيانات بتحديد
تعداد املستثمرين املباشرين ومؤسسات االستثمار املباشر
التي ينبغي إدراجها يف إحصاءات االستثمار املباشر ألي
شركة .وبالنسبة القتصاد قائم بإعداد البيانات ،يحدد إطار
عالقات االستثمار املباشر كل املؤسسات املرتبطة بمؤسسة
بعينها سواء مستثمرين مباشرين ذوي ملكية مباشرة أو
غير مباشرة أو مؤسسات استثمار مباشر أو كليهما معا.
على سبيل املثال ،داخل جمموعة متعددة اجلنسيات ،يمكن
ملؤسسة االستثمار املباشر ذاتها أن تمتلك  %10أو أكثر من
القوة التصويتية ملؤسسة غير مقيمة أخرى ،ويف مثل هذه
احلالة تكون مؤسسة االستثمار املباشر بذاتها مستثمرا
مباشرا يف مؤسسة استثمار مباشر أخرى .ولكن السؤال
الذي يطرح نفسه هو :هل هناك عالقة استثمار مباشر بين
املؤسسة األخرى واملؤسسة األصلية؟
 10-10وثمة مناقشة مستفيضة حول إطار عالقات
االستثمار املباشر يف الطبعة الرابعة من التعريف املرجعي
لالستثمار األجنبي املباشر الصادر عن منظمة التعاون
والتنمية يف امليدان االقتصادي ،الفصل  3وامللحق  .4وثمة
أيضا مناقشة يف الفصل السادس من دليل ميزان املدفوعات
ووضع االستثمار الدويل (الطبعة السادسة).

املؤسسات الزميلة

 ١١-١٠املؤسسات الزميلة هي شركات مقيمة يف
اقتصادات خمتلفة ،وداخلة يف عالقة استثمار مباشر فيما
بينها (أي لديها مستثمر مباشر مشترك ذي ملكية مباشرة
أو غير مباشرة) ،ولكن أيا منهما ليس مستثمرا مباشرا يف
اآلخر.
 12-10وليس مستغربا أن تكون هناك مراكز ومعامالت
مالية بين املؤسسات الزميلة ،خاصة يف احلاالت التي
تقوم فيها إحدى املؤسسات الزميلة بتقديم خدمات مالية
جملموعة االستثمار املباشر املوسعة .وتعد املراكز بين
املؤسسات الزميلة مراكز استثمار مباشر (عادة ديون ولكن

مع مالحظة االستبعاد املعتاد ملراكز الدين بين بعض جهات
الوساطة املالية املنتسبة من االستثمار املباشر؛ راجع دليل
ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل (الطبعة السادسة)،
الفقرة  .)28-6وإذا كانت حيازة األسهم بين الشركات توفر
قوة تصويتية تبلغ  %10أو أكثر ،فإن إحدى الشركات تكون
مستثمرا مباشرا يف األخرى وال يعتبران مؤسسات زميلة.

جهات الوساطة املالية املنتسبة اخملتارة

 13-10إن مراكز األصول واخلصوم فيما بين الشركات
بين نوعين خمتارين من جهات الوساطة املالية املنتسبة،
بما يف ذلك الكيانات ذات الغرض اخلاص ،املشتغلة أساسا
يف الوساطة املالية ،واملسجلة حتت بند االستثمار املباشر
تقتصر على حصص امللكية وأسهم صناديق االستثمار ،بما
يف ذلك إعادة استثمار األرباح 5.ولهذا الغرض ،فإن جهات
الوساطة املالية التي تعمل يف توفير خدمات الوساطة املالية
تشتمل على تلك الشركات وأشباه الشركات التي تندرج حتت
القطاعات الفرعية التالية )1( :شركات تلقي الودائع (كل من
البنك املركزي وشركات تلقي الودائع عدا البنك املركزي)؛ ()2
وصناديق االستثمار؛ ( )3وجهات الوساطة املالية األخرى،
باستثناء شركات التأمين وصناديق معاشات التقاعد .وال يتم
تبويب الدين بين جهات الوساطة املالية هذه كاستثمار مباشر
ألنه ال يعتبر مرتبطا ارتباطا قويا بعالقة االستثمار املباشر.
 14-10تستثمر املؤسسات املالية الدولية واإلقليمية
(كالبنك األوروبي لإلنشاء والتعمير) يف شركات يف قطاعات
خمتلفة يف اقتصاد ما .ويف احلاالت التي تستثمر فيها تلك
املؤسسات يف جهات وساطة ماليةُ ،تستبعد تدفقات الدين بين
الوحدتين من االستثمار املباشر .أما دين االستثمار املباشر
بين املؤسسات املالية الدولية واإلقليمية والشركات غير
درج ضمن االستثمار
املشاركة يف أنشطة الوساطة املالية ُ
في َ
املباشر ،بافتراض استيفاء معايير تعريف عالقات االستثمار
املباشر.

صناديق االستثمار

 15-10زادت صناديق االستثمار اجلماعية (أو اجملمعة)
من حيث األهمية يف أسواق األسهم العاملية ،ويتم ترويجها
لتحقيق جمموعة كبيرة من أغراض االستثمار التي تستهدف
إما مناطق جغرافية معينة (األسواق الصاعدة على سبيل
املثال) أو قطاعات صناعية بعينها (كالتكنولوجيا مثال) .وهذه
الصناديق ُتصدِر أسهما ُيطلَق عليها أسهم صناديق االستثمار
يف حالة استخدام هيكل شركات أو وحدات يف حالة استخدام
هيكل صناديق استئمانية .ويتم تناول السمات األساسية
لصناديق االستثمار هذه بالنقاش يف دليل ميزان املدفوعات
ووضع االستثمار الدويل (الطبعة السادسة) ،حتت فئة صناديق
سوق املال (دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل،
الطبعة السادسة ،الفقرة  ،)73-4وصناديق االستثمار عدا
صناديق سوق املال (دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار
 5يجب على كال الطرفين املنتسبين أن يكونا أحد األنواع اخملتارة من
الشركات املالية ،ولكن ال يلزم أن يكونا من نفس النوع.

		
احلساب املايل
الدويل ،الطبعة السادسة ،الفقرة  .)74-4وإذا كانت هذه األسهم أو
الوحدات يف حيازة مستثمرين مباشرين ،فإن املعامالت واملراكز
6
سجل ضمن حصص ملكية االستثمار املباشر.
املرتبطة ُت َّ
 ١٦-١٠وقد تعمل هذه الصناديق أيضا من خالل وحدات
مؤسسية توصف بالكيانات ذات الغرض اخلاص أو منشأة ذات
غرض خاص 7.وهذه الكيانات غالبا ما تكون مقيمة يف إقليم غير
إقليم مالكها ،وقد يعمل بها عدد قليل من املوظفين ،إن وجد ،وقد
يكون وجودها املادي حمدودا أو ال يكون لها وجود مادي قط.
ويشير دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل (الطبعة
السادسة) إىل أن هذه الكيانات ُتعامل دائما كوحدات مؤسسية
مستقلة إذا كانت مقيمة يف إقليم خمتلف عن إقليم مالكيها (دليل
ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل ،الطبعة السادسة،
الفقرة .)51-4

تقييم مراكز ومعامالت االستثمار املباشر

8

 ١٧-١٠يوصي دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار
الدويل (الطبعة السادسة) باستخدام القيم السوقية لتقييم
التدفقات املالية ،ومعامالت الدخل ،واملراكز لالستثمار املباشر.
ُوصى بها لتسجيل
وهذه التوصية متسقة مع مبادئ التقييم امل َ
القيود األخرى يف ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل.
وتستند التوصية املتعلقة بتقييم االستثمار املباشر إىل سببين
رئيسيين .أوال ،يف حالة استخدام أسس تقييم غير متسقة ،سوف
يكون من الصعب جدا عقد مقارنات بين االستثمار املباشر
واالستثمارات املالية األخرى كما هو مبين يف ميزان املدفوعات
ووضع االستثمار الدويل .ثانيا ،توفر القيمة السوقية املقياس
األكثر داللة للقيمة االقتصادية للموارد املتاحة لالقتصادات أو
التي يتم حتويلها فيما بينها.
 ١٨-١٠وعند استخدام بيانات املراكز الشتقاق معامالت
االستثمار املباشر ،ينبغي ملعدي البيانات إيالء انتباه خاص إىل
أن التغيرات يف املراكز لن تعكس فحسب املعامالت ولكن أيضا
عمليات إعادة التقييم (أسعار الصرف وتغيرات األسعار األخرى)
والتغيرات األخرى يف احلجم .ويرد يف اإلطار  2-10مثال على
اشتقاق بيانات املعامالت باستخدام بيانات املراكز وتغيرات
األسعار األخرى.
 19-10ويتضمن امللحق  4من هذا املرشد مزيدا من التفاصيل
عن معاجلة الوحدات اإلحصائية (كمجموعة املؤسسات
احمللية والشركات) والوحدات األخرى كالوحدات الصورية
والشركات التي يتم تأسيسها يف اخلارج لألغراض املالية
العامة ،والكيانات ذات الغرض اخلاص .كذلك يصف امللحق
أيضا املناهج احملتملة لتقييم مراكز االستثمار املباشر.
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مصادر البيانات

 20-10يناقش الفصل  3استخدام مسوح املؤسسات
جلمع بيانات عن األصول واخلصوم األجنبية .فاملسوح
املعنية خصيصا باالستثمار املباشر توفر أفضل فرصة
جلمع بيانات من اجمليبين ،تمشيا مع املعايير اإلحصائية
الدولية ،ألنها تسمح بتفسير مفهوم االستثمار املباشر
ومعاجلة معامالت بعينها للمجيبين .كذلك تسمح هذه
املسوح كذلك بجمع معلومات أخرى مرتبطة باالستثمار
املباشر يمكن استخدامها لألغراض التحليلية وألغراض
مراقبة اجلودة (راجع االستمارة النموذجية رقم  18يف
امللحق  .)8غير أن مسوح االستثمار املباشر املتخصصة قد
تكون عالية التكلفة ،وقد تستلزم تنسيقا وثيقا بين الهيئات
وتعاونا عبر عدد من األجهزة ،بما يف ذلك الهيئة املنوط بها
إعداد بيانات احلسابات الدولية ،واملكتب الوطني لإلحصاء،
والهيئات املعنية بترويج االستثمارات أو التنظيمية .وترد
يف الفصل  2املبادئ الرئيسية لتنظيم وإجراء املسوح.
اإلطار  :2-10اشتقاق بيانات املعامالت باستخدام بيانات
املراكز وتغيرات األسعار األخرى
يســتند املثــال التوضيحــي التــايل إىل األوراق املاليــة الصــادرة
بالــدوالر األمريكــي ،مــع مراكــز افتتاحيــة وختاميــة كالتــايل :املركــز
االفتتاحــي=  1200دوالر ،واملركــز اخلتامــي=  1700دوالر.
القيمة السوقية للورقة املالية (لكل وحدة) هي كالتايل:
املركز االفتتاحي:
املركز اخلتامي:
متوسط السعر:

 0.75دوالر
 0.50دوالر
 0.60دوالر

اخلطوة األوىل
أعــد تقييــم املركــز يف الفتــرة االفتتاحيــة باســتخدام القيمــة الســوقية
يف نهايــة الفتــرة:
(800 =0.5 * )0.75/1200
اخلطوة الثانية
احســب الفــرق بيــن املركــز يف نهايــة الفتــرة واملركــز يف الفتــرة
االفتتاحيــة بعــد إعــادة تقييمــه:
900 =800 - 1700

 6يتم تناول استخدام األصول اجملمعة إلدارة األصول االحتياطية يف
الفصل  6من دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل (الطبعة
السادسة).
 7لالطالع على خصائص الكيانات ذات الغرض اخلاص ،راجع الفقرتين
 50-4و 51-4من دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل
(الطبعة السادسة).

 8راجع الفصل  ،3القسم هـ يف دليل ميزان املدفوعات ووضع
االستثمار الدويل (الطبعة السادسة).

اخلطوة الثالثة
أعد تقييم املعامالت بمتوسط قيمة املعامالت:
(1080 =0.6 * )0.5/900
ُت َســب تغيــرات األســعار األخــرى كفــرق بيــن التغيــر يف املراكــز
واملعامالت املُعاد تقييمها ،كالتايل580- = 1080 - )1200 - 1700( :
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 21-10بالنسبة لالقتصادات ذات احلساب املايل
الذي تم حتريره ،يتمثل التحدي األساسي الذي يواجه جمع
بيانات االستثمار املباشر يف تغطية االستثمار املباشر
املوجه للخارج يف مسوح املؤسسات .وثمة صعوبات يف
حتديد املستثمرين املباشرين ويف وضع إطار جمتمع
إحصائي واف للوحدات املقيمة املستثمرة يف اخلارج.
وعادة ما تكون املسوح االستكشافية نقطة انطالق لوضع
إطار للمسوح لالستثمار املباشر املوجه للخارج ،رغم أنه
يف بعض احلاالت فإن مسح االستثمار املباشر املوجه
للداخل الذي يستهدف مؤسسات االستثمار املباشر املقيمة
ُيس َتخدم كنقطة انطالق .ومع ذلك ،قد يكون لدى الوحدات
املقيمة بخالف مؤسسات االستثمار املباشر استثمارات
مباشرة ضخمة يف اخلارج؛ وهذه قد تشمل شركات خاصة
وعامة على حد السواء ،وهيئات حكومية ،بما يف ذلك تلك
التي تتوىل إدارة صناديق الثروة السيادية .وسوف يتعين
على معدي البيانات جمع معلومات من نطاق واسع من
املصادر (بما يف ذلك تقارير وسائل اإلعالم ،ومنشورات
مؤسسات القطاع الصناعي ،وقواعد البيانات التجارية،
وقواعد بيانات االقتصادات الشريكة ،واإلفصاحات التي
توفرها الشركات املطروح أسهمها للتداول العام) كأساس
لوضع إطار واف للمجتمع اإلحصائي إلجراء مسوح
لالستثمار املباشر املوجه للخارج .وبالنسبة لالقتصادات
التي ُتري مسوحا استكشافية مليزان املدفوعات ،قد تمثل
هذه مسألة أقل أهمية.
 22-10ويستخدم بعض االقتصادات نظام إبالغ بيانات
املعامالت الدولية كمصدر معلومات لتدفقات االستثمار
املباشر 9.ومزايا ذلك تتمثل يف أن قدرا كبيرا من املعلومات
عن املعامالت يتوافر بسهولة من السجالت املصرفية،
كما أن استخدامه يتجنب تكلفة وضع عمليات بديلة جلمع
البيانات .غير أن نظام إبالغ بيانات املعامالت الدولية
يقيس فقط املعامالت النقدية .واالستثمار املباشر يتضمن
10
أيضا معامالت غير نقدية مثل األرباح املُعاد استثمارها،
وحصص امللكية املقدمة يف شكل آالت وما إىل ذلك ،والدين
فيما بين الشركات ومعامالت حصص امللكية التي ال يتم
تمريرها من خالل البنوك املقيمة .كذلك جند أن استمارات
اإلبالغ املعممة للنقد األجنبي/البنوك عادة ما ال تكون
مناسبة لتفسير مفهوم االستثمار املباشر ،مما يؤدي إىل
مشاكل يف التبويب ونقص يف التغطية من البيانات التي
يتم جمعها .وقد ال يأخذ نظام إبالغ بيانات املعامالت
الدولية يف احلسبان معامالت االستثمار املباشر بالعملة
احمللية .وحينما ال ُيستخدم هذا النظام كمصدر رئيسي،
 9يف بعض البنوك املركزية ،تطور نظام إبالغ بيانات املعامالت الدولية
كنظام إلبالغ البيانات كان قائما فيما سبق على نظام مراقبة النقد
األجنبي؛ ومع قيام االقتصادات بإلغاء نظام مراقبة النقد األجنبي ،أصبح
هذا النظام مصدرا أقل شموال إلحصاءات ميزان املدفوعات.
 10يتضمن الفصل  11من دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل
(الطبعة السادسة) مثاال رقميا حلساب األرباح املُعاد استثمارها ملؤسسة
استثمار مباشر (اإلطار  .)5-11راجع أيضا امللحق .4

يمكنه توفير معلومات عن إطار العينة ،مما يسمح بجمع
بيانات من خالل مصادر أخرى مثل مسوح املؤسسات .على
سبيل املثال ،يمكن لهذا النظام أن يوفر دالئل على مؤسسات
االستثمار املباشر اجلديدة أو التي مل تعد قائمة ،وكذلك
عن حجم املعامالت األجنبية .ومثل هذه املعلومات مفيدة
إلنشاء أو حتديث سجالت األعمال وحتديد ُأطر املعاينة.
 23-10والهيئات الوطنية التي تقدم املوافقات على
االستثمار املباشر املتجه للداخل أو تنظمه أو كليهما معا
توفر مصدرا للمعلومات متاحا بسهولة .غير أن املنفعة
من هذه البيانات إلعداد احلسابات الدولية عادة ما تكون
حمدودة .فقد ال تتحقق االستثمارات التي تمت املوافقة
عليها ،ومن ثم يتعين على معدي البيانات إيجاد وسيلة
تكون األساس يف حتديد تدفقات الفعلية لالستثمار املتجه
للداخل (بما يف ذلك متابعة الصحافة املالية ومنشورات
مؤسسات القطاع الصناعي) .كذلك جند أن بيانات املوافقات
قد ال تغطي املعامالت غير املرتبطة بحصص امللكية مثل
اإلقراض ،واملعلومات عن دخل ومسحوبات االستثمار قد ال
تكون متوفرة .وينبغي ملعدي البيانات أن يكونوا على بينة
أيضا من تغطية الصناعات من البيانات التي يتم جمعها
من أي هيئة منفردة منوط بها تشجيع االستثمار ،ذلك ألنه
يف بعض االقتصادات قد ال تقع مسؤولية املوافقة على
االستثمارات يف قطاعات رئيسية (مثل البترول ،واالتصاالت
السلكية والالسلكية ،والتمويل) على عاتق هيئة عامة لترويج
االستثمار ولكن على عاتق هيئات منوط بها منح املوافقات
أو هيئات تنظيمية معنية خصيصا بالصناعات .على سبيل
املثال ،عادة ما تكون البنوك املركزية مصدرا للبيانات
عن االستثمار املباشر يف القطاع املصريف .ويف هذه
احلالة ،ينبغي ملعدي البيانات التأكد من جمع البيانات من
كافة الهيئات املعنية .كذلك قد ترتبط عملية منح املوافقة
باستثمارات تزيد عن حدود فاصلة ،وسوف تستلزم تقديرا
ملعامالت االستثمار املباشر التي تقع دون احلدود الفاصلة.
ويتمثل أحد املناهج يف إجراء مسوح دورية ملؤسسات
االستثمار املباشر غير املرصودة يف مصادر البيانات
القائمة على العمليات اإلدارية.
 24-10وكما هو مذكور يف املرشد إىل وضع االستثمار
الدويل ،فإن البيانات املعنية بأدوات الدين املرتبطة
باالستثمار املباشر يمكن احلصول عليها من سجل للقروض
اخلارجية ُيس َتخدم يف بعض االقتصادات لتتبع الدين
اخلارجي للقطاع اخلاص .وعادة ما يحتفظ مكتب إدارة
الدين أو البنك املركزي بهذه السجالـت.
 ٢٥-١٠كذلك قد توفر كشوف الدخل وامليزانية العمومية
لشركات االستثمار املباشر بيانات مفيدة الشتقاق/
تقدير معامالت االستثمار املباشر .فكشوف الدخل توفر
بيانات املعامالت فيما يتعلق باإليرادات واملصروفات،
ولكنها قد ال توفر تقسيما على أساس اإلقامة (أجنبي/
حملي) لتسمح بتحديد معامالت ميزان املدفوعات بسهولة.
وقد يمكن تعزيز املعلومات ببيانات من التقارير السنوية

		
احلساب املايل
األكثر تفصيال للشركات وبما لدى معدي البيانات من
معرفة عن العمليات التشغيلية للشركة .ومع ذلك ،بالنسبة
للشركات متعددة اجلنسيات قد يتم عرض البيانات على
أساس موحد ،بحيث تغطي جمموعة من الشركات الكائنة
يف اقتصادات خمتلفة؛ وهذا يحد من فائدة البيانات إلعداد
بيانات احلسابات الدولية .وقد يكون استخدام طرق التقدير
غير املباشرة مطلوبا لتقسيم البيانات .على سبيل املثال،
يمكن استخدام البيانات عن اإليرادات أو التوظيف حسب
االقتصاد ،إن وجدت ،يف تقسيم البيانات املوحدة.
 ٢٦-١٠ويقوم عدد متزايد من االقتصادات بإعداد
ونشر إحصاءات االستثمار الدويل حسب االقتصاد املقابل.
ففي عام  ،2010أطلق صندوق النقد الدويل املسح املنسق
لالستثمار املباشر ،وهو جمهود إحصائي عاملي جلمع
البيانات مصمم لتحسين مستوى توافر وجودة البيانات
املعنية باالستثمار األجنبي املباشر ،سواء ككل أو حسب
االقتصاد املقابل صاحب امللكية املباشرة .و ُأجري أول
مسح منسق لالستثمار املباشر اعتبارا من نهاية ،2009
ويتم إجراؤه سنويا منذ ذلك احلين .وتتسق املفاهيم
والتغطية والتقييم وتبويب البيانات التي يتم جمعها يف
املسح املنسق لالستثمار املباشر مع دليل ميزان املدفوعات
ووضع االستثمار الدويل (الطبعة السادسة) والطبعة الرابعة
من التعريف املرجعي لالستثمار األجنبي املباشر الصادر
11
عن منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي.
 27-10وقاعدة بيانات منظمة التعاون والتنمية يف
امليدان االقتصادي إلحصاءات االستثمار املباشر الدولية
تعرض إحصاءات عن االستثمار املباشر املتجه من وإىل
اقتصادات منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي.
قسم البيانات حسب املنطقة اجلغرافية والقطاع الصناعي
و ُت َّ
لتدفقات ومراكز االستثمار املباشر.
 28-10ويف بعض احلاالت ،يتم توظيف طرق التقدير
غير املباشرة عندما ال توجد نظم جمع البيانات أو عندما
يشوبها القصور .وتستند أساليب التقدير إىل جمموعة متنوعة
من مصادر البيانات ،بما يف ذلك إحصاءات الواردات،
وبيانات الضرائب ،وتصاريح البناء .وقد يستخدم معدو
البيانات بيانات التجارة عن واردات مؤسسات االستثمار
املباشر لتقدير مستوى تدفقات االستثمار املباشر املتجه
للداخل أو قد يستخدم املعلومات لتكميل املعلومات التي يتم
احلصول عليها من مصادر أخرى مثل نظام إبالغ بيانات
املعامالت الدولية.
 29-10ويف بعض االقتصاداتُ ،تس َتخدم البيانات
الضريبية عن األرباح جنبا إىل جنب مع املعلومات املرتبطة
واالفتراضات اخلاصة بالصناعات لتحديد خصائص
 11راجع الفصل السابع لالطالع على مناقشة حول التعديالت التي يتم
إدخالها على بيانات املسح املنسق لالستثمار املباشر والالزمة إلعداد
حسابات ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل .ويشرح اجلدول 1-7
يف امللحق  7كيفية مضاهاة بيانات االستثمار املباشر التي يتم جمعها
بموجب مبدأ الوجهة مع عرض البيانات بموجب مبدأ األصول/اخلصوم.
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الدخل وامليزانية العمومية ملؤسسات االستثمار املباشر،
وذلك كأساس لتقدير معامالت ومراكز االستثمار املباشر.
وللتعامل مع قضايا التغطية املرتبطة بعمليات جمع
البيانات القائمة على حدود فاصلة ،يجوز أيضا استخدام
البيانات الضريبية لتقدير معامالت صغرى مؤسسات
االستثمار املباشر ،من خالل افتراض نسب للربحية متعلقة
بالصناعات.
 30-10ويمكن أيضا تقدير تدفقات االستثمار املباشر
املرتبطة بأنشطة البناء على أساس تصاريح البناء ،ولكن
يتعين على معدي البيانات توخي احلذر حيال القصور التي
تنطوي عليها بيانات املوافقات.
 31-10واملعلومات املالية التي يكشف عنها
املستثمرون املباشرون ،بما فيها املعلومات التي يتم
اإلفصاح بها الستيفاء املتطلبات التنظيمية للجان اإلشراف
على سوق األوراق املالية ،تفيد كذلك يف حتديد التدفقات،
خاصة للمشاريع االستثمارية اجلديدة.

استثمار احلافظة

املفهوم والتغطية

ُ 32-10يع َّرف استثمار احلافظة بأنه املعامالت
واملراكز عبر احلدود التي تنطوي على سندات دين أو حصص
ملكية ،عدا تلك املتضمنة يف االستثمار املباشر أو األصول
االحتياطية (دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار
الدويل ،الطبعة السادسة ،الفقرة  .)54-6وسندات امللكية
هي أدوات تعترف باملطالبة على القيمة املتبقية من شركة
ما .وسندات الدين هي أدوات قابلة للتداول ُتس َتخدم كإثبات
لوجود دين .وهي تشمل الكمبياالت ،والسندات ،وشهادات
اإليداع القابلة للتداول ،واألوراق التجارية ،وسندات الدين
غير املضمونة ( ،)Debenturesواألوراق املالية املضمونة
بأصول وما شابهها من أدوات يجري تداولها عادة يف
األسواق املالية.
 33-10ويعرض القسم املعنون «جمع البيانات عن
النشاط الدويل املرتبط باألوراق املالية» يف الفصل الثالث
معلومات مفصلة عن جمع البيانات املعنية بالنشاط الدويل
املرتبط باألوراق املالية .ويغطي مسائل معنية بتحديد
اجلهات املُصدِرة واملالكة لألوراق املالية ،والطرف املقابل
يف املعاملة .كذلك يصف الفصل بالتفصيل مصادر البيانات
احملتملة جلمع البيانات عن األوراق املالية وكيفية التغلب
على املشكالت احملتملة.

تقييم مراكز ومعامالت استثمار احلافظة

12

 34-10تندرج املعامالت املالية يف األوراق املالية
عموما حتت أربع فئات )1( :اإلصدارات؛ ( )2االسترداد؛ ()3
املشتريات؛ ( )4املبيعات .وهذه املعامالت عادة ما تكون
قابلة للقيد ويمكن جمع بياناتها باستخدام استمارة لألوراق

 12يتم مناقشة تقييم مراكز األصول واخلصوم املالية يف الفصل  3من دليل
ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل (الطبعة السادسة).
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اإلطار  :3-10طرق عامة لتقدير القيمة العادلة لدين استثمارات احلافظة
عندمــا ال تتوافــر بيانــات ســعر الســوق ألدوات ديــن اســتثمارات احلافظــة ،ثمــة طريقتــان عامتــان لتقديــر القيمــة العادلــة (وهــي قيمــة مقا ِربــة للقيمــة الســوقية
ملثــل هــذه األدوات).
•خصم التدفقات النقدية املستقبلية لتساوي القيمة احلالية باستخدام سعر فائدة سوقي؛
•استخدام أسعار السوق لألصول واخلصوم املالية املشابهة.
الطريقــة العامــة األوىل تتمثــل يف تقديــر األصــول واخلصــوم املاليــة باســتناد القيمــة الســوقية إىل القيمــة احلاليــة ،أو اخملصومــة زمنيــا ،للتدفقــات
النقديــة املســتقبلية .وهــذا نهــج راســخ للتقييــم ســواء مــن الناحيــة النظريــة أو التطبيقيــة .وحتســب هــذه الطريقــة القيمــة الســوقية ألصــل أو خصــم مــايل مــا
كمجمــوع القيــم احلاضــرة لكافــة التدفقــات النقديــة املســتقبلية .و ُتعطَ ــى القيمــة الســوقية باملعادلــة التاليــة:
			
n (Cash flow)t
Discounted present value = ∑ ––––––––––––,
			
t=1
(1 + i)t

حيــث يشــير  (Cash flow)tإىل التدفــق النقــدي يف فتــرة مســتقبلية ( ،)tويــدل  nعلــى عــدد الفتــرات املســتقبلية املتوقــع لهــا تدفقــات نقديــة ،وتشــير  iإىل
ســعر الفائــدة املطبــق خلصــم التدفــق النقــدي املســتقبلي يف الفتــرة .t
والطريقــة ُيســهل نســبيا تطبيقهــا لتقييــم أي أصــل أو خصــم مــايل إذا كانــت التدفقــات النقديــة املســتقبلية معلومــة بصــورة يقينيــة أو يمكــن تقديرهــا،
وإذا كان مــن املمكــن رصــد ســعر فائــدة ســوقي (أو سلســلة مــن أســعار الفائــدة الســوقية).
واســتناد القيمــة الســوقية مباشــرة إىل الســعر الســوقي ألداة ماليــة مشــابهة هــو أســلوب مســتخدم كثيــراً عندمــا ال يمكــن رصــد ســعر ســوقي بصــورة
مباشــرة .علــى ســبيل املثــال ،فــإن الســعر الســوقي لســند مــا ذي أجــل اســتحقاق متبقــي مدتــه خمــس ســنوات يمكــن أن ُيعطَ ــى بواســطة الســعر الســوقي لســند ذي
أجــل خمــس ســنوات متــداول يف البورصــة يتســم بمخاطــر عــدم ســداد مشــابهة .ويف حــاالت أخــرى ،قــد يكــون مــن املناســب اســتخدم ســعر الســوق ألداة ماليــة
مشــابهة ،ولكــن مــع بعــض التعديــل يف القيمــة الســوقية تعويضــا عــن الفــروق يف مســتوى الســيولة و/أو مســتوى اخملاطــر بيــن األدوات.
ويف بعــض احلــاالت ،قــد يتســم األصــل أو اخلصــم املــايل ببعــض خصائــص كل أداة مــن األدوات املاليــة العديــدة األخــرى ،حتــى وإن كانــت خصائصــه
غيــر مشــابهة بوجــه عــام ألي مــن هــذه األدوات .يف مثــل هــذه احلــاالت ،فــإن املعلومــات عــن األســعار الســوقية واخلصائــص األخــرى (كنــوع األداة ،وقطــاع
اإلصــدار ،وأجــل االســتحقاق ،والتصنيــف االئتمــاين وخالفــه) لــأدوات املتداولــة يمكــن اســتخدامها يف تقديــر القيمــة الســوقية لــأداة.

املالية الدولية (راجع امللحق  ،8االستمارة النموذجية رقم
 ،19األوراق املالية الدولية) .وبالنسبة لألوراق املالية
الصادرة عن مقيمين ويمتلكها غير مقيمين ،فإن املعامالت
املناظرة تؤثر على جانب صايف حتمل اخلصوم يف احلساب
املايل؛ وبالنسبة لألوراق املالية الصادرة عن غير مقيمين
ويمتلكها مقيمون ،فإن املعامالت املقابلة تؤثر على جانب
صايف اقتناء األصول يف احلساب املايل .وتنطبق األعراف
التالية على كل من اجلزء ألف (األوراق املالية الصادرة يف
«نيولند» وهو بلد افتراضي) واجلزء باء (األوراق املالية
الصادرة يف اخلارج) من االستمارة رقم .19
 35-10وينبغي بصفة عامة تقييم مراكز األصول
واخلصوم املالية كما لو كان تم اقتناؤها عبر معامالت
سوقية يف تاريخ إبالغ امليزانية العمومية .ونظرا ألن عددا
كبيرا من األصول املالية يتداول بانتظام يف األسواق ،فمن
املمكن تقييمها باستخدام األسعار املعلنة من هذه األسواق
مباشرة 13.وبالنسبة لألصول واخلصوم غير املتداولة يف
األسواق املالية أو املتداولة على فترات متباعدة فحسب ،من
الضروري تقدير قيم عادلة تعتبر يف الواقع مقا ِربة ألسعار
 13إذا كانت األسواق املالية مغلقة يف تاريخ امليزانية العمومية ،تكون
األسعار السوقية التي ينبغي استخدامها يف التقييم هي األسعار التي كانت
سائدة يف أقرب تاريخ سابق عندما كانت األسواق مفتوحة.

السوق .و ُتس َتخدم طريقتان عامتان لتقدير القيم العادلة لدين
استثمارات احلافظة )1( :خصم التدفقات النقدية املستقبلية
لتساوي القيمة احلاضرة باستخدام سعر فائدة سوقي؛ ()2
استخدام أسعار السوق لألصول واخلصوم املالية املشابهة.
ويتم تناول هذه الطرق باملناقشة يف اإلطار  .3-10ويمكن
تقييم حصص ملكية استثمارات احلافظة غير املتداولة
باستخدام نفس الطرق املستخدمة لتقييم حصص االستثمار
املباشر غير املتداولة—راجع دليل ميزان املدفوعات
ووضع االستثمار الدويل (الطبعة السادسة) ،الفقرات 16-7
و 17-7و.29-7
 36-10وعندما تصدر سندات الدين (بما يف ذلك
سندات اخلصم الكبير والسندات بدون قسائم) ،واألذون،
واألوراق املالية قصيرة األجل املشابهة بخصم (أو بعالوة)،
عامل الفرق بين سعر اإلصدار وقيمته االسمية أو قيمته
ُي َ
االستردادية عند االستحقاق كفائدة (فائدة سالبة) على
مدار عمر األداة .وعندما تصدر سندات الدين بخصم ،يتم
قيد تكاليف الفائدة التي تستحق كل فترة على أنها ُمعاد
استثمارها يف سند الدين ،مما يزيد من املبلغ األصلي القائم.
ويمكن وصف هذا املنهج على أنه رسملة للفائدة؛ فهو ليس
مكسب حيازة ملالك الورقة املالية .وعندما تصدر سندات
الدين بعالوة ،فإن املبلغ املستحق كل فترة يقلل من قيمة

		
احلساب املايل
سند الدين .ويعرض الفصل  11من دليل ميزان املدفوعات
ووضع االستثمار الدويل (الطبعة السادسة) أمثلة رقمية على
كيفية حساب الفائدة املستحقة على السندات بدون قسائم
(اإلطار  )2-11وعلى السندات املربوطة بمؤشر (اإلطاران
 3-11و .)4-11والقيد املقابل للفائدة املستحقة عبارة عن
زيادة يف قيمة سندات الدين يف احلساب املايل.

 37-10وعند قيام األفراد والكيانات األخرى بتغيير
اقتصاد اإلقامةُ ،تضاف أصولهم املالية املوجودة إىل
وضع االستثمار الدويل أو ُتستبعد منه من خالل تعديل
يف التبويب ،وليس عن طريق احتساب معامالت يف ميزان
املدفوعات .وال ينطوي تغيير اإلقامة على معاملة بين
كيانين ،بل على تغير وضع مؤسسة واحدة أو فرد واحد.
وتطبق معاملة تغير اإلقامة على كافة األصول واخلصوم
املالية ،وليس فقط على تلك التي تنتقل إىل اقتصاد اإلقامة
اجلديد .ويتم التعديل يف التبويب يف وضع االستثمار الدويل
من خالل حساب التغيرات األخرى يف األصول واخلصوم
املالية ،والتغيرات األخرى يف احلجم ،حتت الفئة الوظيفية
واألداة املناسبة (راجع «حساب التغيرات األخرى يف
األصول واخلصوم املالية» يف الفصل .)9
 38-10وبالنسبة ألسهم حصص امللكية املدرجة يف
األسواق املنظمة أو املتداولة بسهولة ،فإن قيمة املراكز
القائمة ينبغي أن تستند إىل أسعار السوق التي يمكن رصدها.
وكما هو مذكور آنفا ،فإن قيمة جمموع حصص ملكية
املساهمين التي ليست لها أسعار معلنة يف أسواق األوراق
املالية أو ال تتداول بانتظام يمكن تقديرها باستخدام أي
من الطرق الواردة واملوصوفة يف دليل ميزان املدفوعات
ووضع االستثمار الدويل (الطبعة السادسة) ،الفقرات من
 16-7إىل .19-7

مصادر البيانات

 39-10و ُتس َتخلص بيانات استثمارات احلافظة بصفة
رئيسية من املصادر واملسوح الرسمية ،تبعا يف العادة إىل
درجة التنظيم ونطاق األنشطة العابرة للحدود .ومصادر
البيانات الرئيسية هي كالتايل.
 40-10توفر اإلحصاءات النقدية واملالية بيانات مراكز
األصول واخلصوم املالية لشركات اإليداع (البنوك املركزية
وشركات اإليداع األخرى) .إال أنه ،كما توضح املناقشة
يف امللحق  6حتت عنوان «روابط احلسابات الدولية مع
اإلحصاءات النقدية واملالية» ،يوجد بعض القيود الستخدام
14
اإلحصاءات النقدية إلعداد بيانات وضع االستثمار الدويل.
وحتديدا ،ترتبط هذه القيود بما يلي:
 14ويناقش القسم املعنون «روابط احلسابات الدولية مع اإلحصاءات
النقدية واملالية» يف امللحق  6أيضا كيفية التغلب على هذه القيود.
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• التقييم :على سبيل املثال ،يف اإلحصاءات النقدية
واملالية يتم قياس اخلصوم يف شكل أسهم وحصص
ملكية أخرى بالقيمة الدفترية بينما ينبغي قياس
أصول وخصوم األسهم يف دليل ميزان املدفوعات
ووضع االستثمار الدويل (الطبعة السادسة) بالقيمة
السوقية.
• التغطية :على سبيل املثالُ ،تص َّنف صناديق سوق
املال يف اإلحصاءات النقدية واملالية حتت شركات
اإليداع األخرى ،يف حين تندرج يف دليل ميزان
املدفوعات ووضع االستثمار الدويل (الطبعة
السادسة) حتت الشركات املالية األخرى.
• الفئات الوظيفية :على سبيل املثال ،اإلحصاءات
النقدية واملالية ال َتستخدِم الفئات الوظيفية لتبويب
األصول واخلصوم املالية ،األمر الذي يؤدي إىل
صعوبة إعداد بيانات وضع االستثمار املباشر يف
وضع االستثمار الدويل للشركات املالية األخرى بناء
على اإلحصاءات النقدية واملالية.
• التقسيم وفق أجل االستحقاق :على سبيل املثال،
اإلحصاءات النقدية واملالية ال تتضمن تقسيما
حسب أجل االستحقاق سوى خلصوم البنك املركزي
جتاه غير املقيمين ،ولكن ليس لألصول املالية للبنك
املركزي ،أو ألصول وخصوم شركات تلقي الودائع
األخرى والشركات املالية األخرى.
 41-10وعند استخدام بيانات مراكز اإلحصاءات
النقدية واملالية الشتقاق بيانات املعامالت ،يتعين أن
يكون معدو البيانات على دراية بأساس القيد للبيانات
املصدرية ،وينبغي أن يسعى الستبعاد التغيرات يف املراكز
التي تفسرها التغيرات األخرى يف احلجم وإعادة التقييم
(تغيرات أسعار الصرف وتغيرات األسعار األخرى) ألجل
إعداد تقدير موثوق للمعامالت يستند إىل التغيرات يف املركز
(راجع اإلطار .)2-10
 42-10ويمكن أيضا االستعانة بنظام إبالغ بيانات
املعامالت الدولية للحصول على بيانات املعامالت ،ولكن
ينبغي للتغطية أن تشتمل على بيانات معامالت شركات
اإليداع األخرى حلسابها اخلاص باإلضافة إىل تلك
املعامالت التي تتم لصالح عمالئها.
 43-10كذلك أصبحت قواعد بيانات األوراق املالية
على أساس كل ورقة على حدة منتشرة على نحو متزايد،
وتستخدم يف عدد من االقتصادات كأساس لقيد/تقدير
قيود ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل .وقاعدة
بيانات األوراق املالية على أساس كل ورقة على حدة هي
قاعدة بيانات مصغرة ُتخ َّزن بها اإلحصاءات على مستوى
عرف كذلك بقاعدة
فرادى األسهم و/أو سندات الدين؛ و ُت َ
البيانات املرجعية لألوراق املالية .و ُتص َّنف هذه املعلومات
وفقا لطائفة من اخلصائص أو السمات التي قد تتغير تبعا
للغرض من قاعدة البيانات .واملتغيرات الرئيسية التي
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ُتخ َّزن يف قواعد بيانات األوراق املالية على أساس كل ورقة
على حدة هي )1( :الرقم الدويل لتعريف األوراق املالية أو أي
رقم تعريفي أو مفتاح آخر يتسم بأنه فريد وال لبس فيه؛ ()2
أي خصائص مرتبطة بجهة اإلصدار مثل اسم جهة اإلصدار،
وإقامة جهة اإلصدار ،والقطاع املؤسسي والقطاع الفرعي؛
( )3واخلصائص املرتبطة باألداة ،مثل تاريخ اإلصدار،
ونوع الورقة املالية ،وتاريخ االسترداد ،وعملة التقويم،
وسعر اإلصدار ،وسعر االسترداد ،واملبلغ القائم أو رسملة
األسواق؛ ( )4واخلصائص املرتبطة بالدخل كمدفوعات
وتواريخ القسائم؛ ( )5واخلصائص املرتبطة بالسعر مثل
قيمة السعر وتاريخه (راجع الرسم البياين م 1-3يف كتيب
إحصاءات األوراق املالية ،اجلزء األول).
 44-10وعادة ما تغطي قاعدة البيانات املرجعية
لألوراق املالية على أساس كل ورقة مالية على حدة فئات
متنوعة من األدوات املالية مثل سندات الدين ،وحصص
امللكية ،وأسهم أو وحدت صناديق االستثمار ،واملشتقات
املالية .ويمكن الربط بينها وبين املعلومات عن حيازات
األوراق املالية إلنشاء قاعدة بيانات حيازات األوراق
املالية .ولهذا الغرض ،فإن معلومات احليازات التي يقدمها
اجمليبون على مستوى كل ورقة على حدة مرتبطة (على سبيل
املثال من خالل رمز نظام الرقم الدويل لتعريف األوراق
املالية) على مستوى فرادى األوراق املالية بالبيانات
اخمل َّزنة يف قاعدة البيانات املرجعية لألوراق املالية على
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أساس كل ورقة على حدة.
 45-10وعلى جانب احلائزين ،فباإلضافة إىل
املعلومات الالزمة إلقامة الصلة مع قاعدة البيانات
املرجعية لألوراق املالية على أساس كل ورقة مالية على
حدة ،سوف تشتمل قاعدة البيانات على معلومات عن إقامة
احلائز وقطاعه املؤسسي/قطاعه الفرعي وعن حجم األوراق
املالية املقتناة .ويف غالبية احلاالت ،يتم جمع البيانات عن
احلائزين من أمناء احلفظ ،فضال عن املستودعات املركزية
لألوراق املالية ،على أساس كل ورقة مالية على حدة.
 46-10ويف بعض االقتصادات ،يتم جمع البيانات
عن استثمارات احلافظة من خالل املسوح املوجهة حلائزي
األوراق املالية (منهج املستثمر النهائي) و/أو أمناء احلفظ
(منهج أمناء احلفظ) .وعند اختيار أحد املنهجين أو مزيج
منهما ينبغي ملُعدي البيانات أن يسعى لتحديد أفضل تغطية
مع تقليل التداخل إىل احلد األدنى .ويف هذا الصدد ،قد يود
معدو البيانات مراعاة أبعاد القطاع ليس فقط ألغراض
16
حتليلية ولكن أيضا لتاليف االزدواج يف احلساب.
 47-10كذلك يمكن جمع معلومات عن املعامالت التي
تتم من خالل سوق األسهم يف االقتصاد املعني .غير أنه
يف بعض احلاالت قد تستند البيانات إىل جنسية أطراف
 15من الناحية الفنية ،ال يعني ذلك بالضرورة قاعدتين للبيانات خمتلفتين
اختالفا ماديا ،ولكن عناصر لقاعدة بيانات واحدة.
 16راجع املسح املنسق الستثمارات احلافظة :املرشد إىل املسح ،الطبعة
الثانية ( ،)2002الفصل الرابع ،لالطالع على مناقشة لطرق جمع بيانات
املراكز.

املعامالت ،وقد يكون من الالزم إجراء تعديالت لضمان
استيفاء معيار اإلقامة حسب دليل ميزان املدفوعات
ووضع االستثمار الدويل (الطبعة السادسة) .وقد تشكل
األوراق املالية الصادرة يف السوق احمللية ويقتنيها غير
املقيمين يف السوق الثانوية أيضا حتديات مماثلة ،وقد
يكون من الضروري إجراء تعديالت على البيانات التي يتم
جمعها من سوق األسهم لضمان استيفاء معيار اإلقامة
حسب دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل
(الطبعة السادسة) .وبالنسبة لألوراق املالية التي تصدرها
احلكومة—عادة من خالل مؤسسة اإليداع اخلاصة بها
(البنك املركزي)— قد تتوافر معلومات عن إقامة املشتري
من البنك املركزي أو من خالل أمناء احلفظ/الوكالء الذين
يتصرفون نياب ًة عن جهة اإلصدار.
 48-10وبالنسبة لبيانات االقتصاد الشريك ،فإن
املسح املنسق الستثمارات احلافظة الذي يعده صندوق النقد
الدويل هو مصدر رئيسي للبيانات (راجع الفصل  .)7ويمكن
استخدام سلسلة البيانات الواردة يف اجلدول  8من هذا املسح
حول «خصوم استثمارات احلافظة املشتقة حسب اقتصاد
احلائز غير املقيم» كمصدر بيانات لهذه املعلومات .وتستند
هذه البيانات املشتقة إىل البيانات التي تبلِّغها االقتصادات
املشا ِركة يف املسح املنسق الستثمارات احلافظة .وبالتايل،
يف معظم احلاالت ،سوف تمثل البيانات املشتقة حدا أدنى
جملموع خصوم احلافظة لالقتصاد املعد للبيانات .وإذا
كانت ،على سبيل املثال ،االقتصادات اجملاورة التي ال
عرف عنها
تشارك يف املسح املنسق الستثمارات احلافظة ُي َ
أنها حتتفظ بقدر كبير من خصوم استثمارات احلافظة
لالقتصاد املُعد للبيانات ،عندئذ فإن البيانات املشتقة من
هذا املسح سوف تقدر اجملموع بأقل من قيمته.
 49-10وبصفة عامة ،ال يمكن يف العادة حتديد صلة
وصل بين مشتري معين وبائع معين لألسهم املتداولة
يف أسواق األسهم .وتشير الفقرة  154-4من دليل ميزان
املدفوعات ووضع االستثمار الدويل (الطبعة السادسة) إىل
أنه« :يمكن عزو معامالت ميزان املدفوعات إىل الشريك
على أساس طريف املعاملة (وهما املشتري والبائع ،وهو
ما ُيطلق عليه منهج الطرف املقابل يف املعاملة) ،أو على
أساس إقامة جهة اإلصدار بالنسبة لألصول اململوكة (وهو
ما ُيطلق عليه منهج املدين-الدائن) .ويف هذه احلاالت ،من
املقبول اعتماد قاعدة لعزو األصول اململوكة إىل الشريك
على أساس إقامة إما الطرف املقابل يف املعاملة أو جهة
اإلصدار .ومن الناحية العملية ،ال تسمح املعلومات املتاحة
دائما بتحديد طريف املعاملة».
 50-10وبالتايل ،عندما يتعذر حتديد صلة وصل بين
مشتري معين وبائع معين ،يكون املنهج الذي ُيطلَق عليه
املدين-الدائن منهجا عمليا لقيد معامالت األوراق املالية
يف ميزان املدفوعات .وبمقتضى هذا املنهج ،عندما يقوم
مقيم بشراء (أو بيع) ورقة مالية صادرة عن مقيم ،تعتبر هذه
املعاملة حملية بغض النظر عن إقامة البائع (أو املشتري)
الفعلي للورقة املالية ،ألن األخير غير معروف ،وعندما

		
احلساب املايل
يشتري مقيم (أو يبيع) ورقة مالية صادرة عن غير مقيم،
تعتبر هذه املعاملة دولية بغض النظر عن إقامة البائع (أو
املشتري) الفعلي للورقة املالية ،وذلك مرة أخرى ألن األخير
غير معروف.
 51-10وفيما يلي بعض احلاالت لقيد معامالت األوراق
املالية يف ميزان املدفوعات بموجب منهج الدائن-املدين:
• يبيع مستثمر مقيم أسهما إىل غير مقيمين كانت مقيدة
يف سوق األسهم يف االقتصاد املقيم :املقيم املشارك
يف املعاملة ال يعلم ما إذا كان مقيم آخر أو غير مقيم
العرف ،وبموجب
يشتري األسهم؛ ومع ذلك ،حسب ُ
منهج الدائن-املدين يقوم البائع املقيم بإبالغ معاملة
مدرجة يف ميزان املدفوعات.
َ
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• يشتري مستثمرون غير مقيمين أسهما صادرة عن
مقيمين ومدرجة يف سوق األسهم يف االقتصاد
القائم بإعداد البيانات :يتعين قيد معامالت األوراق
املالية يف حسابات ميزان املدفوعات ألن غير مقيم
اشترى أسهما صادرة عن مقيم .وسوف تعلم شركة
السمسرة التي أجرت املعاملة بالنيابة عن عميلها
غير املقيم أن عميال غير مقيم شارك يف املعاملة.

• شراء أسهم صادرة عن سوق أسهم دولية :عندما
تتداول أسهم صادرة عن غير مقيم يف سوق األسهم
يف االقتصاد القائم بإعداد البيانات ،ال يتم تسجيل
معاملة دولية إال عند شراء مقيم لألسهم.

اإلطار  :4-10استخدام قاعدة البيانات املركزية لألوراق املالية يف النظام األوروبي للبنوك املركزية إلعداد
إحصاءات ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل
خلفية
أنشــأ النظــام األوروبــي للبنــوك املركزيــة يف العقــد املاضــي قاعــدة البيانــات املركزيــة لــأوراق املاليــة لتوفيــر معلومــات كاملــة ومتســقة وحمققــة وحديثــة
عــن كافــة األوراق املاليــة ذات الصلــة باألهــداف اإلحصائيــة لذلــك النظــام .وحتتــوي قاعــدة البيانــات املركزيــة علــى معلومــات عــن مــا يربــو علــى  9مليــون
مــن ســندات الديــن واألســهم وكذلــك أســهم/وحدات صناديــق االســتثمار املشــترك الصــادرة عــن مقيميــن يف البلــدان األعضــاء يف االحتــاد األوروبــي أو يف
حيازتهــم أو مقومــة باليــورو .ويتــم تغذيــة قاعــدة البيانــات املرجعيــة الشــاملة هــذه ببيانــات مــن عــدة جهــات جتاريــة مقدمــة للبيانــات ،والبنــوك املركزيــة
الوطنيــة التابعــة للنظــام األوروبــي للبنــوك املركزيــة ،ومــن مصــادر أخــرى .ويتــم اختيــار أكثــر القيــم موثوقيــة لــكل خاصيــة وســد الفجــوات بتقديــرات
(خاصــة لألســعار والدخــل) باســتخدام جمموعــة مــن القواعــد اآلليــة واخلوارزميــات واالســتفادة باخلبــرة املوجــودة يف النظــام األوروبــي للبنــوك املركزيــة
لتعزيــز جــودة البيانــات.
ومــن زاويــة إحصائيــةُ ،تس ـ َتخدم قاعــدة البيانــات املركزيــة يف اثنيــن مــن األغــراض :لتوفيــر املعلومــات لإلعــداد املباشــر لبيانــات جممــات منطقــة
اليــورو (مثــل إحصــاءات األوراق املاليــة) ،ولتوفيــر معلومــات مرجعيــة حــول فــرادى األوراق املاليــة وجهــات اإلصــدار ،وخاصــة لدعــم جمــع بيانــات
املقتنيــات مــن الــوكالء املبلغيــن بالبيانــات علــى أســاس كل ورقــة ماليــة علــى حــدة .ومنــذ عــام  ،2008فــإن اقتصــادات منطقــة اليــورو مل َزمــة باســتخدام
نظــام جمــع البيانــات علــى أســاس كل ورقــة ماليــة علــى حــدة إلعــداد بيانــات اســتثمارات احلافظــة يف ميــزان املدفوعــات ووضــع االســتثمار الــدويل.
ويف الســنوات الســابقة ،كان اإلبــاغ علــى أســاس كل ورقــة ماليــة علــى حــدة مســتخدما بصــورة متزايــدة (وأصبــح يف بعــض احلــاالت مطلوبــا بمقتضــى
القانــون) لإلحصــاءات املعنيــة بصناديــق االســتثمار ،واملؤسســات الوســيلية املاليــة ،واملؤسســات املاليــة النقديــة .وربــط قاعــدة البيانــات املركزيــة مــع
املعلومــات التفصيليــة بشــأن حائــزي األوراق املاليــة يوفــر جممــات حســب اقتصــاد اإلقامــة ،والقطــاع االقتصــادي ،وربمــا جمموعــات مصرفيــة و/أو
تأمينيــة معينــة.
وقــد وضعــت جلنــة اإلحصــاءات 1يف النظــام األوروبــي للبنــوك املركزيــة إطــارا إلزاميــا إلدارة جــودة البيانــات يحــدد مســؤوليات البنــوك املركزيــة
الوطنيــة التابعــة ملنطقــة اليــورو والبنــك املركــزي األوروبــي .وتشــارك البنــوك املركزيــة الوطنيــة للبلــدان األعضــاء يف االحتــاد األوروبــي غيــر التابعــة
ملنطقــة اليــورو بصــورة طوعيــة يف تشــغيل قاعــدة البيانــات املركزيــة وإدارة جــودة بياناتهــا.
مزايا استخدام قاعدة البيانات املركزية
إحــدى املزايــا الرئيســية لقاعــدة البيانــات املركزيــة يف إعــداد إحصــاءات ميــزان املدفوعــات ووضــع االســتثمار الــدويل ،إذا مــا قورنــت باإلبــاغ اإلجمــايل،
تتمثــل يف مســؤولية ُمعــدي البيانــات ،وليــس اجمليبيــن ،عــن التبويــب اإلحصائــي لــأوراق املاليــة بأســلوب موحــد ومنســق .وهــذا مــن شــأنه تعزيــز دقــة
البيانــات واتســاقها ،وااللتــزام باملعاييــر اإلحصائيــة الدوليــة .كذلــك يتجنــب أخطــاء التقديــر والتبويــب احملتملــة أو اســتخدام إجــراءات جتميــع غيــر معممــة
مــن جانــب كيانــات إبــاغ خمتلفــة ،األمــر الــذي تترتــب عليــه مزايــا واضحــة مــن حيــث اجلــودة والتجانــس.
وتســمح قاعــدة البيانــات املركزيــة ،جنبــا إىل جنــب مــع املعلومــات عــن حيــازات األوراق املاليــة ،بإعــداد إحصــاءات جممعــة بالقيمــة الســوقية وقــد
توفــر كافــة العناصــر الالزمــة إلعــداد بيانــات تقســيمات شــاملة يف فئــة اســتثمارات احلافظــة يف إحصــاءات ميــزان املدفوعــات ووضــع االســتثمار الــدويل،
مثــل نــوع األداة ،وقطــاع جهــة اإلصــدار ،واقتصــاد جهــة اإلصــدار ،وعملــة اإلصــدار ،وآجــال االســتحقاق األصليــة واملتبقيــة ومــا إىل ذلــك .كذلــك جنــد أن
قاعــدة البيانــات هــذه مفيــدة ألغــراض تقديــر فــروق إعــادة التقييــم والتغيــرات األخــرى يف حجــم األصــول واخلصــوم حســب األداة املاليــة ،وكذلــك الشــتقاق
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اإلطار  :4-10استخدام قاعدة البيانات املركزية لألوراق املالية يف النظام األوروبي للبنوك املركزية إلعداد
إحصاءات ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل (تتمة)
بيانــات املعامــات مــن بيانــات املراكــز عاليــة التواتــر (عندمــا ال يتــم جمعهــا بشــكل مباشــر) .كذلــك تســمح باشــتقاق بيانــات دخــل االســتثمار علــى
أســاس االســتحقاق.
وتوفــر قاعــدة البيانــات املركزيــة قــدرا أكبــر مــن املرونــة لتلبيــة متطلبــات جديــدة أو إضافيــة مــن اخملرجــات (مثــل التغيــرات يف املناطــق اجلغرافيــة،
ويف تقســيم األدوات أو آجــال االســتحقاق أو تقســيم جديــد حســب العملــة) ولتســهيل احلصــول علــى سلســلة بيانــات متســقة .وهــذا غالبــا مــا يكــون ممكنــا دون
تقديــم طلبــات إضافيــة إىل الكيانــات املبلِّغــة ،وذلــك عــن طريــق إدخــال تعديــات علــى إجــراءات التجميــع التــي يديرهــا معــدو البيانــات.
ومنهــج األوراق املاليــة علــى أســاس إىل كل ورقــة ماليــة علــى حــدة يعــزز جــودة البيانــات ألنــه يســمح بالتحقــق مــن البيانــات بصــورة أفضــل وبمزيــد مــن
الدقــة يف حســاب بيانــات املراكــز و/أو التدفقــات .وتتــم مراجعــات عديــدة للجــودة علــى مســتوى فــرادى األوراق املاليــة بــدال مــن املســتوى اإلجمــايل .علــى
ســبيل املثــال ،يســمح هــذا املنهــج بمقارنــات جملمــوع اإلصــدارات واملقتنيــات القائمــة علــى مســتوى فــرادى األوراق املاليــة ،ومطابقــة التدفقــات واملراكــز
لفــرادى األوراق املاليــة ،وحتســين مســتوى املقارنــات الثنائيــة للبيانــات اجلغرافيــة.
ومصــدري أوراق ماليــة
ومــن شــأن توافــر املعلومــات علــى مســتوى فــرادى األوراق املاليــة تيســير عمليــة حتديــد عالقــات االســتثمار املباشــر بيــن حائــزي ُ
بعينهــا (حصــص امللكيــة بصفــة رئيســية) ،ممــا يحــد مــن خطــر ســوء التصنيــف عبــر الفئــات الوظيفيــة يف ميــزان املدفوعــات (أي بيــن االســتثمار املباشــر
واســتثمار احلافظــة) و/أو ازدواجيــة احلســاب.
ومــن منظــور منطقــة اليــورو ،يســمح توافــر البيانــات مــن قاعــدة البيانــات املركزيــة بإجــراء مراجعــات مفصلــة يف حــال تفــاوت مســاهمات اقتصــادات
منطقــة اليــورو يف جممــات ميــزان املدفوعــات ووضــع االســتثمار الــدويل ملنطقــة اليــورو.
التكاليف والتحديات املرتبطة باستخدام قاعدة البيانات املركزية
اتســمت تكاليــف إنشــاء قاعــدة البيانــات املركزيــة بضخامتهــا مثلهــا يف ذلــك مثــل تكاليــف التحديــث ،وهــو مــا يعنــي ضمنــا ارتفــاع التكاليــف نســبيا يف
مرحلــة التنفيــذ ،وهــو مــا يمكــن عــزوه بشــكل كبيــر إىل شــراء/إعداد األجهــزة والبرجميــات الالزمــة .كذلــك كانــت تكاليــف تكنولوجيــا املعلومــات لتخزيــن
قاعــدة البيانــات ومعاجلــة الكميــات الضخمــة مــن البيانــات كبيــرة ألن بيانــات قاعــدة البيانــات املركزيــة يتــم احلصــول عليهــا بصفــة رئيســية مــن اجلهــات
التجاريــة التــي تقــدم قواعــد البيانــات؛ واحلصــول علــى هــذه املعلومــات مكلــف نوعــا مــا علــى أســاس مســتمر.
وارتفــاع درجــة التشــغيل اآليل ضــروري لتبــادل البيانــات ولعمليــات املراجعــة والتجميــع الشــاملة االعتياديــة .وعليــه ،يجــب أن يكــون املوظفــون
املســؤولون مــن ذوي املهــارات اجليــدة ومدربيــن علــى اســتخدام النظــام.
ومقارنـ ًة باإلبــاغ املُج َّمــع ،فــإن إبــاغ البيانــات علــى أســاس كل ورقــة ماليــة علــى حــدة يعنــي حتويــل التكاليــف مــن وكالء اإلبــاغ إىل ُمعــدي البيانات،
يف حيــن أن التكاليــف الكليــة مــن املتوقــع أن تكــون أقــل .وإذا كان مــن الــازم علــى املبلِّغيــن ذاتهــم جتميــع البيانــات وفقــا للتصنيفــات اإلحصائيــة ،ينبغــي
لــكل منهــم تتبــع معلومــات كل ورقــة ماليــة علــى حــدة داخليــا وتنفيــذ إجــراءات التجميــع ،وهــو مــا ينطــوي علــى تكاليــف أعلــى.
باإلضافــة إىل ذلــك ،تــم خفــض التكاليــف احلديــة الســتحداث إحصــاءات جديــدة (ال توجــد حاجــة لتغييــر اســتمارات اإلبــاغ) وتــم حتســين االتســاق بيــن
خمتلــف أنــواع اإلحصــاءات.
املصدر :البنك املركزي األوروبي.
 1جلنــة اإلحصــاءات التابعــة للنظــام األوروبــي للبنــوك املركزيــة ترأســها إدارة اإلحصــاءات بالبنــك املركــزي األوروبــي وتتألــف مــن إدارة اإلحصــاءات بالبنــك املركــزي األوروبــي

ورؤســاء إدارات اإلحصــاءات بالبنــوك املركزيــة الوطنيــة التابعــة للنظــام األوروبــي للبنــوك املركزيــة.

املشتقات املالية (عدا االحتياطيات)
وخيارات االكتتاب املمنوحة للموظفين

املفهوم والتغطية
 52-10عقد املشتقات املالية هو أداة مالية مرتبطة

بأداة مالية أو مؤشر أو سلعة أولية حمددة أخرى ،ويمكن من
خاللها تداول خماطر مالية حمددة (كمخاطر أسعار الفائدة،
وخماطر أسعار الصرف ،وخماطر أسعار األسهم والسلع
األولية ،وخماطر االئتمان ،وما شابه ذلك) يف حد ذاتها يف
عامل املعامالت واملراكز يف املشتقات
األسواق املالية .و ُت َ
املالية كبند منفصل عن قيم أي بنود أساسية ترتبط بها.
وترد خطوات قيد املعامالت يف قيود املشتقات املالية

يف احلسابات الدولية يف الفقرات  34-8إىل  40-8من
دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل (الطبعة
السادسة).
 53-10وخيارات االكتتاب املمنوحة للموظفين هي
خيارات شراء أسهم شركة ماُ ،تقدَّم ملوظفي الشركة كشكل
من أشكال التعويض مقابل خدماتهم للشركة .وهذه
اخليارات تعطي ملالكها احلق ،وليس االلتزام ،بشراء قدر
معين من األسهم يف شركة ما بسعر حمدد سلفا .ويختلف
هذا اخليار قليال عن اخليار العادي املتداول يف سوق األسهم
ألنه غير قابل للتحويل اىل شخص أخر بوجه عام (إذا أمكن
تداول خيارات االكتتاب املمنوحة للموظفين يف األسواق

		
احلساب املايل
املالية بدون قيود ،فإنها ُتب َّوب ضمن املشتقات املالية)
وال يوجد خيار بيع 17.كذلك عادة ما ينتظر املوظفون فترة
سمح لهم بممارسة اخليار.
استحقاق معينة قبل أن ُي َ
درج معامالت خيارات االكتتاب املمنوحة
 54-10ال ُت َ
للموظفين يف احلسابات الدولية إال إذا كانت ذات طبيعة
عابرة للحدود؛ على سبيل املثال ،يف قليل من احلاالت التي
تكون فيها املؤسسة التي تصدر اخليار مقيمة يف اقتصاد
يختلف عن اقتصاد إقامة املوظفين .ومن املمكن أن تقدم
الشركات متعددة اجلنسيات للموظفين يف أحد االقتصادات
خيارات لشراء أسهم شركتها األم يف اقتصاد آخر .ويف
دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل (الطبعة
السادسة) ،يمكن أيضا أن تقيد خيارات االكتتاب املمنوحة
ملوردي السلع واخلدمات للمؤسسة ضمن خيارات االكتتاب
املمنوحة للموظفين على أساس أنه على الرغم من أنهم ليسوا
موظفين يف املؤسسة ،إال أن طبيعتهم ودوافعهم مشابهة.
 55-10واملعامالت عبر احلدود يف خيارات االكتتاب
املمنوحة للموظفين قد ال تكون ذات أهمية يف كثير من
االقتصادات .ويف احلاالت التي ال تقوم فيها عمليات
جمع البيانات األساسية برصد بيانات املعامالت ،ينبغي
ملُعدي البيانات إجراء دراسات استكشافية لتحديد حجم تلك
املعامالت كأساس التخاذ قرارات بشأن إجراء املسوح أو
الطرق األخرى جلمع البيانات.

تقييم املراكز واملعامالت يف املشتقات املالية

 56-10يتوقف تقييم املراكز واملعامالت يف املشتقات
املالية على نوع األداة .ويرد ملخص لقيد هذه املعامالت
واملراكز لدى نشوئها وعند تسويتها يف الفقرات من 34-8
إىل  40-8من دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار
الدويل (الطبعة السادسة) .و ُتشتق القيمة السوقية لعقد
املشتقات املالية اآلجل من الفرق بين سعر العقد املتفق
عليه للبند األساسي وسعر السوق السائد (أو سعر السوق
املتوقع أن يسود) لذلك البند ،مضروبا يف القيمة االفتراضية،
وخمصوم ًا على النحو املناسب .والقيمة االفتراضية هي
القيمة األساسية لعقد املشتقات املالية والالزمة حلساب
املدفوعات أو املقبوضات بموجب العقد .وهذه القيمة قد يتم
مبادلتها أو ال يتم .ويف احلالة اخلاصة بعقد املبادلة ،فإن
القيمة السوقية ُتش َتق من الفرق بين إجمايل املقبوضات
وإجمايل املدفوعات املتوقعة ،خمصوم ًا على النحو
املناسب—أي صايف قيمتها احلاضرة.
 17خيار البيع يعطي املشتري حق بيع األصل األساسي بسعر العقد يف
تاريخ انتهاء العقد أو قبله.
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 57-10ومن ثم يمكن حساب القيمة السوقية لعقد آجل
باستخدام املعلومات املتاحة—أسعار السوق والعقود للبند
األساسي ،والوقت املتبقي إىل حين تاريخ استحقاق العقد،
والقيمة االفتراضية ،وأسعار الفائدة السائدة يف السوق.
ومن وجهة نظر الطرفين املقابلين ،فإن قيمة عقد آجل قد
تصبح سالبة (خصم) أو موجبة (أصل) وقد تتغير سواء من
حيث املقدار أو االجتاه بمضي الوقت تبعا للحركة يف سعر
البند األساسي يف السوق .ويتضمن اإلطار  5-10مثا ًال
رقميا توضيحيا .والعقود اآلجلة التي يتم تسويتها بصفة
يومية ،كالتي يتم تداولها يف األسواق املنظمة—واملعروفة
باملستقبليات—لها قيمة سائدة يف السوق ،ولكن بسبب
التسوية اليومية من املرجح أن تكون قيمتها صفرا يف نهاية
كل فترة.
 58-10ويتوقف سعر عقد اخليار على درجة التقلب
احملتملة لسعر البند األساسي ،واملدة املتبقية إىل حين تاريخ
االستحقاق ،وأسعار الفائدة ،والفرق بين سعر العقد وسعر
السوق للبند األساسي .وبالنسبة لعقود اخليار املتداولة،
بغض النظر عما إذا كانت متداولة يف بورصة ما أو ال ،يجب
أن يستند التقييم إىل السعر الذي يمكن رصده .وعند إنشاء
األداة ،فإن القيمة السائدة يف السوق لعقد خيار غير متداول
هي قيمة العالوة املدفوعة أو املتلقاة (على نقيض عقد من
النوع اآلجل ،والذي ال يتطلب بوجه عام تسجيل معاملة يف
مشتقة مالية ألن املعتاد أن يتم تبادل خماطر متساوية يف
القيمة) .وبالتايل يمكن تقييم عقود اخليار غير املتداولة
باستخدام نماذج رياضية مثل نموذج «بالك-شولز»
( )Black-Scholesالذي يأخذ يف احلسبان العوامل سابقة
الذكرة التي حتدد أسعار عقود اخليار .ويف حالة عدم وجود
نموذج للتسعير ،يجوز استخدام السعر املب َّلغ لألغراض
احملاسبية أو التنظيمية .وخالفا للعقود اآلجلة ،ال يمكن أن
تتحول عقود اخليار من القيمة السالبة إىل القيمة املوجبة
أو العكس ،ولكنها تظل أصال للمالك وخصما مستحقا على
حمرر عقد اخليار.

تقييم وتسجيل مراكز ومعامالت خيارات
االكتتاب املمنوحة للموظفين
 59-10خيار االكتتاب املمنوح للموظفين هو اتفاق
يتم إبرامه يف تاريخ معين (تاريخ «منح اخليار») يمكن
بموجبه للموظف شراء عدد معين من أسهم رب العمل بسعر
معلن (سعر «التنفيذ») إما يف وقت حمدد (تاريخ «استحقاق
ممارسة اخليار») أو خالل فترة زمنية (فترة «التنفيذ») تلي
تاريخ استحقاق ممارسة اخليار مباشرة .وتاريخ التنفيذ هو
التاريخ الذي يمكن فيه ممارسة اخليار.
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 60-10وكما هو مذكور يف نظام احلسابات القومية
لعام  ،2008من األمور احملاسبية التي يوصى بها
اجمللس الدويل للمعايير احملاسبية أن حتدد الشركة
قيمة عادلة خليارات األسهم يف تاريخ املنح ،وذلك من
خالل احلصول على سعر تنفيذ األسهم يف ذلك الوقت
مضروبا يف عدد اخليارات املتوقع ممارستها يف تاريخ
االستحقاق مقسوما على عدد سنوات اخلدمة حتى تاريخ
االستحقاق .ويتم تطبيق هذه القيمة العادلة على عدد
سنوات اخلدمة من أجل احلصول على التكاليف التي
تتكبدها الشركة يف السنة .ويف نظام احلسابات القومية
لعام  ،2008فإنه يف حالة عدم وجود سعر سائد يف
السوق قابل للرصد أو تقدير من جانب املؤسسة بناء
على التوصيات التي سبق التحدث عنها من اجمللس
الدويل للمعايير احملاسبية ،فسوف حتدد قيمة اخليارات
باستخدام نموذج تسعير خيارات األسهم (نظام
احلسابات القومية لعام  ،2008الفقرتان 386-17
و.)387-17

 61-10وعند قيد خيارات االكتتاب املمنوحة
للموظفين يف احلسابات الدولية ،يجب تقدير القيمة يف
سجل معاملة (حتمل خصم) يف احلساب
تاريخ املنح .و ُت َّ
املايل القتصاد رب العمل كقيد مقابل لتعويضات
سجل معاملة
العاملين (قيد مدين) يف احلساب اجلاري .و ُت َّ
(اقتناء أصول) يف احلساب املايل لالقتصاد الذي يقيم
فيه املوظف كقيد مقابل لتعويضات العاملين (قيد دائن)
درج يف هذه املرحلة أصل/
يف احلساب اجلاري .كذلك ُي َ
خصم مايل يف وضع االستثمار الدويل القتصاد العامل
(األسرة املعيشية)/رب العمل .ومن حيث املبدأ ،فإن أي
تغير يف قيمة خيارات االكتتاب املمنوحة للموظفين
عامل
بين تاريخ املنح وتاريخ االستحقاق يجب أن ُي َ
عامل أي تغير يف القيمة
كتعويضات عاملين ،يف حين ُي َ
بين تاريخ االستحقاق وتاريخ التنفيذ على أنه مكاسب
أو خسائر حيازة.

 62-10وعند ممارسة خيار االكتتاب املمنوح
للموظفين ،تزول املراكز ضمن املشتقات املالية
وخيارات االكتتاب املمنوحة للموظفين لتحل حملها
قيمة األسهم املقتناة .ويحدث هذا التغير يف التبويب من
خالل املعامالت يف احلساب املايل على النحو التايل.
سجل يف احلساب املايل القتصاد رب العمل معاملة
ُت َّ
ضمن استثمارات احلافظة ،وحصص امللكية وأسهم
صناديق االستثمار (زيادة يف حتمل اخلصوم) كقيد
مقابل النخفاض خصوم املشتقات املالية وخيارات
سجل يف احلساب
االكتتاب املمنوحة للموظفين .و ُت َّ
املايل لالقتصاد الذي يقيم فيه املوظف معاملة ضمن
استثمارات احلافظة ،وحصص امللكية وأسهم صناديق
االستثمار (زيادة يف اقتناء األصول) كقيد مقابل

النخفاض أصول املشتقات املالية وخيارات االكتتاب
18
املمنوحة للموظفين.
 63-10وإذا انقضى حق خيار االكتتاب املمنوح ألحد
املوظفين خالل الفترة بين تاريخ منح اخليار وتاريخ
استحقاق ممارسته دون تسوية متفق عليها بين الطرفين،
يقيد تغير آخر يف احلجم (باعتباره فقدانا لألصل من جانب
املوظف وانخفاضا يف اخلصوم املستحقة على رب العمل)
يف حساب التغيرات األخرى يف األصول واخلصوم املالية
(راجع الفقرة  12-9من دليل ميزان املدفوعات ووضع
االستثمار الدويل ،الطبعة السادسة).

مصادر البيانات

 64-10إحصاءات املشتقات املالية التي تعدها البنوك
املركزية يمكن احلصول عليها من ثالثة مصادر رئيسية:
( )1قد يستلزم البنك املركزي ألغراض الرقابة و/أو التنظيم
من البنوك استكمال بيانات عن معامالت ومراكز املشتقات
عند التداول مع األطراف املقابلة احمللية واخلارجية؛ ()2
وقد جتمع إدارة النقد األجنبي يف البنك املركزي معلومات
عن البنوك املشاركة يف عمليات النقد األجنبي؛ ( )3وقد
يجمع البنك املركزي بيانات التدفقات و/أو املراكز ألغراض
إعداد احلسابات الدولية يف املقام األول .ومن املسائل
املشتركة أن إحصاءات املشتقات لدى البنك املركزي التي
يتم احلصول عليها من عمليات جمع البيانات على أساس
التدابير االحترازية قد ال ترصد بالكامل أنشطة القطاع
اخلاص غير املصريف ،وقد يتعين على معدي البيانات وضع
مسوح للمؤسسات لتعزيز عملية جمع إحصاءات املشتقات.
 65-10وفيما يتعلق بمعامالت البنك املركزي يف
املشتقات املالية حلسابه اخلاص ،يجب على البنك املركزي
املدرجة ضمن األصول االحتياطية
تمييز املشتقات املالية
َ
حتى يتحقق تبويب الفئات الوظيفية على النحو السليم.
 66-10ويف بعض االقتصادات ،قد تتعاون عدة
مؤسسات يف جمع وإعداد البيانات عن إحصاءات املشتقات
املالية؛ على سبيل املثالُ ،يستخدم نظام اخلزانة األمريكية
إلبالغ بيانات رؤوس األموال (Treasury International
) Capital - TICإلعداد بيانات خمتارة عن احلساب املايل
للواليات املتحدة ،بما يف ذلك عن املعامالت يف مشتقات
احلساب املايل .ويقوم بنك االحتياطي الفيدرايل يف والية
نيويورك ،بصفته وكيال عن وزارة اخلزانة ،بجمع وتنقيح
البيانات يف االستمارة «دال» لنظام اخلزانة األمريكية إلبالغ
بيانات رؤوس األموال ،والتي جتمع بيانات ربع سنوية عن
مقتنيات عقود املشتقات واملعامالت يف تلك العقود مع
 18قد حتدث تغيرات يف قيمة خيار االكتتاب املمنوح للموظف بعد تاريخ
االستحقاق نتيجة لتغيرات يف السعر السائد يف السوق لألداة األساسية
(حصص امللكية) .وهذه التغيرات تمثل فروق إعادة تقييم ،وال يمكن من
الناحية العملية االعتراف بها إال يف تاريخ التنفيذ.
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اإلطار  :5-10تسجيل عقد آجل يف احلسابات الدولية
يف الفتــرة  ،t0يوقــع االقتصــاد ألــف عقــدا يتــم بموجبــه تصديــر ســلع قيمتهــا  1200بعــد عاميــن ( .)t2لتجنــب خماطــر ســعر الصــرف ،يبــرم االقتصــاد ألــف
عقــدا آجــا مــع غيــر مقيــم يتفــق بموجبــه علــى شــراء  1000دوالر يف الفتــرة  t2مقابــل  1200يــورو—أي بســعر صــرف قــدره  1.2يــورو لــكل دوالر أمريكــي
(بســعر ســوق العمليــات الفوريــة يف الفتــرة  .)t0يف الفتــرة  ،t1يكــون ســعر الصــرف  1.1يــورو لــكل دوالر أمريكــي ،ويف الفتــرة  t2يكــون الســعر  1يــورو
لــكل دوالر أمريكــي .وســوف تتــم تســوية العقــد علــى أســاس صــاف .وتبلــغ أســعار الفائــدة  %6للعملتيــن يف كل فتــرة.
يف الفتــرة  :t0ال ُتسـ َّـجل معامــات يف ميــزان املدفوعــات ووضــع االســتثمار الــدويل .وتكــون قيمــة العقــد عنــد إنشــائه صفــرا .ويكــون مركــز املشــتقات املاليــة
صفــرا يف وضــع االســتثمار الــدويل.
يف الفترة  :t1ال توجد معامالت يف ميزان املدفوعات .وتكون قيود وضع االستثمار الدويل كتايل:
وضع االستثمار الدويل (بالدوالر األمريكي)
املركز
االفتتاحي

املعامالت

تغير
التقييم

التغيرات األخرى

املركز اخلتامي

احلساب املايل
املشتقات املالية ،خصوم

صفر

صفر

85.7

85.7

شــرح القيــود يف الفتــرة  :t1يف نهايــة الفتــرة  t2ســوف يشــتري االقتصــاد ألــف  1000دوالر أمريكــي مقابــل  1200يــورو .وبســعر الصــرف اجلــاري،
ســوف يحتــاج االقتصــاد ألــف إىل دفــع  1100يــورو فقــط للحصــول علــى  1000دوالر أمريكــي .وبالتــايل تكــون للعقــد قيمــة ســالبة تبلــغ  100يــورو إذا
تــم تســويته يف الفتــرة  .t = 2والقيمــة اجلاريــة هــي  94.3 =1.06/100يــورو .وبالــدوالر ،فــإن القيمــة اجلاريــة للعقــد هــي  85.7 =1.1/94.3دوالر
أمريكــي .و ُتسـ َّـجل القيمــة اجلاريــة الســالبة يف وضــع االســتثمار الــدويل كزيــادة يف اخلصــوم نتيجــة لتغيــر التقييــم.
ويف الفترة  :t2تكون القيود يف ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل كالتايل:
ميزان املدفوعات (بالدوالر األمريكي)
دائن

صايف اقتناء
األصول املالية

مدين

صايف حتمل األصول

صاف

احلساب اجلاري
السلع

1,200

1,200

احلساب املايل
[200−1,200[ 1,000

العملة والودائع ،أصول
املشتقات املالية ،خصوم

1,000
200−

200−

وضع االستثمار الدويل (بالدوالر األمريكي)
املركز االفتتاحي

املعامالت

صفر

1,000

85.7

200−

تغير التقييم

التغيرات األخرى

املركز اخلتامي

احلساب املايل
العملة والودائع ،أصول

1

املشتقات املالية ،خصوم

1,000
114.3

صفر     

 1بافتراض مركز افتتاحي قدره صفر.

شرح لقيود الفترة  :t2يف الفترة  t = 2يقوم االقتصاد ألف بتصدير سلع نظير  1200يورو .وبسعر الصرف السائد ،فإن هذه احلصيلة تعادل  1200دوالر أمريكي،
و ُتب َّين كزيادة يف العملة والودائع ،أصول .وبموجب العقد اآلجل ،اتفق االقتصاد ألف على دفع  1200يورو مقابل احلصول على  1000دوالر أمريكي .وبسعر
الصرف اجلاري ،فإن قيمة  1200يورو تساوي  1200دوالر أمريكي .وبالتايل فإن القيمة الصافية هي  200-دوالر أمريكي (تلقي  1000دوالر أمريكي؛ دفع
سجل تسوية العقد يف ميزان املدفوعات
 1200دوالر أمريكي) .وليس هناك حاجة خلصم القيمة الصافية للعقد ألن العقد سوف يتم تسويته يف نفس احلالة .و ُت َّ
كانخفاض يف العملة والودائع ،أصول ( 200دوالر أمريكي) ،وكانخفاض معادل يف خصوم املشتقات املالية .ويف وضع االستثمار الدويل ،يتم موازنة كل من
املركز االفتتاحي خلصوم املشتقات املالية البالغ  85.7دوالر أمريكي واملعاملة (تسوية العقد بمبلغ  200دوالر) بتغير يف التقييم قدره  114.3دوالر أمريكي
جلعل املركز اخلتامي صفر.

املقيمين األجانب حسب االقتصاد .وتستند املعامالت إىل
التسويات الصافية (كافة املعامالت بما فيها احلصيلة من
شراء وبيع املشتقات وكافة التدفقات التعاقدية).

 67-10وكما هو احلال بالنسبة للبيانات عن استثمارات
احلافظة ،فإن اجلهات الرئيسية املقدمة للبيانات هي جهات
الوساطة املالية احمللية أو الوكالء مثل شركات تلقي
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الودائع عدا البنك املركزي ،ومؤسسات التعامل باألوراق
املالية ،وأمناء سجالت األسهم ،والشركات الوكيلة ،وأمناء
احلفظ ،والصناديق االستئمانية ،ومديري الصناديق الذين
يشاركون يف الغالب يف أنشطة استثمار مايل خارجية.
ويمكن جمع بيانات املشتقات املالية من خالل إطار
اإلحصاءات النقدية واملالية للبنك املركزي و/أو من
خالل املسوح (راجع امللحق  7لالطالع على االستمارة
النموذجية جلمع البيانات عن املشتقات املالية) .ومع ذلك،
يتعذر اشتقاق تقديرات موثوقة للمعامالت من البيانات
املتعلقة بالتغيرات يف مراكز املشتقات بالقيمة السوقية
وهو ما يعود إىل حد كبير لتقلب األسعار.
 68-10وكما يف حالة خيارات االكتتاب املمنوحة
للموظفين ،قد ال تكون املعامالت يف املشتقات املالية
كبيرة يف عدد من االقتصادات .ويف احلاالت التي ال ترصد
فيها عمليات جمع البيانات األساسية بيانات املعامالت،
ينبغي ملعدي البيانات إجراء أعمال استكشافية لتحديد
حجم هذه املعامالت كأساس التخاذ قرارات بإجراء مسوح
أو األساليب األخرى جلمع البيانات.

االستثمارات األخرى

املفهوم والتغطية

 69-10تغطي االستثمارات األخرى حصص امللكية
والعملة والودائع؛ والقروض؛ ونظم التأمين،
األخرى؛
ُ
ومعاشات التقاعد ،والضمانات املوحدة؛ 19واالئتمانات
والسلف التجارية؛ واحلسابات األخرى مستحقة القبض/
ُ
الدفع-أخرى؛ وحقوق السحب اخلاصة .وباستثناء القروض
والعملة والودائع ،فإن هذه األدوات املالية تم استحداثها
أو حتديثها يف دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار
الدويل (الطبعة السادسة) .وسوف يرد الحقا عرض عام
لعناصر االستثمارات األخرى.

مصادر البيانات وقضايا إعداد البيانات

حصص امللكية األخرى
درج حصص امللكية األخرى يف االستثمارات
ُ 70-10ت َ
األخرى ،عندما ال تكون استثمارا مباشرا أو أصوال احتياطية.
وال تأخذ حصص امللكية األخرى (حسب تعريفها يف الفقرة
 26-5من دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار
الدويل ،الطبعة السادسة) شكل األوراق املالية ،وبالتايل
فهي ال ُتدرج يف استثمارات احلافظة .ويمكن أن تشمل
حصص ملكية يف أشباه الشركات ،كالفروع ،والصناديق
االستئمانية ،وشركات التضامن حمدودة املسؤولية
وشركات التضامن األخرى ،والصناديق غير املساهمة،
والوحدات الصورية التي تنشأ يف حالة امتالك العقارات
واملوارد الطبيعية األخرى .ويف معظم احلاالت ،جند أن
 19راجع امللحق  2لالطالع على مناقشة حول نظم التقاعد اخلاصة
بالعاملين والضمان االجتماعي.

حصص امللكية يف أشباه الشركات والوحدات الصورية
التي تنشأ يف حالة امتالك األراضي ُتدرج يف االستثمار
املباشر؛ غير أنها ُتدرج يف االستثمارات األخرى (حتت
حصص امللكية األخرى) إذا كانت نسبة القوة التصويتية
أقل من  .%10وكما هو مذكور يف الفقرة  26-5من
دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل (الطبعة
السادسة) ،فإن املشاركة يف بعض املنظمات الدولية ال
تأخذ شكل األوراق املالية ،وبالتايل ُتب َّوب باعتبارها
درج ملكية البنوك املركزية يف
حصص ملكية أخرى .و ُت َ
احتادات العملة ضمن حصص امللكية األخرى.
 71-10وفيما يتعلق بقطاع احلكومة ،فإن حصص
امللكية األخرى ال يمكن أن تكون خصما مستحقا على
وحدات احلكومة العامة ،ولكن يمكن لهذه الوحدات
اقتناؤها كأصول .وعادة ما تتوافر معلومات عن املشاركة
يف املنظمات الدولية من سجالت احلكومة والبنك املركزي.
ويف حالة القطاعات األخرى ،يمكن أن تتوافر البيانات
من مسوح املؤسسات .غير أنه يف حالة الوحدات الصورية
التي تنشأ يف حالة ملكية األراضي ،قد ال يكون من
املمكن رصد املراكز بصورة مباشرة ،وعليه يمكن ملعدي
البيانات استخدام طرق للتقدير على غرار تلك املستخدمة
يف حالة االستثمار املباشر (الفقرة  16-2من دليل ميزان
املدفوعات ووضع االستثمار الدويل ،الطبعة السادسة).

العملة والودائع
 72-10عادة ما يتم جمع بيانات مراكز األصول
واخلصوم للبنك املركزي ،وشركات تلقي الودائع (بخالف
البنك املركزي) ،والشركات املالية األخرى ،ضمن إطار
اإلحصاءات النقدية واملالية يف االقتصاد املعني (راجع
امللحق « ،6روابط احلسابات الدولية مع اإلحصاءات النقدية
واملالية») ،يف حين يتم جمع تلك البيانات للحكومة العامة
ضمن إطار إحصاءات مالية احلكومة .وبالنسبة للشركات
غير املالية املقيمة ،واألسر املعيشية ،وقطاع املؤسسات
غير الهادفة للربح التي تخدم األسر املعيشية ،يمكن جمع
بيانات العملة والودائع (األصول) من خالل املسوح .وتوفر
اإلحصاءات املصرفية الدولية التي يعدها بنك التسويات
الدولية مصدر بيانات عن الودائع اخلارجية للشركات
املالية األخرى والشركات غير املالية املقيمة (راجع الفصل
 .)7ويرصد نظام شامل إلبالغ بيانات املعامالت الدولية
بيانات املعامالت يف الودائع (األصول واخلصوم).
20
سجل مراكز الودائع بالقيمة االسمية.
 73-10و ُت َّ
ويف احلاالت التي تتوافر فيها بيانات املراكز فقط ،يمكن
بسهولة اشتقاق معامالت الودائع املقومة بالعملة احمللية
20
ويب َّوب ضمن الودائع كل من أصول حسابات الذهب غير اخملصصة
ُ
التي ال ُيحتفظ بها كأصول احتياطية ،وكافة خصوم حسابات الذهب
غير اخملصصة .لالطالع على مناقشة حول تبويب حسابات الذهب ،راجع
الفقرتين  76-5و 77-5من الفصل اخلامس يف دليل ميزان املدفوعات
ووضع االستثمار الدويل (الطبعة السادسة).

		
احلساب املايل
(باستثناء الودائع املبيعة بخصم) من التغيرات يف
املودعة
املراكز؛ وهذه املعامالت تغطي كال من األموال
َ
سجل لها قيود
واملسحوبة فضال عن أي فائدة مستحقة ُت َّ
مقابلة يف احلساب اجلاري.
ُ 74-10ت َّول املعامالت املق َّومة بعملة أجنبية إىل
قيمتها بالعملة احمللية بالسعر السائد عند حدوث هذه
وت َّول املراكز بالسعر السائد يف تاريخ امليزانية
املعامالتُ ،
العمومية .وينبغي استخدام النقطة الوسطى بين سعري الشراء
والبيع (وقت حدوث املعاملة (للمعامالت) ويف نهاية يوم
العمل يف التاريخ املرجعي (للمراكز)).
سجل بيانات اإلحصاءات النقدية
 75-10وعادة ما ُت َّ
واملالية بالعملة احمللية .وألغراض إعداد بيانات
احلسابات الدولية ،ينبغي أن يسعى معدو البيانات
للحصول على بيانات املراكز بالعملة األصلية بغية
استبعاد تأثير حتركات سعر الصرف عند اشتقاق بيانات
املعامالت .وبعد اشتقاق املعامالت بعملة التقويم
األصلية ،يتعين عندئذ حتويلها إىل العملة املستخدمة يف
إعداد بيانات ميزان املدفوعات ،وذلك باستخدام النقطة
الوسطى بين سعري الشراء والبيع للعمالت املعنية .ويف
حين أن استخدام سعر الصرف املتوسط اليومي للمعامالت
اليومية يؤدي عادة إىل توفير سعر تقريبي جيد ،قد يتعذر
ذلك يف حالة املعامالت املشتقة من اإلحصاءات النقدية
واملالية؛ ويف هذه احلالة ،ينبغي ملعدي البيانات استخدام
متوسط سعر الصرف ألقصر فترة يتم لها إعداد بيانات
املراكز.

القروض
 76-10وبالنسبة للحسابات الدولية ،فإن املعلومات
عن القروض عادة ما تكون متاحة من خالل نظام إعداد
البيانات املستخدم يف إحصاءات الدين اخلارجي .غير أنه
يف بعض االقتصادات قد يقتصر نطاق تلك اإلحصاءات على
احلكومة العامة (أو القطاع العام) ،وقد يتعين على ُمعدي
البيانات اتخاذ خطوات إضافية إلدراج دين القطاعات
األخرى .ومن املرجح أن يتغير نطاق مصادر البيانات
املتاحة لدى التحرير التدريجي لقواعد الصرف األجنبي
بعيدا عن السجالت اإلدارية واملصرفية ونحو طرق جمع
البيانات باستخدام املسوح 21.وعادة ما تكون السجالت
اإلدارية واملالية املعنية بقروض احلكومة وتسديداتها
هي املصدر الرئيسي لبيانات املعامالت املتعلقة بقروض
القطاع العام .كذلك تضطلع البنوك املركزية يف غالبية
االقتصادات بوظائف إدارية مرتبطة بإدارة الدين اخلارجي
للحكومة املركزية ،وربما تكون نظم الدفع لديها مصممة
 21يبين مرشد إحصاءات الدين اخلارجي :مرشد ملعديها ومستخدميها تأثير
البيئة التنظيمية على أساليب جمع بيانات إحصاءات الدين اخلارجي .كذلك
يناقش الفصل  11وامللحق  8إعداد بيانات دين القطاع العام والقطاع
اخلاص ،على التوايل.
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بحيث تغطي معامالت القروض اخلارجية التي ُترى بالنيابة
عن وزارة املالية.
 77-10وينطوي إعداد بيانات شاملة متعلقة بالقطاع
اخلاص على قدر أكبر من الصعوبة مقارنة بالقطاع العام.
ويمكن أن تنشأ مشاكل من أوجه القصور الكامنة يف مصادر
املعلومات املتاحة .ويف كل احلاالت ،يجب موازنة أهمية
ومالءمة البيانات مقابل التكاليف احملتملة جلمع البيانات،
والقيام حسب االقتضاء باستخدام مصادر وطرق بديلة
إلنتاج بيانات ذات درجة مقبولة من الدقة واملوثوقية.
 78-10ويف الظروف التي تكون فيها القيود على
االقتراض األجنبي ما زالت قائمة ،من املمكن أن يعد البنك
املركزي املعلومات املتعلقة باالقتراض من القطاع اخلاص
من املعلومات التي يقدمها املقترضون لألغراض التنظيمية،
على سبيل املثال عندما يسعون للحصول على املوافقة على
االقتراض األجنبي .كذلك قد تكون البنوك التجارية مطالَبة
بإبالغ البيانات عن املعامالت األجنبية لعمالئها من القطاع
اخلاص .غير أنه مع املضي يف عملية حترير املعامالت
املالية ،ومع تعذر احلصول على مثل هذه املعلومات بنفس
درجة السهولة ،تنشأ احلاجة لوضع طرق جلمع البيانات عن
دين القطاع اخلاص بوسائل أخرى .واملصادر الرئيسية هي
كالتايل:ويف احلاالت التي ال تزال فيها ضوابط مفروضة على
االقتراض اخلارجي ،يمكن للبنك املركزي أن يعد معلومات عن
اقتراض القطاع اخلاص من املعلومات الواردة من املقترضين
ألغراض تنظيمية ،كما هو احلال عند طلبهم املوافقة على
االقتراض اخلارجي .وقد يكون مطلوبا أيضا من البنوك
التجارية اإلبالغ ببيانات املعامالت اخلارجية لعمالئها من
القطاع اخلاص .غير أنه مع مضي حترير املعامالت املالية
وتصبح تلك املعلومات غير متوافرة بنفس القدر من السهولة،
تكون هناك حاجة إىل وضع أساليب جلمع البيانات عن دين
القطاع اخلاص بوسائل أخرى.
• شركات تلقي الودائع ،وهي شركات تخضع لضوابط
تنظيمية صارمة يف جميع االقتصادات تقريبا—
وبالتايل تكون يف العادة معروفة للهيئة اإلحصائية—
وملزمة بإبالغ بيانات امليزانية العمومية للبنوك
املركزية أو األجهزة التنظيمية سواء ألغراض الرقابة
أو أغراض السياسة النقدية .ويمكن لهذه التقارير أن
تكون مصدرا رئيسيا للمعلومات عن الدين اخلارجي
القائم للبنوك ،ويمكن منها اشتقاق بيانات املعامالت.
• وباملثل ،يمكن إعداد بيانات الشركات املالية األخرى
يف بعض االقتصادات ضمن إطار اإلحصاءات النقدية
واملالية .ويف هذه احلالة ،يمكن ملعدي البيانات
استخدام مصدر البيانات هذا .كذلك جند أنه يف
بعض االقتصادات تقدم جهات وساطة مالية معينة
كصناديق االستثمار ،ومؤسسات التأمين ،وصناديق
معاشات التقاعد تقارير للسلطات الرقابية حول
ميزانياتها العمومية .وهذه التقارير يمكن أن تكون يف
متناول السلطات اإلحصائية كمصدر للبيانات ،بما يف
ذلك الشتقاق بيانات املعامالت.
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• وحينما ال توجد قيود شاملة على النقد األجنبي ،فإن
أفضل وسيلة للحصول على بيانات عن القروض
والدين اخلارجي اآلخر للقطاعات األخرى تكون من
خالل املسوح الدورية لتلك املؤسسات (بما يف ذلك
الشركات املالية األخرى) التي تشارك يف املعامالت
اخلارجية .ويف بعض احلاالتُ ،تستخ َدم ما يسمى
بسجالت القروض اخلارجية للحصول على بيانات
عن القروض التي يتلقاها أو يمنحها القطاع غير
املصريف.
• وقد تتوافر بيانات القروض التي يمنحها بعض
الدائنين من مصادر خارجية كالدين املستحق
للمنظمات املالية الدولية (كاملؤسسات املالية
الدولية) ،أو بيانات مراكز خصوم املؤسسات غير
املصرفية املستحقة للبنوك األجنبية والتي يمكن
مضاهاتها مع اإلحصاءات املصرفية الدولية من
بنك التسويات الدولية .وقد يستخدم بعض ُمعدي
اإلحصاءات بيانات بنك التسويات الدولية املقدمة
من البنوك غير املقيمة عن القروض املتعلقة
باملؤسسات غير املصرفية املقيمة (املؤسسات غير
املصرفية تشمل القطاعات األخرى فضال عن قطاع
احلكومة العامة—أي أن املؤسسات غير املصرفية
تشمل وحدات القطاعين العام واخلاص) لتكملة
املصادر األخرى.
 79-10وأسوة باستحقاق الفائدة على سندات الدين،
فإن تكاليف الفائدة التي نشأت وليست مستحقة الدفع بعد
على القروض ُتدرج كجزء من قيمة القرض .أي أن تراكم
تكاليف الفائدة غير مستحقة الدفع بعد يؤدي باستمرار إىل
زيادة املبلغ األصلي القائم للقروض (وينبغي أن ُيدرج ضمن
معامالت القروض يف احلساب املايل) .وحتدث متأخرات
يف حالة عدم سداد مدفوعات أصل املبلغ و/أو الفائدة
لدى استحقاقها ،على قرض مثال .وعندما حتدث متأخرات،
ينبغي االستمرار يف عرضها يف نفس أداة الدين إىل أن يتم
إطفاء االلتزام .وعدم سداد أصل املبلغ و/أو الفائدة عند
االستحقاق يترك مركز خصوم الدين دون تغيير .وينبغي
االستمرار يف إبالغ بيانات املتأخرات من وقت نشوئها—
أي عند عدم سداد املدفوعات—إىل أن يتم إطفاؤها ،مثال
عند دفعها أو إعادة جدولتها أو إعفائها من جانب الدائن.
كذلك سوف يحتاج معدو البيانات إىل معلومات إضافية
عن املتأخرات لتسجيل معامالت التمويل االستثنائي؛ وهذه
املعامالت يتم بيانها يف الفصل  ،16اجلدول .3-16
 80-10وكما يرد يف الفقرة  51-12من دليل ميزان
املدفوعات ووضع االستثمار الدويل (الطبعة السادسة)،
يمكن النظر إىل القروض املمنوحة بفائدة ميسرة باعتبارها
تنطوي على حتويالت جارية تساوي الفرق بين الفائدة
الفعلية والفائدة السوقية .وإذا كان لهذه التحويالت أن
لسجلت عادة ضمن التحويالت اجلارية املرتبطة
ُت َّ
سجلُ ،
بالتعاون الدويل ألن التمويل امليسر يمنحه دائنون رسميون

(مثال ،حكومات أجنبية أو منظمات دولية) .وبعدئذ ُتعدَّل
الفائدة بنفس املبلغ .غير أن معدي البيانات ينبغي أن
يكونوا على دراية بأن معاجلة التمويل امليسر مل تتطور
وصى بعرض املعلومات اخلاصة
بصورة كاملة بعد ،ولذا ُي َ
بالقروض امليسرة كمعلومات تكميلية .وتصف الفقرة -12
 51من دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل
(الطبعة السادسة) أي معلومات ينبغي عرضها كمعلومات
تكميلية.
 81-10كذلك يوضح دليل ميزان املدفوعات ووضع
االستثمار الدويل (الطبعة السادسة) معاملة اتفاقات إعادة
شراء األوراق املالية ومبادالت الذهب .فكما يرد يف الفقرة
عامل األموال املقدمة واملتلقاة بموجب
 53-5من الدليلُ ،ت َ
اتفاقات إعادة شراء األوراق املالية باعتبارها قروضا أو
ودائع .فهي بوجه عام قروض ،لكنها ُتب َّوب ضمن الودائع
إذا ما انطوت على خصوم مستحقة على شركة لتلقي الودائع
درج ضمن مقاييس النقود بمعناها الواسع على املستوى
و ُت َ
الوطني (راجع اجلدول  .)3-10وإذا مل ينط ِو اتفاق إعادة
شراء األوراق املالية على تقديم نقدية (كأن تتم مبادلة
ورقة مالية بأخرى ،أو ُيقدِّم أحد األطراف ورقة مالية
بدون ضمان) ،ال يكون هناك قرض أو وديعة .وتبوب ضمن
القروض أيضا طلبات إيداع هامش الضمان نقدا بموجب
اتفاق إعادة الشراء.
سجل قيود ضمن
 82-10ويف احلسابات الدوليةُ ،ت َّ
القروض أيضا فيما يتصل بعقود التأجير التمويلي
(الفقرات  56-5إىل  60-5من دليل ميزان املدفوعات
ووضع االستثمار الدويل ،الطبعة السادسة) .ويتمثل الطابع
املؤجر بتقديم قرض يسمح
االقتصادي لهذا الترتيب يف قيام
ِّ
للمستأجر باحلصول على خماطر ومزايا امللكية (امللكية
املؤجر بحق امللكية القانونية.
االقتصادية) ،مع احتفاظ
ِّ
املؤجر يف امليزانية العمومية
وبالتايل ُيق َّيد األصل
َّ
املؤجر .وبموجب األعراف اإلحصائية،
للمستأجر وليس
ِّ
يعتبر أن املؤجر يمنح قرضا للمستأجر الذي يحصل على
للمؤجر
ويق َّيد القرض كأصل
ِّ
األصل بواسطة هذا القرض؛ ُ
وخصم على املستأجر .وعند إنشاء عقد التأجير ،فإن قيمة
القرض تكون مساوية للقيمة الكاملة للسلعة .وعند استحقاق
عقد التأجير ،فإن التزام الدين الناشئ عن القيمة الباقية
املؤجرة يتم إطفاؤه إما عند إعادة السلع أو عند الدفع
للسلع
َّ
وتغير امللكية القانونية .ويرد مثال رقمي على عقد التأجير
التمويلي يف امللحق 6ب ،اإلطار م6:ب 1-يف دليل ميزان
املدفوعات ووضع االستثمار الدويل (الطبعة السادسة).
 83-10و ُتستبعد من القروض احلسابات مستحقة
عامل كفئة منفصلة من فئات األصول/
القبض/الدفع ،التي ُت َ
اخلصوم املالية ،وكذلك القروض التي أصبحت سندات دين.
 84-10و ُتق َّيد مراكز القروض بالقيمة االسمية؛
وبالتايل فإن اشتقاق بيانات املعامالت من بيانات املراكز
يكون أمرا مباشرا نسبيا بالنسبة للقروض املق َّومة بالعملة

		
احلساب املايل
احمللية ،وال تنطبق مسألة معاجلة تغيرات األسعار .غير أنه
يف حالة القروض (والودائع واحلسابات األخرى مستحقة
القبض/الدفع) املباعة بخصم ،قد تختلف قيم املعامالت
املق َّيدة يف احلساب املايل عن القيمة االسمية املسجلة يف
وضع االستثمار الدويل .ويتم قيد هذه الفروق كتغيرات تقييم
يف حساب التغيرات األخرى يف األصول واخلصوم املالية.

نظم التأمين ،ومعاشات التقاعد ،والضمانات املوحدة
 85-10يتم عرض اخلصائص الرئيسية لنظم التأمين،
ومعاشات التقاعد ،والضمانات املوحدة يف صورة ملخص
يعالج هذه املوضوعات يف امللحق 6ج من دليل ميزان
املدفوعات ووضع االستثمار الدويل (الطبعة السادسة).
وترد إرشادات إعداد البيانات املتعلقة بمعاملة هذه األدوات
يف احلسابات الدولية يف امللحق  2من املرشد .ومن املهم
عند حتليل الطبيعة االقتصادية لهذه العمليات إعادة ترتيب
هذه العمليات لتحديد عناصر اخلدمات ،ودخل االستثمار،
والتحويالت ،واالستثمار.
والسلف التجارية
االئتمانات ُ َ
والسلَف التجارية املطالبات
 86-10تشمل االئتمانات ُ
أو اخلصوم التي تنشأ من املنح املباشر لالئتمان من
جانب املوردين بالنسبة للمعامالت يف السلع واخلدمات،
وال ُدفعات املقدمة من املشترين نظير السلع واخلدمات
ومقابل العمل قيد اإلجناز (أو الذي سوف يتم إجنازه).
والسلَف التجارية طويلة األجل
ويتم بيان االئتمانات
ُ
وقصيرة األجل بشكل منفصل .وبالنسبة للقروض املرتبطة
بالتجارة التي يقدمها طرف ثالث ،كبنك مثال ،إىل أحد
املصدرين أو املستوردين فال ُتدرج ضمن هذه الفئة ولكن
ضمن القروض كما هو مشار إليه سلفا .وجدير بالذكر أن
خطابات االعتماد ال ُتدرج ضمن القروض ألنها التزامات
احتمالية .أما ال ُدفعات التدريجية (أو ال ُدفعات املرحلية)
التي تسدد على السلع الرأسمالية عالية القيمة—مثل السفن
واآلالت الثقيلة وغيرها من املعدات التي يستغرق استكمالها
وسلف جتارية إال يف
سنوات—فال ينشأ عنها ائتمانات ُ
حالة اختالف التوقيت بين تغير ملكية هذه السلع عالية
القيمة واملدفوعات .ويف بعض االقتصادات ،قد تكون قيمة
والسلف التجارية يف ميزان املدفوعات كبيرة
االئتمانات
ُ
على جانبي األصول واخلصوم على حد السواء .وبالتايل
يتطلب تقديرها النظر فيه بعناية.
 87-10ويمكن احلصول على بيانات االئتمانات
والسلَف التجارية من بيانات امليزانيات العمومية للشركات
ُ
و/أو مسوح املؤسسات و/أو إحصاءات الدين اخلارجي .ويف
بعض احلاالت ،يستخدم ُمعدو البيانات أسلوبا بديال وهو
مقارنة املعلومات املتوفرة من إدارة اجلمارك فيما يتعلق
بالسلع مع املدفوعات املسددة من خالل النظام املصريف
(أي بيانات نظام إبالغ بيانات املعامالت الدولية) .على
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سبيل املثال ،حيثما ُيبلِّغ املستوردون معلومات عن كل
من تاريخ الشحن وتاريخ الدفع ،يتم احتساب االئتمانات
والسلف التجارية آخذا يف احلسبان الفرق بين التاريخين،
ُ
كما هو موضح يف الفصل  .4ومن الناحية العملية ،ينبغي
أن يتم اعتماد مثل هذا املنهج على مستوى جزئي ،ألن
التقدير البسيط القائم على الفرق بين بيانات الواردات
املتوفر من إدارة اجلمارك وبين بيانات الواردات بناء على
نظام إبالغ بيانات املعامالت الدولية لن يوفر تقديرا دقيقا
والسلَف التجارية .كذلك جند أنه عند اعتماد
لالئتمانات
ُ
هذا املنهج ،ينبغي ملعدي البيانات رصد االجتاهات العامة
يف سالسل البيانات لضمان املعقولية؛ على سبيل املثال،
إذا كان صايف اقتناء هذه األصول/صايف حتمل اخلصوم
يزداد باطراد ،فإن هذا قد يوجه االنتباه إىل الفجوات يف
والسلف التجارية .وبالنسبة للبنوك،
تقدير سداد االئتمانات ُ
يمكن احلصول على بيانات االئتمانات التجارية والسلف
من اإلحصاءات النقدية واملالية.

احلسابات األخرى مستحقة القبض/الدفع  -أخرى
 88-10تتضمن فئة احلسابات األخرى حتت بند
احلسابات األخرى مستحقة القبض/الدفع احلسابات
مستحقة القبض/الدفع عدا احلسابات املدرجة ضمن
االئتمانات والسلف التجارية أو األدوات األخرى (على
سبيل املثال ،خصوم توزيعات األرباح ،والضرائب ،واألجور
والرواتب ،واملساهمات االجتماعية ،وعقود املشتقات املالية
التي مل تسدد عند حلول آجال استحقاقها وما إىل ذلك) (راجع
الفقرة  73-5من دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار
الدويل ،الطبعة السادسة) .وينبغي قيد الفائدة املستحقة مع
األصل أو اخلصم املايل الذي تستحق عليه ،وليس ضمن
احلسابات األخرى مستحقة القبض/الدفع ،وذلك باستثناء
رسوم إقراض األوراق املالية والرسوم على قروض الذهب،
عامل باعتبارها فائدة كما جرى العرف .وترد
والتي ُت َ
معاملة رسوم إقراض األوراق املالية والرسوم على قروض
الذهب يف اجلدول .3-10
 89-10ويمكن احلصول على بيانات احلسابات األخرى
مستحقة القبض/الدفع — أخرى من اإلحصاءات النقدية
واملالية (يف حالة قطاع الشركات املالية) ،وإحصاءات
مالية احلكومة (يف حالة احلكومة العامة) ،وبيانات
امليزانيات العمومية للشركات ،ومسوح املؤسسات،
وإحصاءات الدين اخلارجي .وبيانات املراكز التي ترصدها
سجل بالقيمة االسمية .وكما يف حالة
هذه املصادر ُت َّ
العملة والودائع ،إذا توافرت بيانات املراكز فقط ،فإن قيمة
املعامالت للحسابات األخرى مستحقة القبض/الدفع يمكن
اشتقاقها بسهولة كتغير يف املراكز بالنسبة للمراكز املقومة
بالعملة احمللية (إال إذا كانت مباعة بخصم).
 90-10وعند استخدام بيانات امليزانيات العمومية
للشركات ،يتعين أن يكون معدو البيانات على دراية بتكوين
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مرشد جتميع بيانات ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل

اجلدول  :1-10تسجيل الزيادات يف حيازات وتخصيصات حقوق السحب اخلاصة ،والفوائد املستحقة ذات الصلة
ميزان املدفوعات
احلساب اجلاري
دخل االستثمارات األخرى
احلساب املايل
االستثمارات األخرى (خصوم)
تخصيصات حقوق السحب اخلاصة

املعامالت خالل الفترة
الفوائد املستحقة على جمموع حيازات حقوق السحب
اخلاصة (قيد دائن)

الفوائد املستحقة على جمموع تخصيصات حقوق السحب
اخلاصة (قيد مدين)

قيمة التخصيصات العامة واخلاصة اجلديدة مضافا إليها
الفوائد املستحقة ولكن غير املسددة على جمموع التخصيصات
القائمة (مسجلة حتت بند صايف حتمل اخلصوم)

األصول االحتياطية

قيمة التخصيصات العامة واخلاصة اجلديدة مضافا إليها
الفوائد املستحقة ولكن غير املسددة على جمموع احليازات
القائمة (مسجلة حتت بند صايف اقتناء األصول املالية)

حقوق السحب اخلاصة (حيازات)
وضع االستثمار الدويل
االستثمارات األخرى (خصوم)

1

مراكز نهاية الفترة
قيمة (جمموع) التخصيصات بما يف ذلك الفائدة مستحقة الدفع غير املسددة

تخصيصات حقوق السحب اخلاصة
األصول االحتياطية

قيمة (جمموع) احليازات بما يف ذلك الفائدة مستحقة القبض غير املسددة

حقوق السحب اخلاصة (حيازات)

املصدر :خبراء صندوق النقد الدويل.

 1املبــادئ التوجيهيــة حــول كيــف ينبغــي تســجيل تخصيصــات حقــوق الســحب اخلاصــة يف ميــزان املدفوعــات ووضــع االســتثمار الــدويل متاحــة أيضــا علــى الرابــطhttp://www.imf.org/ :
.external/np/exr/faq/pdf/sdrfaqsta.pdf

احلسابات مستحقة القبض/الدفع ،وذلك ،على سبيل املثال،
درجة ويلزم
ألن االئتمانات
ُ
والسلف التجارية قد تكون ُم َ
استبعادها وإعادة تخصيصها لألداة املالية اخلاصة بها.
سجل بيانات اإلحصاءات
 91-10كما ورد آنفاُ ،ت َّ
النقدية واملالية عادة بالعملة الوطنية .وألغراض إعداد
بيانات احلسابات الدولية ،ينبغي أن يسعى معدو البيانات
للحصول على بيانات املراكز بالعملة األصلية ألجل إزالة
تأثير حتركات سعر الصرف عند اشتقاق بيانات املعامالت.
وتنطبق هذه املبادئ التوجيهية أيضا على استخدام بيانات
امليزانيات العمومية للمؤسسات.

حقوق السحب اخلاصة
 92-10بموجب دليل ميزان املدفوعات ووضع
االستثمار الدويل (الطبعة السادسة)ُ ،يق َّيد تخصيص حقوق
السحب اخلاصة للمشاركين يف إدارة حقوق السحب اخلاصة
بصندوق النقد الدويل باعتباره حتمال خلصم من جانب
املتلقي ضمن حقوق السحب اخلاصة يف االستثمارات
األخرى ،مع إضافة قيد مقابل ضمن حقوق السحب اخلاصة
يف األصول االحتياطية .ويتمثل التغير الرئيسي يف معاجلة
حقوق السحب اخلاصة بموجب دليل ميزان املدفوعات

ووضع االستثمار الدويل (الطبعة السادسة) يف االعتراف
بتخصيص حقوق السحب اخلاصة كالتزام دين طويل
األجل .وعندما تكون هناك تخصيصات جديدة من حقوق
السحب اخلاصة ،يجب تسجيل املعامالت يف كل من األصول
واخلصوم 22.ويتضمن اجلدول  1-10ملخصا حول تسجيل
حيازات وتخصيصات حقوق السحب اخلاصة والفوائد
املستحقة املرتبطة بها.

األصول االحتياطية

الوصف والتبويب
 93-10األصول االحتياطية هي األصول اخلارجية
املوجودة 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 ُيستند إليه يف االقتراض
اخلارجي) .ويتضمن عرض العناصر األساسية يف ميزان
املدفوعات ووضع االستثمار الدويل (الطبعة السادسة)
تبويبا فرعيا لألصول االحتياطية حسب األداة—الذهب
النقدي (سبائك الذهب وحسابات الذهب غير اخملصصة)،
وحقوق السحب اخلاصة ،ووضع االحتياطي يف صندوق

 22أوصى دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل يف طبعته اخلامسة بتسجيل تخصيص حقوق السحب اخلاصة باعتباره تعديال يف التقييم
يف وضع االستثمار الدويل.

		
احلساب املايل

النقد الدويل ،واألصول االحتياطية األخرى (أي العملة والودائع،
واألوراق املالية ،واملشتقات املالية ،واملطالبات األخرى).
 94-10وحتى تستويف األصول الشروط الالزمة لتبويبها
ضمن األصول االحتياطية ،يجب أن يكون هذه األصول:
• مطالَبة على غير مقيم أو يف صورة سبائك ذهب ذات
نسبة نقاء عالية (الفقرتان  65-6و 78-6من دليل
ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل ،الطبعة
السادسة).
• مملوكة للسلطات النقدية أو حتت سيطرتها املباشرة
والفعلية (الفقرة  67-6من دليل ميزان املدفوعات
ووضع االستثمار الدويل ،الطبعة السادسة).
• متاحة بسهولة بصورة غير مشروطة إىل أقصى حد
(أي ذات سيولة كاملة) (الفقرة  69-6من دليل ميزان
املدفوعات ووضع االستثمار الدويل ،الطبعة السادسة).
• مقومة ويتم تسويتها بعمالت أجنبية قابلة للتحويل ،أي
عمالت قابلة لالستخدام بحرية يف تسوية املعامالت
الدولية (الفقرة  72-6من دليل ميزان املدفوعات
23
ووضع االستثمار الدويل ،الطبعة السادسة).
• ذات جودة عالية (عموما) (الفقرة  70-6من دليل ميزان
املدفوعات ووضع االستثمار الدويل ،الطبعة السادسة).
 95-10ووفقا ملفهوم اإلقامة ،ال بد أن تكون األصول
االحتياطية ،عدا سبائك الذهب ،مطالبات على غير مقيمين
(الفقرة  65-6من دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار
الدويل ،الطبعة السادسة) 24.ومطالبات السلطات بالعملة
األجنبية على املقيمين ،بما يف ذلك املطالبات على البنوك
املقيمة ،ليست بمثابة أصول احتياطية.
 96-10غير أنه قد تكون هناك حاالت تكون فيها وحدات
مؤسسية عدا السلطات النقدية (كالبنوك احمللية مثال) لها حق
امللكية يف أصول خارجية بالعملة األجنبية غير مرهونة ،ومثل
هذه األصول يمكن اعتبارها أصوال احتياطية بموجب الشروط
التالية:
• أال يكون بوسع املؤسسة املقيمة إجراء معامالت يف تلك
املطالبات مع غير مقيمين إال بالشروط التي حتددها
السلطات النقدية أو بموافقتها الصريحة.
• أن يحق للسلطات بمقتضى طلب منها استخدام
هذه املطالبات املستحقة على غير املقيمين لتلبية
احتياجات تمويل ميزان املدفوعات وغير ذلك من
األغراض ذات الصلة؛
• أن يكون هناك قانون قائم بالفعل أو غير ذلك من
الترتيبات التعاقدية امللزمة قانونا بما يؤكد أن صفة
الوكالة املمنوحة للمؤسسة املقيمة فعلية وصادقة
النوايا.
 23لالطالع على مناقشة حول املصطلحات «عمالت قابلة لالستخدام»
و «عمالت قابلة لالستخدام بحرية» و «عمالت قابلة للتحويل» ،ومدى
انطباقها يف سياق األصول االحتياطية ،راجع :االحتياطيات الدولية
والسيولة بالعمالت األجنبية :املبادئ التوجيهية إلعداد نموذج بيانات
قياسي ،امللحق  ،7أسئلة شائعة حول خصائص األصول االحتياطية.
 24سبائك الذهب تمثل أصال ولكنها ليست مطالبة لعدم وجود كيان آخر
عليه التزام مقابل.
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 97-10يف الظروف املذكورة أعاله ،ال ُتدرج مطالبة
السلطات على البنك املقيم ضمن األصول االحتياطية،
وإنما مطالبة البنك املقيم على غير مقيمين هي التي ُتعتبر
أصال احتياطيا ألنها تخضع للسيطرة املباشرة والفعلية
للسلطات النقدية.
 98-10تتناول الفقرة  18-9من دليل ميزان
املدفوعات ووضع االستثمار الدويل (الطبعة السادسة)
معاملة طرح سبائك الذهب للتداول أو سحبها من التداول،
وتناقش الفقرة  19-9إعادة تبويب حسابات الذهب غير
اخملصصة .ويف حالة مبادلة الذهب ،يتم مبادلة الذهب
مقابل النقدية ويتم قطع التزام ثابت بإعادة شراء الذهب
يف تاريخ مستقبلي .وعلى الرغم من تفاوت املمارسات
عامل
احملاسبية ملبادالت الذهب بين البلدانُ ،ي َ
وصى بأن ُت َ
مبادلة الذهب ،لألغراض اإلحصائية ،كقرض مكفول
بضمان أو اتفاق إعادة شراء .وعليه ،ال ينبغي ملُق ِرض
النقدية ضمن معاملة الذهب إدراج الذهب يف وضع
االستثمار الدويل لديه أو يف أصوله االحتياطية (راجع
اجلدول .)3-10
 99-10وعندما حت َتفظ السلطات النقدية بحسابات
الذهب غير اخملصصة كأصول احتياطية ،فإنها تمثل
درج ضمن الذهب وليس حتت
مطالبات على غير مقيمين و ُت َ
بند العملة والودائع (بافتراض أن الذهب متاح للسلطة
درج حسابات
النقدية عند الطلب وذا جودة عالية) .و ُت َ
الذهب اخملصصة للسلطات النقدية ضمن سبائك الذهب.
ويف حالة ودائع الذهب ومبادالت الذهب ،يحتفظ املالك
األصلي للذهب بمخاطر ومزايا التغيرات يف سعر األصل.
وعليه ،يف حالة ودائع الذهب ومبادالت الذهب ،ال يعتبر أن
هناك تغيرا يف امللكية االقتصادية للذهب ،ولذا ال ُت َّسجل
معاملة يف الذهب.
 100-10وينبغي أن يسعى معدو البيانات للحصول
على التقسيم الكامل لألدوات كما يف اجلدول .2-10
وينبغي تبويب بيانات كل أداة ،على األقل بالنسبة
للمعامالت واملراكز ،حسب العملة للسماح بإعداد تقديرات
موثوقة لتغيرات أسعار الصرف .وفيما يتعلق بمعامالت
البنك املركزي حلسابه اخلاص يف املشتقات املالية،
املدرجة ضمن األصول
يجب عليه تمييز املشتقات املالية
َ
االحتياطية بحيث يمكن حتديد تبويب الفئات الوظيفية على
النحو الصحيح.
 101-10ويمثل وضع االحتياطي يف صندوق النقد
الدويل عنصرا يف األصول االحتياطية ،وهو جمموع (أ)
«شريحة االحتياطي» ،أي املبالغ بالعملة األجنبية (بما
فيها وحدات حقوق السحب اخلاصة) التي يجوز للبلد
العضو سحبها من الصندوق «خالل مهلة قصيرة»؛ (ب)
وأي مديونية للصندوق (بموجب اتفاقية اقتراض) يف
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اجلدول  :2-10البيانات املطلوبة عن األصول االحتياطية
املعامالت
املركز
االفتتاحي

زيادة

التغيرات األخرى يف األصول االحتياطية بسبب:

التغيرات
التغيرات األخرى التغيرات يف يف األسعار
األخرى
أسعار الصرف
يف احلجم
انخفاض

املركز
اخلتامي

الذهب النقدي
سبائك الذهب
حسابات الذهب غير اخملصصة
حقوق السحب اخلاصة
وضع االحتياطي يف صندوق النقد الدويل
أصول احتياطية أخرى
العملة والودائع
املطالبات على السلطات النقدية
املطالبات على الكيانات األخرى
األوراق املالية
سندات الدين
قصيرة األجل
طويلة األجل
حصص امللكية وأسهم صناديق االستثمار
املشتقات املالية
املطالبات األخرى
بند للتذكرة:
املصدر :خبراء صندوق النقد الدويل.

«حساب املوارد العامة» تكون متاحة بسهولة للبلد العضو،
بما يف ذلك اإلقراض املقدَّم من البلد املبلِّغ إىل الصندوق
بموجب «االتفاقات العامة لالقتراض» و «االتفاقات اجلديدة
25
لالقتراض».
 102-10ولالطالع على مناقشة أكثر تفصيال حول
القضايا الشائعة ذات الصلة بإعداد البيانات املتعلقة باألصول
االحتياطية ،راجع :االحتياطيات الدولية والسيولة بالعمالت
األجنبية :املبادئ التوجيهية إلعداد نموذج بيانات قياسي .ويتم
تناول قضايا ،من بينها ترتيبات اإلقراض مع صندوق النقد
الدويل ،يف امللحق  ،7أسئلة شائعة حول االحتياطيات الدولية
والسيولة بالعمالت األجنبية :املبادئ التوجيهية إلعداد نموذج
بيانات قياسي .ويعرض امللحق  3من االحتياطيات الدولية
والسيولة بالعمالت األجنبية :املبادئ التوجيهية إلعداد نموذج
بيانات قياسي تلخيصا ملعاجلة معامالت بعينها يف األصول
االحتياطية ،بما يف ذلك اتفاقات إعادة الشراء ،وعمليات إعادة
الشراء العكسية ،وإقراض األوراق املالية ،ومبادالت الذهب.
1

 25ملزيد من املعلومات ،راجع الفقرات  ،85-6و 77-7إىل  78-7من دليل
ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل (الطبعة السادسة).

مصادر وطرق البيانات

 103-10تمثل سجالت السلطات النقدية مصدر
البيانات األكثر مباشر ًة عن املعامالت ،والتدفقات األخرى،
ومراكز األصول االحتياطية .وهذه البيانات عادة ما يتم
احلصول عليها من اإلدارة (اإلدارات) املعنية يف البنك
املركزي (احملاسبة و/أو إدارة االحتياطيات) ،وينبغي
ملعدي البيانات جمع بيانات املعامالت واملراكز بصورة
منفصلة (كما هو مبين يف اجلدول  )2-10للحصول على
مقياس موثوق للمعامالت يف األصول االحتياطية.
 104-10وأحيانا ما تمتنع البنوك املركزية عن نشر
تفاصيل معامالت ومراكز األصول االحتياطية .ويجب على
معدي البيانات التأين يف املوازنة بين شواغل البنك املركزي
ومتطلبات مستخدمي بيانات ميزان املدفوعات .ومراعا ًة
لألوىل ،قد يكون من املمكن—من خالل اجلمع بمهارة
بين البيانات—تلبية متطلبات اإلطار املفاهيمي دون نشر
تقسيم مفصل ملعامالت ومراكز األصول االحتياطية.

وضع االستثمار الدويل

تسجيل رسوم اإلقراض
دخل االستثمارات األخرى،
فائدة
3

دخل االستثمارات األخرى،
3
فائدة

(أ) االستثمارات األخرى ،قروض (ق)
(ب) واالستثمارات األخرى ،العملة والودائع
(أ) أو األصول االحتياطية ،العملة والودائع
2
(أ)

(أ) االستثمارات األخرى ،قروض (ق)
(ب) واالستثمارات األخرى ،العملة والودائع (أ)
أو األصول االحتياطية ،العملة والودائع
2
(أ)

—

3

حلصص امللكية /سندات الدين:
1
األصول االحتياطية ،حصص امللكية/سندات الدين (أ)
للنقدية املستلمة:
(أ) االستثمارات األخرى ،قروض (ربما التزام مرتبط
باالحتياطي) (ق)؛ و
(ب) واالستثمارات األخرى ،العملة والودائع (أ) أو األصول
2
االحتياطية ،العملة والودائع (أ)
حلصص امللكية  /سندات الدين:
االستثمار املباشر /استثمارات احلافظة ،حصص امللكية/
1
سندات الدين (أ)
للنقدية املستلمة:
(أ) االستثمارات األخرى ،قروض (ق)؛
(ب) واالستثمارات األخرى ،العملة والودائع (أ) أو األصول
2
االحتياطية ،العملة والودائع (أ)
األصول االحتياطية ،الذهب النقدي ،سبائك الذهب/
1
حسابات الذهب غير اخملصصة (أ)

4

4

3

4

دخل االستثمارات األخرى،
فائدة

—

حلسابات الذهب اخملصصة/غير اخملصصة:

دخل االستثمارات األخرى،
فائدة

االستثمار املباشر /استثمارات احلافظة ،حصص امللكية/
1
سندات الدين (أ)

األصول االحتياطية ،حصص امللكية/سندات الدين (أ)

1

عاملة إقراض األوراق املالية ،وقروض الذهب ،ومبادالت الذهب يف احلاالت التي يمتلك فيها املقيم األوراق املالية أو الذهب
اجلدول ُ :3-10م َ

نوع املعاملة/املركز

األداة

ميزان املدفوعات

حصص امللكية ،سندات الدين

إقراض األوراق املالية دون ضمانات
(يح َتفظ باألوراق املالية
نقدية ُ
كأصول احتياطية)

إقراض األوراق املالية دون ضمانات
(يح َتفظ باألوراق املالية
نقدية ُ
كاستثمار مباشر أو استثمارات
حافظة)

إقراض األوراق املالية بضمانات
(يح َتفظ باألوراق املالية
نقدية ُ
كأصول احتياطية)

إقراض األوراق املالية بضمانات
(يح َتفظ باألوراق املالية
نقدية ُ
كاستثمار مباشر أو استثمارات
حافظة)

قروض الذهب بدون ضمانات نقدية
(يحتفظ بالذهب كأصول احتياطية)
ُ

قروض الذهب بدون ضمانات نقدية
(ال ُيحتفظ بالذهب كذهب نقدي)

—

حصص امللكية ،سندات الدين

حصص امللكية ،سندات الدين

حصص امللكية ،سندات الدين

حسابات الذهب اخملصصة،
حسابات الذهب غير اخملصصة،
سبائك الذهب
حسابات الذهب اخملصصة،
حسابات الذهب غير اخملصصة،
سبائك الذهب غير احملتفظ بها
كذهب نقدي

قروض الذهب بضمانات نقدية
(يحتفظ بالذهب كأصول احتياطية)
ُ

—

—

(أ) االستثمارات األخرى ،قروض (ق)

حسابات الذهب اخملصصة،
حسابات الذهب غير اخملصصة،
سبائك الذهب
األصول االحتياطية ،الذهب النقدي ،سبائك الذهب/
1
حسابات الذهب غير اخملصصة (أ)
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(ب) االستثمارات األخرى ،العملة والودائع (أ)
أو األصول االحتياطية ،العملة والودائع (أ)

2

وضع االستثمار الدويل
للنقدية املستلمة:
(أ) االســتثمارات األخــرى ،قــروض (ربمــا التــزام مرتبــط
باالحتياطــي) (ق)؛ و
(ب) واالستثمارات األخرى ،العملة والودائع (أ) أو األصول
2
االحتياطية ،العملة والودائع (أ)
حلسابات الذهب اخملصصة:
—
1

حلسابات الذهب غير اخملصصة:
االستثمارات األخرى ،العملة والودائع (أ)
للنقدية املستلمة:

(أ) االســتثمارات األخــرى ،قــروض (ربمــا التــزام مرتبــط
باالحتياطــي) (ق)؛
(ب) واالستثمارات األخرى ،العملة والودائع (أ) أو األصول
2
االحتياطية ،العملة والودائع (أ)
حلسابات الذهب اخملصصة/غير اخملصصة:
األصــول االحتياطيــة ،الذهــب النقــدي ،ســبائك الذهــب/
1
حســابات الذهــب غيــر اخملصصــة (أ)
للنقدية املستلمة:
(أ) االســتثمارات األخــرى ،قــروض (ربمــا التــزام مرتبــط
باالحتياطــي) (ق)؛ و
(ب) واالستثمارات األخرى ،العملة والودائع (أ) أو األصول
2
االحتياطية ،العملة والودائع (أ)
حلسابات الذهب اخملصصة:

تسجيل رسوم اإلقراض

دخــل االســتثمارات األخــرى،
فا ئــدة

دخل االستثمارات األخرى،
فائدة

4

عاملة إقراض األوراق املالية ،وقروض الذهب ،ومبادالت الذهب يف احلاالت التي يمتلك فيها املقيم األوراق املالية أو الذهب (تابع)
اجلدول ُ :3-10م َ

نوع املعاملة/املركز

األداة

ميزان املدفوعات
(ب) واالستثمارات األخرى ،العملة والودائع (أ)
أو األصول االحتياطية ،العملة والودائع (أ)

٢

قروض الذهب بضمانات نقدية (ال
ُيحتفظ بالذهب كذهب نقدي)

—

حسابات الذهب اخملصصة ،حسابات
الذهب غير اخملصصة ،سبائك الذهب
غير احملتفظ بها كذهب نقدي

(يحتفظ بالذهب
مبادالت الذهب ُ
كأصول احتياطية)

(أ) االستثمارات األخرى ،قروض (ق) و

حسابات الذهب اخملصصة ،حسابات
الذهب غير اخملصصة ،سبائك الذهب

مبادالت الذهب (ال ُيحتفظ بالذهب
كذهب نقدي)

2

(أ) االستثمارات األخرى ،قروض (ق)
(ب) واالستثمارات األخرى ،العملة والودائع (أ)
أو األصول االحتياطية ،العملة والودائع (أ)

(أ) االستثمارات األخرى ،قروض (ق)

حسابات الذهب اخملصصة ،حسابات
الذهب غير اخملصصة ،سبائك الذهب
غير احملتفظ بها كذهب نقدي
—
حلسابات الذهب غير اخملصصة:
االستثمارات األخرى ،العملة والودائع (أ)
1
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وضع االستثمار الدويل

تسجيل رسوم اإلقراض

عاملة إقراض األوراق املالية ،وقروض الذهب ،ومبادالت الذهب يف احلاالت التي يمتلك فيها املقيم األوراق املالية أو الذهب (تتمة)
اجلدول ُ :3-10م َ

نوع املعاملة/املركز

األداة

ميزان املدفوعات
أو األصول االحتياطية ،العملة والودائع (أ)

(ب) واالستثمارات األخرى ،العملة والودائع (أ)
2

للنقدية املستلمة:
(أ) االستثمارات األخرى ،قروض (ق)؛
(ب) واالستثمارات األخرى ،العملة والودائع (أ) أو األصول
االحتياطية ،العملة والودائع (أ)

2

ملحوظة« :أ» تعني أصوال و»ق” تعني قروضا.
 1تعني أنه ال يوجد تغير يف امللكية االقتصادية ،وبالتايل تبقى األصول بمنأى عن التأثر.
 2إذا كانت النقدية تستويف معايير التبويب ضمن األصول االحتياطية.
 3يف حالــة دفــع قســائم أو توزيعــات أربــاح ملقتــرض األوراق املاليــة ،والــذي بــدوره يدفــع ملقــرض األوراق املاليــة (املالــك االقتصــادي)ُ ،تسـ َّـجل إعــادة تغييــر مســار لهــذه املدفوعــات مــن مقتــرض األوراق املاليــة إىل مقــرض األوراق املاليــة (راجــع الفقــرة  69-11مــن دليــل
ملعــاد تغييــر مســارها يف نفــس الفئــة (الفئــات) الوظيفيــة كاألدوات األساســية ،والتــي غالبــا مــا تكــون اســتثمارات حافظــة أو أصــوال احتياطيــة.
ميــزان املدفوعــات ووضــع االســتثمار الــدويل ،الطبعــة السادســة) .وينبغــي تســجيل املدفوعــات ا ُ
 4عندمــا يتــم إقــراض األوراق املاليــة والذهــب بضمانــات نقديــة ،فــإن هــذه الترتيبــات تعتبــر منشــئة لقــرض أو وديعــة بمقــدار املبلــغ املقــدم كضمــان (راجــع الفقــرة  ،59-7مــن دليــل ميــزان املدفوعــات ووضــع االســتثمار الــدويل ،الطبعــة السادســة) .وينبغــي معاملــة الفائــدة
املســتحقة علــى مثــل هــذا القــرض أو هــذه الوديعــة بتطبيــق التبويــب القياســي ،وهــو دخــل االســتثمارات األخــرى ،فائــدة .غيــر أنــه إذا كان اســتحقاق الفائــدة يســتويف معاييــر القيــد ضمــن األصــول االحتياطيــة وهــذه البيانــات متاحــة للنشــر ،عندئــذ يتعيــن تبويــب الفائــدة املســتحقة
ضمــن دخــل األصــول االحتياطيــة ،فائــدة.
املصدر :خبراء صندوق النقد الدويل.
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اإلقراض للصندوق
 105-10لدى صندوق النقد الدويل نوعان من اتفاقات
االقتراض الدائمة على أساس متعدد األطراف ،وهما
«االتفاقات اجلديدة لالقتراض» يف صيغتها املوسعة
و»االتفاقات العامة لالقتراض» .ويمكن للصندوق تفعيل
هذين االتفاقين إذا رأى أن قدرته على االلتزام اآلجل قد
ال تكفي لسد احتياجات بلدانه األعضاء  -عند وقوع أزمة
مالية كبرى على سبيل املثال.
 106-10واالتفاقات العامة لالقتراض هي اتفاقات
ائتمان طويلة األمد يظل بموجبها  11اقتصادا من
االقتصادات املتقدمة على استعداد إلقراض العملة احمللية
لصندوق النقد الدويل بغرض إيقاف أو معاجلة املواقف التي
من شأنها إضعاف النظام النقدي الدويل .أما االتفاقات
اجلديدة لالقتراض فهي جمموعة من االتفاقات االئتمانية
مع بلدان أعضاء خمتارة ،تظل على استعداد إلقراض
الصندوق .وتنتج عن املشاركة يف االتفاقات اجلديدة
لالقتراض أو االتفاقات العامة لالقتراض مطالبة مشروطة
تساوي مبلغ االئتمان غير املسحوب .وكما أسلفنا ،يجوز
أن يطلب صندوق النقد الدويل إىل أحد البلدان األعضاء
املشاركة يف االتفاقات اجلديدة لالقتراض أو االتفاقات
العامة لالقتراض إقراضه خالل مهلة قصيرة .وعند
اإلقراض الفعلي لألموال ،يحصل البلد العضو على مطالبة
على الصندوق تتوفر فيها مواصفات األصول االحتياطية،
وينبغي إدراجها ضمن وضع االحتياطي يف صندوق النقد
26
الدويل.
 107-10ويف سياق التحرك ملواجهة األزمة العاملية،
واستجابة للدعوة املوجهة من اللجنة الدولية للشؤون
النقدية واملالية يف إبريل  ،2009اتخذ صندوق النقد
الدويل عددا من اإلجراءات التي تهدف إىل حتقيق زيادة
كبيرة يف موارده املتاحة لإلقراض .وتضمنت الترتيبات
اإلضافية يف إطار حساب املوارد العامة اتفاقات القروض
الثنائية—وهي اتفاقيات يتعهد بموجبها البلد العضو يف
الصندوق بإقراض األموال للصندوق ،عادة بالعملة احمللية،
إىل حد متفق عليه وعند طلب الصندوق— واتفاقيات شراء
1

 26ملزيد من املعلومات عن االتفاقات اجلديدة لالقتراض واالتفاقات
العامة لالقتراض ،راجع الرابطhttp://www.imf.org/external/np/exr/ :

.facts/gabnab.htm

السندات— وهي اتفاقيات يتعهد بمقتضاها البلد العضو يف
الصندوق بشراء سند إذين من الصندوق عند طلبه ،وذلك إىل
حد متفق عليه.
 108-10وحتى يمكن للقرض الذي ينشأ يف إطار
اتفاقية اإلقراض الثنائية مع الصندوق أن يكون مستوفيا
املعيار احملدد يف تعريف األصول االحتياطية ،يتعين أن
تكون املطالبة متاحة بسهولة لتلبية احتياجات تمويل
ستوفى هذا الشرط إذا كان الصندوق
وي َ
ميزان املدفوعاتُ .
سيسدد القرض أو عندما يكون شخص ما على استعداد
لشراء مطالبة املقرض األصلي على الصندوق يف غضون
فترة زمنية وجيزة من خالل وجود سوق تتمتع بالسيولة
كأن يكون هناك صانعو السوق الذين لديهم االستعداد للبيع
والشراء يف كافة األوقات .وباإلضافة إىل ذلك ،فإن كافة
املعامالت السابقة يجب أن تتضمن (أو لديها القدرة على أن
تتضمن) عملة قابلة لالستخدام بحرية (فيما عدا عملة البلد
العضو) .ويف هذه احلالة ،ينبغي تسجيل القرض الذي ينشأ
يف إطار اتفاقية اإلقراض الثنائية ضمن وضع االحتياطي
يف صندوق النقد الدويل .غير أنه إذا كان من املمكن سداد
القرض على مدى فترة طويلة من الزمن (بعض اتفاقات
القروض قد تسمح بالسداد خالل مدة أقصاها سنة واحدة)
أو أن القرض ال يسمح بالسداد بإحدى عمالت األصول
االحتياطية ،فإن القرض ال يستويف مواصفات األصول
االحتياطية.
 109-10وقد تم تصميم فئتين من السندات يف إطار
اتفاقيات شراء السندات ،سلسة السندات ألف ،وسلسلة
السندات باء .وتستويف السلسلة ألف معيار السيولة للتبويب
ضمن األصول االحتياطية .أما السلسلة باء فهي قابلة
للتحويل إىل نقد يف أقرب وقت ممكن يف غضون  12شهرا
من اإلقرار باحتياج تمويلي يف ميزان املدفوعات .ومن
ثم ،ال توجد ضمانات حلائزي هذه السندات على حتصيل
قيمة هذه السندات نقدا فور ظهور االحتياج لتمويل ميزان
املدفوعات ،وعليه فإن هذه السندات ال تستويف التعريف
اإلحصائي لألصول االحتياطية الرسمية.

11

السلع

مقدمة

 ١-١١عنصر السلع يف احلساب اجلاري مليزان
املدفوعات يغطي (مع عدد قليل من االستثناءات) السلع
القابلة للنقل التي تتغير ملكيتها (بين مقيمين وغير
مقيمين) .وينبغي قياس هذه السلع بالقيمة السوقية على
1
أساس «فوب» (تسليم ظهر السفينة).
 ٢-١١ويرد فيما يلي عرض القيود األولية إلعداد
بيانات السلع يف ميزان املدفوعات ،بما يف ذلك خمتلف
التعديالت على البيانات املصدرية الالزمة الستيفاء
متطلبات دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل
عرض التعديالت بمزيد من التفصيل
(الطبعة السادسة) .و ُت َ
عرض العناصر األساسية
يف اجلداول الالحقة .كذلك ُت َ
التي يستلزمها الدليل .ويتم إعداد بيانات السلع يف ميزان
املدفوعات عن طريق تعديل البيانات املسجلة يف مصدر
البيانات الرئيسي باستخدام املعلومات التي يتم احلصول
عليها من مصادر البيانات اإلضافية لضمان التغطية
والتبويب على نحو واف.
التجارة املسجلة (وفقا ملا يرد يف إحصاءات التجارة
الدولية للبضائع ،ونظام إبالغ بيانات املعامالت
الدولية ،ومسوح املؤسسات وما إىل ذلك)
التعديالت:
للتغطية
للتبويب
للتقييم
للتوقيت
جمموع السلع (على أساس ميزان املدفوعات)
منه:
البضائع العامة
صايف الصادرات من السلع قيد املتاجرة
الذهب غير النقدي
 1القيمة على أساس فوب (تسليم ظهر السفينة) تغطي قيمة معامالت السلع
وقيمة اخلدمات التي تم تأديتها لتسليم السلع على حدود االقتصاد املصدِّر.
وال تغطي هذه القيمة تكلفة التأمين والشحن بين االقتصاد املصدِّر
واالقتصاد املستورد أو داخل االقتصاد املستورد.

 ٣-١١تصف األقسام الثالثة التالية يف هذا الفصل
كيفية إعداد بيانات بنود السلع باستخدام معلومات من
إحصاءات التجارة الدولية للبضائع ،ونظام إبالغ بيانات
املعامالت الدولية ،ومسوح املؤسسات .وتلي ذلك مناقشة
حول تبويبات السلع األولية ووضع التقديرات يف غياب
البيانات.

إحصاءات التجارة الدولية للبضائع
كمصدر أساسي إلعداد بيانات السلع

 ٤-١١إحصاءات التجارة الدولية للبضائع هي موضوع
الفصل اخلامس الذي يناقش طبيعة هذه اإلحصاءات وما
يتصل بها من إطار مفاهيمي وتبويبات وقياس .ويستخدم
غالبية ُمعدي بيانات ميزان املدفوعات إحصاءات التجارة
الدولية للبضائع كمصدر رئيسي إلعداد بيانات حساب
السلع .غير أن هذه اإلحصاءات تغطي دخول السلع (الواردات)
أو خروجها (الصادرات) من اإلقليم االقتصادي لبلد ما،
وهو ما يختلف يف بعض النواحي عن مفهوم تغير امللكية
فيما بين املقيمين وغير املقيمين الذي يقوم على أساسه
ميزان املدفوعات .وبالتايل ،ينبغي ملعدي البيانات اإلملام
بمدى استيفاء إحصاءات التجارة الدولية للبضائع املعايير
اإلحصائية الدولية ومدى امتثالها ملتطلبات دليل ميزان
املدفوعات ووضع االستثمار الدويل (الطبعة السادسة)،
ومن ثم إجراء التعديالت حسب احلاجة .وينبغي ملعدي
بيانات ميزان املدفوعات مالحظة أي قصور وتشجيع معدي
إحصاءات التجارة الدولية للبضائع على إدخال أي تعديالت
مناسبة على اإلجراءات .وقد يلجأ معدو بيانات ميزان
املدفوعات بدال من ذلك إىل إدخال أي تعديالت ضرورية
على إحصاءات التجارة الدولية للبضائع من حيث التغطية
والتبويب والتوقيت والتقييم بغية جعلها متسقة بشكل أكبر
مع متطلبات ميزان املدفوعات.
 5-11وتعرض اجلداول  1-11إىل  4-11التعديالت
التي قد يلزم إدخالها على إحصاءات التجارة الدولية
للبضائع .وال ينبغي اعتبار هذه التعديالت بمثابة القائمة
الشاملة ،وينبغي ملعدي البيانات إضافة أي بنود أخرى
قد تعتبر مهمة .وينبغي إجراء التعديالت التي لها تأثير
كبير على حساب الصادرات والواردات .وإذا مل يكن معدو
البيانات على يقين من األهمية احملتملة لبعض التعديالت،
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فمن املناسب التحري عن املقدار احملتمل للتعديل،
خاصة عندما يستدعي احلال إجراء تعديالت كبيرة .ويف
حالة عدم إجراء تعديالت نتيجة لهذه التحريات ،فإن نشر
نتائج التحري قد يشكل بديال مناسبا.
 6-11وحتديد التعديالت احملتملة يتم بالتشاور
الوثيق مع ُمعدي إحصاءات التجارة الدولية للبضائع
نظرا ملا قد يتوافر لديهم من بيانات ضرورية كثيرة
إلجراء التعديالت الالزمة مليزان املدفوعات .وإذا مل تكن
مثل هذه البيانات متاحة يف إحصاءات التجارة الدولية
للبضائع ،فإنها قد تشكل نقطة انطالق لتحديد الشركات
التي يجب خماطبتها .ويمكن إجراء العديد من التعديالت
من خالل خماطبة املؤسسات—غالبا بشكل انتقائي—
من خالل مسوح املؤسسات أو من خالل االستفسارات
التكميلية املتعلقة بإحصاءات التجارة الدولية للبضائع.
ويف بعض الظروف ،قد يكون من األنسب خماطبة
املصادر الرسمية أو االقتصادات الشريكة .وعند إدخال
تعديالت على إحصاءات التجارة الدولية للبضائع ،يتعين
على معدي بيانات ميزان املدفوعات التأكد من حتديد أي
قيود موازنة ذات صلة ومعاجلتها على النحو الصحيح
يف ميزان املدفوعات.
 7-11وتدخل التجارة اإللكترونية يف نطاق
إحصاءات التجارة الدولية للبضائع ،وتشمل الواردات
والصادرات السلعية التي ُأجريت معامالتها باستخدام
الوسائل اإللكترونية (على سبيل املثال ،السلع التي يتم
طلبها ودفع ثمنها عبر اإلنترنت) .ومن املسلم به أن جمع
البيانات لتلك السلع قد يكون صعب ًا (مثال ،عند شحن
السلع من خالل خدمة الطرود البريدية أو التسليم باليد؛
راجع أيضا «السفر» يف الفصل )12؛ غير أن املرشد يشجع
معدي البيانات على تطوير اإلجراءات الالزمة بمرور
الوقت جلمع و/أو تقدير البيانات لهذه التجارة.

تعديالت التغطية

 8-11قد ُيجري معدو بيانات ميزان املدفوعات
تعديالت تتعلق بالتغطية يف إحصاءات التجارة الدولية
للبضائع باستبعاد تلك السلع التي مل تتغير ملكيتها ولكن
تم قيدها يف إحصاءات التجارة الدولية للبضائع .وقد
درج يف ميزان
يجري معدو البيانات أيضا تعديالت كي ُي ِ
سجل
املدفوعات السلع التي تغيرت ملكيتها لكنها مل ُت َّ
يف إحصاءات التجارة الدولية للبضائع .وقد يلزم إدخال
تعديالت إلجراء ما يلي:
• استبعاد السلع التي يجب ،وفقا للمبادئ التوجيهية
لهذه اإلحصاءات ،استبعادها من ميزان املدفوعات
مدرجة يف إحصاءات التجارة الدولية
ولكنها
َ
للبضائع (مثل السلع احلكومية املرسلة للقوات
املسلحة والدبلوماسيين باخلارج؛ وجتارة العبور
االنتقايل (الترانزيت)؛ وأمتعة املهاجرين الشخصية
وما إىل ذلك).

رسل للخارج (أو تستورد)
• استبعاد السلع التي ُت َ
ألغراض التجهيز دون تغير يف ملكيتها والسلع
املُعادة بعد التجهيز.
• إدراج السلع التي يجب ،وفقا للمبادئ التوجيهية لهذه
اإلحصاءات ،إدراجها يف ميزان املدفوعات ولكنها
مدرجة يف إحصاءات التجارة الدولية
قد ال تكون َ
للبضائع (مثل مبيعات الكهرباء واملياه والغاز إىل
اخلارج؛ والسلع التي حتصل عليها الناقالت يف
املوانئ خارج اإلقليم الذي تقيم فيه شركة النقل
املُشغِ لة؛ وما إىل ذلك.
• إدراج السلع املتعاقد عليها بموجب ترتيبات تأجير
مدرجة يف إحصاءات التجارة
تمويلي التي قد تكون َ
الدولية للبضائع ولكنها مسجلة على نحو منفصل.
• إدراج (أو استبعاد) السلع املستبعدة (املدرجة) من (يف)
إحصاءات التجارة الدولية للبضائع بسبب استخدام
نظام جتارة خاص ولكن يجب إجراء تعديالت بشأنها
يف ميزان املدفوعات (مثل السلع التي تدخل املناطق
الصناعية والتجارية احلرة ،ومناطق التجهيز املوجه
للداخل ،واملستودعات اجلمركية).
• إدخال تعديالت يف حالة السلع (بخالف السلع التي
ُتفقد أو تتلف) التي ربما تكون قد عبرت حدودا وطنية
واحدة فقط (كاألسماك التي يتم صيدها يف املياه
الدولية باستخدام سفن املقيمين و ُتباع يف اخلارج
مباشر ًة؛ والسلع املستخدمة كمدخالت يف التجهيز
باخلارج والتي يشتريها املالك من االقتصادات
األخرى ويسلمها مباشرة لالقتصاد القائم بالتجهيز،
وذلك باإلضافة إىل السلع اجملهزة التي ُتباع مباشر ًة
لالقتصادات األخرى من االقتصاد القائم بالتجهيز).
• إدخال تعديالت يف حالة السلع التي ُتفقد أو تتلف
بعد عبورها احلدود الوطنية القتصاد اجلهة املصدِّرة
ولكن قبل عبورها حدود اقتصاد اجلهة املستوردة.
• قيد التغير يف أرصدة السلع املرتبطة بمعامالت
املتاجرة.
• معاجلة املشاكل املتعلقة بنقص التغطية مثل السلع
املهربة ،والتجارة غير الرسمية عبر احلدود.
ويرد شرح كل فئة من تلك الفئات يف اجلدول .1-11

تعديالت التبويب

 9-11يلزم إجراء تعديالت التبويب عندما تكون
معامالت معينة غير مناسبة لبنود السلع يف ميزان
املدفوعات مصنفة ضمن السلع يف إحصاءات التجارة
الدولية للبضائع .وأبسط تعديالت التبويب بوجه عام هو
التصحيح املتعلق باخلدمات—خدمات التأمين والشحن
فيما يتصل بنقل السلع—املتضمنة يف أسعار الواردات
السلعية .ويرد يف اجلدول  2-11شرح هذا التعديل وغيره
من تعديالت التبويب التي قد تكون مناسبة إلحصاءات
التجارة الدولية للبضائع.

		
السلع

تعديالت التقييم
 10-11قد يكون لقضايا التقييم اخملتلفة تأثير على
إعداد بيانات السلع .وهذه القضايا تتضمن ما يلي:
• إحالل القيم الفعلية لدى توافرها حمل القيم التقديرية
يف حالة صادرات معينة
• االستعاضة عن أسعار التحويل ()transfer prices
بأسعار السوق
• استخدام قيم املعامالت بدال من القيم اجلمركية
• تصحيح أي حتيزات يف أسعار صرف العمالت
ويرد بيان لهذه التعديالت يف اجلدول .3-11

تعديالت التوقيت

 11-11وفقا ملا ورد يف الفصل اخلامس ،قد يكون نظام
التجارة العام أو نظام التجارة اخلاص هو أساس التوقيت
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وصى باستخدام
إلحصاءات التجارة الدولية للبضائعُ .
وي َ
نظام التجارة العام يف إعداد إحصاءات احلسابات الدولية
ألنه يسجل معامالت السلع يف االقتصاد ككل ،وبالتايل
يعد أكثر اتساقا مع نطاق تغطية القيود التمويلية املقابلة؛
غير أنه ال نظام التجارة العام وال نظام التجارة اخلاص
سوف يتطابق بالضرورة مع مبدأ تغير امللكية املستخدم
يف ميزان املدفوعات .وعليه ،يجب على معدي بيانات
ميزان املدفوعات إدخال تعديالت خمتلفة يف التوقيت من
النوع الوارد يف اجلدول  4-11على إحصاءات التجارة
الدولية للبضائع .وبالنسبة لسلع حمددة ،مثل معدات النقل
ذات القيمة املرتفعة والسلع التي توزع باجلملة التي تباع
برسم األمانة ،فإن تكلفة احلصول على البيانات الالزمة
لتعديالت التوقيت قد ال تكون مرتفعة 2،ويمكن أن يكون
لهذه التعديالت تأثير كبير على جودة ميزان املدفوعات.
 2البيانات اجلمركية التي توفر توقيت عبور هذه البنود للحدود يمكن
مقارنتها بسهولة مع بيانات املدفوعات التي يتم استخالصها إما من
مسوح املؤسسات أو من نظام إبالغ بيانات املعامالت الدولية.

اجلدول  :1-11استخدام إحصاءات التجارة الدولية للبضائع إلعداد بيانات السلع :التعديل املتعلق بالتغطية
الوصف

البنود التي ُيحتمل استبعادها من إحصاءات
التجارة الدولية للبضائع

املصدر وطريقة إعداد البيانات

الســلع احلكوميــة املُرســلة إىل القــوات املســلحة
والبعثــات الدبلوماســية باخلــارج

إذا كانت هذه البنود ُمدرجة يف إحصاءات التجارة الدولية للبضائع ،ينبغي ملعدي بيانات ميزان املدفوعات
استبعادها .وهذه البنود ُيستدل عليها بسهولة باستثناء حتويالت املهاجرين الشخصية التي قد ال يكون
باإلمكان أن يستدل عليها من األمتعة التي يستوردها/يصدرها األفراد الذين يقومون برحالت قصيرة.
وينبغي ملعدي بيانات ميزان املدفوعات طلب توصيفات إضافية عنها يف إحصاءات التجارة الدولية
للبضائع أو إجراء تعديالت مستخدما مصادر بيانات أخرى مثل مسح املسافرين.

سلع التجهيز (دون تغير يف امللكية)

ينبغي ملعدي بيانات ميزان املدفوعات استبعاد سلع التجهيز التي ترسل إىل اخلارج دون تغير يف امللكية.
وصى بأن ُتق َّيد قيم السلع التي ترسل للخارج ُ /تستلَم من اخلارج ألغراض التجهيز (املواد اخلام)
غير أنه ُي َ
والسلع املُعادة إىل اقتصاد املنشأ بعد اكتمال التجهيز (املنتجات النهائية) كبنود تكميلية يف حساب اخلدمات
يف االقتصادات التي تكون فيها هذه القيم كبيرة .وكما توصي الفقرة  21-1من إحصاءات التجارة الدولية
شجع االقتصادات على أن حتدد بشكل واضح يف إحصاءات التجارة التي تقوم بإعدادها
للبضائع (ُ ،)2010ت َ
(ويفضل بترميز خاص) هذه الفئات من السلع .غير أنه من املُسلم به أن هذا التحديد قد ال يكون شامال
للجميع أو أن املعلومات التي يتم احلصول عليها قد ال تكون قابلة للمقارنة دوليا نظرا الختالف التعاريف أو
اإلجراءات الوطنية املتبعة.

السلع املتعلقة بالدخول املؤقت

جتارة العبور االنتقايل (الترانزيت)
أمتعة املهاجرين الشخصية

البنــود التــي ُيحتمــل إضافتهــا إىل إحصــاءات
التجــارة الدوليــة للبضائــع
الذهب غير النقدي
املتداولة بين احلكومات
السلع العسكرية
الكهرباء واملياه
املواد البريدية
الســلع غيــر املشــروعة والســلع املهربــة (التــي تعتبــر
مشــروعة فيمــا عــدا ذلــك)
التجارة غير الرسمية عبر احلدود

ينبغــي إدراج هــذه الســلع يف ميــزان املدفوعــات ،حســاب الســلع ،البضائــع العامــة ،باســتثناء الذهــب غيــر النقــدي
والــذي ينبغــي إدراجــه حتــت عنصــر الذهــب غيــر النقــدي .ويف حالــة اســتبعاد هــذه الســلع مــن إحصــاءات التجــارة
الدوليــة للبضائــع ،ينبغــي ملعــدي بيانــات ميــزان املدفوعــات إضافتهــا .وقــد يلــزم جمــع بيانــات عــن بعــض هــذه
البنــود يف مســوح املؤسســات أو مــن خــال ملحــق لنظــام إبــاغ بيانــات املعامــات الدوليــة.
وهــذه الســلع ال ترصدهــا يف العــادة إحصــاءات التجــارة الدوليــة للبضائــع؛ إال أنــه يف حالــة رصدهــا يتــم
اســتبعادها مــن تلــك اإلحصــاءات ولكــن ُتق َّيــد بصــورة منفصلــة (الفقــرة  59-1مــن إحصــاءات التجــارة الدوليــة
ويق ِّيــد دليــل ميــزان املدفوعــات ووضــع االســتثمار الــدويل (لطبعــة السادســة) هــذه الســلع
للبضائــعُ .)2010 ،
ضمــن البضائــع العامــة.

يتم نقل هذه البضائع عبر احلدود بصورة قانونية ولكن ال يتم تسجيلها يف قيود مكتب اجلمارك.
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مرشد جتميع بيانات ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل

اجلدول  :1-11استخدام إحصاءات التجارة الدولية للبضائع إلعداد بيانات السلع :التعديل املتعلق بالتغطية (تتمة)
املصدر وطريقة إعداد البيانات

الوصف
السلع املُرسلة ألغراض اإلصالح

ُتستبعد قيم السلع املُرسلة ألغراض اإلصالح من ميزان املدفوعات .وهذه السلع من املرجح أن ُتستبعد من
إحصاءات التجارة الدولية للبضائع ولكن قد يتم قيدها بصورة منفصلة .وبالتايل ،يمكن أن توفر إحصاءات
التجارة الدولية للبضائع مصدر معلومات لتعديالت ميزان املدفوعات بقدر ما يتم إرساله من هذه السلع
للخارج ،ولكن ال يحدث تغير يف امللكية وبالتايل يلزم استبعادها من بند السلع يف ميزان املدفوعات .غير
أنه قد ينبغي ملعدي بيانات ميزان املدفوعات استخدام مسوح املؤسسات أو نظام إبالغ بيانات املعامالت
الدولية للحصول على معلومات عن قيم اإلصالحات التي ينبغي تضمينها يف خدمات الصيانة واإلصالح.

السلع املتعاقد عليها بموجب ترتيبات التأجير
التمويلي

ينبغي إدراج هذه البنود ضمن السلع يف ميزان املدفوعات .وبالتايل قد توفر إحصاءات التجارة الدولية
للبضائع مصدر معلومات لتعديالت ميزان املدفوعات .غير أنه قد ينبغي ملعدي بيانات ميزان املدفوعات
استخدام مسوح املؤسسات أو استعالم تكميلي لنظام إبالغ بيانات املعامالت الدولية للحصول على النطاق
الكامل للمعلومات الالزمة ،خاصة فيما يتعلق بمعاجلة مدفوعات التأجير.

السلع التي ال تعبر حدود البلدين
املعدات املتنقلة املستخدمة يف املياه الدولية أو اجملال
اجلــوي؛ الســلع املــوردة إىل املنشــآت البحريــة؛ الوقــود،
واملــؤن ،واخملزونــات واألثقــال املوازنــة املســتخدمة يف
الســفن ( )ballastومــواد تغليــف البضائــع املنقولــة

ينبغي من الناحية النظرية إدراج هذه السلع يف إحصاءات التجارة الدولية للبضائع .غير أنه يف الواقع
العملي يتم استبعاد العديد من هذه السلع من تلك اإلحصاءات ،ويتعين على معدي بيانات ميزان املدفوعات
استخدام مصادر أخرى كمسوح املؤسسات (ربما كجزء من مسوح املؤسسات لشركات النقل) أو عملية جمع
بيانات تكميلية لنظام إبالغ بيانات املعامالت الدولية للحصول على املعلومات الضرورية لتعديالت ميزان
املدفوعات.

السلع التي فُ قدت أو تلفت بعد عبورها حدود أحد
البلدين

السلع التي تتغير ملكيتها قبل أن ُتفقد أو تتلف ينبغي إدراجها ضمن الواردات من جانب االقتصاد احلائز.
والسلع التي ال تتغير ملكيتها قبل أن ُتفقد أو تتلف ينبغي استبعادها من صادرات االقتصاد املنتِج .ويمكن
احلصول على معلومات لتعديالت ميزان املدفوعات ،على األقل يف احلاالت الكبيرة ،بمخاطبة املصدرين أو
املستوردين أو مؤسسات التأمين من خالل مسوح املؤسسات.

التغيرات يف خمزونات السلع التي ال تعبر حدود
اقتصاد املالك

هذه التغيرات يف اخملزونات (الناشئة عن املتاجرة) ينبغي إدراجها ضمن السلع (صادرات سالبة عندما
يقتنيها التاجر ،وصادرات موجبة عند إعادة بيعها) .وال يتم إدراج هذه املقتنيات واملبيعات على األرجح
يف إحصاءات التجارة الدولية للبضائع .ويف ميزان املدفوعاتُ ،ت َّبلغ بيانات صايف صادرات السلع قيد
وصى بإبالغ أيضا إجمايل قيمة السلع املقتناة واملبيعة قيد املتاجرة كمعلومات تكميلية.
املتاجرة؛ غير أنه ُي َ
ومصادر البيانات احملتملة هي مسوح املؤسسات أو وسيلة مكملة لنظام إبالغ بيانات املعلومات الدولية.

السلع املرتبطة بالتجهيز اخلارجي دون تغير يف
امللكية

الســلع املســتخدمة كمدخــات يف التجهيــز اخلارجــي التــي يشــتريها املالــك مــن اقتصــادات أخــرى ويوردهــا
مباشــر ًة إىل االقتصــاد القائــم بالتجهيــز ينبغــي إدراجهــا ضمــن واردات البضائــع العامــة القتصــاد املالــك.
وباملثــل ،فــإن الســلع اجملهــزة املبيعــة مباشــر ًة القتصــادات أخــرى مــن االقتصــاد القائــم بالتجهيــز ينبغــي
إدراجهــا ضمــن صــادرات البضائــع العامــة القتصــاد املالــك.
ومسح املؤسسات هو أكثر الطرق فعالي ًة جلمع املعلومات لهذه التعديالت.

التعديالت األخرى املتعلقة بالتغطية ملراعاة مثال
القصور يف التغطية أو أوجه القصور الناشئة عن
استخدام نظام التجارة اخلاص

قــد يكــون ضروريــا إجــراء تعديــات أخــرى يف التغطيــة إذا كانــت إحصــاءات التجــارة الدوليــة للبضائــع تعــاين
مــن قصــور يف التغطيــة .وأحيانــا مــا يســتدل علــى أوجــه القصــور هــذه مــن حتليــل االقتصــادات الشــريكة ،ويمكــن
اســتخدام بيانــات االقتصــادات الشــريكة كأســاس إلجــراء تعديــات مناســبة يف ميــزان املدفوعــات .وتعــد مطابقــة
بيانــات كندا/الواليــات املتحــدة مثــاال علــى هــذا النــوع مــن التعديــل.
ويف حالة استخدام نظام التجارة اخلاص 1،ينبغي تعديل واردات وصادرات السلع يف إحصاءات التجارة
الدولية للبضائع مقابل )1( :تدفقات السلع التي ال يشملها نظام التجارة اخلاص (أي السلع التي تدخل/تغادر
املناطق الصناعية والتجارية احلرة ،وأماكن التجهيز املوجه إىل الداخل ،واملستودعات اجلمركية طاملا أن
ملكية هذه السلع قد تغيرت )2( ،تدفقات السلع التي يشملها نظام التجارة اخلاص ولكن ال يتعين قيدها يف
ميزان املدفوعات (أي السلع التي تدخل/تغادر منطقة التداول احلر من/إىل املناطق املذكورة يف الفقرة (،)1
طاملا أنها معامالت بين مقيمين) .ومسوح املؤسسات هي مصادر البيانات احملتملة للتعديالت.

املصدر :خبراء صندوق النقد الدويل.
 1راجع وصف نظامي التجارة العام واخلاص يف الفصل اخلامس.

		
السلع
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اجلدول  :2-11استخدام إحصاءات التجارة الدولية للبضائع إلعداد بيانات السلع :التعديل املتعلق بالتبويب
الوصف

املصدر وطريقة إعداد البيانات

البنود املالية :الذهب النقدي ،األوراق املالية ،أوراق نقدية،
النقود املعدنية املتداولة

ينبغي ملعدي إحصاءات التجارة الدولية للبضائع استبعاد هذه البنود من اإلحصاءات ،وإال سوف يتوجب
على معدي بيانات ميزان املدفوعات استبعاد هذه البنود من السلع وإدراجها يف احلساب املايل .وإذا
كانت هذه البنود مدرجة يف اإلحصاءات ،ينبغي أن يكون باإلمكان حتديدها بسهولة.

حتويل الواردات من القيمة على أساس «سيف» إىل القيمة
على أساس «فوب»

تستخدم عدة طرق إلجراء هذا التعديل ،والذي يتم بموجبه إعادة تبويب عناصر من بيانات السلع يف
إحصاءات التجارة الدولية للبضائع إىل اخلدمات والدخل الثانوي .وينبغي إدراج معامالت اخلدمات
ضمن عناصر خدمات النقل (الشحن) والتأمين (يجب قيد القيمة التقديرية للخدمات فقط ضمن خدمات
درج عنصر التحويالت يف الدخل الثانوي (صايف أقساط
التأمين) يف ميزان املدفوعات ،وينبغي أن ُي َ
التامين على غير احلياة) يف حال قيام غير مقيمين بتقديم خدمات النقل والتأمين.

سلع إحصاءات التجارة الدولية للبضائع التي تشكل جزءا
من معامالت اخلدمات يف ميزان املدفوعات :الوسائط
املصممة حسب الطلب والوسائط اجلاهزة

يجب استبعاد قيم الوسائط املصممة حسب الطلب والوسائط اجلاهزة التي تقدم مقابل رسوم ترخيص
منتظمة (برامج الكومبيوتر التي تقدم على أقراص ،والوسائط السمعية والبصرية وما إىل ذلك) من السلع
يف ميزان املدفوعات .وينبغي إدراج القيم الكاملة لهذه املنتجات ،بما يف ذلك حمتواها املادي ،ضمن
بنود اخلدمات املناسبة .وال ُتدرج ضمن السلع سوى الوسائط اجلاهزة التي ُتقدَّم على وسائط مادية مع
حق االستخدام الدائم.

السلع التي يتم استيرادها للمشاريع التي تقوم بها مؤسسة
بناء غير مقيمة

سجل إحصاءات التجارة الدولية للبضائع هذه السلع ضمن الواردات .غير أن السلع التي يتم استيرادها
ُت ِّ
ملشاريع البناء التي تقوم بها مؤسسات غير مقيمة (عندما ال تكون مشاريع البناء كبيرة بقدر يكفي
ملعاملتها كفرع للمؤسسة) يتم استبعادها من التجارة يف السلع يف ميزان املدفوعات وإدراجها ضمن
قيمة خدمات البناء .وإذا كانت هذه السلع مدرجة يف إحصاءات التجارة الدولية للبضائع ،فقد ال يكون
باإلمكان حتديد هذه السلع بسهولة .وينبغي ملعدي بيانات ميزان املدفوعات إجراء تعديالت يف كل من
السلع وخدمات البناء .ويتمثل مصدر البيانات احملتمل للتعديالت يف مسح مؤسسات البناء التي تتوىل
البناء أو مسح املؤسسات املمولة للبناء.

املصدر :خبراء صندوق النقد الدويل.

اجلدول  :3-11استخدام إحصاءات التجارة الدولية للبضائع إلعداد بيانات السلع :التعديل املتعلق بالتقييم
الوصف
االستعاضة عن التقديرات بقيم فعلية

املصدر وطريقة إعداد البيانات
قد ال تكون القيم املتعلقة بصادرات معينة معلومة يف وقت التصدير (مثل السلع التي تقدم كمساعدات)؛

وبالتايل قد يلزم تقدير القيم .وينبغي ملعدي إحصاءات التجارة الدولية للبضائع إجراء التعديالت

الضرورية عندما تصبح البيانات الفعلية متاحة .وإن مل تتوافر هذه البيانات ،ينبغي ملعدي بيانات ميزان
املدفوعات إجراء التعديالت الالزمة بمخاطبة املصدرين من خالل مسوح املؤسسات أو باستخدام نظام

إلبالغ بيانات املعامالت الدولية .ويف غياب سعر سوقي لسلع املساعدات ،سوف يختلف تقدير املانحين
لقيمة السلع يف الغالب اختالفا كبيرا عن تقدير املتلقي .والقاعدة املستمدة من التجربة العملية واملقترحة

هنا هي استخدام القيمة التي يحددها املانح أساسا للتقييم.
االستعاضة عن أسعار التحويل باألسعار السوقية

لدواع عملية بشكل رئيسيُ ،يوصي دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل (الطبعة السادسة)
بأن ُيجري معدو بيانات ميزان املدفوعات هذا النوع من التعديل يف الظروف غير املعتادة فقط وبأن يتم

إجراء تغييرات مقابلة يف الدخل املوزع أو املعامالت املالية للمستثمرين املباشرين/مؤسسات االستثمار
املباشر املتأثرة .واالستعاضة عن أسعار التحويل قد يقوم به معدو إحصاءات التجارة الدولية للبضائع
يف هذه اإلحصاءات؛ وإال فقد يكون من الضروري تطبيق منهج خاص يف مسوح املؤسسات أو نظام

إلبالغ بيانات املعامالت الدولية .ويف حالة قيام معدي إحصاءات التجارة الدولية للبضائع بإجراء

تعديالت ،ينبغي إعالم معدي بيانات ميزان املدفوعات بهذه التعديالت حتى يتسنى إجراء التعديالت
الالزمة لبنود ميزان املدفوعات األخرى .ويتم مناقشة موضوع التسعير التحويلي بمزيد من التفصيل يف

نهاية هذا الفصل.
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مرشد جتميع بيانات ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل

اجلدول  :3-11استخدام إحصاءات التجارة الدولية للبضائع إلعداد بيانات السلع :التعديل املتعلق بالتقييم (تتمة)
الوصف

املصدر وطريقة إعداد البيانات

االستعاضة عن القيم اجلمركية املستخدمة يف إحصاءات

يف بعض احلاالت ،قد تختلف القيمة اجلمركية التي يسجلها موظفو اجلمارك عن سعر املعاملة الفعلي.

التجارة الدولية للبضائع بقيم املعامالت

وهي على وجه اخلصوص احلالة التي ُتدد فيها العقود فترة أسعار غالبا ما تكون شهورا بعد انتقال

ملكية السلع .وينبغي يف هذه احلاالت إجراء تعديل يف ميزان املدفوعات يعكس سعر املعاملة .واتساقا مع

مبدأ القيمة السوقية ،يعتبر سعر املعاملة هو أفضل بديل لالستخدام بغض النظر عما إذا كان هذا السعر
معلوما وقت تغير امللكية (راجع الفقرة  73-3من دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل ،الطبعة
السادسة) .واملعلومات املطلوبة يمكن أن تأتي من السجالت اجلمركية ،إذا كانت كلتا القيمتين مسجلة ،أو

من التحري على أساس العينة عن قيود الواردات ،أو من نظام إلبالغ بيانات املعامالت الدولية ،إذا كان

يسمح بتحديد املدفوعات بموجب هذه العقود.
التصحيحات املتعلقة بأسعار الصرف غير املالئمة

املستخدمة يف إحصاءات التجارة الدولية للبضائع

يمكن تقدير تأثير أسعار الصرف غير املالئمة من خالل معاينة قيود الواردات والصادرات .ونتائج مثل هذه

التحقيقات يمكن استخدامها لتعديل إحصاءات ميزان املدفوعات.

املصدر :خبراء صندوق النقد الدويل.

اجلدول  :4-11استخدام إحصاءات التجارة الدولية للبضائع إلعداد بيانات السلع :التعديل املتعلق بالتوقيت
الوصف

املصدر وطريقة إعداد البيانات

االستعاضة عن إحصاءات التجارة الدولية للبضائع

يمكن إجراء تعديالت عندما يكون معروفا أن الفترة التي يحدث فيها تغير يف امللكية االقتصادية ال تتزامن

ببيانات من دفاتر الشركات

سجل فيها املعاملة يف إحصاءات التجارة الدولية للبضائع .وعادة ما يتم إجراء مثل هذه
مع الفترة التي ُت َّ

التعديالت فقط عندما يتعلق األمر بالقيم الكبيرة ،مثل معدات النقل مرتفعة القيمة أو السلع الرأسمالية مرتفعة
القيمة أو توريد أنواع معينة من السلع (الكهرباء ،النفط وما إىل ذلك) .ويمكن استخدام مسوح املؤسسات

أو منهج تكميلي من خالل نظام إبالغ بيانات املعامالت الدولية للحصول على املعلومات الالزمة لهذه

التعديالت .ويف حالة السلع الرأسمالية مرتفعة القيمة ،ينبغي استخدام مسوح املؤسسات لتحديد وقت تغير

امللكية ،والذي يمكن أن يكون تغيرا تدريجيا حسب ال ُدفعات املرحلية املسددة أو بالكامل وقت التسليم.
التعديالت املتعلقة بالتجارة برسم األمانة وبالسلع
املبيعة من اخملزونات

السلع التي يتم شحنها للخارج برسم األمانة ينبغي استبعادها من الصادرات املسجلة يف إحصاءات

التجارة الدولية للبضائع واالستعاضة عنها باملبيعات الفعلية للسلع من اخملزونات التي يحتفظ املقيمون
بها باخلارج .وباملثل ،فإن السلع التي يتم شحنها لالقتصاد القائم بإعداد البيانات برسم األمانة ينبغي

استبعادها من الواردات املسجلة يف إحصاءات التجارة الدولية للبضائع واالستعاضة عنها باملبيعات

الفعلية من اخملزونات التي يحتفظ غير املقيمين بها يف االقتصاد القائم بإعداد البيانات .وعادة ما يتم إجراء
مثل هذه التعديالت فقط عندما يتعلق األمر بالقيم الكبيرة .ويمكن استخدام مسوح املؤسسات أو نظام إلبالغ

بيانات املعامالت الدولية للحصول على املعلومات الالزمة لهذه التعديالت.
التعديالت لتصحيح إحصاءات التجارة الدولية

يف االقتصادات التي تعتمد فيها إحصاءات التجارة الدولية للبضائع على التاريخ الذي يتم فيه معاجلة القيود

اجلمركية

تكميلية) لبيان تأثير عدم استخدام األساس املنهجي احمل َّبذ .ويمكن إجراء مثل هذه التعديالت من خالل حتليل

للبضائع املسجلة على أساس تواريخ املعاجلة

اجلمركية وليس على أساس نظام التجارة العام أو اخلاص ،قد جترى تعديالت (أو على األقل نشر بيانات

التغيرات يف معدالت املعاجلة اجلمركية ،بما يف ذلك خمزون القيود التي تظل غير معاجلة .ويف حالة استخدام
نظام التجارة اخلاص ،ينبغي إجراء تعديالت يف ميزان املدفوعات إلدراج السلع عند دخول/مغادرة املناطق

الصناعية والتجارية احلرة أو أماكن التجهيز املوجه إىل الداخل أو املستودعات اجلمركية.

1

املصدر :خبراء صندوق النقد الدويل.
 1ملزيد من التفاصيل عن نظم التجارة اخلاصة ،راجع الفصل اخلامس من هذا املرشد.

		
السلع

نظام إبالغ بيانات املعامالت الدولية
كمصدر رئيسي إلعداد بيانات السلع

 12-11تستخدم بعض االقتصادات نظاما إلبالغ
بيانات املعامالت الدولية كمصدر رئيسي إلعداد بيانات
سجل
السلع يف ميزان املدفوعات .ويف معظم احلاالتُ ،ت َّ
السلع يف نظام إبالغ بيانات املعامالت الدولية عندما يتم
أداء مدفوعات السلع .وعلى غرار ما ورد وصفه يف الفصل ،4
ثمة عدد من التعديالت التي ينبغي ملعدي البيانات إجراؤها

181

لتسجيل املعامالت التي تتضمن سلعا والتي قد جترى أيضا
حتت عناوين تعديالت التغطية والتبويب والتوقيت والتقييم.
ويرد بيان هذه التعديالت يف اجلدول .5-11

مسوح املؤسسات كمصادر رئيسية
إلعداد بيانات السلع

 13-11يناقش القسم الذي يحمل العنوان «جمع البيانات
عن إحصاءات السلع واخلدمات» يف الفصل الثالث استخدام

اجلدول  :5-11استخدام نظام إبالغ بيانات املعامالت الدولية إلعداد بيانات السلع
التعديالت

مصدر البيانات وطريقة التعديالت

التعديالت املتعلقة بالتغطية
الصادرات والواردات املم َّولة بقروض؛ السلع املغطاة من خالل برامج
املساعدات األجنبية؛ السلع التي ُتنتقل ملكيتها فيما بين مؤسسات يف
عالقة استثمار مباشر مقابل بدل غير نقدي؛ والسلع املعمرة والنفائس
التي يقتنيها املسافرون؛ والسلع األخرى غير املسجلة يف نظام إبالغ
بيانات املعامالت الدولية.

يتعين على معدي بيانات ميزان املدفوعات حتديد مثل هذه السلع وإجراء التعديالت
الضرورية (راجع القسم املعنون «جمع البيانات عن إحصاءات السلع واخلدمات» يف
الفصل الثالث) .ويمكن أن تأتي البيانات الالزمة للتعديالت من املصادر الرسمية (مثال
يف حالة املعونة األجنبية) ،أو االقتصادات الشريكة ،أو مسوح املؤسسات ،أو كملحق مكمل
درج ضمن البضائع العامة السلع املعمرة
لنظام إبالغ بيانات املعامالت الدولية ذاته .و ُت َ
(كالسيارات والسلع الكهربائية) والنفائس (كاجملوهرات) التي يشتريها املسافرون .وينبغي
ملعدي البيانات تاليف االزدواجية يف احلساب ألنها قد تكون مدرجة يف نظام إبالغ بيانات
املعامالت الدولية ضمن بند السفر.

التعديالت املتعلقة بالتبويب
الصادرات احملولة إىل أساس التقييم «فوب» (قد يتم تقييم الصادرات
يف نظام إبالغ بيانات املعامالت الدولية بمجموعة متنوعة من
األسس)

يمكــن اســتخالص البيانــات الالزمــة لهــذا التعديــل مــن نظــام إبــاغ بيانــات املعامــات الدوليــة
إذا مــا طُ ِلــب مــن املبلِّغيــن تقديــم حتليــل لقيمــة الصــادرات .وكبديــل عــن ذلــك ،يمكــن احلصول على
ملشــغِ لة املقيمــة ومؤسســات
بيانــات حــول تكلفــة الشــحن وأقســاط التأميــن مــن شــركات النقــل ا ُ
التأميــن فيمــا يتعلــق باملدفوعــات التــي يســددها املصــدرون لهــذه املؤسســات .وهــذه البيانــات
جنبــا إىل جنــب مــع البيانــات اخلاصــة باملدفوعــات التــي يســددها املصــدرون إىل شــركات النقــل
ملشــغِ لة غيــر املقيمــة ،والتــي ينبغــي أن يكــون باإلمــكان حتديدهــا مــن نظــام إبــاغ بيانــات
ا ُ
املعامــات الدولــة ،ينبغــي عندئــذ اســتبعادها مــن قيمــة الصــادرات املســجلة يف نظــام إبــاغ
املعامــات الدوليــة لتقديــر قيمــة الصــادرات علــى أســاس «فــوب” .غيــر أنــه يف بعــض احلــاالت ال
تتضمــن بيانــات نظــام إبــاغ بيانــات املعامــات الدوليــة تكاليــف النقــل والتأميــن حتــى حــدود
املصــدر .ويتعيــن علــى معــدي البيانــات تقديــر بيانــات نظــام إبــاغ بيانــات املعامــات
البلــد
ّ
الدوليــة املعنيــة باملدفوعــات املســددة لتصديــر الســلع مــن خــال التشــاور مــع املصدريــن بشــأن
املمارســة الشــائعة يف ســداد املدفوعــات نظيــر مثــل هــذه املعامــات.
وتتــم إضافــة اجلــزء األول مــن هــذا التعديــل إىل البنــود الدائنــة ضمــن خدمــات الشــحن والتأميــن
يف ميــزان املدفوعــات.
ويتم وصف معاجلة نقل البضائع يف الفقرات من  35-12إىل .37-12

الواردات احمل َّولة إىل التقييم على أساس «فوب» (قد يتم تقييم
الواردات يف نظام إلبالغ بيانات املعامالت الدولية بمجموعة متنوعة
من األسس)

يمكــن اســتخالص البيانــات الالزمــة لهــذا التعديــل مــن نظــام إبــاغ بيانــات املعامــات الدوليــة
إذا مــا طُ ِلــب مــن املبلِّغيــن تقديــم حتليــل لتكلفــة الــواردات .وكبديــل عــن ذلــك ،يمكــن حســاب
تقديــرات جملمــوع تكلفــة الشــحن والتأميــن الــدويل علــى الــواردات بشــكل منفصــل (راجــع اجلــدول
ملشــغِ لة املقيمــة وأقســاط
 .)2-12وتكاليــف شــحن الــواردات التــي حتصــل عليهــا شــركات النقــل ا ُ
التأميــن املســددة إىل مؤسســات التأميــن املقيمة—والتــي يمكــن احلصــول عليهــا مــن مســوح
املؤسســات—ومدفوعات الشــحن والتأميــن التــي يســددها املســتوردون بشــكل مباشــر لغيــر
املقيمين—والتــي يمكــن احلصــول عليهــا مــن نظــام إلبــاغ بيانــات املعامــات الدوليــة—
ينبغــي اســتبعادها مــن جممــوع قيمــة الشــحن والتأميــن الدولييــن الســتخالص تقديــر لقيمــة
للمصــدر غيــر املقيــم .وينبغــي
الشــحن والتأميــن املتضمنــة يف املبالــغ التــي يســددها املســتورد
ّ
بعدئــذ اســتبعاد هــذا التقديــر مــن قيمــة الــواردات املســجلة يف نظــام إبــاغ بيانــات املعامــات
الدوليــة للوصــول إىل تقديــر للــواردات علــى أســاس «فــوب».
يتم إدراج إيرادات شركات النقل ومؤسسات التأمين غير املقيمة يف القيود املدينة ضمن
الشحن والتأمين يف ميزان املدفوعات.
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اجلدول  :5-11استخدام نظام إبالغ بيانات املعامالت الدولية إلعداد بيانات السلع (تتمة)
التعديالت
تعديالت التقييم
االستعاضة عن أسعار التحويل بأسعار السوق

مصدر البيانات وطريقة التعديالت
يوصي دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل (الطبعة السادسة) بأنه ينبغي
ملعدي البيانات إجراء هذا النوع من التعديل يف ظروف معينة ،مع إجراء تغييرات مناظرة يف

الدخل املوزع أو املعامالت املالية للمستثمرين املباشرين املتأثرين أو املؤسسات املتأثرة.
واالستعاضة عن أسعار التحويل يمكن أن يتم باستخدام منهج خاص يف مسوح املؤسسات

أو نظام إبالغ بيانات املعامالت الدولية .ويتم تناول موضوع التسعير التحويلي بمزيد من

النقاش حتت عنوان «معاجلة التسعير التحويلي» الحق ًا يف هذا الفصل.
التعديالت املتعلقة بالتوقيت
االئتمان التجاري

قد يقوم نظام إبالغ بيانات املعامالت الدولية بجمع بيانات كمعلومات تكميلية عن تاريخ

تغير ملكية السلع (أو أساس ما مشابه مثل تاريخ الشحن) ،والتي يمكن استخدمها كأساس

لهذه التعديالت .فقيمة السلع التي تتغير ملكيتها يف فترة خمتلفة عن الفترة التي تم فيها
السداد ينبغي استبعادها من التجارة املب َّلغة عن الفترة التي تم فيها السداد وإضافتها إىل

التجارة املب َّلغة عن الفترة التي تغيرت فيها امللكية .وينبغي إجراء تعديالت موازنة يف بنود

االئتمان التجاري يف احلساب املايل .وأحد عيوب هذا املنهج هو أن التعديالت يمكن إجراؤها

والسلف التجارية بخالف املدفوعات املسبقة .ويتمثل
بأثر رجعي فقط يف حاالت االئتمان ُ

املنهج البديل يف إجراء مسح للمؤسسات لكبار املصدرين واملستوردين لقياس االئتمان
والسلف التجارية ،واستخدام هذه املعلومات لتعديل التجارة املب َّلغة من نظام إلبالغ بيانات
ُ

املعامالت الدولية.

املصدر :خبراء صندوق النقد الدويل.

مسح املؤسسات لقياس جتارة البضائع يف غياب إحصاءات
التجارة الدولية للبضائع أو نظام إلبالغ بيانات املعامالت
الدولية .ويصف املوضوع استمارة نموذجية قد يستخدمها
املصدرة
معدو البيانات جلمع بيانات شاملة عن السلع
ّ
واملستوردة.
 ١٤-١١وال ُيوصي املرشد باستخدام أحد نظم جمع
البيانات أكثر من غيره .غير أن معدي البيانات الذين
يستخدمون مسوح املؤسسات (بدال من إحصاءات التجارة
الدولية للبضائع أو نظام إلبالغ بيانات املعامالت الدولية)
كمصدر بيانات لبنود السلع يف ميزان املدفوعات يجب
أن يتوخوا احلرص بصفة خاصة يف احلفاظ على نطاق
التغطية الكايف —خاصة يف االقتصادات التي تنمو نموا
ملحوظا أو تمر بمرحلة حترير للعالقات التجارية أو تشهد
حتوال إىل االقتصاد القائم على آليات السوق.

التبويب الفرعي للسلع األولية

 ١٥-١١وفقا ملا يتضح يف دليل ميزان املدفوعات
ووضع االستثمار الدويل (الطبعة السادسة) ،حتتوي العناصر
األساسية مليزان املدفوعات على تبويب فرعي حمدود للسلع.
ومع ذلك ،يمكن ملعدي بيانات ميزان املدفوعات نشر هذه
البيانات بتقسيم أكثر تفصيال .فبعض السلع معمرة بدرجة
أكبر من غيرها .وبعض السلع يمكن أن تباع بسرعة؛ وهناك
سلع أخرى قد يتم تخزينها انتظاراً لتحسن الطلب .وتتبع

صادرات وواردات األغذية أنماطا لإلنتاج والطلب تختلف
بشكل كبير عن تلك املتعلقة بالسلع االستثمارية .كذلك من
األهمية بمكان أن يقوم معدو بيانات ميزان املدفوعات
بنشر البيانات باستخدام تبويب فرعي مالئم للخصائص
الوطنية.

التقدير يف غياب البيانات
التقدير الشامل

 16-11على الرغم من استعداد بعض ُمعدي البيانات
لتقدير العديد من بنود ميزان املدفوعات ،إال أنهم يفضلون
أن تتوافر لديهم البيانات اجلمركية قبل تقدير التجارة
السلعية .وبالتايل ،فإن توقيت مطبوعات ميزان املدفوعات
غالبا ما يتوقف على توافر بيانات من إحصاءات التجارة
الدولية للبضائع أو نظام إلبالغ بيانات املعامالت الدولية
أو مسوح املؤسسات (أيا كان املصدر الرئيسي) عن معامالت
السلع .غير أن معدي البيانات قد يضطرون إىل تقدير السلع
عندما ال تتوافر البيانات األساسية أو تكون غير حديثة أو
تعكس مستوى ضعيفا من التغطية.
 17-11وأحد املناهج املتبعة يف التقدير يتألف من
جمع البيانات املتاحة ،واستخدام العالقات املعلومة
بين جممالت احلسابات الوطنية ،وتقدير بند السلع يف
ميزان املدفوعات كقيمة متبقية .على سبيل املثال ،يف

		
السلع
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التشوهات .فربما تم تطبيق إجراءات أقل من كاملة للتحقق
من صحة البيانات األولية عن إحصاءات التجارة الدولية
للبضائع ،وقد يكون لدى معدي بيانات ميزان املدفوعات
بيانات من مصادر بيانات أخرى تلقي ظالال من الشك
على صحة عناصر بعينها يف إحصاءات التجارة الدولية
للبضائع 5.ويف هذه احلاالت ،قد يتعين على معدي بيانات
ميزان املدفوعات احلصول على بيانات أكثر موثوقية من
املصدرين واملستوردين أو حتى اللجوء إىل تقدير عناصر
بعينها.

بلد يتسم بهيكل اقتصادي بسيط ،قد يكون بإمكان معدي
البيانات جمع بيانات عن الصادرات من بضعة مصدرين
كبار وبيانات عن اخلدمات من بضعة مؤسسات كبرى
والقطاع الرسمي .ويمكن عندئذ استخدام هذه البيانات مع
جممالت احلسابات الوطنية األخرى 3الشتقاق واردات السلع
واخلدمات كبند متبق.
 18-11ويستخدم منهج آخر—خاصة يف حالة
املنتجات الزراعية واملعدنية الرئيسية—وهو إطار العرض
واالستهالك لتدفقات السلع األولية 4.فنظرا ألن املركز
اخلتامي لسلعة أولية ،يف تاريخ حمدد ،يساوي املركز
االفتتاحي مضافا إليه اإلنتاج والواردات خمصوما منه
االستهالك والصادرات ،فإن أي عنصر يمكن اشتقاقه كبند
متبق من العناصر األخرى .على سبيل املثال ،إذا كان معدو
البيانات يعلمون حجم اإلنتاج ،واالستهالك ،والتغيرات يف
اخملزون ،وإذا مل تكن هناك واردات ،يمكن اشتقاق أحجام
الصادرات كبنود متبقية .ويجوز عندئذ تطبيق بيانات
األسعار على هذه التقديرات لتحديد القيم اجلارية للصادرات.
 19-11وعلى الرغم من أن إحصاءات التجارة الدولية
للبضائع قد توفر بيانات إجمالية عامة أولية للفترات األكثر
حداثة ،فإن بعض البيانات الالزمة الستكمال حسابات
ميزان املدفوعات قد تكون مفقودة .وقد يستطيع معدو
بيانات ميزان املدفوعات بسهولة نسبية تقدير العناصر
املفقودة بمراعاة العالقة بين تلك العناصر وخمتلف
اجملمالت يف الفترات املاضية .على سبيل املثال ،قد تكون
هناك عالقة موثوقة بين صادرات سلعة أولية زراعية معينة
وحجم احلصاد .فإذا كان األخير معلوما ،فإن هذه العالقة
يمكن استخدامها يف غياب البيانات لتقدير الصادرات.
وتتألف إحدى الطرق األخرى للتقدير من افتراض أن
التجارة يف العناصر املفقودة قد زادت (أو تراجعت) بنفس
معدل التجارة املقيسة؛ عندئذ يمكن تطبيق معدل الزيادة (أو
التراجع) على التقدير املتعلق بالفترة السابقة للحصول على
قيمة تقديرية للعنصر املفقود يف الفترة اجلارية.
 20-11وقد تكون البيانات األولية ُعرضة لتحيزات
معلومة ،ويجوز ملعدي بيانات ميزان املدفوعات التعويض
عن هذه التحيزات للحد من حجم التعديالت الالحقة يف
البيانات .فلدى تقييم معدي البيانات للنتائج األولية
من إحصاءات التجارة الدولية للبضائع ،قد يجدوا بعض

( )3التكوين املتغير للسلع عبر الزمن—مع تغير تكوين
السلع املستوردة ،سوف يلزم تعديل األوزان
الترجيحية املرتبطة بكل سلعة أولية ألن رسوم
الشحن والتأمين سوف تختلف تبعا للسلعة األولية.

 3بناء على صيغة إعداد بيانات إجمايل الناجت احمللي حسب اإلنفاق:
إجمايل الناجت احمللي = االستهالك النهائي  +تكوين رأس املال  +ميزان
التجارة اخلارجية (الصادرات  -الواردات).
 4يف إطار إعداد بيانات حساب السلع واخلدمات يف احلسابات القومية،
يمكن اشتقاق عنصر غير معلوم كبند متبق من املعادلة :اإلنتاج احمللي +
الواردات (السلع واخلدمات)  +الضرائب = االستهالك الوسيط  +االستهالك
النهائي  +تكوين رأس املال  +الصادرات (السلع واخلدمات).

 5إلعداد البيانات األولية إلحصاءات التجارة الدولية للبضائع ،ينبغي
تطبيق بعض إجراءات التحقق من صحة البيانات (مثل مقارنة اتساق
البيانات اليومية املبلغة ،واالستفسار عن اإلقرارات التي تبدو كبيرة
بصورة غير معتادة ،والتحقق من عدم الرد وما إىل ذلك) .غير أنه يف مرحلة
التقدير األولية أحيانا ما يتم تخطي التحقق األكثر تفصيال من العالقات
بين القيمة والكمية ،والتي عادة ما تكشف عن أخطاء يف إبالغ الكميات
املادية بدال من القيمة.

التقديرات األخرى املطلوبة

 21-11وقد يتعين على معدي البيانات تعديل الواردات
احملددة قيمتها على أساس «سيف» إىل أساس «فوب» .وترد
مناقشة للطرق املستخدمة يف ذلك حتت عنوان «النقل»
يف الفصل  .12وقد يجري معدو البيانات تعديالت أخرى
للتغلب على أخطاء التغطية والتوقيت والتقييم الناجتة
عن الفحوص الدورية لبيانات التجارة .على سبيل املثال،
يمكن ملعدي البيانات إجراء تعديالت تعويضا عن التهريب
(التغطية الناقصة) باستخدام إطار العرض واالستهالك يف
حالة سلع أولية معينة أو تقديرات دورية يتم احلصول عليها
من مسؤويل اجلمارك.
 22-11وعند إجراء التعديل «سيف»«/فوب» ،ينبغي
ملعدي البيانات مراعاة االعتبارات التالية:
( )1اقتصاد منشأ الواردات—فإن كانت النقاط
اجلمركية إلقليمين قريبة من بضعها البعض ،فلن
يكون هناك اختالف بين قيم السلع بأسعار «سيف»
و«فوب» ،وبالتايل ال يكون التعديل الزما.
( )2املسافة التي تقطعها السلع—فكلما كانت املسافة
أطول ،زادت تكلفة الشحن بوجه عام ورسوم
التأمين يف العادة .فال يطبق نفس التعديل من
«سيف»اىل «فوب» على كل الواردات.
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 23-11ويمكن ملعدي البيانات وضع تقديرات إضافية
لتحسين تغطية بيانات التجارة .ولهذا قد يشارك مسؤولو
اجلمارك يف تقدير التغطية الناقصة من خالل النظر يف
اإلجراءات اجلمركية .على سبيل املثال ،يف حالة فحص
أمتعة شخص واحد من  20شخصا (يتم اختياره عشوائيا)
من القادمين القتصاد ما ،ويتم اكتشاف القيمة  yمن السلع
غير معلنة من جانب هؤالء األشخاص ،يتم اشتقاق تقدير
للتغطية الناقصة على أنه  20مضروبا يف قيمة  .yوسوف
يكون من األصعب (ولكن ال يزال ممكنا) تقدير التغطية
الناقصة إذا كانت إجراءات االختيار قائمة على عوامل غير
عشوائية.

يف حالة بيع هذا النحاس إىل شركات غير مرتبطة ،يمكن أن
تتوقع مؤسسة االستثمار املباشر ،على أساس تكلفة إنتاج
النحاس ،أن حتصل على  50وحدة عن كل طن .غير أنه نظرا
ألن احلكومة يف االقتصاد املعني تفرض قيودا على إعادة
توطين الدخل لغير املقيمين ،فإن مؤسسة االستثمار املباشر
تبيع للمستثمر املباشر املرتبط بها  1000طن من النحاس
بسعر  10وحدات فقط عن كل طن .ويف هذه احلالةُ ،يستخ َدم
التسعير التحويلي غير السوقي إلعادة توطين الدخل.

 28-11ويوضح اجلدول  6-11أمثلة على تعديالت
التسعير التحويلي يف ميزان املدفوعات.

معاملة التسعير التحويلي

املتاجرة

 24-11قد تنشأ بين الشركات املرتبطة بعالقة
استثمار مباشر معامالت تكون فيها القيم املبينة يف دفاتر
املتعاملين مشوهة للغاية مقارنة بالقيم السوقية .وقد تبيع
شركة ما سلعا إىل شركة مرتبطة نظير أسعار غير مرتبطة
بتكلفة اإلنتاج أو تكلفة اقتناء السلع .وهذا البيع قد يتم،
مثال ،بهدف حتويل األرباح من اقتصاد ما إىل آخر ألسباب
ضريبية أو ألن اقتصاد مؤسسة االستثمار املباشر يفرض
قيودا على إعادة توطين الدخل .ويف حاالت أخرى ،قد
تستخدم أسعار التحويل كوسيلة يمكن من خاللها ملستثمر
مباشر إجراء استثمار مايل يف مؤسسة استثمار مباشر.
 25-11ويوصي دليل ميزان املدفوعات ووضع
االستثمار الدويل (الطبعة السادسة) بأن يقوم معدو البيانات
بإجراء تعديل يف أسعار املعامالت يف ميزان املدفوعات
لدى اختالف أسعار املعامالت الفعلية لتحويالت املوارد
احلقيقية بين الشركات املرتبطة بعالقة استثمار مباشر عن
القيم التي كان يمكن توقعها لو كانت الشركات مستقلة .ومع
ذلك ،يحذر دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل
(الطبعة السادسة) بأنه ينبغي إجراء تلك التعديالت فقط يف
الظروف غير العادية عند مواجهة تشوهات كبيرة وتوافر
املعلومات إلجراء تعديل موثوق (راجع الفقرة  ،77-3من
دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل ،الطبعة
السادسة).
 26-11ولدى إجراء تعديالت يف أحد جانبي معاملة
ميزان املدفوعات ،يجب إدخال تعديالت موازنة للحفاظ
على التساوي بين القيود الدائنة واملدينة .وبالنسبة
للتعديالت الناشئة عن استخدام أسعار حتويل غير سوقية،
ينبغي إجراء تعديالت يف جتارة السلع أو اخلدمات ،ودخل
االستثمار املباشر ،ومعامالت احلساب املايل.
 27-11ويوضح املثال التايل هذه التعديالت .يف
اقتصاد ما تقوم مؤسسة استثمار مباشر بإنتاج النحاس.

سجل معامالت املتاجرة—التي
 29-11ينبغي أن ُت َّ
ُتع َّرف بأنها شراء جهة مقيمة (يف االقتصاد القائم بإعداد
البيانات) لسلع من جهة غير مقيمة وبيع نفس السلع
فيما بعد إىل جهة غير مقيمة أخرى دون تواجد السلع يف
االقتصاد القائم بإعداد البيانات—يف ميزان املدفوعات
ضمن معامالت السلع .وهذا يمثل تغييرا عن الطبعة
سجل فيه
اخلامسة من دليل ميزان املدفوعات والذي كانت ُت َّ
املتاجرة ضمن اخلدمات .وهذا التغيير يف املعاجلة يتسق
مع قاعدة تغير امللكية التي يقوم عليها اإلطار املفاهيمي
مليزان املدفوعات .ويف حالة تغير الشكل املادي للسلع
خالل فترة امتالك التاجر لها ،كنتيجة خلدمات التصنيع،
عندئذ ينبغي تصنيف املعاملة ضمن البضائع العامة وليس
ضمن املتاجرة.

 30-11ويف اقتصاد التاجر ،ينبغي تسجيل املشتريات
من السلع قيد املتاجرة كقيد دائن سالب يف ميزان املدفوعات
يف الفترة التي يشتري فيها التاجر السلع ،وعند بيعها ينبغي
تسجيلها يف تلك الفترة على أنها سلع مباعة ضمن املتاجرة
كقيد دائن موجب .ويف أغلب احلاالت ،فإن الفرق بين
املشتريات واملبيعات (املوضح على أنه «صايف الصادرات
من السلع قيد املتاجرة») يغطي الهامش التجاري ،ومكاسب
وخسائر احليازة ،والتغير يف خمزون السلع قيد املتاجرة.
وقد يكون صايف الصادرات من السلع قيد املتاجرة سالبا
يف بعض األحوال نتيجة فقدان أو تلف البضائع أو ارتفاع
اخملزون .ويف احلاالت التي يكون فيها التاجر قائما على
إدارة إحدى عمليات التصنيع اخلارجية ،فإن سعر البيع قد
يشمل أيضا عناصر مثل تقديم خدمات التخطيط واإلدارة
وبراءات االختراع وغير ذلك من خدمات اخلبرة الفنية
والتسويق والتمويل .وقد تكون هذه املساهمات خارج عملية
التصنيع نفسها كبيرة مقارنة بقيمة املواد وأعمال التجميع،
ال سيما يف حالة السلع التكنولوجية املتطورة.

اجلدول  :6-11التعديالت يف ميزان املدفوعات يف حاالت التسعير التحويلي
سعر املعاملة أقل من القيمة السوقية

اجتاه تدفق السلع

املايل—استثمار

اخلصوم—حقوق ملكية

مباشر—صايف

حتمل

األسعار؛ إضافة الفرق يف األسعار إىل احلساب

خفض الصادرات السلعية بمقدار الفرق يف

اقتصاد مؤسسة االستثمار املباشر

سعر املعاملة أكبر من القيمة السوقية

اقتصاد املستثمر املباشر

اقتصاد مؤسسة االستثمار املباشر

اقتصاد املستثمر املباشر

من مؤسسة االستثمار املباشر إىل

املستثمر املباشر

زيادة الواردات السلعية بمقدار الفرق يف

دائنة

األسعار؛ إضافة الفرق يف األسعار إىل دخل

زيادة الصادرات السلعية بمقدار الفرق يف

االستثمار املباشر—توزيعات أرباح—قيود
مدينة

األسعار؛ إضافة الفرق يف األسعار إىل دخل

خفض الواردات السلعية بمقدار الفرق يف

االستثمار املباشر—توزيعات أرباح—قيود

األصول املالية—حقوق ملكية

مباشر—صايف

اقتناء

األسعار؛ إضافة الفرق يف األسعار إىل احلساب
املايل—استثمار

مؤسسة االستثمار املباشر

من املستثمر املباشر إىل

زيادة الصادرات السلعية بمقدار الفرق

يف األسعار؛ إضافة الفرق يف األسعار إىل

زيادة الواردات السلعية بمقدار الفرق يف

األسعار؛ إضافة الفرق يف األسعار إىل

خفض الصادرات السلعية بمقدار الفرق يف

األسعار؛ إضافة الفرق يف األسعار إىل دخل

األسعار؛ إضافة الفرق يف األسعار إىل دخل

خفض الواردات السلعية بمقدار الفرق يف

اقتناء األصول املالية—— ملكية

احلساب املايل—استثمار مباشر—صايف
حتمل اخلصوم—حقوق ملكية

احلساب املايل—استثمار مباشر—صايف
دائنة

االستثمار املباشر—توزيعات أرباح—قيود

مدينة

االستثمار املباشر—توزيعات أرباح—قيود

املصدر :خبراء صندوق النقد الدويل.

		
السلع
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سجل كل من االقتصاد الذي باع السلع إىل
وي ِّ
ُ 31-11
اقتصاد التاجر واالقتصاد الذي اشترى السلع من اقتصاد
التاجر بضائعه بالطريقة املعتادة—أي كصادرات وواردات
من البضائع العامة ،على التوايل ،وليست كمعامالت من
قبيل املتاجرة.

 32-11وبحكم جوهر طبيعة املتاجرة ،فإن السلع
املعنية ال تعبر احلدود اجلمركية القتصاد إقامة التاجر.
وبالتايل ،يلزم جمع البيانات بشكل مباشر من املؤسسات
املشتركة يف املتاجرة .وقد يكون باإلمكان حتديد هذه
املؤسسات من خالل سجل لألعمال التجارية قد حتتفظ به
اجلهة القائمة بجمع البيانات أو مكتب اإلحصاء املركزي
(إذا كان خمتلفا) .وتتضمن االستمارة النموذجية رقم
 5بامللحق  8بيانات الزمة لتسجيل معامالت املتاجرة
يف ميزان املدفوعات .وينبغي جمع البيانات على أساس
إجمايل حسب السلعة األولية ،وحسب االقتصاد الشريك،
كلما أمكن ذلك.

الذهب غير النقدي

 33-11يشمل الذهب غير النقدي جميع أشكال الذهب
بخالف الذهب النقدي (سبائك الذهب التي تمتلكها السلطات
ويح َتفظ بها كأصول احتياطية) .و ُتس َتبعد من الذهب
النقدية ُ
غير النقدي اجملوهرات وساعات اليد وما شابهها والتي

حتتوي على ذهب و ُتق َّيد ضمن البضائع العامة .كذلك تقيد
املتاجرة يف الذهب غير النقدي حتت بند الذهب غير النقدي
(الفقرة  ،49-10دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار
الدويل ،الطبعة السادسة).
 34-11وتمثل إحصاءات التجارة الدولية للبضائع
مصدرا للبيانات يف حالة الذهب غير النقدي .فهي تعتمد
نفس التعريف للذهب النقدي والذهب غير النقدي الوارد يف
دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل (الطبعة
السادسة) .بيد أنه من املسلم به يف الواقع العملي أنه
سيتعذر على معدي إحصاءات التجارة الدولية للبضائع
التمييز بين الذهب النقدي وغير النقدي .وينبغي ملُعدي
إحصاءات التجارة الدولية للبضائع وبيانات ميزان
املدفوعات التشاور فيما بينهم ومع السلطات النقدية
لضمان املعاجلة املالئمة واملتسقة .كذلك جتدر اإلشارة إىل
سجل حركة الذهب
أن إحصاءات التجارة الدولية للبضائع ُت ِّ
وليس بالضرورة تغير امللكية.
 35-11وينبغي أن ُتس َتكمل البيانات املستقاة من
إحصاءات التجارة الدولية للبضائع ببيانات عن املعامالت
يف الذهب غير النقدي بين املقيمين وغير املقيمين التي ال
تنطوي على انتقال للذهب من بلد إىل آخر .ويمكن احلصول
على ذلك مثال من مسح خاص لتجار الذهب أو حائزي
الذهب .وقد تستخدم إحصاءات التجارة الدولية للبضائع
للتثبت من املعلومات.

12

اخلدمات

مقدمة

 1-12شهدت العقود املاضية تقدما تكنولوجيا سريعا
يف خدمات النقل واالتصاالت والكمبيوتر واملعلومات ،بما
يف ذلك تطور اإلنترنت والتجارة اإللكترونية ،واالبتكارات
يف إنشاء وتوليف جمموعات من األدوات املالية ،جنبا
إىل جنب مع االجتاه العام املتزايد نحو العوملة ،األمر
الذي أدى إىل عمليات تبادل كبيرة عبر احلدود موجهة
إىل مواقع أبعد وزيادة قدرة الشركات على الوصول إىل
أسواق جديدة .وقد أدى حتسن االتصاالت والنقل إىل تيسير
انتقال األشخاص ألغراض السياحة والهجرة والتوظيف
والتجارة .وأدت هذه الظواهر إىل تطور كبير يف قطاعات
اخلدمات ونمو غير مسبوق يف حجم التجارة الدولية يف
اخلدمات ،بما يف ذلك يف سياق االستثمار الدويل .وحاليا
تشكل اخلدمات حوايل ُخمس التجارة العاملية من منظور
ميزان املدفوعات.

 2-12ويغطي هذا الفصل جوانب عامة جلمع وإعداد
البيانات فيما يتعلق بكافة فئات اخلدمات ،بما يف
ذلك مناقشات منفصلة عن اخلدمات التي تنطوي على
معامالت أكثر تعقيدا ومصادر بيانات متعددة تتطلب
معاجلة خاصة .كذلك يرصد هذا الفصل ظهور مصادر
بيانات جديدة (كالتجارة اإللكترونية) وتعديالت يف
تطبيق املنهجيات اإلحصائية لتالئم الظروف املتغيرة.

 3-12ويتبع هذا الفصل يف تنظيمه ترتيب العناصر
القياسية الرئيسية للخدمات ولكنه يأخذ يف احلسبان
األهمية النسبية للخدمات اخملتلفة يف التجارة الدولية.
وتغطي األقسام الثالثة التالية خدمات الصناعة التحويلية
للمدخالت املادية اململوكة آلخرين ،والنقل ،والسفر ،على
التوايل؛ ويتم جمع كل أنواع اخلدمات األخرى ضمن
اخلدمات األخرى ويتم وصفها يف القسم املعنون «خدمات
خصص القسم األخير للتجارة اإللكترونية.
وي َّ
أخرى»ُ .
 4-12ويعرض القسم «خدمات أخرى» ( )1وصفا عاما
ملصادر البيانات والطرق التي يمكن استخدامها إلعداد
بيانات البنود املدرجة ضمن هذه الفئة )2( ،ووصفا
منفصال لبعض املعامالت األكثر تعقيدا املسجلة ضمن

هذه البنود—وهي املتمثلة يف خدمات البناء ،ومعاملة
امللكية الفكرية ،وخدمات النقد األجنبي (جزء من اخلدمات
املالية) ،والتأجير التشغيلي (جزء من خدمات األعمال
األخرى) ،والسلع واخلدمات احلكومية غير املدرجة يف
موضع آخر .ويرد وصف مفصل إلعداد بيانات خدمات
التأمين وصناديق معاشات التقاعد العابرة للحدود
وخدمات الوساطة املالية املقيسة بصورة غير مباشرة
يف امللحقين املنفصلين  2و 3اخملصصين لكل منها ،على
التوايل.

خدمات الصناعة التحويلية للمدخالت
املادية اململوكة آلخرين

 ٥-١٢ينص دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار
الدويل (الطبعة السادسة) على أن يتم إدراج رسم الصناعة
التحويلية الذي تتقاضاه املؤسسات نظير نشاط الصناعة
التحويلية الذي يتم إجراؤه على السلع اململوكة ملؤسسات
أخرى ضمن اخلدمات .وتمثل خدمات التصنيع ما يتم
التعاقد عليه بين مالك السلع والشركة املصنِعة .غير
أن القيم اإلجمالية للسلع املرتبطة بخدمات الصناعة
التحويلية يجب قيدها كبنود تكميلية يف االقتصادات
التي تكون فيها هذه القيم كبيرة .ويتناول الفصل  10من
دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل (الطبعة
السادسة) قيد القيم اإلجمالية ملثل هذه السلع.
ويشار إىل اخلدمات التي تقدمها الشركة
ُ ٦-١٢
املصنِعة بالتصنيع التعاقدي أو التصنيع مقابل أجرة أو
اخلدمات املقدمة نظير رسوم .وتعكس هذه املصطلحات
ترتيبا تقوم بموجبه إحدى املؤسسات بإجراء بعض
نشاط الصناعة التحويلية بالنيابة عن مؤسسة أخرى.
وعليه ،فإن السلع التي يتم تصنيعها غير مملوكة للشركة
املصنِعة؛ ولكن الشركة املصنِعة تشارك يف توفير خدمة
ما نظير رسم التصنيع (الرسم املتعاقد عليه).
 ٧-١٢وعلى النقيض ،توصي إحصاءات التجارة
الدولية للبضائع :مفاهيم وتعاريف (:)2010
درج السلع املوجهة ألغراض التجهيز والسلع
 ...بأن ُت َ
الناجتة عن هذا التجهيز (املنتجات التعويضية يف
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املصطلح اجلمركي) يف صادرات البلدان ووارداتها
1
من البضائع بقيمتها (اإلجمالية) الكاملة.

 8-12ومراعاة الحتياجات إحصاءات ميزان املدفوعات
سجل فيها خدمات الصناعة التحويلية
التي ينبغي أن ُت َّ
للمدخالت املادية اململوكة آلخرين ،تشجع إحصاءات
التجارة الدولية للبضائع ( )2010االقتصادات على:
 ...أن حتدد بشكل واضح يف إحصاءات التجارة
التي تعدها (ويفضل بترميز خاص) السلع املوجهة
ألغراض التجهيز والسلع الناجتة عن هذا التجهيز يف
حال عدم حدوث تغيير يف امللكية .غير أن من املسلم
به أن هذا التحديد قد ال يكون شامال للجميع وأن
املعلومات التي يتم احلصول عليها قد ال تكون قابلة
للمقارنة دوليا نظرا ألن (أ) القائمين بإعداد بيانات
إحصاءات جتارة البضائع قد ال تكون لديهم مصادر
كافية للبيانات (ال سيما يف احلاالت التي ال ُتس َتخدم
فيها اإلجراءات اجلمركية املناسبة) و(ب) التعاريف
الوطنية لهذه اإلجراءات قد تختلف اختالفا كبيرا.

 9-12ومع ذلك ،فإن اإلقرارات اجلمركية التي
تستخدمها حاليا غالبية االقتصادات ال تيسر قيد خدمات
الصناعة التحويلية ،وقد تكون هناك فروق بين القيمة
الفعلية خلدمات التصنيع والقيمة التي يتم احلصول عليها
من اإلقرارات اجلمركية كفرق بين قيمة السلع قبل التجهيز
وبعده .ومن ثم ،حتى وإن اتبعت االقتصادات املبادئ
التوجيهية احمل َّبذة إلحصاءات التجارة الدولية للبضائع
بشأن قيد السلع املوجهة للتجهيز ،فإن النتائج املترتبة قد
ال تكون كافية لتقدير خدمات الصناعة التحويلية .وجدير
بالذكر أن خدمات الصناعة التحويلية للمدخالت املادية
سجل فقط خدمات التصنيع وليس الفرق
اململوكة آلخرين ُت ِّ
يف قيمة السلع قبل التجهيز وبعده .ويف هذا الصدد ،قد ال
يكون استخدام البيانات من إحصاءات التجارة الدولية
للبضائع خيارا قابال للتطبيق.

 10-12وبناء على هذه التوصيات ،سيكون من
الصعب جدا تقدير خدمات الصناعة التحويلية باستخدام
إحصاءات التجارة يف البضائع على أساس اجلمارك فقط.
ولكن املعلومات التي توفرها اإلقرارات اجلمركية يمكن أن
تفيد باإلضافة إىل الطرق األخرى ،أو كبديل عنها ،كأحد
املدخالت يف نموذج للبيانات (بحسب النوع الرئيسي
للصناعة التحويلية) ُيستخ َدم باالقتران مع املسوح
املعيارية املنتظمة يف التحقق من نتائج النموذج.
 1الفقرة  20-1من إحصاءات التجارة الدولية للبضائع :مفاهيم وتعاريف
(.)2010

 11-12ويوصي دليل ميزان املدفوعات ووضع
االستثمار الدويل (الطبعة السادسة) بقيد انتقال السلع
بموجب ترتيبات التجهيز كبنود تكميلية لكل من املالك
ومقدم خدمات الصناعة التحويلية—أي ينبغي قيدها
كاآلتي:
سلع مرسلة للتجهيز يف االقتصاد ِّ
املبلغ بالبيانات
سلع ُمعادة (قيد دائن) ،سلع واردة (قيد مدين)

سلع مرسلة للتجهيز باخلارج
سلع مرسلة (قيد دائن) ،سلع معادة (قيد مدين)

تقارن القيود املسجلة
 12-12وعلى هذا النحو ،يمكن أن َ
بهذه الطريقة بنتائج مسح املؤسسات وأن تبقى على صلة مع
بيانات إحصاءات التجارة الدولية للبضائع .باإلضافة إىل
ذلك ،فإن االستمرار يف قيد هذه البيانات ضمن إحصاءات
التجارة الدولية للبضائع ضروري حتى يمكن استثناؤها من
جمموع املعامالت يف السلع ألجل جتنب العد املزدوج.
 13-12ومن املمكن أن يتم تصنيع بعض السلع يف
أحد االقتصادات ،ثم ُترسل بعد ذلك إىل اقتصاد آخر ملزيد
من التصنيع ،ثم ُتعاد بعدها إما إىل االقتصاد املالك أو إىل
االقتصاد الذي ُأجري فيه التصنيع األويل (إما ملزيد من
التصنيع أو للبيع النهائي) ،أو ُترسل إىل اقتصاد ثالث (ملزيد
من التصنيع أو للبيع النهائي) .ويف الواقع ،من املمكن أال
تدخل السلع إىل اقتصاد إقامة املالك قط ألن التصنيع يتم
بأكمله يف اخلارج .وإىل أن يتم البيع النهائي ،ينبغي قيد
السلع على أنها مملوكة للطرف األصلي يف جميع املراحل
وقيد خمتلف الرسوم ضمن خدمات الصناعة التحويلية
للمدخالت املادية اململوكة آلخرين بين االقتصاد القائم
بالتصنيع واالقتصاد الذي يقيم فيه املالك.
 14-12والفرق بين قيمة السلع قبل التجهيز وقيمتها
بعد التجهيز قد يختلف عن قيمة خدمات الصناعة التحويلية
ألسباب خمتلفة ،منها ما يلي:

• بيع قسم من السلع بعد التجهيز يف اقتصاد الشركة
املصنِعة أو القتصاد ثالث؛ ويف مثل هذه احلاالت،
يتم خفض قيمة السلع اجملهزة املُعادة إىل املالك
بمقدار قيمة السلع املبيعة إىل اقتصاد الشركة
املصنِعة أو قيمة السلع املبيعة إىل اقتصاد ثالث،
و ُتق َّيد هذه األخيرة وبشكل منفصل كصادرات من
مالك السلع.
• التقدير غير الصحيح لقيم السلع املُرسلة واملُعادة؛
فنظرا لعدم وجود بيع أو شراء لسلع ،فإن القيم التي
تسجلها اجلمارك يف وقت االستيراد وإعادة التصدير

		اخلدمات
هي قيم افتراضية قد ال يختلف رصيدها عن رسم
التجهيز املتلقى (مما يؤدي إىل سهو وخطأ يف
ميزان املدفوعات) .كذلك يمكن لسلطات اجلمارك
يف اقتصاد امل ِ
ُرسل واجلمارك يف اقتصاد املتلقي
تقدير هذه القيم بشكل خمتلف.
• قيد السلع قبل التجهيز وبعده يف فترات خمتلفة.
• إدراج مكاسب أو خسائر احليازة؛ فمكاسب أو
خسائر احليازة تؤول إىل مالك السلع .ومع ذلك ،من
املرجح للتغيرات يف قيمة السلع خالل الفترة التي
درج
تكون فيها يف حيازة الشركة املصنِعة أن ُت َ
يف قيمة السلع وبالتايل يمكن الظن خط ًأ بأنها
جزء من خدمات الصناعة التحويلية .على سبيل
املثال ،إذا تغير سعر النفط بشكل كبير بعد تلقي
الشركة املصنعة للشحنة ،عندئذ فإن قيمة النفط
بعد التصنيع سوف تشمل زيادة السعر ،وخدمات
الصناعة التحويلية وقيمة املدخالت األخرى.
• تخريد السلع خالل الفترة التي تكون فيها يف
حيازة الشركة املصنِعة؛ فقد تدرج هذه السلع يف
قيمة السلع املُرسلة ولكنها ُتستبعد من قيمة السلع
املُعادة.
• إدراج النفقات اإلدارية العامة التي تتحملها الشركة
املصنعة يف قيمة السلع بعد التجهيز؛ 2ينبغي أن
تتضمن خدمات الصناعة التحويلية النفقات
اإلدارية العامة فقط بمقدار ارتباطها بتجهيز السلع.
• قيمة العالمات التجارية يف السلع بعد التجهيز؛
على سبيل املثال ،فإن شعار أحد مصنعي األحذية
يضيف قيمة للسلع بعد التجهيز .ومع ذلك ،ال ينبغي
إدراج هذه القيمة يف خدمات الصناعة التحويلية.
• إدراج قيمة املواد التي يتم احلصول عليها من
مصادر يف اقتصاد الشركة املصنِعة؛ فاملواد
التي تشتريها جهة التجهيز كمدخالت يف عملية
اإلنتاج والتي يمكن احلصول عليها من اقتصاد
الشركة املصنِعة (أو من اقتصادات ثالثة ثم ُتن َقل
مباشر ًة إىل اقتصاد الشركة املصنِعة) يتم إدراجها
ضمن التكلفة الكلية لإلنتاج .وربما تكون نسبة
 2تتضمن النفقات اإلدارية العامة املصروفات املرتبطة بتشغيل املؤسسة.
ويف الغالب ،تشمل النفقات اإلدارية العامة رسوم احملاسبة ،والدعاية،
واإلهالك ،والتأمين ،والفائدة ،والرسوم القانونية ،واإليجار ،واإلصالحات،
واللوازم ،والضرائب ،وفواتير الهاتف ،والسفر ،وتكاليف املرافق العامة
كالكهرباء واملياه.
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من قيمتها فقط مدرجة يف خدمات الصناعة
التحويلية ،بينما الباقي يمثل مدخالت يف عمليات
التجهيز األخرى بما يف ذلك للحساب اخلاص.

 15-12وعند جمع بيانات عن خدمات الصناعة
التحويلية ،يلزم أن يحرص ُمعدو البيانات على تمييز
التصنيع الذي يتم للحساب اخلاص عن ذلك الذي يتم على
السلع اململوكة آلخرين .ففي احلالة األوىل ،قد تشتري
جهة التجهيز لوازم السلع واملواد اخلام من مورد أجنبي أو
أكثر ( ُتق َّيد ضمن البضائع العامة) وتقوم بتجميع وجتهيز
ويباع املنتج النهائي حلساب الشركة املصنعة.
السلعُ ،
يف هذه احلالة ،تكون الشركة املصنعة هي املالكة للسلع
وبالتايل غير مشاركة يف العمل التعاقدي.

 16-12ويف حاالت عديدة ،يمكن حتديد الشركات
املشاركة يف خدمات الصناعة التحويلية من خالل
الترتيبات الضريبية اخلاصة التي قد تكون موجودة
ملصلحتها .وهذه الترتيبات عادة ما تنطوي على توفير
امتيازات ضريبية وجمركية خاصة على إنتاجها
ومشترياتها أو على إعفاءات صريحة من الرسوم
اجلمركية .وعليه ،يمكن استيراد املواد اخلام واملدخالت
األخرى بدون رسوم جمركية وقد تعمل الشركة يف إطار
هيكل ضرائب على الشركات أقل مقارنة مع الضرائب
املفروضة على الشركات املماثلة يف االقتصاد .ونظرا
ملعدالت الضريبة التفضيلية املمنوحة لهذه الشركات،
فإن عملية االستيراد واإلنتاج قد تخضع ملراقبة وثيقة
من جانب سلطات اجلمارك والضرائب بحيث ال يمكنها
املشاركة بحرية يف التجارة (من خالل بيع بعض
مدخالتها أو خمرجاتها) مع الشركات األخرى غير املؤهلة
للحصول على االمتيازات .وعليه ،قد تعمل هذه الشركات
فقط يف أماكن خاصة قد ُيشار إليها باسم مناطق جتهيز
الصادرات أو املناطق احلرة .وأحيانا ما ُيشار إىل املصنع
الذي يقوم بالتصنيع باسم املصنع اجلمركي (bonded
) ،factoryوهو ما يعني ضمنا أن هذه السلع تخضع
لضبط السلطات اجلمركية لدى دخولها وخروجها من
مستودعات الشركة املصنعة .على سبيل املثالُ ،يشار يف
املكسيك إىل هذه املصانع باسم « ،»maquiladoraوذلك
على اسم النظام الذي تم بموجبه تأسيس هذه الشركات
يف الستينات من القرن العشرين .ومع ذلك ،ينبغي أن
ينتبه ُمعدو البيانات إىل أن شركات عديدة قد تشارك
يف خدمات الصناعة التحويلية دون أن تكون بالضرورة
متواجدة داخل مثل هذه األماكن اخلاصة.
 17-12وينبغي ملعدي البيانات االنتباه إىل أنه ربما
تكون هناك حاالت تكون فيها الشركات التي تعمل يف
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أماكن خاصة وتتلقي مثل هذه االمتيازات مالكة فعال للسلع
قيد التصنيع .وقد تشتري املدخالت من السوق احمللية ومن
بقية العامل ،وتتوىل تصنيع السلع ،وبيع هذه السلع املصنعة
إىل أحد العمالء يف اخلارج .مثل هذه اخملرجات ال تتوافر
فيها مواصفات خدمات الصناعة التحويلية.
 18-12وقد تكون هناك حاالت من نقل التكنولوجيا
بين مستثمر مباشر يف االقتصاد ألف ومؤسسة منتسبة
يف االقتصاد باء لن تستطيع بدونها املؤسسة املنتسبة
القيام باإلنتاج .وقد تشتمل عملية اإلنتاج على استخدام
مواد خام ومدخالت أخرى يتم احلصول عليها من املستثمر
املباشر أو من مصادر أخرى لدى املؤسسة املنتسبة .ويمكن
عندئذ أن يكون املستثمر املباشر مسؤوال عن تسويق السلع
بعد اإلنتاج .وجمرد وجود عالقة استثمار مباشر واعتماد
املؤسسة املنتسبة على تكنولوجيا املستثمر املباشر ال
يعنيان توفير خدمات الصناعة التحويلية .فاملؤسسة
املنتسبة قد تستطيع اقتناء السلع للحساب اخلاص وقد
تتعاقد معها لبيع/حتويل الناجت النهائي للمستثمر املباشر
فقط .يف هذه احلالةُ ،يق َّيد نشاط التصنيع يف دفاتر املؤسسة
املنتسبة كتصنيع حلسابها اخلاص.
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 19-12كما ينبغي ملعدي البيانات التمييز بين السلع
املرتبطة بأنشطة التصنيع وتلك قيد املتاجرة .فبالنسبة
درج القيم اإلجمالية للسلع املقتناة
للسلع قيد املتاجرةُ ،ت َ
واملبيعة ضمن السلع (كصادرات سالبة وموجبة ،على
التوايل) .أما يف حالة السلع املرتبطة بخدمات الصناعة
التحويلية ،فال يوجد تغير يف امللكية ،ما مل يتفق الطرفان
الحقا على غير ذلك ،ويف تلك احلالة ُتقيد مبيعات املنتجات
النهائية ضمن البضائع العامة (يتم دفع رسم التصنيع
حسبما ا ُتفق عليه يف العقد األويل) .وباإلضافة إىل ذلك ،قد
تكون هناك حاالت ربما خضعت فيها السلع اململوكة لتاجر
إىل خدمات صناعة حتويلية معينة أدت إىل تغيير حالة
هذه السلع ،يف هذه احلالة ينبغي قيد املشتريات واملبيعات
ضمن البضائع العامة وليس ضمن املتاجرة.

جمع البيانات عن خدمات الصناعة التحويلية

 20-12يمكن جمع البيانات عن خدمات الصناعة
التحويلية للمدخالت املادية اململوكة آلخرين من خالل
مسح للمؤسسات ،وإحصاءات التجارة الدولية للبضائع،
 3نقل التكنولوجيا يتضمن تسجيل براءات االختراع ،والتراخيص ،وخدمات
اخلبرة الفنية ،واملساعدة الفنية ،وتقديم خدمات البحوث والتطوير .راجع
قياس العوملة :دليل منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي
بشأن املؤشرات االقتصادية للعوملة OECD, Measuring Global� .2005 ،
.ization: OECD Handbook on Economic Globalization Indicators, 2005

ونظام إلبالغ بيانات املعامالت الدولية .ويمكن للمصادر
اإلدارية أن توفر أيضا معلومات مفيدة (راجع االستمارة
النموذجية رقم .)7

 ٢١-١٢وبوجه عام ،تمثل مسوح املؤسسات أكثر
الطرق كفاءة جلمع املعلومات عن خدمات الصناعة
التحويلية .فيمكن للهيئة القائمة بإعداد البيانات إجراء
مسوح خمصصة جلمع بيانات عن قيمة خدمات الصناعة
التحويلية فضال عن قيمة السلع املُرسلة والواردة للتجهيز.
واألخيرة سوف تفيد يف تعديل حساب السلع لقياس
جتارة البضائع على أساس تغير امللكية .وكما ُذكر آنفا،
فإن املؤسسات املشاركة يف خدمات الصناعة التحويلية
قد تعمل يف إطار نظم جمركية وضريبية خاصة؛ وعليه،
ينبغي ملعدي البيانات عند جمع املعلومات احلرص على
حتديد االمتيازات املمنوحة للمؤسسات العاملة يف أماكن
خاصة وقيد املعامالت اخلارجية على النحو السليم.
 ٢٢-١٢إن اإلقرارات اجلمركية التي تستخدمها حاليا
غالبية االقتصادات يف إعداد إحصاءات التجارة الدولية
للبضائع ال تيسر قيد خدمات الصناعة التحويلية .وأحد
احللول املمكنة يتمثل يف تعديل االقتصادات الستمارات
اإلقرارات اجلمركية التي تستخدمها بحيث تطلب من
التجار إبالغ قيمة خدمات الصناعة التحويلية على
السلع قيد التجارة .غير أن هذا احلل ممكن فقط يف األجل
الطويل ألن هناك عوامل خمتلفة سوف يلزم النظر فيها
قبل العمل بهذا اخليار .وقد تكون استمارات اإلقرارات
اجلمركية مصممة وفقا ملواصفات قانونية ترتكز عليها
الترتيبات التجارية ،وقد يكون من الصعب تعديل هذه
االستمارات ألغراض إحصائية فحسب.
 ٢٣-١٢وقد يوفر نظام إلبالغ بيانات املعامالت
الدولية بعض املعلومات عن قيمة خدمات الصناعة
التحويلية .غير أنه ينبغي ملعدي البيانات التأكد من أن
هذا املبلغ ال يتضمن مدفوعات نظير سلع وخدمات أخرى.
وعليه ،قد يلزم تعديل نظام إبالغ بيانات املعامالت
الدولية جلمع معلومات معينة عن خدمات الصناعة
التحويلية والستبعاد كافة مدفوعات املعامالت األخرى
بين الشركة املصنِعة والشركة املالكة للسلع.
 ٢٤-١٢وقد يتوجب على الشركة املصنِعة توفير
بيانات للسلطات الضريبية عن دخلها ومصروفاتها
كجزء من املراقبة الوثيقة التي قد تكون قائمة بسبب
تلقيها المتيازات ضريبية .ومثل هذه البيانات قد تتوافر
من السلطات اجلمركية أو الضريبية .وقد تستطيع هذه

		اخلدمات
األجهزة أيضا حتديد قيمة خدمات الصناعة التحويلية
من الضريبة ذات الصلة املفروضة على توفير مثل هذه
اخلدمات.

 ٢٥-١٢ينبغي إدراج القيمة اإلجمالية لسلع التجهيز،
سواء السلع املرسلة للتجهيز (مواد خام) أو السلع املعادة
إىل اقتصاد املنشأ بعد اكتمال التجهيز (منتجات نهائية)،
كبنود تكميلية يف االقتصادات التي تكون فيها هذه القيم
كبيرة .ويمكن قيد هذه القيم يف إحصاءات التجارة الدولية
للبضائع أو يف مسوح املؤسسات أو يف استعالم تكميلي يف
نظام إلبالغ بيانات املعامالت الدولية.

النقل

 26-12يتضمن النقل نقل الركاب ،ونقل السلع ،وخدمات
النقل األخرى التي يقدمها مقيمون يف أحد االقتصادات إىل
مقيمين يف اقتصاد آخر .ويوصي دليل ميزان املدفوعات
ووضع االستثمار الدويل (الطبعة السادسة) بتبويب النقل
حسب وسيلة النقل (أي النقل بطريق البحر أو اجلو أو
بطرق أخرى تتضمن السكك احلديدية والنقل على الطرق
وعبر اجملاري املائية الداخلية وخطوط األنابيب والنقل
الفضائي ونقل الطاقة الكهربائية) .كذلك يوصي الدليل
بتبويب هذه الفئات كذلك حسب نوع النقل (أي نقل ركاب أم
سلع) ،وبحسب خدمات مساعدة أخرى مرتبطة بنقل الفئات
املذكورة .ويشمل النقل أيضا خدمات البريد وتوصيل
الرسائل.

ملكية وتشغيل معدات النقل

 27-12ألجل قيد خدمات النقل على النحو الصحيح يف
ميزان املدفوعات ،من الضروري التمييز بين مالك املعدات
4
وم َّشغِ ل املعدات .فاملالك عادة ما يكون هو الشركة
املتنقلة ُ
التي لها ملكية قانونية على املعدات .أما الشركة التي تتوىل
تشغيل ونقل املعدات فتعتبر هي الشركة امل َُّشغِ لة .والشركة
امل َُّشغِ لة عادة ما تكون مسؤولة عن توفير الطاقم ،واحلفاظ
على املعدات يف حالة سليمة وصاحلة لالستعمال ،وتقرير
متى وإىل أي مكان سوف ُتن َقل املعدات.
 28-12وقد يكون املالك والشركة امل َُّشغِ لة نفس الشركة
أو شركات خمتلفة .وبوصفها شركات منفصلة ،قد تكون هذه
الشركات مقيمة يف اقتصادات خمتلفة .ويف بعض احلاالت،
قد تفصل سلسلة من ترتيبات التأجير املالك عن ُم َّشغِ ل
املعدات .فكما يف حالة التأجير التمويلي ،فإن مستأجر
 4يف هذه احلالة ،وبشرط تأجير املعدات دون أطقمها ،ينبغي ملعدي
البيانات قيد مدفوعات عقود التأجير التشغيلي ،التي تسددها الشركة
امل َُّشغِ لة للمالك ،ضمن بند خدمات األعمال األخرى—خدمات التأجير
التشغيلي.
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املعدات املتنقلة يعتبر هو املالك االقتصادي ألغراض ميزان
املدفوعات ،وذلك الفتراض تغير يف امللكية .ويف حالة قيام
شركة أم بنقل املعدات املتنقلة إىل فرع كائن يف اخلارج،
يعتبر الفرع—ألغراض ميزان املدفوعات—هو املالك إذا
كانت املعدات مقيدة يف دفاتر الفرع .وينبغي عزو السفن
املسجلة حتت أعالم املالءمة إىل املالك القانونيين؛ ومع
ذلك ،فإن أعالم املالءمة التي تستعملها الشركات ال حتدد
إقامة املالك أو الشركة امل َُّشغِ لة .فإقامة الشركة امل َُّشغِ لة
للسفن تتحدد وفقا ملعايير عامة يرد تعريفها يف الفقرات
من  131-4إىل  135-4يف دليل ميزان املدفوعات ووضع
االستثمار الدويل (الطبعة السادسة) ،وقد ال تكون بالضرورة
هي نفسها الشركة املالكة للسفن ،مثل احلالة التي حتوز
فيها شركة ُم َّشغِ لة للسفن عقد تأجير تشغيليا من مالك
5
السفن املقيم يف اقتصاد آخر.

ترتيبات النقل

 29-12وقد يبرم املالك واملشغلون عددا من ترتيبات
التأجير أو االستئجار .و ُتستخدم جمموعة متنوعة من
الشروط لوصف هذه الترتيبات ،ولكن وصف عام سيكون
كافيا ألغراض هذا املرشد .وألغراض ميزان املدفوعات،
يجب قيد عقود اإليجار باألطقم فقط ضمن النقل؛ بينما
ُتدرج عقود التأجير التشغيلي (بدون األطقم) وعقود التأجير
التمويلي يف موضع آخر (راجع أيضا القسم التايل حول
التأجير التشغيلي).

 30-12وثمة ترتيبات تأجير لسفن غير جمهزة يقوم
بموجبها املالك بتأجير سفينة إىل شركة ُم َّشغِ لة تكون
مسؤولة عن جتهيز السفينة وتوفير الطاقم.

 31-12وعقود التأجير هذه عادة ما تمتد لفترات طويلة
ولكنها قد تغطي فترات قصيرة أيضا .ولكافة أنواع عقود
التأجير ،ينبغي ملعدي البيانات التأكد من أن عقود التأجير
هي عقود تأجير باألطقم وليست عقود تأجير تشغيلي
(بدون أطقم) أو عقود تأجير تمويلي ،وذلك قبل إدراجها
ضمن النقل .وإذا كانت السفينة ،مثال ،مملوكة قانونا لبنك
أو لنوع آخر من املؤسسات املالية ،ينبغي عادة ملعدي
البيانات—ألغراض ميزان املدفوعات—اعتبار السفينة
مملوكة اقتصاديا للمستأجر (تأجير تمويلي).

 32-12وثمة ترتيبات تأجير لفترات حمددة يتم
بمقتضاها تأجير سفينة ما إىل شركة ُم َّشغِ لة تتوىل توفير
األطقم .وترتيبات تأجير السفن غير اجملهزة تمثل شكال من
 5احلاالت األكثر شيوعا تتمثل يف السفن ،والطائرات ،ومنصات التنقيب،
وعربات السكك احلديدية.
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مرشد جتميع بيانات ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل

ترتيبات التأجير لفترات حمددة .فاملستأجر بموجب ترتيبات
التأجير لفترات حمددة قد يستأجر أيضا سفينة من مستأجر
لسفينة غير جمهزة .وألغراض ميزان املدفوعات ،ينبغي اعتبار
املستأجر بموجب ترتيبات التأجير لفترات حمددة هو الشركة
امل َُّشغِ لة ،ولكن لو كانت هناك عقود تأجير لفترات حمددة
عديدة معنية ،ينبغي اعتبار املستأجر الذي يوفر األطقم هو
الشركة امل َُّشغِ لة.
 33-12باإلضافة إىل ذلك ،هناك عقود استئجار السفينة
على أساس الرحلة .على سبيل املثال ،قد يستأجر أحد املصدرين
أو املستوردين سفينة ما لرحلة واحدة لشحن سلعة سائبة مثل
القمح أو املعادن .وال يتحمل املستأجر على أساس الرحلة
مسؤولية تشغيل السفينة وبالتايل ال يعتبر شركة ُم َّشغِ لة .وثمة
شكل خمتلف من االستئجار على أساس الرحلة يسمى استئجار
الرقعة ،وهو ترتيب يتم بموجبه استئجار حيز
احليز أو استئجار ُ
على سفينة وليس السفينة كلها .وينبغي قيد املدفوعات نظير
والرقعة ضمن تكلفة
االستئجار على أساس الرحلة واحليز ُ
شحن السلع حتت بند النقل.
 34-12ويف حالة صناعة الطائرات ،هناك نوعان
رئيسيان من عقود التأجير:
• عقود التأجير شاملة اخلدمات (تغطي توفير الطائرة،
وأفراد الطاقم بالكامل ،والصيانة ،والتأمين ويتم سداد
تكلفة كل ذلك حسب ساعات التشغيل) ،والتي ُتستخدم
سجل ألغراض
عادة يف حالة التأجير قصير األجل ( ُت َّ
ميزان املدفوعات ضمن بند النقل)
• عقود التأجير غير شاملة اخلدمات (تغطي توفير
الطائرة بدون التأمين ،والطاقم ،واملوظفين األرضيين،
واملعدات الداعمة ،والصيانة ،وما إىل ذلك) ،والتي تكون
شائعة بشكل أكبر يف حالة عقود التأجير األطول أجال،
سجل ألغراض ميزان املدفوعات ضمن خدمات
و ُت َّ
التأجير التشغيلي—يف بند خدمات األعمال األخرى.
و َتستخدِم صناعة الطائرات أيضا توليفات من عقود
التأجير شاملة اخلدمات وغير شاملة اخلدمات عندما،
مثال ،يتم تأجير الطائرة بموجب عقد تأجير شامل
للخدمات لتأسيس خدمات جديدة ثم تتحول بعد ذلك
إىل عقد تأجير غير شامل للخدمات عندما تصبح أطقم
الرحالت اجلوية وأطقم الضيافة مدربة.

خدمات الشحن

 35-12ترتبط خدمات الشحن بنقل السلع ،وينبغي ملعدي
البيانات التمييز بين خدمات الشحن للواردات ،وخدمات
الشحن للصادرات ،وخدمات الشحن األخرى .واألخيرة تتعلق
بنقل البضائع عندما ال يكون هناك تغيير يف امللكية .ويرد
املصدر واملستورد يف
تعريف تكاليف الشحن التي يتحملها
ّ
الفقرة  78-10من دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار
الدويل (الطبعة السادسة) .والستيفاء املواصفات واألعراف
الواردة يف الدليل ،يتعين على معدي البيانات إجراء التقديرات
التالية:

• بالنسبة للقيود الدائنة—( )1جمموع إيرادات متعهدي
النقل املقيمين على الصادرات مقابل نقل السلع
خارج حدود االقتصاد و( )2جمموع إيرادات متعهدي
النقل املقيمين على الواردات مقابل نقل السلع داخل
املصدر.
حدود االقتصاد ّ

• بالنسبة للقيود املدينة—( )1جمموع إيرادات متعهدي
النقل غير املقيمين على الصادرات مقابل نقل السلع
خارج حدود االقتصاد و( )2جمموع إيرادات متعهدي
النقل غير املقيمين على الواردات مقابل نقل السلع
املصدر.
خارج حدود االقتصاد ّ

 36-12ويترتب حتديد هذه التقديرات على تقييم
الواردات والصادرات على أساس تسليم ظهر السفينة
«فوب» .فشروط التسليم حسب العقد بين املصدر واملستورد
قد ال تكون على أساس «فوب» ،ولكن يف نهاية األمر فإن
املستورد يدفع ثمن السلع وكافة تكاليف النقل (والتأمين)
أيا كانت شروط التسليم ،وذلك إما مباشرة ملتعهد نقل
للمصدر الذي يتخذ عندئذ الترتيبات
مقيم أو غير مقيم أو
ّ
(مرة أخرى إما مع متعهد نقل مقيم أو غير مقيم) .وينطوي
ذلك على بعض القيم احملتسبة—على سبيل املثال ،إذا
اتخذ املص ّدر ترتيبات كي يقوم متعهد نقل غير مقيم بنقل
السلع املستوردة إىل املقصد النهائي يف االقتصاد القائم
بإعداد البيانات ،يتم احتساب قيد مدين ضمن النقل .وترد
أمثلة على معاملة خدمات الشحن يف اإلطار  3-10من
دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل (الطبعة
السادسة) .ويقدم املرشد مبادئ توجيهية بشأن تقدير
خدمات الشحن للصادرات والواردات يف اجلدولين 1-12
و ،2-12وذلك من حيث إيرادات متعهدي النقل املقيمين
على الصادرات (قيود دائنة) وإيرادات متعهدي النقل غير
املقيمين على الواردات (قيود مدينة) .والتعديالت العامة
يف التقديرات ألخذ تكاليف النقل داخل حدود االقتصاد
املصدر يف احلسبان يمكن إجراؤها من خالل املشاورات
ّ
مع عدد صغير من كبار متعهدي نقل البضائع املقيمين.
ومن الناحية املفاهيمية ،ينبغي إجراء تعديل مقابل يف بند
العملة والودائع يف احلساب املايل.

 37-12وقد يتم قيد رسم اخلدمة مقابل الشحن بشكل
منفصل أو ضمن القيمة «سيف» للسلع ،وذلك تبعا لشروط
التسليم احملددة يف العقد .ويف حالة قيدها بشكل منفصل،
فهي تمثل املعاملة السوقية الفعلية ،وهي مفيدة جدا
للمستخدمين واحملللين عند املقارنة مع بيانات الشحن
املستقاة من التعديل من األساس «سيف» إىل األساس
«فوب» (ملزيد من التفاصيل عن تقييم خدمات نقل البضائع
على أساس املعاملة ،راجع الفقرات من  107-3إىل 110-3
يف دليل إحصاءات التجارة الدولية يف اخلدمات.)2010 ،
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خدمات نقل الركاب

 38-12فيما يتعلق بنقل األشخاص ،ينبغي ملعدي
البيانات التمييز بين اخلدمات الدولية (املدرجة ضمن بند
خدمات الركاب) واخلدمات احمللية (املدرجة ضمن بند
السفر) 6.وتعتبر اخلدمة مقدمة من الشركة التي تقوم فعليا
بتشغيل رحلة الطيران أو السفينة (الشركة امل َُّشغِ لة) وليس
الشركة التي تقوم يف البداية ببيع التذكرة وحتصيل الدخل
ُصدرة للتذاكر يف حالة النقل املشترك)7
النقدي (الشركة امل ْ
أو تلك التي تبيع التذكرة (شركة التسويق يف حالة اتفاقات
املشاركة يف الرموز .)8ومع ذلك ،فإن الدخل املتحقق
لشركات التسويق عالوة على املصاريف املقابلة للشركة
ُصدرة للتذاكر قد تكون أيضا معامالت
املشغلة أو الشركة امل ْ
درج ضمن خدمات النقل—
مدرجة يف ميزان املدفوعات ( ُت َ
َ
أخرى؛ ويف التصنيف املوسع خلدمات ميزان املدفوعات
تب َّوب ضمن خدمات النقل الداعمة واملساعدة األخرى).

النقل عبر خطوط األنابيب ونقل الطاقة
الكهربائية والنقل الفضائي

 39-12النقل عبر خطوط األنابيب والنقل عبر الكابالت
الكهربائية يشتركان يف العديد من السمات ،حيث ُتس َتخدم
بنية حتتية ثابتة وليست معدات متنقلة لتوفير خدمات
النقل .وقد تمر الكابالت وخطوط األنابيب عبر مياه دولية
وكذلك داخل اقتصادات .وتنطبق املعايير املعتادة لتحديد
إقامة مقدم اخلدمة يف احلاالت التي تمر فيها الكابالت
وخطوط األنابيب داخل اقتصاد ما .وقد ال يكون للشركة
امل َُّشغِ لة وجود مادي يف االقتصاد املُضيف ،مما يتسبب
يف صعوبات لدى استخدام مسح جلمع بيانات عن النشاط،
ويف هذه احلالة قد يكون بمقدور هيئات اإليرادات احلكومية
توفير بيانات عن قيمة اخلدمات املقدمة.
6خدمات الركاب املقدمة داخل اقتصاد ما ُتعاَمل كخدمات سفر عندما
تقدمها شركات ُم َّشغِ لة مقيمة يف ذلك االقتصاد لغير مقيمين وكخدمات
ركاب (جزء من خدمات النقل) عندما تقدمها شركات ُم َّشغِ لة غير مقيمة
ملقيمين.
 7النقل املشترك (واملعروف أيضا بـ«إصدار التذاكر املشتركة») هو اتفاق
جتاري طوعي يتم إبرامه بين فرادى شركات الطيران للتعامل مع الركاب
املسافرين على خطوط سير تتطلب شركات طيران متعددة .وشركات
الطيران املشاركة يف حتالفات اخلطوط اجلوية دائما تقريبا ما تكون بينهم
اتفاقات نقل مشترك .ولكن يمكن للمنافسين املباشرين أيضا االستفادة من
اتفاقات النقل املشترك .وعند إصدار تذكرة خلط سير مشترك ،يتم إختيار
إحدى شركات الطيران القائمة بتسويق الرحالت اجلوية يف هذا املسار
لتكون هي «الناقل املُصدر للتذاكر».
 8اتفاقات املشاركة يف الرموز عادة ما تشير إىل ترقيم رحلة ما برمز شركة
للطيران رغم أن الرحلة يتم تشغيلها من جانب شركة طيران أخرى .وينبغي
أن يكون لدى الشركات اتفاقات نقل مشترك مع الشركات األخرى يف خط
السير حتى يتسنى إصدار تذكرة واحدة .وخالفا للنقل املشترك ،يمكن
لعالقات املشاركة يف الرموز أن تؤثر على إمكانية إصدار تذكرة مشتركة
(أو إلكترونية) من عدمه.
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 40-12يتعلق النقل الفضائي بصفة أساسية بإرسال
األقمار الصناعية إىل املدار .ويمكن اعتبار أن تغيرا يف ملكية
القمر الصناعي قد حدث عند تسليمه إىل املشتري .وقيمة القمر
الصناعي على أساس «فوب» هي قيمته على حدود االقتصاد
املص ّدر .ويف حالة إطالق القمر الصناعي من االقتصاد الذي
تم فيه تصنيعه ،ينبغي إدراج تكلفة نقل القمر الصناعي
إىل موقع اإلطالق ضمن القيمة على أساس «فوب» .وينبغي
معاملة تكلفة إطالق الصاروخ على أنها خدمات شحن .وإذا
ما تم إطالق القمر الصناعي يف اقتصاد ثالث ،فإن مصروفات
الشحن سوف تتضمن التكاليف (بما فيها تكلفة صاروخ
اإلطالق) املتكبدة بين القيمة على أساس «فوب» ووصول
القمر الصناعي إىل املدار يف الفضاء .ويف حالة إطالق القمر
الصناعي من اقتصاد املالك ،لن يكون هناك عنصر شحن
دويل إلرسال القمر الصناعي إىل املدار ألن اخلدمة املقدمة
سوف تكون معاملة بين اثنين من املقيمين .ويف حالة قيام
غير مقيم ببيع الصاروخ إىل مقيم ،يجب قيد تكلفة الصاروخ
باعتبارها استيرادا لسلع .وينبغي أن تتوافر تفاصيل التكاليف
املتضمنة بسهولة من الشركات املو ِّكلة ،والتي ينبغي أن يكون
من السهل حتديدها.

خدمات النقل األخرى

 41-12يشمل هذا البند اخلدمات املعاونة واملساعدة للنقل
ولكنها غير مقدمة بشكل مباشر حلركة البضائع واألشخاص،
وبعضها تقدمه أيضا شركات نقل ُم َّشغِ لة (راجع الفقرتين
 104-3و 105-3يف دليل إحصاءات التجارة الدولية يف
اخلدمات .)2010 ،فعلي سبيل املثال ،سوف تتحمل الشركات
امل َُّشغِ لة للمعدات املتنقلة التي تزور املوانئ جمموعة متنوعة
من رسوم املوانئ وحتصل على سلع وخدمات مثل الوقود
(وقود السفن) ،وخدمات املؤن واملطاعم (جميعها مدرج ضمن
9
درج ضمن خدمات
السلع) ،وخدمات التحميل والتفريغ ( ُت َ
النقل-أخرى) .باإلضافة إىل ذلك ،إذا كان أحد الوكالء يرعى
شؤون الشركة امل َُّشغِ لة أثناء وجود السفينة يف امليناء ،سوف
تدفع الشركة امل َُّشغِ لة رسوما نظير خدمات الوكيل ( ُتدرج ضمن
خدمات النقل-أخرى) .وقد تتحمل الشركات امل َُّشغِ لة واملالكة
مصروفات موانئ أخرى؛ ينبغي حتديد هذه املصروفات
وقيدها يف ميزان املدفوعات ،حسب االقتضاء .وأثناء وجود
األطقم يف امليناء ،قد يشترون سلعا وخدمات الستخدامهم
اخلاص؛ هذه النفقات ينبغي حتديدها وإدراجها ضمن السفر
حتت بند السفر ألغراض األعمال.
 9مصروفات التحميل والتفريغ والتي يجب أن تشمل أي مصاريف متعلقة
بغرامات التأخر يف التفريغ.
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مرشد جتميع بيانات ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل

 42-12وباإلضافة إىل املصروفات التي تتحملها الشركات
امل َُّش ِغلة غير املقيمة يف امليناء ،قد تتحمل هذه الشركات
مصروفات أخرى مثل العموالت املدفوعة لوكالء البيع مقابل
مبيعات تذاكر السفر وخدمات الشحن (خدمات النقل األخرى).
 43-12ويبين اجلدول  1-12البنود التي ُتدرج ضمن
خدمات النقل ويحدد مصادر وطرق إعداد البيانات التي
يمكن استخدامها إلعداد بيانات تلك البنود .وينبغي أن يكون
من السهل احلصول على البيانات عن طريقة النقل من أي من
املصادر .ومصادر وطرق إعداد البيانات املوضحة بإيجاز
يف اجلدول سوف يتم تناولها الحقا بمزيد من التفاصيل.

الشحن والتأمين على الواردات

 44-12ينبغي ملعدي بيانات ميزان املدفوعات
قياس خدمات الشحن الدويل التي تقدمها شركات النقل
امل َُّشغِ لة غير املقيمة على واردات االقتصاد القائم بإعداد
البيانات ألن هذه اخلدمات تمثل جزءا من القيود املدينة
ضمن الشحن .غير أنه عندما يتعذر قياس هذه اخلدمات

اجلدول  :١-١٢طرق تقدير النقل

بصورة مباشرة ،قد يلجأ معدو البيانات إىل قياس جمموع
الشحن الدويل للواردات وخصم تلك اخلدمات (إن وجدت)
التي قدمتها شركات النقل امل َُّشغِ لة املقيمة .وقد يكون من
الضروري أيضا قياس جمموع الشحن الدويل ألجل تعديل
الواردات السلعية التي تم قياسها على أساس «سيف» إىل
األساس «فوب» املفضل.

 45-12ويف حين أن أقساط التأمين 10على الشحن
الدويل ال تمثل جزءا من النقل ،ثمة عالقة وثيقة بين هذه
األقساط وخدمات الشحن ذاتها .وبسبب هذه العالقة غالبا
ما يكون من املالئم تقدير هذه البندين يف نفس الوقت.
 46-12وقد يستخدم معدو البيانات طرقا عديدة لتقدير
تكلفة الشحن وأقساط التأمين على الواردات ،وهذه الطرق مبينة
يف اجلدول  .2-12ويتطلب معظم هذه الطرق جمع و/أو جتميع

 10ينبغي ملُعدي البيانات التأكد من تقسيم مدفوعات أقساط التأمين إىل
رسوم اخلدمات (خدمات التأمين) وصايف األقساط (الدخل الثانوي) ،كما
هو موضح يف امللحق « ،2معامالت ومراكز التأمين».

١

الوصف
خدمات النقل البحري واجلوي وغيرها
ركاب

املصدر وطريقة إعداد البيانات
املشغِلة املقيمة (قيود دائنة)
اخلدمات التي تقدمها شركات النقل ُ
يمكن جمع البيانات—من خالل مسح للمؤسسات أو نظام إلبالغ بيانات املعامالت الدولية—من الشركات
امل َُّشغِ لة املقيمة .وينبغي استبعاد أجرة النقل احملصلة من الركاب غير املقيمين فيما يتعلق بالنقل احمللي
وإدراجها ضمن بند السفر .وبدال من ذلك ،يمكن استخدام نموذج للبيانات قائم على عدد الركاب غير املقيمين
الذين ُتقلهم الشركات امل َُّشغِ لة املقيمة ،والبلدان األصلية للركاب وبلدان املقصد ،ومتوسط أجرة نقل الركاب.
امل َّشغِلة غير املقيمة (قيود مدينة)
اخلدمات التي تقدمها شركات النقل ُ
يمكن جمع البيانات—من خالل مسح للمؤسسات أو نظام إلبالغ بيانات املعامالت الدولية—من فروع
الشركات امل َُّشغِ لة غير املقيمة أو وكالء بيع التذاكر .ومثاليا ،ينبغي جمع بيانات عن اإليرادات وليس على
أساس مبيعات التذاكر .وينبغي قيد البيانات اإلجمالية—أي قبل خصم العموالت .ويمكن بدال من ذلك
استخدام نموذج بيانات عن أعداد الركاب الذين ُتقلهم الشركات امل َُّشغِ لة غير املقيمة مصنفين حسب املقصد
وبيانات عن متوسط أجرة نقل الركاب.

الشحن
خدمات الشحن املتصلة بصادرات وواردات
االقتصاد القائم بإعداد البيانات

خدمات شحن الصادرات التي يقدمها مقيمون (قيود دائنة)
يمكن جمع البيانات ،عن طريق مسح للمؤسسات أو نظام إلبالغ بيانات املعامالت الدولية ،من الشركات
امل َُّشغِ لة املقيمة .ويف حالة استخدام نظام إلبالغ بيانات املعامالت الدولية ،ينبغي قياس تكلفة الشحن التي
يدفعها املصدرون للشركات امل َُّشغِ لة املقيمة على الصادرات وإضافتها إىل تكلفة شحن الصادرات .ويمكن
بدال من ذلك استخدام نموذج للبيانات.
خدمات شحن الواردات التي يقدمها غير مقيمين (قيود مدينة)
يمكن جمع بيانات هذا البند من خالل نظام إلبالغ بيانات املعامالت الدولية إذا كان يوفر تقسيما لتكاليف
املشغلة املقيمة .وبدال من ذلك،
االستيراد ويخصم املبالغ التي دفعها املصدرون غير املقيمين للشركات ُ
يمكن قياس تكلفة شحن الواردات من خالل خماطبة املكاتب الفرعية ووكالء الشركات امل َُّشغِ لة غير املقيمة
عن طريق مسح للمؤسسات .وثمة طريقة أخرى الشتقاق هذا البند وهي تقدير جمموع تكلفة شحن الواردات
(راجع اجلدول  2-12لالطالع على الطرق اخملتلفة) ثم ُيخصم من هذه القيمة التقديرية الدخل الذي حصلت
عليه شركات النقل امل َُّشغِ لة املقيمة من شحن الواردات .والبند األخير يمكن جمع بياناته من خالل مسح
للمؤسسات.

		اخلدمات
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اجلدول  :١-١٢طرق تقدير النقل( ١تتمة)
الوصف

املصدر وطريقة إعداد البيانات

أخرى
إيرادات أخرى لشركات النقل امل َُّشغِ لة—على سبيل
املثال ،السلع املنقذة

املشغِلة املقيمة (قيود دائنة)
خدمات تقدمها شركات النقل ُ
يمكن جمع البيانات—عن طريق مسح للمؤسسات أو نظام إلبالغ بيانات املعامالت الدولية—من الشركات
املُشغلة املقيمة.
امل َّشغِلة غير املقيمة (قيود مدينة)
خدمات تقدمها شركات النقل ُ
يمكن جمع البيانات عن طريق مسح للمؤسسات أو نظام إلبالغ بيانات املعامالت الدولية ،وذلك إما بمخاطبة
املكاتب الفرعية والوكالء للشركات امل َُّشغِ لة غير املقيمة أو بمخاطبة مستعملي اخلدمات املقيمين.

اخلدمات املقدمة لشركات النقل امل َُّشغِ لة—على
سبيل املثال ،رسوم وعموالت الوكالء؛ رسوم
التحميل والتفريغ وغرامات التأخير؛ ورسوم
املوانئ

امل َّشغِلة املقيمة (قيود مدينة)
اخلدمات املقدمة لشركات النقل ُ
يمكن جمع البيانات من الشركات امل َُّشغِ لة عن طريق مسح للمؤسسات أو من خالل نظام إلبالغ بيانات
املعامالت الدولية .ويمكن بدال من ذلك استخدام نموذج للبيانات.
امل َّشغِلة غير املقيمة (قيود دائنة)
اخلدمات املقدمة لشركات النقل ُ
يمكن جمع البيانات من املكاتب الفرعية أو الوكالء لشركات النقل امل َُّشغِ لة غير املقيمة أو من املؤسسات املقيمة
املقدِّمة للخدمات أو من املصادر الرسمية (مثل سلطات املوانئ) .وينبغي حتديد القواعد بشكل واضح لتاليف
السهو أو تكرار اإلبالغ .ويمكن بدال من ذلك استخدام نموذج للبيانات 2قائم على املعلومات ذات الصلة .وحتى
لو مل يكن املالك هو الشركة امل َُّشغِ لة (الوحدة التي حتدد اقتصاد اإلقامة يف حالة تقديم اخلدمات من مركز
لألعمال) ،يف أحد املوانئ التي تزورها السفينة ،فقد يتحمل املالك نفقات ينبغي إدراجها يف هذا البند.

خدمات البريد وتوصيل الرسائل

يمكن جمع البيانات من املؤسسات التي توفر خدمات البريد وتوصيل الرسائل ،وذلك عن طريق مسح للمؤسسات
أو نظام إلبالغ بيانات املعامالت الدولية .وقيد هذه اخلدمات املقدمة على واردات وصادرات البضائع يتبع
نفس املبادئ التي يتم تطبيقها يف حالة خدمات الشحن األخرى (على أساس إجمايل ،القيمة «فوب»).

املصدر :خبراء صندوق النقد الدويل.
 1يقدم اجلدول الوصف العام ملصادر وطرق جمع البيانات .ويتوقف التطبيق على ظروف كل اقتصاد على حدة.
 2قد ال يكون التقدير باستخدام نموذج البيانات مناسبا يف حالة اتفاقات املشاركة يف الرموز ،والتي يكون فيها كل عقد ثنائي فريد من نوعه ويشير إىل وجهة حمددة ،كما تتسم فيها السوق
الدولية للنقل اجلوي للركاب بأنها سريعة التغير.

مفصل للبيانات ،وقد يتعذر القيام بالعمل الالزم بصفة منتظمة
ّ
أو يف الوقت احملدد .وبالتايل ،فإىل أن تصبح البيانات متاحة
قد يتعين على معدي البيانات تقدير تكلفة الشحن وأقساط
التأمين على الواردات من خالل )1( :حساب نسب تكلفة الشحن
وأقساط التأمين إىل جمموع الواردات (أو إىل جمموعات من
السلع األولية املستوردة) بناء على حتليل مفصل )2( ،استنباط
نسب للفترات األحدث .وينبغي مراعاة عوامل مثل التغيرات يف
أسعار الشحن والتأمين ،وطاقة النقل املتوفرة لدى الناقلين،
ونوع النقل ،والتكوين السلعي للواردات.

أسس بديلة جلمع البيانات عن
أجرة نقل الركاب
 47-12لقياس أجرة نقل الركاب والتي غالبا ما تمثل
أكبر عناصر خدمات الركاب ،هناك خياران رئيسيا أمام
ُمعدي البيانات :جمع املعلومات على أساس القيمة الكلية
إليرادات السفر أو على أساس مبيعات التذاكر .وبغض النظر
عن األساس املستخدم ،ينبغي للجهة مقدمة البيانات إبالغ
اإليرادات أو املبيعات قبل خصم العموالت.

 48-12ومن الشائع يف حالة تذاكر الطيران التي
ُصدرة للتذاكر)11
تبيعها إحدى شركات الطيران (الشركة امل ْ
بغرض استخدامها من جانب أحد الركاب على عدد من
شركات الطيران يف حالة استكمال جزء من الرحلة اجلوية
ُصدرة للتذكرة.
على خطوط طيران شركات غير الشركة امل ْ
و ُتسمى هذه املمارسة نظم النقل املشترك (.)interlining
ويف حالة عدم وجود نظم نقل مشترك بين الشركات املعنية،
ينبغي عندئذ إصدار تذاكر منفصلة .ومن الشائع كذلك أن
تتوىل شركات الطيران تشغيل أقسام معينة وفق اتفاقات
املشاركة يف الرموز .والرحلة اجلوية التي تتم بموجب هذه
االتفاقات هي رحلة جتارية تتوىل تشغيلها إحدى شركات
الطيران (الناقل امل َُّشغِ ل) ،ولكن يتوىل آخرون تسويقها
(الشركات الناقلة القائمة بالتسويق) .وعليه ،ألغراض
ميزان املدفوعات ،ينبغي ملعدي البيانات—ما أمكن ذلك—
11
ُصدرة للتذكرة بتحصيل أجرة النقل الكاملة من
تقوم شركة النقل امل ْ
العميل وتكون مسؤولة عن توزيع العائدات للناقلين اآلخرين العاملين يف
املسار الذي تسلكه الرحلة فقط لدى قيام الناقلين اآلخرين بنقل الراكب.
ُصدر للتذكرة فقط هو املسؤول عن دفع العمولة لوكالة
ويكون الناقل امل ْ
السفر املُصدرة ،وذلك استنادا فقط إىل أجرة اجلزء من املسار الذي يتوىل
ُصدر للتذكرة.
تشغيله الناقل امل ْ
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اجلدول  :٢-١٢طرق لتقدير تكلفة الشحن والتأمين املتعلقة بالواردات
اخليار  :1استخالص البيانات من إحصاءات التجارة الدولية للبضائع
بعض إحصاءات التجارة الدولية للبضائع يسجل القيمتين «فوب» و «سيف» للواردات (راجع االستمارة النموذجية رقم )2-3؛ وبالتايل ،يمكن أخذ قيم تكاليف الشحن
وأقساط التأمين مباشرة من إحصاءات التجارة الدولية للبضائع( .وتبقى احلاجة لبعض الطرق لتحديد تكاليف الشحن وأقساط التأمين بشكل منفصل) .ويف احلاالت
التي ال يتم فيها إبالغ بيانات القيمتين بصورة اعتيادية ،قد يكون باإلمكان حتليل وثائق الواردات الداعمة املقدمة للجمارك للحصول على تكاليف الشحن وأقساط
التأمين .ويمكن القيام بهذا التحليل عن طريق مسح بالعينة مصمم تصميما جيدا للسجالت اجلمركية .ويف بعض االقتصادات ،يمكن أن توفر وثائق الواردات كذلك
اسم وتسجيل السفينة الناقلة للسلع املستوردة .ويمكن ملعدي البيانات مضاهاة هذه املعلومات مع قوائم السفن التي يتوىل مقيمون تشغيلها؛ ويف حالة عدم وجود
تطابق ،يمكن افتراض أن خدمة الشحن قدمتها شركة ُم َّشغِ لة غير مقيمة.
اخليار  :2جمع بيانات من املستوردين عن تكلفة الشحن وأقساط التأمين املسددة على الواردات
يمكن جمع بيانات من املستوردين من خالل مسوح املؤسسات أو نظام إلبالغ بيانات املعامالت الدولية .ويف حالة األخير ،يمكن جمع بيانات عن التقسيم األساسي
لتكاليف الشحن والتأمين على أساس تكميلي أو يمكن استخدام نظام إبالغ بيانات املعامالت الدولية كأساس لتحديد مستوردين بعينهم يمكن خماطبتهم على
أساس العينة أو انتقائيا .وبدال من ذلك ،يمكن استعمال مسوح املؤسسات للحصول على مقاييس شاملة أو بيانات انتقائية عن السلع األولية و/أو وسائط النقل و/
أو الشركات امل َُّشغِ لة.
اخليار  :3جمع بيانات عن تكلفة الشحن من املكاتب الفرعية أو الوكالء للشركات امل َّ
ًشغِ لة غير املقيمة
باستخدام مسوح املؤسسات يمكن جمع بيانات من املكاتب الفرعية أو الوكالء لشركات النقل امل َُّشغِ لة األجنبية عن قيمة الشحن وقيمة وحجم الواردات .ويمكن
تصنيف هذه البيانات حسب نوع البضائع املشحونة (داخل حاويات أو سائبة وما إىل ذلك) أو متعهد نقل السلع األولية أو االقتصاد الذي تم منه الشحن ووسيلة النقل.
ولكن وكالء شركات النقل امل َُّشغِ لة قد ال يكون لديها دائما هذه البيانات فيما يتعلق بالشركات املو ِّكلة لها .وبالتايل ،فعلى الرغم من أن مسوح املؤسسات تمثل نهجا
جزئيا يف بعض احلاالت ،يمكن أن تكون مفيدة لتحديد تكلفة الشحن لسلع أولية و/أو وسائط نقل خمتارة.
اخليار  :4حتليل تدفقات التجارة وأسعار الشحن والتأمين
يمكن من إحصاءات التجارة الدولية للبضائع استخالص جداول عن قيمة الواردات («سيف» و «فوب») وحجمها مصنفة حسب السلعة األولية ،ووسيلة النقل ،واالقتصاد
الذي تم منه شحن البضائع .وعندئذ يمكن تطبيق أسعار الشحن وأقساط التأمين عليها الشتقاق تكاليف الشحن وأقساط التأمين .ويمكن احلصول على أسعار الشحن
وأقساط التأمين من عدة مصادر ،بما يف ذلك اجملالت املهنية ،وأي من املصادر الواردة يف موضع آخر يف هذا اجلدول ،وبيانات االقتصادات الشريكة بالنسبة للسلع
األولية الرئيسية املستوردة ،حسب توافرها ،أو مسوح أسعار الصناعات( .ويمكن لهذه املسوح أن تتراوح من املسوح واسعة النطاق إىل املسوح االنتقائية الصغيرة،
بما يف ذلك املسوح الدورية للجهات الفاعلة الرئيسية) .ويف هذا اخليار ،قد تكون بعض خاليا البيانات دقيقة جدا بينما قد تكون خاليا أخرى أقل دقة .ويشكل هذا
مثاال جيدا على منهج نموذج البيانات.
اخليار  :5استخدام منهج النسبة اجلزافية
قد يرى بعض ُمعدي البيانات أنه ليس ضروريا قياس تكلفة الشحن والتأمين بدقة وبالتايل يقومون بتطبيق نسب جزافية نوعا ما لتحديد تكلفة الشحن والتأمين
املتعلقة بالواردات .على سبيل املثال ،قد يفترضون أن تكلفة الشحن هي النسبة  xمن قيمة الواردات وأقساط التأمين هي النسبة  .yوعدم دقة هذه النسب يتسبب عدم
دقة تبويب القيود املدينة ضمن احلساب اجلاري بين الواردات والشحن والتأمين .وينبغي تاليف استخدام هذه الطريقة لتقدير النسب .فمعظم حمللي البيانات يعتبرون
أن دقة بيانات تكاليف النقل تشكل ميزة كبيرة .ويمكن من خالل إجراء مسح صغير ملستوردين خمتارين توليد تقديرات أكثر موثوقية.
اخليار  :6االستنباط املستمد من خبرات املقيمين
يمكن جمع البيانات عن أسعار الشحن وأقساط التأمين من مسوح املؤسسات أو نظام إلبالغ بيانات املعامالت الدولية ،ومن شركات النقل امل َُّشغِ لة املقيمة ومؤسسات
التأمين .ويمكن أن ُتص َّنف هذه البيانات حسب السلعة األولية ،ووسيلة النقل ،واقتصاد املنشأ ،وما إىل ذلك وأن ُتس َتخدم إىل جانب اخليار  ،4على سبيل املثال،
الستخالص املبالغ التي يجنيها غير املقيمين.
املصدر :خبراء صندوق النقد الدويل.

احلصول على بيانات عن اإليرادات التي حتققها شركة طيران ما
من مقيمي االقتصادات األخرى وليس بيانات عن مبيعات شركة
الطيران ملقيمي االقتصادات األخرى وحتديد املدفوعات بين
شركات الطيران الناشئة عن النقل املشترك واملشاركة يف الرموز.
وقد يكون باإلمكان جمع مثل هذه البيانات ألن شركات الطيران
تمسك سجالت عن اإليرادات احملققة حسب اقتصاد البيع.

 49-12وينبغي ملعدي البيانات وضع افتراض بسيط ،ولكنه
منطقي ايضاً ،مؤداه أن التذاكر املبيعة يف اقتصاد معين تباع
إىل مقيمي ذلك االقتصاد وإجراء تعديالت على التقديرات حسب
االقتضاء باستخدام مسوح املسافرين .ويف حالة النقل املشترك
واتفاقات املشاركة يف الرموز ،ينبغي ملعدي البيانات النظر يف
تعديل البيانات بناء على توزيع العائدات بين شركات الطيران

		اخلدمات
بموجب هذه االتفاقات .ومع ذلك ،نظرا ألن ليس كل شركات
الطيران التي جتني دخال من املقيمين يف اقتصاد بعينه
يكون لها مكاتب يف ذلك االقتصاد ،قد يكون من الصعب
على معدي البيانات احلصول على تغطية كاملة إليرادات
أجرة نقل الركاب التي جتنيها الشركات امل َُّشغِ لة غير املقيمة
من املقيمين يف االقتصاد األم .ويف مثل هذه احلاالت،
ينبغي ملعدي البيانات البحث عن مصادر بديلة الستكمال
املعلومات.
 50-12وتتمثل الطريقة البديلة لقياس اإليرادات من
أجرة نقل الركاب التي جتنيها شركات النقل امل َُّشغِ لة غير
املقيمة يف جمع معلومات عن جمموع قيمة التذاكر املباعة
يف االقتصاد القائم بإعداد البيانات وخصم إيرادات شركات
النقل املقيمة من هذا اجملموع .وقد يتم أيضا استخالص
قيمة تقديرية ملبيعات التذاكر من مسح ميزانيات األسر
املعيشية أو مسوح األفراد األخرى .وقد يكون باإلمكان
خماطبة شركات الطيران التي لديها مكاتب يف االقتصاد
املُعد للبيانات ووكالء السفر الذين يتعاملون مباشرة
يف اخلارج مع شركات الطيران غير املقيمة للحصول
على بيانات عن جمموع مبيعات التذاكر—ولكن ينبغي
استخدام هذا اإلجراء بحذر .فكثير من التذاكر يتم شراؤها
دون استخدامها؛ وبالتايل ،يجب أن يؤخذ يف احلسبان كل
من املبالغ املستردة والفترة الفاصلة بين شراء التذكرة
واستخدامها .كذلك ينبغي ملعدي البيانات إدراك أن ثمة
تغيرات سريعة جتري يف غالبية االقتصادات ،بما يف ذلك
االستخدام املتزايد لإلنترنت (التجارة اإللكترونية) لشراء
التذاكر (راجع «خدمات أخرى») .ويف بعض احلاالت ،قد
تكون أجرة نقل الركاب عنصرا ضمن مدفوعات الرحالت
املنظمة ،وقد يتعين على معدي البيانات بالتشاور مع
ممثلي صناعة السفر فصل نقل الركاب (الذي ُيدرج ضمن
بند النقل) عن العناصر األخرى لقيمة الرحلة املنظمة (التي
درج ضمن بند السفر).
ُت َ

امل َّش ِغلة
أنشطة النقل لشركات النقل ُ
املقيمة (الصادرات)
 51-12عادة ما يتطلب القياس السليم لهذه املعامالت
منهجا مباشرة جتاه الشركات امل َُّشغِ لة .وهذا املنهج شبيه
بذلك الوارد بإيجاز يف الفصل الثاين حول مسوح املؤسسات.
وغالبا ما تتوافر املعلومات عن معامالت ميزان املدفوعات
َّ
املشغِ لة املقيمة—عن طريق مسوح
لشركات النقل
املؤسسات أو نظام إبالغ بيانات املعامالت الدولية—من
الشركات امل َُّشغِ لة ذاتها .ونظام إبالغ بيانات املعامالت
الدولية يقيس املعامالت التي تبرمها هذه الشركات من
خالل النظام املصريف .باإلضافة إىل ذلك ،من املرجح أن
يكون لهذه الشركات العديد من معامالت ميزان املدفوعات
التي تتخطى نظام إبالغ بيانات املعامالت الدولية أو
يتم قيدها على أساس صاف .كذلك فإن املدفوعات التي
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يسددها غير املقيمين للشركات امل َُّشغِ لة املقيمة نظير نقل
درج ضمن
واردات االقتصاد القائم بإعداد البيانات ال ُت َ
ميزان املدفوعات ألن تكلفة شحن السلع التي يتم نقلها
خارج حدود االقتصاد املص ّدر تعتبر مسددة من جانب
االقتصاد املستورد .وعليه ،ينبغي إجراء تصحيح يف بيانات
سجل هذه
نظام إبالغ بيانات املعامالت الدولية بحيث ال ُت َّ
املدفوعات كقيود شحن دائنة .وكما ورد يف الفقرة ،36-12
ينبغي من الناحية املفاهيمية تسجيل قيد مقابل يف بند
العملة والودائع يف احلساب املايل.
 52-12وقد يكون من الضروري خماطبة شركات النقل
امل َُّشغِ لة املقيمة للحصول على معلومات عن املعامالت
التي تخرج عن نطاق ميزان املدفوعات .على سبيل املثال،
يمكن خصم خدمات الشحن التي يقدمها املقيمون على
الواردات من جمموع تكلفة شحن الواردات لتقدير اخلدمات
التي يقدمها غير املقيمين (واردات البضائع) (راجع أيضا
الفقرات  107-3إىل  110-3من دليل إحصاءات التجارة
الدولية يف اخلدمات (.)2010
 53-12وعندما ال تتوافر بيانات فعلية عن معامالت
ميزان املدفوعات ،يمكن وضع نماذج بيانات تستخدم
املعلومات ذات الصلة .على سبيل املثال ،يمكن تقدير بيانات
اإليرادات من أجرة نقل الركاب التي جتنيها الشركات امل َُّشغِ لة
املقيمة عن طريق ضرب األسعار املالئمة يف عدد الركاب
غير املقيمين الذين تقلهم شركات النقل املقيمة ،مصنفين
حسب مزيج اقتصاد املنشأ/املقصد .وبعد حتديد جمموع
اإليرادات ،يمكن عندئذ حتديد املصروفات املدرجة بميزان
املدفوعات ،مثل العموالت على مبيعات التذاكر ورسوم
املوانئ املرتبطة بهذه اإليرادات ،عن طريق تطبيق نسب
املصروفات على اإليرادات أو القيم لكل عدد من العمليات
(مثال ،عمليات اإلقالع مساوية لعدد الرحالت اجلوية) .وهذه
النسب يمكن حتديدها بالتشاور مع ممثلي الصناعة أو من
خالل حتليل البيانات التاريخية.
 54-12وإىل أن تتوافر البيانات من الشركات امل َُّشغِ لة أو
من نماذج البيانات ،قد يكون من الضروري أن يقوم ُمعدو
البيانات باستنباط سلسلة بيانات النقل ذات الصلة .ويمكن
إجراء هذا االستنباط من خالل إثبات العالقة التاريخية
بين سلسلة بيانات النقل واجملمالت األخرى (مثال ،نسبة
إيرادات أجرة نقل الركاب إىل عدد القادمين غير املقيمين
أو نسبة خدمات الشحن إىل الواردات) .ويمكن استعمال طرق
شبيهة لوضع توقعات خلدمات النقل .وللحصول على أفضل
النتائج ،ينبغي وضع توقعات األحجام واألسعار بصورة
منفصلة .وينبغي أن تأخذ عمليات االستنباط والتوقعات
يف احلسبان العوامل املؤثرة على الطلب على اخلدمات،
واملعروفة بالتغيرات يف طاقة النقل املتوفرة لدى الناقلين
والتغيرات يف األسعار .وقد يكون ذلك مهما بصفة خاصة
يف حالة التقديرات ربع السنوية أو التقديرات املتوقعة.
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امل َّش ِغلة
خدمات النقل املرتبطة بالشركات ُ
غير املقيمة (الواردات)
 55-12غالبا ما يكون قياس معامالت ميزان
املدفوعات لشركات النقل امل َُّشغِ لة غير املقيمة مع االقتصاد
القائم بإعداد البيانات أكثر صعوبة مقارنة بتلك اخلاصة
بالشركات امل َُّشغِ لة املقيمة .ومع ذلك ،ينبغي أن يكون
باإلمكان إعداد تقديرات موثوقة لعناصر ذات صلة يف
ميزان املدفوعات باستخدام نظام إلبالغ بيانات املعامالت
الدولية مصمم تصميما جيدا ،ومسح ملؤسسات الوكالء
وفروع الشركات امل َُّشغِ لة غير املقيمة ،ومصادر رسمية
معينة ،ونماذج للبيانات أو مزيج من هذه املصادر جميعا.
 56-12ويمكن احلصول على بيانات عن خدمات شحن
الواردات التي تقدمها شركات النقل امل َُّشغِ لة غير املقيمة
من الوكالء وفروع الشركات امل َُّشغِ لة غير املقيمة أو من
املستوردين أنفسهم .ويمكن استخدام مسوح املؤسسات
أو نظام إلبالغ بيانات املعامالت الدولية ألي من هذين
املنهجين .غير أنه يف حالة استخدام نظام إلبالغ بيانات
املعامالت الدولية سيكون من الضروري تقدير قيمة خدمات
الشحن الدويل املتضمنة يف املبالغ التي يدفعها املستوردون
للمص ّدرين غير املقيمين .ومثل هذه املبالغ ،والتي يمكن أن
ُتتاح من املستوردين ،ينبغي إضافتها إىل قيود الشحن
املدينة املقيسة بالفعل يف نظام إلبالغ بيانات املعامالت
الدولية 12.وبيانات املدفوعات التي يسددها غير املقيمين
إىل الشركات امل َُّشغِ لة املقيمة نظير نقل الواردات ينبغي
خصمها من تكلفة شحن الواردات بدال من قيدها كقيود
دائنة ضمن الشحن .وسوف يكون من املهم أيضا حتديد
أي مدفوعات يقوم املستوردون بتسديدها بالعملة احمللية
لشركات النقل امل َُّشغِ لة غير املقيمة يف نظام إبالغ بيانات
املعامالت الدولية أو من خالل ملحق لهذا النظام 13.وإذا
ما اس ُتخدمت ،من ناحية أخرى ،مسوح املؤسسات للوكالء
وفروع الشركات امل َُّشغِ لة غير املقيمة ،ينبغي اقتناع معدي
البيانات بأن التغطية كافية وأن الفروع والوكالء على دراية
 12وبدال من ذلك ،يمكن حساب هذه املبالغ بتقدير جمموع تكلفة شحن
الواردات (راجع اجلدول  )2-12والذي ُتخصم منه رسوم شحن الواردات
التي يجنيها املقيمون (بند يمكن اشتقاقه من مسوح املؤسسات) ومدفوعات
املستوردين لشركات النقل امل َُّشغِ لة غير املقيمة (بند يمكن احلصول عليه
من نظام إلبالغ بيانات املعامالت الدولية).
 13شركات النقل امل َُّشغِ لة غير املقيمة غالبا ما حتتفظ بحسابات بالعملة
احمللية لدى بنوك مقيمة .ويمكن سداد املدفوعات لقاء اخلدمات املقدمة
للمقيمين يف هذه احلسابات ،ويمكن من هذه احلسابات أداء املدفوعات
نظير اخلدمات املشتراة من املقيمين .وبالتايل فإن أي عمليات سحب
تقوم بها الشركات امل َُّشغلة غير املقيمة من هذه احلسابات تعكس
معامالت صافية وليست إجمالية يف معامالت ميزان املدفوعات .وعليه،
من الضروري قياس التدفقات التي جتري من خالل هذه احلسابات ألجل
اشتقاق قيود ميزان املدفوعات الصحيحة.

كاملة بمعامالت ميزان املدفوعات بالشركات التي يعملون
وكالء لها ،وإال ينبغي البحث يف استراتيجيات بديلة.

 57-12وثمة طريقة بديلة لتقدير خدمات شحن
الواردات املقدمة من غير املقيمين وهي تقدير جمموع
تكلفة شحن الواردات (على النحو السابق وصفه) ثم خصم
خدمات الشحن املقدمة من شركات النقل امل َُّشغِ لة املقيمة.
ويمكن جمع بيانات األخيرة من خالل ملحق لنظام إبالغ
بيانات املعامالت الدولية أو مسوح املؤسسات .وقد تكون
هذه الوسيلة هي األكثر فاعلية لقياس تكلفة شحن الواردات.

 58-12ويف بعض االقتصادات ،توفر السجالت
اجلمركية معلومات عن السفن الناقلة لواردات االقتصاد
مثل اسم السفينة ورقم السفينة لدى شركة «لويدز» .ومن
هذه املعلومات ،ينبغي أن يكون باإلمكان حتديد السفن
التي ُي ِّشغلِها غير مقيمين 14.وإذا أمكن استخدام البيانات
اجلمركية أيضا يف قياس تكلفة شحن الواردات—على
سبيل املثال ،بأخذ الفرق بين قيمة الواردات «سيف» وقيمة
الواردات «فوب» وخصم قيمة تقديرية ألقساط التأمين—
يمكن مضاهاة هذه البيانات مع املعلومات عن السفينة
لتحديد خدمات الشحن املقدمة من سفن ُي َّشغِ لها غير
مقيمين.

 59-12ويمكن جمع البيانات عن أجرة نقل الركاب
بمخاطبة املكاتب الفرعية ووكالء بيع التذاكر للشركات
املُشغلة غير املقيمة .وبدال من ذلك ،يمكن تقدير جمموع
إيرادات التذاكر التي يتم حتقيقها من نقل الشركات امل َُّشغِ لة
ضرب ،يف متوسط
غير املقيمة للمقيمين من خالل )1( :أن ُي َ
أجرة نقل الركاب  ،عدد الركاب املقيمين (مصنفين حسب
مقصد السفر ووسيلة النقل) الذين يغادرون ويدخلون
االقتصاد القائم بإعداد البيانات )2( ،خصم إيرادات
الشركات امل َُّشغِ لة املقيمة .ويمكن احلصول على بيانات
عن عدد الركاب من إحصاءات الهجرة أو من إحصاءات
أخرى مثل تقارير املطارات أو شركات الطيران عن الوافدين
واملغادرين 15.ويمكن احلصول على بيانات عن متوسط
أجرة نقل الركاب —مع مراعاة الهياكل اخملتلفة لألجرة—
من وكالء السفر أو شركات الطيران.
 60-12ويمكن قياس اإليرادات األخرى مقابل اخلدمات
املقدمة من الشركات امل َُّشغِ لة غير املقيمة باستخدام نظام
إلبالغ بيانات املعامالت الدولية ،أو مسح للمؤسسات عن

 14يمكن حتديد السفن التي ُي َّشغِ لها مقيمون من خالل املعلومات املقدمة من
فترض أن كل السفن األخرى يتوىل تشغيلها
الشركات امل َُّشغِ لة املقيمة؛ ُ
وي َ
غير مقيمين.
 15لدى استخدام إحصاءات الهجرة ،ينبغي مراعاة احتمال أن تكون البيانات
أكثر اكتماال يف حالة القادمين مقارنة باملغادرين.

		اخلدمات
مستخدمي هذه اخلدمات املقيمين ،أو مسح للمؤسسات عن
الوكالء احملليين لشركات النقل امل َُّشغِ لة غير املقيمة.
 61-12ويمكن جمع البيانات عن اخلدمات املقدمة
لشركات النقل امل َُّشغِ لة غير املقيمة من خالل نظام إلبالغ
بيانات املعامالت الدولية أو مسح عن مقدمي هذه اخلدمات
املقيمين أو الوكالء احملليين لشركات النقل امل َُّشغِ لة غير
املقيمة أو من خالل املصادر الرسمية (مثل سجالت املوانئ).

 62-12وبدال من ذلك ،يمكن وضع نموذج بيانات لبعض
اخلدمات أو كلها .ويمكن ملعدي البيانات وضع جمموعة من
نسب التكلفة ،كرسوم الوكالء أو خدمات التحميل والتفريغ
أو خمتلف الضرائب واملصاريف إىل تكلفة شحن الواردات
و/أو الصادرات .وينبغي إجراء هذه التحليالت على أساس
السلعة األساسية ووسيلة النقل .ويمكن استخدام البيانات
التاريخية لوضع نسب أو يمكن خماطبة الوكالء احملليين
أو املكاتب الفرعية لشركات النقل امل َُّشغِ لة غير املقيمة على
أساس انتقائي .بعد ذلك ينبغي وضع أنصبة حلجم عمليات
شحن الواردات والصادرات التي تنفذها الشركات امل َُّشغِ لة
غير املقيمة .وينبغي أن ُتتاح معلومات الواردات من بند
ميزان املدفوعات ذي الصلة .أما بالنسبة للصادرات ،فيمكن
أن تتوافر املعلومات من نظام إحصاءات التجارة الدولية
للبضائع أو يمكن وضع قيمة تقديرية على أساس مناقشات
مع جمموعة ممثلة من املستوردين واملصدرين أو بيانات
يتم احلصول عليها منهم.
 63-12وبعد حتديد أنصبة غير املقيمين من حجم
عمليات شحن الصادرات والوارداتُ ،تط َّبق نسب ذات صلة
على هذه األنصبة بهدف تقدير قيم اخلدمات املقدمة
للشركات امل َُّشغِ لة غير املقيمة.
 64-12وبدال من ذلك ،بالنسبة لبعض اخلدمات (مثل
رسوم املوانئ) املقدمة لغير املقيمين يمكن احلصول على
القيمة من خالل )1( :تقدير قيمة جمموع اخلدمات املقدمة
خصم من هذه القيمة التقديرية
لكافة الشركات امل َُّشغِ لةَ )2( ،
قيمة اخلدمات املقدمة للشركات امل َُّشغِ لة املقيمة (يمكن
احلصول على بيانات عن األخيرة من الشركات امل َُّشغِ لة
املقيمة).
 65-12وبعض الطرق املبينة آنفا سوف يتطلب جمع
و/أو جتميع بيانات تفصيلية ،وقد يتعذر إجراء العمل الالزم
بصورة متواترة أو يف الوقت احملدد .وعليه ،إىل أن ُتتاح
البيانات قد يتعين على معدي البيانات استكمال بيانات
خدمات نقل معينة باستخدام االستنباط.
 66-12ويمكن استنباط إيرادات أجرة نقل الركاب
وسلسلة البيانات اإلحصائية املرتبطة بها باستخدام نسب
تعكس العالقة التاريخية بين إيرادات أجرة نقل الركاب
(باألسعار الثابتة) والوافدين واملغادرين .ويتعين تضخيم
النتائج باستخدام مؤشر األسعار ألجرة نقل الركاب .ويمكن
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استنباط خدمات النقل األخرى استقرائيا باستخدام نسب
للخدمات إىل جممالت احلجم اخملتلفة (مثل أحجام الواردات
و/أو الصادرات) والتعويض عن التغيرات يف األسعار.

السفر

الوصف والتبويب

 67-12يشمل السفر نفقات مقيمي أحد االقتصادات
املسافرين يف اقتصاد آخر 16.ويجب تصنيف هذه النفقات
ضمن السفر ألغراض األعمال والسفر ألغراض شخصية ،ذلك
ألنه يف احلسابات القومية كثيرا (ولكن ليس دائما) ما تمثل
األوىل نفقات وسيطة ملؤسسات األعمال بينما تمثل األخيرة
نفقات االستهالك النهائي لألسر املعيشية 17.باإلضافة إىل
ذلك ،قد يقوم ُمعدو البيانات بتحديد تقسيم بديل للسفر
حسب جمموعة املنتجات (السلع ،وخدمات النقل احمللية،
وخدمات اإلقامة ،وتقديم األطعمة ،وما إىل ذلك) .ويساعد
هذا التقسيم على زيادة الربط مع إحصاءات االقتصاد الكلي
األخرى ،وخاصة جداول العرض واالستخدام يف احلسابات
القومية (راجع الفقرة  95-10يف دليل ميزان املدفوعات
ووضع االستثمار الدويل ،الطبعة السادسة).

مصادر وطرق جمع البيانات

 68-12يمكن استخدام أربعة مناهج عامة لقياس نفقات
السفر ،ويتضمن اجلدول  3-12موجزا لهذه املناهج والتي
يمكن استخدامها منفردة أو جمتمعة .املنهج األول يستند إىل
األدوات املستخدمة لسداد مدفوعات السفر ،وأكثر األدوات
شيوعا التي يجري تناولها بطاقات االئتمان وبطاقات
اخلصم الفوري .ويقيس منهج آخر جمموع قيمة اإلنفاق
بما يف ذلك أنواع السلع واخلدمات التي يشتريها املقيمون
املسافرون إىل اقتصادات بخالف اقتصادهم فضال عن
تدفقات املقيمين املسافرين كما هي مسجلة على احلدود.
ويستخدم املنهج الثالث بيانات االقتصادات الشريكة ،يف
حين يستخدم املنهج الرابع نموذجا للبيانات قد يجمع بين
كل ما سبق.
 69-12ويستخدم بعض االقتصادات نظاما إلبالغ
بيانات املعامالت الدولية كمصدر بيانات رئيسي لقياس
نفقات السفر .غير أنه يف بعض االقتصادات قد يكون حد
املعاملة املنفردة املوضوع لنظام إبالغ بيانات املعامالت
الدولية بالغ االرتفاع بحيث ال يغطي املصروفات املرتبطة

 16لالطالع على وصف كامل لبنود السفر يف ميزان املدفوعات ،راجع
الفصل  10من دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل (الطبعة
السادسة).
 17على نحو أكثر دقة ،يف حالة السفر ألغراض األعمال فإن السلع واخلدمات
املرتبطة تعتبر أنها ُتستهلَك لصالح رب عمل املسافر وليس لصالح املسافر
نفسه.
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مرشد جتميع بيانات ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل

اجلدول  :٣-١٢تقدير عنصر السفر
نوع املنهج
أدوات مستخدمة
لقياس نفقات األفراد
املسافرين خارج
اقتصاد إقامتهم

اإلنفاق حسب أنواع
السلع واخلدمات التي
يحصل عليها املقيمون
املسافرون يف اخلارج

دائن

مدين

يمكن استخدام مسوح املؤسسات أو نظام إلبالغ بيانات املعامالت
الدولية لقياس نفقات غير املقيمين املسافرين يف االقتصاد القائم
بإعداد البيانات ويستخدمون بصفة رئيسية بطاقات االئتمان
وبطاقات اخلصم الفوري ،وإن كان من املمكن أيضا استخدام
الشيكات السياحية ،والنقود الورقية واملعدنية األجنبية ،واحلسابات
املصرفية لدى البنوك احمللية عند اإلقتضاء.

يمكن استخدام نظام إلبالغ بيانات املعامالت الدولية لقياس
نفقات املقيمين املسافرين يف اخلارج ويستخدمون بصفة
رئيسية بطاقات االئتمان وبطاقات اخلصم الفوري ،واملعلومات
عن الرحالت املدفوعة مقدما والرحالت املنظمة ،وإن كان من
املمكن أيضا استخدام الشيكات السياحية ،والنقود الورقية
واملعدنية األجنبية ،واحلسابات املصرفية لدى البنوك احمللية
عند اإلقتضاء.

قد تكون هناك حاجة لتقديرات للسفر املمول بالعملة احمللية التي
يحصل عليها يف اخلارج غير املقيمين املسافرين يف االقتصاد
املُعد للبيانات أو من الدخل الذي يتقاضاه غير املقيمين يف
االقتصاد املُضيف( .قد يكون ممكن ًا احلصول على املعلومات من
مسوح املسافرين) .وقد تكون هناك حاجة أيضا لتقديرات تكميلية
لسلع وخدمات السفر املقدمة لفئات معينة مثل الطلبة واملرضى
والتي تغطي نفقات التعليم والرعاية الصحية ،بما يف ذلك السلع
واخلدمات العينية مثل املنح الدراسية واملساعدات األخرى املقدمة
للطلبة غير املقيمين( .قد يكون ممكن ًا احلصول على املعلومات من
مسوح الطلبة أو املؤسسات التعليمية أو من السجالت الرسمية).

قد تكون هناك حاجة لتقديرات للسفر املمول من احلسابات احملتفظ
بها يف اخلارج أو اإليرادات التي يحصل عليها يف اخلارج املقيمون
وخدمات السفر املقدمة لفئات معينة مثل الطلبة واملرضى
والتي تغطي نفقات التعليم والرعاية الصحية ،بما يف ذلك السلع
واخلدمات العينية مثل املنح الدراسية واملساعدات األخرى املقدمة
للطلبة .ويمكن احلصول على هذه التقديرات من مسوح املسافرين.
وبدال من ذلك ،يف مسوح املقيمين العائدين ،فإن اللجوء إىل األدوات
املستخدمة لإلنفاق قد يكون مفيدا للحد من آثار استرجاع الذاكرة
فيما يتعلق بمجمالت ومكونات اإلنفاق .ويمكن أيضا استخدام
بيانات االقتصادات الشريكة ،وخاصة يف حالة االقتصادات
املتخصصة يف أنواع معينة من اخلدمات مثل اخلدمات التعليمية
والصحية( .قد يكون ممكن ًا احلصول على املعلومات من خالل
املكاتب التمثيلية والقنصليات وما إىل ذلك)

عادة ما ُيستخ َدم هذا املنهج يف مسوح غير املقيمين املسافرين يف
االقتصاد القائم بإبالغ البيانات .وعادة ما ُت َرى هذه املسوح على
احلدود ،ولكن يمكن أن ُتستخدم أيضا يف أماكن اإلقامة اجلماعية
أو املواقع السياحية.

هذا املنهج عادة ما يكون مقصورا على مسوح املقيمين العائدين،
إما على احلدود عند عودتهم أو ضمن مسح لألسر املعيشية.

وبدال من ذلك ،يمكن استخدام مسوح املؤسسات السياحية كالفنادق
وشركات الطيران احمللية واملطاعم وما إىل ذلك إذا كان بإمكان
هذه املؤسسات حتديد نفقات غير املقيمين .ويمكن مطابقة هذه
املسوح مع مسوح املسافرين باستخدام منهج ملطابقة املصادر
شبيه بذلك املستخدم يف حساب السياحة التابع.
بيانات االقتصادات
الشريكة

يمكن استخدام قيود السفر املدينة املتعلقة باالقتصادات الشريكة
فيما يخص االقتصاد القائم بإعداد البيانات ملقارنة ومضاهاة
قيود السفر الدائنة اخلاصة باالقتصاد املُعد للبيانات جتاه
االقتصاد الشريك.

يمكن استخدام قيود السفر الدائنة املتعلقة باالقتصادات الشريكة
فيما يخص االقتصاد املُعد للبيانات ملقارنة ومضاهاة قيود
السفر املدينة املتعلقة باالقتصاد املُعد للبيانات جتاه االقتصاد
الشريك .وهذا يفيد بصفة خاصة يف حالة الطلبة أو املرضى
املسافرين إىل االقتصادات الشريكة املتخصصة يف أنواع بعينها
من اخلدمات مثل خدمات الرعاية الصحية أو التعليمية( .قد يكون
ممكن ًا احلصول على معلومات من خالل املكاتب التمثيلية أو
القنصليات وما إىل ذلك).

نموذج للبيانات

تنطوي غالبية نماذج البيانات على إسناد تقدير لنصيب الفرد من
النفقات إىل التقديرات اخلاصة بعدد األفراد غير املقيمين املسافرين
على أساس قصير األجل ،والتي عادة ما يتم احلصول عليها من
إحصاءات الهجرة.

تنطوي غالبية نماذج البيانات على إسناد تقدير لنصيب الفرد
من النفقات إىل التقديرات اخلاصة بأعداد املقيمين املسافرين
للخارج ،والتي عادة ما يتم احلصول عليها من إحصاءات الهجرة.

املصدر :خبراء صندوق النقد الدويل.

		اخلدمات
بالسفر على النحو السليم 18.باإلضافة إىل ذلك ،قد ال يرصد
نظام إبالغ بيانات املعامالت الدولية بعض عناصر السفر
مثل املصروفات الشخصية للعاملين باخلارج على أساس
قصير األجل .ويعتمد األشخاص املسافرين يف اخلارج اآلن
بقدر أقل على البنوك املقيمة إلجراء معامالت اخلدمات
مثل شراء الشيكات السياحية أو العمالت الورقية األجنبية.
وهناك بدال من ذلك استخدام متزايد لبطاقات االئتمان
وبطاقات اخلصم الفوري .باإلضافة إىل ذلك ،ثمة استخدام
متزايد للرحالت املنظمة املدفوعة مقدما 19والتي يتم دفع
تكلفتها يف اقتصاد املسافر باستخدام العملة احمللية.
وبصفة عامة ،يمكن رصد طرائق الدفع هذه بسهولة من
خالل نظام إلبالغ بيانات املعامالت الدولية؛ ومع ذلك ،قد
تكون هناك حاجة ملعلومات تكميلية (على سبيل املثال،
املسوح التي تغطي وكالء السفر) لتحديد وعزو املبالغ
حسب نوع اخلدمة على النحو الصحيح .وعلى النقيض من
ذلك ،قد ينطوي رصد املدفوعات النقدية (بالعملة احمللية أو
األجنبية) يف حوزة املسافرين على قدر أكبر من الصعوبة.
ونظرا ألوجه النقص التي ُذكرت آنفا ،ينبغي لالقتصادات
التي تستخدم نظام إبالغ بيانات املعامالت الدولية أن
تتأكد من استخدام مصادر أو نماذج بيانات تكميلية
لقياس بند السفر.
 70-12ومن املشاكل األخرى لالعتماد على نظام
دقيق إلبالغ بيانات املعامالت الدولية صعوبة حتديد
التقسيم بين السفر ألغراض األعمال والسفر لألغراض
الشخصية .باإلضافة إىل ذلك ،يلزم تكميل نظام إبالغ
بيانات املعامالت الدولية بمصادر أخرى للحصول على
بيانات مثل النفقات املمولة من الدخل املكتسب يف
االقتصاد املُضيف ،ونفقات اآلخرين بالنيابة عن الفرد
املسافر يف اخلارج ،وسلع وخدمات السفر املقدمة عينا أو
للحساب اخلاص.

 71-12وفيما يتعلق بالشيكات السياحية وبطاقات
االئتمان وبطاقات اخلصم الفوري ،ينبغي ملعدي البيانات
التأكد من أن البيانات يتم إبالغها على أساس إجمايل—
أي قبل خصم العموالت على مبيعات الشيكات السياحية
 18على سبيل املثال ،يف حالة بلدان االحتاد األوروبي السبعة والعشرين ،يف
 ،2011تمثل مسوح احلدود وبيانات بطاقات االئتمان املصادر الرئيسية
إلعداد بيانات بند السفر .وقد تلعب بيانات التسويات دورا مهما أيضا يف
عدد قليل من البلدان األعضاء يف االحتاد األوروبي (هذه البيانات مهمة
بصفة خاصة يف بلدان شرق ووسط أوروبا األعضاء ،ويف نظم جمع
البيانات اخملتلطة) .ومع ذلك ،أشار مسح ُأجري يف مارس-إبريل 2011
عن معدي بيانات ميزان املدفوعات يف البلدان األعضاء يف االحتاد
األوروبي إىل أن بيانات التسويات يتم االستعاضة عنها بنظم اإلبالغ
املباشر بسبب اإلرتفاع يف حد اإلبالغ فيما يتعلق ببيانات التسويات.
 19قد تكون أجرة نقل الركاب (خدمات النقل) عنصرا من عناصر مدفوعات
الرحالت املنظمة ،ويف هذه احلالة سوف يتعين على معدي البيانات إيجاد
وسيلة لتوزيعها على النحو السليم بين عنصري اخلدمات (النقل والسفر).
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أو على املعامالت .ويتعين تصميم قواعد جمع البيانات
بحيث تضمن عدم تداخل أو ازدواج املعلومات التي يتم
جمعها .وعند إعداد البيانات عن صادرات خدمات السفر،
يمكن بسهولة اشتقاق بيانات عن تسويات معامالت غير
املقيمين باستخدام الشيكات السياحية وبطاقات االئتمان
وبطاقات اخلصم الفوري من نظام إبالغ بيانات املعامالت
الدولية .وكان من املمكن يف السابق إجراء حتقيق سريع
لتحديد نمط استخدام طرق التسويات هذه من جانب غير
املقيمين الزائرين لالقتصاد القائم بإعداد البيانات.
وغالبا ما يستخدم غير املقيمين بطاقات االئتمان يف
حالة املعامالت الكبيرة مثل الفنادق واحلصول على
الهدايا غالية الثمن ،يف حين يتم سحب نقدية من ماكينات
الصراف اآليل لتسوية املبالغ األصغر .كذلك قد يعود
املواطنون الذين يعيشون يف اخلارج بشكل منتظم تقريبا
لقضاء اإلجازات أو يف عطالت معينة .وأثناء إقامتهم قد
يستخدمون يف الغالب بطاقات السحب الفوري لسحب
النقدية ملصروفاتهم اجلارية أو للهدايا املقدمة إىل األقارب
(حتويالت شخصية) .وإذا ما حتدد نمط لذروات اإلنفاق
والزيارة خالل العام بين اجملتمع اإلحصائي للمواطنين
الزائرين ،يمكن وضع تقديرات موثوقة لعنصر السفر فيما
يتعلق بتسويات بطاقات اخلصم الفوري/بطاقات االئتمان
بعد استبعاد اجلزء اخلاص بالتحويالت الشخصية.
 72-12وقد تستخدم املسوح جلمع املعلومات من
املؤسسات السياحية التي تقدم خدمات إىل األفراد غير
املقيمين .وهذه املسوح ربما يتعين تكميلها بمصادر
أخرى للحصول على بيانات مثل إنفاق العمالة غير املقيمة
قصيرة األجل والزوار واألفراد اآلخرين املسافرين للخارج
لفترات قصيرة األجل لزيارة األقارب واألصدقاء الذين ال
يستخدمون خدمات املؤسسات السياحية املنظمة ،والطلبة،
واملرضى ألنهم قد يتصرفون أكثر كمقيمين من حيث أنماط
إنفاقهم .كذلك أنه يف بعض االقتصادات قد تكون جمموعات
معينة من األفراد باخلارج (مثل الطلبة واملرضى) كبيرة.
ونظرا ألن إنفاق هؤالء األفراد قد يختلف اختالفا كبيرا عن
إنفاق اآلخرين ،فقد يلزم إجراء مسوح منفصلة موجهة لهذه
الفئات اخلاصة .وكبديل عن مسح املؤسسات السياحية،
قد يستخدم معدو البيانات مسوح األسر املعيشية لقياس
نفقات املسافرين.
 73-12ويتناول الفصل الثالث باملناقشة توسيع
إحصاءات السياحة لتضم األفراد اآلخرين املسافرين للخارج
على أساس قصير األجل الذين ال يعتبرون زائرين 20.وعند
 20حساب السياحة التابع :اإلطار املنهجي املوصى به (ُ )2008يع ِّرف
«الزائر» على أنه «املسافر الذي يذهب يف رحلة إىل وجهة رئيسية خارج
ألي غرض رئيسي (عمل جتاري
بيئته املعتادة ملدة تقل عن سنة واحدة ّ
أو ترفيه أو أغراض شخصية أخرى) خالف العمل لدى كيان مقيم يف
البلد أو املكان مقصد الزيارة ».وتشمل فئة «الزائر» كل من زائري املبيت
(السائحين) وزائري اليوم الواحد (املسافرين للنزهة).
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مرشد جتميع بيانات ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل

استخدام مسوح املسافرين كمصادر رئيسية للمعلومات،
يمكن جمع معلومات بشكل مباشر عن السلع واخلدمات
الفعلية التي يشتريها األفراد يف اخلارج .ويمكن بشكل غير
مباشر احلصول على معلومات عن املصروفات املرتبطة
بالسفر التي يتحملها األفراد يف اخلارج من خالل األدوات
وصى باستخدام املنهج األول عند
املستخدمة يف الدفعُ .
وي َ
قياس قيود السفر املدينة عن طريق مسح املقيمين لدى
عودتهم من السفر أو عند قياس قيود السفر الدائنة من خالل
مسح غير املقيمين لدى مغادرتهم االقتصاد القائم بإعداد
وي َّ
فضل استخدام مسوح املقيمين العائدين ألنهم
البياناتُ .
على األرجح يحتفظون بسجالت مالية مالئمة عن رحالتهم
أو يكون بمقدورهم تقديم تقديرات موثوقة .و ُتس َتخدم مسوح
احلدود بشكل متزايد يف العديد من االقتصادات ،خاصة
حيثما تمثل السياحة نشاطا مهما .ويتباين نطاق البيانات
التي جتمعها تلك املسوح وفقا لتصميم املسوح وتواترها.
وبوجه عام ،جتمع هذه املسوح املعلومات مرتبة حسب
الغرض الرئيسي من السفر (األعمال ،الرعاية الصحية،
التعليم ،الترفيه وخالفه) وفئات املصروفات .ويمكن إضافة
مزيد من التفاصيل ألغراض السياحة—أي لتحديد هيكل
األفراد املسافرين للخارج حسب الفئات (زائري املبيت أو
زائري اليوم الواحد) ومصروفات كل منهم.
 74-12ويمكن أن ُتستخدم بيانات االقتصادات
الشريكة (اإلحصاءات املقابلة) كمصدر بيانات تكميلي
لدى إعداد بيانات قيود السفر الدائنة واملدينة القتصاد
ما .فمن املفترض أن واحدا من االقتصادين الشريكين على
األقل يجمع بالفعل بيانات «أساسية» عن السفر .وكثيرا ما
يمكن أن تؤخذ يف احلسبان اإلحصاءات املتعلقة بأعداد
الزوار واألفراد اآلخرين املسافرين للخارج على أساس
قصير األجل حسب اقتصاد املنشأ ومتوسط مصروفاتهم
والتي تعدها االقتصادات اجملاورة أو االقتصادات التي
غالبا ما يقصدها املسافرون .ومع ذلك ،فإن طرائق جتميع
هذه اإلحصاءات قد تختلف من اقتصاد آلخر ويمكن أن
تتراوح من مسوح احلدود إىل مسوح األسر املعيشية .وقد ال
حتدث حاالت عدم التماثل يف بيانات االقتصادات الشريكة
بسبب اختالف املنهجية فحسب ،ولكن أيضا بسبب عوامل
أخرى مثل حجم العينة يف املسوح أو فترات القيد أو نماذج
التقديرات .وبأخذ هذه االعتبارات يف احلسبانُ ،ي َّ
فضل
استخدام اإلحصاءات املقابلة كمصدر بيانات تكميلي وليس
كمصدر أساسي.
 75-12ويمكن وضع نموذج للبيانات لقياس السفر
باستخدام بيانات متنوعة تتمثل بالدرجة األوىل يف عدد
الزوار واألفراد اآلخرين املسافرين للخارج على أساس قصير
األجل وتقديرات نصيب الفرد من اإلنفاق .وعادة ما تتوافر
البيانات عن عدد الزوار واألفراد اآلخرين املسافرين للخارج
على أساس قصير األجل من إحصاءات السياحة .وبدال من

ذلك ،قد يكون بمقدور خمتلف شركات النقل املُشغِ لة ،مثل
شركات الطيران وشركات النقل باحلافالت ،توفير معلومات
جزئية عن عدد األشخاص الذين يتم نقلهم إىل داخل البلد
وإىل خارجها ،ويمكن من هذه البيانات اشتقاق تقديرات
عن عدد غير املقيمين (الزوار واألفراد اآلخرين املسافرين
للخارج على أساس قصير األجل ،لتقدير قيود السفر الدائنة)
وعدد املقيمين .ومع ذلك ،ينبغي اإلشارة إىل أن هذه
البيانات ليست دقيقة دائما ألن شركة النقل امل َُّشغِ لة قد ال
تقوم دوما بجمع معلومات عن إقامة العميل .وباإلضافة
إىل ذلك ،عند جمع هذه املعلومات فإنها قد تتعلق بجنسية
العميل وليس إقامته .ويمكن احلصول على تقديرات نصيب
الفرد من اإلنفاق من املسوح التي ُت َرى بين احلين واآلخر
على األشخاص املسافرين .وإن لزم األمر ،يمكن تصميم
نماذج بيانات منفصلة لقياس خدمات التعليم و/أو
اخلدمات الطبية بناء على معلومات مستقاة من املؤسسات
ذات الصلة أو املسوح اخلاصة (كمسوح الطلبة).
 76-12وتوفر إحصاءات السياحة مصدرا بديال
وحمتمال للبيانات قابل لالستخدام لتقدير السفر جزئيا،
وخاصة بعض عناصره .باإلضافة إىل ذلك ،فإن مصادر
البيانات املستخدمة إلعداد بيانات حساب السياحة التابع
(نظام احلسابات القومية لعام  ،)2008مثال ،من املرجح
أن تكون مناسبة أيضا إلحصاءات ميزان املدفوعات .ومع
ذلك ،بغية التمكين من استخدام إحصاءات السياحة ،يتعين
فهم الفروق من حيث التغطية بين تعاريف ميزان املدفوعات
من جهة ،وإحصاءات السياحة املستخدمة يف التوصيات
الدولية بشأن إحصاءات السياحة (( )2008وكذلك يف
حساب السياحة التابع :اإلطار املنهجي املوصى به،
 ،)2008من جهة أخرى.

 77-12و َتستخدِم التوصيات الدولية بشأن إحصاءات
السياحة ( )2008مفهوم «البيئة املعتادة» كمعيار إضايف
بجانب معيار اإلقامة .وهذا املفهوم مصمم بحيث يستبعد
من إحصاءات السياحة األشخاص الذين يسافرون بانتظام
بين مكان إقامتهم ومكان عملهم (كعمال احلدود أو العمال
املوسميين) ،أو الذين يدرسون (األفراد الذين يدرسون يف
اخلارج لفترة تزيد عن عام) أو الذين يزورون أماكن أخرى
كجزء من روتين حياتهم العادية ،رغم أن هذه األماكن قد
تقع يف أقاليم اقتصادية خمتلفة.

 78-12وهناك أيضا بعض الفروق اإلضافية من حيث
نطاق تغطية اإلنفاق بين نفقات السفر (دليل ميزان املدفوعات
ووضع االستثمار الدويل ،الطبعة السادسة) ونفقات السياحة
(التوصيات الدولية بشأن إحصاءات السياحة  .)2008وفيما
يلي بعض الفروق الرئيسية يف دليل ميزان املدفوعات ووضع
االستثمار الدويل (الطبعة السادسة):

		اخلدمات
• ُتدرج ضمن السفر القيم احملتسبة ملنتجات (مثل
21
درج ضمن
اإلقامة ) قد يتم توفيرها جمانا .كذلك ُت َ
السفر السلع واخلدمات التي يشتريها عمال احلدود
والعمال املوسميون وغيرهم من العمال املستخ َدمين
ألجل قصير (أي األشخاص الذين تربطهم عالقة
عمل 22مع وحدة ما مقيمة يف اقتصاد املقصد).
ويشمل السفر أيضا مشتريات الطلبة واملرضى
(واملُعالين املرافقين لهم) البعيدين عن اقتصاد
إقامتهم لفترة سنة أو أكثر .و ُتس َتبعد من نفقات
السياحة ،حسب تعريفها يف التوصيات الدولية بشأن
23
إحصاءات السياحة ،هذه البنود.
• ُتستبعد من السفر مشتريات املقيمين املسافرين يف
اخلارج من النفائس والسلع االستهالكية املعمرة
التي تزيد عن حد جمركي معين (راجع أيضا الفصل
اخلامس عن إحصاءات التجارة الدولية للبضائع).
درج ضمن نفقات السفر ،حسب تعريف التوصيات
و ُت َ
الدولية ،كافة تلك املشتريات بغض النظر عن احلد.
كذلك ُيستبعد من السفر اإلنفاق على النقل الدويل
للركاب (الذي ُيدرج ضمن نقل الركاب)؛ وتشمل
نفقات السياحة حسب التوصيات الدولية إلحصاءات
السياحة تلك املصاريف يف حالة الزوار واألفراد
اآلخرين املسافرين للخارج ألجل قصير.
ويستبعِ د دليل ميزان املدفوعات ووضع
َ 79-12
االستثمار الدويل (الطبعة السادسة) ،شأنه يف ذلك شأن
دليل إحصاءات التجارة الدولية يف اخلدمات (،)2010
املهاجرين من تعريفه لألفراد املسافرين للخارج ،وباملثل
فإن إحصاءات السياحة تستبعد املهاجرين من تعريفها
للزوار .وفيما يتعلق بالالجئين ،عقب اعتزام البقاء يف املكان
الذي جلأوا إليه ملدة عام أو أكثر ،يتم قيدهم كمهاجرين يف
دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل (الطبعة
السادسة) (الفقرة  )128-4ويف دليل إحصاءات التجارة
الدولية يف اخلدمات( 2010 ،املرفق اخلامس ،الفقرة ،)16
بينما َتستبعِ د إحصاءات السياحة الالجئين يف جميع
احلاالت ،باعتبارهم موجودين يف بيئتهم املعتادة.
 80-12وإلبراز الصلة بين ميزان املدفوعات وإحصاءات
السياحة ،يشمل دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار
الدويل (الطبعة السادسة) ودليل إحصاءات التجارة الدولية
يف اخلدمات ( )2010بندا تكميليا وهو اخلدمات املرتبطة
بالسياحة ضمن خدمات السفر ونقل الركاب .ويشمل هذا البند
التكميلي اإلنفاق على السفر والنقل الدويل للزائرين—سواء
 21على سبيل املثال ،احتساب ترتيبات املشاركة بالوقت — time-sharing
( arrangementsراجع الفقرة  100-10من دليل ميزان املدفوعات ووضع

االستثمار الدويل ،الطبعة السادسة).
 22يتم تناول عالقة رب العمل  -العامل بمزيد من التفاصيل يف الفصل .13
 23على الرغم من أن القيم احمل َتسبة ُتس َتبعد من مفهوم النفقات السياحية،
يتم إدراجها ضمن مفهوم االستهالك السياحي.
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منهم من يقضون ليالٍ يف السفر (السياح) ومن يقومون بزيارة
يف نفس اليوم (التنزه) .ومن ثم يستبعد شراء السلع واخلدمات
من جانب الفئات اآلتية املسافرة ألغراض األعمال :العمال
العابرين للحدود واملوسميين وغيرهم من العمال العاملين
لفترات قصيرة (بما يف ذلك أطقم السفن أو الطائرات أو
منصات النفط وما إىل ذلك عند توقفهم أثناء الرحلة أو إقامتهم
املؤقتة)—أي الذين تربطهم عالقة عمل مع وحدة مقيمة يف
اقتصاد املقصد ،وكذلك نقل الركاب مستحق الدفع من العمال
العابرين للحدود واملوسميين وغيرهم من العمال العاملين
24
لفترات قصيرة.
 81-12وإذا تقرر استخدام اإلحصاءات التي تم جمعها
عن اخلدمات إلعداد بيانات حساب السياحة التابع،
أو العكس ،سوف تكون هناك حاجة إلجراء تعديالت
للتعويض عن هذه الفروق يف التغطية .ومع ذلك ،من املهم
اإلشارة إىل أن مصادر البيانات املستخدمة إلعداد بيانات
حساب السياحة التابع من املرجح أن تكون مالئمة كذلك
إلحصاءات ميزان املدفوعات.
 82-12وعندما ال تتوافر بيانات من هذه املصادر يف
الوقت املناسب الذي يسمح بإعداد سلسلة لبيانات السفر
للفترات األخيرة ،قد تستخدم طرق التقدير االستنباط .وغالبا
ما ُتس َتخدم نماذج بيانات من النوع املوصوف سابقا يف
عمليات االستنباط (أو االستيفاء) .ويتم اشتقاق التقديرات
االستنباطية بواسطة تعديل تقديرات فترة األساس مقابل
التغيرات يف األسعار وتغيرات أسعار الصرف .ومع ذلك ،فإن
هذه التقديرات االستنباطية ال تأخذ يف احلسبان التغيرات
يف أنماط اإلنفاق عبر الزمن أو التغيرات يف التكوين
السوقي للزائرين واألفراد اآلخرين املسافرين للخارج ألجل
قصير—وخاصة حتديد بلدهم األصلي .وتتفاوت أنماط
إنفاق الزائرين واألفراد اآلخرين املسافرين للخارج ألجل
قصير يف أي فترة معينة تفاوتا كبيرا حسب بلدهم األصلي.

اخلدمات األخرى

 83-12تتضمن اخلدمات األخرى البناء؛ وخدمات
التأمين؛ واخلدمات املالية؛ ورسوم استخدام حقوق امللكية
الفكرية غير املدرجة يف موضع آخر؛ وخدمات االتصاالت
والكمبيوتر واملعلومات؛ وخدمات األعمال األخرى؛
واخلدمات الشخصية والثقافية والترويحية؛ والسلع
واخلدمات احلكومية غير املدرجة يف موضع آخر التي
يقدمها مقيمون يف أحد االقتصادات إىل مقيمين يف اقتصاد
آخر .وترد يف اجلدول  4-12بهذا الفصل القائمة الكاملة
 24كذلك ُيوصي دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل (الطبعة
السادسة) ودليل إحصاءات التجارة الدولية يف اخلدمات ( )2010بعرض
بديل للسفر ،بحسب املن َتج ،وفقا للفئات اآلتية :السلع؛ وخدمات النقل
الداخلي؛ وخدمات اإلقامة؛ وخدمات تقديم الطعام؛ وخدمات أخرى.
ويقترح تقسيم بند «السفر  -خدمات أخرى» إىل خدمات صحية وخدمات
ُ
تعليمية.
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مرشد جتميع بيانات ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل

التي ُيوصي بها دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار
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الدويل (الطبعة السادسة).
 84-12سوف يرد الحقا وصف ملصادر وطرق جمع
البيانات التي يمكن استخدامها إلعداد بيانات البنود
املدرجة ضمن اخلدمات األخرى .كذلك يلي ذلك مناقشة عن
بعض املعامالت األكثر تعقيدا املسجلة ضمن هذه البنود—
والتي تتمثل يف خدمات البناء ،ومعاجلة حقوق امللكية
الفكرية ،وخدمات النقد األجنبي (جزء من اخلدمات املالية)،
والتأجير التشغيلي (جزء من خدمات األعمال األخرى)،
والسلع واخلدمات احلكومية غير املدرجة يف موضع آخر.
ويرد وصف مفصل إلعداد بيانات خدمات الوساطة املالية
املقيسة بصورة غير مباشرة وخدمات التأمين ومعاشات
التقاعد يف امللحقين  2و ،3على التوايل.

مصادر وطرق جمع البيانات

 85-12يلخص اجلدول  4-12مصادر وطرق جمع
البيانات التي يمكن استخدامها إلعداد بيانات البنود
املدرجة ضمن اخلدمات األخرى .وتبعا لتصميم نظام إبالغ
بيانات املعامالت الدولية ،يمكن أن يوفر هذا النظام مصدرا
شامال لبيانات العديد من معامالت ميزان املدفوعات يف
ويس َتخدم يف بعض االقتصادات كمصدر رئيسي
اخلدمات ُ
للبيانات .ومع ذلك ،يف بعض احلاالت قد يكون حد املعاملة
املنفردة املوضوع لنظام إبالغ بيانات املعامالت الدولية
كاف املصروفات
بالغ االرتفاع بحيث ال يغطي بشكل
ٍ
املرتبطة بالعديد من اخلدمات .وباإلضافة إىل ذلك ،قد
يواجه نظام إبالغ بيانات املعامالت الدولية صعوبات يف
التأكد من سالمة التغطية أو التبويب حسب نوع اخلدمة على
املستوى املطلوب من التفاصيل .ويف حالة استخدام نظام
إبالغ بيانات املعامالت الدولية ،قد تكون هناك حاجة
يف الغالب إىل معلومات تكميلية مثل مسوح املؤسسات
واملصادر (الرسمية) األخرى .وأيا كان املنهج الذي يتم
اعتماده ،ينبغي تصميم عمليات جمع البيانات على أساس
االحتياجات احملددة من املعلومات.
 86-12ويف نظام إلبالغ بيانات املعامالت الدولية،
تتطلب بعض املشاكل املتأصلة اهتماما لكي يتمكن ُمعدو
البيانات من قياس املعامالت يف اخلدمات األخرى بشكل
دقيق .وال ينطوي العديد من املعامالت الدولية يف اخلدمات
بالضرورة على مدفوعات نقدية وال ينشأ عنها سوى بنود
يف احلسابات بين الشركات .وهو ما يحدث يف املعامالت
يف اخلدمات األخرى بين مؤسسات ترتبط فيما بينها بعالقة
استثمار مباشر .وينبغي أن يتأكد ُمعدو البيانات من أن
املعامالت التي يتم تسويتها من خالل هذه احلسابات يتم
 25يرد وصف كامل لكل بند من هذه البنود يف الفصل  10من دليل ميزان
املدفوعات ووضع االستثمار الدويل (الطبعة السادسة) ،ويرد وصف أكثر
تفصيال يف دليل إحصاءات التجارة الدولية يف اخلدمات ( .)2010واألخير
قد يكون مفيدا ملُعدي البيانات الراغبين يف إعداد إحصاءات أكثر تفصيال
عن اخلدمات.

إبالغها يف النظام وأن القيود اإلجمالية التي تؤدي إىل نشوء
سجل جهات اإلبالغ معامالت
هذه املعامالت مسجلة .وقد ُت ِّ
معينة على أساس صاف—أي بعد استبعاد تكاليف معينة
مثل مصاريف التمويل والعموالت .ويف مناسبات أخرى ،قد
يحدث املزج بين البيانات .على سبيل املثال ،يمكن للبيانات
املستقاة من نظام إلبالغ بيانات املعامالت الدولية أن
تضم املبلغ املسدد نظير خدمات متعلقة بورقة مالية
وبخدمة أخرى .ويلزم أن تكون هناك قواعد واضحة لضمان
قيام جهات اإلبالغ بتوفير البيانات حسب متطلبات ميزان
املدفوعات—أي يلزم حتديد بيانات اخلدمات (واملعامالت
األخرى) بصورة منفصلة ،وتقديمها على أساس إجمايل.
وقد يشكل تبويب املعامالت إحدى املشاكل نظرا للعبء
الذي يثقل كاهل الذين يقومون باستكمال استمارة نظام
إبالغ بيانات املعامالت الدولية بسبب مستوى التفاصيل
املطلوبة يف االستمارة .ومن املفترض أن يعمل نظام
مصمم جيدا إلبالغ بيانات املعامالت الدولية على معاجلة
هذه القضايا.
 87-12وثمة نوع متخصص من نظم إبالغ بيانات
املعامالت الدولية مالئم لقياس نفقات الكيانات احلكومية
غير املقيمة واملؤسسات الدولية الكائنة يف االقتصاد القائم
بإعداد البيانات (السلع واخلدمات احلكومية غير املدرجة يف
موضع آخر) أال وهو مسح للبنوك إلبالغ قيمة املعامالت
التي تمر عبر حسابات احلكومات األجنبية واملؤسسات
الدولية.
 88-12ويمكن ملسح املؤسسات أن يكون انتقائيا
(يركز مثال على أطراف مهمة أو عينة من صناعة حمددة
مثل التأمين) أو شامال (يغطي مثال كافة املؤسسات التي قد
توفر أو تستخدم خدمات دولية) .ومن املهم أيضا اإلشارة
إىل احتمال وجود نسبة كبيرة من املؤسسات املشتركة
يف التجارة الدولية للخدمات بين املؤسسات التي تضطلع
بأنشطة أعمال دولية أخرى .ويناقش الفصل الثالث مسح
املؤسسات الذي يغطي املعامالت يف اخلدمات األخرى.
وللتغلب على املشاكل املتأصلة يف مسح املؤسسات ،ينبغي
ملعدي البيانات حتديد هدف مفاده احلصول على تغطية
كاملة لألنواع اخملتلفة من اخلدمات ،وأن يضع جمموعة
واضحة من قواعد اإلبالغ لتجنب إغفال أو تكرار البيانات.
وعليه ،فإن التصميم اجليد للمسوح أمر مهم ،ويتم تناوله
بالنقاش يف الفصل الثاين.
 89-12ويمكن استخدام بيانات القطاع الرسمي
(واملتمثلة باألساس يف السجالت احملاسبية احلكومية)
لقياس مصاريف الدبلوماسيين واملمثلين اآلخرين يف
اخلارج ،ونفقات الدفاع يف اخلارج ،ونفقات اخلدمات
األخرى باخلارج.
 90-12ولقياس نفقات الكيانات احلكومية غير املقيمة
واملؤسسات الدولية الكائنة يف االقتصاد القائم بإعداد
البيانات ،يمكن استخدام بيانات االقتصادات الشريكة التي
يتم احلصول عليها من معدي بيانات ميزان املدفوعات

		اخلدمات
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اجلدول  :٤-١٢إعداد بيانات البنود املُدرجة يف اخلدمات األخرى
الوصف

مصدر وطريقة إعداد البيانات

خدمات الصيانة واإلصالح غير املُدرجة يف
موضع آخر

يمكن استخدام مسح للمؤسسات أو نظام إلبالغ بيانات املعامالت الدولية يف إعداد بيانات هذا البند .ويجب إيالء
اهتمام خاص لتمييز هذه اخلدمات عن خدمات اإلصالح والصيانة املسجلة حتت نشاط البناء أو تلك املرتبطة بأجهزة
الكومبيوتر املدرجة حتت خدمات الكومبيوتر .راجع استمارات املسح النموذجية ذات الصلة يف امللحق .8

البناء

يمكن استخدام نظام إلبالغ بيانات املعامالت الدولية أو مسح للمؤسسات إلعداد بيانات هذا البند .ويف حالة استخدام
نظام إبالغ بيانات املعامالت الدولية ،يجب إيالء عناية خاصة لقياس املعامالت املتصلة بحسابات مصرفية
لشركات البناء لدى االقتصاد املُضيف ،ألن بعض هذه املؤسسات قد يستويف معايير املعاملة كمقيمين .وبصفة أعم،
يمكن ملسح يجمع بيانات عن البناء أن يجمع بشكل مشترك معلومات عن االستثمار األجنبي املباشر واملعامالت
األخرى بين املقيمين وغير املقيمين .وجتدر اإلشارة بصفة خاصة إىل معاجلة نشاط البناء والتي يتم تناولها
بالنقاش يف الفقرات  61-8إىل  63-8يف الفصل  8وبمزيد من النقاش يف هذا الفصل.

خدمات التأمين

يمكن استخدام مسح للمؤسسات أو نظام إلبالغ بيانات املعامالت الدولية للحصول على بيانات األقساط واملطالبات
األساسية الالزمة إلعداد بيانات هذا البند .ويمكن احلصول على أكثر البيانات شموال من مسح مؤسسات التأمين
املقيمة ،وبصفة خاصة لتقدير صادرات خدمات التأمين وتقدير واردات وصادرات إعادة التأمين .ومن شأن هذه
املسوح جمع بيانات عن نصيب حملة الوثائق غير املقيمين يف األقساط ،واملطالبات ،واالحتياطيات .ومع ذلك،
سوف يتعذر احلصول على معلومات مماثلة عن استيراد خدمات التأمين التي يكون فيها مقدمو اخلدمات التأمينية
غير مقيمين يف اقتصاد القائم بإعداد البيانات .ومن ثم ،ينبغي أن تستند التقديرات إىل النسب املتاحة من قطاع
التأمين احمللي ،أو املعلومات املستقاة من نظام إبالغ بيانات املعامالت الدولية ،أو بيانات االقتصادات الشريكة،
بقدر اإلمكان .والبيانات املستخلصة من نظام إبالغ بيانات املعامالت الدولية سوف ترصد أقساط التأمين املسددة
واملطالبات املتلقاة على أساس نقدي .راجع امللحق  ،2معامالت ومراكز التأمين ،لالطالع على مناقشة حول كيفية
معاجلة البيانات املصدرية ذات الصلة للحصول على تقديرات للخدمات التأمينية.

اخلدمات املالية

يمكن استخدام نظام إلبالغ بيانات املعامالت الدولية أو مسح للمؤسسات كمصدر رئيسي إلعداد بيانات البند األول.
ويجب توخي العناية لضمان إبالغ بيانات رسوم اخلدمات املالية بشكل منفصل عن املعامالت املالية األساسية،
خاصة يف حالة استخدام نظام إلبالغ بيانات املعامالت الدولية .وإذا مل تتوافر البيانات املصدرية األولية ،قد يلجأ
معدو البيانات إىل تقدير هذا البند بتطبيق نسب مالئمة على خمتلف مقاييس النشاط املايل املتصل بغير املقيمين.
وإذا كان كبيرا ،فقد يكون جمع معلومات تكميلية ضروريا الشتقاق تقديرات خدمات النقد األجنبي عندما يكون عنصر
اخلدمات مشموال ضمنيا يف أسعار املعامالت .ويرد وصف معاجلة هذه اخلدمات بمزيد من التفصيل يف هذا الفصل.
وإعداد بيانات القيمة التقديرية خلدمات الوساطة املالية املقيسة بصورة غير مباشرة يتطلب معلومات مفصلة عن
بيانات مراكز القروض والودائع حسب هيكل آجال االستحقاق والعمالت ،باإلضافة إىل حتديد أسعار الفائدة ذات
الصلة التي تستخدمها املؤسسات املالية .ويرد وصف إلعداد بيانات خدمات الوساطة املالية املقيسة بصورة غير
مباشرة يف امللحق .3

اخلدمات املالية التي يتم تقاضي رسوم
صريحة مقابلها ،واخلدمات املالية األخرى،
باستثناء خدمات الوساطة املالية املقيسة
بصورة غير مباشرة
خدمات الوساطة املالية املقيسة بصورة غير
مباشرة

الرسوم على استخدام امللكية الفكرية غير
املدرجة يف موضع آخر

يمكن استخدام مسح للمؤسسات أو نظام إلبالغ بيانات املعامالت الدولية إلعداد بيانات هذا البند .ويرد وصف إضايف
لتقسيم هذه اخلدمات ومعاجلتها يف هذا الفصل.

خدمات االتصاالت والكمبيوتر واملعلومات

يمكن استخدام مسح للمؤسسات أو نظام إلبالغ بيانات املعامالت الدولية إلعداد بيانات هذا البند .وينبغي توخي
احلرص لضمان إبالغ بيانات املعامالت على أساس إجمايل.

خدمات األعمال األخرى:

يمكن استخدام نظام إلبالغ بيانات املعامالت الدولية أو مسح للمؤسسات إلعداد بيانات هذه البنود .وفيما يتعلق
بإعداد بيانات خدمات البحوث والتطوير ،فإن املناقشة الواردة يف القسم املعنون «البحوث والتطوير» يف هذا الفصل
ذات أهمية .وبالنسبة للتأجير ،من املهم اإلشارة إىل املعاجلة اخملتلفة لكل من التأجير املايل والتشغيلي.

خدمات البحوث والتطوير
اخلدمات املهنية وخدمات االستشارات
اإلدارية

(يتم مناقشة معاجلة التأجير التمويلي يف الفصل )10

اخلدمات الفنية واخلدمات املرتبطة بالتجارة
وخدمات األعمال األخرى
التأجير التشغيلي
اخلدمات الشخصية والثقافية والترويحية؛
خدمات سمعية وبصرية وخدمات ذات صلة؛
اخلدمات الشخصية والثقافية والترويحية
األخرى

يمكن استخدام نظام إلبالغ بيانات املعامالت الدولية أو مسح للمؤسسات إلعداد بيانات هذه البنود.
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مرشد جتميع بيانات ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل
اجلدول  :٤-١٢إعداد بيانات البنود املُدرجة يف اخلدمات األخرى (تتمة)
الوصف

مصدر وطريقة إعداد البيانات

السلع واخلدمات احلكومية غير املدرجة يف
موضع آخر

فيما يتعلق بالقيود املدينة ،يمكن احلصول على غالبية املعلومات من نظام إلبالغ بيانات املعامالت الدولية ،أو من
املصادر الرسمية (على نحو ما نوقش يف الفقرات  12-6إىل  14-6يف الفصل السادس) .أما بالنسبة للقيود الدائنة،
يمكن احلصول على املعلومات من معدي بيانات ميزان املدفوعات يف االقتصادات الشريكة ،أو مسوح السفارات (راجع
القسم املعنون «جمع البيانات عن إحصاءات السلع واخلدمات» يف الفصل الثالث) ،أو نظام إلبالغ بيانات املعامالت
الدولية،و أو نموذج للبيانات .كذلك يقدم هذا الفصل مزيدا من املعلومات عن إعداد بيانات هذا البند.

املصدر :خبراء صندوق النقد الدويل.

يف االقتصادات الشريكة أو مسوح السفارات األجنبية
واملؤسسات الدولية .وكبديل لذلك ،يمكن استخدام شكل من
أشكال التقدير القائم على نموذج للبيانات.

البناء

 91-12ينبغي قيد أعمال البناء يف ميزان املدفوعات
عندما تضطلع مؤسسة ما بأعمال بناء يف اقتصاد آخر غير
االقتصاد الذي تقيم فيه هذه املؤسسة ،وعندما ال يكون
نشاط البناء املضطلع به كبيرا بدرجة كافية لالعتراف به
كوحدة مؤسسية منفصلة (راجع أيضا الفصل  .)8وعليه،
يمثل إثبات إقامة مؤسسات البناء (أو املؤسسة املرتبطة
بها) اخلطوة األوىل يف حتديد املعاجلة السليمة للمعامالت
املعتادة ملؤسسة مشاركة يف نشاط بناء يف اقتصاد غير
ذلك الذي يقع فيه مقرها.
 92-12وقد تضطلع مؤسسة بناء ما تم تأسيسها يف
أحد االقتصادات بإنشاء مشروعات كبيرة (كاملنشآت،
واملباين واجلسور) يف اقتصاد آخر إما من خالل عالقة
استثمار مباشر (إنشاء فرع أجنبي يف ذلك االقتصاد أو من
خالل مؤسسات تابعة أو مرتبطة يف ذلك االقتصاد) ،أو من
خالل االضطالع املباشر باألعمال بنفسها .وإذا اضطلعت
مؤسسة البناء باألعمال بنفسها (من خالل مكتب ميداين غير
منشأ كشركة يف اإلقتصاد املتلقي للخدمات مثال) ،قد تعتبر
أنشطتها إما كنشاط استثمار مباشر أو كتصدير خدمات
بواسطة تلك الشركة ،تبعا للظروف.
عامل العمل
 93-12ويف حالة استيفاء معايير معينة ُي َ
املضطلع به على أنه ينطوي على إنشاء وحدة مؤسسية
منفصلة—فرع ما—مقيمة يف االقتصاد الذي يجري
فيه النشاط ،وهي مؤسسة استثمار مباشر .ويمكن ملثل
هذه املعايير (كما ُيوصي دليل ميزان املدفوعات ووضع
االستثمار الدويل ،الطبعة السادسة) أن تكون كالتايل:

( )١امتداد املشروع لفترة عام على األقل؛
( )٢إمساك جمموعة كاملة ومنفصلة من احلسابات
للنشاط (أي كشف للدخل ،وامليزانية العمومية،
واملعامالت مع املؤسسة األم وخالفه)؛
( )٣خضوع النشاط إىل الضريبة يف البلد املُضيف؛
( )٤توافر وجود مادي كبير؛
( )٥تلقي تمويل من املؤسسة األم مقابل أعمالها التي
ُت َرى للحساب اخلاص ،إلخ.

 ٩٤-١٢ويف حالة عدم استيفاء بعض املعايير سالفة
عامل النشاط كصادرات من مؤسسة البناء .ويستند
الذكرُ ،ي َ
القرار إىل الوزن الترجيحي لألدلة بشأن جمموعة املعايير
وليس إىل معيار واحد منفرد؛ على سبيل املثال ،سيكون من
الصعب جدا إثبات وجود فرع ما إذا تعذر إعداد أو إمساك
جمموعة منفصلة من احلسابات لنشاط البناء .وبالنسبة
ألنشطة البناء التي تنطوي على مشروعات كبرى (كاجلسور،
والسدود ،وحمطات توليد الطاقة ،إلخ) التي يتم إجنازها
من خالل مكاتب ميدانية غير منشأة كشركات مساهمة
يف اإلقتصاد املتلقي للخدمات ،فهي تستويف يف العديد
من احلاالت معايير مؤسسة االستثمار املباشر وبالتايل
عامل كجزء من إنتاج االقتصاد املُضيف وليس كصادرات
ُت َ
خدمات لذلك االقتصاد .ويناقش الفصل الثامن اجلوانب
مقارنة ألكثر
املتعلقة باإلقامة جنبا إىل جنب مع معاجلة
َ
املعامالت شيوعا املتعلقة بنشاط البناء يف كلتا احلالتين،
أوال عندما تكون الشركة التي تضطلع بمشروع البناء مقيمة
يف االقتصاد املُضيف (عالقة استثمار مباشر) ،وثانيا
عندما تتوىل نشاط البناء مؤسسة غير مقيمة يف االقتصاد
القائم بإعداد البيانات.
 ٩٥-١٢وينبغي أن تكون قيمة أعمال البناء املسجلة يف
ميزان املدفوعات مساوية للقيمة اإلجمالية لناجت املؤسسة
القائمة بأعمال البناء .ويجب أن تتضمن قيمة كافة السلع

		اخلدمات
واخلدمات املستخدمة كمدخالت يف األعمال ،وتكاليف
اإلنتاج األخرى ،وفائض التشغيل الذي يؤول إىل مالكي
مؤسسة البناء.

 96-12وحسبما نوقش يف الفصل  10من دليل ميزان
املدفوعات ووضع االستثمار الدويل (الطبعة السادسة)،
وصى بتقسيم خدمات البناء إىل خدمات بناء باخلارج
ُي َ
وخدمات بناء يف االقتصاد القائم بإعداد البيانات .تتكون
خدمات البناء باخلارج من القيمة اإلجمالية ألعمال البناء
لصالح غير مقيمين بواسطة مؤسسات مقيمة يف االقتصاد
درج
القائم بإعداد البيانات (صادرات بناء ،قيود دائنة) .و ُت َ
السلع واخلدمات التي تشتريها تلك املؤسسات من املقيمين
يف االقتصاد املُضيف ضمن ميزان املدفوعات القتصاد
إقامة مؤسسة البناء حتت بند القيود املدينة ضمن خدمات
البناء باخلارج (أي النفقات املرتبطة بالبناء التي تتحملها
املؤسسة املنفذة للمشروع يف االقتصاد املُضيف.)26
ِّ
املبلغ
 ٧٩-١٢وتتضمن خدمات البناء يف االقتصاد
أعمال البناء التي تنفذها مؤسسات بناء غير مقيمة لصالح
مقيمين يف االقتصاد القائم بإعداد البيانات (واردات بناء،
قيود مدينة) .والسلع واخلدمات التي تشتريها مؤسسة
البناء غير املقيمة من املقيمين يف االقتصاد القائم بإعداد
البيانات للمشروعات يف االقتصاد املبلِّغ يجب إدراجها يف
خدمات البناء ضمن القيود الدائنة لالقتصاد املبلِّغ (سواء
أكانت هذه السلع واخلدمات تم اقتناؤها يف وقت سابق من
جانب مقيمين من داخل االقتصاد القائم بإعداد البيانات
أو من خارجه) .وكجزء من املدخالت يف أعمال البناء،
قد تختار مؤسسة البناء شراء بعض السلع واخلدمات يف
اقتصادها األم ،ويف هذه احلالة فإن هذه السلع واخلدمات ال
تزال تشكل جزءا من قيمة البناء .ولكن ألنها مل يتم شراؤها
من املقيمين يف االقتصاد املُضيف ،فإنها ُتس َتبعد من السلع
واخلدمات التي اش ُتريت يف االقتصاد املُضيف ،ومن املهم
بنفس القدر ،عدم إدراجها ضمن املعامالت املدينة 27من
جانب االقتصاد املُضيف.

 26تتضمن النفقات على السلع واخلدمات التي اش ُتريت من االقتصاد
سجل السلع واخلدمات املستوردة
املُضيف الذي يجري فيه نشاط البناء .و ُت َّ
من اقتصاد ثالث ضمن الواردات .والسلع واخلدمات التي جتلبها مؤسسة
البناء مباشرة إىل االقتصاد املُضيف ليست معامالت م َدرجة يف ميزان
املدفوعات.
سجل بوجه
 27ينبغي اإلشارة إىل أن إحصاءات جتارة البضائع سوف ُت ِّ
عام قيمة السلع املستوردة لالقتصاد املُضيف بغرض االستخدام يف موقع
البناء ضمن الواردات بموجب نظامي التجارة العام واخلاص .ويف حالة
السلع التي تقتنيها مؤسسة البناء يف اقتصادها األم ويتم شحنها إىل موقع
البناء ،يجب إجراء تعديل يف إحصاءات جتارة البضائع بغية استبعاد قيمة
أي من تلك السلع من بند السلع يف ميزان املدفوعات.
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 98-12وتبعا للطريقة املستخدمة يف جمع البيانات،
قد ال يكون من املمكن حتديد السلع املشتراة من املقيمين
يف االقتصاد األم وتلك املقتناة من املقيمين يف االقتصاد
ولدواع عملية ،قد يحتاج ُمعدو
املُضيف بصورة منفصلة.
ٍ
البيانات إىل تقدير تقسيم ما أو على نحو آخر عزو كل السلع
املشتراة إما لالقتصاد املُضيف أو لالقتصاد األم لشركة
البناء .كذلك قد ال يكون من املمكن دوما حتديد شراء السلع
واخلدمات بصورة منفصلة عن تكاليف العمالة (والتي ينبغي
من حيث املبدأ قيدها ضمن الدخل األويل يف حالة إثبات
وجود عالقة رب عمل  /عامل—راجع الفصل  .)13ويف هذه
احلالة ،سوف يتعين على معدي البيانات تقدير تقسيم ما أو
كبديل لذلك قيد كافة التكاليف إما على أنها سلع وخدمات
أو كتعويضات عاملين (للعاملين املقيمين يف االقتصاد
املُضيف) .ويف احلاالت التي تقوم فيها مؤسسة بناء غير
مقيمة بتوظيف عاملين من اقتصادات ثالثة للمشروعات يف
االقتصاد املُضيف ،لن يتم قيد رواتبهم كتعويضات عاملين
من جانب االقتصاد املُضيف ،ألن توظيفهم سيكون ملدة
مشروع البناء ،والتي بحكم التعريف ينبغي أن تكون أقل من
سنة واحدة .وكال العنصرين الفرعيين للبناء يغطي العمل
املنجز يف مشروعات البناء وأعمال التركيب التي تنفذها
مؤسسة ما يف مواقع خارج اإلقليم االقتصادي للمؤسسة.
 99-12وأخيرا ،من املهم أن يتأكد ُمعدو البيانات من
إدراج التدفقات اإلجمالية التي تنشأ عنها جممالت دائنة
ومدينة خلدمات البناء .بعبارة أخرى ،فإن قيود البناء
الدائنة سوف تنشأ عن جمع التدفقات الدائنة من البناء
باخلارج ومن البناء يف االقتصاد القائم بإعداد البيانات.
وباملثل ،سوف تتألف قيود البناء املدينة من القيود املدينة
من البناء باخلارج ومن البناء يف االقتصاد القائم بإعداد
البيانات.
 100-12ويعرض املثال  1-12قيد خدمات البناء.
ولالطالع على تفاصيل إضافية ،ينبغي الرجوع إىل اجلدول
 7-8يف الفصل الثامن ،والذي يوضح نطاق قيود ميزان
املدفوعات التي يتعين قيدها لنشاط البناء.
 101-12وكما نوقش يف الفقرة  103-10يف دليل
ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل (الطبعة
السادسة) ،إذا كانت العمليات اخلارجية ملؤسسة البناء
كبيرة بالقدر الكايف ،يتم تشكيل فرع منفصل مقيم يف
االقتصاد املُضيف .وسوف ينشأ عن ذلك يف العادة عالقة
استثمار مباشر بين املؤسسة األم والفرع .يناقش الفصل
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مثال  :١-١٢قيد نشاط البناء يف ميزان املدفوعات
َيفترض هذا املثال توافر املعلومات الالزمة لتمييز كافة العناصر املرتبطة بالتكلفة وعزو معامالت ميزان املدفوعات ،حسب االقتضاء .وتضطلع
شركة ما من االقتصاد ألف بمشروع بناء يف االقتصاد باء لفترة ستة أشهر 1.يبلغ جمموع قيمة املشروع  34.500وحدة من العملة احمللية ،وتتحمل
مؤسسة البناء التكاليف التالية:
18,000

مواد مشتراة من املقيمين يف االقتصاد ألف

1,000

مواد مشتراة من املقيمين يف االقتصاد باء

2

2,000

اقتناء املواد من املقيمين يف االقتصاد جيم

3

3,000

اخلدمات املشتراة يف االقتصاد باء (بما يف ذلك إيجار املعدات)

2

4,500

األجور والرواتب املدفوعة للمقيمين يف االقتصاد ألف

4

1,000

األجور والرواتب املدفوعة للمقيمين يف االقتصاد باء

29,500

جمموع تكلفة املدخالت

5,000

إجمايل فائض التشغيل املستحق (الربح)

34,500

جمموع القيمة اإلجمالية ألعمال البناء

وت َسب القيمة اإلجمالية ألعمال البناء بأنها جمموع املدخالت يف عملية اإلنتاج (السلع واخلدمات املستهلكة كمدخالت ،والعمالة) وإجمايل
ُ
فائض التشغيل الذي يؤول إىل الشركة املنتِجة .وبالتايل ،تبلغ قيمة أعمال البناء  34500وحدة .وينبغي قيد املعامالت التالية يف ميزان املدفوعات
لالقتصادين ألف وباء:

االقتصاد ألف

احلساب اجلاري
السلع
اخلدمات
خدمات البناء
الدخل األويل
تعويضات العاملين
احلساب املايل
االستثمارات األخرى
العملة والودائع
7
األصول االحتياطية
العملة والودائع

)خدمات البناء باخلارج(
مدين
دائن
5
2,000
34,500

صايف اقتناء األصول
املالية
27,500

4,000

6

االقتصاد باء

)خدمات البناء يف االقتصاد املُضيف(
مدين
دائن

  4,000

6

1,000

  1,000

صايف حتمل
اخلصوم

صايف اقتناء األصول
املالية

34,500

صايف حتمل
اخلصوم

  5,000
34,500-

 1يغطي هذا املثال أيضا حالة أعمال البناء (باستثناء اإلصالحات التي ُترى ألماكن العمل القائمة) لسفارة ما تضطلع بها وحدة مقيمة يف االقتصاد
التي تقع فيه السفارة األجنبية (راجع الفقرة  177-10من دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدول ،الطبعة السادسة).
 2هذه معاملة بين مقيم وغير مقيم ،ألن املؤسسة من االقتصاد ألف غير مقيمة يف االقتصاد باء.
سجل هذه الواردات ضمن جتارة البضائع لالقتصاد باء ألنه يتم استيرادها من جانب وحدة غير مقيمة .غير أنها ُتق َّيد ضمن الواردات من جانب
 3ال ُت َّ
االقتصاد ألف.
 4يتم دفع األجور والرواتب مباشرة يف حساباتهم يف االقتصاد ألف.
 5تشمل اقتناء السلع من االقتصاد جيم.
 6تشمل املواد املشتراة يف االقتصاد باء ( )1000واخلدمات املشتراة يف االقتصاد باء (.)3000
7
فترض أن العمل يتم االضطالع به لصالح حكومة االقتصاد باء وتسدد فيمته من األصول االحتياطية.
ُي َ

		اخلدمات
الثامن بمزيد من التفاصيل معاملة وقياس نشاط البناء يف
ميزان املدفوعات فيما يتعلق بعالقة االستثمار املباشر.

اخلدمات املالية

 102-12كما هو مبين يف الفصل  10من دليل ميزان
املدفوعات ووضع االستثمار الدويل (الطبعة السادسة)،
تشير اخلدمات املالية الذي يشملها هذا البند إىل خدمات
الوساطة املالية ،واخلدمات املساعدة ،واخلدمات املالية
األخرى بخالف تلك املرتبطة بالتأمين وصناديق معاشات
التقاعد .وهذه اخلدمات تقدمها حصرا تقريبا البنوك
والشركات املالية األخرى ،بسبب الرقابة التي عادة ما
تكون صارمة املرتبطة بتقديمها .وعلى النقيض ،نادرا ما
تنتج املؤسسات املالية خدمات أخرى ،وهي حقيقة مهمة
يف جمع البيانات.
 103-12ويمكن فرض رسوم صريحة أو ضمنية مقابل
اخلدمات املالية ،وبعض املعامالت يف األصول املالية قد
تنطوي على رسوم صريحة وضمنية على حد السواء (ملزيد
من التفاصيل ،راجع الفصل  ،10من دليل ميزان املدفوعات
ووضع االستثمار الدويل ،الطبعة السادسة) .ويف حالة
الوسطاء املاليين ،فإن األموال الالزمة للمشاركة يف هذه
األنشطة ال يتم احلصول عليها بتلقي الودائع فحسب ولكن
أيضا بإصدار األذون أو السندات أو األوراق املالية األخرى.
و ُتس َتخدم هذه األرصدة ،إىل جانب األرصدة الذاتية ،القتناء
األصول املالية بصفة رئيسية ليس فقط من خالل تقديم
السلف أو القروض لآلخرين ولكن أيضا بشراء األذون أو
ُ
السندات أو األوراق املالية األخرى .وكما هو مذكور يف
اجلدول  ،4-12ينبغي احلرص على ضمان إبالغ الرسوم
املتقاضاة مقابل اخلدمة املالية بصورة منفصلة عن
املعامالت املالية األساسية ،وبصفة خاصة يف حالة
استخدام نظام إلبالغ بيانات املعامالت الدولية.
 104-12ويف حالة العديد من اخلدمات املالية يتم
تقاضي رسوم صريحة ،ومن ثم ال يتطلب التقدير أي
حسابات خاصة .ويجوز اشتقاقها إما من نظام إلبالغ
بيانات املعامالت الدولية أو من الكشوف املصرفية.
وقد جتمع املسوح املعنية باملطالبات املالية التي تمثل
التزامات على غير املقيمين بيانات عن الرسوم الصريحة
املفروضة على املعامالت املالية يف هذه األدوات (راجع
امللحق  ،8االستمارة النموذجية رقم .)14
 ١٠٥-١٢ويلزم قياس الرسوم الضمنية للخدمات
املالية بصورة غير مباشرة .فالتغاضي عن الرسوم
الضمنية للخدمات املالية قد يؤدي إىل تقدير قيمة تلك
اخلدمات بأقل من قيمتها وأيضا إىل تشويه التدفقات
املالية املرتبطة بها (دخل االستثمار أو قيود احلساب املايل
يف ميزان املدفوعات) .وأكثر الرسوم الضمنية شيوعا تنشأ
عن )1( :تقدير هوامش الربح من معامالت الشراء والبيع؛
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( )2واملصروفات املرتبطة بإدارة األصول التي يتم خصمها
من دخل امللكية مستحق القبض ،يف حالة الكيانات احلائزة
لألصول؛ ( )3الهوامش بين سعر الفائدة وسعر الفائدة
املرجعي على القروض والودائع (وهو ما ُيطلق عليه رسوم
خدمات الوساطة املالية املقيسة بصورة غير مباشرة) .ويرد
وصف لهذه اخلدمات يف القسم اخملصص لذلك يف الفصل
 10من دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل
(الطبعة السادسة) .ويصف العنوان الفرعي التايل معاجلة
اخلدمات املالية املرتبطة باملعامالت يف األدوات املالية
ذات الفروق بين أسعار شرائها وبيعها .ويتناول امللحق 3
بالوصف معاجلة خدمات الوساطة املالية املقيسة بصورة
غير مباشرة.

هوامش الربح من معامالت البيع
والشراء—خدمات النقد األجنبي

 ١٠٦-١٢غالبا ما يرتبط هذا النوع من اخلدمات
بأنشطة الوسطاء يف أدوات مالية مثل النقد األجنبي،
واألسهم ،والسندات ،واملشتقات املالية ،واألدوات املالية
األخرى .وغالبا ما تدخل الرسوم التي يتقاضاها الوسطاء
ضمن أسعار املعامالت املالية املعنية دون تمييزها عن
قيمة املعامالت—أي املبالغ الفعلية املدفوعة أو املتحصلة.
حسب رسم اخلدمة الذي يجب فصله عن القيمة الفعلية
ُ
وي َ
املدفوعة نظير املعامالت املالية على أنه الفرق (الهامش)
بين السعر املرجعي وسعر الشراء الذي يحدده الوسيط وقت
الشراء ،والفرق بين السعر املرجعي وسعر البيع الذي يحدده
الوسيط وقت البيع .وعادة ما يكون السعر املرجعي هو سعر
وسط (أي متوسط—راجع الحقا) بين أسعار الشراء أو البيع.
 107-12وغالبا ما تتداول سندات الدين كاألذون
ويفرض
والسندات يف أسواق منظمة (راجع الفصل ُ .)10
رسم خدمة لدى قيام السماسرة/املؤسسات املالية باقتناء
وبيع األوراق املالية .ويمثل رسم اخلدمة يف كل حالة
هامش الربح املُضاف إىل القيمة السوقية املقدرة للورقة
املالية التي ينظر إليها من ناحية سعر الشراء (أو السعر الذي
يطلبه البائع) أو من ناحية السعر املعروض على البائع
(السعر الذي يعرضه املشتري) .وقد تتغير أسعار األوراق
املالية بصورة سريعة ،وألجل تاليف إدراج مكاسب وخسائر
االقتناء ضمن تقدير هوامش ربح اخلدمات ،من املهم حساب
هوامش ربح املبيعات واملشتريات على أساس األسعار
الوسطى .والسعر الوسط لورقة مالية هو املتوسط يف نقطة
زمنية معينة بين سعري الشراء والبيع .ومن ثم ،فإن هامش
الربح من شراء ورقة مالية يمثل نصف الفرق بين سعري
الشراء والبيع للورقة املالية يف وقت الشراء ،وهامش الربح
من البيع هو النصف اآلخر من الفرق بين سعري الشراء
والبيع للورقة املالية.
 108-12وكما هو مبين يف الفصل الثالث من دليل ميزان
املدفوعات ووضع االستثمار الدويل (الطبعة السادسة)،
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يجب حتويل املعامالت املق َّومة بالعمالت األجنبية بأسعار
النقطة الوسطى السائدة يف أوقات املعامالت .وعندما يقوم
طرف املعاملة ببيع أو شراء عملة أجنبية إىل أو من تاجر
العملة األجنبية (أو البنك) ،سوف يشتري التاجر بسعر الشراء
ويبيع بسعر البيع .ويحصل التجار على دخلهم من الفرق
بين سعري الشراء والبيع .ويوصي دليل ميزان املدفوعات
ووضع االستثمار الدويل (الطبعة السادسة) باستخدام سعر
النقطة الوسطى ألن الفرق يعكس توفير اخلدمات .فإذا ما
اس ُتخدمت أسعار الشراء والبيع الفعلية لقياس املعامالت،
سجل تشويه يف أرقام ميزان املدفوعات.
من املمكن أن ُي َّ
 109-12على سبيل املثال ،يبيع تاجر  100وحدة من
العملة األجنبية إىل املستوردين (لدفع قيمة الواردات) مقابل
 101وحدة من العملة احمللية ،ويشتري  100وحدة من العملة
األجنبية من املصدرين نظير  99وحدة من العملة احمللية،
ويحقق بالتايل ربحا قدره وحدتين من العملة احمللية .إذا
قام املستوردون واملصدرون بتحويل معامالتهم التجارية
الدولية باستخدام أسعار البيع والشراء ذات الصلة ،فسوف
يتم قيد املعامالت التالية يف ميزان املدفوعات:
السلع
صايف السهو واخلطأ

دائن
99
2

مدين
101

 ١١٠-١٢يف املثال السابق ،من املفترض أن التاجر
قام بتحويل املعامالت بسعر النقطة الوسطى؛ فإذا استخدم
التاجر أيضا سعر البيع والشراء ،سوف يتم قيد البند املوازن
كمعاملة يف األصول املالية اخلارجية .وبالتايل ،سوف يتم
قيد عجز صريح يف السلع رغم حقيقة أن االقتصاد دفع،
بالعملة األجنبية ،بالضبط نفس املبالغ لكل من الواردات
والصادرات.
املصدر
 ١١١-١٢وسوف يتم تاليف املشكلة إذا ما قام
ّ
واملستورد بتحويل املعامالت باستخدام سعر النقطة
الوسطى.
السلع
صايف السهو واخلطأ

دائن
100

مدين
100

 ١١٢-١٢وإذا كان جتار العملة األجنبية ونظرائهم
سجل معامالت
مقيمين يف اقتصادات خمتلفة ،يجب أن ُت َّ
يف اخلدمات يف ميزان مدفوعات االقتصادات املقابلة
يف املعاملة بما يساوي الفروق بين أسعار الشراء والبيع
الفعلية وسعر النقطة الوسطى .على سبيل املثال ،إذا قام
تاجر عملة أجنبية يف االقتصاد ألف ببيع  100وحدة من
العملة األجنبية إىل مقيم يف االقتصاد باء نظير  102وحدة
من العملة احمللية (صادرات خدمات مالية قدرها وحدتين
لالقتصاد باء) ،وقام تاجر يف االقتصاد ألف بشراء 100
وحدة من العملة األجنبية من املقيمين يف االقتصاد جيم

نظير  97وحدة من العملة احمللية (صادرات خدمات مالية
قدرها  3وحدات لالقتصاد جيم) ،يجب قيد املعامالت
التالية يف ميزان مدفوعات االقتصاد ألف:
خدمات مالية
مقدمة لالقتصاد باء
مقدمة لالقتصاد جيم
احلساب املايل
االستثمارات األخرى
العملة والودائع
لالقتصاد باء*
لالقتصاد جيم**

دائن
2
3

صايف اقتناء
األصول املالية

مدين

صايف حتمل
اخلصوم
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* ُيفترض أن االقتصاد باء يشتري العملة األجنبية بعملة حملية حمتفظ بها
يف حسابات لدى بنوك يف االقتصاد ألف.

** ُيفترض أن االقتصاد جيم ُيودِ ع العملة احمللية املستلمة يف حسابات
لدى بنوك يف االقتصاد ألف.

 ١١٣-١٢وقد يحقق التجار أيضا أرباحا التخاذهم
مواقف مضا ِربة .على سبيل املثال ،قد يشترون ويحتفظون
بالعمالت ألنهم يتوقعون ازدياد القيمة .غير أن أرباح
املضاربة هذه ذات طبيعة رأسمالية ويجب أال ُتق َّيد ضمن
الدخل.
 ١١٤-١٢وقد يكون من الصعوبة بمكان جمع
املعلومات بشكل مباشر عن معامالت ميزان املدفوعات
التي يمكن عزوها إىل تبادل العمالت األجنبية .فمن
املستبعد أن يعرف املستهلكون للخدمات املقيمون قيم تلك
اخلدمات املشتراة بصورة ضمنية من التجار غير املقيمين،
ويف العديد من احلاالت لن يستطيع التجار املقيمون توفير
معلومات عن اخلدمات املقدمة لغير املقيمين .وقد يكون
من الالزم استخدام نموذج للبيانات يساعد معدي البيانات
على حساب تقديرات خلدمات النقد األجنبي بضرب
متوسط الفرق بين سعر النقطة الوسطى وأسعار البيع/
الشراء يف حجم معامالت النقد األجنبي مع غير املقيمين.
ويمكن احلصول على معلومات عن الفروق من املناقشات
مع التجار .ويمكن احلصول على معلومات عن أحجام
املعامالت بالنقد األجنبي إما من املؤسسة املنوط بها
مراقبة وتنظيم سوق النقد األجنبي أو من األطراف املشاركة
يف السوق .وقد يلجأ معدو البيانات أيضا إىل االطالع على
اإلحصاءات التي يجمعها بنك التسويات الدولية من البنوك
املركزية يف املسح العاملي الذي يجري كل ثالث سنوات
عن النقد األجنبي ونشاط سوق املشتقات 28.ورغم انخفاض
 28الهدف من هذا املسح هو احلصول على معلومات عن حجم وهيكل أسواق
النقد األجنبي واملشتقات .و ُأجري آخر مسح يف عام  ،2010وكان قد أعلن
بنك التسويات الدولية عن اعتزامه تنسيق املسح التاسع يف عام .2013

		اخلدمات
تواتر مسح بنك التسويات الدولية نسبيا ،يمكنه أن يوفر
معلومات مفيدة كنقطة مرجعية.

 ١١٥-١٢عندما يقوم تاجر مقيم بالتعامل مع غير مقيم
بخالف تاجر آخر ،يجب تسجيل قيد دائن ضمن اخلدمات
املالية .وعندما يتعامل تاجر غير مقيم مع مقيم بخالف
تاجر ،ينبغي قيد قيد مدين ضمن اخلدمات املالية .وعندما
برم معاملة يف النقد األجنبي بين تاجر مقيم وتاجر غير
ُت َ
مقيم ،فقد تقع املعامالت بسعر النقطة الوسطى بين سعري
الشراء والبيع ،دون أن يكون أي منهما قد باع خدمات لآلخر.
ويف أحيان أخرى ،سوف يعمل أحد التاجرين كصانع أسعار
(منتِج) واآلخر كمتلق لألسعار (مستهلك) .ويف االقتصادات
التي يكون فيها هذه املعامالت كبيرة ،ينبغي ملعدي
البيانات حماولة فصل املعامالت التي يكون فيها التاجر
سجل قيود دائنة ضمن اخلدمات)
املقيم صانعا لألسعار ( ُت َّ
عن تلك املعامالت التي يكون فيها التاجر متلقيا لألسعار
سجل قيود مدينة ضمن اخلدمات).
( ُت َّ
 ١١٦-١٢ومن الناحية العملية ،قد يتم إبالغ العديد
من املعامالت يف ميزان املدفوعات بأسعار الشراء والبيع؛
ومن ثم تدخل أخطاء على احلسابات .ومثل هذه األخطاء
قد ال يكون لها تأثير مهم على احلساب اجلاري إال إذا كان
االقتصاد أحد اجلهات الرئيسية املقدمة خلدمات النقد
األجنبي لغير املقيمين .غير أنه يف احلساب املايل قد يكون
ملثل هذه األخطاء تأثير كبير يف االقتصادات التي يكون
فيها حجم التعامل كبيرا .وبالتايل ،ينبغي ملعدي البيانات
فحص ممارسات اإلبالغ وإدخال تعديالت على احلسابات
(أو نشر النتائج) عند حدوث أخطاء جسيمة يف التبليغ.

رسوم استخدام حقوق امللكية الفكرية

 ١١٧-١٢إن منتجات امللكية الفكرية تشمل أعمال
البحوث والتطوير ،وبرامج وقواعد بيانات احلاسب اآليل،
واألعمال الترفيهية ،واألدبية ،والفنية األصلية 29.وغالبا
 29كما هو مبين يف نظام احلسابات القومية لعام  2008بالفقرة ،98-10
قد تنتج أيضا عن استكشاف املعادن وتقييم أعمال اإلستكشاف ،ولكن يف
معظم احلاالت ،فإن مثل هذه املنتجات ال تكون موضع معامالت دولية.
فمعامالت االستكشاف هذه تتم يف الغالب بحكم طبيعتها بين مقيم وآخر
(تأخذ شكل مؤسسة استثمار مباشر صورية يتم تأسيها يف االقتصاد
املُضيف تشتري من مقيم يف االقتصاد املُضيف حقوق استغالل نتائج
استكشاف املعادن وتقييمها) .غير أنه يف بعض احلاالت قد ال يكون وضع
إقامة اجلهة املقدمة خلدمة استكشاف املعادن معلوما (على سبيل املثال،
يميل اجليولوجيون إىل السفر حول العامل لفترات زمنية قصيرة نسبيا).
وبوجه عام ،يمكن أن تنشأ عن اخلدمات املرتبطة بالتنقيب عن املعادن
واستكشافها معامالت دولية؛ هذه عادة ما يتم قيدها ضمن بند اخلدمات
الفنية واخلدمات املرتبطة بالتجارة وخدمات األعمال األخرى (راجع
الفقرة  152-10يف دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل،
الطبعة السادسة؛ أو الفقرة  245-3يف دليل إحصاءات التجارة الدولية
يف اخلدمات)2010 ،
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ما تكون منتجات امللكية الفكرية موضع جتارة دولية
كبيرة .وعادة ما ترتبط التدفقات الدولية بنسخ من منتجات
امللكية الفكرية ،مثل برامج الكومبيوتر املعبأة يف أقراص،
والتسجيالت املوسيقية والسينمائية (بما يف ذلك املنتجات
املقدمة عبر اإلنترنت؛ راجع التجارة اإللكترونية حتت القسم
املعنون «السفر» يف هذا الفصل) أو اخلدمات التي تقدمها
تلك املنتجات ،ولكن التجارة يف املنتجات األصلية 30،مثل
البحوث والتطوير ،يمكن أن تكون مهمة .ونظرا ألهميتها
املتعاظمة ،من الضروري التأكد من القياس الدقيق
للصادرات والواردات من منتجات امللكية الفكرية.

سجل دليل ميزان املدفوعات ووضع
وي ِّ
ُ ١١٨-١٢
االستثمار الدويل (الطبعة السادسة) املعامالت يف املنتجات
األصلية والنسخ من منتجات امللكية الفكرية واخلدمات
املرتبطة بها ضمن حساب السلع واخلدمات .ويصف الفصل
سجل ضمنها ،ويسجل
العاشر من الدليل الفئات التي ُت َّ
اجلدول  4-10يف الدليل منتجات امللكية الفكرية حسب
الفئات الرئيسية ويبين معاجلتها حسب نوع الترخيص و/أو
ما إذا كانت حقوق امللكية يتم نقلها .ويوضح هذا التقسيم ما
إذا كانت املدفوعات/اإليرادات املرتبطة باملنتجات الفكرية
عامل إما كرسوم نظير استخدام خدمات امللكية الفكرية أو
ُت َ
خدمات أخرى ذات صلة (كخدمات احلاسب اآليل أو اخلدمات
السمعية-البصرية) ،أو معامالت يف احلساب الرأسمايل أو
معامالت يف السلع (برامج احلاسب اآليل املعبأة اجلاهزة
املقدمة على وسائط مادية والتي تختلف عن البرامج
املصممة حسب الطلب).

 ١١٩-١٢ومن أهم املصادر املستخدمة لتقدير
املدفوعات والرسوم املرتبطة األخرى نظير استخدام
منتجات امللكية الفكرية هي مسوح املؤسسات (حمصلة
كرسوم الترخيص أو اإلتاوات أو الرسوم األخرى بموجب
اتفاقات الترخيص اخملتلفة) .وإن اقتضى األمر ،يمكن
تصميم املسح جلمع البيانات بصورة منفصلة عن األنواع
اخملتلفة من اتفاقات الترخيص مثل اتفاقات الترخيص
أحادية اجلانب ،أو الترخيص املتبادل 31،أو جممعات
براءات االختراع 32.وتنطوي كافة األنواع على اتفاق من
ِ
(املرخص) بالسماح لطرف آخر
جانب مالك براءة االختراع

 30تعتبر املنتجات األصلية منتجات منفصلة عن النسخ من منتجات
امللكية الفكرية.
 31تنطوي اتفاقات الترخيص املتبادل على تبادل حوافظ براءات االختراع
وعادة ما ُتستخدم للسماح باستخدام براءات االختراع بشكل متبادل من
جانب أصحاب براءات اختراع متعددة ألجل ضمان حرية التشغيل .وال
يدفع أي طرف من الطرفين إتاوات نقدية إىل الطرف اآلخر ،والهدف هو
إقامة عائق أمام دخول منافسين جدد.
 32تتألف جممعات البراءات يف العادة من جمموعة من براءات االختراع
الالزمة لتقديم من َتج أو خدمة ما.
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(املرخص له) باستخدام أو إعادة إنتاج وبيع اختراع مشمول
َ
ببراءة دون حتويل للملكية .ويف سياق خبرة االقتصادات
بجمع البيانات يف إطار اإلنتاج العاملي ،فإن املسح العاملي
للمؤسسات متعددة اجلنسيات الذي جتريه منظمة التعاون
والتنمية يف امليدان االقتصادي يعتبر مصدرا مناسبا
للمعامالت الدولية التي يتم تبليغها ضمن رسوم استخدام
حقوق امللكية الفكرية إذا كان يوفر بيانات منفصلة عن
التدفقات الدولية ملنتجات امللكية الفكرية.

 ١٢٠-١٢ويمكن سداد املدفوعات لقاء اقتناء منتجات
امللكية الفكرية بموجب الترخيص باالستخدام أو االستنساخ
و/أو التوزيع ك ُدفعة (كبيرة) واحدة ،أو عدة ُدفعات
على مدى فترة العقد ،أو بمبلغ أويل كبير تليه سلسلة من
املدفوعات الصغيرة يف السنوات الالحقة .وينبغي أن يتبع
قيد املدفوعات حمتوى اتفاقية الترخيص من حيث وقت
القيد (الفقرة  ،139-10دليل ميزان املدفوعات ووضع
االستثمار الدويل ،الطبعة السادسة) .ومن الناحية العملية،
سجل
قد يكون باإلمكان قيد املدفوعات فقط عند سدادها .و ُت َّ
هذه املدفوعات يف ميزان املدفوعات كرسوم استخدام
حقوق امللكية الفكرية ،وذلك فيما عدا منتجات الكومبيوتر
أو املنتجات السمعية والبصرية أو ما شابهها من منتجات
امللكية الفكرية عندما يكون الترخيص باالستخدام مشمول
ضمن املنتج الذي يتم بيعه (أي ُيباع إىل املستهلكين دون
سجل
أن يصاحبه ترخيص باالستنساخ/التوزيع) .و ُت َّ
األخيرة ضمن بنود السلع أو اخلدمات ذات الصلة (برامج
الكومبيوتر املن َتجة على نطاق كبير مع حق االستخدام الدائم
ينبغي أن ُتدرج ضمن السلع؛ وبرامج الكومبيوتر التي يتم
احلصول عليها بطريقة التنزيل من االنترنت أو االستخدام
عبر اإلنترنت ينبغي أن ُتدرج ضمن اخلدمات (ملزيد من
التفاصيل ،راجع اجلدول  ،4-10دليل ميزان املدفوعات
ووضع االستثمار الدويل ،الطبعة السادسة).

الفكرية (أي مسوح منفصلة ملنتجات الكومبيوتر ،والبحوث
والتطوير ،أو املنتجات السمعية والبصرية ،ألن مثل هذه
الصناعات تعمل بطرق خمتلفة تماما).
 122-12واملعلومات الالزمة إلعداد بيانات التدفقات
ذات الصلة يمكن أن تأتي أيضا من مصادر أخرى ،بما يف
ذلك اإلحصاءات اجلمركية أو نظام إلبالغ بيانات املعامالت
الدولية (تبعا لتصميمه) .وينبغي ملعدي البيانات مراعاة
نطاق تغطية كل مصدر من املصادر وتاليف االزدواجية يف
احلساب عندما تتداخل املصادر.
 123-12واألنواع الرئيسية ملنتجات امللكية الفكرية
املوسع خلدمات
املتداولة دوليا تتبع يف تقسيمها التصنيف
َّ
ميزان املدفوعات الذي يرد وصفه يف دليل إحصاءات
وضح فيما يلي
التجارة الدولية يف اخلدمات ( .)2010و ُت َ
معاملة كل عنصر من العناصر الفرعية.

 124-12رسوم ترخيص حقوق االمتياز والعالمات
التجارية ،وهذه تشمل بوجه عام جميع املدفوعات
واملصاريف مقابل استعمال األصول التسويقية 34،وأهمها
العالمات التجارية وحقوق االمتياز .وتغطي املصاريف
املرتبطة بالعالمات التجارية كل من الرسم األويل والرسوم
السنوية لتسجيل اسم النطاق اإللكتروين لشبكة اإلنترنت،
حسبما يقتضيه األمر .كذلك تشمل أيضا رسوم رعاية أحداث
مرتبطة إذا كان الرسم نظير حق استخدام الشعار أو العالمة
التجارية .على سبيل املثال ،فإن راعي األلعاب األوليمبية
سوف ُيد ِرج مدفوعات رسوم الرعاية إذا كان ذلك يمنحه
حق استخدام شعار األلعاب األوليمبية يف الدعاية أو وضع
هذه العالمة التجارية على منتجاته .وبصفة عامة ،فإن
مدفوعات ترخيص حقوق االمتياز والعالمات التجارية
تشتمل على جانب من دخل امللكية (كوضع أصل غير مايل
غير من َتج حتت تصرف طرف آخر) بجانب اخلدمة ذاتها .أما
عامل
من الناحية العملية ،فإن املدفوعات بالكامل سوف ُت َ
كرسم استخدام حق امللكية الفكرية إال إذا توافرت معلومات
إضافية تسمح بالتقسيم.

 121-12ويختلف قيد املُعامالت (راجع الحقا) عندما
تدل املؤشرات على أن حقوق امللكية يتم نقلها أيضا .وتزيد
القيد تعقيدا وضع بعض منتجات امللكية الفكرية ،كبرامج
الكومبيوتر ،التي يمكن قيدها كسلع أو خدمات .وكذلك قد
يكون من الصعب مثال فصل معامالت احلساب الرأسمايل
33
التي تنطوي على اقتناء أصول تسويقية والتصرف فيها
عن معامالت اخلدمات التي تنطوي على رسوم نظير استخدام
وصى بأن تغطي مسوح املؤسسات
امللكية الفكرية .ومن ثمُ ،ي َ
املعنية باخلدمات كافة التدفقات املرتبطة باملعامالت يف
هذه املنتجات بأسلوب شامل .ويمكن إجراء مسوح منفصلة،
تبعا ألهميتها لالقتصاد ،حسب نوع منتجات امللكية

 126-12تراخيص استعمال نواجت البحوث
والتطوير ،وهذه تشمل الرسوم واملصاريف اخلاصة
باستعمال احلقوق احلصرية الناشئة عن أعمال البحوث
والتطوير .ويف دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار

 33تتألف األصول التسويقية من بنود مثل االسم التجاري ،وترويسة
مطبوعات املؤسسة ،والعالمة التجارية ،والشعار ،واسم النطاق اإللكتروين.

 34وهي ترتبط بحقوق بيع املنتجات بموجب عالمة جتارية معينة أو اسم
جتاري أو توقيع معين.

 125-12ويف حالة نقل حقوق امللكية (أي للشعارات أو
سجل ميزان
أسماء النطاق أو العالمات التجارية القائمة)ُ ،ي ِّ
املدفوعات هذه املعامالت يف احلساب الرأسمايل على أنها
اقتناء لألصول غير املن َتجة غير املالية أو التصرف فيها.

		اخلدمات
سجل معامالت البحوث
الدويل (الطبعة السادسة)ُ ،ت َّ
والتطوير إما على أنها رسوم استخدام حقوق امللكية الفكرية
أو كخدمات بحوث وتطوير .وعنصر البحوث والتطوير الذي
يمثل جزءا من األوىل يتعلق بتراخيص استنساخ أو استخدام
نواجت البحوث والتطوير .وعمليا ،قد يكون من الصعب
تفرقة كافة مدفوعات تراخيص االستنساخ عن بيع احلقوق
احلصرية (خدمات بحوث وتطوير) ،ألن األوىل تمثل يف
بعض احلاالت مبيعات للحقوق احلصرية.

 127-12التراخيص باستنساخ و/أو توزيع
البرجميات احلاسوبية تشمل املصروفات اخلاصة
بالسماح باستنساخ و/أو توزيع البرجميات األصلية
املن َتجة (عن طريق اتفاقات الترخيص) .على سبيل املثال،
تدفع جهة ُم َّصنِعة ثمن حق تضمين البرامج يف أجهزة
الكومبيوتر التي تنتجها ،ويف هذه احلالة سيمثل املبلغ
املدفوع ترخيصا باالستنساخ و/أو بالتوزيع يمنحه مالك
سجل يف ميزان املدفوعات كرسوم
وي َّ
البرامج األصلية ُ
استخدام حقوق امللكية الفكرية .ولكن الترخيص بالتوزيع
ال يشمل بيع نسخة من البرجمية احلاسوبية إىل شخص أو
مؤسسة الستعمالهما الشخصي ،وإنما ُيسجل بيع البرجميات
احلاسوبية (املصممة حسب الطلب) لالستعمال الفردي أو
الشخصي ضمن خدمات احلاسوب .أما البرجميات اجلاهزة
املن َتجة على نطاق واسع املباعة على الوسائط املادية مع
احلق الدائم يف استعمالها فتدخل حتت بند السلع يف ميزان
املدفوعات.

 128-12تراخيص استنساخ و/أو توزيع املنتجات
السمعية-البصرية واملنتجات ذات الصلة ،والتي تغطي
فئتين من املنتجات )1( :املنتجات السمعية-البصرية
واخلدمات املرتبطة بها )2( ،واملنتجات األخرى ذات الصلة
مثل األعمال األصلية للمؤلفين (مثل حقوق الترجمة)،
والرسامين ،والنحاتين ،إلخ ،فيما عدا األعمال املتصلة
باملنتجات ذات الطبيعة السمعية – البصرية .وتشمل الفئة
األوىل الرسوم واملصروفات مقابل االستنساخ و/أو التوزيع
املرخص له عن طريق اتفاقات الترخيص ،لنسخ أصلية
سمعية – بصرية من َتجة أو نسخ معتمدة منها (مثل األعمال
السينمائية والتسجيالت الصوتية ،بما يف ذلك عروض التمثيل
الدرامي ،والعروض املوسيقية ،واألحداث الرياضية ،إلخ).
ويدخل يف هذا البند أيضا احلقوق املتصلة باستنساخ و/أو
توزيع تسجيالت احلفالت احلية لإلذاعة والتليفزيون وشبكات
اإلرسال السلكي والفضائي.

 129-12ويف حالة األحداث الكبرى ،مثل األلعاب
األوليمبية ،فإن املدفوعات املسددة لقاء احلصول على
حقوق البث املباشر غالبا ما تبدأ عدة سنوات قبل احلدث.
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ومع ذلك ،فإن القيمة التراكمية للمدفوعات املسبقة التي
تسدد للمؤسسة املنوط بها تنظيم احلدث سوف ُتق َّيد ضمن
رسوم استخدام حقوق امللكية الفكرية خالل الفترة التي
سجل املدفوعات املنفردة التي
يجري فيها احلدث فعال ،و ُت َّ
ُتسدَّد على مدى السنوات التي تسبق احلدث ضمن االئتمان
والسلَف التجارية.
ُ
 130-12وتندرج حتت هذا البند أيضا حقوق إعادة البث
لألحداث الرياضية .غير أن تراخيص استخدام املنتجات
السمعية – البصرية التي تشمل مثال املعامالت يف
املنتجات السمعية – البصرية املقدَّمة على وسائط مادية
(أقراص مدجمة وأقراص فيديو رقمية ،إلخ) واخلدمات
السمعية – البصرية األخرى سوف يتم قيدها بصورة
منفصلة كمعامالت يف السلع (أقراص مدجمة ،وأقراص
فيديو رقمية مع حق االستخدام الدائم) أو ضمن اخلدمات
سجل
السمعية  -البصرية واخلدمات املتصلة بها ،التي ُت ِّ
معامالت مثل الرسوم املدفوعة للممثلين (إال إذا كانوا
موظفين لدى الشركة التي تدفع املبالغ) ،واملبالغ املسددة
إىل القنوات التليفزيونية املشفرة ،وما إىل ذلك.
 131-12ومن الصعوبة بمكان فصل إحصاءات
املعامالت الدولية املرتبطة بخدمات امللكية الفكرية عن
املعامالت األخرى املتصلة بها .وعلى وجه اخلصوص،
فإن الترتيبات املتعلقة باخلدمات داخل اجملموعة الواحدة
قد تستلزم يف بعض األحيان نقل السلع أو املمتلكات غير
امللموسة .ويف بعض احلاالت ،مثل عقود اخلبرة الفنية
التي حتتوي على عنصر خدمة ،قد يكون من الصعب للغاية
حتديد أين يقع بدقة الفاصل بين نقل امللكية وترخيص
امللكية الفكرية.

 132-12إن استغالل براءات االختراع أو منتجات
حقوق امللكية األخرى من خالل الترخيص ُي ِّ
ولد معامالت
مهمة عبر احلدود بين خمتلف الوحدات املؤسسية ،والكثير
من هذه التدفقات يعكس معامالت بين مؤسسات منتسبة
كائنة يف اقتصادات خمتلفة .وهذا يمثل حتديات إحصائية
كبيرة ألن املعامالت النقدية يف منتجات امللكية الفكرية
نادرا ما ُيسجلِّها أي من الطرفين ،سواء ضمنا أو خالف
ذلك .وينبغي اإلشارة أيضا إىل أنه يف وجود اتفاقات
الترخيص املتبادل ،يمكن اشتقاق أرقام صافية فحسب
(صفر يف الغالب) .وحيث يزداد انتشار هذه الظاهرة ،يجب
أن يحاول معدو البيانات ،قدر اإلمكان ،إدخال قيم للتدفقات
اإلجمالية باستخدام البيانات املتاحة عن الرسوم التي
تدفعها األطراف الثالثة.
 133-12وتبعا لطريقة نقل احلقوق من أحد األطراف
إىل آخر ،إما كليا أو من خالل الترخيص باالستخدام أو
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مرشد جتميع بيانات ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل

االستنساخ ،ينشأ عدد من االحتماالت لقيد املعاملة .ويف
أغلب األحيان ،يتم مواجهة احلاالت 35التالية:

• توفير فرص احلصول على منتجات امللكية الفكرية
من خالل اتفاقية ترخيص بين مقدم اخلدمة واملتلقي
مقابل رسم نقدي يمكن مالحظته؛ ويجب قيد هذه
التدفقات يف ميزان املدفوعات حتت رسوم استخدام
منتجات امللكية الفكرية مع تسجيل قيد مقابل حتت
احلساب املايل.

• توفير ترخيص باالستنساخ دون رسم ظاهر ،إما ( )1من
املؤسسة األم إىل املؤسسات األجنبية التابعة لها مع
توقع تلقي دخل ملكية يف املستقبل أو ( )2من املؤسسة
األجنبية التابعة إىل املؤسسة األم كعائد على االستثمار
األجنبي املباشر السابق؛ ويف كال احلالتين يتعين قيد
القيمة املقدرة للرسوم املتوقعة حتت رسوم استخدام
حقوق امللكية الفكرية واملعاملة املقابلة حتت حصص
ملكية االستثمار املباشر.

 134-12إن احملاسبة املتعلقة بالتدفقات الدولية
اخلاصة بمنتجات امللكية الفكرية تنطوي على صعوبات
عديدة ،بما يف ذلك صعوبات يف حتديد امللكية االقتصادية
للمنتجات غير امللموسة .وثمة حالة معينة ،يف سياق
املؤسسات متعددة اجلنسية ،تتمثل يف حتويل إنتاج وإدارة
ترخيص مثل هذه املنتجات إىل املؤسسات التابعة الكائنة
يف اقتصادات أخرى لتعظيم إيراداتها .أضف إىل ذلك أن
التدفقات بين املؤسسات التابعة قد تكون غير واردة جزئيا
أو كليا يف التقارير املالية ،وقيم مثل هذه السجالت قد
ال تعكس بالضرورة القيمة السوقية للشركات املشاركة
يف التدفقات ،مما يفضي بالتايل إىل قيم مقدرة بأقل من
قيمتها.

 135-12ويف حالة التدفقات بين املؤسسات غير
التابعة ،قد تتوافر سجالت يف حاالت املبيعات أو التأجير،
ولكن نظرا لطبيعة هذه املنتجات غير املنظورة ،ال يتم تتبعها
وقيدها بصفة دائمة يف البيانات اجلمركية واملصرفية
والبيانات اإلدارية الشبيهة ،وقد ال يتم أيضا تقييمها
باألسعار السوقية .وتتناول املطبوعة الصادرة عن منظمة
التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي بعنوان كتيب
عن استخراج مقاييس رأسمالية ملنتجات امللكية الفكرية
�(Handbook on Deriving Capital Measures of Intellec
) tual Property Productsبمزيد من التفاصيل التحديات
 35يرد مزيد من التفاصيل يف املطبوعة الصادرة عن منظمة التعاون
والتنمية يف امليدان االقتصادي بعنوان كتيب عن استخراج مقاييس
رأسمالية ملنتجات امللكية الفكرةية �(Handbook on Deriving Capital Mea
)sures of Intellectual Property Products

اإلحصائية املرتبطة بحركة منتجات امللكية الفكرية بين
املؤسسات التابعة يف االقتصادات اخملتلفة .ومع ذلك،
ثمة حاجة ملزيد من البحوث على املستوى الدويل لتوضيح
املعايير القائمة ،وتعكف حاليا فرقة العمل املعنية باإلنتاج
العاملي على وضع بعض املبادئ التوجيهية يف هذا الصدد.

البحوث والتطوير

 ١٣٦-١٢تتحدد املعايير املعترف بها دوليا جلمع
واستخدام إحصاءات البحوث والتطوير بموجب دليل
فراسكاتي :ممارسة موحدة مقترحة من أجل مسوح البحث
والتطوير التجريبي( ،باريس :منظمة التعاون والتنمية يف
امليدان االقتصادي .)2002 ،وهذه املعايير يتم تناولها
بصورة أكثر توسعا يف مطبوعة منظمة التعاون والتنمية
يف امليدان االقتصادي بعنوان كتيب عن استخراج مقاييس
رأسمالية ملنتجات امللكية الفكرية ،والذي يسير على نهج
نظام احلسابات القومية لعام  ،2008من خالل القيام للمرة
األوىل باعتماد النفقات على البحوث والتطوير التجريبي
ضمن تكوين رأس املال .وقد اعتمد ميزان املدفوعات
مفهوما أوسع خلدمات البحوث والتطوير يضم البحوث
والتطوير بموجب تعريفها يف دليل فراسكاتي (نواجت
البحوث والتطوير حسب معاجلة نظام احلسابات القومية
لعام  )2008واخلدمات الفنية التي قد تنشأ عنها أيضا
براءات اختراع (مثال ،أنشطة االختبارات وأعمال التطوير
األخرى للمنتجات التي يمكن أن توصل لبراءات اختراع).
ويرد مزيد من التفاصيل عن تقسيم هذه الفئة من املنتجات
يف دليل إحصاءات التجارة الدولية يف اخلدمات2010 ،
(الفقرات من  237-3إىل  )239-3وفقا للتصنيف املوسع
خلدمات ميزان املدفوعات.

 ١٣٧-١٢وعند تقييم البحوث والتطوير يجب مراعاة
كافة النفقات التي يتم تكبدها يف عملية اإلنتاج .ونظرا
إلجراء جانب كبير من البحوث للحساب اخلاص ،فقد جرى
العرف على أن أفضل مقياس لتقييمه هو بسعر التكلفة إال إذا
أمكن حتديد القيمة السوقية.
 ١٣٨-١٢واملسوح املصممة خصيصا لرصد أنشطة
البحوث والتطوير التي قد يجريها كل من األطراف الفاعلة
يف السوق وخارجها تمثل أحد أهم مصادر البيانات
لتقدير التجارة الدولية يف هذه اخلدمات .وحتدد املسوح
حتويالت األموال من اخلارج وإىل اخلارج املرتبطة بأداء
البحوث والتطوير ويمكنها من حيث املبدأ أن حتدد الطبيعة
االقتصادية لهذه التحويالت .وتتمثل البيانات املصدرية
األخرى يف املسوح اخلاصة بصناعات معينة التي تهدف
إىل جمع بيانات من مؤسسات األعمال املتخصصة عن
إيراداتها من الصادرات ،مثال .أما املؤسسات التي يختلف

		اخلدمات
نشاطها الرئيسي عن البحوث والتطوير فيمكن مسحها بصورة
منفصلة باستخدام استبيانات تغطي الصادرات والواردات
من بين املعلومات األخرى عن أنشطتها يف البحوث والتطوير.
غير أن مسوح البحوث والتطوير قد تغفل املؤسسات التي
تستورد خدمات البحوث والتطوير ولكنها ال جتريها بنفسها،
تصدر أو تستورد) حقوقا
واملؤسسات التي تملك (وربما ّ
اقتصادية على نواجت البحوث والتطوير التي مل تقم بتطويرها
بنفسها (مثل متصيدي براءات االختراع).
 ١٣٩-١٢غير أن مسوح التجارة العامة التي تشمل كافة
اخلدمات سوف ترصد هذه األنشطة ،شريطة أن يحدِد املسح
بوضوح األنشطة والتدفقات اخلارجية املرتبطة بها على
املستوى املطلوب من التفاصيل.
 ١٤٠-١٢ويف العديد من االقتصادات ،فإن جزءا مهما
من البحوث والتطوير يتم تغطيته من جانب املنظمات
البحثية العامة ،بما يف ذلك اجلامعات ،والتي قد يتم تبويبها
ضمن القطاع احلكومي أو القطاع غير الهادف للربح .ويمكن
تصميم مسوح حمددة جلمع بيانات عن التجارة الدولية
يف البحوث والتطوير .ويف الوقت الراهن ،ال تشتمل غالبية
مسوح البحوث والتطوير على أسئلة عن املدفوعات (حملية
كانت أم دولية) نظير نقل امللكية االقتصادية لنواجت البحوث
والتطوير التي أجريت يف املاضي.
 ١٤١-١٢وتبعا لتصميم نظام إبالغ بيانات املعامالت
الدولية ،يمكن لهذا النظام أن يرصد أيضا التدفقات املرتبطة
بالبحوث والتطوير .ويف هذا السياق ،من املهم التمييز بين
املدفوعات لقاء نقل امللكية االقتصادية لنواجت البحوث
والتطوير (خدمات البحوث والتطوير) وبين رسوم استخدام
نواجت البحوث والتطوير (التي ُتص َّنف ضمن رسوم استخدام
خدمات امللكية الفكرية).

 ١٤٢-١٢ونظرا ملواطن القصور القائمة يف مصادر
البيانات املتاحة حاليا للتجارة الدولية يف خدمات البحوث
والتطوير ،قد يلجأ معدو البيانات إىل إجراء دراسات تكميلية
أو مقارنات بين املصادر لتحسين التقديرات.

خدمات األعمال األخرى :التأجير التشغيلي

 ١٤٣-١٢تتضمن الفقرات من  153-10إىل  157-10يف
الفصل  10من دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل
(الطبعة السادسة) وصفا للسمات املميزة للتأجير التشغيلي.
فالتأجير مصدر مهم للتمويل للعديد من املؤسسات .ومن
األهمية بمكان التفرقة بين التأجير التشغيلي والتأجير
التمويلي ،ألن األول يتعلق بمدفوعات مقدمة نظير خدمات
يف حين أن األخير معاملة مالية ِ
صرفة .ومن املهم النظر
يف شروط وأحكام عقود التأجير التشغيلي ألنه قد يكون
هناك شبه كبير يف بعض احلاالت بينها وبين عقود التأجير
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التمويلي (عقود تأجير تمتد طوال أو معظم فترة عمر
اخلدمة املتوقع لألصل األساسي ويتحمل خاللها املستأجر
خماطر ومكاسب امللكية ،مثل تكاليف الصيانة) .ويف هذه
احلاالت ،ينبغي أن تعكس املعامالت الواقع االقتصادي
وليس القانوين .وعلى الرغم من تشابه نوعي التأجير ،إال أن
التأجير التمويلي يعد بيعا ملن َتج ما مقابل قرض ،وبالتايل
ستبعد املعامالت املعنية من بند اخلدمات .ويتم تناول
ُت َ
معاملة التأجير التمويلي بالنقاش يف الفصل العاشر.

 ١٤٤-١٢وقد ال يكون استخدام نظام إبالغ بيانات
املعامالت الدولية كمصدر للبيانات كافيا لتمييز عقود
التأجير التشغيلي عن التأجير التمويلي عند تقدير التدفقات
النقدية املرتبطة بعقود التأجير .ففي حالة التأجير التشغيلي،
ال يحصل املستأجر على امللكية االقتصادية لألصول
األساسية .وبالتايل ،ال ُتظهِ ر امليزانية العمومية للمستأجر
أي أصول أو خصوم فيما يخص عقود التأجير؛ فاملستأجر
يحصل ببساطة على حق استخدام األصول األساسية على
نحو ما تعكسه مدفوعات التأجير (خدمة التأجير التشغيلي).
 ١٤٥-١٢وثمة حاجة ملزيد من التمييز عن التأجير
التشغيلي يف احلاالت اآلتية:

• إيجار املباين للمنظمات الدولية والسفارات وغيرها
( ُتدرج ضمن السلع واخلدمات احلكومية غير املدرجة
يف موضع آخر)

• تأجير خطوط االتصاالت أو سعة هذه اخلطوط ( ُتدرج
ضمن بند خدمات اإلتصاالت)
• تأجير املعدات املتنقلة (السفن ،الطائرات ،وخالفه)
درج ضمن بند خدمات النقل)
بأطقمها ( ُت َ

• تأجير املساكن لإلقامة واملركبات لغير املقيمين
أثناء إقامتهم يف اقتصادات غير االقتصادات التي
يقيمون فيها ( ُتدرج ضمن بند السفر)
درج مدفوعات التراخيص مقابل حق استخدام
• ُت َ
األصول غير امللموسة ،مثل برامج الكومبيوتر
وامللكية الفكرية ،حتت بنود حمددة (ضمن خدمات
الكومبيوتر أو رسوم استخدام امللكية الفكرية غير
املدرجة يف موضع آخر أو غيرها)

درج
• ريع األرض وتأجير املوارد الطبيعية األخرى ُ
(ي َ
ضمن الدخل األويل)؛ ويتم توزيع املبلغ املدفوع
لقاء تأجير املساكن مع األرض—عندما ال يوجد
أساس موضوعي يمكن االستناد إليه يف تقسيم
درج ضمن
املبلغ املدفوع ما بين ريع األرض ُ
(ي َ
درج ضمن اإليجار
الدخل األويل) وإيجار املساكن ُ
(ي َ
التشغيلي أو ضمن السلع واخلدمات احلكومية غير
املدرجة يف موضع آخر إذا كانت مؤجرة ملنظمات
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دولية أو سفارات وما إىل ذلك)—لصالح العنصر ذي
القيمة األعلى .يمكن االطالع على مزيد من التفاصيل
بشأن اإليجار يف الفصل  ،13الفقرات من 98-13
إىل .104-13
• عقود التأجير التشغيلي القابلة للتداول قد تنشئ عقودا
(أصوال) جديدة عندما يكون من املمكن نقل حقوق
امللكية أو تأجيره من الباطن؛ يف مثل هذه احلاالت،
يبيع املستأجر احلق وبالتايل يحقق الفرق السعري
(يدرج يف احلساب الرأسمايل— ضمن العقود وعقود
ُ
التأجير والتراخيص).
 ١٤٦-١٢ومن الضروري التحديد الصحيح لنوع عقد
التأجير املشمول يف شروط عقود مؤسسات األعمال .ويف
حالة استخدام مسح للمؤسسات ،ينبغي احلرص على أال
تتداخل مع املعلومات التي تم استخالصها بالفعل من خالل
نظام إبالغ بيانات املعامالت الدولية.

منصات النفط املتنقلة ووحدات اإلنتاج
والتخزين والتفريغ العائمة
 ١٤٧-١٢إن استئجار املنصات (البحرية) املتنقلة
للتنقيب عن النفط ووحدات اإلنتاج والتخزين والتفريغ
العائمة من املرجح أن يكون على أساس طويل األجل،
وهو بالتايل ما يعني ضمنا أحد ترتيبات التأجير التمويلي
الذي ينطوي على تغير حمتسب للملكية (ونتيجة ذلك أنه
ينبغي قيد املنصة أو وحدة اإلنتاج والتخزين والتفريغ
العائمة كتصدير/استيراد للسلع) .ويف الواقع ،غالبا ما ُيعاد
جتهيز وحدات اإلنتاج والتخزين والتفريغ العائمة لتناسب
مواصفات فرادى احلقول .ويف حاالت أخرى ،غالبا يف حالة
األعمال البرية ،يتم استئجار املنصات لفترات قصيرة نسبيا
ودون أطقمها.
 ١٤٨-١٢ويجب معاملة منصات التنقيب املتنقلة
ووحدات اإلنتاج والتخزين والتفريغ العائمة نفس معاملة
سفن الشحن أو الطائرات املستأجرة بدون أطقمها من اجلهات
ِّ
املوكلة .وعمليا ،يمكن حتديد املنصات البرية بسهولة من
سجالت سلطات املوانئ ،وينبغي أن تتوافر البيانات ذات
الصلة من الشركات امل َُّشغِ لة أو املستأجرين .وقد يتعذر على
سلطات املوانئ رصد املنصات البحرية ووحدات اإلنتاج
والتخزين والتفريغ العائمة ألنها قد ال تدخل امليناء قط .ومع
ذلك ،نظرا ألنها عادة ما يتم استئجارها من جانب عدد قليل
من شركات االستكشاف ،فإنه يمكن يف العادة حتديدها من
خالل مصادر أخرى للمعلومات .ويجب تصنيف اخلدمات
التي تقدمها منصات التنقيب عن النفط املتنقلة املستأجرة
بأطقمها ضمن خدمات األعمال األخرى.

السلع واخلدمات احلكومية غير املدرجة
يف موضع آخر

 ١٤٩-١٢سوف يتم فيما يلي وصف املعاجلة يف ميزان
املدفوعات ومصادر املعلومات اخلاصة باألنواع الثالثة
الرئيسية من املعامالت املدرجة ضمن هذا البند .ونظرا

للصعوبات العملية التي تكمن يف تمييز بعض اخلدمات
املرتبطة بوظائف احلكومة املقدمة من وحدات احلكومة
العرف حتت هذا البند .ويجب
وإليها ،فإنها ُتص َّنف بحكم ُ
تصنيف مثل هذه اخلدمات ،متى أمكن ذلك ،ضمن اخلدمات
ذات الصلة (الفقرة  ،179-10دليل ميزان املدفوعات
ووضع االستثمار الدويل ،الطبعة السادسة).

اإلنفاق احلكومي يف اخلارج (قيود مدينة)

 ١٥٠-١٢ينبغي أن تتوافر البيانات عن اإلنفاق احلكومي
يف اخلارج من خالل نظام إلبالغ بيانات املعامالت الدولية
أو من املصادر الرسمية (راجع الفصل  36.)6ويف حالة
افتقار البيانات للحداثة ،قد يكون من الضروري استنباط
سلسلة بيانات معينة—ويف مثل هذه احلالة ينبغي مراعاة
سياسات اإلنفاق احلكومي ،والقرارات املتصلة باملوازنة،
واالجتاهات العامة يف البيانات التاريخية.
 ١٥١-١٢كذلك يجب قيد النفقات احمللية للدبلوماسيين
واملوظفين احلكوميين اآلخرين العاملين يف اخلارج كقيود
مدينة ضمن السلع واخلدمات احلكومية غير املدرجة يف
موضع آخر .ويمكن أن تستند تقديرات هذه النفقات إىل
األجور وخالفه—والتي ينبغي أن تتوافر تفاصيل عنها
دفع لهؤالء األشخاص وإىل
من السجالت احلكومية—التي ُت َ
افتراض بشأن النسبة من األجور املنفقة على مثل هذه
املصروفات.

نفقات احلكومات األجنبية واملؤسسات الدولية
الكائنة يف االقتصاد القائم بإعداد البيانات
(قيود دائنة)

 ١٥٢-١٢يمكن قياس هذه النفقات باستخدام نظام
إلبالغ بيانات املعامالت الدولية أو مسح للسفارات
األجنبية واملؤسسات الدولية( .راجع الفقرات من  94-3إىل
 97-3يف الفصل الثالث لالطالع على تفاصيل عن مسوح
السفارات األجنبية واملؤسسات الدولية) .ويف كل حالة من
احلاالت ،يمكن للبيانات املصدرية أن توفر فقط جممالت
عامة أو بيانات جزئية .وعليه ،قد ينبغي ملعدي البيانات
وضع نموذج بيانات يستخدم البيانات املستقاة من هذه
املصادر وغيرها من املصادر.
 ١٥٣-١٢على سبيل املثال ،من حتليل البيانات
التاريخية يمكن ملعدي البيانات مالحظة عالقة ما بين
أعداد موظفي السفارات األجنبية ونفقات احلكومات
األجنبية .ويمكن استخدام معلومات حديثة عن أعداد
املوظفين ،وهي معلومات يمكن احلصول عليها من وزارة
الشؤون اخلارجية التابعة للبلد املعني ،الشتقاق تقديرات
جارية لإلنفاق من خالل ضرب عدد املوظفين يف النسبة
احملددة بموجب البيانات التاريخية .وينبغي أن تؤخذ يف
 36يجب إدراج األجور والرواتب التي تدفعها السفارات وخالفه إىل املوظفين
احملليين—أي املقيمين يف االقتصاد املُضيف—ضمن تعويضات
العاملين يف ميزان املدفوعات.

		اخلدمات
احلسبان عوامل مثل التضخم .وبدال من ذلك ،يمكن ملسح
بالعينة للسفارات املتعاونة أن يوفر معلومات عن العالقة
بين أعداد ونفقات املوظفين ،وتلك النسبة يمكن ضربها يف
جمموع أعداد املوظفين الشتقاق تقدير كلي.
 154-12وكما هو الشأن مع اإلنفاق احلكومي يف اخلارج
لالقتصاد القائم بإعداد البيانات ،فإن األجور والرواتب التي
تدفعها احلكومات األجنبية واملؤسسات الدولية للموظفين
احملليين وللموظفين الدوليين العاملين على أساس طويل
األجل يجب تبويبها باعتبارها تعويضات عاملين .ويف
مصادر معينة ،مثل نظام إبالغ بيانات املعامالت الدولية،
قد يكون من الصعب فصل هذه األجور والرواتب عن النفقات
املرتبطة بها .ومع ذلك ،قد يكون باإلمكان حتديد نسبة
لتقسيم جمموع اإلنفاق إىل العناصر املالئمة ،وذلك إما من
خالل حتليل عرضي للبيانات املستقاة من مصادر أخرى أو
من املناقشات مع سفارات بعينها.

 155-12كذلك يجب إدراج اإلنفاق احمللي للدبلوماسيين
واملوظفين املماثلين العاملين يف االقتصاد القائم بإعداد
البيانات ضمن السلع واخلدمات احلكومية غير املدرجة يف
موضع آخر 37.واملالحظات السابقة عن قياس مصروفات
موظفي االقتصاد القائم بإعداد البيانات العاملين باخلارج
تنطبق هنا أيضا.

اخلدمات املرتبطة بتقديم املساعدة
الفنية واملعونة

 156-12كما هو وارد يف الفقرة  179-10واإلطار
 6-10من دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار
الدويل (الطبعة السادسة) ،فإن قيمة السلع واخلدمات ،بما
يف ذلك التكاليف اإلدارية املتكبدة يف االقتصاد املانح
درج
كنتيجة لتقديم املساعدة الفنية واملعونة ،يجب أن ُت َ
ضمن بنود اخلدمات احملددة املقدمة (على سبيل املثال،
خدمات احلاسب اآليل ضمن خدمات االتصاالت السلكية
والالسلكية واحلاسب اآليل واملعلومات أو ضمن اخلدمات
املهنية وخدمات االستشارات اإلدارية حتت خدمات األعمال
األخرى) .و ُتب َّوب املساعدة الفنية التي تقدمها احلكومة أو
إحدى املنظمات الدولية ضمن السلع واخلدمات احلكومية
فقط عندما ال تكون مب َّوبة ضمن بند خدمي حمدد وإذا كان
موظفو املساعدة الفنية يعملون يف احلكومة املانحة أو يف
 37األشخاص العاملون يف مؤسسات دولية ال يمكن اعتبارهم مقيمين
يف هذه املؤسسات .فكافة موظفي املؤسسات الدولية الذين يقيمون يف
االقتصادات املُضيفة لفترة  12شهرا أو أكثر ينبغي اعتبارهم مقيمين يف
تلك االقتصادات املُضيفة .أما األشخاص الذين يقيمون يف االقتصادات
املضيفة ألقل من  12شهرا ينبغي اعتبارهم مقيمين يف االقتصادات التي
تعيش فيها أسرهم—اقتصاداتهم األصلية يف الغالب.

217

هذه املنظمة الدولية .ويعرض الفصل  14بعض األمثلة على
قيد خدمات املساعدة الفنية يف ميزان املدفوعات.
 157-12ويمكن ملعدي بيانات ميزان املدفوعات يف
االقتصاد املانح احلصول على معلومات عن تكاليف ونوعية
اخلدمات املقدمة من املصادر الرسمية مثل سجالت هيئة
املعونة .ويف االقتصاد املتلقي ،يمكن ملعدي بيانات ميزان
املدفوعات احلصول على املعلومات من سفارة االقتصاد
املانح أو الوزارة أو الهيئة احمللية املعنية .ويمكن كذلك
احلصول على معلومات عن العديد من املعامالت املرتبطة
من نظام إبالغ بيانات املعامالت الدولية (مثل التحويالت
اجلارية للحكومة املتلقاة عن طريق النظام املصريف) أو
من اجلمارك (بيانات عن واردات املواد واملعدات) .ويتمثل
املصدر البديل يف استخدام سجالت املساعدة اإلنمائية
38
الرسمية ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي،
والتي توضح هذه التكاليف غير مصنفة حسب االقتصاد
املتلقي .ويمكن حساب نصيب اقتصاد متلق من التكاليف
اإلدارية احمللية القتصاد مانح بأن ُت َّطبق على جمموع
التكاليف اإلدارية نسبة املنح التي يحصل عليها االقتصاد
املتلقي إىل جمموع املنح التي يقدمها االقتصاد املانح.
وينبغي ملعدي البيانات توخي احلرص لتجنب ازدواج
املبالغ لدى استخدام أكثر من مصدر واحد.

التجارة اإللكترونية

 158-12لوحظ يف اآلونة األخيرة يف العديد من
االقتصادات االستخدام املتزايد لبطاقات االئتمان وبطاقات
اخلصم الفوري وغيرها من وسائل الدفع الشبيهة يف تسوية
املعامالت عبر اإلنترنت أو غيرها من الشبكات التي تقوم
على أساس احلاسوب ،واملعروفة على نطاق أوسع بالتجارة
اإللكترونية .وطريقة الدفع هذه تستخدمها مؤسسات
األعمال واألفراد/األسر املعيشية على حد السواء ،وقد
تتضمن املنتجات املشتراة من خالل التجارة اإللكترونية
نطاق واسعا من السلع واخلدمات (كترتيبات السفر ،والكتب
اإللكترونية ،واأللعاب املباشرة على اإلنترنت ،والتأمين عبر
درج الرسوم املدفوعة
اإلنترنت ،وخالفه) .ومن حيث املبدأُ ،ت َ
نظير املنتجات املقدمة إلكترونيا ضمن اخلدمات ،يف حين
أن السلع املطلوبة عبر وسائل إلكترونية وتورد عبر احلدود
ُتب َّوب بوجه عام ضمن بند السلع (باستثناء بعض املنتجات
مثل منتجات البرجميات التي يتم احلصول عليها بدون
ترخيص دائم باالستخدام).
 159-12وهناك عدد من التحديات العملية املتعلقة
بقياس معامالت التجارة اإللكترونية الدولية ،وحتديدا
تلك التي جتريها األسر املعيشية )1( :هذه املعامالت عادة
ما تكون صغيرة احلجم بحيث ال يمكن رصدها عبر نظام
إلبالغ بيانات املعامالت الدولية؛ ( )2مدفوعات التسوية قد

 38يمكن االطالع على مزيد من التفاصيل عن املساعدة اإلنمائية الرسمية
يف الفصل السابع.
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تكون على أساس صاف (ربما من خالل غرفة مقاصة) أو
قد ُتستخ َدم نظم دفع غير تقليدية — شبكة لبطاقات الدفع؛
( )3قد ال ترصد مسوح األسر املعيشية بصورة مناسبة
هذه املعامالت أو قد يتم جمع البيانات بدون التمييز بين
املعامالت احمللية والدولية التي تتم عبر اإلنترنت؛ ()4
قد يتم شحن السلع عبر خدمات البريد أو خدمات توصيل
الرسائل؛ ( )5من الصعب تقدير املدفوعات املرتبطة
باملعامالت التي تتم بواسطة منصات إلكترونية مثل إيباي
( )eBayأو أمازون (.)Amazon

 160-12وينبغي ملعدي البيانات بذل جهود لتحديد هذه
املعامالت ضمن البيانات املصدرية املتاحة وعزو املبالغ
إىل قيود السلع أو اخلدمات ذات الصلة .وبقدر اإلمكان،
ينبغي عزو رسوم الشحن املرتبطة بالتجارة اإللكترونية

إىل خدمات النقل ذات الصلة ،ويجب إدراج اخلدمات املالية
املرتبطة بالتجارة اإللكترونية ضمن اخلدمات املالية.
 161-12وقام بعض االقتصادات بوضع مسوح خاصة
جلمع البيانات بصورة منفصلة من مؤسسات األعمال بشأن
استخدام األشكال اإللكترونية للمدفوعات يف مبيعاتها
ومشترياتها .وبقدر تمييز مثل هذه املسوح بين املعامالت
الدولية واحمللية يمكن أن تكون مصدرا جيدا مليزان
املدفوعات .وحيثما تنتشر هذه الظاهرة بشكل واسع ،يمكن
تصميم مسوح خاصة لتحديد الوكالء الرئيسيين القائمين
على تيسير هذه املعامالت بما يشمل كل من الدوائر التقليدية
ونظم الدفع غير التقليدية .كذلك قد تكون مسوح األسر
املعيشية أحد مصادر املعلومات للتجارة اإللكترونية .وينبغي
ملعدي البيانات اإلملام بنطاق تغطية كل مصدر من املصادر
وجتنب االزدواجية يف احلساب عند تداخل املصادر.
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الدخل األويل

مقدمة

 1-13الدخل األويل هو العائد الذي يؤول للوحدات
املؤسسية املقيمة نظير مساهمتها يف عملية اإلنتاج أو مقابل
توفير األصول املالية وتأجير املوارد الطبيعية إىل وحدات
مؤسسية غير مقيمة .ويتضمن الدخل األويل العناصر اآلتية:
( )1الدخل املرتبط بعملية اإلنتاج
(أ) تعويضات العاملين

(ب) الضرائب والدعم على املنتجات واإلنتاج

( )2دخل امللكية

(أ) دخل االستثمار:

• توزيعات األرباح واملسحوبات من دخل أشباه الشركات
• األرباح املُعاد استثمارها
• الفائدة

(ب) الريع

 2-13وتتضمن األقسام التالية مناقشات ملزيد من
التقسيمات اخلاصة بالدخل األويل.

تعويضات العاملين

 3-13تعويضات العاملين هي الدخل الذي يحصل عليه
األشخاص املقيمون يف اقتصادات غير تلك التي يعملون
فيها على أساس قصير األجل (ألقل من سنة واحدة) ،وكذلك
الدخل الذي يحصل عليه األشخاص املقيمون يف اقتصاداتهم
ولكنهم يعملون لدى شركة غير مقيمة تم تأسيسها يف
اقتصادهم أو لدى مناطق تابعة لوالية حكومات أجنبية
كائنة يف هذا االقتصاد .وتتضمن الفئة األوىل دخل عمال
احلدود والعمال املوسميين وغيرهم من العاملين ألجل قصير
من املقيمين يف أحد االقتصادات ويحصلون على أجورهم
من رب عمل مقيم يف اقتصاد آخر وتربطهم عالقة عمل بين
عامل ورب عمل .وتتضمن الفئة الثانية التعويضات التي
تدفعها السفارات األجنبية ،واملنشآت العسكرية األجنبية،

واملؤسسات الدولية للمقيمين يف االقتصادات التي تقع فيها
السفارات وغيرها.

 4-13ووجود عالقة عمل بين عامل ورب عمل يشكل
عنصرا حموريا يف حتديد ما إذا كانت التعويضات التي
عامل يف ميزان
يتقاضاها العمال املستخدمون ألجل قصير ُت َ
املدفوعات كتعويضات عاملين أو كرسوم خدمات .وحتديد
عالقة العمل يستلزم معرفة جيدة بنوع النشاط الذي يقوم
به العمال املقيمون خارج اقتصادهم (على سبيل املثال،
أعمال البناء ،التدبير املنزيل ،أعمال الزراعة وخالفه) ونوع
االتفاق بين هؤالء العمال والوحدة املؤسسية التي يعملون
لديها .والسمة األوىل التي تشير إىل وجود عالقة عمل بين
عامل ورب عمل هي ما إذا كان يحق لرب العمل التحكم فيما
سيتم إجنازه أو إدارته وكيفية ذلك .غير أنه قد يكون هناك
أيضا نوع ما من التحكم يف العمل عندما يتوىل أداء العمل
أحد أصحاب املهن احلرة .وتتمثل السمات األخرى التي
تدل على وجود عالقة عمل بين عامل ورب عمل يف وجود
اتفاق (رسمي أو غير رسمي) يعقده رب العمل والعامل طوعيا
وعندما تتحدد التعويضات إما على أساس الوقت الذي يقضيه
الفرد يف العمل أو بناء على أحد املعايير املوضوعية األخرى.
ومن املعايير األخرى التي يمكن أن تساعد على حتديد ما إذا
كانت هناك عالقة عمل :قيام رب العمل بدفع املساهمات
االجتماعية عن العامل وكذلك إذا كان يحق للعامل احلصول
على املزايا التي تقدمها املؤسسة عادة إىل العاملين (مثل
أنواع معينة من البدالت والعطالت واإلجازات املرضية).

 5-13ويف حالة التعاقد مع أحد األفراد إلجناز كم معين
من األعمال أو نتيجة معينة ،فإن ذلك األمر يشير إىل أن
الفرد من أصحاب املهن احلرة ويبيع خدمات .ويعتبر الفرد
من أصحاب املهن احلرة إذا كان يدير أو يمتلك شركته غير
املساهمة وبالتايل يبيع خمرجات هذه الشركة؛ وإذا كان
مسؤوال عن اتخاذ القرارات اخلاصة بحجم العمليات واألمور
املالية ،ويمتلك أو يستأجر اآلالت املستخدمة يف العمل؛ وإذا
كان يدفع بنفسه املساهمات االجتماعية؛ وإذا كان يدفع
الضرائب على اخلدمات التي يقدمها؛ وما إىل ذلك.
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مرشد جتميع بيانات ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل

 6-13ويمكن ألنواع معينة من اخلدمات ،كأعمال
البناء ،واخلدمات الزراعية ،وتطوير البرجميات ،أن تثير
تساؤالت بشأن الفرق بين معامالت التعويضات ومبيعات
اخلدمات .على سبيل املثال ،يف حالة تعاقد رب عمل غير
مقيم مع عامل لالضطالع بأعمال البناء طويلة األجل
ويتقاضى العامل أجرا منتظما مقيسا بالوقت الذي يقضيه
يف العمل ،ينبغي معاملة األجر على أنه تعويضات عاملين.
غير أنه يف حاالت عديدة يتعاقد رب العمل مع فرد غير مقيم
إلجناز كم معين من أعمال البناء ذات النتيجة احملددة.
وقد يقوم الفرد املتعاقد معه بدوره بأداء العمل عن طريق
التعاقد من الباطن مع عاملين غير مقيمين آخرين .يدفع
الفرد األول املتعاقد معه مبلغا مقطوعا إىل الفرد الثاين
املتعاقد معه نظير حجم العمل املتفق عليه ،ويدفع الفرد
الثاين إىل العاملين غير املقيمين املتعاقد معهم من الباطن
أجرا نظير العمل املقدم .وإذا كانت األطراف املتعاقدة مقيمة
يف نفس االقتصاد ،فإن املعامالت بينها تكون خارج نطاق
ميزان املدفوعات .وإذا اع ُتبر أن الشخص املتعاقد معه يبيع
خدمات البناء إىل غير مقيمين ،يجب تسجيل األجر الذي يتم
تقاضيه يف ميزان املدفوعات ضمن خدمات البناء.
 7-13ويف حالة وجود عالقة عمل ،قد يكون من املهم
أيضا حتديد الوحدة املؤسسية التي تمثل رب العمل ،وما إذا
كانت هذه الوحدة مقيمة أم غير مقيمة يف االقتصاد القائم
بإعداد البيانات .وقد يشكل هذا حتديا عندما تكون وكالة
توظيف العمال مشاركة يف املعاملة.
 8-13وتتضمن تعويضات العاملين التعويضات املدفوعة
عينا باإلضافة إىل تلك املسددة نقدا .ويجب قيد املعامالت
املدرجة ضمن هذا البند على أساس إجمايل—بمعنى قبل
أي استقطاعات مقابل املصروفات (مثل ضرائب الدخل،
واقتناء العامل للسلع واخلدمات يف االقتصاد املُضيف).
وهذه املصروفات يجب قيدها ضمن بنود ميزان املدفوعات
املالئمة .وقد يساعد املثال  1-13على توضيح معاملة
تعويضات العاملين.

مثال  :1-13تسجيل تعويضات العاملين
يف ميزان املدفوعات
يعمل مقيم يف االقتصاد ألف ملدة ثالثة أشهر يف االقتصاد
باء ويتقاضى  500دوالر أمريكي نقدا قبل الضرائب .عالوة
على ذلك ،يوفر رب العمل اإلقامة التي تبلغ قيمتها املقدرة 100
دوالر أمريكي .ويدفع العامل ضريبة على الدخل قدرها 70
دوالر أمريكي إىل حكومة االقتصاد باء .وباإلضافة إىل ذلك،

يساهم العامل بمبلغ قدره  50دوالر أمريكي يف نظام للضمان
االجتماعي يف االقتصاد باء وينفق  130دوالر أمريكي على
امللبس والغذاء خالل إقامته يف االقتصاد باء .سوف تظهر
القيود التالية يف ميزان مدفوعات االقتصاد ألف:
احلساب اجلاري

مدين

دائن

اخلدمات
السفر
230

األعمال

1

230

السلع واخلدمات التي
يشتريها عمال احلدود
والعمال املوسميون
وغيرهم من العمال
املستخدمين ألجل قصير
الدخل األويل
تعويضات العاملين

600

2

الدخل الثانوي
120

التحويالت اجلارية األخرى

70

الضرائب اجلارية
على الدخل والثروة
وغيرهما
املساهمات االجتماعية

احلساب املايل

50

صايف اقتناء
األصول املالية

صايف حتمل
اخلصوم

استثمارات أخرى
العملة والودائع

250+

3

 1يتضمن  130للملبس والغذاء و 100لإلقامة.
 500 2مدفوعة نقدا مضافا إليها  100لإلقامة مدفوعة نقدا.
 500 3مدفوعة نقدا مطروحا منها  70كضريبة على الدخل مطروحا منها  50كمساهمة
يف نظام الضمان االجتماعي مطروحا منها  130منفقة على امللبس والغذاء.

 9-13وتتألف القيود الدائنة بالنسبة لتعويضات
العاملين من عنصرين متميزين )1( :التعويض الذي يحصل
عليه املقيمون العاملون لدى وحدات مؤسسية باخلارج،
( )2والتعويض الذي يتقاضاه املوظفون احملليون العاملون
لدى السفارات األجنبية واملؤسسات املماثلة—بما يف
ذلك املنظمات الدولية—وذلك الذي يحصل عليه املوظفون
احملليون العاملون لدى الوحدات املؤسسية غير املقيمة
العاملة يف االقتصاد القائم بإعداد البيانات .وباملثل ،تشتمل
قيود تعويضات العاملين املدينة على عنصرين متميزين:
( )1التعويض الذي يحصل عليه غير املقيمين الذين يعملون
لدى وحدات مؤسسية مقيمة يف االقتصاد القائم بإعداد
البيانات )2( ،والتعويض الذي يتقاضاه املوظفون احملليون
العاملون لدى السفارات األجنبية واملؤسسات املماثلة التابعة

الدخل األويل
لالقتصاد القائم بإعداد البيانات والكائنة باخلارج ،وذلك
الذي يحصل عليه املوظفون احملليون العاملون لدى الوحدات
املؤسسية املقيمة التي لديها نشاط باخلارج .وينبغي ملُعدي
بيانات ميزان املدفوعات اإلملام بكل عنصر من هذه العناصر
ألن منهجية جمع البيانات املناسبة لقياس أحد العناصر قد
ال تكون مالئمة لقياس عنصر آخر.
درج تعويضات العاملين بعد خصم الضرائب،
 10-13و ُت َ
واملساهمات االجتماعية ،واملصاريف األخرى التي ينفقها
العمال املستخدمون على أساس قصير األجل يف االقتصادات
املُضيفة ،جنبا إىل جنب مع التحويالت الشخصية والتحويالت
الرأسمالية بين األسر املعيشية ،ضمن قيمة التحويالت
الشخصية من املغتربين (الفقرة  ،27-12دليل ميزان
املدفوعات ووضع االستثمار الدويل ،الطبعة السادسة).

مصادر البيانات

 11-13غالبا ما ُتقاس تعويضات العاملين باستخدام
مصدر أو أكثر من املصادر التالية :نظام إلبالغ بيانات
املعامالت الدولية ،ومسوح املؤسسات عن أرباب العمل،
ومسوح املسافرين ،واملصادر الرسمية ،ومسوح السفارات،
عرض املزيد عن مصادر
وبيانات االقتصادات الشريكةُ .
وي َ
البيانات التي يمكن استخدامها جلمع و/أو تقدير تعويضات
العاملين يف املرجع بيانات املعامالت الدولية يف حتويالت
املغتربين :مرشد ملعدي البيانات ومستخدميها (.)IMF, 2009

نظام إبالغ بيانات املعامالت الدولية
 12-13قد يوفر نظام إبالغ بيانات املعامالت الدولية
تغطية ُمرضية لتعويضات العاملين التي يرسلها املقيمون
العاملون باخلارج أو لتعويضات غير املقيمين العاملين يف
االقتصاد القائم بإعداد البيانات .ومع ذلك ،ينبغي ملعدي
البيانات إدراك أن املبالغ التي يتم إبالغها يف نظام إبالغ
بيانات املعامالت الدولية لتعويضات العاملين تكون على
أساس صاف ال يشتمل على املصاريف يف االقتصاد املُضيف.
وينبغي ملعدي البيانات حماولة تقدير املبالغ اإلجمالية.
كذلك ،فإن البيانات التي يتم جمعها من خالل نظام إبالغ
بيانات املعامالت الدولية عن تعويضات العاملين قد تتضمن
أخطاء يف التصنيف ،ألن جهات إبالغ البيانات يف نظام
إبالغ بيانات املعامالت الدولية ال يمكنهم بدقة حتديد ما
إذا كانت هناك عالقة عمل ،وما إذا كان العاملون يعملون يف
االقتصاد املُضيف ألكثر من سنة أو ألقل من سنة.
 13-13وقد يستخدم معدو البيانات مصدرا بديال ،كمسح
للمسافرين ،إلجراء التقدير 1.وعلى سبيل املثال ،ألغراض
تقدير القيمة اإلجمالية لتعويضات العاملين ،قد يضع معدو
البيانات نسبا لتعويضات العمل ترتبط بكل من ضريبة الدخل
مستحقة الدفع حلكومة االقتصاد املُضيف ،واملساهمات يف
النظم االجتماعية ونظم معاشات التقاعد ،والسلع واخلدمات
املشتراة يف االقتصاد املُضيف ،والقيمة الصافية التي يحتفظ
 1يناقش الفصل الثالث مسح املسافرين بمزيد من التفاصيل.
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بها العامل .ويمكن عندئذ رفع املبالغ الصافية املب َّلغة يف
نظام إلبالغ بيانات املعامالت الدولية باستخدام النسب
ذات الصلة ،ويمكن أيضا حساب قيود موازنة مناسبة
للتحويالت والسفر .على سبيل املثال ،قد يحدد معدو بيانات
ميزان املدفوعات يف حالة املقيمين العاملين باخلارج أن
 %10من التعويضات ُتسدد كضرائب ومساهمات اجتماعية،
وُ %15تنفق على السلع واخلدمات ،والنسبة الباقية البالغة
سجل يف
 %75حت ًّول إىل االقتصاد القائم بإعداد البيانات و ُت َّ
نظام إلبالغ بيانات املعامالت الدولية .وتكون القيود الدائنة
جملموع تعويضات العاملين مساوية للرقم الوارد يف نظام
إبالغ بيانات املعامالت الدولية مضروبا يف ( 1.33مقدر على
أساس إجمايل من  .)%75وسوف تساوي القيود املدينة ضمن
التحويالت والسفر  %10و ،%15على الترتيب ،من تقديرات
2
إجمايل تعويضات العاملين.
 14-13وألغراض تعديل بيانات نظام إبالغ بيانات
املعامالت الدولية مقابل أخطاء التصنيف سالفة الذكر ،قد
يلجأ معدو البيانات إىل استخدام متغيرات يتم جمعها عن
طريق مسوح املسافرين ،أو مسح الهجرة أو مسح متخصص
بشأن حتويالت املغتربين .وهذه املتغيرات تتمثل يف وجود
عالقة عمل بين عامل ورب عمل عبر احلدود ومدة اإلقامة يف
االقتصاد املُضيف ،مصنفة بحسب نمط العمال الذين يشملهم
3
املسح.
 15-13ولن تدخل التعويضات العينية يف قياس
تعويضات العاملين باستخدام نظام إلبالغ بيانات املعامالت
الدوليةً .ويمكن حتديد مثل هذه التعويضات باستخدام مسوح
املسافرين أو مسوح األسر املعيشية أو مسوح املؤسسات
(للقيود املدينة فقط) .غير أنه ينبغي ملُعدي البيانات اإلملام
بقيود كل نوع من املسوح فيما يتعلق بالبيانات عن حتويالت
املغتربين ،بما يف ذلك تعويضات العاملين .ولتحسين تغطية
معلومات التحويالت التي يتم جمعها عن طريق املسوح،
ينبغي أن يبذل معدو البيانات جهودا إلدراج أسئلة إضافية
يف املسوح من شأنها توفير معلومات مفيدة لتقدير حتويالت
املغتربين بحسب العناصر .على سبيل املثال ،يمكن أن ُتضاف
أسئلة إىل مسح للمسافرين أو مسح للهجرة عن وجود عالقة
عمل ،وعن نوع حتويالت املغتربين املتلقاة (نقدية أم عينية)
أو عن القنوات املستخدمة يف التحويالت (البنوك أو شركات
حتويل األموال أو قنوات غير رسمية مثل جلب األموال نقداً يف
حوزة العامل عند تنقله ونظام «احلوالة» وخالفه) .وسوف
يضفي ذلك حتسنا ملموسا على تقديرات تعويضات العاملين
وعناصر ميزان املدفوعات املرتبطة بتحويالت املغتربين.
 2للحصول على أفضل النتائج ،ينبغي حساب نسب منفصلة لغير املقيمين
العاملين يف االقتصاد القائم بإعداد البيانات ،وللمقيمين العاملين يف
اخلارج.
 3ملزيد من املعلومات عن أنواع املسوح املستعملة يف تقدير بيانات
حتويالت املغتربين ،راجع الفصل الرابع من املرجع بيانات املعامالت
الدولية يف حتويالت املغتربين :مرشد ملعدي البيانات ومستخدميها
(.)IMF, 2009
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 16-13وينبغي أن يـتأكد معدو البيانات من عدم إدراج
تعويضات العمل التي ُتدفع للعمالة احمللية من السفارات
األجنبية واملؤسسات املماثلة ومن الشركات غير املقيمة
يف االقتصادات التي تقع فيها (على سبيل املثال ،شركات
البناء املشاركة يف املشروعات قصيرة األجل) ضمن
معامالت ميزان املدفوعات األخرى .على سبيل املثال،
سجل نظام إبالغ بيانات املعامالت الدولية املبالغ
قد ُي ِّ
احمل َّولة لتغطية مصروفات السفارات األجنبية التابعة
سجل
لالقتصاد القائم بإعداد البيانات .ومن املهم أن ُت َّ
املبالغ املستعملة يف دفع رواتب العاملين احملليين بصورة
منفصلة عن املصروفات األخرى .وإذا مل يكن األمر كذلك،
يمكن استخدام مصادر تكميلية (مثل املصادر الرسمية يف
حالة السفارات الكائنة باخلارج؛ ومسوح السفارات يف حالة
السفارات األجنبية يف االقتصاد القائم بإعداد البيانات؛ أو
مسوح املؤسسات يف حالة املؤسسات العاملة يف اقتصادات
ال تقيم فيها) لتوفير معلومات ميزان املدفوعات الالزمة.

مسوح املسافرين
 18-13إىل جانب استخدام مسوح املسافرين جلمع
املعلومات عن نفقات السفر ،يمكن استخدام هذه املسوح
جلمع املعلومات عن التعويضات التي يحصل عليها
املسافرون .وامليزة الرئيسية يف استخدام هذا املصدر
هو أنه يجمع البيانات مباشر ًة من العمالة يف الوقت
املناسب ،وبالتايل يتالفى األخطاء الناجتة عن استرجاع
الذاكرة .ومن مساوئ استخدام مسح املسافرين أنه ستكون
هناك حاجة ملصادر بيانات تكميلية لرصد معلومات
عن التعويضات مستحقة الدفع للموظفين احملليين لدى
السفارات األجنبية وما إىل ذلك ،وعن التعويضات مستحقة
الدفع للموظفين احملليين العاملين لدى مؤسسات عاملة
يف اقتصادات غير تلك التي تقيم فيها.
5

املصادر الرسمية
 19-13قد تكون املصادر الرسمية قادرة على
توفير معلومات مفيدة عن التعويضات مستحقة الدفع
للموظفين احملليين العاملين لدى السفارات التابعة
لالقتصاد القائم بإعداد البيانات وغيرها الكائنة يف
اخلارج .كذلك هناك بعض االقتصادات تعهد لهيئات
رسمية باملسؤولية عن غير املقيمين العاملين يف
االقتصاد أو عن املقيمين العاملين باخلارج .ويمكن
أن تكون لدى هذه الهيئات معلومات تفيد يف إعداد
بيانات بند تعويضات العاملين يف ميزان املدفوعات.
وباإلضافة إىل ذلك ،يمكن استخدام البيانات اإلدارية
عن عدد تأشيرات العمل الصادرة عن حكومة االقتصاد
القائم بإعداد البيانات لتقدير عدد العاملين املتنقلين
يوميا عبر احلدود ،والعمال املوسميين ،والعمال اآلخرين
املس َتخدمين ألجل قصير.
 20-13كذلك ،قد تقوم السلطات احلدودية يف بعض
االقتصادات بإجراء دراسات عن التأثير االقتصادي
لعابري احلدود وجتمع لهذا الغرض معلومات عن عدد
العاملين املتنقلين يوميا .ويمكن أن تكون هذه املعلومات
مفيدة لتقدير تعويضات العاملين لعمال احلدود .وإحدى
املساوئ الرئيسية الستخدام البيانات من السلطات
احلدودية هي أن هذا املسح ال ُيجرى على أساس منتظم.

مسوح أرباب العمل
 17-13يمكن أن تكون مسوح أرباب العمل مصادر مفيدة
للمعلومات عن التعويضات مستحقة الدفع من املؤسسات
املقيمة إىل العاملين غير املقيمين ،وعن التعويضات
مستحقة الدفع للعاملين احملليين من املؤسسات غير املقيمة
الكائنة يف االقتصاد القائم بإعداد البيانات 4.وتتمثل املزايا
الرئيسية الستخدام مسوح أرباب العمل يف أن املبالغ عادة
ما تكون مسجلة على أساس إجمايل ،ويكون من السهل يف
الغالب إبالغ بيانات التعويضات املسددة عينا .أما عيوب
استخدام مسوح أرباب العمل فتتمثل يف حجم اجلهد املطلوب
إلجناز هذا العمل بصورة متكررة؛ ونقص املعلومات عن
القيود الدائنة لتعويضات العاملين التي يحصل عليها
املقيمون العاملون يف اخلارج وعن التعويضات املدفوعة
للعاملين احملليين لدى السفارات وما إىل ذلك؛ والصعوبات
يف حتديد غير املقيمين العاملين على أساس قصير األجل يف
االقتصاد املقيمين فيه بصورة مؤقتة من النظام احملاسبي
للمؤسسة؛ وتكلفة إجراء عملية جمع بيانات مستقلة لقياس
ما يعد بالنسبة لبعض االقتصادات بندا ضئيال نسبيا يف
ميزان املدفوعات .وبالطبع ،يمكن تقليل تكاليف جمع
البيانات بشكل كبير إذا ما تم جمع املعلومات كجزء من
منهج عام يستخدم مسوح املؤسسات إلعداد إحصاءات
ميزان املدفوعات.

مسوح السفارات وما إىل ذلك
 21-13يمكن ملسوح السفارات األجنبية واملؤسسات
املماثلة ،بما يف ذلك املنظمات الدولية ،الكائنة يف
االقتصاد احمللي أن تكون مصدرا جيدا للمعلومات عن
التعويضات مستحقة الدفع للموظفين املقيمين العاملين

 4يتناول الفصل الثالث مناقشة هذه املسوح يف القسم املعنون «جمع
البيانات عن إحصاءات السلع واخلدمات».

 5لالطالع على معلومات عن هذا املسح ،راجع الفصل الثالث ،القسم املعنون
«جمع البيانات من األشخاص واألسر املعيشية».

الدخل األويل
لدى هذه املؤسسات 6.وحتى لو استجابت جمموعة
جزئية فقط من السفارات لهذه املسوح ،قد يكون هناك
معلومات معقولة عن راتب الفرد وخالفه ،والذي يمكن عندئذ
ضربه يف عدد املوظفين احملليين العاملين لدى املؤسسات
األجنبية والدولية للحصول على تقدير كلي .وينبغي توافر
املعلومات عن املوظفين العاملين لدى هذه املؤسسات
من وزارة الشؤون اخلارجية للبلد املعني أو من املنظمات
احلكومية املماثلة.

بيانات االقتصادات الشريكة
 22-13يف بعض االقتصادات ،قد تكون بيانات
االقتصادات الشريكة هي أفضل مصدر للمعلومات عن
تعويضات العاملين (وخاصة القيود الدائنة) .وكبديل
لذلك ،يمكن استخدام بيانات االقتصادات الشريكة للتحقق
من صحة التقديرات املستقاة من مصادر أخرى .ومع
ذلك ،ينبغي ملعدي البيانات تقييم أساليب جمع البيانات
وساليلب األساليب التقدير التي تستخدمها االقتصادات
الشريكة للتأكد من موثوقية هذه البيانات.

نماذج البيانات والتقديرات االستقرائية

 23-13يف غياب بيانات كاملة ،يمكن استخدام نموذج
أو نماذج للبيانات لتقدير جزء من تعويضات العاملين أو
كلها .وينطوي استخدام معظم نماذج البيانات على ضرب
تقديرات ألعداد العاملين يف تقديرات نصيب الفرد من
التعويضات .ويمكن احلصول على أعداد املقيمين الذين
تربطهم عالقة عمل بين عامل ورب عمل يف اخلارج وأعداد
غير املقيمين الذي تربطهم عالقة عمل بين عامل ورب
عمل يف االقتصاد احمللي من إحصاءات الهجرة أو من أحد
املصادر الرسمية مثل الهيئة احلكومية اخملتصة .ويمكن أن
تستند تقديرات نصيب الفرد من التعويضات إىل الدراسات
املعيارية وتعديلها تعويضا عن النمو يف األجور بعد فترة
الدراسة وعن أي عوامل ضرورية أخرى .ويمكن للتقديرات أن
تستند أيضا إىل عوامل أخرى ذات صلة مثل متوسط إيرادات
املوظفين يف االقتصاد القائم بإعداد البيانات .ويمكن
استخدام هذا املؤشر الستخالص تقديرات للتعويضات
املدفوعة لغير املقيمين الذين تربطهم عالقة عمل بين
عامل ورب عمل يف االقتصاد القائم بإعداد البيانات أو
للتعويضات املدفوعة للموظفين احملليين العاملين لدى
السفارات األجنبية وما إىل ذلك .وباإلضافة إىل ذلك،
يمكن أن تستند مثل هذه التقديرات إىل متوسط إيرادات
العاملين يف االقتصادات الشريكة .ويمكن استخدام هذه
 6يتم وصف هذه املسوح بالفصل الثالث يف القسم املعنون «جمع البيانات
عن إحصاءات السلع واخلدمات».
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املؤشر الشتقاق تقديرات للتعويضات املدفوعة للمقيمين
الذين تربطهم عالقة عمل بين عامل ورب عمل باخلارج
أو للتعويضات املدفوعة للموظفين احملليين العاملين لدى
السفارات واملؤسسات املماثلة األخرى يف اخلارج التابعة
لالقتصاد القائم بإعداد البيانات.

 24-13وتنطوي التقديرات االستقرائية لتعويضات
العاملين بصفة عامة على أساليب مماثلة .فعندما يتم
استقراء أعداد العاملين ،ينبغي مراعاة أي تطورات معلومة
أو متوقعة قد حتدث يف االقتصاد القائم بإعداد البيانات
(أو يف االقتصادات الشريكة) ويكون لها تأثير حمتمل على
تلك األعداد .وباملثل ،عند استقراء تقديرات نصيب الفرد من
التعويضات ،ينبغي مراعاة التطورات املعلومة أو املتوقعة
يف األجور ،وعند االقتضاء ،يف أسعار الصرف.

دخل االستثمار

مقدمة

 25-13دخل االستثمار هو الدخل الناشئ عن ملكية
األصول املالية اخلارجية ومستحق الدفع من املقيمين يف
أحد االقتصادات إىل املقيمين يف اقتصاد آخر .ويتسق هيكل
حساب دخل االستثمار مع ذلك اخلاص بالتدفقات واملراكز
املالية املناظرة ،األمر الذي من شأنه تيسير حتليل معدالت
العائد .وينشأ دخل استثمار عن غالبية األدوات املالية.
فأدوات الدين من قبيل حقوق السحب اخلاصة ،والقروض،
وغالبية سندات الدين ،والودائع (بما يف ذلك حسابات الذهب
غير اخملصصة) تنشأ عنها مدفوعات فائدة .وحقوق امللكية
وأسهم صناديق االستثمار تنشأ عنها توزيعات أرباح
أو توزيعات أخرى من دخل املؤسسة .أما سبائك الذهب،
والعملة ،والودائع بدون فوائد ،واملشتقات املالية ،وخيارات
االكتتاب املمنوحة للموظفين فال ينشأ عنها دخل استثمار.
 26-13وينقسم دخل االستثمار إىل العناصر التالية
ألغراض إعداد البيانات (ال تتبع تسلسل العناصر األساسية
يف دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل ،الطبعة
السادسة):
• الفائدة اخلالصة (ما عدا خدمات الوساطة املالية
املقيسة بصورة غير مباشرة)

• دخل الشركات املوزع:

• توزيعات األرباح على حصص امللكية بخالف أسهم
صناديق االستثمار

• املسحوبات من دخل أشباه الشركات

• األرباح املُعاد استثمارها على االستثمار األجنبي
املباشر بخالف صناديق االستثمار

224

مرشد جتميع بيانات ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل

• دخل االستثمارات األخرى:
• دخل االستثمار الذي ُيعزى إىل حملة الوثائق يف
نظم التأمين
• دخل االستثمار مستحق الدفع على املستحقات
التقاعدية والضمانات املوحدة
• دخل االستثمار الذي ُيعزى إىل حملة أسهم
صناديق االستثمار
• توزيعات األرباح
• األرباح املُعاد استثمارها
 27-13يجب أن ُيب َّوب دخل االستثمار بحسب الفئات
الوظيفية للحساب املايل :االستثمار املباشر ،واستثمار
احلافظة ،واالستثمارات األخرى ،واألصول االحتياطية.
ويجب تبويب دخل االستثمار املباشر إىل توزيعات
األرباح واملسحوبات من دخل أشباه الشركات ،واألرباح
املُعاد استثمارها (بما يف ذلك دخل االستثمار الذي ُيعزى
إىل حملة أسهم صناديق االستثمار الذين تربطهم عالقة
استثمار مباشر) ،والفائدة .وهذه العناصر ،فيما عدا األرباح
قسم بدورها بحسب الطرف املقابل—
املُعاد استثمارهاُ ،ت َّ
أي املستثمرين املباشرين ،ومؤسسات االستثمار املباشر،
واملؤسسات الزميلة .ويف التبويبات التكميلية للمؤسسات
الزميلة ،يتم حتديد املؤسسة األم صاحبة السيطرة النهائية
بوصفها مقيمة أو غير مقيمة يف االقتصاد القائم بإعداد
البيانات ،أو غير معروفة .ويوضح بند تكميلي دخل
االستثمار املباشر الذي ُيعزى إىل حملة الوثائق يف نظم
التأمين وصناديق معاشات التقاعد والضمانات املوحدة،
وإىل حملة أسهم صناديق االستثمار ،مع تبويب منفصل
إىل دخل االستثمار الذي ُيعزى إىل حملة أسهم صناديق
االستثمار.
 28-13ويجب تبويب دخل استثمارات احلافظة إىل
توزيعات األرباح على حصص امللكية بخالف أسهم
صناديق االستثمار ،ودخل االستثمار الذي ُيعزى إىل حملة
أسهم صناديق االستثمار (والذي ينقسم بدوره إىل توزيعات
األرباح واألرباح املُعاد استثمارها) ،والفائدة على سندات
الدين بحسب أجل االستحقاق (أي قصيرة األجل وطويلة
األجل).
 29-13ويب َّوب دخل االستثمارات األخرى إىل الدخل
من حصص امللكية وأسهم صناديق االستثمار غير املب َّوبة
ضمن أي فئات وظيفية أخرى ،والفائدة ،والدخل الذي ُيعزى
إىل حملة الوثائق يف نظم التأمين وصناديق معاشات
التقاعد والضمانات املوحدة.
ويب َّوب الدخل من األصول االحتياطية إىل الدخل
ُ 30-13
من حصص امللكية وأسهم صناديق االستثمار والفائدة.
 31-13وبالنسبة للفائدة قبل رسوم خدمات الوساطة
املالية املقيسة بصورة غير مباشرة فينبغي اإلفصاح عنها
كبند للتذكرة لالستثمار املباشر ،واالستثمارات األخرى،
واألصول االحتياطية.

 32-13وتوجد يف الغالب صالت وثيقة بين دخل
االستثمار ،واملعامالت يف األصول واخلصوم املالية
اخلارجية (احلساب املايل مليزان املدفوعات) ،ومراكز هذه
األصول واخلصوم (وضع االستثمار الدويل) .ونظرا لهذه
الصالت ،غالبا ما يتم إعداد تقديرات دخل االستثمار من
مصادر مماثلة لتلك املستخدمة يف إعداد بيانات احلساب
املايل ووضع االستثمار الدويل .وعليه ،قد يكون من املفيد
الرجوع إىل الفصل التاسع بجانب اجلزء الذي يتناول دخل
االستثمار يف هذا الفصل.

مصادر البيانات

 33-13يمكن استخدام مسوح املؤسسات (بما يف ذلك
الشركات املالية) التي تملك أصوال وخصوما خارجية ،أو
نظام إلبالغ بيانات املعامالت الدولية ،أو املصادر الرسمية
لقياس معامالت دخل االستثمار يف ميزان املدفوعات .وأيا
كان املنهج املستخدم ،ينبغي أن ُتصمم طرق جمع وتقدير
البيانات تصميما جيدا على نحو يضمن قياس دخل
االستثمار بدقة .ويلخص اجلدول  1-13االستراتيجيات
احملتملة إلعداد البيانات املتاحة أمام معدي البيانات.

 34-13ومسوح املؤسسات قد تكون انتقائية (مثال ،تركز
فقط على الشركات املالية أو املؤسسات التي ترتبط بعالقات
استثمار مباشر) أو واسعة النطاق (مثال ،تغطي تقريبا كافة
املؤسسات التي تملك أصوال وخصوما خارجية) .ويجب قيد
الدخل األويل على أساس إجمايل—أي قبل خصم الرسوم
املالية والضرائب املستقطعة عند املنبع .ومن املهم أن
تتسم استمارات جمع البيانات ملسوح املؤسسات بالتصميم
اجليد ،وأن تتحلى جهات اإلبالغ بفهم جيد ملتطلبات جمع
البيانات ،وأن يتم احلفاظ على اتصال وثيق بين معدي
البيانات واجلهات اجمليبة على املسوح .وقد تنطوي مسوح
املؤسسات على جمع بيانات من جهات الوساطة املالية
التي تبلِّغ بيانات عن الدخل من األوراق املالية.

 35-13ويمكن أيضا احلصول على بيانات عن دخل
االستثمار ،مثل الدخل املرتبط بالدين الرسمي واألصول
االحتياطية ،من املصادر الرسمية .فاملكتب الرسمي املعني
بالديون قد يكون لديه أيضا معلومات عن الفائدة مستحقة
الدفع من قطاعات االقتصاد األخرى ،خاصة عندما تكون
مدفوعات الفوائد مضمونة من احلكومة .ويشترط بعض
االقتصادات ،إما كجزء من الرقابة على النقد األجنبي
أو إجراءات املوافقة على االستثمار األجنبي ،أن تقدم
املؤسسات طلبات لتحويل األرباح .ويمكن استخدام هذه
الطلبات لتقدير بعض عناصر دخل االستثمار ،ولكن ينبغي
االنتباه إىل أن الطلبات ال ُتترجم دائما إىل أرباح حم َّولة
فعليا.

الدخل األويل
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اجلدول  :1-13إعداد بيانات دخل االستثمار والبنود األخرى ضمن الدخل األويل
الوصف

مصدر البيانات وطريقة إعداد البيانات

دخل االستثمار املباشر
الدخل من حصص امللكية وأسهم صناديق االستثمار
توزيعات األرباح واملسحوبات من دخل أشباه الشركات
مستثمر مباشر يف مؤسسة استثمار مباشر
مؤسسات استثمار مباشر يف مستثمر مباشر
بين مؤسسات زميلة
إذا كانت املؤسسة األم صاحبة السيطرة النهائية مقيمة
إذا كانت املؤسسة األم صاحبة السيطرة النهائية غير مقيمة
إذا كانت املؤسسة األم صاحبة السيطرة النهائية غير معروفة
أرباح معاد استثمارها
دخل االستثمار الذي يعزى إىل حملة الوثائق يف نظم التأمين ومعاشات
التقاعد والضمانات املوحدة ،وإىل حملة أسهم صناديق االستثمار

يمكن جمع البيانات عن توزيعات األرباح واملسحوبات من دخل أشباه الشركات ،جنب
إىل جنب مع الفائدة ،من خالل مسوح املؤسسات أو من نظام إلبالغ بيانات املعامالت
الدولية .ويف احلالتين ،ينبغي احلرص على جمع بيانات الدخل غير النقدي .غير أنه
ينبغي ملعدي البيانات اإلملام بقيود نظام إبالغ بيانات املعامالت الدولية عند جمع
تلك البيانات .على سبيل املثال ،قد يواجه مبلغو البيانات صعوبات يف حتديد الطرف
املقابل (مستثمر مباشر أو مؤسسة استثمار مباشر أو مؤسسة زميلة) ،وكذلك موقع
املؤسسة األم صاحبة السيطرة النهائية.
يمكن جمع البيانات عن األرباح املُعاد استثمارها كبند تكميلي يف مسوح املؤسسات،
أو نظام إلبالغ بيانات املعامالت الدولية ،أو يف بعض األحيان كمنتج ثانوي لنظام
الصرف األجنبي أو نظام املوافقة على االستثمار األجنبي.

الفائدة
مستثمر مباشر يف مؤسسة استثمار مباشر
مؤسسات استثمار مباشر يف مستثمر مباشر
بين مؤسسات زميلة
إذا كانت املؤسسة األم صاحبة السيطرة النهائية مقيمة
إذا كانت املؤسسة األم صاحبة السيطرة النهائية غير مقيمة
إذا كانت املؤسسة األم صاحبة السيطرة النهائية غير معروفة
بند للتذكرة :الفائدة قبل رسوم خدمات الوساطة املالية املقيسة بصورة
غير مباشرة

يمكن جمع البيانات عن دخل االستثمار الذي ُيعزى إىل حملة الوثائق يف نظم التأمين
ومعاشات التقاعد والضمانات املوحدة ،وإىل حملة أسهم صناديق االستثمار ،من
خالل مسح للمؤسسات املشاركة يف هذا النشاط—كشركات التأمين.

دخل استثمارات احلافظة
الدخل من حصص امللكية وأسهم صناديق االستثمار
توزيعات األرباح على حصص امللكية بخالف أسهم صناديق االستثمار
دخل االستثمار الذي ُيعزى إىل حملة أسهم صناديق االستثمار
الفائدة
قصيرة األجل
طويلة األجل

يمكن جمع البيانات عن قيود الدخل الدائنة واملدينة (الدخل مستحق القبض على
املطالبات على غير املقيمين والدخل مستحق الدفع على اخلصوم لغير املقيمين)
يف مسوح الشركات و/أو مسوح جهات الوساطة املالية و/أو أمناء احلفظ ،أو نظام
إلبالغ بيانات املعامالت الدولية ،أو من السجالت الرسمية .وينبغي توخي احلرص
للتأكد من قياس الدخل الذي استحق ولكنه مل ُيدفع بعد وموازنته على النحو السليم
يف احلساب املايل .وقد تنطوي منهجية بديلة على االحتفاظ بسجل لألوراق املالية يف
حوزة املقيمين وتقدير توزيعات األرباح والفائدة على تلك األوراق املالية باستخدام
حتليل العائد.

دخل االستثمارات األخرى
املسحوبات من دخل أشباه الشركات
الفائدة
بند للتذكرة :الفائدة قبل رسوم خدمات الوساطة املالية املقيسة بصورة
غير مباشرة
دخل االستثمار الذي ُيعزى إىل حملة الوثائق يف نظم التأمين ومعاشات
التقاعد والضمانات املوحدة

يمكن جمع البيانات من خالل مسوح املؤسسات ،أو نظام إلبالغ بيانات املعامالت
الدولية ،أو مصادر القطاع الرسمي .ويقدر بعض االقتصادات تدفقات الدخل على
أصول معينة مثل ودائع القطاعات األخرى باخلارج ،باستخدام بيانات يتم احلصول
عليها من املؤسسات الدولية .وكبديل عن ذلك ،قد يتم استخدام نماذج بيانات قائمة
على حتليل العائد لتقدير عناصر بعينها.
الفائدة تشمل أيضا الفائدة مستحقة الدفع على تخصيصات حقوق السحب اخلاصة.

األصول االحتياطية
الدخل من حصص امللكية وأسهم صناديق االستثمار
الفائدة
بند للتذكرة :الفائدة قبل رسوم خدمات الوساطة املالية املقيسة بصورة
غير مباشرة

يمكن جمع البيانات من مصادر القطاع الرسمي .وتتضمن ،من بين جملة أمور ،الفائدة
مستحقة القبض على حيازات حقوق السحب اخلاصة.

الدخل األويل اآلخر
ضرائب املنتجات واإلنتاج
الدعم
الريع

يمكن جمع البيانات من خالل مسوح املؤسسات ،أو نظام إلبالغ بيانات املعامالت
الدولية ،أو مصادر القطاع الرسمي .وينبغي توخي احلرص للتأكد من قياس الريع
الذي استحق ولكنه مل ُيدفع بعد وموازنته على النحو السليم يف احلساب املايل .وينبغي
أن تتوافر البيانات عن ضرائب املنتجات واإلنتاج من املصادر الرسمية مثل سجالت
الضرائب (يف حالة الضريبة اخملصومة من املنبع) وسجالت الهيئات احلكومية
اخملتصة األخرى (يف حالة الرسوم ،والغرامات وما إىل ذلك) .وينبغي أن تتوافر بيانات
الدعم أيضا من الهيئات احلكومية اخملتصة.

املصدر :خبراء صندوق النقد الدويل.
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مرشد جتميع بيانات ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل

 36-13ويمكن استخدام نظام إبالغ بيانات املعامالت
الدولية كمصدر مفيد للبيانات لقياس دخل االستثمار .غير
أن بعض املعامالت يتطلب اهتماما خاصا إذا ما ُأريد
قياس دخل االستثمار على نحو كامل ودقيق .ولن تتم
مالحظة مدفوعات الفائدة التي استحقت ولكنها مل تدفع
ما مل يراقب معدو البيانات مثل هذه العمليات بعناية .ويتم
تناول موضوع قيد الفائدة على أساس االستحقاق بمزيد من
التفاصيل يف الفقرة  73-13يف هذا الفصل .فضال عن ذلك،
ال يتم العديد من معامالت دخل االستثمار من خالل النظام
املصريف أو ال ينطوي على دفع للنقدية (كاألرباح املعاد
استثمارها ودخل االستثمار احملقق على االحتياطيات
الفنية لدى شركات التأمين) .ويف احلاالت التي تكون
فيها هذه املعامالت كبيرة ،ينبغي ملعدي البيانات التأكد
من إبالغ بيانات هذه املعامالت وأيضا من تسجيل قيود
موازنة يف حسابات ميزان املدفوعات .على سبيل املثال،
من املرجح جلوء معدي البيانات إىل خماطبة املؤسسات
وشركات التأمين بشكل مباشر لقياس األرباح املُعاد
استثمارها التي ُتعزى إىل املستثمرين املباشرين ودخل
االستثمار الذي ُيعزى إىل حملة الوثائق.

 37-13ويميل العديد من اجمليبين على املسوح إىل
تسجيل معامالت معينة بعد خصم تكاليف حمددة ،على
سبيل املثال بعد خصم العموالت أو الرسوم أو الضرائب.
وينبغي أن تكون التعليمات الواردة يف املسوح فيما يتعلق
بهذه األمور واضحة لضمان إبالغ البيانات وفقا ملتطلبات
ميزان املدفوعات ،أي قبل خصم هذه التكاليف .كذلك أن
اخلصومات ودخل عالوات اإلصدار املرتبط بأوراق مالية
بخالف حقوق امللكية قد ال يمكن فصلها عن مبالغ أخرى
مدفوعة عند االسترداد ،وعليه ينبغي تصميم نظام إلبالغ
بيانات املعامالت الدولية جلمع معلومات عن العالوات
واخلصومات التي يجب إدراجها ضمن دخل االستثمار ،وإال
7
ينبغي حتديد مصادر بديلة لهذه املعلومات.
 38-13وبما أن األشخاص الذين يملؤون استمارات
نظام إبالغ بيانات املعامالت الدولية قد ال يكونون على
علم بمستوى التفاصيل ،ينبغي أن ُيص َّمم نظام إبالغ
بيانات املعامالت الدولية تصميما جيدا لضمان التبويب
الصحيح للمعامالت .ويتم تناول إعداد بيانات األرباح
املُعاد استثمارها يف قسم الحق يف هذا الفصل.
 7املعامالت املالية املرتبطة املب َّلغة يف نظام إلبالغ بيانات املعامالت
الدولية قد ينبغي أيضا تعديلها ملراعاة العالوات واخلصومات.

التقدير يف غياب البيانات
والتقديرات االستقرائية
 39-13إن أكثر املناهج شيوعا لتقدير دخل االستثمار يف
غياب املعلومات املباشرة عن مقبوضات أو مدفوعات دخل
االستثمار هو استخدام نموذج بيانات يتم فيه تطبيق عائدات
الدخل على مستويات األصول أو اخلصوم املالية 8.وهذا املنهج
مستخدم بشكل شائع جدا لتقدير الفائدة وتوزيعات األرباح
ويستخدم يف بعض األحيان لتقدير الدخل
على األوراق املالية ُ
على بنود مالية أخرى كالقروض والودائع .غير أن هذا املنهج
قلما ُيستخ َدم لقياس دخل االستثمار املباشر .وعلى غرار
غالبية نماذج البيانات األخرى ،فإن نموذج عائد الدخل غالبا
ما يعمل بشكل جيد عند استخدامه على مستوى أكثر تفصيال
من التقسيم .على سبيل املثال ،سوف يتم استخالص تقديرات
ُفضلى للقيود املدينة ضمن دخل استثمارات احلافظة إذا ما
ُوضع نموذجان منفصالن حلصص امللكية وسندات الدين.
ويف النماذج األكثر تطورا ،فإن دخل كل نوع من أنواع األوراق
املالية احملتفظ بها يمكن تقديره بصورة منفصلة .ويتم تناول
نماذج البيانات بمزيد من املناقشة يف الفصل الثامن.
 40-13وأحد العناصر األساسية لوضع تقديرات ذات
نوعية جيدة هو اختيار عائد دخل مناسب .ففي حالة
تقديرات القيود املدينة ضمن األرباح املوزعة ،فإن متوسط
عائد السهم يف أسواق األوراق املالية لالقتصاد القائم
بإعداد البيانات يمكن أن يكون مؤشرا جيدا .أما بالنسبة
لتقديرات القيود الدائنة ضمن األرباح املوزعة ،فإن متوسط
العائد املرجح يف أسواق األوراق املالية لالقتصادات
الشريكة يمكن أن يكون مناسبا .وبخصوص القيود املدينة
والدائنة للفائدة ،يمكن وضع نماذج منفصلة لكل نوع مهم
من األدوات وبحسب كل عملة حترر بها األصول واخلصوم
املالية .على سبيل املثال ،يف حالة خصوم القروض املقومة
بالدوالر األمريكي ،قد يكون العائد املناسب هو سعر الفائدة
على القروض يف الواليات املتحدة ،معدال للتعويض عن
اخملاطر (إن وجدت) املرتبطة باالقتصاد القائم بإعداد
البيانات .ويقدم تقرير اإلحصاءات املالية الدولية ،الصادر
عن صندوق النقد الدويل ،عددا من أسعار الفائدة التي يمكن
أن تكون مفيدة يف حتديد العائدات املناسبة 9.وإذا تعذر هذا
 8يمكن قياس مستويات األصول واخلصوم املالية مباشرة أو اشتقاقها
باستخدام طريقة اجلرد املستمر .ونماذج اجلرد املستمر لألوراق املالية
للحافظة عادة ما تتضمن استخدام مؤشرات مناسبة لألسواق املالية
لتحديد تأثير التغيرات يف املستويات غير املتعلقة باملعامالت .غير أنه
ينبغي قياس الرصيد سنويا كحد أدنى.
 9أسعار الفائدة هذه مدرجة يف اجلداول العاملية واإلقليمية الواردة يف
بداية كل إصدار من تقرير اإلحصاءات املالية الدولية.

الدخل األويل
النوع من التقسيم ،عندئذ يمكن تطبيق متوسط مرجح للعائد،
مع حتديد األوزان الترجيحية على أساس أي معلومات
متاحة .وفيما يتعلق بتكوين عمالت األصول واخلصوم
املالية ،يوصي دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار
الدويل (الطبعة السادسة) بإعداد بيانات جمموعة من
اجلداول كبند للتذكرة تغطي تكوين عمالت مطالبات الدين
لغير املقيمين (امللحق -9اجلدول األول1-أ) والتزامات
الدين على غير املقيمين (امللحق -9اجلدول األول2-أ).

 41-13وعندما ال تتوافر بيانات فعلية يف التوقيت
املناسب ،قد يتعين استقراء تقديرات دخل االستثمار من
بيانات الفترات السابقة .وغالبية أساليب التقدير االستقرائي
لدخل استثمارات احلافظة واالستثمارات األخرى تنطوي
على حتديد عائدات الدخل التاريخية .ويتم عندئذ تعديل هذه
العائدات ،يف حالة الفائدة ،تعويضا عن التغيرات يف أسعار
الفائدة وخماطر االئتمان ،ويف حالة توزيعات األرباح،
تعويضا عن التغيرات يف الربحية والسياسات املتعلقة
باحتجاز األرباح 10.و ُتط َّبق بعد ذلك العائدات املعدلة
على تقديرات املراكز ،والتي قد تستند إىل بيانات فعلية أو
يتم استقراؤها .وكبديل عن ذلك ،قد يلجأ ُمعدو البيانات
إىل استخدام جداول زمنية معلومة لدفع الفائدة يف حالة
عناصر دين معينة وحتليل العائد بالنسبة للباقي.

 42-13ويمكن استخدام أساليب مماثلة الستقراء دخل
االستثمار املباشر .وبالنسبة لدخل حصص امللكية من
االستثمار املباشر ،عادة ما تتحقق أفضل النتائج عندما
يتم استقراء جمموع دخل حصص امللكية—أي توزيعات
األرباح واملسحوبات من دخل أشباه الشركات مضافا إليها
األرباح املُعاد استثمارها—ثم ُي َّقسم إىل عناصره على
أساس أنماط التوزيع التاريخية والتغيرات املعروفة يف هذه
األنماط .وقد يكون بمقدور معدي البيانات أيضا احلصول
على معلومات مفيدة عن الربحية ومدفوعات توزيعات
األرباح من املناقشات مع عدد قليل من املستثمرين
املباشرين ذوي األهمية (يف حالة القيود الدائنة) ومؤسسات
االستثمار املباشر (يف حالة القيود املدينة).

 10التغيرات يف أسعار الفائدة لن تؤثر بشكل كامل على دخل االستثمارات
األخرى يف الفترات التي حتدث فيها التغيرات ألن العديد من األصول
واخلصوم املالية ستكون ذات أسعار فائدة ثابتة .وينبغي ملُعدي البيانات
حتليل عناصر أصول وخصوم االستثمارات األخرى لتحديد العنصر ذي
الفائدة الثابتة .وينبغي استخدام هذه املعلومات للتخفيف من وطأة تأثير
التغيرات يف أسعار الفائدة على تقديرات الدخل .وبالنسبة لتوزيعات أرباح
األسهم ،يمكن احلصول على معلومات عن التغيرات يف الربحية من مسوح
األرباح املستخدمة يف إعداد بيانات احلسابات القومية أو من السجالت
الضريبية .ويمكن احلصول على معلومات عن التغيرات يف سياسات
التوزيع من بورصات األسهم .على سبيل املثال ،يمكن استخدام التغيرات
يف نسبة متوسط عائدات توزيعات األرباح إىل معكوس متوسط نسبة السعر
إىل األرباح كمؤشر على التغيرات يف سياسات التوزيع.
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حساب األرباح املُعاد استثمارها للمستثمرين
املباشرين وحملة أسهم صناديق االستثمار

ُ 43-13تسب األرباح املُعاد استثمارها باستخدام
حسابات مؤسسات االستثمار املباشر أو صناديق االستثمار.
واألرباح املعاد استثمارها ملؤسسة ما هي نصيب املالك
من اإليرادات احملتجزة للمؤسسة أو صايف ادخار املؤسسة
(قبل أن ُتعتبر األرباح املعاد استثمارها واملستحقة الدفع
أرباحا موزعة) .وبحسب القواعد املتبعة ،يمكن بيان األرباح
احملتجزة ملؤسسة ما أو صايف مدخراتها (قبل عزو األرباح
املعاد استثمارها) كالتايل:
األرباح احملتجزة=11
 +صايف أرباح التشغيل (إيرادات التشغيل مطروحا منها
مصروفات التشغيل)
 +صايف دخل توزيعات األرباح مستحقة القبض
 +توزيعات األرباح مستحقة القبض
 توزيعات األرباح مستحقة الدفع +صايف الفائدة مستحقة القبض
 +الفائدة مستحقة القبض
 الفائدة مستحقة الدفع +نصيب املؤسسة يف األرباح احملتجزة ألي مؤسسات
استثمار مباشر
 +صايف الريع مستحق القبض
 +الريع مستحق القبض
 الريع مستحق الدفع +صايف التحويالت اجلارية
 +التحويالت اجلارية مستحقة القبض
 الضرائب والتحويالت اجلارية األخرى مستحقة الدفع -أي تعديل مقابل التغير يف املستحقات التقاعدية.

 44-13ويف اخلطوة التالية ،للحصول على األرباح
املُعاد استثمارها ،تتحدد حصة كل مساهم/مالك من
األرباح احملتجزة بضرب جمموع األرباح احملتجزة يف نسبة
استحقاقات املساهم/املالك على هذه األرباح احملتجزة:
األرباح املعاد استثمارها=
األرباح احملتجزة
 xنسبة حصص امللكية يف حيازة املساهم/املالك.
 45-13ومن ثم ،ال تتضمن األرباح املُعاد استثمارها
أي مكاسب أو خسائر حيازة متحققة أو غير متحققة (مثل

11راجع الفقرة  34-11من دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار
الدويل (الطبعة السادسة) ،والفقرة  63-26من نظام احلسابات القومية
لعام .2008
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مرشد جتميع بيانات ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل

مكاسب وخسائر احليازة الناشئة عن تغيرات األسعار أو
تغيرات أسعار الصرف أو التغيرات األخرى يف حجم األصول
مثل الشطب)؛ وبالتايل ُتستبعد من هذا احلساب .ونظرا ألن
مقاييس األرباح وفقا للقواعد احملاسبية لألعمال التجارية
غالبا ما تتضمن مكاسب أو خسائر احليازة ،فقد يستوجب
ذلك إجراء تعديالت على سجالت حسابات األعمال.
 46-13وينبغي أن تتوافر كافة هذه البيانات من
حسابات املؤسسات املعنية ،وبشكل أكثر حتديدا ،من كشوف
الدخل واإلنفاق واألرباح واخلسائر للمؤسسة .وبالنسبة
سمح للشركات بإبالغ البيانات
لالستثمار املباشر ،يمكن أن ُي َ
على أساس فردي أو يمكن جملموعة من املؤسسات املرتبطة
إبالغ البيانات على أساس موحد .وعندما تكون حسابات
هذه املؤسسات موحدةُ ،يشار إىل هذه املؤسسات باسم
«جمموعة املؤسسات احمللية» .ويف حالة كون جمموعة
املؤسسات احمللية مستثمر مباشر مقيم ،فإن اجملموعة تشمل
الوحدة املؤسسة التي تملك مؤسسة استثمار مباشرة جنبية
أجنبية بشكل مباشر ،واملؤسسات املقيمة التي تسيطر على
هذه املؤسسة بصورة مباشرة أو غير مباشرة ،واملؤسسات
املقيمة التي تخضع لسيطرة أي من تلك املؤسسات بصورة
مباشرة أو غير مباشرة داخل اقتصادها .وإذا كانت جمموعة
املؤسسات احمللية مؤسسة استثمار مباشر مقيمة ،فإن
اجملموعة تشمل املؤسسة املقيمة التي تخضع للسيطرة
املباشرة ملستثمر مباشر أجنبي أو لنفوذه املباشر ،باإلضافة
إىل الوحدات املؤسسية التي تخضع لسيطرتها املباشرة أو
غير املباشرة داخل اقتصاداتها (احمللية) .ولتحقيق االتساق
الكامل مع متطلبات منهجية ميزان املدفوعات ،قد يضطر
ُمعدو بيانات ميزان املدفوعات إىل إجراء بعض التعديالت
التي يتم تناولها الحقا باملناقشة.
 47-13ويتمثل أحد عناصر األرباح احملتجزة يف
فائض التشغيل الصايف ،وهو القيمة املضافة من عمليات
املؤسسة—أي قيمة اخملرجات مطروحا منها قيمة املدخالت
الوسيطة؛ مطروحا منها استهالك رأس املال الثابت (شامال
أي ُمخصص لهذا االستهالك)؛ مطروحا منها الضرائب على
اإلنتاج (مطروحا منها الدعم)؛ مطروحا منها تعويضات
العاملين.
 48-13وينبغي حساب استهالك رأس املال الثابت على
أساس التكلفة اجلارية (وليس التكلفة التاريخية) إلحالل
األصول الثابتة املستهلكة (الفقرة  ،45-11دليل ميزان
املدفوعات ووضع االستثمار الدويل ،الطبعة السادسة) .غير
أن حسابات املؤسسة قد تعكس جمموعة متنوعة من األسس،
بما يف ذلك اإلهالك على أساس التكلفة التاريخية .ولدى
إسداء معدي البيانات املشورة للشركات بشأن كيفية إبالغ
البيانات ،يمكنه أن يقترح حساب استهالك رأس املال الثابت
باستخدام الطرق احملاسبية التي تقوم على أساس التكلفة
اجلارية وباستبعاد أي تخفيضات ضريبية خاصة لإلهالك،
مثل خمصصات اإلهالك املعجل .وكبديل لذلك ،يمكن ملعدي

بيانات ميزان املدفوعات ،باالشتراك مع معدي بيانات
احلسابات القومية ،إجراء تعديل إجمايل—بناء على املعرفة
باملمارسات احملاسبية للمؤسسة—على تقديرات استهالك
رأس املال الثابت التي تقوم عليها البيانات املب َّلغة بشأن
األرباح املُعاد استثمارها .واخليار اآلخر هو قيام معدو
بيانات ميزان املدفوعات بسؤال املؤسسات عن األساس
الذي بناء عليه تم قيد استهالك رأس املال الثابت؛ وإذا مل
ُتستخدم التكلفة اجلارية إلحالل األصول الثابتة املستهلكة،
قد ينظر معدو البيانات يف إجراء تعديالت على البيانات
املب َّلغة يف فرادى استمارات جمع البيانات.
 49-13وينبغي تعديل صايف فائض التشغيل لتحديد
األرباح املُعاد استثمارها من خالل األخذ يف االعتبار
األرباح اجلارية األخرى (مثل توزيعات األرباح مستحقة
القبض) ،وصايف مقبوضات الفائدة (الفائدة مستحقة
القبض مطروحا منها الفائدة مستحقة الدفع) ،والتحويالت
اجلارية (مثل إعانات الدعم املتلقاة) ،واألرباح املُعاد
استثمارها مستحقة القبض من مؤسسات أخرى (بما يف ذلك
املؤسسات الكائنة يف اخلارج).
 50-13ويتم يف النهاية احلصول على األرباح احملتجزة
بعد خصم الضرائب مستحقة الدفع من صايف األرباح وأي
توزيعات أرباح مستحقة الدفع (أو مسحوبات من دخل أشباه
الشركات) .وينبغي حساب حصة املساهم/املالك يف األرباح
احملتجزة وفقا حلصة ملكية املساهم/املالك يف املؤسسة.

 51-13وكما أسلفنا ،ينبغي استبعاد بيانات املكاسب
واخلسائر الرأسمالية من حساب األرباح احملتجزة ،حتى وإن
كانت مدرجة يف كشوف األرباح واخلسائر للمؤسسة .وعلى
سبيل املثال ،إذا دفعت مؤسسة ما أرباح ًا على األسهم نتيجة
بيع أصل مايل حققت عليه ربحا استثنائيا—أي أن سعر
بيع األصل كان أكبر كثيرا من سعر الشراء—ينبغي عرض
التوزيع املقدم للمستثمر يف احلساب املايل باعتباره توزيعا
لرأس مال مساهم واستبعاده من حساب األرباح املُعاد
استثمارها.
 52-13وقد تكون مؤسسات التأمين مؤسسات استثمار
ويحسب صايف فائض التشغيل ملؤسسات التأمين
مباشرُ .
كالتايل:
صايف فائض التشغيل (إيرادات التشغيل مطروحا منها
مصروفات التشغيل) =
حسب على أنه األقساط
اخملرجات من «اإلنتاج» (والذي ُي َ
الفعلية املكتسبة مضافا إليها مكمالت األقساط مطروحا
منها املطالبات املعدلة املستحقة (أو التغيرات يف
االحتياطيات االكتوارية)
 +توزيعات األرباح/الفائدة مستحقة القبض من استثمار
األصول الذاتية
 -تكاليف التشغيل (الرواتب ،واإليجار وخالفه).

الدخل األويل
 53-13ويمكن أيضا لشركات تلقي الودائع (البنوك) أن
تكون مؤسسات استثمار مباشر .وينبغي أن ُيحسب صايف
فائض التشغيل لشركات تلقي الودائع والشركات املالية
األخرى على أنه يساوي اإليرادات القائمة على الرسوم (بما
يف ذلك الرسوم احملتسبة مثل تلك املتحققة من املتاجرة
يف العمالت األجنبية) ،مضافا إليها دخل امللكية مستحق
القبض ،مطروحا منها دخل امللكية مستحق الدفع .ويمثل
تخفيض قيم القروض وشطبها واألدوات املالية األخرى
خسائر رأسمالية ،ومن ثم يجب استبعادها من حساب
فائض التشغيل.

 54-13كذلك يمكن استخالص األرباح املُعاد
استثمارها من دراسة امليزانية العمومية للمؤسسة .فأحد
عناصر امليزانية العمومية هو أموال املساهمين ،والتي
يمكن أن تتغير يف فترة ما نتيجة ملا يلي:
• إصدارات األسهم مطروحا منها االستردادات

• البنود االستثنائية مثل املكاسب واخلسائر الرأسمالية
• التغيرات يف احتياطيات إعادة التقييم
• األرباح احملتجزة

 55-13ومن ثم ،يمكن قياس األرباح احملتجزة بصورة
مباشرة أو باشتقاقها عن طريق خصم العناصر الثالثة
األوىل من جمموع التغير يف أموال املساهمين .ومع ذلك،
ينبغي أن يكون معدو البيانات على علم بأن امليزانية
العمومية للمؤسسة يمكن أن تعد وفق قواعد حماسبية تختلف
عن تلك التي تقتضيها منهجية ميزان املدفوعات( .وبصفة
خاصة ،قد تنشأ فروق فيما يتعلق بتقييمات املراكز،
وتسجيل وتبويب املكاسب واخلسائر الرأسمالية ،واستهالك
رأس املال الثابت) .ويمكن للفروق أن تؤثر على اشتقاق
األرباح املُعاد استثمارها من امليزانيات العمومية ،وينبغي
إجراء تعديل مناسب عندما يكون التأثير كبيرا .ولهذا السبب،
يفضل العديد من ُمعدي بيانات ميزان املدفوعات حساب
األرباح املعاد استثمارها من خالل حتليل كشوف األرباح
واخلسائر (والتي يمكن فيها حتديد التعديالت املناسبة
بصورة أكثر يسرا) بدال من حساب األرباح املعاد استثمارها
من امليزانيات العمومية.
 56-13ويف حالة وجود سلسلة من عالقات االستثمار
املباشر ،ينبغي قيد األرباح املعاد استثمارها بين املستثمر
املباشر ومؤسسات االستثمار املباشر اململوكة بصورة
مباشرة فقط—أي عندما تكون هناك ملكية مباشرة قدرها
 %10أو أكثر؛ ويتعين على مؤسسة االستثمار املباشر
اململوكة بصورة مباشرة إدراج نصيبها من األرباح املعاد
استثمارها ملؤسسات االستثمار املباشر يف سلسلة ملكيتها
عند حساب أرباحها املُعاد استثمارها.
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 57-13ويمكن أن تكون إشارة األرباح املُعاد
استثمارها سالبة أو موجبة لكل من املستثمر ومؤسسة
االستثمار املباشر أو صناديق االستثمار .واألرباح السالبة
املُعاد استثمارها تدل ،بالنسبة للفترة املرجعية ،على أن
توزيعات األرباح التي دفعتها مؤسسة االستثمار املباشر أو
صناديق االستثمار أعلى من صايف األرباح يف تلك الفترة
أو أن املؤسسة تزاول عملها بخسارة.
 58-13وينبغي قيد األرباح السالبة املُعاد استثمارها
التي تتكبدها مؤسسة استثمار مباشر مقيمة كالتايل:

• قيد مدين سالب لدخل االستثمار من االستثمار
املباشر—الدخل من حصص امللكية—أرباح ُمعاد
استثمارها
• قيد سالب موازن يف احلساب املايل—االستثمار
املباشر—حصص امللكية—إعادة استثمار األرباح
(صايف حتمل اخلصوم).

 59-13وينبغي قيد األرباح السالبة املُعاد استثمارها
التي يحصل عليها مستثمر مباشر مقيم كالتايل:

• قيد دائن سالب لدخل االستثمار من االستثمار
املباشر—الدخل من حصص امللكية—أرباح ُمعاد
استثمارها

• قيد سالب موازن يف احلساب املايل—االستثمار
املباشر—حصص امللكية—إعادة استثمار األرباح
(صايف اقتناء األصول املالية).

 60-13ومن ثم ،إذا تكبدت مؤسسة استثمار مباشر
خسارة تشغيلية قدرها  100وحدة ،ينبغي تسجيل قيود
ميزان املدفوعات التالية:
أ -بالنسبة ملؤسسة االستثمار املباشر:
احلساب اجلاري
الدخل األويل
دخل االستثمار
االستثمار املباشر
الدخل من حصص امللكية
األرباح املعاد استثمارها

دائن

100−
صايف اقتناء
األصول املالية

احلساب املايل
االستثمار املباشر
حصص امللكية
إعادة استثمار األرباح

مدين

صايف
حتمل اخلصوم
liabilities

100−
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ب -بالنسبة للمستثمر املباشر:
احلساب اجلاري
الدخل األويل
دخل االستثمار
االستثمار املباشر
الدخل من حصص امللكية
األرباح املعاد استثمارها

دائن

مدين

100صايف اقتناء
األصول
املالية

12

صايف
حتمل اخلصوم

احلساب املايل

االستثمار املباشر
  حصص امللكية
إعادة استثمار األرباح

رسوم الوساطة املالية املقيسة بصورة غير مباشرة ،مع قيد
بند تذكرة بقيمة «الفائدة الفعلية» ،أي الفائدة قبل التعديل
ملراعاة رسوم خدمات الوساطة املالية املقيسة بصورة غير
مباشرة (لالطالع على مثال رقمي ،راجع اإلطار  5-10يف
دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل ،الطبعة
السادسة).
 63-13وتقيد الفائدة يف ميزان املدفوعات على أساس
االستحقاق 13.أي أن الفائدة على املبلغ األصلي القائم
تقيد باعتبار أنها تتراكم باستمرار على املبلغ املستحق
للدائن .والفائدة املستحقة هي املبلغ الذي يحصل عليه
الدائن يف النهاية ويستحق الدفع من املدين .و”الفائدة
الفعلية” املستحقة (تنشر كبند للتذكرة) تتضمن أيضا رسوم
الوساطة املالية املقيسة بصورة غير مباشرة املستحقة.
والفائدة املستحقة قد تختلف عن املبلغ الواجب دفعه خالل
فترة معينة ،وهذا املبلغ قد يختلف بدوره عن املبلغ املدفوع
فعليا خالل الفترة .ويف ميزان املدفوعات ،يمكن أن تتخذ
القيود املوازنة للفائدة املستحقة شكال من ثالثة أشكال.
 64-13أوال ،إذا استحقت فائدة خالل فترة معينة ولكنها
ليست واجبة الدفع يف تلك الفترة ،يجب قيد البند املوازن
للفائدة املستحقة باعتباره معاملة يف احلساب املايل يف
نفس نوع أداة املبلغ األصلي .على سبيل املثال ،إذا اقتنى
مقيم (شركة غير مالية مثال) يف االقتصاد القائم بإعداد
البيانات سندا صادرا عن مؤسسة غير مقيمة ،واستحقت
فائدة  %10ولكنها ليست واجبة الدفع خالل فترة معينة،
يجب تسجيل قيود ميزان املدفوعات التالية:

100-

 61-13بالنسبة ألسهم صناديق االستثمار اململوكة
لغير املقيمين ،وبالنسبة أيضا حلصص ملكية املستثمرين
املباشرين يف مؤسسات االستثمار املباشر اخلاصة بهم،
حتتسب األرباح احملتجزة باعتبارها مستحقة الدفع
للمالكين/املستثمرين املباشرين ويعاد استثمارها
باعتبارها زيادة يف حصص ملكيتهم .ويف احلاالت األخرى
املتعلقة بحصص امللكية اململوكة لغير املقيمين ،ال تنشأ
نتيجة عن األرباح احملتجزة للمالكين معامالت حمتسبة يف
حساب الدخل أو احلساب املايل .وبالتايل ،فإن الزيادة يف
قيمة حصص امللكية نتيجة تراكم األرباح احملتجزة التي
ال ُتعزى للمالكين تنعكس يف زيادة قيمة حصص امللكية
يف وضع االستثمار الدويل بدون معامالت يف ميزان
املدفوعات ،وبالتايل تقيد باعتبارها إعادة تقييم.

تسجيل دخل الفائدة على أساس االستحقاق

 62-13قد ُينظَ ر إىل الفائدة باعتبارها مؤلفة من عنصر
دخل ورسم خدمة (خدمات الوساطة املالية املقيسة بصورة
غير مباشرة) 12.ولقيد خدمات الوساطة املالية املقيسة
بصورة غير مباشرة كخدمات مالية مدرجة ضمنا يف
الفائدة يتعين إجراء تعديالت مقابلة يف بيانات الفائدة
املسجلة يف حساب الدخل األويل .ويتم توزيع الفائدة
الفعلية التي يدفعها املقترضون ما بين رسم «فائدة
خالصة» بالسعر املرجعي (يف حساب الدخل األويل) ورسوم
خدمات وساطة مقيسة بصورة غير مباشرة (يف اخلدمات).
وباملثلُ ،تسب الفائدة اخلالصة التي يحصل عليها
املودعون بتطبيق السعر املرجعي على املودعين ،بينما
يقيد الفرق بين الفائدة الفعلية والفائدة بالسعر املرجعي
كخدمة يستهلكها املودعون تعادل الفرق بين الفائدة
الفعلية وسعر الفائدة املرجعي .وتقيد «الفائدة اخلالصة»
يف حسابات الدخل األويل ،أي الفائدة بعد تعديلها الستبعاد
1

 12ترد مناقشة تفصيلية عن رسوم خدمات الوساطة املالية املقيسة بصورة
غير مباشرة يف امللحق  3لهذا املرشد.

دائن
احلساب اجلاري
الدخل األويل
دخل االستثمار
استثمار احلافظة
الفائدة
طويل األجل

10
صايف اقتناء
األصول املالية

مدين

صايف
حتمل اخلصوم

احلساب املايل
استثمار احلافظة
سندات الدين
القطاعات األخرى
الشركات غير املالية
طويلة األجل

10

 13لالطالع على أمثلة رقمية عن قيد الفائدة املستحقة على القروض ،راجع
اإلطار  4-2يف إحصاءات الدين اخلارجي :مرشد ملعديها ومستخدميها.

الدخل األويل
دفع الفائدة بالفعل—وهو ما يحدث،
 65-13وعندما ُت َ
يف حالة ورقة مالية صادرة بخصم دون مدفوعات فائدة،
عندما يتم استرداد الورقة املالية—يجب تسجيل القيد
املوازن للمبلغ الذي يتدفق عبر النظام املصريف يف احلساب
املايل باعتباره تخفيضا يف االستثمار يف األداة التي تم
فيها قيد البند املوازن للفائدة املستحقة وليس باعتباره
دخل استثمار .ووفق املثال السابق ،عندما يحين أجل الورقة
املالية ويتم دفع الفائدة واملبلغ األصلي ،يجب تسجيل قيود
ميزان املدفوعات التالية:

احلساب املايل
استثمار احلافظة
سندات الدين
القطاعات األخرى
الشركات غير املالية
طويلة األجل
االستثمارات األخرى
العملة والودائع
شركات تلقي الودائع
قصيرة األجل

صايف اقتناء
األصول املالية

صايف
حتمل اخلصوم

10-

10

 66-13ثانيا ،إذا ما تم دفع الفائدة املستحقة خالل
فترة معينة يف نفس الفترة ،فإن القيد املوازن للفائدة
املستحقة ال يعدو كونه معاملة مالية من خالل النظام
املصريف.
 67-13ثالثا ،إذا كانت الفائدة املستحقة خالل فترة
معينة واجبة الدفع خالل تلك الفترة ولكنها مل ُتسدد
بالفعل (فائدة متأخرة) ،يجب تسجيل القيد املوازن للفائدة
املستحقة باعتباره معاملة يف احلساب املايل يف نفس
نوعية أداة املبلغ األصلي .وتكون قيود ميزان املدفوعات
مماثلة لتلك التي تم عرضها سلفا للفائدة املستحقة.
 68-13وتعد البيانات حول املتأخرات مهمة يف حد
ذاتها ،ومن ثم ينبغي عرضها كبنود تكميلية ،حيثما تكون
كبيرة ،أو بنود للتذكرة يف حال التمويل االستثنائي (راجع
امللحق  ،1دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل،
الطبعة السادسة).
 69-13وبالنسبة لسندات الدين (استثمار احلافظة)
واألنواع األخرى من الديون ،ينبغي حساب الفائدة املستحقة
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بناء على شروط الفائدة احملددة يف العقد 14.على سبيل املثال،
إذا صدر سند بالقيمة االسمية وينص العقد على سعر فائدة
ثابت قدره  %10سنويا ،ينبغي أن ُتسب الفائدة املستحقة عن
كل سنة على أنها  %10من املبلغ القائم .ومن ناحية أخرى،
إذا كانت أسعار الفائدة املتغيرة تسري على الديون ،ينبغي
استخدام السعر السائد املناسب ألداة الدين حلساب الفائدة
املستحقة.
13

 70-13وإذا كان لسند الدين مدفوعات قسائم ،فإن
النتيجة يف كال احلالتين املذكورتين سلفا قد تختلف
تبعا ملدفوعات قسائم الفائدة املسددة خالل الفترة .فإن
كانت مدفوعات قسائم الفائدة أعلى من الفائدة املستحقة
احملسوبة (أي أن األداة صدرت بعالوة) ،ينبغي قيد الفرق
يف احلساب املايل باعتباره سحبا لالستثمار يف الورقة
املالية األساسية .وإن كانت مدفوعات قسائم الفائدة أقل
من الفائدة املستحقة (أي أن األداة صدرت بخصم) ،يجب
قيد الفرق باعتباره استثمارا إضافيا يف األداة األساسية.
 71-13وجتدر اإلشارة يف حالة سندات الدين إىل
أن التقييم يف امليزانيات العمومية وتسجيل املشتريات
واملبيعات يف احلساب املايل واملراكز ال يعتمدان على
الطريقة املستخدمة حلساب وقيد مستحقات الفائدة .حيث
يق َّيد اقتناء سندات الدين والتصرف فيها بسعر املعاملة،
بينما تقيد املراكز يف سندات الدين بالسعر السوقي أو القيمة
العادلة.

 72-13وللحصول على املعلومات الالزمة لقيد الفائدة
املستحقة على األوراق املالية بشكل سليم ،يمكن ملُعد
بيانات ميزان املدفوعات خماطبة الدائنين واملدينين
عن طريق مسوح املؤسسات أو ملحق لنظام إبالغ بيانات
املعامالت الدولية.
 73-13وطبيعة نظام إبالغ بيانات املعامالت الدولية
تزيد من صعوبة قياس الفائدة على أساس االستحقاق
مقارنة بأساس الدفع .ومع ذلك ،يمكن استخدام نظام إبالغ
بيانات املعامالت الدولية كمصدر لقياس دخل االستثمار
دفع
يف ميزان املدفوعات ألن الفائدة يف حاالت عديدة ُت َ
يف الفترات التي تستحق فيها .ويتعين على معدي البيانات
أن يعنى إىل حد كبير بجمع معلومات تكميلية عن احلاالت
املهمة التي ال ُتسدد فيها الفائدة يف نفس فترة استحقاقها
(مثال ،متأخرات الفائدة والفائدة على السندات بدون قسيمة
والسندات بخصم كبير) .وعلى العكس من ذلك ،فإن استخدام
حتليل العائد الستخالص تقديرات لدخل االستثمار يتفق
بشكل وثيق مع متطلبات احملاسبة على أساس االستحقاق

 14منهج املدين .يرد مثال على السندات بدون قسائم يف اإلطار  2-11من
دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل (الطبعة السادسة).
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الشكل البياين  :1-13التواريخ املرتبطة باألرباح املوزعة
تاريخ إعالنها

تاريخ تداول األسهم بدون أرباح موزعة

تاريخ تسويتها

بدء تسعير األسهم دون أرباح موزعة

للمالك يف تاريخ إعالن توزيع األرباح

إذا بيعت األسهم ،ال يحصل املشتري على هذه األرباح املوزعة
قيد األرباح املوزعة
احلسابات األخرى مستحقة القبض  /الدفع

ولكنه يعتبر أسلوبا مقاربا للطريقة املفضلة يف دليل ميزان
املدفوعات ووضع االستثمار الدويل (الطبعة السادسة) لقيد
الفائدة .ويتعين أن يكون معدو البيانات على دراية باحلاالت
التي تكون فيها أسعار الفائدة السائدة غير مالئمة حلساب
الفائدة املستحقة—أي يف حالة الفائدة الثابتة ،والدين غير
القابل للتداول—وينبغي أن يتأكد من أخذ هذه احلاالت يف
االعتبار يف حساب عائدات الفائدة.

األرباح املوزعة وتاريخ تداول
األسهم بدون أرباح موزعة

 74-13بالنسبة للشركات ،يأخذ الدخل املوزع شكل
األرباح املوزعة .أما يف حالة أشباه الشركات ،فإن دخل
االستثمار هو املسحوبات من دخل تلك الشركات ،كأرباح
الفروع املوزعة ،والتي تقيد عند حدوثها فعليا.

 75-13تمثل األرباح املوزعة جزءا من الدخل الذي تم
حتقيقه على مدى فترة زمنية طويلة؛ وقد ترتبط يف بعض
األحيان بأرباح املؤسسة عن الفترة السابقة؛ ويف حاالت
أخرى تكون فيها هذه االرتباطات إما ضعيفة أو منعدمة.
 76-13وترتبط باألرباح املوزعة ثالثة تواريخ:

( )1تاريخ إعالنها؛

( )2تاريخ بدء تداول األسهم بدون أرباح موزعة (ex-dividend
 :)dateوهو تاريخ استبعاد األرباح املوزعة املعلنة من

أسعار األسهم يف السوق .ويحق حلامل الورقة املالية يف
الوقت الذي يتم فيه تسعير األسهم بدون أرباح موزعة
احلصول على األرباح املوزعة يف تاريخ استحقاق الدفع

( )3وتاريخ تسويتها.

 77-13و ُتق َّيد األرباح املوزعة يف الوقت الذي تصبح فيه
األسهم بدون أرباح موزعة (التاريخ الثاين) .وبين تاريخ بدء
تداول األسهم بدون أرباح موزعة (التاريخ الثاين) وتاريخ

التسوية الفعلية (التاريخ الثالث)ُ ،يق َّيد املبلغ مستحق الدفع
كحسابات أخرى مستحقة القبض/الدفع (راجع الشكل
15
البياين .)1-13
14

توزيعات األرباح الزائدة

 78-13كما ُذكر آنفا ،قد تكون األرباح املوزعة مرتبطة
أو غير مرتبطة بأرباح املؤسسة يف الفترة السابقة .وألسباب
عملية ،ال ُتب َذل أي حماولة للتوفيق بين مدفوعات األرباح
املوزعة والدخل إال إذا كانت األرباح املوزعة كبيرة على
نحو غير عادي .وتوزيعات األرباح الزائدة هي توزيعات
أرباح كبيرة على نحو استثنائي ال يتماشى مع التطورات
األخيرة يف حجم الدخل املتاح للتوزيع ملالكي الشركة أو
شبة الشركة .وتنشأ عندما تعلن الشركة مدفوعات كبيرة
على نحو غير عادي مقارنة بمستوى توزيعات األرباح
والدخل يف اآلونة األخيرة .ويمكن أن ُيست َدل على توزيعات
األرباح الزائدة باخلصائص التالية:
دفع من عائدات بيع األصول الثابتة أو
( )1غالبا ما ُت َ
وحدات التشغيل أو التصفيات.

( )2مستوى األرباح املوزعة املعلنة يتجاوز كثيرا
األرباح املوزعة واجتاهات الدخل السابقة (مع
مراعاة السنوات اخلمس السابقة تقريبا).

 79-13ويجب استبعاد املدفوعات الزائدة من األرباح
املوزعة ومعاملتها كمعاملة مالية ،وخاصة باعتباره
سحبا حلصص امللكية من الشركة .وباملثل ،ينبغي أن ُتق َّيد
توزيعات التصفية التي ُتدفع للمساهمين كسحب حلصص
امللكية (راجع املثال .)2-13
 15وفقا لدليل إحصاءات مالية احلكومة لعام  ،2014يف احلالة غير
العادية التي ال يتوافر فيها تاريخ لبدء تداول األسهم بدون أرباح موزعة
(والتي قد حتدث حينما يكون هناك مساهم واحد فقط يف شركات عامة
معينة) ،يجب قيد األرباح املوزعة يف تاريخ إعالنها .ويجوز استخدام هذه
املنهجية أيضا يف احلسابات الدولية.

الدخل األويل
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مثال  :2-13حساب توزيعات األرباح
في  4مارس ،تعلن مؤسسة استثمار مباشر في االقتصاد القائم بإعداد البيانات عن سداد توزيعات أرباح قدرها  800دوالر أمريكي .في 26
يونيو يبدأ تداول أسهمها دون األرباح الموزعة ،وفي  14يوليو تدفع المؤسسة أرباحا موزعة .وعلما بأن مستوى توزيعات األرباح المدفوع في كل
سنة من السنوات الخمس الماضية كان  200دوالر ،يتعين تسجيل قيود ميزان المدفوعات التالية في ميزان المدفوعات القتصاد مؤسسة االستثمار
المباشر ،بافتراض أن  800دوالر هو مبلغ كبير بالنسبة لذلك االقتصاد:
ميزان املدفوعات للربع ( 1اإلعالن عن أن توزيعات األرباح مستحقة الدفع للحائزين املسجلين يف  26يونيو) :ال يجب تسجيل قيود.
ميزان املدفوعات للربع 2
(يبدأ تداول األسهم دون أرباح موزعة):
دائن
احلساب اجلاري
الدخل األويل
  دخل االستثمار
   االستثمار املباشر
الدخل من حصص امللكية
وأسهم صناديق االستثمار
     األرباح املوزعة

ميزان املدفوعات للربع 3
(تسدد املدفوعات):
مدين

200

االستثمارات األخرى
العملة والودائع
  القطاعات األخرى
800   قصيرة األجل
حسابات أخرى مستحقة الدفع —أخرى
  قطاعات أخرى
   قصيرة األجل

صايف اقتناء
األصول املالية
احلساب املايل
االستثمار املباشر
حصص امللكية وأسهم
صناديق االستثمار
حصص امللكية بخالف األرباح
املعاد استثمارها
مستثمر مباشر يف مؤسسات
استثمار مباشر
استثمارات أخرى
1
حسابات أخرى مستحقة الدفع—أخرى
   قطاعات أخرى
   قصيرة األجل

دخل االستثمار الذي ُيعزى إىل حملة
أسهم صناديق االستثمار

صايف اقتناء
األصول املالية

صايف حتمل
اخلصوم

800-

صايف حتمل
اخلصوم

600-

800

 80-13صناديق االستثمار هي مشاريع استثمار
جماعي يقوم املستثمرون من خاللها بتجميع األموال
الستثمارها يف أصول مالية أو غير مالية .ومن ثم ،فإن
الوحدات التي تقتني أسهما يف الصناديق توزع خماطرها
عبر كافة األدوات يف الصندوق .وتوفر صناديق االستثمار
أداة استثمار مايل مناسبة ومتيسرة ومنخفضة التكلفة.
ورغم أن نشاط صناديق االستثمار يتمثل عادة يف بيع
األسهم أو الوحدات إىل اجلمهور واالستثمار يف حافظة

 1بين تاريخ بدء تداول األسهم بدون أرباح موزعة وتاريخ استحقاق الدفع ،تقيد األرباح املوزعة
وتوزيعات األرباح الزائدة باعتبارها حسابات أخرى مستحقة القبض  /الدفع—أخرى.

أوراق مالية متنوعة ،فقد تستثمر أيضا يف أصول أخرى مثل
العقارات أو قد يقتصر نشاطها على التعامل مع عدد قليل
من املستثمرين .وألسهم صناديق االستثمار دور خاص يف
الوساطة املالية باعتبارها أحد أنواع االستثمار اجلماعي
يف أصول أخرى ،وبالتايل ُتدرج كبند منفصل.
 81-13وتشير أسهم صناديق االستثمار إىل األسهم
الصادرة عن صناديق االستثمار املشترك وليس إىل األسهم
التي قد حتوزها .ويمثل كل سهم حصة ملكية تناسبية يف
حافظة االستثمارات التي تديرها هذه الصناديق.
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مرشد جتميع بيانات ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل

 82-13دخل االستثمار الذي ُيعزى إىل حملة األسهم أو
الوحدات يف صناديق االستثمار يتضمن ما يلي:
( )1األرباح املوزعة التي ُتعزى إىل حملة أسهم صناديق
االستثمار؛
( )2األرباح املُعاد استثمارها التي ُتعزى إىل حملة أسهم
صناديق االستثمار.
 83-13و ُتق َّيد األرباح املوزعة التي ُتعزى إىل حملة
أسهم صناديق االستثمار بنفس الطريقة تماما التي تقيد بها
األرباح املوزعة لفرادى الشركات .واألرباح املوزعة تمثل
شكال من دخل االستثمار يغطي كافة توزيعات األرباح من
الشركات إىل مساهميها أو مالكيها.
 84-13يعتبر صايف أرباح صناديق االستثمار
بعد خصم مصروفات التشغيل ملكا للمساهمين .وإذا مل
يوزع سوى جزء من صايف األرباح يف صورة توزيعات
أرباح األسهم ،ينبغي معاملة األرباح احملتجزة اململوكة
للمساهمين غير املقيمين كما لو كانت قد ُوزعت عليهم ثم
ُأعيد استثمارها.
 85-13و ُت َّسجل األرباح املعاد استثمارها باستخدام
نفس املبادئ التي ُوصفت آنفا بالنسبة ملؤسسات
االستثمار املباشر األجنبية؛ ُتق َّيد أي أرباح غير موزعة
لصندوق استثمار ما مملوكة لغير املقيمين كأرباح معاد
استثمارها يف حساب الدخل األويل وكإعادة استثمار
لألرباح يف احلساب املايل .وعندما يمتلك املساهمون غير
املقيمين جزءا فقط من أسهم صندوق االستثمار ،فإن املبلغ
الذي يعتبر أنه حم َّول إىل املساهمين غير املقيمين أو معاد
استثماره من جانبهم يكون متناسبا مع النسبة اململوكة من
حصص امللكية.

 86-13عادة ما ُيق َّيد دخل االستثمار الذي ُيعزى إىل
املالكين غير املقيمين ألسهم صناديق االستثمار (سواء
األرباح املوزعة أو األرباح املعاد استثمارها) ضمن دخل
استثمارات احلافظة؛ وحصص ملكية املساهمين غير
املقيمين عادة ما تمنحهم أقل من  %10من القوة التصويتية
يف صندوق االستثمار ،ولكن حصص امللكية هذه قد تنشأ
أيضا يف فئات وظيفية أخرى—أي االستثمار املباشر أو
االستثمارات األخرى أو األصول االحتياطية.
 87-13ويمكن لصناديق االستثمار أن تكون مؤسسات
استثمار مباشر عندما يمتلك مساهم غير مقيم  %10أو أكثر
من القوة التصويتية يف صندوق االستثمار .ويف هذه احلالة،
يتعين أن ُتق َّيد توزيعات األرباح واألرباح املعاد استثمارها
التي تعزى إىل ذلك املساهم حتت دخل االستثمار املباشر.
وكما ورد آنفا ،يشير هذا البند إىل الدخل الذي ُيعزى إىل
األسهم الصادرة عن صناديق االستثمار املشترك وليس
إىل الدخل الذي ُيعزى إىل األسهم التي قد يحوزها صندوق

االستثمار املشترك ،باستثناء يف احلاالت التي تستثمر فيها
صناديق االستثمار يف صناديق استثمار أخرى .ويف هذه احلالة،
يمكن لصناديق االستثمار أن تكون مستثمرين مباشرين يف
صناديق االستثمار األخرى ،وينبغي أيضا قيد دخل االستثمار
ضمن دخل االستثمار املباشر الذي ُيعزى إىل املساهمين يف
صندوق االستثمار.
 88-13يق َّيد دخل االستثمار الذي ُيعزى إىل حملة
أسهم صناديق االستثمار ضمن دخل االستثمارات األخرى
عندما يتعذر تصنيفه يف أي فئة وظيفية أخرى (راجع الفقرة
 106-11يف دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل،
الطبعة السادسة) .ويمكن أن تكون هذه هي احلالة عندما
تكون الصناديق مقصورة على مستثمرين معينين (ليسوا
مستثمرين مباشرين) ،مثل الصناديق غير املساهمة ،بدال
من أن تكون متاحة للجمهور بوجه عام.
 89-13ويف الواقع ،قد تكون هناك مكاسب وخسائر حيازة
كبيرة متعلقة بأسهم صناديق االستثمار؛ فأكثر األسباب شيوعا
القتناء هذه األدوات هو لالستفادة من مكاسب احليازة التي
تنشأ عن اقتنائها .و ُتس َتبعد من دخل االستثمار الذي ُيعزى إىل
مالكي صناديق االستثمار مكاسب وخسائر احليازة الناشئة عن
استثمارات الصناديق وتقيد يف حساب التغيرات األخرى يف
األصول واخلصوم املالية.
الرسوم املطبقة على إقراض األوراق املالية
بدون ضمان نقدي
 ٩٠-١٣إقراض األوراق املالية دون ضمان نقدي هو عبارة
(مقرض األوراق املالية)
عن تقديم أوراق مالية من مالكها ُ
لفترة زمنية حمددة إىل طرف آخر (مقترض األوراق املالية).
يف هذه احلالة ،تنتقل امللكية القانونية لألوراق املالية إىل
املقترض (ويمكن للمقترضين بيع األوراق املالية الحقا إىل
كيانات أخرى) ،ولكن امللكية االقتصادية بمخاطرها ومزاياها
تظل مع املالك األصلي الذي يظل ُعرضة للمكاسب واخلسائر من
التغيرات يف أسعار األوراق املالية.
 ٩١-١٣ويتلقى املُقرض رسما من املقترض بمقتضى اتفاق
إقراض األوراق املالية يمثل عائدا ملُقرض الورقة املالية مقابل
وضع األوراق املالية حتت تصرف مقترض األوراق املالية.
وجرى العرف على قيد رسم إقراض األوراق املالية هذا الذي
يتلقاه مقرض األوراق املالية باعتباره فائدة ضمن احلسابات
األخرى مستحقة القبض/الدفع يف دخل االستثمارات األخرى،
وليس يف الفئة املتعلقة باألداة التي يرتبط بها املبلغ املدفوع
(راجع الفقرتين  73-5و 68-11يف دليل ميزان املدفوعات
ووضع االستثمار الدويل ،الطبعة السادسة).
(مقرض
 ٩٢-١٣يستمر املالك االقتصادي لألوراق املالية ُ
األوراق املالية) يف قيد دخل استثمار على األوراق املالية (راجع
الفقرة  69-11يف دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار
الدويل ،الطبعة السادسة) .ويف حالة دفع قسائم أو توزيعات

الدخل األويل
أرباح إىل مقترض األوراق املالية ،والذي بدوره يدفع ملقرض
األوراق املاليةُ ،يق َّيد تغيير ملسار هذه املدفوعات من
مقترض األوراق املالية إىل ُمقرض األوراق املالية .وهكذا،
ُتق َّيد املدفوعات باعتبارها معامالت بين جهة إصدار
ومقرض األوراق املالية .وهذا من شأنه
األوراق املالية ُ
احلفاظ على االتساق بين األرصدة والتدفقات.
 ٩٣-١٣وإذا كان جمموع ما سدده مقترض األوراق
املالية إىل ُمقرض األوراق املالية يشتمل على كل من رسم
إقراض األوراق املالية واملدفوعات التي تم تعديل مسارها،
وهذين العنصرين يتعذر تقسيمهما على النحو الوارد أعاله،
فقد يرغب معدو البيانات ،ألسباب عملية ،قيد جمموع ما
ُسدد باعتباره فائدة ضمن دخل االستثمارات األخرى.

الدخل األويل اآلخر

 ٩٤-١٣الدخل األويل اآلخر هو فئة متبقية تشمل الدخل
األويل بخالف تعويضات العاملين ودخل االستثمار .وتشمل
هذه الفئة ما يلي:
( )1ضرائب املنتجات واإلنتاج
( )2الدعم على املنتجات واإلنتاج
( )3الريع
 ٩٥-١٣وترد مصادر البيانات املتاحة جلمع بيانات
الدخل األويل اآلخر يف اجلدول .1-13

الضرائب والدعم على املنتجات واإلنتاج

ُ ٩٦-١٣تق َّيد الضرائب والدعم على املنتجات واإلنتاج
بشكل منفصل يف الدخل األويل اآلخر .وهذا البند يشمل أي
مدفوعات ضرائب على اإلنتاج مستحقة الدفع من مقيم ما
إىل حكومة أخرى باإلضافة إىل أي دعم مستحق القبض
للمقيم من حكومة أخرى.
ُ ٩٧-١٣تدرج الضرائب على املنتجات واإلنتاج يف
درج الضرائب املفروضة على
حساب الدخل األويل بينما ُت َ
الدخل والثروة يف حساب الدخل الثانوي (مثل الضرائب
املفروضة على املكاسب الرأسمالية والضرائب على
األجور والرواتب) (راجع الفقرتين  92-11و 28-12يف
دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل ،الطبعة
السادسة) .والضريبة املفروضة على املنتجات هي ضريبة
مستحقة الدفع عن كل وحدة من السلع أو اخلدمات (مثال،
ضريبة القيمة املضافة ورسوم االستيراد) .وقد تضاف هذه
الضرائب إىل أسعار السلع أو اخلدمات املبيعة .والضرائب
األخرى على اإلنتاج تتضمن كافة الضرائب فيما عدا
الضرائب على املنتجات التي تتحملها املؤسسات نتيجة
أعمالها يف اإلنتاج (مثل ضريبة األجور والتراخيص
التجارية).
 ٩٨-١٣وبالنسبة ملعظم االقتصادات ،فإن الضرائب
وإعانات الدعم مستحقة القبض من املنتجين غير املقيمين
أو مستحقة الدفع لهم تكون غير موجودة أو ضئيلة ،وتنشأ
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إذا قامت املنظمات الدولية أو اإلقليمية بفرض الضرائب
اخلاصة بها أو تقديم دعم .وقد تنشأ أيضا عندما تكون
األنشطة االقتصادية التي يضطلع بها غير املقيمين (مثل
مشاريع التشييد أو التركيب قصيرة األجل) غير كافية
ملعاملتها معاملة الفروع.
 ٩٩-١٣ويعني التقييم بأسعار «فوب» ألغراض
احلسابات الدولية معاملة ضرائب التصدير على أنها
مستحقة الدفع من املُصدِّر ومعاملة رسوم االستيراد
والضرائب األخرى لالقتصاد املستورد على أنها مستحقة
الدفع من املستورد؛ وبالتايل فهي معامالت بين مقيمين
وال ُتق َّيد يف احلسابات الدولية .ويف بعض األحيان ،يوافق
ُمصدِّر سلعة ما بموجب العقد على دفع رسوم االستيراد.
ويف هذه احلالة ،تخرج الرسوم عن نطاق حساب التوزيع
األويل للدخل يف احلسابات الدولية .ويرجع السبب يف هذه
املعاملة إىل أن هذه الرسوم تنشأ عن عملية االستيراد،
عامل
ويعتبر دفعها بالتايل التزاما على املستورد .ولذلك ُت َ
كما لو كانت مستحقة الدفع من جانب املستورد ،وتعتبر
على هذا األساس معاملة بين مقيمين .وبالتايل فإن قيمة
رسوم االستيراد التي يدفعها املُصدِّر ال تشملها قيمة السلع
بأسعار فوب .وباملثل ،إذا وافق املستورد على دفع ضرائب
التصدير ،فإنها تظل التزاما على املُصدِّر .وبالتايل فإن
ضرائب التصدير التي يدفعها املستورد تشملها قيمة السلع
لتعامل كما لو كان املُصدِّر
ويعدَّل مسارها
بأسعار فوب ُ
َ
يدفعها.
 ١٠٠-١٣وقد تفرض السلطات اجلمركية يف إقليم ما
أحيانا رسما أو ضريبة أخرى دون انتقال امللكية إىل أحد
املقيمين يف ذلك اإلقليم .ومن أمثلة ذلك السلع املرسلة
ألغراض التجهيز أو اإلصالح أو التخزين أو الستعمال زوار
اإلقليم .ويف هذه احلاالتُ ،تق َّيد الرسوم اجلمركية مستحقة
الدفع من جانب غير املقيمين ضمن الضرائب على املنتجات
يف الدخل األويل اآلخر.
الريع
 ١٠١-١٣الدخل مستحق الدفع نظير استخدام املوارد
الطبيعية ُيطلَق عليه الريع .وتشمل املوارد الطبيعية األراضي،
وحقوق التعدين ،وحقوق احلراجة ،واملياه ،وحقوق الصيد،
واجملال اجلوي ،والطيف الكهرومغناطيسي.
 ١٠٢-١٣يشمل الريع الدخل املرتبط بملكية املوارد
الطبيعية .فاملوارد الطبيعية ينشأ عنها دخل ملكية بخالف
دخل االستثمار .وقد ينشأ الريع يف حاالت عابرة للحدود،
لكنها نادرة ،ألن كل األراضي يف حكم اململوكة ملقيمين،
وذلك من خالل إنشاء وحدة صورية مقيمة ،إذا لزم األمر.
ومن األمثلة على احلاالت التي يتم فيها قيد الريع يف
احلسابات الدولية هي ربما حالة حقوق الصيد قصيرة
منح إىل أساطيل الصيد
األجل يف املياه الدولية التي ُت َ
ستخرج املوارد الطبيعية
األجنبية .ومن املمكن أيضا أن ُت
َ
األخرى املتاخمة للحدود من مقر على اجلانب اآلخر من
احلدود ،وهو ما ينشأ عنه بالتايل ريع .وثمة مثال آخر
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على الريع يف ميزان املدفوعات يرد يف اإلطار  1-10الذي
يتناول بالوصف اتفاقات تقاسم اإلنتاج.

 ١٠٣-١٣مدفوعات ومقبوضات احلكومة املتعلقة بريع
األراضي بدون املباين (كالسفارات ،والقنصليات ،والقواعد
العسكرية ،ومكاتب التمثيل ذات الوضع الدبلوماسي) التي
تستخدمها احلكومات األخرى التي تستأجرها ألغراض
دبلوماسية أو عسكرية أو ألغراض أخرى يجب أن ُتق َّيد ضمن
الريع .ويتم تناول الريع على األراضي واملباين يف القسم
التايل.

 ١٠٤-١٣وهناك عنصر آخر ُيب َّوب ضمن الريع وهو
يتعلق بالرياضة االحترافية التي تنطوي على بيع حقوق
استخدام الالعبين .فمقتضى ما يعرف باتفاقات اإلقراض،
سمح ألحد الالعبين باللعب مؤقتا لصالح ناد غير
قد ُي َ
النادي املتعاقد معه الالعب يف الوقت الراهن .وينبغي
قيد الرسوم املسددة بموجب اتفاقات اإلقراض ضمن دخل
امللكية باعتبارها ريع .ويتناول الفصل  15مناقشة نقل
حقوق استخدام الرياضيين بالتفصيل يف القسم املعنون
«العقود وعقود اإليجار والتراخيص» .

الريع واإليجار

 ١٠٥-١٣ينبغي ملُعدي البيانات التمييز بين الريع
واإليجار .فاإليجار هو مدفوعات تسدد بموجب عقد تأجير
تشغيلي نظير استخدام أصل ثابت كاملباين أو املعدات
دفع
اململوكة ملقيم يف اقتصاد آخر .أما الريع فهو مبلغ ُي َ
بموجب عقد موارد نظير استخدام مورد طبيعي .ويعتبر
ويدرج ضمن حساب الدخل األويل يف حين
الريع دخل ملكية ُ
عامل اإليجار باعتباره مبيعات أو مشتريات خدمات.
ُي َ
 ١٠٦-١٣عقد التأجير التشغيلي هو العقد الذي تقع
بموجبه اخملاطر واملزايا التشغيلية الناشئة عن ملكية
األصل على املالك القانوين لهذا األصل .ويتحمل املالك
القانوين مسؤولية توفير أعمال اإلصالحات والصيانة
الالزمة لألصل .وبموجب عقد التأجير التشغيلي يظل
للمؤجر (املالك) رغم استخدام
األصل يف امليزانية العمومية
ِّ
املستأجر له .وتنشأ عن عقد التأجير التشغيلي خدمات
و ُتق َّيد ضمن اخلدمات الفنية واخلدمات املرتبطة بالتجارة
وخدمات األعمال األخرى (إذا كان املسـتأجر كيانا جتاريا)،

وضمن بند السلع واخلدمات احلكومية غير املدرجة يف
موضع آخر (إذا كان املستأجر منظمات دولية أو سفارات
وما إىل ذلك) .أما عقد إيجار املوارد فهو عقد يقوم بموجبه
املالك القانوين ألحد املوارد الطبيعية ذات عمر طويل جدا أو
غير حمدد بوضع هذا املورد حتت تصرف املستأجر نظير
دفع بصفة دورية ويتم قيده كريع .ويظل املورد
مبلغ ُي َ
للمؤجر (املالك) رغم استخدام
مقيدا يف امليزانية العمومية
ِّ
املستأجر له.
 ١٠٧-١٣ويوضح الشكل البياين  2-13الفروق بين
الريع واإليجار.

الشكل البياين  :٢-١٣الفرق بين الريع واإليجار
الريع

اإليجار

املبالغ املدفوعة نظير استخدام
عقود تأجير املوارد

عقود التأجير التشغيلي

نظير استخدام

موارد طبيعية
)أصول غير من َتجة(
)ذات عمر طويل جدا أو غير حمدد(

الدخل األويل

ُت ْد َرج ضمن

أصول ثابتة
)أصول من َتجة(
)حمددة العمر(

اخلدمات

 ١٠٨-١٣غير أنه من الناحية العملية فإن مبلغا مدفوعا
واحدا قد يغطي كال من الريع واإليجار عندما تقوم وحدة
مؤسسية باستئجار أرض تتألف من األرض يف حالتها
الطبيعية واملباين الواقعة عليها يف عقد أو عقد تأجير واحد
ال تتم فيه التفرقة بين النوعين من املدفوعات .وتوزيع
املبلغ بين الريع واإليجار يف حالة عدم وجود طريقة
موضوعية لتقسيمه يتم لصالح العنصر ذي القيمة األعلى.
(راجع أيضا «التأجير التشغيلي» يف الفصل .)12

14

الدخل الثانوي

 1-14يسجل حساب الدخل الثانوي معامالت التحويالت
اجلارية بين املقيمين وغير املقيمين التي تؤثر مباشرة على
مستوى إجمايل الدخل القومي املتاح وبالتايل على قدرة
االقتصاد على استهالك السلع واخلدمات.
 2-14ومن منظور احملاسبة على أساس القيد املزدوج،
فإن القيد املدرج يف حساب الدخل الثانوي هو قيد موازن
للقيمة االقتصادية العينية أو النقدية املسجلة يف حساب
السلع أو اخلدمات أو احلساب املايل سواء املقدمة إىل
مؤسسة غير مقيمة أو املتلقاة منها بدون مقابل.
 3-14وينبغي تمييز التحويالت بين حتويالت جارية
وحتويالت رأسمالية .ويتناول الفصل  15مناقشة التحويالت
الرأسمالية ،التي تشكل جزءا من احلساب الرأسمايل يف
ميزان املدفوعات .أما التحويالت اجلارية فتشمل كافة
التحويالت التي ال تعد حتويالت رأسمالية (راجع الفقرات
من  13-12إىل  15-12يف دليل ميزان املدفوعات ووضع
االستثمار الدويل ،الطبعة السادسة).
 4-14ويف ميزان املدفوعات ،تقسم التحويالت اجلارية
بين تلك التي تنطوي على معامالت احلكومة العامة

لالقتصاد القائم بإعداد البيانات وتلك التي تنطوي على
معامالت القطاعات (احمللية) األخرى .وتنقسم األخيرة
أيضا إىل حتويالت شخصية (حتويالت بين أسر معيشية
مقيمة وغير مقيمة) وحتويالت جارية أخرى.
 5-14ويلخص اجلدول  1-14املصادر والطرق التي
يمكن استخدامها إلعداد بيانات أنواع معينة من التحويالت
اجلارية التي سيرد وصفها الحقا بمزيد من التفصيل.

مصادر البيانات وطرق جمع البيانات
نظام إبالغ بيانات املعامالت الدولية

 6-14يمكن لنظام إبالغ بيانات املعامالت الدولية أن
يكون بمثابة مصدر بيانات فعال من حيث التكلفة وشامل
لرصد املعامالت النقدية يف خمتلف بنود ميزان املدفوعات
بالكامل .ومع ذلك ،فإن جمع معلومات تكميلية باإلضافة
إىل نظام إبالغ بيانات املعامالت الدولية ضروري لرصد
كافة املعامالت غير النقدية فضال عن املعامالت املعقدة
األخرى التي ال تمر عبر القطاع املصريف .وعلى سبيل
املثال ،غالبا ما يتم تمويل أنشطة مساعدة فنية معينة

اجلدول  :1-14إعداد بيانات بنود الدخل الثانوي
الوصف

مصدر البيانات وطريقة إعداد البيانات

احلكومة العامة
التحويالت اجلارية املرتبطة بالتعاون الدويل:
املساعدة الفنية

بالنسبة لالقتصاد املانح (قيود مدينة) ،ينبغي أن تتوافر البيانات من السجالت الرسمية من املؤسسة
املانحة داخل القطاع احلكومي املسؤول عن تنسيق املساعدة الفنية .أما فيما يتعلق باالقتصاد املتلقي
(قيود دائنة) ،فينبغي أن ُتتاح البيانات من السجالت الرسمية للمؤسسة املتلقية داخل القطاع احلكومي
املنوط به تنسيق املعونة اخلارجية أو من سجالت املانحين أو من بيانات االقتصادات الشريكة .وينبغي
أن توفر بيانات املشروع تقسيما لتكاليف املشروع إىل العناصر ذات الصلة (راجع النص الرئيسي
واألمثلة) .وينبغي قيد التكاليف املتحملة يف اقتصاد املانح ضمن قيمة املساعدة الفنية .ويمكن احلصول
على بيانات عن املكون النقدي من نظام إلبالغ بيانات املعامالت الدولية .كذلك يمكن أن تتوافر البيانات
من سجالت االقتصادات الشريكة.

املنح املقدمة للميزانية

بالنسبة لالقتصادين املتلقي واملانح ،ينبغي أن تتوافر البيانات من السجالت الرسمية للميزانية أو من
نظام إلبالغ بيانات املعامالت الدولية .وينبغي احلرص على تسجيل منح االستثمار يف احلساب الرأسمايل
باعتبارها حتويالت رأسمالية وليس حتويالت جارية .ويمكن أن تتوافر البيانات أيضا من سجالت
االقتصادات الشريكة.
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اجلدول  :1-14إعداد بيانات بنود الدخل الثانوي (تتمة)
الوصف

مصدر البيانات وطريقة إعداد البيانات

املساهمات (رسوم العضوية) مستحقة الدفع للمنظمات
الدولية والتحويالت التي تقدمها املنظمات الدولية إىل
احلكومات (على سبيل السياسة املتبعة)

ينبغي أن تتوافر البيانات من السجالت الرسمية للميزانية أو من الهيئة املسؤولة مثل وزارة
الشؤون اخلارجية.

الضرائب على الدخل والثروة ،والضرائب األخرى بما
فيها الغرامات ،واجلزاءات ،والرسوم (التي تعد ضرائب
وليست مبلغا مدفوعا نظير خدمة) وما إىل ذلك (قيود
دائنة فقط)

يتعين أن تتوافر البيانات من املصادر الرسمية كالسجالت الضريبية (يف حالة الضرائب على الدخل
والثروة) ،وسجالت الهيئات احلكومية اخملتصة األخرى (يف حالة الرسوم والغرامات وما إىل ذلك).

املساهمات االجتماعية مستحقة الدفع من جانب غير
املقيمين (قيود دائنة فقط)

ينبغي أن تتوافر البيانات من السجالت الرسمية للميزانية ،ومن الهيئات املسؤولة (مثل وزارة الضمان
االجتماعي) ،بما يف ذلك املساهمات االجتماعية التي يدفعها كل من أرباب األعمال والعاملين.

املزايا االجتماعية—على سبيل املثال ،معاشات
التقاعد واملزايا غير التقاعدية مستحقة الدفع لغير
املقيمين (قيود مدينة فقط)

ينبغي أن تتوافر البيانات من السجالت الرسمية للميزانية ،أو من الهيئة املسؤولة (مثل وزارة الضمان
االجتماعي) ،أو من نظام إلبالغ بيانات املعامالت الدولية.

املنح الدراسية (قيود مدينة فقط)

ينبغي أن تتوافر البيانات من السجالت الرسمية للميزانية أو من الهيئة املسؤولة مثل وزارة التعليم .ومن
املهم تسجيل القيد املقابل لهذا التحويل ضمن قيود السفر الدائنة إذا كانت املنحة الدراسية تتعلق بالدراسة
يف االقتصاد املانح.

التحويالت اجلارية املتنوعة األخرى للحكومة العامة

يمكن احلصول على البيانات من السجالت الرسمية أو—بالنسبة للتحويالت النقدية—من نظام إلبالغ
بيانات املعامالت الدولية.

القطاعات األخرى
التحويالت الشخصية (بما يف ذلك حتويالت العاملين
باخلارج)

يمكن احلصول على البيانات من نظام إلبالغ بيانات املعامالت الدولية ،أو مسوح شركات حتويل األموال
وأرباب األعمال ووكاالت التوظيف ،أو مسوح األسر املعيشية (مثل مسوح الدخل واإلنفاق) .كذلك يمكن
احلصول على البيانات من سجالت االقتصادات الشريكة.

التحويالت اجلارية األخرى:
الضرائب على الدخل والثروة وغيرهما (قيود مدينة فقط)

يمكن احلصول على البيانات من نظام إلبالغ بيانات املعامالت الدولية أو من مسوح املؤسسات .وينبغي
احلرص على تسجيل هذه املعامالت كتحويالت وأال يتم ترصيدها مقابل املعامالت املرتبطة األخرى مثل
متحصالت دخل العاملين.

املساهمات االجتماعية ،املزايا االجتماعية

يمكن احلصول على البيانات من نظام إلبالغ بيانات املعامالت الدولية ،أو من سجالت أحد وكالء الدفع
احملليين (إن وجد) ،أو من مسوح األسر املعيشية ،أو من معلومات االقتصادات الشريكة.

صايف األقساط واملطالبات على التأمين على غير
احلياة ،والتأمين على احلياة ،وإعادة التأمين

يمكن استخدام نظام إبالغ بيانات املعامالت الدولية أو مسوح املؤسسات للحصول على بيانات أساسية
عن األقساط واملطالبات؛ ويمكن استخدام مثل هذه البيانات حلساب هذه القيود .ومع ذلك ،وعلى النحو
املوضح يف امللحق  ،2يتعين على ُمعدي البيانات معاجلة هذه البيانات الشتقاق تقديرات للتحويالت
املرتبطة بالتأمين على غير احلياة وإعادة التأمين.

التحويالت اجلارية املرتبطة بالتعاون الدويل

يمكن جمع البيانات عن معامالت الكيانات املالية العامة من السجالت اإلدارية احلكومية (يف اقتصاد
إقامة احلكومة) أو من خالل مسوح املؤسسات (يف اقتصاد إقامة الكيان املايل العام) .ويمكن أن تتوافر
البيانات أيضا من سجالت االقتصادات الشريكة.

املنح الدراسية

يمكن أن تأتي البيانات من الهيئة احمللية املسؤولة عن توزيع املنح (إن وجدت) ،أو مؤسسات املنح
الدراسية ،أو املؤسسات التعليمية ،أو من سجالت االقتصادات الشريكة .ومن املهم أن ُي َّسجل القيد املقابل
للتحويل ضمن قيود السفر املدينة إذا كانت املنحة الدراسية تتعلق بالدراسة خارج االقتصاد املتلقي.

التحويالت اجلارية املتنوعة األخرى

يمكن أن تأتي البيانات من نظام إلبالغ بيانات املعامالت الدولية أو من مسوح املؤسسات
واألسر املعيشية.

املصدر :خبراء صندوق النقد الدويل.

الدخل الثانوي
تنطوي على خدمات موظفي املساعدة الفنية واملقدمة
مباشر ًة من احلكومات املانحة واملؤسسات غير املقيمة
األخرى وال يمكن رصدها من خالل نظام إبالغ بيانات
املعامالت الدولية .كذلك ،عند استخدام نظام إبالغ بيانات
املعامالت الدولية للتحويالت الشخصية النقدية بين األسر
املعيشية ،يتعين على ُمعدي البيانات توخي احلرص لتمييز
التحويالت الشخصية بشكل سليم عن املعامالت التي
تستويف شروط األغراض األخرى مثل االدخار أو االستثمار
أو تقديم الهبات اخلاصة يف شكل منح (راجع اجلدول
 .)2-14وفيما يتعلق باملساهمات االجتماعية املدفوعة
لصناديق معاشات التقاعد غير املقيمة ،فإن البيانات من
نظام إبالغ بيانات املعامالت الدولية يمكن أن ترصد فقط
تعويضات العاملين صافية من املساهمات.

مصادر البيانات األخرى

 7-14تمثل مسوح مؤسسات التأمين وصناديق
معاشات التقاعد احمللية مصادر بيانات حمتملة تساعد
ُمعدي البيانات على رصد املعلومات على أساس سليم
من الناحية املفاهيمية ،بما يف ذلك املعلومات الالزمة
الحتساب عناصر التأمين عبر احلدود ،وإجراء التعديالت
ملراعاة احملاسبة على أساس االستحقاق.
 8-14ونفس النهج الشامل لن يكون ممكنا عندما
تكون املؤسسات غير مقيمة يف اقتصاد معدي البيانات.
ويف تلك احلالة ،وبالنسبة للبنود األخرى ،يجوز—يف
غياب البيانات—وضع تقديرات من خالل نماذج البيانات
باستخدام النسب ومصادر البيانات الثانوية مثل بيانات
االقتصادات الشريكة.
 9-14ويمكن استخدام مصادر البيانات الرسمية،
كاحلسابات احلكومية ،لقياس التحويالت اجلارية املرتبطة
بالتعاون الدويل أو الضرائب على الدخل والثروة أو معامالت
الضمان االجتماعي.

التحويالت الشخصية

 10-14تشمل التحويالت الشخصية جميع التحويالت
اجلارية النقدية أو العينية التي ترسلها األسر املعيشية
املقيمة إىل أسر معيشية غير مقيمة أو تتلقاها منها .وغالبا
ما تتضمن التحويالت املنتظمة النقدية أو العينية بين
أعضاء األسر الواحدة املقيمين يف اقتصادات خمتلفة عندما
يقوم أفراد األسرة الذين يقصدون العمل يف اخلارج لعام أو
أكثر بإرسال موارد إىل بلدانهم األصلية إلعانة أقاربهم.
 11-14وتشمل التحويالت الشخصية حتويالت العاملين
يف اخلارج ،ولكنها ال تقتصر على التحويالت بين أفراد األسر
الواحدة والدخل املكتسب من العمل (راجع الفقرة 21-12
يف دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل ،الطبعة
السادسة) .وبالنسبة لالقتصادات ذات اجلاليات املغتربة،
فإن التحويالت الشخصية تمثل مصدرا مهما للدخل يتجاوز
أحيانا العائد من تصدير السلع واخلدمات.
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 12-14وتشارك مؤسسات عديدة يف توفير خدمات
التحويالت الدولية لألسر املعيشية )1( :شركات حتويل
األموال الدولية املرخص لها بتوفير خدمات حتويل األموال
عبر احلدود؛ ( )2والبنوك التجارية؛ ( )3ويف بعض احلاالت
سمح لها باملشاركة يف
املؤسسات اململوكة للحكومة التي ُي َ
خدمات التحويالت من خالل فروعها باخلارج.
 13-14وليس كل املعامالت التي يتم توجيهها من
خالل شركات حتويل األموال أو البنوك التجارية من األفراد
واألسر املعيشية باخلارج ،وبين األسر املعيشية ،يمثل
حتويالت شخصية .فعلى معدي البيانات تمييز التحويالت
الشخصية عن املعامالت التي تلبي األغراض األخرى،
كتحويل األموال بين احلسابات بغرض االدخار (معاملة
حمضة يف احلساب املايل) أو إنشاء الوحدات السكنية
(عقارات) أو تقديم الهبات اخلاصة يف صورة منح (والتي قد
تكون حتويالت رأسمالية) .وأحيانا ما يستخدم املستوردون
شركات حتويل األموال لسداد قيمة السلع.

املعامالت الدولية يف حتويالت املغتربين

 14-14إن املفهوم الدويل «لتحويالت املغتربين» أوسع
من نظيره املتعلق بالتحويالت الشخصية ،ألنه يشمل أيضا
الدخل الصايف الذي يحصل عليه العاملون يف اخلارج ألجل
قصير—أي تعويضات العاملين؛ غير أنه ُيقاس صافيا
من املصروفات املتحملة يف اخلارج نظير السفر والنقل
والضرائب واملساهمات االجتماعية .وتتمثل املقاييس
الرئيسية الثالثة لتحويالت املغتربين يف ما يلي)1( :
التحويالت الشخصية من املغتربين؛ ( )2جمموع حتويالت
املغتربين؛ ( )3جمموع حتويالت املغتربين والتحويالت إىل
املؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم األسر املعيشية
(راجع امللحق  5يف دليل ميزان املدفوعات ووضع
االستثمار الدويل ،الطبعة السادسة).
 15-14وقد أدى االهتمام الدويل املرتفع بتحليل بيانات
حتويالت املغتربين وتأثيرها على التنمية االقتصادية إىل نشر
املرجع بيانات املعامالت الدولية يف حتويالت املغتربين :مرشد
ملعدي اإلحصاءات ومستخدميها ( 1. )IMF, 2009ويلخص هذا
املرجع التعاريف واملفاهيم املرتبطة بتحويالت املغتربين يف
إطار ميزان املدفوعات ،ويتضمن مبادئ توجيهية عن مصادر
البيانات وإعدادها فضال عن عدة دراسات حالة لالقتصادات.
درج فئات حتويالت املغتربين كبنود تكميلية
 16-14و ُت َ
يف بيان ميزان املدفوعات؛ وتمثل هذه الفئات مقاييس
تراكمية يتم إعدادها عن طريق اجلمع بين العناصر املُدرجة/
احملددة يف خمتلف العناصر األساسية مليزان املدفوعات.
على سبيل املثال ،يتم إعداد بيانات التحويالت الشخصية
من املغتربين بأن ُتضاف التحويالت الرأسمالية بين األسر
 1يمكن تنزيله من موقع صندوق النقد الدويل على اإلنترنتhttp://www. :
. imf.org/external/np/sta/bop/remitt.htm
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مرشد جتميع بيانات ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل

اجلدول  :2-14احلاالت غير القاطعة يف التحويالت بين احلسابات
األمثلة

التصنيف يف ميزان املدفوعات لالقتصاد القائم بإبالغ
البيانات ألف

يقوم فرد يعمل على أساس قصير األجل يف االقتصاد باء بتحويل معظم راتبه
حلسابه يف اقتصاد املوطن ألف؛ وينفق اجلزء املتبقي على اإلقامة والنقل
والغذاء يف االقتصاد باء.

الدخل األويل—تعويضات العاملين—دائن (املبلغ اإلجمايل لراتبه)؛ خدمات—سفر—مدين
(املبلغ املن َفق يف االقتصاد باء)

يقوم فرد يعمل على أساس طويل األجل يف االقتصاد باء بتحويل جزء من
راتبه إىل حساب أمه يف االقتصاد ألف.

حساب الدخل الثانوي—حتويالت شخصية—حتويالت العاملين يف اخلارج—دائن (املبلغ
احملول إىل حساب أمه)

يقوم فرد يعمل على أساس طويل األجل يف االقتصاد باء بتحويل جزء من
راتبه ودخله إىل حسابه يف اقتصاد املوطن (االقتصاد ألف) ويكون لدى
خطيبته حق الدخول على احلساب بشكل مباشر أو عن طريق أجهزة الصرف
اآليل.

حساب الدخل الثانوي—التحويالت الشخصية—حتويالت العاملين يف اخلارج—دائن
سجل عندما يتم التحويل وليس عند سحب اخلطيبة من
(املبلغ احملول إىل حسابه)؛ ُي َّ
احلساب.

يقوم فرد يعمل على أساس طويل األجل يف االقتصاد باء بتحويل أموال إىل
حسابه االدخاري يف اقتصاد املوطن (االقتصاد ألف)

احلساب املايل—استثمارات أخرى—العملة والودائع—صايف حتمل اخلصوم
[زيادة] (املبلغ احملول إىل احلساب االدخاري)

يقوم فرد يعمل على أساس طويل األجل يف االقتصاد باء بتحويل أموال إىل
االقتصاد ألف ويقتني عقار

احلساب املايل—استثمار مباشر—خصوم—حصص امللكية وأسهم صناديق
االستثمار—صايف حتمل اخلصوم [زيادة] (املبلغ احملول إىل االقتصاد ألف)

يقوم فرد يعمل على أساس طويل األجل يف االقتصاد باء بتحويل أموال إىل
حساب أخيه يف االقتصاد ألف لشراء عقار ألسرة أخيه.

احلساب الرأسمايل—التحويالت الرأسمالية (منها :بين األسر املعيشية)—دائن
(املبلغ احملول إىل االقتصاد ألف)

فرد مقيم يف االقتصاد ألف يشارك يف برنامج للماجستير يف جامعة تقع
يف االقتصاد باء حيث يتلقى دعما ماليا بصفة منتظمة من أسرته املقيمة
يف االقتصاد ألف.

حساب اخلدمات—سفر (السفر ألغراض شخصية—ألغراض تعليمية)—مدين
(املبلغ احمل َّول من األسرة وأي مبالغ إضافية ينفقها الطالب يف االقتصاد الذي يدرس
فيه)

املصدر :خبراء صندوق النقد الدويل.

املعيشية إىل اثنين من العناصر األساسية—التحويالت
الشخصية وتعويضات العاملين صافية من الضرائب
واملساهمات االجتماعية واملصروفات األخرى التي
يدفعها العاملون ألجل قصير يف االقتصادات املُضيفة .أو
يمكن حساب جمموع التحويالت بأن ُيضاف حجم املزايا
االجتماعية التي تتلقاها األسر املعيشية املقيمة /املدفوعة
إىل األسر املعيشية غير املقيمة إىل التحويالت الشخصية من
املغتربين.
 17-14يرد وصف مصادر البيانات الالزمة جلمع
البيانات عن العناصر املستخدمة يف إعداد بيانات
مقاييس حتويالت املغتربين يف الفصول أو الفقرات التي
تغطي عناصر ميزان املدفوعات األساسية التي تتعلق بها
(مثال ،راجع السفر للمصروفات يف االقتصاد املُضيف،
والتحويالت اجلارية األخرى للمساهمات االجتماعية
واملزايا االجتماعية والضرائب؛ والتحويالت الرأسمالية
للتحويالت الرأسمالية بين األسر املعيشية).

التحويالت اجلارية األخرى

الضرائب على الدخل والثروة ،وغيرهما

 18-14تتكون الضرائب اجلارية على الدخل والثروة
وغيرهما عبر احلدود أساس ًا من الضرائب املفروضة على
الدخل واملكاسب الرأسمالية واملعامالت املالية (الفقرة
 28-12من دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار
الدويل ،الطبعة السادسة) .ومن حيث املبدأ ،فإن الضرائب
على الدخل ُتخصم من املنبع ويجب إسنادها للفترة الذي
يتم فيها كسب الدخل .غير أنه يف الواقع العملي يتم أحيانا
تسجيل الضرائب يف الفترات التي ُتس َدد فيها؛ وقد يتطلب
األمر بعض املرونة ألن القدرة على دفع ضريبة الدخل
يمكن أن يتحدد فقط يف فترة حماسبية الحقة على تلك التي
يتحقق فيها الدخل.
 19-14وبالنسبة للضرائب مستحقة القبض على الدخل
املكتسب من العمل ،فإن احلكومة احمللية أو القومية عادة
ما تخصم جزءا من تعويضات العامل بناء على االلتزام
الضريبي املقدر للعامل (الضريبة اخملصومة من املنبع)؛

الدخل الثانوي
ويدفع صايف التعويضات فقط للعامل يف اخلارج 2.وينبغي
ُ
ملُعدي البيانات أن يضع يف االعتبار أن تعويضات العاملين
ينبغي قيدها على أساس إجمايل ،بما يف ذلك الضرائب على
الدخل .ورغم أن مبلغ الضريبة املسدد للحكومة احمللية
يدفعه رب عمل حملي فإنه ال يشكل معاملة حملية؛ ويتعين
على ُمعدي البيانات إدراج ضريبة الدخل مستحقة القبض
ضمن التعويضات اإلجمالية للعامل واعتبار الضريبة
مسددة من جانب العامل غير املقيم (راجع الفقرة 23-11
يف دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل ،الطبعة
السادسة) .والضرائب املستردة من حكومة البلد حيث يعمل
الفرد يف اخلارج إىل العاملين غير املقيمين يتم خصمها
من الضرائب املتلقاة—أي كضرائب سالبة (راجع الفقرة
 28-12يف دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار
الدويل ،الطبعة السادسة) .وغالبا ما يحسب ُمعدو البيانات
ضرائب املنبع على الفوائد واألرباح املوزعة كنسبة ثابتة
من إجمايل املعامالت.
 20-14وقد انضم العديد من االقتصادات إىل ترتيبات
ضريبية متعددة األطراف .ووفقا لهذه الترتيبات ،يجوز
للعاملين إما دفع الضرائب يف اقتصاد إقامتهم وإعفائهم
من ضرائب الدخل يف االقتصاد الذي يعملون به ،أو خصم
الضريبة عند املنبع ومن ثم إعفاء العاملين من الضريبة من
جانب حكومة االقتصاد الذي يقيمون فيه.

 21-14وعلى أي حال ،قد يلجأ ُمعدو البيانات اىل
خماطبة السلطات الضريبية لطلب معلومات إجمالية عن
السجالت الضريبية وأي ترتيبات قائمة متعلقة بضرائب
املنبع مع اقتصادات ثالثة ،وذلك بغية إجراء التعديالت
الالزمة على تعويضات العاملين والضرائب املقابلة يف
حساب الدخل الثانوي .ويتعين على ُمعدي البيانات زيادة
املبالغ الصافية لتعويضات العاملين املب َّلغة يف نظام إبالغ
بيانات املعامالت الدولية بمقدار النسب املتعلقة بضريبة
الدخل اخملصومة عند املنبع من جانب حكومة االقتصاد
املُضيف؛ أو استخدام معلومات من الكيانات احلكومية
بشأن أعداد العاملين عبر احلدود ،والعمال املستخ َدمين
ألجل قصير ،والعاملين احملليين لدى السفارات األجنبية
واملنظمات الدولية واحلكومات املانحة غير املقيمة ،وذلك
لتقدير متوسط الدخل ومتوسط معدالت الضرائب عليه .وقد
تتفق االقتصادات الداخلة يف ترتيبات ضريبية على تبادل
املعلومات ملالحقة التهرب الضريبي ،ومثل هذه املعلومات
قد تكون مفيدة يف إعداد بيانات حسابات ميزان املدفوعات.
 22-14وبدال من جمع البيانات مباشر ًة من السلطات
الضريبية ،يمكن ملُعدي البيانات تقدير الضرائب بتطبيق
معدالت ضرائب ضمنية على تعويضات العاملين وإجراء

 2فقط الضرائب مستحقة الدفع من جانب العاملين غير املقيمين يف
االقتصاد املبلِّغ هي التي ُتق َّيد يف ميزان املدفوعات.
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تعديالت مقابل الضرائب التي يستردها العامل غير املقيم
من حكومة البلد حيث يعمل.

مثال  :1-14الضرائب على الدخل والثروة
السيد ألف مقيم يف االقتصاد ألف ويعيش على حدود
االقتصاد باء .وهو يعمل يف املؤسسة باء يف االقتصاد باء،
ويحقق إيرادات صافية بعد الضرائب قدرها  3000دوالر
أمريكي .وقد أبرمت حكومتا االقتصادين ألف وباء اتفاقا
ضريبيا ثنائيا يدفع بمقتضاه العاملون غير املقيمين ضرائب
قدرها  %10على دخلهم اخلاضع للضريبة املكتسب يف
االقتصاد املُضيف .ويتعين على ُمعدي البيانات زيادة صايف
اإليرادات ( 3000دوالر أمريكي) التي تشكل  %90من جمموع
اإليرادات للتوصل إىل إجمايل الدخل ( 3333دوالر أمريكي)،
وتغيير مسار الضريبة مستحقة الدفع البالغة  333( %10دوالر
أمريكي) إىل احلكومة باء من خالل تعويضات العمل اخلاصة
بالسيد ألف .وسوف تظهر القيود التالية يف ميزان مدفوعات
االقتصاد ألف:
احلساب اجلاري
الدخل األويل
تعويضات العاملين
الدخل الثانوي
الشركات املالية ،والشركات
غير املالية ،واألسر املعيشية،
واملؤسسات غير الهادفة
للربح التي تخدم األسر
املعيشية
التحويالت اجلارية األخرى
الضرائب اجلارية على
الدخل والثروة وغيرهما

احلساب املايل
االستثمارات األخرى
العملة والودائع
شركات تلقي الودائع عدا
البنك املركزي

دائن

مدين

3,333

333
333
صايف اقتناء
األصول املالية

صايف حتمل
اخلصوم

3,000

 23-14ومن الناحية النظرية ،يتعين أيضا على ُمعدي
حتصلها
البيانات التمييز بين الضرائب املفروضة والرسوم التي ّ
الكيانات احلكومية نظير اخلدمات املقدمة لغير املقيمين .ويتم
التمييز بناء على نوع العمل التي تقوم به احلكومة—على
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سبيل املثال ،ما إذا كان هناك أي وظيفة تنظيمية يتم
االضطالع بها؛ وهذا ليس أمرا واضحا دائما يف املمارسة
العرف ،فإن املبالغ التي تدفعها األسر
العملية .ولكن بحكم ُ
املعيشية نظير تراخيص امتالك أو استخدام السيارات أو
القوارب أو الطائرات وتراخيص الصيد الترفيهي أو صيد
عامل على أنها ضرائب،
األسماك لألغراض الترويحية ُت َ
يف حين أن املبالغ التي تدفعها األسر املعيشية نظير كافة
األنواع األخرى من التراخيص أو التصاريح أو الشهادات أو
فتعامل على أنها مشتريات خدمات
جوازات السفر وغيرها
َ
(راجع الفقرات من  180-10إىل  181-10و 30-12يف
دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل ،الطبعة
السادسة).

املساهمات االجتماعية واملزايا االجتماعية

 24-14تتوافق تقديرات معامالت التقاعد مع
االقتصادات ذات النسب املرتفعة من عمال احلدود والعاملين
الزائرين يف االقتصاد احمللي أو يف اخلارج ،كما تصلح
لالقتصادات التي بها منظمات دولية توظف عددا كبيرا من
املقيمين يف االقتصاد القائم بإعداد البيانات.

 25-14وتقيد املساهمات االجتماعية يف صناديق
التقاعد واملزايا املستفادة منها ضمن حساب الدخل الثانوي.
ويميز نظام احلسابات القومية لعام  2008ودليل ميزان
املدفوعات ووضع االستثمار الدويل (الطبعة السادسة) بين
نظم الضمان االجتماعي والنظم اخلاصة بالعاملين بخالف
الضمان االجتماعي ،وهو ما يرتكز يف جزء منه على مقدم
التأمين االجتماعي أو املعاش التقاعدي .فاجلزء الذي تقدمه
احلكومة العامة يسمى الضمان االجتماعي (بافتراض أنها
تقدم مزايا اجتماعية ألعضاء اجملتمع ككل أو لقطاعات
معينة منه) ،بينما ُيطلَق على اجلزء الذي يقدمه أرباب العمل
النظم اخلاصة بالعاملين بخالف الضمان االجتماعي (راجع
نظام احلسابات القومية لعام  ،2008الفقرة .)118-17
 26-14كذلك ُتص َّنف النظم اخلاصة بالعاملين بخالف
الضمان االجتماعي إىل نظم التقاعد ذات املزايا احملددة
أو نظم التقاعد ذات االشتراكات احملددة وذلك وفقا لكيفية
حتديد املزايا—بمعنى من يتحمل خماطر توفير دخل مالئم
عند التقاعد (راجع الفقرة  65-7من دليل ميزان املدفوعات
ووضع االستثمار الدويل ،الطبعة السادسة) .ومن الناحية
النظرية ،يؤدي هذان النظامان إىل معامالت يف حسابات
مماثلة للمعامالت يف نظم حماسبة قطاع التأمين (راجع
امللحق « ،2معامالت ومراكز التأمين»)—أي أن حساب ناجت
3
صندوق التقاعد ُيق َّيد يف حساب اخلدمات؛ ويقيد صايف
االشتراكات املسددة يف صندوق التقاعد يف حساب الدخل
ويق َّيد يف احلساب املايل
الثانوي ،وكذلك املزايا املتلقاة؛ ُ

« 3صايف» تعني ضمنا أن رسم اخلدمة تم خصمه؛ راجع امللحق  2ملزيد
من التفاصيل.

التغير يف املستحقات التقاعدية الناجت عن املعامالت؛
سجل دخل االستثمار املكتسب على املستحقات القائمة
وي َّ
ُ
ضمن حساب الدخل األويل .ومع ذلك ،فإن السمات اخملتلفة
املتعلقة باملزايا مستحقة الدفع عند التقاعد يترتب عليها
فروق يف املفاهيم احملاسبية لنظم التقاعد هذه ،وبالتايل
يف كيفية تصميم ُمعدي البيانات استمارات اإلبالغ
للحصول على املعلومات ذات الصلة.
 27-14ويقدم امللحق  2نظرة عامة على اخلصائص
احملاسبية يف كال النظامين ،يلي ذلك كيف ينبغي معاجلة
البيانات احملاسبية لصناديق التقاعد بغية اشتقاق عناصر
ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل وفق متطلبات
دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل (الطبعة
السادسة) .ويتم شرح املنهجية األساسية باستخدام أمثلة
رقمية.

 28-14ويقدم اجلزء املعني بنظم الضمان االجتماعي
يف امللحق  2وصفا خمتصرا لنظم الضمان االجتماعي.
وتتسم احملاسبة يف حالة صناديق الضمان االجتماعي
بأنها أقل تعقيدا ،ألن املؤسسة احلكومية القائمة على
تشغيل النظام تستخدم اشتراكات العاملين احلاليين لسداد
املزايا اجلارية.

 29-14ويمكن احلصول على معلومات عن عمال احلدود
أو «األجانب املقيمين» من الهيئات احلكومية املُصدِرة
لتصاريح العمل وتأشيرات الدخول ،أو من السلطات الضريبية.
واألخيرة يمكن أيضا أن تكون مصدرا مالئما للمعلومات
عن مزايا التقاعد املدفوعة أو املستلمة للمتقاعدين ألنها
قد تخضع إىل الضرائب احمللية أو معاهدات االزدواج
الضريبي .وينبغي أن يكون بمقدور صناديق التقاعد أن
توفر إما معلومات إجمالية عن االشتراكات الفعلية املتلقاة
من املؤسسات املعنية بالنيابة عن موظفيها غير املقيمين
أو عن متوسط معدالت االشتراكات مقارنة بإجمايل
األجور؛ وينبغي أن تتوافر معلومات أيضا عن املزايا التي
دفع للمتقاعدين يف اخلارج .ومن خالل إجراء مسح عن
ُت َ
صناديق معاشات التقاعد احمللي ،يمكن ملُعدي البيانات
طلب معلومات على أساس صحيح من الناحية املفاهيمية
كما هو مبين يف امللحق  .2وبوجه عام ،يتعين على ُمعدي
البيانات أن يستفسر عن تقسيم برامج معاشات التقاعد إىل
عناصرها عبر احلدود .وتقدم االستمارة النموذجية  13يف
امللحق  8مثاال على استمارة مسح صناديق التقاعد.

 30-14ويف حالة املزايا االجتماعية التي يتلقاها
املتقاعدون من صناديق التقاعد غير املقيمة ،يمكن أن
ينطوي جمع البيانات على درجة أكبر من الصعوبة نظرا ألن
مقدمي املزايا غير املقيمين غير متاحين للمسح يف اقتصاد
إقامة املتقاعدين .ويمكن لنظام إبالغ بيانات املعامالت
الدولية رصد املزايا املتلقاة إذا كانت املبالغ حم َّولة من

الدخل الثانوي
خالل النظام املصريف .ويمكن أيضا حتويل معاشات التقاعد
من اخلارج من خالل اخلدمة البريدية ،وخاصة يف حالة
البلدان التي بينها اتفاقيات بريدية ثنائية .وإذا كانت إدارة
البريد ُتبلِّغ بيانات عن املعامالت عبر احلدود ألغراض ميزان
املدفوعات ،ينبغي ملُعدي البيانات أن يطلب حتديد املعامالت
املرتبطة باملعاشات التقاعدية يف البيانات املب َّلغة .وإن مل
تكن إدارة البريد تبلِّغ مثل هذه البيانات ،ينبغي ملُعدي
البيانات النظر يف إنشاء عملية جمع البيانات من اإلدارة
البريدية ،بما يف ذلك عن حتويالت املعاشات التقاعدية.
كذلك يمكن ملسح األسر املعيشية أن يوفر إسهامات قيمة
لتقدير املزايا التي يتلقاها من اخلارج أعضاء األسر املعيشية
املتقاعدين.

 31-14وسوف تقوم البيانات املستخلصة من نظام
إبالغ بيانات املعامالت الدولية على أساس نقدي وترصد
فقط تعويضات العاملين صافية من االشتراكات املدفوعة.
وبالنسبة للمقيمين الذين يدفعون اشتراكات لصناديق تقاعد
ذات مزايا حمددة يف اخلارج ،فإن الراتب الصايف الذي يتم
تلقيه على احلساب املصريف احمللي سوف ُيس َتخدم كأساس
لتقدير اشتراكات كل من العامل ورب العمل؛ ويمكن لهذا
الغرض استخدام معلومات عن متوسط معدالت االشتراكات
للعاملين وأرباب األعمال .ثانيا ،يمكن اشتقاق نسبة صغيرة
منه كخدمة إدارة مستحقة الدفع لصناديق التقاعد يف اخلارج.
ويوفر نظام إبالغ بيانات املعامالت الدولية معلومات عن
االقتصادات التي تتلقى أو تدفع الرواتب واألجور .ويمكن
ملُعدي البيانات االتصال بالسلطات يف هذه االقتصادات على
الترتيب للحصول على النسب املالئمة ملعدالت االشتراكات
وتقديرات خدمات اإلدارة بها.

صايف أقساط ومطالبات التأمين على غير احلياة
واملطالبات املشمولة بالضمانات املوحدة

ُ 32-14تق َّيد أقساط التأمين على غير احلياة 4ومطالبات
التأمين على غير احلياة ضمن حساب الدخل الثانوي .وتكمن
الوظيفة الرئيسية لشركات التأمين على غير احلياة يف إعادة
التوزيع السليم ألقساط التأمين املكتسبة من جمموعة
متجانسة والدخل اآلخر اىل أعضاء اجملموعة الذين حتملوا
خسائر .باإلضافة إىل ذلك ،يتم استثمار األموال املوجودة
حتت تصرف وحدة التأمين ،والتي ُيطلق عليها احتياطيات
التأمين الفنية (على غير احلياة) ،يف األصول املالية وغيرها
من األصول لتوليد دخل .وتمثل احتياطيات التأمين الفنية
والدخل املتولد من استثمارها ،والذي يطلق عليها مكمالت
أقساط التأمين ،أصوال حلملة وثائق التأمين وخصوما على
شركات التأمين.
ُ 4تق َّيد أقساط التأمين صافية من رسم اخلدمة؛ راجع امللحق  2ملزيد من
التفاصيل.
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 33-14ويستند دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار
الدويل (الطبعة السادسة) إىل املصطلحات احملاسبية التي
تستخدمها مؤسسات التأمين يف إنشاء حساباتها ويتفق تماما
مع تلك املصطلحات .ومع ذلك ،يتعين على ُمعدي البيانات
إجراء تعديالت معينة قبل استخدام البيانات الشتقاق قيود
ميزان املدفوعات ذات الصلة وفق دليل ميزان املدفوعات
ووضع االستثمار الدويل .وتلك التعديالت ضرورية ،مثال،
لتحديد وتمييز مبالغ األقساط املرتبطة بالتعامل املباشر
مع حملة وثائق التأمين ،واملبالغ املرتبطة بإعادة التأمين
(راجع امللحق « ،2معامالت ومراكز التأمين»).
 34-14وهناك فروق بين وثائق التأمين على غير احلياة
ووثائق التأمين على احلياة ،مما يؤدي إىل أنواع خمتلفة
من القيود يف احلسابات الدولية .فبالنسبة للتأمين على
احلياة ،تمتد الفترة السابقة للحصول على املزايا طوال العمر
الكامل للعقد ويوجد قدر ضئيل من عدم اليقين ،أو ال يوجد
على اإلطالق ،بشأن املبالغ التي ستدفع .وتعتبر املدفوعات
املسددة على مر السنين استثمارا (أو ادخارا) ماليا سيعود
حلامل الوثيقة يف السنوات الالحقة .وعليهُ ،تق َّيد األقساط
(صافية من اخلدمات) واملزايا يف احلساب املايل.

 35-14ويستطيع ُمعدو البيانات احلصول على أكثر
البيانات شموال عن صادرات خدمات التأمين (التأمين الذس
توفره شركات التأمين لغير املقيمين) من مسح مؤسسات
التأمين املقيمة .وللتمكين من حتقيق التغطية املناسبة
لقطاع التأمين احمللي ،ينبغي أن يتوافر إطار للمسوح ،بما
يف ذلك قائمة بمؤسسات التأمين ،والتي يمكن أن تقدمها
السلطة املُصدِرة لتراخيص أعمال التأمين .ومن خالل مسح
مؤسسات التأمين احمللية يستطيع ُمعدو البيانات طلب
معلومات على أساس صحيح مفاهيميا—أي عن األقساط
املكتسبة واملطالبات القائمة—فضال عن احتياطيات
التأمين الفنية والدخل املكتسب من تلك االحتياطيات.

 36-14وينبغي ملؤسسات التأمين املقيمة إبالغ
تفاصيل األقساط واملطالبات املتعلقة باألعمال التي يتم
احلصول عليها من اخلارج وفيما يتصل بتدفقات إعادة
التأمين الدولية .وباإلضافة إىل ذلك ،يمكن أن ُيطلَب إىل تلك
املؤسسات إبالغ تفاصيل األقساط واملطالبات فيما يخص
التأمين املُحرر من جانبها على الواردات .وقد تختلف شروط
التأمين بسبب اختالف املمارسات احملاسبية املطبقة يف
نظم احملاسبة التأمينية يف أنحاء العامل.

 37-14ولتقدير واردات اخلدمات التأمينية (التأمين
الذي توفره شركات غير مقيمة  -قيود مدينة) ،يمكن ملُعدي
البيانات ضرب نسبة رسم اخلدمة احمللي على األقساط يف
األقساط املسددة إىل مؤسسات التأمين غير املقيمة.

244

مرشد جتميع بيانات ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل

التحويالت اجلارية املرتبطة بالتعاون الدويل

أشكال املساعدة الفنية ومصدر بياناتها
 38-14يشمل هذا البند التحويالت اجلارية النقدية
والعينية بين حكومات البلدان اخملتلفة أو فيما بين احلكومات
واملنظمات الدولية (راجع الفقرة  47-12من دليل ميزان
املدفوعات ووضع االستثمار الدويل ،الطبعة السادسة).
إن املساعدات اخلارجية التي تقدمها احلكومات من خالل
كيانات غير مقيمة تم تأسيسها لالضطالع بمهام املالية
العامة تعتبر أيضا من قبيل التحويالت اجلارية املرتبطة
بالتعاون الدويل (راجع الفقرة  48-12من دليل ميزان
املدفوعات ووضع االستثمار الدويل ،الطبعة السادسة) .وهذه
يمكن أن تتضمن التحويالت النقدية لغرض تمويل النفقات
اجلارية من جانب احلكومة املتلقية أو بنود املساعدات
املشحونة مثل األغذية واألدوية .وبالنسبة للتحويالت النقدية
على وجه اخلصوص ،يحتاج ُمعدو البيانات إىل معلومات من
احلكومة بشأن الغرض من املنح النقدية املقدمة للخارج أو
املتلقاة منه ألجل تمييز التحويالت اجلارية عن التحويالت
الرأسمالية.
 39-14والتحويالت الرأسمالية هي حتويالت تنطوي
إما على انتقال ملكية أصل ما 5من طرف إىل آخر؛ أو إلزام
أحد الطرفين أو كليهما باقتناء أصل ما أو التصرف فيه؛
أو تنازل دائن عن خصم ما .وتشمل التحويالت الرأسمالية
أيضا التحويالت النقدية التي تنطوي على التصرف يف
أصول غير نقدية (بخالف اخملزونات) أو اقتناؤها (راجع
الفقرة  ،13-12دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار
الدويل ،الطبعة السادسة) .ويمكن لبعض املعلومات أن
تتوافر بسهولة عن فرادى املشروعات التي تخضع للمراقبة
واإلشراف من جانب كيانات حكومية مثل وزارة املالية أو
وزارة التنمية.
 40-14وتنشأ التحويالت اجلارية املرتبطة بمعامالت
شركات املالية العامة اململوكة للحكومة العامة أو تخضع
لسيطرتها واملقيمة يف إقليم آخر عندما تقوم شركة املالية
مقترضة إىل طرف ثالث (وليس
العامة بتقديم أموال
َ
للحكومة العامة التي أسستها وتسيطر عليها) .ويف هذه
احلالة ،يتم احتساب حتويل جار أو رأسمايل بين احلكومة
واملؤسسة املالية العامة مع قيد موازن لتخفيض حصص
ملكية احلكومة يف شركة املالية العامة (راجع الفقرتين
 24-8و ،25-8دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار
الدويل ،الطبعة السادسة) .ويمكن جمع البيانات عن معامالت
شركات املالية العامة من السجالت اإلدارية احلكومية (يف
اقتصاد إقامة احلكومة) أو من خالل مسوح املؤسسات (يف
اقتصاد إقامة شركة املالية العامة).
 5األصول يف هذه الفقرة تشير يف العموم إىل األصول الثابتة واألصول
األخرى ذات الطبيعة الرأسمالية (راجع الفقرة  13-12يف دليل ميزان
املدفوعات ووضع االستثمار الدويل ،الطبعة السادسة).

 41-14ينبغي أن يتضمن تقييم املساعدة الفنية التمييز
بين املساعدة العينية واملساعدة النقدية .وتتضمن قيمة
املساعدة العينية ( )1قيمة السلع واخلدمات املقدمة (القيمة
السوقية يف حالة احلصول عليها من منتجين باألسواق
أو قيمة التكلفة إذا كانت تنتجها وكالة تقديم السلع
واخلدمات) )2( ،والتكاليف املرتبطة التي يمكن حتديدها
6
فيما يتصل بتقديم السلع واخلدمات ذات الصلة.

 42-14وفيما يتعلق باملساعدة النقدية (أصول مالية)،
فيجب أن تعكس قيمتها قيمة التحويل؛ ومن الصعب تمييز
التكاليف اإلدارية املرتبطة مباشرة بالتحويل النقدي.
وألسباب عمليةُ ،تس َتبعد التكاليف اإلدارية من املساعدة
النقدية ،حتى وإن أدى ذلك إىل عدم اتساق مع قيمة املساعدة
العينية.
 43-14وبالنسبة للمساعدة العينية ،يمكن أن توفر
السلطات اجلمركية بوجه عام معلومات عن القطاع املتلقي
(احلكومة أو املنظمة غير احلكومية) ،فضال عن الغرض
(مثال ،مساعدة طارئة أو مواد للبناء) ،ألن هذه السلع معفاة
من الضرائب والرسوم اجلمركية .وينبغي مضاهاة هذه
املعلومات مع بيانات املشروعات من الكيانات احلكومية.
ويف بعض احلاالت ،تبعا للترتيبات التمويلية مع املانحين،
يمكن استيراد السلع يف سياق أحد مشروعات املساعدة
الفنية ،ولكن األموال الالزمة لسداد ثمن البضائع ربما تم
توفيرها بصورة منفصلة من جانب املانحين إىل حسابات
احلكومة .وبعبارة أخرى ،تشكل تلك السلع من الناحية
املنهجية واردات منتظمة مسددة بأموال املانحين (راجع
املثال .)3-14

املساعدة الفنية
 44-14املساعدة الفنية يف شكل إرسال موظفين يف
بعثات إىل االقتصادات لالضطالع باملشروعات تمثل
شكال آخر من التعاون الدويل الذي يلزم رصده يف حسابات
ميزان املدفوعات .ومثل هذه املشروعات تتضمن عددا
من العناصر املالئمة مليزان املدفوعات .وينبغي تسجيل
جمموع تكلفة املشروعات على أنه حتويل كقيد مقابل
للمعامالت التي تعكس السلع أو اخلدمات أو األموال التي
يقدمها املانح يف إطار مشروع املساعدة الفنية .وتتضمن
التكاليف املصروفات اإلدارية املتحملة يف االقتصاد
املانح ،والتكاليف املتحملة يف االقتصاد املتلقي (مثال
للنقل والترتيبات اإلدارية) ،والرواتب املدفوعة ملوظفي
املساعدة الفنية املستخ َدمين ألجل قصير فضال عن العاملين
واملوظفين احملليين املستخ َدمين ألجل طويل .باإلضافة إىل
 6راجع الفقرة  101-22يف نظام احلسابات القومية لعام .2008

الدخل الثانوي
ذلك ،أثناء وجود العاملين يف البعثة يف االقتصاد املتلقي
فإنهم ينفقون جزءا من رواتبهم 7على السكن واالستهالك؛
كما أن العاملين املستخدمين ألجل طويل غالبا ما يقومون
بتحويل جزء من رواتبهم إىل اقتصادات موطنهم (راجع
األمثلة الحقا).
 45-14وال يمكن رصد أنشطة املساعدة الفنية من
هذا النوع من خالل بيانات نظام إبالغ بيانات املعامالت
الدولية إال يف احلاالت التي ُت َّول فيها األموال ضمن مشروع
املساعدة الفنية إىل احلكومة أو إىل حسابات وحدات تنفيذ
املشروع التي يتم تأسيها يف االقتصاد املتلقي .وكما هو
احلال يف أغلب األحيان ،تقوم احلكومات املانحة بتحويل
األموال مباشرة إىل حسابات متعهدي التنفيذ ،والذين
بدورهم يرسلون العاملين إىل االقتصادات املتلقية .و ُتق َّيد
تعويضات العاملين مستحقة القبض للموظفين املستخ َدمين
يف سياق املساعدة الفنية ضمن ميزان املدفوعات إذا
كانت تتعلق باملوظفين احملليين أو املقيمين اآلخرين يف
االقتصاد املتلقي الذين يتم استخدامهم أو دفع أجورهم
مباشرة من جانب احلكومة املانحة أو املنظمات الدولية.
ومن ناحية أخرى ،إذا كان العاملون مقيمين يف االقتصاد
املتلقي ويعتبرون معينين من قبل السلطات املتلقية ،ولكن
ُتدفع أجورهم من أموال احلكومة املانحةُ ،يق َّيد حتويل
جاري مستحق القبض ضمن ميزان مدفوعات االقتصاد
املتلقي ،يف حين ُتق َّيد تعويضات العاملين يف احلسابات
احمللية فقط .غير أنه يف حالة قيام السلطات املتلقية بنفسها

 7غالبا ما يتم حتويل األموال إىل حسابات مصرفية حملية (زيادة يف
خصوم البنك التجاري احمللي جتاه املوظفين غير املقيمين ،ويف الوقت
ذاته زيادة يف أصول البنوك بالعمالت األجنبية).
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بتعيين موظفي مساعدة فنية مستخ َدمين ألجل قصير (على
سبيل املثال ،من اقتصادات ثالثة) ،سوف تترتب على ذلك
مرة أخرى قيود مدينة ضمن تعويضات العاملين.
 46-14ومصدر البيانات للتحويالت غير النقدية يف
إطار مشروعات املساعدة الفنية هو املانح أو املؤسسة
املتلقية داخل القطاع احلكومي املنوط به تنسيق املساعدة
اخلارجية .وينبغي أن توفر بيانات املشروعات تقسيما
لتكاليف املشروعات إىل العناصر ذات الصلة (راجع األمثلة
الحقا) .ويمكن وضع تقدير ُمقارب لنفقات السفر للموظفين
املستخ َدمين ألجل قصير باستخدام نسب مطبقة على
الرواتب .ويمكن حتديد العنصر النقدي للمشروعات من خالل
نظام إلبالغ بيانات املعامالت الدولية أو من خالل نفس
املؤسسات كما يف حالة التحويالت غير النقدية.
 47-14ولتقييم خدمات معينة مقدمة عينيا كاخلدمات
املرتبطة بالصحة أو املتعلقة باإلغاثة الطارئة ،والتي تقدم
للمصلحة العامة أو براتب يقلل بشكل كبير من قيمة اخلدمة
املقدمة ،يتعين على ُمعدي البيانات تقدير قيمة هذه اخلدمات
باألسعار التي كانت ستدفع لو كانت هذه اخلدمات قد تم بيعها
يف السوق (راجع الفقرة  ،72-3دليل ميزان املدفوعات ووضع
االستثمار الدويل ،الطبعة السادسة).

أمثلة على إبالغ بيانات
املساعدة الفنية يف ميزان املدفوعات

 48-14توضح األمثلة التالية الطريقة التي يتم بها
تمويل املساعدة الفنية واجلهة التي تستخدم موظفي املساعدة
الفنية .وتشرح األمثلة  2-14و 3-14و 4-14قيود ميزان
املدفوعات من منظور االقتصاد املتلقي؛ وينتقل املثال 5-14
إىل القيود يف ميزان مدفوعات االقتصاد املانح .ويقدم امللحق
 8استمارات نموذجية للمصادر الرسمية (كالوزارات).

املثال  :٢-١٤موظفو املساعدة الفنية الذين يعملون لدى اجلهات املانحة
يف هذا املثالُ ،تم َّول املساعدة الفنية من خالل مكتب تمثيل منظمة دولية 1أو حكومة مانحة أجنبية .ويعمل املوظفون
لدى املنظمة الدولية/احلكومة املانحة ،والتي تقوم بتحويل الرواتب إىل حساب مصريف حملي .ويتألف املشروع الكلي
يف هذا املثال من توفير خدمات استشارية للمحاسبة احلكومية ،ومنح نقدية لتمويل النفقات اجلارية ،وشحن اللوازم
املتبرع بها.
املكتبية
َ
يستطيع معد البيانات احلصول ،من الكيان احلكومي يف االقتصاد املتلقي ،على التقسيم التايل لتكاليف املشروع
خالل الفترة احملاسبية:
٢
جمموع تكلفة املساعدة الفنية لتقديم اخلدمات االستشارية 155 :
منها:
٣
الرواتب املدفوعة إىل موظفي املساعدة الفنية املستخ َدمين ألجل قصير 70 :
الرواتب املدفوعة إىل موظفي املساعدة الفنية املستخ َدمين ألجل طويل 4أو املوظفين احملليين35 :
التكاليف اإلدارية املتحملة يف االقتصاد املانح5 :
املصروفات األخرى املتحملة يف االقتصاد املتلقي فيما يتعلق باخلدمات االستشارية45 :
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مرشد جتميع بيانات ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل

املثال  :2-14موظفو املساعدة الفنية الذين يعملون لدى اجلهات املانحة (تتمة)
باإلضافة إىل ذلك ،وافقت اجلهات املانحة على تقديم املساعدات التالية:
منح نقدية يدفعها املانحون لتمويل النفقات اجلارية األخرى200 :
لوازم مكتبية مشحونة من االقتصاد املانح :قيمتها 100
ويف َترض أن املوظفين املستخ َدمين ألجل قصير ينفقون جزءا من رواتبهم على اإلقامة واالستهالك يف االقتصاد املتلقي أثناء تأدية
ُ
ويح َّبذ االعتماد يف
الرواتب،
إىل
واإلستهالك)
(اإلقامة
السفر
ملصروفات
متوسطة
نسبة
تقدير
يحاول
أن
البيانات
ُعدي
مل
وينبغي
مهامهم.
ُ
ذلك على عينة صغيرة ومتكررة من موظفي املساعدة الفنية املستخ َدمين ألجل قصير يف االقتصاد .ويمكن أيضا احلصول على معلومات
من املبالغ التي يدفعها غير املقيمين من حساباتهم املصرفية احمللية أو بواسطة بطاقات االئتمان .وقد يقوم املوظفون املستخ َدمون
ألجل طويل بتحويل نسبة من رواتبهم إىل احلسابات املصرفية يف اقتصادات موطنهم .ويمكن رصد ذلك من نظام إلبالغ بيانات
املعامالت الدولية .ويتعين على ُمعدي البيانات تمييز التحويالت الشخصية عن املعامالت التي تلبي أغراضا أخرى كتحويل األموال بين
احلسابات بغرض االدخار (معاملة حمضة يف احلساب املايل) أو اقتناء الوحدات السكنية (عقارات) أو تقديم الهبات اخلاصة يف صورة
منح (حتويالت رأسمالية).
ويق َّيد جمموع تكاليف مشروع املساعدة الفنية ( )155على أنه استيراد خلدمات استشارية يقابله حتويل مستحق القبض ضمن
ُ
التحويالت اجلارية املرتبطة بالتعاون الدويل يف حساب الدخل الثانوي .وخالل الفترة ،تتكبد اجلهات املانحة مصروفات ( )45نظير
وت َّول رواتب املوظفين املستخ َدمين ألجل قصير
خدمات األعمال األخرى فيما يتصل باملشروع وتسدد بالعملة األجنبية للبنوك احملليةُ .
( ،)70واملوظفين املستخ َدمين ألجل طويل واملوظفين احملليين ( )35من اخلارج بالعملة األجنبية للبنوك احمللية حيث يمتلك املوظفون
حسابات مصرفية حملية .وتمثل احلسابات املصرفية احمللية للموظفين املستخدمين ألجل قصير خصوما خارجية للقطاع املصريف
احمللي ( .)70والنسبة املفترضة ملصروفات السفر (اإلقامة واإلستهالك) التي يتحملها املوظفون املستخدمون ألجل قصير أثناء تأدية
مهامهم تبلغ نحو  %30من متوسط راتبهم .واملصروفات التي ينفقها املوظفون املستخ َدمون ألجل قصير على الغذاء واإلقامة (ُ )21تسدَّد
من حساباتهم .ومن املفترض أن املوظفين املستخ َدمين ألجل طويل قد قاموا بتحويل جزء ( )15من تعويضات العاملين مستحقة القبض
اخلاصة بهم إىل حساباتهم املصرفية يف اخلارج .وتقوم اجلهة املانحة بتحويل املنحة النقدية اإلضافية للنفقات اجلارية األخرى ()200
إىل البنك املركزي احمللي.
ويتعين تسجيل القيود اآلتية يف ميزان مدفوعات االقتصاد املتلقي:
دائن
احلساب اجلاري
السلع
اخلدمات
  السفر
   ألغراض األعمال
خدمات األعمال
األخرى
اخلدمات املهنية وخدمات
االستشارات اإلدارية
الدخل األويل
تعويضات العاملين
الدخل الثانوي
  احلكومة العامة
التحويالت اجلارية
املرتبطة بالتعاون الدويل

مدين
100

21
45

35
200+100+155

155

صايف اقتناء
األصول املالية
احلساب املايل
استثمارات أخرى
العملة والودائع
شركات تلقي الودائع
عدا البنك املركزي
القطاعات األخرى
الشركات غير املالية ،واألسر
املعيشية ،واملؤسسات غير
الهادفة للربح التي تخدم
األسر املعيشية
األصول االحتياطية
أصول احتياطية أخرى
  العملة والودائع

70+
35+
45+
15-

صايفحتمل
اخلصوم

70+
21-

15+

200+

 1فروع املنظمات الدولية تعتبر كيانات غير مقيمة.
 2تغطي املساعدة الفنية نطاقا واسعا من اخلدمات اخملتلفة ،وينبغي تصنيفها وفقا لطبيعة اخلدمات (اإلطار  ،6-10من دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل ،الطبعة السادسة).
 3ألجل قصير تشير إىل العاملين الذين يبقون يف االقتصاد املتلقي ألقل من عام.
 4ألجل طويل تشير إىل العاملين الذين يبقون يف االقتصاد املتلقي ملدة عام أو أكثر.
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املثال  :3-14موظفو املساعدة الفنية الذين يعملون لدى احلكومة املتلقية
يف هذا املثالُ ،تم َّول املساعدة الفنية من جانب منظمة دولية أو حكومة مانحة أجنبية؛ غير أن احلكومة املتلقية احمللية تتلقى األموال
بالكامل وتستخدمها لدفع رواتب موظفي املساعدة الفنية املستخ َدمين ألجل قصير وألجل طويل فضال عن املصروفات األخرى ،بما فيها
الواردات من االقتصادات الثالثة.
ويستطيع معد البيانات احلصول ،من الكيان احلكومي يف االقتصاد املتلقي ،على التقسيم التايل لألموال املتلقاة لتغطية تكاليف
املشروع:
املنح النقدية املتلقاة لتمويل النفقات اجلارية450 :
منها:
لدفع املرتبات ملوظفي املساعدة الفنية املستخ َدمين ألجل قصير70 :

لدفع املرتبات ملوظفي املساعدة الفنية املستخ َدمين ألجل طويل أو املوظفين احملليين35 :
لدفع املصروفات األخرى يف االقتصاد املتلقي فيما يتصل باملشروع االستشاري45 :

لدفع ثمن واردات اللوازم املكتبية100 :
املعامالت بين املقيمين ملتلقي املنحة200 :
ُيق َّيد جمموع املنحة النقدية ( )450كتحويل مستحق القبض ضمن التحويالت اجلارية املرتبطة بالتعاون الدويل يف حساب الدخل
وت ِّول احلكومة املتلقية الرواتب للحسابات املصرفية احمللية
الثانوي وكعملة أجنبية متلقاة يف األصول االحتياطية للبنك املركزيُ .
للموظفين املستخدمين ألجل قصير ( .)70وتمثل احلسابات املصرفية احمللية للموظفين املستخ َدمين ألجل قصير خصوما خارجية
للقطاع املصريف احمللي ( .)70والنسبة املفترضة ملصروفات السفر التي يتحملها املوظفون املستخ َدمون ألجل قصير أثناء تأدية
مهامهم تبلغ مرة أخرى نحو  %30من متوسط راتبهم .واملصروفات التي ينفقها املوظفون املستخ َدمون ألجل قصير على الغذاء واإلقامة
(ُ )21تسدَّد من حساباتهم .ومن املفترض أن املوظفين املستخ َدمين ألجل طويل قد قاموا بتحويل جزء ( )15من تعويضات العاملين
سجل كتحويالت شخصية يف حساب الدخل الثانوي .وتقوم احلكومة املتلقية باستيراد
اخلاصة بهم إلعالة أقاربهم يف اخلارج ،والذي ُي َّ
ويسدد ثمنها من أموال املنحة.
اللوازم املكتبية (ُ )100
ويتعين تسجيل القيود اآلتية يف ميزان مدفوعات االقتصاد املتلقي:
دائن
احلساب اجلاري
السلع
اخلدمات
  السفر
   ألغراض األعمال
الدخل األويل
تعويضات العاملين
الدخل الثانوي
  احلكومة العامة
التحويالت اجلارية املرتبطة
بالتعاون الدويل
الشركات املالية ،والشركات
غير املالية ،واألسر املعيشية،
واملؤسسات غير الهادفة للربح
التي تخدم األسر املعيشية
   التحويالت الشخصية

صايف اقتناء صايفحتمل
اخلصوم
األصول املالية

مدين
100

احلساب املايل
استثمارات أخرى
العملة والودائع

21

شركات تلقي الودائع

70

عدا البنك املركزي

األصول االحتياطية

أصول احتياطية أخرى

  العملة

450

والودائع

15

15-

450

100-

70+

21-
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مرشد جتميع بيانات ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل

املثال  :4-14املنح والتبرعات املرسلة إىل املؤسسات احمللية غير الهادفة للربح التي تخدم األسر
املعيشية يف االقتصاد املتلقي
يف هذا املثال ،تتلقى املؤسسات احمللية غير الهادفة للربح التي تخدم األسر املعيشية (التي تسمى املنظمات غير احلكومية) من
مقرها يف اخلارج التبرعات التي يتم جمعها لالستهالك (كالورق واللوازم املكتبية مثال) واملنح النقدية لتمويل رواتب املدرسين يف
الفترة اجلارية.
ويستطيع معد البيانات احلصول ،من السلطات اجلمركية والبيانات املصرفية ،على التقسيم التايل للتبرعات املتلقاة خالل
الفترة احملاسبية:
التبرعات املتلقاة لتمويل رواتب املدرسين اجلارية200 :
الورق واللوازم املكتبية املتلقاة لتجهيز املدارس140 :
يجب تسجيل القيود اآلتية يف ميزان مدفوعات االقتصاد املتلقي:

احلساب اجلاري
  السلع
الدخل الثانوي
الشركات املالية ،والشركات
غير املالية ،واألسر املعيشية،
واملؤسسات غير الهادفة
للربح التي تخدم األسر
املعيشية
التحويالت اجلارية
األخرى
التحويالت اجلارية
املتنوعة
منها :التحويالت اجلارية إىل
املؤسسات غير الهادفة للربح
التي تخدم األسر املعيشية

دائن

صايف اقتناء
األصول املالية

مدين
140

احلساب املايل
استثمارات أخرى
العملة والودائع
شركات تلقي الودائع عدا
البنك املركزي

صايفحتمل
اخلصوم

200+

140
200

املثال  :5-14بعثات املساعدة الفنية طويلة األجل التي تمولها احلكومة املانحة
(من منظور االقتصاد املانح)
إذا كان كل موظفي املساعدة الفنية مقيمين يف االقتصادات املتلقية ويحصلون على رواتبهم من احلكومة املانحة :يستطيع معد
البيانات احلصول ،من الكيان احلكومي يف االقتصاد املانح ،على املعلومات التالية عن بعثات املساعدة الفنية املوفدة إىل االقتصادات
املتلقية:
جمموع تكلفة بعثات املساعدة الفنية185 :
منها:
الرواتب املدفوعة إىل موظفي املساعدة الفنية املستخ َدمين ألجل طويل50 :
الرواتب املدفوعة إىل املوظفين احملليين40 :

التكاليف اإلدارية املتحملة يف اقتصاد املانح10 :
الرواتب املدفوعة إىل موظفي املساعدة الفنية املستخ َدمين ألجل قصير—املقيمون يف االقتصاد املانح85 :

ويف هذا املثال ،ال يتوافر تقسيم للخدمات املقدمة إىل االقتصادات املستفيدة يف اخلارج .وبالتايلُ ،يص ِّنف ُمعدو البيانات يف
االقتصاد املانح املساعدة الفنية على أنها خدمات حكومية.
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املثال  :5-14بعثات املساعدة الفنية طويلة األجل التي تمولها احلكومة املانحة (من منظور
االقتصاد املانح) (تتمة)
دائن
احلساب اجلاري
اخلدمات
السلع واخلدمات احلكومية
غير املدرجة يف موضع آخر
الدخل األويل
تعويضات
العاملين
الدخل الثانوي
احلكومة العامة
التحويالت اجلارية
املرتبطة بالتعاون الدويل

مدين

صايف اقتناء
األصول املالية

صايفحتمل
اخلصوم

احلساب املايل

185
50
40

األصول االحتياطية
أصول احتياطية أخرى
العملة
والودائع

5040-

185

التحويالت اجلارية املتنوعة
 49-14ويكون مركز املصلحة االقتصادية األغلب
للمؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم األسر املعيشية
يف االقتصاد الذي ُأسست فيه بموجب القانون ،وغالبا
ما يتم تمويل هذه املؤسسات إىل حد كبير أو بشكل كامل
بواسطة حتويالت جارية أو رأسمالية من اخلارج لدعم
وظائفها كمنظمات خيرية أو منظمات لإلغاثة أو املعونة
(راجع الفقرة  101-4من دليل ميزان املدفوعات ووضع
االستثمار الدويل ،الطبعة السادسة) .واملساعدات النقدية
املتلقاة من مقرات املؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم
األسر املعيشية واجلهات املانحة األخرى يمكن رصدها من

خالل نظام إلبالغ بيانات املعامالت الدولية ،إن وجد ،أو
من خالل إجراء مسوح عن تلك املؤسسات .ويمكن للسجالت
املركزية لتلك املؤسسات أن تمثل مصدرا أوليا جيدا لتحديد
عينة صاحلة .وبالنسبة للمساعدات العينية فيمكن رصدها
من خالل البيانات اجلمركية؛ ويمكن أيضا أن ُتتاح بيانات
عن القطاع املتلقي فضال عن الغرض يف البيانات اجلمركية.
باإلضافة إىل ذلك ،يمكن للبيانات اإلدارية املستقاة من
الهيئات احلكومية املنوط بها التعامل مع الكوارث الدولية
وغيرها من جهود اإلغاثة أن تكون مصدرا جيدا أيضا
لتحديد وإعداد بيانات التحويالت اجلارية والرأسمالية من
تلك املؤسسات.

15

احلساب الرأسمايل

مقدمة

 1-15يبين احلساب الرأسمايل التحويالت الرأسمالية
مستحقة القبض ومستحقة الدفع بين املقيمين وغير
املقيمين ،واقتناء البنود غير املن َتجة غير املالية والتصرف
فيها.
 2-15التحويالت الرأسمالية هي التحويالت التي تنتقل
فيها ملكية أصل ما (بخالف النقدية أو اخملزونات) من
طرف إىل آخر؛ أو التي ُتلزم أحد الطرفين أو كليهما باقتناء
أصل ما أو التصرف فيه (بخالف النقدية أو اخملزونات)؛ أو
متى كانت يف صورة تنازل من الدائن عن مطالبة ما .وأي
حتويل رأسمايل ينشأ عنه تغير يعادل قيمة هذا التحويل يف
مراكز األصول لدى أحد طريف املعاملة أو كليهما دون أن
يؤثر على مدخرات أي منهما.
 3-15وتشمل األصول غير املن َتجة غير املالية األصول
غير امللموسة مثل العقود ،وعقود اإليجار ،والتراخيص،
(أراض بصفة عامة).
واألصول التسويقية؛ واملوارد الطبيعية
ٍ
وتشمل التحويالت الرأسمالية اإلعفاء من الدين وحتمل الدين،
واملطالبات غير االعتيادية املرتبطة بالتأمين على غير
احلياة ،واملنح االستثمارية .وتتسم التحويالت الرأسمالية
يف العادة بأنها ذات طبيعة غير منتظمة ،ويمكن أن تكون
كبيرة ال سيما يف حالة التحويالت الرأسمالية ،وعادة ما
تنحصر يف قطاعات بعينها (احلكومة ،والتأمين ،واملنظمات
اخليرية) أو صناعات بعينها (كالتعدين ،واحلراجة ،وصيد
األسماك ،واالتصاالت وما إىل ذلك).

اقتناء األصول غير املنتَجة
وغير املالية والتصرف فيها
األصول غير امللموسة

األصول التسويقية
 4-15تتألف األصول التسويقية من بنود مثل االسم
التجاري ،وترويسة مطبوعات املؤسسة ،والعالمة التجارية،
والشعار ،واسم النطاق اإللكتروين .وعند بيع األصول
التسويقية بصورة منفصلة عن الشركة التي تمتلكها ،فإنها
عامل على أنها صايف اقتناء األصول غير املن َتجة وغير
ُت َ
املالية والتصرف فيها؛ وعند بيعها كجزء من بيع الشركة،
فإنها ُتد ّرج ضمن قيمة الشركة.

 5-15ويمكن التفاقات حقوق االمتياز أن تمنح
الشركة حقا أو ترخيصا الستخدام األصول التسويقية ملانح
درج اتفاقات حقوق االمتياز ضمن التجارة
االمتياز .و ُت َ
يف اخلدمات كرسوم استخدام حقوق امللكية الفكرية غير
املدرجة يف موضع آخر .وقد ال يدرك مبلِّغو البيانات يف
مسوح األعمال للتجارة يف اخلدمات الفرق بين شراء األصول
التسويقية والترخيص باستخدامها بموجب اتفاق حقوق
االمتياز وقد يخطئون يف اإلبالغ عنها .وعليه ،تتضمن
استمارة املسح النموذجية رقم  6يف امللحق  8أسئلة عن
شراء أو بيع األصول التسويقية يف حماولة لضمان اإلبالغ
الدقيق عن منح حقوق االمتياز ،وألجل توفير مصدر بيانات
عن شراء األصول التسويقية أو بيعها .ويمكن لنظام إبالغ
بيانات املعامالت الدولية أن يحدد أيضا احلاالت التي تتم
فيها املعامالت يف األصول التسويقية بمعزل عن الشركة
املالكة لها.
 6-15ومن غير املعتاد أن تتم املعامالت يف األصول
التسويقية بشكل منفصل عن الشركة األساسية؛ ومن هنا
فإن أي حالة تتحدد فيها هذه املعامالت بصورة منفصلة
ينبغي أن تخضع إىل مزيد من الفحص من جانب ُمعدي
بيانات ميزان املدفوعات.

العقود ،وعقود اإليجار ،والتراخيص
 7-15يشمل بند العقود ،وعقود اإليجار ،والتراخيص
عقود التأجير التشغيلي القابلة للتداول ،وتراخيص استخدام
سجل كملكية خالصة لهذه
املوارد الطبيعية التي ال ُت َّ
املوارد ،وتصاريح القيام بأنشطة معينة (بما يف ذلك بعض
التصاريح احلكومية) ،ومستحقات شراء سلعة أو خدمة ما
بصورة حصرية.
 8-15ومن أمثلة عقود التأجير التشغيلي القابلة
للتداول نوع من ترتيبات املشاركة بالوقت ينطوي على حق
استخدام قابل للتحويل .ويتناول اجلدول  1-15بالوصف
معاملة الترتيبات البديلة للمشاركة بالوقت.
 9-15ويف حالة ترتيبات املشاركة بالوقت يف جممع
سكني ،عادة ما تكون هناك هيئة اعتبارية تدير اجملمع
وتوفر اخلدمات (مثال ،جدولة االستخدام ،وتنظيم قوائم
االنتظار ،وتيسير املعامالت) .وقد يكون من املمكن إدراج

احلساب الرأسمايل 		

اجلدول  :1-15معاملة الترتيبات البديلة للمشاركة بالوقت
نوع
الترتيب

تبويب األصل
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1

ال ُدفعة املقدمة

التدفق الدوري

نوع املعاملة يف األصل يف حالة
إعادة بيع حق االستخدام

التملك بموجب
صك ملكية

امتالك أراض ومبان

استثمار مباشر يف وحدة
صورية يف االقتصاد
الكائن فيه عقار
املشاركة بالوقت

(تتسب
خدمات اإلقامة ضمن السفر ُ
على أساس مكافئ أسعار السوق) والدخل
من االستثمار (الدخل من حصص ملكية
االستثمار املباشر)

حصة مالك عقار املشاركة بالوقت (استثمار
مباشر)

حق االستخدام

حق استخدام قابل
للتحويل

سداد ُدفعة مقدمة
مقابل خدمات اإلقامة
(االئتمانات والسلف
التجارية)

خدمات اإلقامة (ضمن بند السفر)

إطفاء االئتمانات والسلف التجارية  +األصول
غير املن َتجة غير املالية (احلساب الرأسمايل)
(يساوي الفرق بين سعر البيع وقيمة خدمات
اإلقامة املدفوعة مقدما)

نظام العضوية

حق االستخدام غير
القابل للتحويل (ال
يعتبر أصل اقتصادي)

سداد ُدفعة مقدمة
مقابل خدمات اإلقامة
(االئتمانات والسلف
التجارية)

خدمات اإلقامة (ضمن بند السفر)

االئتمانات والسلف التجارية

املصدر :خبراء صندوق النقد الدويل.
 1يختلف هذا اجلدول من حيث العرض (وليس احملتوى) عن اجلدول  3-10يف دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل (الطبعة السادسة) فيما يتصل بقيد احلساب الرأسمايل عندما
يتم إعادة بيع «حق االستخدام» ،وذلك من خالل بيان معامالت احلساب الرأسمايل يف العمود األخير.

هذه الشركة يف مسح لألعمال يف االقتصاد املُضيف يغطي
التجارة يف اخلدمات (ألنه سوف يتم تقديم خدمات متعلقة
بإدارة اجملمع) واملعامالت يف األصول غير املن َتجة وغير
املالية.

 ١٠-١٥ويشمل بند العقود ،وعقود اإليجار ،والتراخيص
أيضا تراخيص استكشاف املعادن واستخراجها ،وتراخيص
احلراجة ،وتراخيص صيد األسماك ،وحقوق املياه،
وتراخيص اجملال اجلوي ،وتراخيص الطيف الترددي،
وحقوق االنبعاثات ،والتصاريح ،إذا كانت قابلة للتداول.
وإذا قامت حكومة ما ببيع األصول إىل شركة جتارية ،عندئذ
يتم يف الغالب تأسيس مؤسسة استثمار مباشر صورية .ويف
حالة عدم استيفاء معايير االعتراف بمؤسسات االستثمار
درج
املباشر ،عندئذ ُت َ
عامل مدفوعات التراخيص كريع و ُت َ
ضمن الدخل األويل .ويمكن احلصول على معلومات عن
التراخيص القابلة للتداول من السلطات احلكومية التي
تصدر التراخيص يف االقتصاد املُضيف .ويمكن ملعدي
البيانات يف اقتصاد حامل الترخيص استخدام مسوح
األعمال التي تغطي التجارة يف اخلدمات واملعامالت يف
األصول غير املن َتجة وغير املالية ألنه عادة ما ستكون
هناك خدمات مقدمة مرتبطة بالترخيص .والشركات التي
حتمل التراخيص عادة ما تقتصر على صناعات بعينها—
وخاصة استكشاف املعادن ،وصيد األسماك ،واحلراجة،
واالتصاالت ،والصناعة التحويلية ،وتوليد الكهرباء.
 11-١٥كذلك تتضمن األصول القابلة للتداول مستحقات
شراء سلعة أو خدمة ما بصورة حصرية .وهذا يتعلق باحلالة

التي يقوم فيها أحد األطراف املتعاقدين على شراء سلع أو
خدمات يف املستقبل بتحويل التزام الطرف الثاين يف العقد
إىل طرف ثالث .ورغم أن رأس املال البشري ال يعتبر من
األصول يف حسابات االقتصاد الكلي ،فإن العقود يف بعض
احلاالت قد تمنح أحد األطراف حقوقا حصرية يف خدمات
الطرف اآلخر وحتد من قدرة الفرد املسمى على العمل لدى
الغير .ويف مثل هذه احلاالت تعتبر العقود بمثابة أصول.
ومن األمثلة الشائعة على مثل هذه العقود عقود الرياضيين
التي يمكن فيها مثال أن يقوم نادٍ لكرة القدم ببيع احلقوق
1
ويطلَق على
احلصرية يف خدمات العب معين إىل نادٍ آخرُ .
بعض اتفاقات رياضة احملترفين التي تنطوي على بيع
احلقوق يف العب «اتفاقات التحويل» ويسمى البعض اآلخر
«اتفاقات اإلقراض» .وحتدث «اتفاقات التحويل» عند حتويل
تسجيل الالعب من أحد النوادي إىل آخر ،ويدفع النادي
املشتري تعويضا (رسما) مقابل حقوق استخدام الالعب.
سمح ألحد الالعبين باللعب
ويف إطار «اتفاقات اإلقراض»ُ ،ي َ
بصفة مؤقتة حلساب نادٍ غير الذي يرتبط معه الالعب يف
الوقت اجلاري بموجب عقد .وقد يستمر «ترتيب اإلقراض”
لفترة قصيرة (لبضعة أسابيع مثال) أو يمتد ملوسم كامل أو
لبضعة مواسم.
 1راجع نظام احلسابات القومية لعام  ،2008الفقرة .368-17
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مرشد جتميع بيانات ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل

 12-15وعندما ينطوي بيع احلقوق يف الالعب على
معاملة عبر احلدود ،يجب تصنيف الرسم الذي يسدده
الطرف الذي يحصل على الالعب بموجب «اتفاق التحويل»
ضمن إجمايل اقتناء/التصرف يف األصول غير املن َتجة
غير املالية يف احلساب الرأسمايل .وعلى النقيض ،فإن
املبالغ املدفوعة يف إطار «اتفاقات اإلقراض» (والتي،
كما سلف الذكر ،تنطوي على النقل املؤقت حلقوق استخدام
خدمات الالعب) ينبغي أن ُتق َّيد ضمن دخل امللكية كريع.
ويرجع السبب يف ذلك إىل أن العقود ،وعقود التأجير
والتراخيص—مثلها يف ذلك مثل املدفوعات املسددة نظير
حقوق استغالل املوارد الطبيعية—تمثل أصوال غير من َتجة
وغير مالية ،وعليه يجب أن يكون قيد املشتريات/املبيعات
املباشرة (احلساب الرأسمايل) واملدفوعات نظير النقل
املؤقت للحقوق (ريع) مماثال.

 13-15وقد يتخذ كل من اتفاقات «التحويل» و «اإلقراض»
أشكاال متنوعة بشروط خمتلفة ،بما يف ذلك تلك املتعلقة
بعوامل اخملاطر ،وحتويالت التسجيل ،ورواتب الالعبين،
وحقوق رعاية الالعبين وحقوق وسائل اإلعالم وغيرها.
وسوف يحتاج معدو البيانات إىل تفاصيل خمتلفة بشأن
شروط االتفاقات (مع إيالء اهتمام خاص لالتفاقات
ذات القيمة الكبيرة) لتحديد التبويب املناسب يف ميزان
املدفوعات.

األراضي

 14-15ال تنشأ عادة معامالت دولية يف األراضي
واملوارد الطبيعية األخرى نظرا لالعتراف عادة بوجود
وحدات صورية مقيمة مالكة لهذه األصول غير املنقولة.
وبالتايل ،تعد مشتريات هذه األصول ومبيعاتها عادة
معامالت بين مقيمين.

 15-15وتنشأ معامالت دولية يف األراضي عندما
تشتري احلكومات األجنبية أو املنظمات الدولية أراض أو
تدخل يف عالقات تأجير (مايل) طويلة األجل لألراضي
ألغراض إنشاء أو توسعة املناطق التابعة لها أو البعثات
الدبلوماسية أو القواعد العسكرية .كما ُتق َّيد معامالت عندما
تتغير السيطرة على األراضي باتفاق متبادل أو بقرار من
حمكمة دولية ،أو عند تقسيم إقليم اقتصادي ودفع تعويض
مقابل األرض .أما تقسيمات األقاليم االقتصادية التي ال
تنطوي على دفع تعويض أو قيام اقتصاد ما بضم إقليم من
جانب واحد فال تعد من قبيل معامالت احلساب الرأسمايل؛
عامل تغير اإلقليم على أنه تغير يف احلجم يف حساب
ُ
وي َ
التغيرات األخرى يف األصول واخلصوم.
 16-15وتراعى أصول وخصوم أي وحدات مؤسسية
باع/يشترى عند مطابقة وضع
مقيمة يف اإلقليم الذي ُي
ُ

االستثمار الدويل من خالل حساب التغيرات األخرى يف
احلجم .و ُتق َّيد قيمة األرض فقط يف احلساب الرأسمايل؛ و ُتق َّيد
أي مبان أو هياكل أو حتسينات أخرى على األراضي ضمن
مشتريات خدمات البناء .وإذا تعذر تقسيم قيم األراضي
والهياكل ،يجب أن يتم التبويب يف ميزان املدفوعات وفقا
للقيمة التي تعتبر أعلى :فإن كانت قيمة األرض أعلىُ ،تق َّيد
املعاملة يف احلساب الرأسمايل؛ أما إذا اع ُتبرت قيمة الهياكل
أعلى ،ف ُتق َّيد املعاملة ضمن خدمات البناء.

 17-15ويمكن احلصول عادة على معلومات عن
املعامالت الدولية يف األراضي (كل من القيود الدائنة
واملدينة) من السجالت احلكومية .وللتمييز بين قيمة األرض
واملباين يمكن ملعدي البيانات استخدام البيانات التي يتم
جمعها من سجل األراضي كمصدر إضايف.

التحويالت الرأسمالية

 18-15يتعين على معدي البيانات التمييز بين
التحويالت الرأسمالية (القيد يف ميزان املدفوعات كبند
موازن لتحويل بال مقابل لبند رأسمايل) والتحويالت
اجلارية (كافة التحويالت األخرى املسجلة يف حساب
الدخل الثانوي) .وقد َيعتِبر أحد طريف املعاملة بعض
التحويالت النقدية كتحويالت رأسمالية بينما يعتبرها
الطرف اآلخر حتويالت جارية .فاالقتصادات الكبيرة
التي تقدم بانتظام منحا استثمارية نقدية إىل عدد من
االقتصادات األصغر قد تعتبر هذه النفقات حتويالت
جارية ،رغم أنها قد تكون خمصصة لتمويل عملية اقتناء
أصول .ولتجنب معاجلة الطرف املانح والطرف املتلقي ذات
املعاملة بطريقتين خمتلفتين ،ينبغي تبويب التحويل ضمن
التحويالت الرأسمالية لكال الطرفين حتى وإن كان األمر
ينطوي على قيام أحدهما فقط باقتناء األصل ،أو األصول،
أو التصرف فيها .وعند عدم اليقين حول ما إذا كان ينبغي
معاملة التحويل كتحويل جار أو رأسمايل ،ينبغي معاملته
كتحويل جار.

اإلعفاء من الدين ،وحتمل الدين ،وتفعيل
الضمانات التي تُ منح ملرة واحدة

اإلعفاء من الدين
 19-15اإلعفاء من الدين هو عملية إلغاء الدين بموجب
اتفاق بين الطرفين .ويختلف اإلعفاء من الدين عن شطب
الدين أو إلغاء الدين ،والذي يمثل اعترافا من الدائن بعدم

احلساب الرأسمايل 		

ويعاَمل كتغير يف احلجم .وإفالس
إمكانية حتصيل الدين ُ
املدين قد يطفيء أيضا مركز الدين؛ فإن كان الدين غير قابل
عامل أيضا كتغير يف احلجم.
لالستردادُ ،ي َ
 20-15عادة ما تكون احلكومات أو املنظمات الدولية
هي اجلهة الدائنة يف حاالت اإلعفاء من الدين (قد تكون
حكومات أخرى هي اجلهة املدينة) ،ولكن اإلعفاء ال يقتصر
على املراكز بين حكومة/منظمة دولية وحكومة أخرى.
فإطفاء الدين بين شركتين جتاريتين ،بما يف ذلك بين
الشركات التي ترتبط بعالقة استثمار مباشر ،يكون يف
سجل كتغيرات أخرى يف
وي َّ
األغلب إلغاء أو شطبا للدينُ ،
احلجم.

 21-15ويمكن احلصول على معلومات عن اإلعفاء
من الدين من السلطات احلكومية يف اقتصاد الدائن .أما
يف اقتصاد املدين فينبغي أن يكون املدين مدرجا بالفعل
يف مسوح األعمال عن األصول واخلصوم املالية اخلارجية
ويمكن حتديد اإلعفاء من الدين من خالل هذه الوسيلة.

حتمل الدين وتفعيل الضمانات
التي تمنح ملرة واحدة
 22-15يعني حتمل الدين أن طرفا يتحمل خصم طرف
آخر .وقد يتم حتمل الدين نتيجة تفعيل ضمان أو بدون
وجود ضمان .ويف احلاالت التي يتم فيها حتمل الدين ،عادة
ما يكون الطرف املتحمل للدين حكومة (حكومة االقتصاد
الكائن فيه املدين األصلي) أو شركة ترتبط بعالقة استثمار
مباشر مع املدين األصلي (مع اإلشارة اىل أن الشركات
الكائنة يف نفس االقتصاد يمكن أن ترتبط بعالقة استثمار
مباشر).
 23-15وتعتمد املعامالت املقيدة لدى حتمل الدين
على ما إذا كان الطرف املتحمل للدين لديه مطالبة على
املدين األصلي؛ ويف جميع احلاالت ،تنشأ مطالبة الدائن
على الطرف املتحمل للدين من خالل قيد يف احلساب املايل.
ويف احلاالت الواردة أدناه تعد األطراف الثالثة املشاركة يف
املعاملة (الدائن ،واملدين األصلي ،ومتحمل الدين) أطرافا
مقيمة يف اقتصادات خمتلفة:
( )١إذا مل يحصل الطرف املتحمل للدين على مطالبة
على املدين (األصلي) ألن األخير مل يعد له وجود
(لتصفيته مثال) ،يقيد حتويل رأسمايل من الطرف
املتحمل للدين إىل الدائن كقيد مقابل إلنشاء اخلصم.
ويتم شطب الدين األصلي املستحق على املدين يف
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حسابات كل من املدين األصلي والدائن (حساب
التغيرات األخرى يف األصول واخلصوم املالية).
( )٢وإذا مل يحصل الطرف املتحمل للدين على مطالبة
على املدين (األصلي) لرغبة املتحمل للدين يف تقديم
منفعة للمدين (كما هو احلال أحيانا عندما تتحمل
احلكومات الديون) ،أو إذا كان الطرف املتحمل للدين
يتحمل مطالبة أقل يف قيمتها من قيمة الدين ،فإذا
مل يكن الضامن مرتبطا بعالقة استثمار مباشر مع
املدين األصلي (راجع ( ،))3يقيد حتويل رأسمايل من
الطرف املتحمل للدين إىل املدين األصلي .وتنقضي
املطالبة املستحقة للدائن على املدين األصلي (قيد
يف احلساب املايل).
( )٣ويف احلاالت األخرى ،يحصل الطرف املتحمل للدين
على مطالبة على املدين األصلي نتيجة حتمل
الدين (قيد يف احلساب املايل) والتزام دين مستحق
للدائن .وقد تكون هذه املطالبة على املدين األصلي
يف شكل دين أو زيادة يف حصص ملكية الضامن
يف املدين األصلي (على سبيل املثال ،يؤدي حتمل
الدين املستحق على شركة تابعة إىل حتسين وضع
امليزانية العمومية للشركة التابعة ،وبالتايل زيادة
حصص ملكية املستثمر املباشر يف الشركة التابعة).
ويف هذه احلالة ،تنقضي املطالبة املستحقة للدائن
على املدين األصلي (قيد يف احلساب املايل).
 24-15ويحدد اجلدول  2-15معامالت ميزان
املدفوعات والتغيرات األخرى يف األصول واخلصوم املالية
التي ينبغي تسجيلها يف كل حالة .وألغراض هذا اجلدول،
فإن شركة ما يف االقتصاد ألف تتحمل دين شركة ما
يف االقتصاد باء مستحق لشركة ما يف االقتصاد جيم.
ولدى تواجد الشركتان يف نفس االقتصاد ،فإن املعامالت
املوضحة يف اجلدول بين هاتين الشركتين ال تقيد يف
حسابات ميزان املدفوعات ألنها معامالت بين مقيمين،
ولكنها يمكن أن تؤثر على مراكز االستثمار الدويل ،كما هو
األمر يف حالة تغيير اخلصوم اخلارجية للقطاع املؤسسي
نتيجة حتمل احلكومة للدين .ويبين اجلدول القيود يف
احلسابات من منظور يتعين على يف كل اقتصاد من
االقتصادات الثالثة.
 25-15وينبغي أن تتوافر املعلومات عن حتمل الدين
من السجالت احلكومية يف حاالت حتمل احلكومات للدين.
ويف حالة حتمل مستثمر مباشر للدين ،يمكن أن تتوافر هذه

قيد مدين

)ألف يتحمل دين باء املستحق جليم(

صايف حتمل
اخلصوم

ميزان مدفوعات االقتصاد باء
)املدين األصلي مقيم(

حساب التغيرات األخرى يف األصول واخلصوم املالية (وضع
االستثمار الدويل)

قيد دائن

حساب التغيرات
األخرى يف األصول
واخلصوم املالية
(وضع االستثمار
الدويل)

ميزان مدفوعات االقتصاد جيم
)الدائن مقيم(

صايف اقتناء
األصول املالية
قيد دين يف البند
املناسب يف احلساب
املايل (ألف)

مطالبة دين (باء)
[انخفاض]

قيد دائن

احلساب الرأسمايل—
حتويل رأسمايل—
التحويالت الرأسمالية
األخرى (ألف)

صايف حتمل اخلصوم

احلساب الرأسمايل—حتويل
رأسمايل (ألف)

قيد دائن

[زيادة]

صايف اقتناء األصول املالية
قيد دين يف البند املناسب يف احلساب املايل (ألف) [زيادة]

قيد دين يف البند املناسب يف
احلساب املايل (جيم) [انخفاض]

صايف حتمل اخلصوم

صايف حتمل اخلصوم
قيد دين يف البند املناسب يف احلساب املايل
(جيم) [زيادة]

قيد دين يف البند املناسب يف احلساب املايل (باء) [انخفاض]

قيد دين يف البند املناسب يف احلساب املايل (باء) [انخفاض]

صايف اقتناء األصول املالية
قيد دين يف البند املناسب يف احلساب املايل( 3ألف) [زيادة]

احلساب الرأسمايل—حتويل
رأسمايل( 1ألف)

التزام دين (جيم) [انخفاض]

[زيادة]
صايف حتمل
اخلصوم

صايف اقتناء
األصول املالية

قيد دين يف البند
املناسب يف احلساب
املايل (جيم) [زيادة]
صايف حتمل
اخلصوم

قيد دين يف البند
املناسب يف
2
املايل
احلساب
(باء) [زيادة]

صايف حتمل اخلصوم
قيد دين يف البند املناسب يف احلساب املايل (ألف) [زيادة]
قيد دين يف البند املناسب يف احلساب املايل (جيم) [انخفاض]

[زيادة]

صايف اقتناء األصول املالية
قيد دين يف البند املناسب يف احلساب املايل (ألف) [زيادة]
قيد دين يف البند املناسب يف احلساب املايل (باء) [انخفاض]

قيد دين يف البند املناسب يف
احلساب املايل (جيم) [انخفاض]

قيد دين يف البند املناسب يف
احلساب املايل( 2ألف) [زيادة]

قيد دين يف البند
املناسب يف احلساب
املايل (جيم)

ميزان مدفوعات االقتصاد ألف
)متحمل الدين مقيم(

احلساب
الرأسمايل—حتويل
رأسمايل( 1باء)

صايف اقتناء
األصول املالية

قيد دين يف البند
املناسب يف احلساب
املايل (باء) [زيادة]

قيد دين يف البند
املناسب يف احلساب
املايل( 3جيم)

احلساب الرأسمايل—حتويل رأسمايل (باء)

قيد مدين

احلساب الرأسمايل—حتويل رأسمايل—
التحويالت الرأسمالية األخرى (جيم)

قيد مدين

اجلدول  :2-15معاجلة حتمل الدين

احلالة

املدين األصلي مل يعد له
وجود (احلالة ألف)

املدين األصلي موجود ،ال
توجد مطالبة من متحمل
الدين على املدين األصلي
(احلالة باء)

املدين األصلي موجود،
مطالبة ُم َّ
خفضة من
متحمل الدين على املدين
األصلي (احلالة باء)

املدين األصلي موجود،
مطالبة كاملة من متحمل
الدين على املدين األصلي
(مثال ،زيادة يف حصص
ملكية االستثمار املباشر)
(احلالة جيم)

املصدر :خبراء صندوق النقد الدويل.

 1يساوي الفرق بين االلتزام املستحق للدائن واملطالبة املقتناة على املدين األصلي.

 3يساوي قيمة االلتزام املستحق جليم الذي يقتنيه ألف.

 2يساوي قيمة املطالبة على املدين األصلي املقتناة من ألف.

احلساب الرأسمايل 		

املعلومات من خالل مسح األعمال عن األصول واخلصوم
املالية اخلارجية .وباملثل ،يمكن يف نفس املسح جمع
معلومات من املدين األصلي (إذا كان ال يزال موجودا) ومن
الدائن.

مطالبات التأمين على غير احلياة
عامل مطالبات وأقساط التأمين على غير احلياة
ُ 26-15ت َ
بوجه عام على أنها حتويالت جارية ضمن حساب الدخل
الثانوي يف ميزان املدفوعات .وعندما يقع حدث كارثي
تنشأ عنه مطالبات غير اعتيادية تتجاوز عمليات تسيير
األعمال العادية ،ومن املمكن معاملة جزء من املطالبات
على أنه حتويالت رأسمالية .وتتضمن األحداث الكارثية
الزالزل ،والتسونامي ،والفيضانات ،واألعاصير احللزونية،
الب َردية ،وحرائق الغابات ،وما إىل
واألعاصير ،والعواصف َ
ذلك ،إال إذا أمكن اعتبار هذه األحداث دورية ومتوقعة ضمن
اجملرى املعتاد ألعمال التأمين على غير احلياة.
 27-15ونظرا ألنه قد يتعذر على األطراف حتديد هذه
األحداث باستمرارُ ،تب َّوب ،للتبسيط ،جميع مطالبات التأمين
على غير احلياة عبر احلدود ضمن التحويالت اجلارية ،ما مل
يكن ضروريا قيد حتويل رأسمايل لالتساق مع احلسابات
القومية .ومن الضروري التنسيق مع ُمعدي بيانات
احلسابات القومية لضمان املعاملة املتسقة يف حسابات
االقتصاد الكلي.
 ٢٨-١٥واألحداث الكارثية التي تسبب مطالبات غير
اعتيادية على شركات التأمين احمللية سوف ينشأ عنها
مطالبات مماثلة على شركات إعادة التأمين .وإذا كانت
عامل هذه املطالبات
شركة إعادة التأمين غير مقيمةُ ،ت َ
كتحويالت رأسمالية بنفس مقدار املطالبات األصلية على
شركات التأمين.
 ٢٩-١٥وينبغي استبعاد املطالبات غير االعتيادية التي
عامل كتحويالت رأسمالية من حساب خدمات التأمين.
ُت َ
وباملثل ،ينبغي استبعاد اخلسائر غير االعتيادية املرتبطة
بهذه املطالبات من حساب أرباح (خسائر) شركات التأمين
التي تعد مؤسسات استثمار مباشر .وأي خسائر باقية بعد
استعباد اخلسائر غير االعتيادية يجب معاملتها كخسائر
اعتيادية من العمليات اجلارية.
 ٣٠-١٥ويف حالة وقوع الكوارث ،قد يكون لها تأثير
كبير على حملة الوثائق أنفسهم وربما تتعطل البنية التحتية
الالزمة لدعم املمارسات االستقصائية املعتادة ،األمر
الذي قد يؤدي إىل صعوبة جمع البيانات .وقد ترتب على
ذلك قضايا مرتبطة بالتوقيت والتغطية ،وقد يحتاج معد
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البيانات إىل وضع تقديرات مدققة بعناية إىل أن تصبح
البيانات األكثر دقة متاحة.
 ٣١-١٥ويقدم القسم املعنون «معامالت ومراكز
التأمين» يف امللحق  2مناقشة أكثر تفصيال إلعداد البيانات
عن صناعة التأمين.

املنح االستثمارية

 ٣٢-١٥تتألف املنح االستثمارية من حتويالت
رأسمالية نقدية أو عينية تقدمها احلكومات أو املنظمات
الدولية إىل وحدات مؤسسية أخرى لتمويل تكاليف اقتنائها
ألصول ثابتة كليا أو جزئيا .وغالبا ما يكون متلقي املنحة
االستثمارية وحدة حكومية .ويمكن للمنح االستثمارية
أن تشمل أيضا املساعدة الفنية (كاالستشارات) املتصلة
باملشروع االستثماري .و ُتب َّوب املساعدة الفنية املتصلة
باملشاريع الرأسمالية أو التي تمثل جزءا منها على أنها
حتويالت رأسمالية (الفقرة  50-12من دليل ميزان
املدفوعات ووضع االستثمار الدويل ،الطبعة السادسة).
 33-15وبما أنه يلزم التعبير عن كافة التدفقات بالقيمة
النقدية ،يلزم قياس القيم النقدية للمعامالت العينية بصورة
غير مباشرة أو تقديرها بطريقة أخرى.
 34-15وإذا استمر مشروع استثماري ملدة طويلة،
فمن املمكن سداد املنحة االستثمارية النقدية على أقساط.
ويستمر تصنيف مدفوعات األقساط على أنها حتويالت
رأسمالية رغم أنها تقيد على سلسلة متعاقبة من الفترات
احملاسبية.
 ٣٥-١٥وإذا كان كال املانح واملتلقي شركات خاصة
تربطهما عالقة استثمار مباشر ،ال تعتبر املنحة حتويال
عامل املنحة باعتبارها ضخا حلصص ملكية
رأسماليا .و ُت َ
استثمار مباشر عندما يكون املستثمر املباشر هو املانح
ومؤسسة االستثمار املباشر هي املتلقي ،وباعتبارها
توزيعا لألرباح أو سحبا حلصص ملكية عندما تكون
مؤسسة االستثمار املباشر هي املانح واملستثمر املباشر هو
املتلقي.
 ٣٦-١٥ويوضح املثال  1-15قيود ميزان املدفوعات
للمنح االستثمارية.
 ٣٧-١٥ويمكن احلصول على معلومات عن املانحين
من السجالت الرسمية عندما يكون املانح هو احلكومة.
وتقدم االستمارة النموذجية رقم  16يف امللحق  8مثلة أمثلة
على املعلومات التي يمكن أن ُتطلَب من هذه املنظمات عن
املنح االستثمارية .وعادة ما يمكن احلصول على معلومات
عن املتلقين من السجالت الرسمية.

الضرائب الرأسمالية

 ٣٨-١٥تتكون الضرائب الرأسمالية من الضرائب التي
ُتفرض على فترات غير منتظمة أو غير متكررة على قيم
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مرشد جتميع بيانات ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل

املثال  :1-15املنح االستثمارية
استطاع ُمعدو البيانات يف االقتصاد باء احلصول على معلومات من الكيان احلكومي عن املنح (النقدية والعينية) املتلقاة من اخلارج
خالل السنة احملاسبية:
( )١تم حتويل منحة نقدية إىل احلكومة إلنشاء طريق155 :

( )٢قامت حكومة االقتصاد ألف ببناء مدرسة يف االقتصاد باء خالل السنة وقدمتها كمنحة إىل االقتصاد باءُ .أنشئت املدرسة
باستخدام عمالة ومواد من اجلهة املانحة .وبلغ جمموع تكلفة املشروع  ،70منها:
التكلفة التقديرية ملواد البناء (املستوردة من االقتصاد جيم)30 :
الرواتب املدفوعة إىل شركات البناء25 :
اخلدمات املعمارية والهندسية15 :

ينبغي تسجيل القيود التالية يف ميزان مدفوعات االقتصاد باء عن السنة احملاسبية:
دائن

مدين
احلساب الرأسمايل

احلساب اجلاري
السلع واخلدمات
  السلع

    البضائع العامة
اخلدمات
  البناء
  خدمات األعمال األخرى
اخلدمات الفنية واخلدمات املرتبطة
بالتجارة وخدمات األعمال األخرى

دائن

مدين

30

التحويالت الرأسمالية
  احلكومة العامة
   التحويالت الرأسمالية األخرى
احلساب املايل

25

15

األصول أو صايف قيمة الوحدات املؤسسية ،أو على قيم
األصول التي تنتقل ملكيتها فيما بين وحدات مؤسسية
نتيجة إلرث أو هبات أو غيرها من التحويالت الرأسمالية.
أي أن الضرائب الرأسمالية تتكون من الضرائب على البنود
الرأسمالية والضرائب على التحويالت الرأسمالية.

 39-15وتبوب الضرائب املتكررة على الدخل والثروة
إىل جانب الضرائب على املعامالت املالية والرأسمالية
ضمن التحويالت اجلارية يف حساب الدخل الثانوي.

االستثمارات األخرى
  العملة والودائع
   احلكومة العامة

70+155
صايف اقتناء األصول
املالية

صايف حتمل
اخلصوم

155

 40-15وينبغي أن تتوافر املعلومات عن الضرائب
الرأسمالية من سلطات اإليرادات يف االقتصادات التي
فرض فيها الضرائب .ويمكن ملعدي البيانات يف
ُت َ
اقتصاد دافعي الضرائب الرأسمالية االستفادة من بيانات
االقتصادات الشريكة يف إعداد بيانات القيود املدينة ضمن
الضرائب الرأسمالية.

16

معامالت التمويل االستثنائي

مقدمة
 1-16يتسم قيد معامالت التمويل االستثنائي يف ميزان
املدفوعات باألهمية يف سياق العرض التحليلي الذي يرد
وصفه يف الفصل  ،14الفقرتان  16-14و ،17-14ويف
امللحق  1من دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار
ويس َتخدم العرض التحليلي أيضا
الدويل (الطبعة السادسة)ُ .
يف الكتاب الصادر عن صندوق النقد الدويل بعنوان الكتاب
السنوي إلحصاءات ميزان املدفوعات ويف تقرير اإلحصاءات
املالية الدولية .ويشمل التمويل االستثنائي املعامالت املالية
التي تندرج حتت الترتيبات املالية التي تتخذها السلطات
(أو قطاعات أخرى ترعاها السلطات) يف أي اقتصاد لتلبية
احتياجات ميزان املدفوعات .ويمكن اعتبار هذه املعامالت
بديال الستخدام األصول االحتياطية واالئتمان املقدم من
صندوق النقد الدويل والقروض لعالج اختالالت املدفوعات أو
مقترنة به .ويقدم امللحقان  1و 2من دليل ميزان املدفوعات
ووضع االستثمار الدويل (الطبعة السادسة) تفاصيل عن
معامالت التمويل االستثنائي وأيضا عن املعامالت املرتبطة
بإعادة تنظيم الدين التي ينشأ عنها تمويل استثنائي .ويهدف
العرض التحليلي إلحصاءات ميزان املدفوعات إىل التمييز
بين املعامالت يف االحتياطيات (والبنود وثيقة الصلة
بها) واملعامالت األخرى ،ويرسم خطا فاصال بين أساليب
السلطات النقدية لتمويل احتياجات ميزان املدفوعات (حتت
اخلط) وكافة املعامالت األخرى (فوق اخلط).

 2-16ويقدم هذا الفصل )1( :مبادئ توجيهية بشأن
حتديد املعامالت الواردة يف العرض األساسي التي تعد
تمويال استثنائيا )2( ،ويناقش إعادة ترتيب معامالت ميزان
املدفوعات إللقاء الضوء على عناصر التمويل االستثنائي
الواردة يف العرض التحليلي )3( ،ويستعرض معاملة
جمموعة من معامالت التمويل االستثنائي الواردة يف
العرض التحليلي مليزان املدفوعات )4( ،ويناقش توقيت قيد
معامالت التمويل االستثنائي وتقييمها )5( ،ويحدد مصادر
البيانات ملعامالت التمويل االستثنائي.

حتديد معامالت التمويل االستثنائي

 3-16معامالت التمويل االستثنائي هي معامالت
تضطلع بها السلطات لتلبية متطلبات ميزان املدفوعات.
وتشمل معامالت التمويل االستثنائي كل من التمويل املباشر
(كاملنح بين احلكومات ،واإلعفاء من الدين) والتمويل غير
املباشر (كمراكمة املتأخرات) .وتتضمن املـتأخرات على كل
من الفائدة وأصل الدين ،واالقتراض لتلبية متطلبات ميزان
املدفوعات ،وإعادة جدولة القروض وااللتزامات األخرى
التي تكون إما متأخرة أو مستحقة ،ومبادالت الدين ،واملنح
من احلكومات األخرى لدعم ميزان املدفوعات ،واإلعفاء
من الدين .ويمكن اعتبار هذه املعامالت جميعا تمديدات
درج السداد
جديدة لالئتمان أو بدائل لتدبير األموال .كذلك ُي َ
املبكر للقروض (السداد املسبق) املرتبط بمتطلبات تمويل
درج
ميزان املدفوعات ضمن التمويل االستثنائيُ .
وتددُ /ت َ
املـتأخرات ضمن املعامالت يف العرض التحليلي (خالفا
للعرض األساسي) ألن العرض التحليلي يركز على اإلجراءات
التي تتخذها السلطات النقدية لتلبية متطلبات تمويل ميزان
املدفوعات ،ومراكمة املـتأخرات قد تعتبر إجراء تتخذه
السلطة النقدية لذلك الغرض.
 4-16ويف بعض احلاالت ،مثل إعادة جدولة أو إعادة
تمويل دين قائم ،يكون حتديد الطبيعة االستثنائية للمعاملة
أمرا واضحا ومباشرا .ويف حاالت أخرى ،يتعذر حتديد
معامالت التمويل االستثنائي باستخدام معايير موضوعية
تماما؛ ومن أمثلة هذه احلاالت االقتراض لتلبية احتياجات
ميزان املدفوعات أو السداد املبكر للدين .ويف مثل هذه
احلاالت ،من الضروري حتديد ما إذا كان الغرض من
املعامالت التي تضطلع بها السلطات (أو القطاعات األخرى
نيابة عنها) هو إدارة عجز أم فائض يف ميزان املدفوعات.
 5-16وكقاعدة عامة ،ينبغي أن تستويف معامالت
التمويل االستثنائي اثنين من املعايير )1( :أن يتم االضطالع
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بها لتلبية احتياجات ميزان املدفوعات )2( ،أن يكون لها
تأثير مباشر أو غير مباشر على األصول االحتياطية.
 6-16ومن الضروري يف بعض األحيان فحص عمليات
السداد املبكر واملبالغ املدفوعة مقدما لتحديد ما إذا كانت
تمثل معامالت ضمن التمويل االستثنائي .ويف حالة وجود
حاجة يف ميزان املدفوعات أو أن احلاجة تبدو وشيكة،
واتفق املدين مع الدائن على السداد املبكر للدين بخصم كبير
باستخدام إحدى عمالت األصول االحتياطية ،فإن هذا السداد
درج ضمن معامالت التمويل االستثنائي .ويف حاالت
املبكر ُي َ
أخرى ،ال ينبغي إدراج مدفوعات السداد املبكر واملبالغ
املدفوعة مقدما ضمن معامالت التمويل االستثنائي.
 7-16وينبغي أيضا فحص املبالغ املنصرفة من
السلطات النقدية يف الفترة اجلارية لتحديد ما إذا كان ينبغي
إدراجها ضمن التمويل االستثنائي .وينبغي إدراج االقتراض
من صندوق النقد الدويل ضمن التمويل االستثنائي .وال
ينبغي إدراج االقتراض لألغراض العامة يف املوازنة ضمن
معامالت التمويل االستثنائي.

قيد معامالت التمويل االستثنائي

 8-16يقدم اجلدول م 1-1:يف امللحق  1من دليل
ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل (الطبعة
السادسة) وصفا شامال لإلجراءات احملاسبية اخلاصة
بمعامالت التمويل االستثنائي .وكقاعدة عامة ،عندما
تتعلق معامالت التمويل االستثنائي باستخدام موارد
خارجية سوف ُتس َدد الحقا ،فإن البنود التي ينبغي
قيدها حتت اخلط هي القيود الدائنة التي تدل على
استخدام (صرف) املوارد .والقيود املدينة التي تعمل
الحقا على موازنة هذه التمويالت يتم إدراجها فوق اخلط
يف البنود املناسبة من احلساب املايل .ومع ذلك ،عندما
ويسدد الدين أو ُيلغى
حتدث متأخرات ،تتم مبادلة الدينُ ،
من خالل التحويالت ،عندئذ ُيد ّرج كل من القيود املدينة
والدائنة لهذه املعامالت ضمن التمويل االستثنائي ،أو
حتت اخلط .ويعرض اجلدول  1-16قيد بعض احلاالت
احملددة.

اجلدول  :1-16أمثلة على قيد معامالت التمويل االستثنائي
بند ميزان املدفوعات

1

العرض التحليلي

العرض األساسي

تراكم املتأخرات :يف العرض األساسي ،ال يتم إبالغ تراكم املتأخرات ضمن املعامالت؛ يف حين يتم عرضها يف العرض التحليلي كمعامالت تمويل استثنائي حتت اخلط.
مثال :يف الفترة املب َّلغة ،عجزت احلكومة العامة عن سداد  10وحدات من مدفوعات الفائدة و 100وحدة من أصل الدين على قرض طويل األجل.
فوق اخلط
دائن
احلساب اجلاري
الدخل األويل ،ودخل االستثمار ،واالستثمارات
األخرى ،والفائدة

مدين

دائن

10
صايف اقتناء
األصول املالية

احلساب املايل
االستثمارات األخرى ،اخلصوم ،القروض،
احلكومة العامة ،أخرى طويلة األجل

صايف حتمل اخلصوم

مدين
   10

صايف اقتناء
األصول املالية

10+

صايف حتمل اخلصوم

100−

حتت اخلط
التمويل االستثنائي
صايف اقتناء
األصول املالية
االستثمارات األخرى ،قروض
تراكم املتأخرات ،أصل الدين يف الدين طويل
األجل
تراكم املتأخرات ،الفائدة األصلية

صايف حتمل اخلصوم

صايف اقتناء
األصول املالية

صايف حتمل اخلصوم

100+
10+

اإلعفاء من الدين :فقط اإلعفاء من الدين (أصل الدين والفائدة) املـتأخر أو مستحق السداد يف الفترة اجلارية يتم إبالغه ضمن التمويل االستثنائي .ويقيد اإلعفاء من
سجل أيضا فوق اخلط.
املدفوعات املستقبلية كمبالغ مسددة فوق اخلط حتت األداة ذات الصلة ،ويوازن بتحويل رأسمايل أو جارٍ ُي َّ

مثال :يف الفترة املب َّلغة ،قام الدائن بإعفاء املدين من سداد  220وحدة من الدين املتأخر على قرض طويل األجل ،تشمل  200وحدة متأخرة على أصل الدين و 20وحدة
متأخرة على الفائدة املستحقة؛ و 180وحدة من الدين مستحقة السداد يف الفترة املب َّلغة ،منها  30وحدة فائدة مستحقة و 150وحدة من أصل الدين؛ و 310وحدة من الدين
مل تستحق بعد ،منها  10وحدات من الفائدة و 300وحدة من أصل الدين.
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اجلدول  :١-١٦أمثلة على قيد معامالت التمويل االستثنائي (تابع)
بند ميزان املدفوعات

العرض التحليلي

العرض األساسي

( )1متأخرات الديون (اإلعفاء من أصل الدين/الفائدة املتأخرة بالفعل)
فوق اخلط
احلساب الرأسمايل
التحويالت الرأسمالية ،اإلعفاء من الديون

دائن
220

صايف اقتناء
األصول املالية

احلساب املايل
االستثمارات األخرى ،اخلصوم ،القروض،
احلكومة العامة ،أخرى طويلة األجل
حتت اخلط
التمويل االستثنائي
التحويالت الرأسمالية
اإلعفاء من الدين

مدين
صايف حتمل اخلصوم

دائن

صايف اقتناء
األصول املالية

مدين
صايف حتمل اخلصوم

–220

دائن

صايف اقتناء
األصول املالية

مدين

صايف حتمل اخلصوم

دائن
220
صايف اقتناء
األصول املالية

االستثمارات األخرى ،القروض
سداد املتأخرات ،أصل الدين
سداد املتأخرات ،الفائدة

مدين

صايف حتمل اخلصوم

–200
–20

( )2املدفوعات التي يستحق سدادها (اإلعفاء من أصل الدين/الفائدة مستحقة السداد يف الفترة اجلارية)
فوق اخلط
احلساب اجلاري
الدخل األويل ،دخل االستثمار،
االستثمارات األخرى ،الفائدة
احلساب الرأسمايل
التحويالت الرأسمالية ،اإلعفاء من الدين

دائن

  30
180

صايف اقتناء
األصول املالية

احلساب املايل
االستثمارات األخرى ،اخلصوم ،القروض،
احلكومة العامة ،أخرى طويلة األجل
حتت اخلط
التمويل االستثنائي
التحويالت الرأسمالية ،اإلعفاء من الدين

مدين

دائن

صايف حتمل اخلصوم

  30

صايف اقتناء
األصول املالية

–150

دائن

مدين

( )3الدين الذي مل يستحق السداد بعد (اإلعفاء من أصل الدين/الفائدة التي يستحق سدادها مستقبال)

مدين

صايف حتمل اخلصوم

–150

دائن
180

مدين

فوق اخلط
احلساب اجلاري
الدخل األويل ،دخل االستثمار،
االستثمارات األخرى ،الفائدة
احلساب الرأسمايل
التحويالت الرأسمالية ،اإلعفاء من الديون

دائن

مدين

دائن

مدين

–

–

–

–

300

300
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اجلدول  :١-١٦أمثلة على قيد معامالت التمويل االستثنائي (تابع)
بند ميزان املدفوعات

العرض األساسي
صايف اقتناء
األصول املالية

احلساب املايل
االستثمارات األخرى ،اخلصوم ،القروض،
احلكومة العامة ،أخرى طويلة األجل

العرض التحليلي

صايف حتمل اخلصوم

صايف اقتناء
األصول املالية

–300

صايف حتمل اخلصوم

–300

حتت اخلط
التمويل االستثنائي
إعادة تمويل الدين :يتم إطفاء الدين القائم ،ويتم إنشاء أداة دين جديد (أو مماثلة) بشروط جديدة.
مثال:
َّ
مبادلة قرض بآخر :يف الفترة املبلغة ،بادلت احلكومة قرضا واحدا جديدا بقروض قائمة ( 50وحدة من متأخرات أصل الدين ،و 25وحدة من متأخرات الفائدة ،و30
وحدة مستحقة السداد من أصل الدين ،و 12وحدة مستحقة السداد من الفائدة ،و 60وحدة من أصل الدين مل تستحق السداد بعد ،و 40وحدة من الفائدة مل تستحق السداد
بعد) .سوف ُتق َّيد الفائدة التي مل تستحق بعد يف الفترة التي تستحق فيها.
مبادلة سند بقرض :القرض القائم بالشروط سابقة الذكر يتم إطفاؤه باستخدام أموال يتم احلصول عليها من إصدار سند بخصم نسبته  .%70تبلغ القيمة االسمية للسند
 200والقيمة (اخملصومة) لإلصدار .140
( )1مبادلة قرض بآخر
فوق اخلط
دائن
احلساب اجلاري
الدخل األويل ،دخل االستثمار،
االستثمارات األخرى ،الفائدة

مدين

دائن

   12
صايف اقتناء
األصول املالية

احلساب الرأسمايل
االستثمارات األخرى ،اخلصوم ،القروض،
احلكومة العامة ،أخرى طويلة األجل

صايف حتمل اخلصوم

مدين
   12

صايف اقتناء
األصول املالية

177+
–165

صايف حتمل اخلصوم

–30
–60

حتت اخلط
التمويل االستثنائي
صايف اقتناء
األصول املالية

صايف حتمل اخلصوم

صايف اقتناء
األصول املالية

االستثمارات األخرى
خصوم ،قروض
  سحب قرض جديد

صايف حتمل اخلصوم

177+

  سداد املتأخرات ،أصل الدين

–50

  سداد املتأخرات ،الفائدة

–25

مبادلة سند بقرض (دين مستحق لدائنين من القطاع اخلاص)
فوق اخلط
دائن
احلساب اجلاري
الدخل األويل ،دخل االستثمار،
االستثمارات األخرى ،الفائدة

   12
صايف اقتناء
األصول املالية

احلساب املايل
استثمارات احلافظة ،اخلصوم ،سندات الدين،
احلكومة العامة ،أخرى طويلة األجل

مدين

دائن

صايف حتمل اخلصوم

140+

مدين
   12

صايف اقتناء
األصول املالية

صايف حتمل اخلصوم
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اجلدول  :١-١٦أمثلة على قيد معامالت التمويل االستثنائي (تابع)
بند ميزان املدفوعات

العرض األساسي

االستثمارات األخرى ،اخلصوم ،القروض،
احلكومة العامة ،أخرى طويلة األجل

العرض التحليلي
–128

–53

2

حتت اخلط
التمويل االستثنائي

صايف اقتناء
األصول املالية

صايف حتمل اخلصوم

صايف اقتناء
األصول املالية

احلساب املايل
استثمارات احلافظة ،اخلصوم ،سندات الدين
االستثمارات األخرى ،القروض
  سداد املتأخرات ،أصل الدين
سداد املتأخرات ،الفائدة

صايف حتمل اخلصوم
140+
–50
–25

مبادلة سند بقرض (دين مستحق لدائنين رسميين)
فوق اخلط
احلساب اجلاري
الدخل األويل ،دخل االستثمار،
االستثمارات األخرى ،الفائدة
احلساب الرأسمايل
التحويالت الرأسمالية ،اإلعفاء من الدين

دائن

دائن

مدين
12

مدين
12

37
صايف اقتناء
األصول املالية

احلساب املايل
استثمارات احلافظة ،اخلصوم ،سندات الدين،
احلكومة العامة ،أخرى طويلة األجل
االستثمارات األخرى ،اخلصوم ،القروض،
احلكومة العامة ،أخرى طويلة األجل

صايف حتمل اخلصوم

صايف اقتناء
األصول املالية

صايف حتمل اخلصوم

140+
–30
–60

–165

حتت اخلط
التمويل االستثنائي
دائن

دائن

مدين

مدين

37

احلساب الرأسمايل
التحويالت الرأسمالية ،اإلعفاء من الدين
صايف اقتناء
األصول املالية

صايف حتمل اخلصوم

صايف اقتناء
األصول املالية

احلساب املايل
استثمارات احلافظة ،اخلصوم،
سندات الدين
االستثمارات األخرى ،القروض
  سداد املتأخرات ،أصل الدين
  سداد املتأخرات ،الفائدة

صايف حتمل اخلصوم

140+

–50
–25

السداد املبكر للدين يتم إبالغ بياناته ضمن التمويل االستثنائي فقط إذا كان بغرض تلبية احتياجات ميزان املدفوعات.
مثال :يف الفترة املب َّلغة ،قامت احلكومة بالسداد املبكر بموجب اتفاق ثنائي ،باستخدام األصول االحتياطية ،لقرض قائم قيمته  130وحدة نظير  75وحدة:
( )1من دائن جتاري ( )2من دائن رسمي
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اجلدول  :١-١٦أمثلة على قيد معامالت التمويل االستثنائي (تتمة)
بند ميزان املدفوعات

العرض التحليلي

العرض األساسي

( )1من دائن جتاري
فوق اخلط

احلساب املايل
االستثمارات األخرى ،اخلصوم ،القروض،
احلكومة العامة ،أخرى طويلة األجل
األصول االحتياطية ،أصول احتياطية أخرى،
العملة والودائع

صايف اقتناء
األصول املالية

صايف حتمل اخلصوم
–75

صايف اقتناء
األصول املالية

صايف حتمل اخلصوم

3

–75

حتت اخلط

األصول االحتياطية
التمويل االستثنائي
االستثمارات األخرى ،اخلصوم ،القروض،
السداد املبكر

صايف اقتناء
األصول املالية

صايف حتمل اخلصوم

صايف اقتناء
األصول املالية
75−

صايف حتمل اخلصوم

75−

( )2من دائن رسمي
فوق اخلط
احلساب الرأسمايل
التحويالت الرأسمالية ،اإلعفاء من الدين

احلساب املايل
االستثمارات األخرى ،اخلصوم ،القروض،
احلكومة العامة ،أخرى طويلة األجل
األصول االحتياطية ،أصول احتياطية أخرى،
العملة والودائع

دائن
55
صايف اقتناء
األصول املالية

مدين

صايف حتمل اخلصوم
130−

دائن

صايف اقتناء
األصول املالية

مدين

صايف حتمل اخلصوم

75−

حتت اخلط

األصول االحتياطية
التمويل االستثنائي
احلساب الرأسمايل
التحويالت الرأسمالية ،اإلعفاء من الدين
احلساب املايل
االستثمارات األخرى ،اخلصوم ،القروض،
السداد املبكر

صايف اقتناء
األصول املالية

دائن

صايف حتمل اخلصوم

مدين

صايف اقتناء
األصول املالية
75−
دائن

صايف حتمل اخلصوم

مدين

55
صايف اقتناء
األصول املالية

صايف حتمل اخلصوم

صايف اقتناء
األصول املالية

صايف حتمل اخلصوم
–130

املصدر :خبراء صندوق النقد الدويل.
 1ألجل بيان موازنة القيود املقابلة يف احلساب املايلُ ،يستخ َدم «دائن» و «مدين» بدال من «صايف اقتناء األصول املالية» و «صايف حتمل اخلصوم».
 2ال يوضح دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل (الطبعة السادسة) كيف ينبغي عزو الفرق يف السعر بين الدين القديم واجلديد إىل األدوات املتضمنة يف املعاملة .ونظرا ألن
الغرض الرئيسي من العرض التحليلي هو إلقاء الضوء على املعامالت ذات الطابع االستثنائي ،يوصي املرشد بعرض املعامالت حتت اخلط (املتأخرات) بالقيمة االسمية وعزو القيمة الباقية
إىل األدوات التي تم إطفاؤها فوق اخلط (قرض مثال).
سجل يف مطابقة وضع االستثمار الدويل على أنه تغيرات يف التقييم.
 3الفرق بين القيمة االسمية وقيمة السداد املبكر البالغ  55وحدة ُي َّ

		
معامالت التمويل االستثنائي

توقيت القيد والتقييم ملعامالت
التمويل االستثنائي

 9-16تقييم معامالت التمويل االستثنائي ليس أمرا
واضحا ومباشرا دائما .وعلى سبيل املثال ،فإن مبادالت
الدين واألشكال األخرى من حتويل الدين التي تتم ألغراض
ميزان املدفوعات قد تثير مسائل معقدة :ما هي قيمة اخلصم
الذي يتم إلغاؤه؟ وما هي قيمة األصل الذي يتم اقتناؤه؟
وهل تم إعفاء من الدين؟ قد ال توجد إجابات واضحة
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لهذه األسئلة .ففي حالة تداول الدين يف أحد األسواق ،فإن
السعر املعلن قد يعتبر هو القيمة املستخدمة يف حتديد قيم
املعامالت ووضع االستثمار الدويل للخصم املعني .وعندما
تتم مبادلة دين بدين آخرُ ،تس َتخدم قيمة الدين اجلديد لتقييم
اخلصم األصلي مع تسجيل تغيير يف التقييم ما مل يكن هناك
عنصر لإلعفاء من الدين .وال يكون اإلعفاء من الدين مرتبطا
بمعاملة جتارية ِ
صرفة.

 10-16ويعرض اجلدول  2-16بشكل إجمايل مبادئ
التقييم لألنواع اخملتلفة من معامالت التمويل االستثنائي.

اجلدول  :2-16توقيت القيد والتقييم ملعامالت التمويل االستثنائي
توقيت القيد

التقييم
سعر السوق هو أساس تقييم التدفقات واملراكز فيما عدا القروض والودائع والتي
ُتس َتخدم فيها القيمة االسمية.

اإلعفاء من الدين

يف الوقت احملدد يف االتفاق حلدوث اإلعفاء

إعادة جدول الدين

سجل فيه الطرفان التغير يف قيمة قيمة الدين اجلديد والدين القديم يتساويان يف العادة؛ وإن مل يكن األمر كذلك ،ينبغي
يف الوقت الذي ُي ِّ
اخلصم يف دفاترهما؛ يف حالة عدم حتديد وقت معين ،تقييم املعامالت بقيمة الدين اجلديد .وإن كان هناك فرق يف القيمة بين الدين القديم
فإن التوقيت احلاسم هو وقت تسجيل الدائن للتغيرات يف والدين اجلديدُ ،يق َّيد هذا الفرق يف حساب إعادة التقييم يف وضع االستثمار الدويل.
ويستخدم بديل مالئم يف حالة عدم توافر سعر سوقي حمدد للدين اجلديد.
دفاتره.

سجل أي خفض يف
وبالنسبة للدين غير القابل للتداول املستحق لدائنين رسميينُ ،ي َّ
القيمة االسمية للدين القديم على أنه إعفاء من الدين.
وي َق َّيد
ُتطفأ قيمة الدين القديم ويعاد تقييم الدين على أساس قيمة أداة الدين اجلديدةُ ،
الفرق بين قيمة الدين القديم وقيمة األداة اجلديدة يف حساب إعادة التقييم يف وضع
االستثمار الدويل.

إعادة تمويل الدين

مماثل إلعادة جدولة الدين

مبادلة حصص امللكية
بالدين

يف وقت تسجيل الطرفين ملبادلة القيمة يف دفاترهما

ُيق َّيد الدين القديم بالقيمة السوقية حلقوق امللكية التي يتم اقتناؤها .وإذا كانت القيمة
سجل تعديل يف التقييم يف وضع
السوقية حلقوق امللكية أقل من قيمة الدين القديمُ ،ي َّ
االستثمار الدويل حتت أداة الدين التي تم تبادلها.

مبادالت برامج التنمية
بالدين

على غرار مبادلة حصص امللكية بالدين

ُيق َّيم الدين القديم بقيمة اخلصم اجلديد الذي يتم اقتناؤه .وإذا كانت قيمة اخلصم الذي
سجل تعديل يف التقييم يف وضع االستثمار
يتم اقتناؤه أقل من قيمة الدين القديمُ ،ي َّ
الدويل حتت أداة الدين القديم.

السداد املبكر

يف الوقت التي حتدث فيه املعاملة

بقيمة املبلغ املدفوع مبكرا؛ إذا كانت القيمة السوقية للدين املدفوع مبكرا أقل من املبلغ
سجل تعديل يف التقييم يف وضع االستثمار الدويل
املسجل يف وضع االستثمار الدويلُ ،ي َّ
َّ
حتت أداة الدين املدفوع مبكرا.

حتمل الدين

يف وقت حذف الدين يف امليزانية العمومية للمدين بالقيمة االسمية للدين القائم الذي يتحمله املدين اجلديد
األصلي

استثناء للدين (القرض) غير القابل للتداول املستحق لدائنين رسميين :يتم إطفاء الدين
القديم بقيمته األصلية ،مع قيد الفرق يف القيمة مع األداة اجلديدة على أنه إعفاء من
الدين.

إذا كان الدين مستحق لدائنين رسميين وغير قابل للتداولُ ،تق َّيم املعاملة بالقيمة
االسمية للدين.

املصدر :خبراء صندوق النقد الدويل.

سجل الفرق بين القيمة االسمية واملبلغ املسدد على أنه إعفاء من الدين.
وي َّ
ُ
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مصادر البيانات وجمع البيانات
عن التمويل االستثنائي

 11-16كما ورد يف األقسام السابقة ،فإن معامالت
التمويل االستثنائي لها سمات حمددة ،وغالبا ما يتطلب
التحديد السليم لتلك املعامالت معرفة التفاصيل املتعلقة
باملعامالت املرتبطة .فالصعوبات التي تكمن يف استخدام
وسائل كنظام إبالغ بيانات املعامالت الدولية أو مسوح
األعمال التجارية جلمع بيانات عن معامالت التمويل
االستثنائي تنشأ من واقع أن العديد من معامالت التمويل
االستثنائي (كاإلعفاء من الدين ،وإعادة جدولة الدين ،وإعادة
تمويل الدين) ال تن َتج عنها معامالت نقدية .باإلضافة إىل
سجل
ذلك ،فإن بعض معامالت التمويل االستثنائي قد ال ُي َّ
كمعامالت منفصلة يف العرض األساسي (كمراكمة وسداد
املتأخرات) .وعليه ،يحتاج ُمعد البيانات إىل مصادر بيانات
إضافية أو إىل جمع تفاصيل عن املعامالت التي تسمح لهم
بتحديد معامالت التمويل االستثنائي يف استمارات اإلبالغ
القائمة .ويتضمن اجلدول  3-16معلومات إضافية يلزم
جمعها حتى يتسنى التصنيف السليم ملعامالت التمويل
االستثنائي.
 ١٢-١٦عادة ما يمكن احلصول على البيانات عن
معامالت التمويل االستثنائي من املصادر الرسمية .وأكثر
مصادر البيانات الرسمية انتشارا عن معامالت التمويل

االستثنائي هي معلومات البنك املركزي عن االحتياطيات؛
وسجل وحدة مراقبة دين القطاع العام عن إدارة الدين
اخلارجي؛ واحلسابات احلكومية؛ وحسابات املعونة األجنبية
عن املنح املقدمة لتلبية أغراض ميزان املدفوعات .كذلك
يمكن جمع معلومات عامة مفيدة من وسائل اإلعالم عن
العمليات قيد التفاوض/اخملططة إلعادة تمويل/جدولة
الدين ،واإلعفاء من الدين ،واالقتراض اجلديد لتلبية أغراض
ميزان املدفوعات .ومعامالت التمويل االستثنائي ذات
طبيعة فريدة ويضطلع بها القطاع العام (بما يف ذلك البنوك
املركزية) ،ومن ثم عادة ما يتم رصدها بصورة جيدة من
جانب وسائل اإلعالم .وبالتايل ،قد يكون بمقدور ُمعد
البيانات ،يف أغلب احلاالت ،احلصول على معلومات جيدة
عن معامالت التمويل االستثنائي املقبلة .وينبغي التشاور
مقدما مع املؤسسات املعنية بشأن إبالغ بيانات مفصلة
عن تلك املعامالت.

 ١٣-١٦وأيا كانت مصادر البيانات املستخدمة ،ينبغي
أن تكون عمليات جمع البيانات مصممة تصميما جيدا،
وينبغي أن ترصد كافة التفاصيل الضرورية لضمان تسجيل
معامالت التمويل االستثنائي بصورة صحيحة .على سبيل
املثال ،يجب أن جتمع استمارات اإلبالغ بيانات تفصيلية
عن كل معاملة كبيرة من معامالت التمويل االستثنائي.

اجلدول  :3-16معلومات إضافية عن معامالت التمويل االستثنائي
معامالت التمويل االستثنائي

معلومات إضافية يتم جمعها بغرض التصنيف السليم

املتأخرات (التراكم ،السداد)

جدول خدمة الدين
أصل الدين بحسب أجل االستحقاق (قصير األجل وطويل األجل) الذي مل يسدد عند حلول أجل استحقاقه
الفائدة بحسب النوع (األصلية واجلزائية) التي مل تسدد عند حلول أجل استحقاقها
إطفاء املتأخرات على أصل الدين والفائدة بحسب مصدر التمويل (على سبيل املثال ،السداد ،اإللغاء ،إعادة اجلدولة)

التحويالت اجلارية والرأسمالية

املنح بين احلكومات بحسب املصدر ،واملقصد ،والنوع

االقتراض اجلديد لتلبية أغراض ميزان
املدفوعات

معلومات عن كل من الغرض من االقتراض ،وشروط االقتراض ،والدائنين ،واملدينين

األصول االحتياطية

استخدام األصول االحتياطية لسداد املتأخرات ومعامالت التمويل االستثنائي األخرى (كالسداد املبكر/إعادة
شراء الديون)
زيادة يف األصول االحتياطية كنتيجة ملعامالت التمويل االستثنائي (سحب قروض جديدة ،إصدار سندات دين جديدة،
واملنح املتلقاة فيما بين احلكومات)

إعادة تمويل الدين ،إعادة جدولة الدين،
مبادالت الدين ،واإلعفاء من الدين

الشروط التفصيلية لالتفاقات املعنية بهذه األنواع من املعامالت
احملاضر املتفق عليها الصادرة عن نادي باريس (االتفاق اجلامع) .االتفاقات الثنائية التي تندرج حتت االتفاق اجلامع

املصدر :خبراء صندوق النقد الدويل.
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منفعة إحصاءات القطاع اخلارجي
وسهولة االطالع عليها

 1-17يركز هذا الفصل على جانبين مهمين لتقييم
جودة البيانات — هما املنفعة وسهولة االطالع — وقابلية
تطبيقهما على إحصاءات القطاع اخلارجي .وتشير منفعة
اإلحصاءات إىل إمكانية احلفاظ على جمموعات البيانات يف
حالة تشغيلية جيدة حتى تستطيع تلبية احتياجات خمتلف
املستخدمين بصورة ف ّعالة .أما سهولة االطالع فتشير
إىل القدرة على إتاحة اإلحصاءات للمستخدمين بطريقة
واضحة ومفهومة؛ ومالءمة أشكال النشر؛ ومستوى القيود
يف االطالع على البيانات؛ ومدى إتاحة البيانات الوصفية
ذات الصلة واحلفاظ على حداثتها؛ ومدى إتاحة املساعدة
ملستخدمي البيانات وسرعة تقديم هذه املساعدة .وتمثل
املنفعة وسهولة االطالع اثنين من األبعاد اخلمسة إلطار
تقييم جودة البيانات الذي وضعه صندوق النقد الدويل ،وهو
النموذج التنظيمي للصندوق املعني بتقرير مراعاة املعايير
واملواثيق عن البيانات .أما األبعاد األخرى جلودة البيانات
فهي ضمانات صحة البيانات ،وسالمة املنهجية ،والدقة
واملوثوقية ،وذلك إىل جانب متطلبات اجلودة التي ترتبط
بالنواحي املؤسسية (راجع اإلطار  .)1-17ويمكن تطبيق
خصائص جودة البيانات هذه عند تقييم إحصاءات القطاع
اخلارجي.

املنفعة

 2-17حتى يمكن تلبية احتياجات خمتلف املستخدمين
بصورة ف ّعالة ،يجب أن تكون إحصاءات القطاع اخلارجي
يف حالة صاحلة لالستخدام ،وهو ما يتطلب احملافظة على
مالءمة البيانات والبيانات الوصفية ،وإنتاجها يف التوقيت
املناسب يف إطار الدورية احملددة ،وأن تكون متسقة بشكل
كامل داخل جمموعة البيانات ،وأن تستند إىل سياسة
وممارسات تعديل حمددة بوضوح .وترد فيما بعد تفاصيل
هذه اخلصائص.

 3-17وحتى تظل إحصاءات القطاع اخلارجي مالئمة
لالستخدام الف ّعال ،ينبغي رصد هذه اإلحصاءات عن كثب
من خالل عملية تشاورية شاملة وحمددة جيدا .وينبغي أن
تضم هذه العملية كل من ُمعدي اإلحصاءات ومستخدميها،
ويجب أن ُتش ِرك ،بقدر اإلمكان ،العديد من األطراف املعنية،

بما يف ذلك ممثلين عن احلكومة ،والقطاع اخلاص،
واملؤسسات األكاديمية .ويف بعض االقتصادات ،تتضمن
هذه العملية التشاورية هيئات استشارية منشأة بصورة
رسمية أو جمموعات من املستخدمين جتمع بين ُمعدي
البيانات واملستخدمين .وتوفر الهيئات االستشارية فرصة
للهيئة القائمة بإعداد البيانات لتحديد إىل أي مدى تنعكس
آراء املستخدمين على األعمال اجلارية املتعلقة بتطورات
بيانات القطاع اخلارجي وإعدادها وحتليلها .وتسهم
التعليقات الواردة من تلك الهيئات بدور حاسم يف املساعدة
على حتديد أولويات ااملشروعات التطويرية إلحصاءات
القطاع اخلارجي.

 4-17وتمثل حداثة ودورية إنتاج البيانات عنصرا
مهما آخر يف تقييم جودة البيانات .وتشير احلداثة يف العادة
إىل الفاصل الزمني بين الفترة املرجعية (التي تتعلق بها
البيانات) والتاريخ الذي تصبح فيه البيانات متاحة (بما
يف ذلك أي فاصل زمني بين التاريخ املعلن للنشر والتاريخ
الفعلي للنشر) .وعلى سبيل املثال ،قد تكون الفترة املرجعية
هي السنة التقويمية  ،2011ولكن البيانات قد ال تصبح
متاحة للتحليل حتى يونيو  .2012وهذه اجلوانب مهمة
ويتعين أخذها يف االعتبار عند تقييم جودة البيانات ،ألن
فترات التأخر الطويلة بين الفترة املرجعية وتوافر البيانات،
أو بين التاريخ املعلن للنشر والتاريخ الفعلي له يمكن أن
تكون لها آثار على دقة البيانات أو موثوقيتها ،وعلى
مصداقية الهيئة اإلحصائية .وإذا كان من املتوقع أن يتم
جمع البيانات على أساس مستمر ،فإن تواتر النشر يمثل
مقياسا مهما ملنفعة البيانات .ويتضمن التواتر معلومات
عن التواتر املقترح لتكرار عمليات جمع البيانات ومتى
س ُتنشر البيانات للفترات املرجعية الالحقة .وللمساعدة يف
تقييم جوانب احلداثة والدورية املتعلقة بإنتاج إحصاءات
أو منتجات بيانات القطاع اخلارجي ،فإن األسئلة التالية
يمكن أن تكون مفيدة:
• ما الفجوة الزمنية بين الفترة املرجعية ،والوقت الذي
تم فيه جمع البيانات ،والوقت التي أصبحت فيه
اإلحصاءات متاحة؟

266

مرشد جتميع بيانات ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل

• هل من املرجح أن تكون هناك مسوح الحقة أو قضايا
متعلقة بجمع البيانات لهذا املوضوع؟
• هل من املرجح أن تكون هناك حتديثات أو تعديالت
يف البيانات بعد النشر الرسمي؟
• ما هي الفجوة بين التاريخ املُعلن لنشر البيانات
والتاريخ الفعلي له؟
 5-17ويمثل االتساق داخل جمموعة البيانات عنصرا
مهما آخر يف تقييم مدى كون إحصاءات القطاع اخلارجي
معدة بشكل جيد .ويشير االتساق إىل التناسق الداخلي للجمع
أو املن َتج أو النشر اإلحصائي فضال عن إمكانية مقارنته مع
مصادر املعلومات األخرى ضمن إطار حتليلي عام وعلى
مدى زمني معقول .ولكي تكون إحصاءات القطاع اخلارجي
معدة بشكل جيد ،ينبغي أن تكون تلك اإلحصاءات متسقة
داخل جمموعة البيانات وعبر الزمن ومع جمموعات البيانات
الرئيسية األخرى .ويؤدي استخدام املفاهيم والتصنيفات
واجملتمعات اإلحصائية املستهدفة القياسية إىل تعزيز
التناسق ،وينطبق األمر نفسه على استخدام منهجية مشتركة
بين املسوح .ويمثل االتساق عنصرا مهما ألنه يقدم داللة
على مدى إمكانية مقارنة جمموعة البيانات بشكل مفيد مع
املصادر األخرى للمساعدة على إعداد البيانات ومقارنتها.
غير أن هذا ال يعني بالضرورة االتساق الرقمي الكامل ،ولكن
اتساق الطرق ومعايير اجلمع اإلحصائي .وعندما تدخل
الهيئة املنوط بها إحصاءات القطاع اخلارجي تغييرات على
البيانات املصدرية أو املنهجية أو األساليب ،يتحتم إعادة
بناء السلسلة التاريخية رجوعا ألبعد نقطة ممكنة معقولة
يف املاضي .ويلزم أن تشتمل بيانات اجلودة للمقاييس
اإلحصائية على مناقشة ألي عوامل من شأنها التأثير على
إمكانية مقارنة البيانات عبر الزمن .ولهذا الهدف ،فإن
تناسق اجلمع أو املن َتج أو النشر اإلحصائي يمكن تقييمه
بالنظر يف عدد من اجلوانب الرئيسية:
• التغييرات يف بنود البيانات :إىل أي مدى يمكن
أن تتوافر سلسلة زمنية طويلة من بنود البيانات
املعينة ،أو ما إذا حدثت تغييرات كبيرة يف طريقة
جمع البيانات وحتليلها
• املقارنة بين بنود البيانات :تشير إىل القدرة على
عقد مقارنات مفيدة بين بنود متعددة من البيانات
يف إطار نفس اجلمع اإلحصائي .وقد تتأثر القدرة
على عقد املقارنات إذا كانت هناك تغييرات كبيرة يف
منهجية اجلمع أو املعاجلة أو التقدير ربما تكون قد
حدثت عبر بنود متعددة يف إطار اجلمع اإلحصائي.

• املقارنة مع إصدارات البيانات السابقة :إىل أي
مدى حدثت تغيرات كبيرة يف منهجية اجلمع أو
املعاجلة أو التقدير يف هذا النشر مقارنة بعمليات
النشر السابقة ،أو أي أحداث حقيقية وذات أهمية أ ّثرت
على البيانات منذ النشر السابق.

• املقارنة مع املنتجات األخرى املتاحة :يشير هذا
اجلانب إىل ما إذا كانت هناك مصادر بيانات أخرى
استخدمت للمقارنة مع سلسلة بيانات معينة ،وما إذا
كان املصدران يستخلصان نتائج مقاربة .وقد ينطوي
هذا اجلانب على حتديد ،على سبيل املثال ،مصادر
بيانات رئيسية أخرى يتعذر مقارنة البيانات بها،
وأسباب ذلك ،مثل الفروق يف النطاق أو التعاريف.

 6-17ويوفر إطار تقييم جودة البيانات الذي وضعه
صندوق النقد الدويل مبادئ توجيهية شاملة بشأن تقييم
االتساق ،واألسئلة التالية يمكن أن تكون مفيدة يف هذا
الصدد:
• هل يمكن إعداد سلسلة زمنية متسقة لبند معين ذي
أهمية من البيانات على مدى عدد من السنوات؟

• إىل أي مدى يستطيع املستخدم إجراء مقارنة مفيدة
لعدة بنود من البيانات التي تم جمعها؟
• هل يمكن أن تكون البيانات قد تأثرت منذ النشر السابق
بأي كوارث طبيعية أو أحداث اقتصادية جسيمة؟

• هل تمت مضاهاة هذه البيانات مع مصادر البيانات
األخرى ،وهل املعلومات الواردة من كافة مصادر
البيانات متسقة؟

 7-17وأخيرا ،يلزم على إحصاءات القطاع اخلارجي
املعدة بشكل جيد أن تتبع سياسة وممارسات واضحة
لتعديل البيانات .ويحدد إطار تقييم جودة البيانات الذي
وضعه صندوق النقد الدويل ثالث خصائص لسياسة
تعديل جيدة .أوال ،يلزم على سياسة التعديل أن تتبع جدوال
زمنيا منتظما وحمددا بصورة جيدة وشفافا .وعلى سبيل
املثال ،ينبغي بيان سياسة التعديل بوضوح يف مطبوعات
ميزان املدفوعات ربع السنوية ،وكذلك للمستخدمين الذي
ّ
يطلعون على البيانات على شبكة اإلنترنت .ويمكن تعديل
البيانات ربع السنوية بصفة مستمرة ،يف حين يمكن تعديل
بيانات السنوات السابقة مرة سنويا .ثانيا ،يجب أن تكون
البيانات األولية أو التقديرات األوىل حمددة بوضوح وإبالغ
املستخدمين الذين لديهم قدرة االطالع املباشر على هذه
البيانات بذلك .ونظرا للحاجة ملزيد من املعلومات ،فإن
األزمة املالية األخيرة أبرزت احلاجة لتوفير مبادئ توجيهية
واضحة إلعداد تقديرات جديدة وبصورة عاجلة (ويف غير
املواعيد احملددة) —  Flash estimatesجملموعات البيانات.
وثالثا ،متى ُأجريت تعديالت كبيرة ،من املهم شرح هذه
التغييرات مع النشر األول للبيانات املعدلة أو قبل ذلك.

		
منفعة إحصاءات القطاع اخلارجي وسهولة االطالع عليها

سهولة االطالع

 8-17بصفة عامة ،يمكن تقييم سهولة االطالع على
البيانات اجملمعة واملن َتج أو النشر اإلحصائي بالنظر يف
مدى إتاحة البيانات والبيانات الوصفية للجمهور ومستوى
املساعدة املقدمة للمستخدمين .ويتطلب االطالع اجليد على
بيانات القطاع اخلارجي إتاحة البيانات الوصفية ذات
الصلة للجمهور بأسلوب واضح ويسهل فهمه؛ ومالءمة
أشكال نشر البيانات؛ وإتاحة اإلحصاءات على أساس
حمايد وأن تكون تلك اإلحصاءات حديثة؛ وإتاحة اخلدمات
املساعدة للمستخدمين بصفة عاجلة ومن قبل خبراء
متمرسين ومضطلعين .وفيما يتعلق باألخيرة ،يتعين إتاحة
معلومات ذات صلة للجمهور العام يف صيغ مالئمة ومن
خالل قنوات مناسبة لتأدية اخلدمات ،وينبغي كتابتها
بلغة واضحة مناسبة ملستوى فهم اجملموعات الرئيسية
للمستخدمين .وبالنسبة للعديد من املواطنين ،تمثل وسائط
اإلعالم املصدر الوحيد لإلحصاءات الرسمية؛ وعليه ،من
املهم جدا أن تكون الهيئة اإلحصائية املنوط بها إحصاءات
القطاع اخلارجي قادرة على التواصل بفعالية مع وسائط
اإلعالم .وتستخدم وسائل اإلعالم العديد من اآلليات
للوصول إىل جماهيرها ،بما يف ذلك الصحف واجملالت
والدوريات األخرى فضال عن الراديو والتليفزيون وشبكة
اإلنترنت .ويمكن للصحف ووسائط اإلعالم املطبوعة
األخرى أن توفر تغطية أكثر تفصيال للمعلومات اإلحصائية.
وقد أصبحت شبكة اإلنترنت مصدرا مهما للمعلومات للعديد
من مستخدمي البيانات؛ وعليه ،من املهم أن يتوافر موقع
جيد على شبكة اإلنترنت لتيسير استرجاع البيانات وإيصال
الرسائل الرئيسية لوسائط اإلعالم.
 9-17ويجب على الهيئة اإلحصائية املسؤولة عن
إحصاءات القطاع اخلارجي التأكد من قدرة مستخدمي
منتجاتها على االطالع على املعلومات املتعلقة بالطرق
اإلحصائية واملفاهيم واملتغيرات والتصنيفات املستخدمة
يف إعداد النتائج اإلحصائية ،وتفسيرها على النحو الصحيح.
وهذا يعني أنه يجب أن ُتقدَّم إحصاءات القطاع اخلارجي
بأسلوب يساعد على تيسير التفسير الصحيح واملقارنات
ذات املغزى .وحتى يمكن تعزيز التفسير السليم ،ينبغي
أن يتضمن نشر إحصاءات القطاع اخلارجي قسما يعرض
بيانات وصفية شاملة تقدم املفاهيم والتعاريف ومصادر
البيانات األساسية للحسابات الرئيسية .وإذا ما ُأجري تقييم
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جلودة البيانات ،ينبغي تفسير أي اختالفات للقارئ على
النحو املالئم .ويف حالة النشر اإلحصائي الرئيسي ،غالبا
ما يكون من املفيد أن تقوم الهيئة اإلحصائية بتنظيم جلسة
إحاطة للصحفيين.
 10-17ويستلزم االطالع اجليد على إحصاءات
القطاع اخلارجي تزويد املستخدمين بمعلومات كافية عن
كيفية االطالع على املعلومات الرئيسية وأماكن االطالع
عليها ،ومسؤول االتصال ،واخلدمات األخرى ،بما يف ذلك
املعلومات املتعلقة بأي رسوم يتوجب دفعها .وحيثما
يتسنى ذلك ،يمكن توفير خدمات بيانات خاصة ،بما يف
ذلك جمموعات خاصة أو غير قياسية من بنود أو خمرجات
البيانات واستخداماتها وتكاليفها .وعلى سبيل املثال،
ينبغي أن تتضمن املطبوعة اخلاصة بكل نشر جداول
ورسوم بيانية (حسب االقتضاء) فضال عن حتليل للتطورات
يف شكل نقاط بارزة .ويمكن استخدام النقاط البارزة لنقل
النتائج املهمة ،واملقارنات ،واالجتاهات العامة ملساعدة
وسائط اإلعالم واملستخدمين اآلخرين على فهم واستخدام
املطبوعات .ويساعد هذا املنهج على بيان أهمية إحصاءات
القطاع اخلارجي للجمهور العام ويعزز عملية صنع القرار
املستنيرة بين فئات اجملتمع بصورة أكثر فعالية.
 11-17وغالبا ما يكون لدى املستخدمين ثقة أكبر يف
نشر وفق جدول زمني معلن
نزاهة اإلحصاءات إذا كانت ُت َ
(ويح َّبذ الوقت) الذي ستتوافر
حمدد سلفا يحدد التاريخ ُ
فيه األرقام لكافة املستخدمين .ومن املهم أن يتم االلتزام
بالتواريخ احملددة يف اجلدول الزمني.
 12-17ومدى قدرة الهيئة املسؤولة عن إحصاءات
القطاع اخلارجي على التواصل بفاعلية مع وسائط اإلعالم
ومن خاللها له تأثير كبير على مقدرتها على حتقيق هذه
األهداف بشكل جيد .وعليه ،فإنه من مصلحة الهيئة املنوط
بها نشر إحصاءات القطاع اخلارجي بناء عالقة عمل قوية مع
وسائط اإلعالم ،حتى تيسر على اإلعالميين إبالغ املعلومات
اإلحصائية بأسلوب دقيق وحديث وغني باملعلومات،
واتخاذ خطوات لزيادة التغطية اإلعالمية كوسيلة للوصول
باملعلومات اإلحصائية املهمة إىل اجملتمع األوسع .وأساس
بناء عالقات عمل قوية مع وسائط اإلعالم هو فهم طبيعتها
وأفضل وسيلة لتلبية متطلباتها من املعلومات بأسلوب
استباقي وسهل االستعمال.
Box 17.1 The Data Quality Assessment
Framework
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اإلطار  :1-17إطار تقييم جودة البيانات
يغطي هذا اإلطار خمسة أبعاد للجودة وجمموعة من متطلبات تقييم جودة البيانات .و ُتسلِّم تغطية هذه األبعاد بأن جودة البيانات تشمل خصائص
مرتبطة باملؤسسة أو النظام الذي يقف وراء إنتاج البيانات فضال عن خصائص فرادى منتجات البيانات .وضمن هذا اإلطار ،يشتمل كل ُبعد من األبعاد
على عدد من العناصر والتي ترتبط بدورها بمجموعة من املمارسات احملبذة .وفيما يلي املمارسات اإلحصائية التي تتعلق بكل ُبعد من األبعاد:
متطلبات اجلودة :وجود بيئة داعمة لإلحصاءات؛ تناسب املوارد مع احتياجات البرامج اإلحصائية؛ اجلودة هي حجر الزاوية يف العمل اإلحصائي.
النزاهة :استرشاد السياسات واملمارسات اإلحصائية باملبادئ املهنية؛ واتسامها بالشفافية؛ واسترشادها باملعايير األخالقية.
سالمة املنهجية :توافق املفاهيم والتعاريف املستخدمة مع األطر اإلحصائية املتعارف عليها دوليا؛ توافق النطاق مع املعايير أو املبادئ التوجيهية
أو املمارسات السليمة املتعارف عليها دوليا؛ توافق نظم التبويب والتقسيم القطاعي مع املعايير أو املبادئ التوجيهية أو املمارسات السليمة
املتعارف عليها دوليا؛ تقييم التدفقات واألرصدة وقيدها طبقا للمعايير أو املبادئ التوجيهية أو املمارسات السليمة املتعارف عليها دوليا.
الدقة واملوثوقية :كفاية البيانات املصدرية املتاحة كأساس إلعداد اإلحصاءات؛ توافق األساليب اإلحصائية املستخدمة مع اإلجراءات اإلحصائية
السليمة؛ التقييم املنتظم للبيانات املصدرية وإثبات صحتها؛ التقييم املنتظم للنتائج الوسيطة واخملرجات اإلحصائية وإثبات صحتها؛ تتبع
مسار عملية التعديل باعتبارها مقياسا للموثوقية وتمحيصها الستخالص ما قد تنطوي عليه من معلومات.
املنفعة :تغطي اإلحصاءات معلومات ذات صلة باملوضوع؛ اتباع معايير النشر املتعارف عليها دوليا فيما يتعلق بالدورية واحلداثة؛ اتساق
اإلحصاءات داخل جمموعة البيانات وعبر الفترات الزمنية ومع جمموعات البيانات الرئيسية األخرى؛ اتباع إجراءات منتظمة ومعلنة لتعديل
البيانات.
سهولة االطالع :عرض اإلحصاءات بطريقة واضحة ومفهومة؛ مالءمة أشكال النشر وإتاحة اإلحصاءات على أساس حمايد؛ إتاحة البيانات الوصفية
احلديثة وذات الصلة؛ إتاحة اخلدمات املساعِ دة بصفة عاجلة ومن جانب خبراء متمرسين ومضطلعين.

امللحق

1

مصفوفة التحول من تبويب البيانات وفق الطبعة اخلامسة من دليل
ميزان املدفوعات إىل تبويبها وفق الطبعة السادسة من دليل ميزان
املدفوعات ووضع االستثمار الدويل

التعليقات واملالحظات التفسيرية يف مصفوفة التحول
حتتــوي مصفوفــة التحــول علــى مطابقــة بيــن العناصــر األساســية والتفاصيــل اإلضافيــة مليــزان املدفوعــات ووضــع االســتثمار الــدويل يف الطبعــة اخلامســة
مــن دليــل ميــزان املدفوعــات والعناصــر األساســية وبنــود أخــرى خمتــارة يف الطبعــة السادســة مــن دليــل ميــزان املدفوعــات ووضــع االســتثمار الــدويل؛ راجــع:
·الطبعة اخلامسة :ميزان املدفوعات :العناصر األساسية ،الصفحات 48 – 43

·الطبعة اخلامسة :اجلدوالن رقم ( )7ورقم ( ،)8ميزان املدفوعات :العناصر األساسية والتفاصيل اإلضافية

·الطبعة اخلامسة :وضع االستثمار الدويل :العناصر األساسية ،الصفحات 111 – 108

·الطبعة اخلامسة :اجلدول رقم ( ،)9وضع االستثمار الدويل :العناصر األساسية والتفاصيل اإلضافية
·الطبعة السادسة :امللحق  ،9العناصر األساسية وبنود أخرى خمتارة
ويقــدم عمــود التعليقــات يف مصفوفــة التحــول مزيــدا مــن التفســيرات واملعلومــات املتعلقــة باالختالفــات بيــن الطبــعة اخلامســة مــن دليــل ميــزان املدفوعــات
والطبعــة السادســة مــن دليــل ميــزان املدفوعــات ووضــع االســتثمار الــدويل .ولزيــادة الوضــوح ،تظهــر عناويــن العناصــر األساســية يف الطبعــة اخلامســة بخــط
مائــل يف التعليقــات.
ويتبــع مصفوفــة التحــول ترتيــب العناصــر األساســية والبنــود األخــرى اخملتــارة وفقــا للطبعــة السادســة .ويف بعــض احلــاالت ،تــم تعديــل ترتيــب بنــود الطبعــة
اخلامســة لتيســير الربــط.
ويف مصفوفــة التحــول ،يتــم الربــط بيــن البنــود املقابلــة يف الطبعتيــن اخلامســة والسادســة عــن طريــق أســهم .وللحــد مــن االلتبــاس ،تــم اختيــار خطــوط خمتلفــة
لألســهم املتقاطعــة يف حالــة تقاطــع أســهم ال يوجــد ارتبــاط بينهــا.
ويف حالــة تقســيم بنــود الطبعــة اخلامســة يف الطبعــة السادســة ،تســتخدم أســهم متقطعــة لربــط جميــع البنــود اجلديــدة بالبنــد القديــم .وتســتخدم أســهم متقطعــة
أيضــا عندمــا تُظهــر الطبعــة السادســة البنــد األصلــي الــوارد يف الطبعــة اخلامســة باإلضافــة إىل بنــد «منهــا» الــذي مل يكــن مدرجــا يف الطبعــة اخلامســة .وبغــرض
زيــادة الوضــوح ،يتــم اســتخدام خطــوط خمتلفــة يف هــذه احلــاالت لتمييــز بنــد «منهــا».
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صايف الصادرات من السلع قيد املتاجرة
املشتريات من السلع قيد املتاجرة
(صادرات سالبة)
املبيعات من السلع قيد املتاجرة

البضائع العامة على أساس ميزان املدفوعات
منها سلع معاد تصديرها

السلع ()P71/P61

* علــى خــاف الطبعــة اخلامســة ،ينبغــي قيــد الســلع املعــاد تصديرهــا  -وهــي الســلع املنتجــة يف اقتصــادات
أخــرى وتــم اســتيرادها يف وقــت ســابق ،ويعــاد تصديرهــا دون حتــول جوهــري يف حالتهــا  -كبنــد منفصــل
إذا كانــت تشــكل جــزءا كبيــرا مــن الصــادرات؛ راجــع الفقــرات مــن  37-10إىل  40-10يف الطبعــة السادســة.

* وفقــا للطبعــة السادســة ،تشــمل البضائــع العامــة الســلع املشــتراة يف املوانــئ ،والتــي تبــوب كبنــد منفصــل يف
الطبعة اخلامســة؛ راجع الفقرة ( 17-10د) يف الطبعة السادســة.

* وفقــا للطبعــة السادســة ،تُــدرج ضمــن البضائــع العامــة الســلع املشــتراة يف اخلــارج لالســتعمال اخلــاص أو
اإلهــداء التــي تزيــد قيمتهــا عــن احلــد األدنــى للتســجيل اجلمركــي؛ راجــع الفقــرة  20-10يف الطبعــة السادســة.
ووفقا للطبعة اخلامســة ،تُقيد هذه الســلع حتت بند الســفر؛ راجع الفقرتين  212و 250يف الطبعة اخلامســة.

* تُــدرج املتاجــرة يف الســلع حتــت بنــد صــادرات الســلع (اإلجمالية/الصافيــة)؛ راجــع الفقــرات مــن 41-10
 -9خدمات األعمال األخرى
 1-9املتاجرة واخلدمات األخرى املرتبطة
إىل  49-10يف الطبعــة السادســة .أمــا يف الطبعــة اخلامســة ،فتُــدرج املتاجــرة حتــت بنــد  1-9خدمــات
بالتجارة (بشكل جزئي؛ راجع أدناه لالطالع على املتاجــرة واخلدمــات ذات الصلــة .وعنــد اإلبقــاء علــى هــذه الســلع يف اخملــزون مــن فتــرة إىل الفتــرة التاليــة،
اخلدمات األخرى املرتبطة بالتجارة)
توصــي الطبعــة اخلامســة بقيــد املشــتريات كــواردات ،وقيــد املبيعــات الالحقــة كــواردات ســالبة مــن الســلع.
ويف تلــك احلالــة ،يقيــد أي فــرق بيــن قيمــة الســلع عنــد احلصــول عليهــا وقيمتهــا عنــد تصريفهــا حتــت بنــد
خدمــات املتاجــرة واخلدمــات ذات الصلــة؛ راجــع الفقــرات  ،207و ،213و 262يف الطبعــة اخلامســة .أمــا يف
الطبعــة السادســة ،فيقيــد شــراء الســلع ضمــن الصــادرات الســالبة مــن الســلع يف اقتصــاد التاجــر ،ويقيــد بيــع
الســلع ضمــن الصــادرات املوجبــة مــن الســلع ،ويقيــد الفــرق بيــن املبيعــات واملشــتريات حتــت بنــد “صــايف
الصــادرات مــن الســلع قيــد املتاجــرة”.

 -4السلع التي حتصل عليها الناقالت يف املوانئ

* تتضمــن الطبعــة السادســة جــدول مطابقــة لبيــان العالقــة بيــن إحصــاءات جتــارة البضائــع والســلع علــى
أســاس ميــزان املدفوعــات؛ راجــع اجلــدول  2-10يف الطبعــة السادســة.

* وفقــا للطبعــة السادســة ،ال تبــوب األمتعــة الشــخصية للمهاجريــن ضمــن املعامــات كمــا هــي احلــال يف
الطبعــة اخلامســة وبالتــايل مل تعــد تُــدرج حتــت بنــد البضائــع العامــة أو يف أي موضــع آخــر يف احلســابات
الدوليــة (راجــع الفقــرة ( 22-10ب) يف الطبعــة السادســة).

 -1البضائع العامة

أ  -السلع

ألف – السلع واخلدمات

التعليق على تغيير املعاملة أو توضيحها

* تُقيــد ســلع التجهيــز وإصالحــات الســلع ضمــن اخلدمــات يف الطبعــة السادســة ،بينمــا تُقيــد هــذه البنــود ضمــن
الســلع يف الطبعة اخلامســة.

السلع واخلدمات ()P7/P6

احلساب اجلاري

أوال – احلساب اجلاري

ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل،
الطبعة السادسة :العناصر األساسية وبنود
أخرى خمتارة (البنود املعروضة باخلط الطباعي
املائل بنود تكميلية)

إعادة تبويب

دليل ميزان املدفوعات ،الطبعة اخلامسة:
العناصر األساسية والتفاصيل اإلضافية (البنود
املعروضة باخلط الطباعي املائل بنود تكميلية)

بنود حسابات ميزان املدفوعات

التغيرات التي طرأت على املعاملة أو التبويب يف الطبعة السادسة من دليل ميزان املدفوعات

مصفوفة التحول من تبويب البيانات وفق الطبعة اخلامسة من دليل ميزان املدفوعات إىل تبويبها وفق الطبعة السادسة
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الشحن (نقل البضائع)
أخرى

نقل الركاب
منها :يدفعها عمال احلدود
والعمال املوسميون وغيرهم
من العمال املستخدمين
ألجل قصير

النقل البحري

النقل*(Transport) 1

   3-1-1أخرى

   2-1-1نقل البضائع

   1-1-1نقل الركاب

 1-1النقل البحري

 -1النقل)(Transportation

* هناك حاجة إىل هذا البند التكميلي إلعداد بيانات التحويالت الشخصية من املغتربين؛ راجع الفقرة
( 51-12أ) وامللحق  5يف الطبعة السادسة.

* تمــت إعــادة تســمية خدمــات النقــل (يف الطبعــة اخلامســة :النقــل) تمشــيا مــع التصنيــف املركــزي للمنتجــات
)(CPC؛ راجــع الفقــرة  61-10يف الطبعــة السادســة.

خدمــات الصيانــة واإلصــاح غيــر املدرجــة يف
موضــع آخــر

تمــت إعــادة تســمية بنــد إصــاح الســلع الــوارد يف الطبعــة اخلامســة ليصبــح خدمــات الصيانــة واإلصــاح
 -3إصالح السلع
غيــر املدرجــة يف موضــع آخــر .وعلــى خــاف الطبعــة اخلامســة ،يُــدرج هــذا البنــد حتــت اخلدمــات ،بــدال مــن
 3-3-1وســائل النقــل األخــرى /أخــرى (بشــكل الســلع .وهــو يشــتمل علــى صيانــة معــدات النقــل ،والتــي كانــت مقيــدة ضمــن بنــد نقــل آخــر ،أخــرى يف الطبعــة
جز ئــي)
اخلامســة؛ راجــع الفقرتيــن  72-10و 73-10يف الطبعــة السادســة ،والفقرتيــن  200و 240يف الطبعــة
اخلامســة.

* وفقــا للطبعــة السادســة ،تقيــد الرســوم احملصلــة مقابــل خدمــات التجهيــز املقدمــة ضمــن خدمــات تصنيــع
املدخــات املاديــة اململوكــة آلخريــن؛ ويعــد إبــاغ البيانــات علــى أســاس إجمــايل بنــدا تكميليــا ،راجــع
الفقــرات مــن  62-10إىل  .71-10ووفقــا للطبعــة اخلامســة ،تُقيــد الســلع التــي ترســل للخــارج لتقديــم
خدمــات الصناعــة التحويليــة ضمــن الســلع املرســلة للتجهيــز ويُفتــرض حــدوث تغيــر متزامــن يف امللكيــة،
باســتثناء يف ظــروف معينــة؛ راجــع الفقــرة  199يف الطبعــة اخلامســة .ووفقــا للطبعــة السادســة ،مل تعــد
هنــاك حاجــة للقيــود احملتســبة مــن احلســاب املــايل بالنســبة لالئتمانــات التجاريــة التــي تتطلبهــا التدفقــات
احملتســبة يف حالــة “الســلع املوجهــة للتجهيــز”.

خدمــات الصناعــة التحويليــة للمدخــات املاديــة
اململوكــة آلخريــن
ســلع التجهيــز يف االقتصــاد املبلــغ – الســلع
املعــادة (دائــن) ،الســلع املســتلمة (مديــن)
ســلع التجهيــز يف اخلــارج – الســلع املرســلة
(دائــن) ،الســلع املعــادة (مديــن)

 -5الذهب غير النقدي
 1-5ذهب حمتفظ به كأداة الختزان القيم
 2-5ذهب آخر (بشكل جزئي)

التعليق على تغيير املعاملة أو توضيحها

 -2السلع املرسلة للتجهيز

اخلدمات )(P72/P82

الذهب غير النقدي

ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل،
الطبعة السادسة :العناصر األساسية وبنود
أخرى خمتارة (البنود املعروضة باخلط الطباعي
املائل بنود تكميلية )

إعادة تبويب

دليل ميزان املدفوعات ،الطبعة اخلامسة:
العناصر األساسية والتفاصيل اإلضافية (البنود
املعروضة باخلط الطباعي املائل بنود تكميلية)

بنود حسابات ميزان املدفوعات (تابع)
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أخرى

الشحن (نقل البضائع)

نقل الركاب
منها :يدفعها عمال احلدود
والعمال املوسميون وغيرهم
من العمال املستخدمين
ألجل قصير

2

بالنسبة لكل وسائل النقل*

خدمات البريد وحمل الرسائل

أخرى

الشحن (نقل البضائع)

نقل الركاب
منها :يدفعها عمال احلدود
والعمال املوسميون وغيرهم
من العمال املستخدمين
ألجل قصير

طرق النقل األخرى

أخرى

الشحن (نقل البضائع)

نقل الركاب
منها :يدفعها عمال احلدود
والعمال املوسميون وغيرهم
من العمال املستخدمين
ألجل قصير

النقل اجلوي

ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل ،الطبعة
السادسة :العناصر األساسية وبنود أخرى خمتارة
(البنود املعروضة باخلط الطباعي املائل بنود
تكميلية)

إعادة تبويب

 -3خدمات االتصاالت (بشكل جزئي)

* هنــاك حاجــة إىل هــذا البنــد التكميلــي إلعــداد بيانــات التحويــات الشــخصية مــن املغتربيــن؛ راجــع الفقــرة
( 51-12أ) وامللحــق  5يف الطبعــة السادســة.

* وفقــا للطبعــة اخلامســة ،تُــدرج خدمــات البريــد وحمــل الرســائل ضمــن بنــد اخلدمــات -3 ،خدمــات
االتصــاالت .وفقــا للطبعــة السادســة ،تُــدرج ضمــن بنــد اخلدمات/النقــل؛ راجــع الفقــرة  74-10والفقــرات مــن
 82-10إىل  85-10يف الطبعــة السادســة.

* وفقا للطبعة اخلامسة ،يشتمل البند  3-3-1خدمات النقل األخرى/أخرى على صيانة معدات النقل؛
راجع الفقرة  240يف الطبعة اخلامسة .ووفقا للطبعة السادسة ،تُدرج صيانة معدات النقل حتت بند
خدمات الصيانة واإلصالح غير املدرجة يف موضع آخر؛ راجع الفقرة  72-10يف الطبعة السادسة.
   3-3-1أخرى (بشكل جزئي)

   2-3-1نقل البضائع

   1-3-1نقل الركاب

* هنــاك حاجــة إىل هــذا البنــد التكميلــي إلعــداد بيانــات التحويــات الشــخصية مــن املغتربيــن؛ راجــع الفقــرة
( 51-12أ) وامللحــق  5يف الطبعــة السادســة.

التعليق على تغيير املعاملة أو توضيحها

* هنــاك حاجــة إىل هــذا البنــد التكميلــي إلعــداد بيانــات التحويــات الشــخصية مــن املغتربيــن؛ راجــع الفقــرة
( 51-12أ) وامللحــق  5يف الطبعــة السادســة.

 3-1نقل آخر

   3-2-1أخرى

   2-2-1نقل البضائع

   1-2-1نقل الركاب

 2-1النقل اجلوي

دليل ميزان املدفوعات ،الطبعة اخلامسة:
العناصر األساسية والتفاصيل اإلضافية (البنود
املعروضة باخلط الطباعي املائل بنود تكميلية)

بنود حسابات ميزان املدفوعات (تابع)

مصفوفة التحول من تبويب البيانات وفق الطبعة اخلامسة من دليل ميزان املدفوعات إىل تبويبها وفق الطبعة السادسة
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*3

اإلنشاءات (التشييد)
اإلنشاءات يف اخلارج
اإلنشاءات يف االقتصاد
*3
املبلغ

بالنسبة لسفر العمل (األعمال) والشخصي
السلع
خدمات النقل الداخلي
خدمات اإلقامة
خدمات تقديم الطعام
خدمات أخرى
منها:
خدمات صحية
خدمات تعليمية

ألغراض صحية (متعلقة بالصحة)
ألغراض تعليمية (متعلقة بالتعليم)
أخرى

الشخصي

اقتناء السلع واخلدمات عن
طريق عمال احلدود والعمال
املوسميين وغيرهم من العمال
املستخدمين ألجل قصير
أخرى

العمل (األعمال)

خدمات السفر

ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل ،الطبعة
السادسة :العناصر األساسية وبنود أخرى خمتارة
(البنود املعروضة باخلط الطباعي املائل بنود تكميلية)

إعادة تبويب

 -9أنواع أخرى من خدمات األعمال (بشكل جزئي)

 -4خدمات التشييد

 3-2-2أخرى

 2-2-2متعلق بالتعليم

 1-2-2متعلق بالصحة

 2-2شخصي

 1-2األعمال

 -2السفر

دليل ميزان املدفوعات ،الطبعة اخلامسة:
العناصر األساسية والتفاصيل اإلضافية (البنود
املعروضة باخلط الطباعي املائل بنود تكميلية)

التعليق على تغيير املعاملة أو توضيحها

*يجــري قيــد بنــدي خدمــات البنــاء باخلــارج وخدمــات البنــاء يف االقتصــاد القائــم باإلبــاغ كبنديــن
تكميلييــن؛ راجــع الفقرتيــن  105-10و 106-10يف الطبعــة السادســة .ووفقــا للطبعــة السادســة أيضــا،
تُــدرج مصروفــات مؤسســات البنــاء غيــر املقيمــة علــى املــواد احملليــة ضمــن خدمــات البنــاء؛ راجــع الفقــرة
 102-10يف الطبعــة السادســة .أمــا يف الطبعــة اخلامســة ،فتُــدرج هــذه املصروفــات حتــت بنــد أنــواع أخــرى
مــن خدمــات األعمــال (راجــع الفقــرة  254يف الطبعــة اخلامســة) .وكمــا هــي احلــال يف الطبعــة اخلامســة ،فــإن
الســلع واخلدمــات املقدمــة مــن اقتصــاد املوطــن (معامــات بيــن مقيميــن) تُســتبعد مــن البضائــع العامــة و/أو
اخلدمــات يف االقتصــاد احمللــي .وعلــى خــاف مــا ورد يف الطبعــة اخلامســة ،تُــدرج الســلع واخلدمــات املشــتراة
مــن اقتصــادات أخــرى حتــت بنــد البضائــع العامــة و/أو اخلدمــات يف االقتصــاد الــذي تقيــم فيــه املؤسســة؛
راجــع الفقــرة  102-10يف الطبعــة السادســة.

يســاعد هــذا التقســيم التكميلــي علــى زيــادة الربــط بيــن الســفر وحســابات الســياحة الفرعيــة وجــداول العــرض
واإلســتخدام؛ راجــع الفقــرة  95-10يف الطبعــة السادســة.

* وفقــا للطبعــة السادســة ،تُــدرج ضمــن البضائــع العامــة الســلع املشــتراة يف اخلــارج لالســتعمال اخلــاص أو
اإلهــداء التــي تزيــد قيمتهــا عــن احلــد األدنــى للتســجيل اجلمركــي؛ راجــع الفقــرة  20-10يف الطبعــة السادســة.
أمــا يف الطبعــة اخلامســة ،فتُقيــد هــذه الســلع حتــت بنــد الســفر.

* يجــري تنــاول قيــد الترتيبــات اخملتلفــة للمشــاركة بالوقــت (كاســتثمار مباشــر أو اســتثمارات أخــرى /
ائتمــان جتــاري ،والتدفقــات املقابلــة الدوريــة يف خدمــات اإلقامــة ضمــن الســفر)؛ راجــع الفقــرة 100-10
واجلــدول  3-10يف الطبعــة السادســة .وال تتنــاول الطبعــة اخلامســة ترتيبــات املشــاركة بالوقــت ،لكــن
الوصــف الــوارد يف الطبعــة السادســة يتســق مــع املبــادئ العامــة للطبعــة اخلامســة.

* هناك حاجة إىل هذا البند التكميلي إلعداد بيانات التحويالت الشخصية من املغتربين؛ راجع الفقرة
( 51-12أ) وامللحق  5يف الطبعة السادسة.

بنود حسابات ميزان املدفوعات (تابع)
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مرشد جتميع بيانات ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل

رســوم اســتخدام حقــوق امللكيــة الفكريــة غيــر
1
املدرجــة يف موضــع آخــر*

خدمات الوســاطة املالية املقيســة بصورة غير مباشــرة (رســوم
خدمــات الوســاطة املاليــة املقيســة بصــورة غيــر مباشــرة)

اخلدمات املالية
اخلدمات املالية التي يتم
تقاضي رسوم صريحة مقابلها
واخلدمات املالية األخرى

التأمين املباشر
إعادة التأمين
خدمات التأمين املساعدة
خدمات معاشات التقاعد
والضمانات املوحدة

خدمات التأمين ومعاشات التقاعد *

1

ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل ،الطبعة
السادسة :العناصر األساسية وبنود أخرى خمتارة
(البنود املعروضة باخلط الطباعي املائل بنود
تكميلية)

إعادة تبويب

* تُــدرج الرســوم الضمنيــة التــي يتقاضاهــا الوســطاء املاليــون مــن خــال هوامــش الربــح حتــت بنــد اخلدمــات
املاليــة؛ راجــع الفقــرة  119-10يف الطبعــة السادســة .ووفقــا للطبعــة اخلامســة ،ال يتــم تنــاول هوامــش الربــح
الضمنيــة بشــكل مســتقل وبالتــايل قــد تكــون مدرجــة ضمــن التدفقــات املاليــة .وجنــد يف الطبعــة السادســة
أن اخلدمــات التــي تقدمهــا الكيانــات احلائــزة لألصــول إىل مالكيهــا ،حيــث تُســتقطع تكاليــف إدارة األصــول
مــن الدخــل ،تُــدرج ضمــن اخلدمــات املاليــة؛ راجــع الفقــرة  124-10يف الطبعــة السادســة .أمــا يف الطبعــة
اخلامســة ،فــا يتــم تنــاول هــذه التكاليــف بشــكل مســتقل وبالتــايل قــد تكــون مدرجــة ضمــن دخــل االســتثمار.

 -8رسوم االمتياز والتراخيص

* تســتخدم الطبعــة السادســة العنــوان «رســوم اســتخدام حقــوق امللكيــة الفكريــة بــدال مــن «رســوم االمتيــاز
والتراخيــص» يف الطبعــة اخلامســة .وهــو يشــمل رســوم اســتخدام ( )1االمتيــازات والعالمــات التجاريــة،
مثلمــا يــرد يف الطبعــة اخلامســة؛ و( )2نتائــج البحــوث والتطويــر .ووفقــا للطبعــة السادســة ،كمــا هــي احلــال
يف الطبعــة اخلامســة ،تُــدرج عمليــات الشــراء/البيع املباشــر لالمتيــازات والعالمــات التجاريــة يف احلســاب
الرأســمايل .وتشــمل رســوم اســتخدام حقــوق امللكيــة الفكريــة أيضــا تراخيــص استنســاخ و/أو توزيــع ()1
برامــج الكمبيوتــر؛ و( )2اخلدمــات الســمعية والبصريــة واخلدمــات ذات الصلــة؛ (ال تتنــاول الطبعــة اخلامســة
بشــكل صريــح قيــد تراخيــص االستنســاخ و/أو التوزيــع) .راجــع الفقــرات مــن  137-10إىل 140-10
واجلــدول  4-10يف الطبعــة السادســة.

* تعتــرف الطبعــة السادســة برســوم خدمــات الوســاطة املاليــة املقيســة بصــورة غيــر مباشــرة علــى القــروض
والودائــع عندمــا يتــم منــح هــذه القــروض أو تلقــى هــذه الودائــع مــن جانــب الشــركات املاليــة (حســبما يــرد
تعريفهــا يف الفقرتيــن  63-4و 64-4يف الطبعــة السادســة)؛ راجــع الفقــرة  127-10يف الطبعــة السادســة.
ووفقــا للطبعــة السادســة أيضــا ،يمكــن عــزو رســوم خدمــات الوســاطة املاليــة املقيســة بصــورة غيــر مباشــرة
للفائــدة علــى القــروض والودائــع يف االســتثمار املباشــر ،واالســتثمارات األخــرى ،واألصــول االحتياطيــة ،لكن
ب 2-دخــل االســتثمار (بشــكل جزئــي) رســم الوســاطة ليــس يف اســتتثمار احلافظــة .أمــا يف الطبعــة اخلامســة ،فــا يتــم قيــد رســم الوســاطة املاليــة املقــاس بصــورة
املاليــة املقــاس بصــورة غيــر مباشــرة
غيــر مباشــرة ضمــن اخلدمــات املاليــة؛ راجــع الفقــرة  508يف الطبعــة اخلامســة.

 -6خدمات مالية

 -5خدمات التأمين

التعليق على تغيير املعاملة أو توضيحها

* وفقــا للطبعــة السادســة ،تراعــى مكمــات أقســاط التأميــن عنــد اشــتقاق خدمــات التأميــن؛ راجــع الفقــرة
 111-10وامللحــق 6ج يف الطبعــة السادســة .وتســمح الطبعــة اخلامســة بإغفــال هــذه التدفقــات ألســباب
عمليــة؛ راجــع الفقــرة  257يف الطبعــة اخلامســة .ووفقــا للطبعــة السادســة ،يوجــد اتســاق يف املعاملــة بيــن
إعــادة التأميــن والتأميــن املباشــر؛ راجــع الفقــرة  111-10يف الطبعــة السادســة ،بينمــا توصــي الطبعــة
اخلامســة بقيــد صــايف جميــع التدفقــات مــن شــركات التأميــن املقيمــة إىل شــركات إعــادة التأميــن غيــر
املقيمــة (والعكــس) ضمــن اخلدمــات؛ راجــع الفقــرة  257يف الطبعــة اخلامســة .وعلــى النقيــض مــن الطبعــة
اخلامســة ،يمكــن تعديــل تقديــر مطالبــات التأميــن الــذي كان يُســتخدم للتوصــل إىل قيمــة اخلدمــات التأمينيــة
لكــي يتــواءم مــع التقلبــات يف قيمــة املطالبــات .راجــع الفقــرة ( 114-10ج) يف الطبعــة السادســة.

دليل ميزان املدفوعات ،الطبعة اخلامسة:
العناصر األساسية والتفاصيل اإلضافية (البنود
املعروضة باخلط الطباعي املائل بنود تكميلية)

بنود حسابات ميزان املدفوعات (تابع)
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1

 2-9خدمات التأجير التشغيلي
 3-9خدمات أعمال وخدمات مهنية وفنية متفرقة

اخلدمات الفنية واخلدمات املرتبطة
بالتجارة وخدمات األعمال األخرى

اخلدمات املهنية وخدمات االستشارات
اإلدارية

-2أ 2-حيــازة األصــول غيــر
املنتجــة غيــر املاليــة أو التصــرف
فيهــا (بشــكل جزئــي)

 -2احلساب الرأسمايل واملايل

 -9أنواع أخرى من خدمات األعمال

 -7خدمات احلاسب اآليل واملعلومات

 -3خدمات االتصاالت (بشكل جزئي)

 1-9خدمات املتاجرة واخلدمات
األخرى ذات الصلة

خدمات البحوث والتطوير

خدمات األعمال األخرى*

خدمات املعلومات

خدمات الكمبيوتر (احلاسب اآليل)

خدمات االتصاالت

خدمات االتصاالت والكمبيوتر واملعلومات *

1

ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل ،الطبعة
السادسة :العناصر األساسية وبنود أخرى خمتارة
(البنود املعروضة باخلط الطباعي املائل بنود تكميلية)

إعادة تبويب

دليل ميزان املدفوعات ،الطبعة اخلامسة:
العناصر األساسية والتفاصيل اإلضافية (البنود
املعروضة باخلط الطباعي املائل بنود تكميلية)

التعليق على تغيير املعاملة أو توضيحها

* وفقــا للطبعــة السادســة ،تُــدرج املتاجــرة ضمــن الســلع  /صــايف الصــادرات مــن الســلع قيــد املتاجــرة ،علــى
خــاف اخلدمــات يف الطبعــة اخلامســة؛ راجــع الفقــرات مــن  41-10إىل  49-10يف الطبعــة السادســة.

* وفقــا للطبعــة السادســة ،تعتبــر نتائــج البحــوث والتطويــر أصــوال منتَجــة .وبالتــايل تُــدرج عمليــات الشــراء/
البيــع املباشــر لنتائــج البحــوث والتطويــر ضمــن خدمــات البحــوث والتطويــر؛ راجــع الفقرتيــن 147-10
و 148-10يف الطبعــة السادســة .أمــا يف الطبعــة اخلامســة ،فتُــدرج عمليــات الشــراء/البيع املباشــر لنتائــج
البحــوث والتطويــر ضمــن احلســاب الرأســمايل /األصــول غيــر املنتجــة غيــر املاليــة؛ راجــع الفقــرة  358يف
الطبعــة اخلامســة .ووفقــا للطبعــة السادســة ،تُــدرج رســوم اســتخدام نتائــج البحــوث والتطويــر ضمــن رســوم
اســتخدام حقــوق امللكيــة .أمــا يف الطبعــة اخلامســة ،فيُــدرج تقديــم خدمــات البحــوث والتطويــر ضمــن البنــد
 3-9خدمــات أعمــال وخدمــات مهنيــة وفنيــة متفرقــة؛ راجــع الفقــرة  264يف الطبعــة اخلامســة.

* وفقــا للطبعــة السادســة ،تشــمل خدمــات الكمبيوتــر (احلاســب اآليل) ( )1تراخيــص اســتخدام برامــج
الكمبيوتــر و( )2عمليــات الشــراء/البيع املباشــر لبرامــج الكمبيوتــر .وال تشــمل خدمــات الكمبيوتــر ()1
تراخيــص استنســاخ و/أو توزيــع برامــج الكمبيوتــر (راجــع رســوم اســتخدام حقــوق امللكيــة الفكريــة؛ الفقــرة
( 137-10ب) يف الطبعــة السادســة)؛ و( )2املعامــات يف برامــج الكمبيوتــر اجلاهــزة (املنتَجــة بكميــات
كبيــرة) املقدمــة علــى وســائط ماديــة تتيــح احلــق يف االســتخدام الدائــم لهــا ،والتــي يجــب إدراجهــا ضمــن
الســلع (والثانيــة ال تعــد تغييــرا بــل توضيحــا للطبعــة اخلامســة) .راجــع الفقــرة  143-10واجلــدول 4-10
يف الطبعــة السادســة.

* وفقــا للطبعــة السادســة ،يتــم اســتحداث جمموعــة بيانــات تضــم خدمــات االتصــاالت الســلكية والالســلكية
واحلاســب اآليل واملعلومــات (راجــع الفقــرة  141-10يف الطبعــة السادســة) .ويشــمل ذلــك البنــود التاليــة يف
الطبعــة اخلامســة -3 )1( :خدمــات االتصــاالت (مــا عــدا خدمــات البريــد وحمــل الرســائل ،التــي تُــدرج ضمــن
بنــد النقــل يف الطبعــة السادســة)؛ و( -7 )2خدمــات احلاســب اآليل واملعلومــات.

بنود حسابات ميزان املدفوعات (تابع)
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مرشد جتميع بيانات ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل

اخلدمات املرتبطة بالسياحة
ضمن خدمات السفر ونقل الركاب

غير املدرجة يف موضع آخر*1

السلع واخلدمات احلكومية

اخلدمات الشخصية والثقافية
والترويحية األخرى

اخلدمات السمعية والبصرية
واخلدمات ذات الصلة

اخلدمات الشخصية والثقافية والترويحية*

1

ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل ،الطبعة
السادسة :العناصر األساسية وبنود أخرى خمتارة
(البنود املعروضة باخلط الطباعي املائل بنود
تكميلية)

إعادة تبويب

 -11خدمات حكومية غير مدرجة يف أماكن أخرى

 2-10اخلدمات األخرى الشخصية والثقافية
والترويحية

 1-10اخلدمات السمعية والبصرية واخلدمات
ذات الصلة

يســاعد هــذا البنــد التكميلــي علــى الربــط مــع حســابات الســياحة الفرعيــة وجــداول العــرض واإلســتخدام؛ راجــع
الفقــرة  95-10يف الطبعــة السادســة.

* تصــف الطبعــة السادســة رســم خدمــة اليانصيــب والقمــار بأنــه الفــرق بيــن رســوم القمــار واجلوائــز مســتحقة
الدفــع مــن جانــب الوحــدة املنظمــة للقمــار .ويُــدرج رســم اخلدمــة ضمــن اخلدمــات الشــخصية والثقافيــة
والترويحيــة األخــرى؛ راجــع الفقــرة  170-10يف الطبعــة السادســة .وتُــدرج اجلوائــز مســتحقة الدفــع فيمــا
بيــن الوحــدة املنظمــة للقمــار واملشــاركين ضمــن التحويــات الشــخصية؛ راجــع الفقرتيــن  53-12و54-12
يف الطبعــة السادســة .وال تتنــاول الطبعــة اخلامســة قيــد أنشــطة القمــار ســوى ضمــن التحويــات اجلاريــة
األخــرى؛ راجــع الفقــرة  303يف الطبعــة اخلامســة .وتُــدرج أنشــطة القمــار التــي يمارســها الزائــرون يف اخلــارج
(ال تتناولهــا الطبعــة اخلامســة) ضمــن الســفر؛ راجــع الفقــرة  88-10يف الطبعــة السادســة.

التعليق على تغيير املعاملة أو توضيحها

* وفقــا للطبعــة السادســة ،تشــمل اخلدمــات الســمعية والبصريــة واخلدمــات ذات الصلــة ،واخلدمــات الشــخصية
والثقافيــة والترويحيــة األخــرى ( )1تراخيــص اســتخدام املنتجــات؛ و( )2عمليــات الشــراء/البيع املباشــر .وال
تشــمل اخلدمــات الســمعية والبصريــة ( )1تراخيــص االستنســاخ و/أو التوزيــع (راجــع رســوم اســتخدام حقــوق
امللكيــة الفكريــة)؛ و( )2املنتجــات اجلاهــزة (املن َتجــة بكميــات كبيــرة) التــي تقــدم يف شــكل أقــراص ،وخالفــه،
والتــي يجــب قيدهــا ضمــن الســلع (ال تعــد تغييــرا بــل توضيحــا للطبعــة اخلامســة) .راجــع الفقــرات مــن -10
 162إىل  166-10واجلــدول  4-10يف الطبعــة السادســة.

 -10اخلدمات الشخصية والثقافية والترويحية

دليل ميزان املدفوعات ،الطبعة اخلامسة:
العناصر األساسية والتفاصيل اإلضافية (البنود
املعروضة باخلط الطباعي املائل بنود تكميلية)

بنود حسابات ميزان املدفوعات (تابع)

مصفوفة التحول من تبويب البيانات وفق الطبعة اخلامسة من دليل ميزان املدفوعات إىل تبويبها وفق الطبعة السادسة
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التعليق على تغيير املعاملة أو توضيحها

* الرســوم املطبقــة علــى إقــراض األوراق املاليــة وقــروض الذهــب :وفقــا للطبعــة السادســة ،يتــم توضيــح الرســوم علــى إقــراض األوراق املاليــة وقــروض الذهــب وتُعامــل كفوائــد إذا تراكمــت لصالــح املالــك الــذي يُقــرض هــذه األصــول (الفقرتــان 67-11
و 68-11يف الطبعــة السادســة) مــع إجــراء القيــد املقابــل يف احلســابات األخــرى مســتحقة القبض/الدفــع؛ راجــع الفقــرة  73-5يف الطبعــة السادســة) .وال تتنــاول الطبعــة اخلامســة هــذه الرســوم هــذه الرســوم بشــكل صريــح .وكمــا هــي احلــال يف الطبعــة
اخلامســة ،تُــدرج الرســوم التــي تُدفــع ألمنــاء احلفــظ وغيرهــا مقابــل اخلدمــات اإلداريــة املرتبطــة باإلقــراض ضمــن اخلدمــات املاليــة.

* األصــول االحتياطيــة :يُــدرج الدخــل مــن األصــول االحتياطيــة كبنــد منفصــل يف الطبعــة السادســة .وإذا مل تكــن بيانــات الدخــل مــن األصــول االحتياطيــة متوفــرة للنشــر ،يمكــن قيدهــا ضمــن الفائــدة حتــت بنــد دخــل االســتثمارات األخــرى؛ راجــع الفقــرة
 109-11يف الطبعــة السادســة .ووفقــا للطبعــة اخلامســة ،يُــدرج الدخــل مــن األصــول االحتياطيــة ضمــن دخــل االســتثمارات األخــرى ،راجــع الفقــرة  281يف الطبعــة اخلامســة.

* الفائــدة :يتــم تعديــل الدخــل مــن الفائــدة يف الطبعــة السادســة إلظهــار الفائــدة «اخلالصــة» ،أي يُــدرج عنصــر «خدمــات الوســاطة املاليــة املقيســة بشــكل غيــر مباشــر ) (FISIMضمــن اخلدمــات املاليــة؛ راجــع الفقرتيــن  74-11و 75-11يف الطبعــة
السادســة .وتعتــرف الطبعــة السادســة برســوم خدمــات الوســاطة املاليــة املقيســة بصــورة غيــر مباشــرة علــى القــروض والودائــع عندمــا تقــوم الشــركات املاليــة (حســبما يــرد تعريفهــا يف الفقــرة  64-4يف الطبعــة السادســة) بمنــح هــذه القــروض ،أو تلقــي
هــذه الودائــع؛ راجــع الفقــرة  127-10يف الطبعــة السادســة .ويمكــن عــزو خدمــات الوســاطة املاليــة املقيســة بصــورة غيــر مباشــرة إىل الفائــدة علــى القــروض والودائــع ضمــن دخــل االســتثمار املباشــر ،ودخــل االســتثمارات األخــرى ،واألصــول االحتياطيــة،
وليــس ضمــن اســتثمارات احلافظــة .وال تعتــرف الطبعــة اخلامســة بخدمــات الوســاطة املاليــة املقيســة بصــورة غيــر مباشــرة؛ راجــع احلاشــية  7يف الفقــرة  258يف الطبعــة اخلامســة .غيــر أنهــا تُــدرج ضمــن التفاصيــل اإلضافيــة يف اجلــدول رقــم ( )7يف
الطبعــة اخلامســة حتــى يمكــن مطابقتهــا مــع نظــام احلســابات القوميــة.

* توزيعــات األربــاح (األربــاح املوزعــة) :وفقــا الطبعــة السادســة ،تقيــد توزيعــات األربــاح (األربــاح املوزعــة) يف وقــت بــدء تــداول األســهم دون األربــاح املوزعــة؛ راجــع الفقــرة  48-3يف الطبعــة السادســة؛ يف حيــن أنهــا تُقيــد ،وفقــا الطبعــة اخلامســة،
عندمــا تســتحق الدفــع؛ راجــع الفقرتيــن  282و 284يف الطبعــة اخلامســة .أمــا املســحوبات مــن دخــل أشــباه الشــركات ،فتقيــد عنــد ســحبها ،وهــو مــا يتســق مــع مبــادئ الطبعــة اخلامســة؛ راجــع الفقــرة  31-11يف الطبعــة السادســة .وتصــف الطبعــة
السادســة توزيعــات األربــاح املتراكمــة التــي ينبغــي قيدهــا باعتبارهــا مســحوبات مــن حصــص امللكيــة ،وليــس دخــل أويل؛ راجــع الفقــرة  27-11يف الطبعــة السادســة .وال يُســتخدم مصطلــح «توزيعــات األربــاح املتراكمــة» يف الطبعــة اخلامســة ،لكــن
كيفيــة معاملتهــا يف الطبعــة السادســة تتســق مــع املبــادئ العامــة للطبعــة اخلامســة (ال ســيما توزيعــات حصــص التصفيــة؛ راجــع الفقــرة  290يف الطبعــة اخلامســة) .ووفقــا للطبعــة السادســة ،يحــل بنــد «دخــل أشــباه الشــركات» حمــل مصطلــح أربــاح
الفــروع املوزعــة الــوارد يف الطبعــة اخلامســة؛ راجــع الفقــرة  26-11يف الطبعــة السادســة .ويتــم توضيــح التعديــات التــي تُــرى مقابــل ســعر التحويــل (قــد تــؤدي إىل إجــراء قيــد مقابــل يف توزيعــات أربــاح األســهم (األربــاح املوزعــة) أو تدفقــات حصــص
امللكيــة)؛ راجــع الفقرتيــن  101-11و 102-11يف الطبعــة السادســة .وال يعــد هــذا التوضيــح تغييــرا عــن الطبعــة اخلامســة ،راجــع الفقــرات مــن  97إىل  103يف الطبعــة اخلامســة.

* تعويضــات العامليــن :يتــم توضيــح عالقــة العمــل للتمييــز بيــن تعويضــات العامليــن واملدفوعــات مقابــل اخلدمــات يف الفقــرة  12-11يف الطبعــة السادســة .وهــو توضيــح للطبعــة اخلامســة ويتســق مــع مبادئهــا العامــة .غيــر أن ذلــك قــد يــؤدي إىل تعديــل
تبويــب تعويضــات العامليــن واخلدمات.

* تــم اســتحداث مصطلــح الدخــل األويل لالتســاق مــع نظــام احلســابات القوميــة لعــام 2008؛ راجــع الفقــرة  1-11يف الطبعــة السادســة .ويُــدرج الريــع والضرائب/الدعــم علــى املنتجــات واإلنتــاج صراحــة ضمــن الدخــل األويل؛ راجــع اجلــداول ،1-11
و ،2-11و 3-11يف الطبعــة السادســة.

الدخل األويل :التعليقات العامة

ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل ،الطبعة
السادسة :العناصر األساسية وبنود أخرى خمتارة
(البنود املعروضة باخلط الطباعي املائل بنود تكميلية)

إعادة تبويب

دليل ميزان املدفوعات ،الطبعة اخلامسة:
العناصر األساسية والتفاصيل اإلضافية (البنود
املعروضة باخلط الطباعي املائل بنود تكميلية)

بنود حسابات ميزان املدفوعات (تابع)
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)(D443D

أرباح معاد استثمارها )(D43D
دخل االستثمار الذي يعزى إىل حملة
الوثائق يف نظم التأمين ومعاشات
التقاعد والضمانات املوحدة وحملة
أسهم صناديق االستثمار )(D44D
منه :دخل االستثمار الذي يعزى
للمساهمين يف صناديق االستثمار

 2-1-1-2العائــدات املعــاد اســتثمارها * وفقــا للطبعــة السادســة ،يحــل بنــد «أربــاح معــاد اســتثمارها» حمــل مصطلــح العائــدات املعــاد اســتثمارها
وأربــاح الفــروع غيــر املوزعــة
وأربــاح الفــروع غيــر املوزعــة الــوارد يف الطبعــة اخلامســة ،دون تغييــر فحــوى هــذا البنــد.

 1-1-1-2األربــاح املوزعــة وأربــاح
الفــروع املوزعــة

 1-1-2الدخل من حقوق امللكية

 1-2االستثمار املباشر

 -2دخل االستثمار

* خالفــا ملــا ورد يف الطبعــة اخلامســة ،يتــم تقســيم دخــل االســتثمار املباشــر حســب نــوع عالقــات االســتثمار
األجنبــي املباشــر؛ راجــع الفقــرة  37-6يف الطبعــة السادســة.

* راجع الدخل األويل ،التعليقات العامة :توزيعات األرباح (األرباح املوزعة) من االستثمار املباشر.

دخل االستثمار
االستثمار املباشر
الدخــل مــن حصــص (حقــوق) امللكيــة وأســهم
صناديــق االســتثمار
توزيعات األرباح (األرباح املوزعة) واملسحوبات
من دخل أشباه الشركات )(D42D
مستثمر مباشر يف مؤسسات
استثمار مباشر
مؤسسات استثمار مباشر يف
مستثمر مباشر (استثمار عكسي)
بين مؤسسات زميلة
إذا كانت املؤسسة األم
صاحبة السيطرة النهائية مقيمة
إذا كانت املؤسسة األم
صاحبة السيطرة النهائية غير مقيمة
إذا كانت املؤسسة األم
صاحبة السيطرة النهائية غير معروفة

تعويضات العاملين )(D1

 -1تعويضات العاملين

ب -الدخل

التعليق على تغيير املعاملة أو توضيحها

* راجع الدخل األويل ،التعليقات العامة :تعويضات العاملين.

الدخل األويل

ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل ،الطبعة
السادسة :العناصر األساسية وبنود أخرى خمتارة
(البنود املعروضة باخلط الطباعي املائل بنود
تكميلية)

إعادة تبويب

دليل ميزان املدفوعات ،الطبعة اخلامسة:
العناصر األساسية والتفاصيل اإلضافية (البنود
املعروضة باخلط الطباعي املائل بنود تكميلية)

بنود حسابات ميزان املدفوعات (تابع)

مصفوفة التحول من تبويب البيانات وفق الطبعة اخلامسة من دليل ميزان املدفوعات إىل تبويبها وفق الطبعة السادسة
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توزيعات األرباح (األرباح املوزعة)
أرباح معاد استثمارها

دخل االستثمار الذي يعزى إىل حملة أسهم
صناديق االستثمار )(D443P

)(D42P

توزيعات األرباح (األرباح املوزعة) على حصص
(حقوق) امللكية بخالف أسهم صناديق االستثمار

الدخل من حصص (حقوق) امللكية وأسهم
صناديق االستثمار

استثمارات احلافظة

بند للتذكرة :الفائدة قبل رسوم خدمات الوساطة
املالية املقيسة بصورة غير مباشرة

الفائدة )(D41D
مستثمر مباشر يف مؤسسات استثمار مباشر
مؤسسات استثمار مباشر يف مستثمر مباشر
(استثمار عكسي)
بين مؤسسات زميلة
إذا كانت املؤسسة األم صاحبة السيطرة
النهائية مقيمة
إذا كانت املؤسسة األم صاحبة السيطرة
النهائية غير مقيمة
إذا كانت املؤسسة األم صاحبة السيطرة
النهائية غير معروفة

ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل ،الطبعة
السادسة :العناصر األساسية وبنود أخرى خمتارة
(البنود املعروضة باخلط الطباعي املائل بنود تكميلية)

إعادة تبويب

(األرباح املوزعة) (بشكل جزئي)

 1-2-2الدخل من حقوق امللكية

 2-2استثمارات احلافظة

* وفقــا للطبعــة السادســة ،يعتبــر بنــد «الفائــدة الفعليــة» ،أي الفائــدة بمــا فيهــا رســوم خدمــات الوســاطة
املاليــة املقيســة بصــورة غيــر مباشــرة ،بنــد للتذكــرة؛ راجــع الفقــرة  74-11يف الطبعــة السادســة .وهــذا البنــد
يقابــل بنــد الفائــدة الــوارد يف الطبعــة اخلامســة.

* خالفــا ملــا ورد يف الطبعــة اخلامســة ،تُــدرج أربــاح صناديــق االســتثمار املعــاد اســتثمارها ضمــن الدخــل
األويل الســتثمارات احلافظــة ،مــع إدراج القيــد املقابــل يف احلســاب املــايل؛ راجــع الفقــرات مــن  37-11إىل
 39-11يف الطبعــة السادســة.

* راجع الدخل األويل ،التعليقات العامة :توزيعات األرباح (األرباح املوزعة).

* راجع الدخل األويل ،التعليقات العامة :الفائدة.

 2-1-2الدخل من الدين (فوائد)

 2-1-2الدخل من الدين (فوائد) (بشكل جزئي)

التعليق على تغيير املعاملة أو توضيحها

* راجع الدخل األويل ،التعليقات العامة :الفائدة.

دليل ميزان املدفوعات ،الطبعة اخلامسة:
العناصر األساسية والتفاصيل اإلضافية (البنود
املعروضة باخلط الطباعي املائل بنود تكميلية)

بنود حسابات ميزان املدفوعات (تابع)
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* راجع الدخل األويل ،التعليقات العامة :الفائدة ،واألصول االحتياطية.

خالفــا ملــا ورد يف الطبعــة السادســة ،ال تــدرج الطبعــة اخلامســة رســوم خدمــات الوســاطة املاليــة املقيســة
بصــورة منفصلــة يف بنــد الفائــدة؛ راجــع احلاشــية  7يف الفقــرة  258يف الطبعــة اخلامســة .غيــر أنهــا تُــدرج
ضمــن التفاصيــل اإلضافيــة يف اجلــدول رقــم ( )7يف الطبعــة اخلامســة حتــى يمكــن مطابقتهــا مــع نظــام
احلســابات القوميــة .وال تعتــرف الطبعــة السادســة برســوم خدمــات الوســاطة املاليــة املقيســة بصــورة غيــر
مباشــرة علــى اســتثمارات احلافظــة.

بنــد للتذكــرة :الفائــدة قبــل رســوم خدمــات الوســاطة
4
املاليــة املقيســة بصــورة غيــر مباشــرة*

الفائدة
)* (D41R

4

الدخل من حصص (حقوق) امللكية وأسهم
صناديق االستثمار

األصول االحتياطية*

* راجــع الدخــل األويل ،التعليقــات العامــة :الفائــدة؛ والرســوم املطبقــة علــى إقــراض األوراق املاليــة وقــروض
الذهــب؛ واألصــول االحتياطيــة.

دخــل االســتثمار الــذي يعــزى إىل حملــة الوثائــق
يف نظــم التأميــن ومعاشــات التقاعــد والضمانــات
املوحــدة )(D441O+D442O

* وفقا للطبعة السادسة ،تراعى مكمالت أقساط التأمين عند اشتقاق خدمات التأمين؛ راجع الفقرة -10
 111وامللحق 6ج يف الطبعة السادسة .وبالتايل ،يبوب إجمايل دخل االستثمار الذي يعزى إىل حملة
الوثائق كمكمالت أقساط؛ راجع امللحق 6ج 26-يف الطبعة السادسة .وتسمح الطبعة اخلامسة بإغفال
هذه التدفقات ألسباب عملية؛ راجع الفقرة  257يف الطبعة اخلامسة.

 3-3-2الدخل احملتسب لقطاع األسر من
صايف حصته يف احتياطيات التأمين على
احلياة ويف صناديق املعاشات التقاعدية

بنــد للتذكــرة :الفائــدة قبــل رســوم خدمــات الوســاطة
املاليــة املقيســة بصــورة غيــر مباشــرة

 2-3-2فوائد أخرى (بشكل جزئي)

الدخــل مــن حصــص (حقــوق) امللكيــة (ال يــرد يف الطبعــة * وفقــا للطبعــة السادســة ،يتــم تمييــز دخــل حصــص (حقــوق) امللكيــة غيــر املدرجــة ضمــن االســتثمار املباشــر
والتــي ال تأخــذ شــكل األوراق املاليــة (أي  )D42Oكبنــد منفصــل ضمــن الدخــل مــن االســتثمارات األخــرى؛
اخلامسة)
راجــع الفقرتيــن  26-5و 27-5يف الطبعــة السادســة .وال يــرد هــذا النــوع مــن حصــص (حقــوق) امللكيــة يف
الطبعــة اخلامســة.

 3-2االستثمارات األخرى

 1-1-2-2-2رسم الوساطة املالية
املقاس بصورة غير مباشرة

 2-1-2-2-2فوائد أخرى

 1-2-2-2سندات وأذونات

 2-2-2-2أدوات السوق النقدية

 2-2-2الدخل من الدين (فوائد) (بشكل جزئي)

* راجع الدخل األويل ،التعليقات العامة :الفائدة ،والرسوم املطبقة على إقراض األوراق املالية وقروض الذهب.

التعليق على تغيير املعاملة أو توضيحها

* وفقــا للطبعــة السادســة ،يعتبــر بنــد «الفائــدة الفعليــة» ،أي الفائــدة بمــا فيهــا رســوم خدمــات الوســاطة
 1-3-2رســم الوســاطة املاليــة املقــاس بصــورة املاليــة املقيســة بصــورة غيــر مباشــرة ،بنــد للتذكــرة؛ راجــع الفقــرة  74-11يف الطبعــة السادســة .وهــذا البنــد
غيــر مباشــرة
يقابــل بنــد الفائــدة املــدرج يف الطبعــة اخلامســة.

الفائدة )(D41O

املسحوبات من دخل أشباه
الشركات )(D42O

االستثمارات األخرى

طويلة األجل

قصيرة األجل

الفائدة )(D41P

ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل ،الطبعة
السادسة :العناصر األساسية وبنود أخرى خمتارة
(البنود املعروضة باخلط الطباعي املائل بنود تكميلية)

إعادة تبويب

دليل ميزان املدفوعات ،الطبعة اخلامسة:
العناصر األساسية والتفاصيل اإلضافية (البنود
املعروضة باخلط الطباعي املائل بنود تكميلية)

بنود حسابات ميزان املدفوعات (تابع)

مصفوفة التحول من تبويب البيانات وفق الطبعة اخلامسة من دليل ميزان املدفوعات إىل تبويبها وفق الطبعة السادسة
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 3-2-2إعانات أخرى لإلنتاج

 2-2-2ضرائب أخرى على اإلنتاج

 2-2حتويالت أخرى (بشكل جزئي)

 -2قطاعات أخرى

 3-1إعانات أخرى لإلنتاج

 2-1ضرائب أخرى على اإلنتاج

 -1احلكومة العامة (بشكل جزئي)

ج -التحويالت اجلارية (بشكل جزئي)

* ال يُدرج الريع )(D45كبند منفصل يف الطبعة اخلامسة.

* وفقــا للطبعــة السادســة ،تبــوب الضرائــب والدعــم علــى املنتجــات واإلنتــاج كدخــل أويل ،وليــس كدخــل
ثانــوي (حتويــات جاريــة) كمــا هــي احلــال يف الطبعــة اخلامســة؛ راجــع الفقــرات مــن  91-11إىل 94-11
يف الطبعــة السادســة.

التعليق على تغيير املعاملة أو توضيحها

منها :مستحقة الدفع من عمال احلدود
والعمال املوسميون وغيرهم من العمال
املستخدمين ألجل قصير

ضرائب جارية على الدخل والثروة ،إلخ(D5) .

احلكومة العامة

الدخل الثانوي

 1-1ضرائب جارية على الدخل والثروة ،إلخ.

 -1احلكومة العامة

ج -التحويالت اجلارية

* تســتخدم البيانــات اإلضافيــة املتعلقــة بالعامليــن عبــر احلــدود يف إعــداد بيانــات التحويــات الشــخصية؛
راجــع الفقــرة  51-12يف الطبعــة السادســة.

الدخل الثانوي :التعليقات العامة
* تــم اســتحداث مصطلــح الدخــل الثانــوي لالتســاق مــع نظــام احلســابات القوميــة ويتــم توضيحــه يف الفقــرات مــن  1-12إىل  4-12يف الطبعــة السادســة .ويتــم إدراج أنــواع أكثــر تفصيــا مــن التحويــات اجلاريــة علــى أســاس تكميلــي؛ راجــع الفقــرات
مــن  21-12إىل  24-12يف الطبعــة السادســة .ويعامــل رد الضريبــة إىل دافعــي الضرائــب كضرائــب ســالبة بمعنــى أنــه يتــم تخفيــض الضريبــة بمقــدار املبالــغ املعــادة منهــا؛ راجــع الفقــرة  21-12يف الطبعــة السادســة .ووفقــا للطبعــة اخلامســة ،تُــدرج
االســتردادات الضريبيــة ضمــن التحويــات احلكوميــة؛ راجــع الفقــرة  299يف الطبعــة اخلامســة .ويتــم التمييــز بوضــوح بيــن الضرائــب واخلدمــات .ومل تعــد تراخيــص مزاولــة أعمــال صيــد البحــر والبــر إلــخ تُعامــل تلقائيــا كضرائــب كمــا هــي احلــال يف
الطبعــة اخلامســة ،ولكنهــا تُعامــل كخدمــات ،أو ريــع ،أو ضرائــب ،أو كحيــازة أصــول يف شــكل تراخيــص ،وذلــك حســب مــا يجــري تقديمــه كخدمــات يف املقابــل ،راجــع الفقرتيــن  179-10و 180-10والفقــرة  23-12يف الطبعــة السادســة؛ والفقــرة
 300يف الطبعــة اخلامســة.

الريع )(D45

ضرائب على اإلنتاج
والواردات )(D2
الدعم )(D3

الدخل األويل اآلخر

ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل ،الطبعة
السادسة :العناصر األساسية وبنود أخرى خمتارة
(البنود املعروضة باخلط الطباعي املائل بنود تكميلية)

إعادة تبويب

دليل ميزان املدفوعات ،الطبعة اخلامسة:
العناصر األساسية والتفاصيل اإلضافية (البنود
املعروضة باخلط الطباعي املائل بنود تكميلية)

بنود حسابات ميزان املدفوعات (تابع)
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مرشد جتميع بيانات ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل
الشركات املالية والشركات غير املالية ،واألسر املعيشية،
واملؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم األسر املعيشية

منها :التحويالت اجلارية إىل املؤسسات غير
الهادفة للربح التي تخدم األسر املعيشية

)(D75

التحويالت اجلارية املتنوعة من احلكومة العامة

التحويالت اجلارية املرتبطة بالتعاون الدويل )(D74

املزايا االجتماعية )(D62+D63

منها :مستحقة الدفع من عمال احلدود والعمال
املوسميون وغيرهم من العمال املستخدمين ألجل قصير

املساهمات االجتماعية )(D61

ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل ،الطبعة
السادسة :العناصر األساسية وبنود أخرى خمتارة
(البنود املعروضة باخلط الطباعي املائل بنود تكميلية)

إعادة تبويب

 -2قطاعات أخرى

 6-1حتويالت جارية أخرى للحكومة العامة

 5-1مزايا اجتماعية

 4-1مساهمات اجتماعية

 3-1إعانات أخرى لإلنتاج

  2-1ضرائب أخرى على اإلنتاج

دليل ميزان املدفوعات ،الطبعة اخلامسة:
العناصر األساسية والتفاصيل اإلضافية (البنود
املعروضة باخلط الطباعي املائل بنود تكميلية)

التعليق على تغيير املعاملة أو توضيحها

* تســتخدم البيانــات اإلضافيــة املتعلقــة بالتحويــات اجلاريــة املمنوحــة إىل املؤسســات غيــر الهادفــة للربــح
التــي تخــدم األســر املعيشــية يف إعــداد بيانــات جممــوع التحويــات الشــخصية املمنوحــة إىل املؤسســات غيــر
الهادفــة للربــح التــي تخــدم األســر املعيشــية؛ راجــع الفقــرة  51-12يف الطبعــة السادســة.

* تســتخدم البيانــات اإلضافيــة املتعلقــة بالعامليــن عبــر احلــدود يف إعــداد بيانــات التحويــات الشــخصية؛
راجــع الفقــرة  51-12يف الطبعــة السادســة.

* وفقــا للطبعــة السادســة ،تبــوب الضرائــب والدعــم علــى املنتجــات واإلنتــاج كدخــل أويل ،وليــس كدخــل
ثانــوي (حتويــات جاريــة) كمــا هــي احلــال يف الطبعــة اخلامســة؛ راجــع الفقــرات مــن  91-11إىل 93-11
يف الطبعــة السادســة.

بنود حسابات ميزان املدفوعات (تابع)

مصفوفة التحول من تبويب البيانات وفق الطبعة اخلامسة من دليل ميزان املدفوعات إىل تبويبها وفق الطبعة السادسة
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حتويالت جارية متنوعة )(D75
منها :التحويالت اجلارية إىل
املؤسسات غير الهادفة للربح
التي تخدم األسر املعيشية

)(D74

* تســتخدم البيانــات اإلضافيــة املتعلقــة بالتحويــات اجلاريــة املمنوحــة إىل املؤسســات غيــر الهادفــة للربــح
التــي تخــدم األســر املعيشــية يف إعــداد بيانــات جممــوع التحويــات الشــخصية املمنوحــة إىل املؤسســات غيــر
الهادفــة للربــح التــي تخــدم األســر املعيشــية؛ راجــع الفقــرة  51-12يف الطبعــة السادســة.

* وفقــا للطبعــة السادســة ،تراعــى مكمــات أقســاط التأميــن عنــد اشــتقاق خدمــات التأميــن؛ راجــع الفقــرة
 111-10وامللحــق 6ج يف الطبعــة السادســة .وتســمح الطبعــة اخلامســة بإغفــال هــذه التدفقــات ألســباب
عمليــة؛ راجــع الفقــرة  257يف الطبعــة اخلامســة .ووفقــا للطبعــة السادســة ،يوجــد اتســاق يف املعاملــة بيــن
إعــادة التأميــن والتأميــن املباشــر؛ راجــع الفقــرة  111-10يف الطبعــة السادســة ،بينمــا توصــي الطبعــة
اخلامســة بقيــد صــايف جميــع التدفقــات مــن شــركات التأميــن املقيمــة إىل شــركات إعــادة التأميــن غيــر
املقيمــة (والعكــس) ضمــن اخلدمــات؛ راجــع الفقــرة  257يف الطبعــة اخلامســة .وخالفــا ملــا ورد يف الطبعــة
اخلامســة ،يمكــن تعديــل تقديــر مطالبــات التأميــن الــذي كان يُســتخدم للتوصــل إىل قيمــة اخلدمــات التأمينيــة
لكــي يتــواءم مــع التقلبــات يف قيمــة املطالبــات .راجــع الفقــرة ( 114-10ج) يف الطبعــة السادســة .وخالفــا
أيضــا ملــا ورد يف الطبعــة اخلامســة ،يمكــن معاملــة مطالبــات التأميــن كتحويــات رأســمالية يف احلــاالت
االســتثنائية للخســائر الناجمــة عــن كــوارث ،وذلــك لالتســاق مــع نظــام احلســابات القوميــة؛ راجــع الفقــرة
 24-13يف الطبعــة السادســة.

* وفقــا للطبعــة السادســة ،تبــوب الضرائــب والدعــم علــى املنتجــات واإلنتــاج كدخــل أويل ،وليــس كدخــل
ثانــوي (حتويــات جاريــة) كمــا هــي احلــال يف الطبعــة اخلامســة؛ راجــع الفقــرات مــن  91-11إىل 94-11
يف الطبعــة السادســة.

التحويالت اجلارية املرتبطة بالتعاون الدويل

 6-2-2التحويالت اجلارية
األخرى لقطاعات أخرى

 4-2-2مساهمات اجتماعية
 5-2-2مزايا اجتماعية

 3-2-2إعانات أخرى لإلنتاج

 2-2-2ضرائب أخرى على اإلنتاج

 2-2حتويالت أخرى
 1-2-2ضرائب جارية على
الدخل والثروة ،إلخ

 1-2حتويالت العاملين

* تســتحدث الطبعــة السادســة مفهــوم التحويــات الشــخصية ،وهــو أوســع نطاقــا مــن حتويــات العامليــن
(الــوارد يف الطبعتيــن اخلامســة والسادســة) ألنــه يتضمــن كافــة التحويــات بيــن األفــراد ،وليــس فقــط
التحويــات مــن مهاجريــن يعملــون يف اقتصــادات جديــدة ويعتبــرون مقيميــن فيهــا؛ راجــع الفقــرات مــن -12
 47إىل  51-12وامللحــق  5يف الطبعــة السادســة.

التعليق على تغيير املعاملة أو توضيحها

* تقيــد املســاعدة الفنيــة املتصلــة باملشــاريع الرأســمالية أو التــي تمثــل جــزءا منهــا (وهــي بنــد ال تتناولــه
صراحــة الطبعــة اخلامســة) كتحويــات رأســمالية؛ راجــع الفقــرة  43-12يف الطبعــة السادســة .وتعتبــر
حتويــات املعــدات علــى هيئــة أســلحة أو معــدات ،والتــي تبــوب ضمــن األصــول الثابتــة ،منــح اســتثمارية
وبالتايل تقيد يف احلســاب الرأســمايل؛ راجع الفقرة  26-13يف الطبعة السادســة .ووفقا للطبعة اخلامســة،
تُعامَــل هــذه التحويــات كتحويــات جاريــة؛ راجــع الفقــرة  349يف الطبعــة اخلامســة.

صايف أقساط التأمين على غير احلياة )(D71
مطالبات التأمين على غير احلياة )(D72

املساهمات االجتماعية )(D61

املزايا االجتماعية )(D62+D63

التحويالت اجلارية األخرى
ضرائب جارية على الدخل
والثروة ،إلخ(D5) .

منها :حتويالت العاملين

التحويــات الشــخصية (التحويــات اجلاريــة بيــن
األســر املعيشــية املقيمــة وغيــر املقيمــة)

ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل ،الطبعة
السادسة :العناصر األساسية وبنود أخرى خمتارة
(البنود املعروضة باخلط الطباعي املائل بنود تكميلية)

إعادة تبويب

دليل ميزان املدفوعات ،الطبعة اخلامسة:
العناصر األساسية والتفاصيل اإلضافية (البنود
املعروضة باخلط الطباعي املائل بنود تكميلية)

بنود حسابات ميزان املدفوعات (تابع)
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مرشد جتميع بيانات ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل

* تتســق معاملــة اشــتراكات/مقبوضات معاشــات التقاعــد مــع نظــام احلســابات القوميــة لعــام ٢٠٠٨
ويتــم اســتحداث بنــد التعديــل مقابــل التغييــر يف املســتحقات التقاعديــة؛ راجــع الفقــرة  31-12يف الطبعــة
السادســة .ويمكــن اســتبعاد بنــد التعديــل إذا كانــت قيمــة التدفقــات عبــر احلــدود بســيطة؛ راجــع الفقــرة 32-12
يف الطبعــة السادســة.

التعليق على تغيير املعاملة أو توضيحها

اإلعفاء من الدين

الشــركات املاليــة والشــركات غيــر املاليــة ،واألســر
املعيشــية ،واملؤسســات غيــر الهادفــة للربــح التــي
تخــدم األســر املعيشــية

 2-1-1أخرى

 2-2-1اإلعفاء من الدين

 1-2-1حتويالت املهاجرين

* يتم استحداث قاعدة للتمييز بين شطب الدين واإلعفاء منه؛ راجع الفقرة  10-9يف الطبعة السادسة.

* يتم استحداث قاعدة للتمييز بين شطب الدين واإلعفاء منه؛ راجع الفقرة  10-9يف الطبعة السادسة.

* األمتعــة الشــخصية ،واألصــول املاليــة ،واخلصــوم علــى األشــخاص الذيــن يغيــرون مقــار إقامتهــم مل تعــد
تقيــد كتحويــات رأســمالية؛ راجــع الفقــرات  ،30-13و 21-9و 22-9و( 22-10ب) يف الطبعــة السادســة؛
والفقرتيــن  352و 353يف الطبعــة اخلامســة.

 2-1القطاعات األخرى

التحويالت الرأسمالية األخرى
منها :ضرائب رأسمالية

إعفاء من الدين

 1-1-1اإلعفاء من الدين
)(D91

 -1التحويالت الرأسمالية

احلكومة العامة

إجمــايل اقتناء/حيــازة (قيــد مدين)/التصــرف يف

 1-1احلكومة العامة

التحويالت الرأسمالية )(D9

(قيــد دائــن) األصــول غيــر املنتَجــة غيــر املاليــة )(N2

 -2حيازة األصول غير املنتَجة غير املالية أو
التصرف فيها

احلساب الرأسمايل

أ -احلساب الرأسمايل

* خالفا ملا ورد يف الطبعة اخلامسة ،يمكن معاملة مطالبات التأمين كتحويالت رأسمالية يف احلاالت االستثنائية للخسائر الناجمة عن كوارث لالتساق مع نظام احلسابات القومية؛ راجع الفقرة  24-13يف الطبعة السادسة.

* تُعامل التركات الكبيرة كتحويالت رأسمالية ،وليس كتحويالت جارية كما هي احلال يف الطبعة اخلامسة؛ راجع الفقرة  30-13يف الطبعة السادسة.

* يتــم حتديــد التحويــات الرأســمالية املرتبطــة بتفعيــل الضمانــات التــي تُمنــح مــرة واحــدة وغيرهــا مــن حــاالت حتمــل الديــن؛ راجــع الفقــرات مــن  42-8إىل  ،45-8و ،19-13واإلطــار  1-8يف الطبعــة السادســة .وال تتنــاول الطبعــة اخلامســة الضمانــات
التــي تُمنــح مــرة واحــدة.

* مل تعــد نتائــج البحــوث والتطويــر ،مثــل بــراءات االختــراع وحقــوق التأليــف والنشــر ،تُعامــل كأصــول غيــر منتَجــة يف الطبعــة السادســة .ومل تعــد املشــتريات واملبيعــات املباشــرة مــن هــذه املنتجــات تُــدرج يف احلســاب الرأســمايل (كمــا هــي احلــال يف
الطبعــة اخلامســة ،راجــع الفقرتيــن  312و ،)358لكنهــا تبــوب كأصــول منتَجــة وتقيــد معامالتهــا ضمــن اخلدمــات (خدمــات البحــوث والتطويــر املتعلقــة ببــراءات االختــراع وحقــوق التأليــف والنشــر)؛ راجــع اجلــدول  4-10يف الطبعــة السادســة والفقــرة
 358يف الطبعــة اخلامســة.

* خالفا ملا ورد يف الطبعة اخلامسة ،تُدرج حقوق االنبعاثات وأسماء النطاقات اإللكترونية على شبكة اإلنترنت كأصول اقتصادية ممكنة؛ راجع الفقرتين  14-13و ،18-13على الترتيب.

* تسجَّل القيود املدينة والدائنة القتناء/حيازة األصول غير املنتَجة غير املالية والتصرف فيها كل على حدة ،وليس على أساس صاف كما هي احلال يف الطبعة اخلامسة؛ راجع الفقرتين  7-13و 113-3يف الطبعة السادسة.

احلساب الرأسمايل :التعليقات العامة

التعديل مقابل التغير يف املستحقات التقاعدية

ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل ،الطبعة
السادسة :العناصر األساسية وبنود أخرى خمتارة
(البنود املعروضة باخلط الطباعي املائل بنود تكميلية)

إعادة تبويب

دليل ميزان املدفوعات ،الطبعة اخلامسة:
العناصر األساسية والتفاصيل اإلضافية (البنود
املعروضة باخلط الطباعي املائل بنود تكميلية)

بنود حسابات ميزان املدفوعات (تابع)

مصفوفة التحول من تبويب البيانات وفق الطبعة اخلامسة من دليل ميزان املدفوعات إىل تبويبها وفق الطبعة السادسة
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يمثــل جممــوع رصيــدي احلســابين اجلــاري والرأســمايل ،أي جممــوع كل القيــود الدائنــة ناقصــا جممــوع كل
القيــود املدينــة يف هذيــن احلســابين ،صــايف اإلقــراض (الفائــض) أو صــايف االقتــراض (العجــز) الــذي يســجله
االقتصــاد املعنــي يف معامالتــه مــع العــامل اخلارجــي ،ويســاوي ذلــك مــن الناحيــة املفاهيميــة صــايف رصيــد
احلســاب املــايل؛ راجــع الفقــرة  18-2واجلــدول  1-2يف الطبعــة السادســة.

* يتم االعتراف أيضا بالبيانات القائمة على مبدأ الوجهة باعتبارها ضرورية ألغراض كثيرة؛ راجع الفقرتين  44-6و 45-6يف الطبعة السادسة .وترد التفاصيل الالزمة إلعداد هذه البيانات يف اإلطار  4-6يف الطبعة السادسة.

* وفقــا للطبعــة السادســة ،تُعــرض بيانــات االســتثمار املباشــر علــى أســاس األصــول واخلصــوم ،وليــس حســب مبــدأ الوجهــة كمــا هــي احلــال يف الطبعــة اخلامســة .ويف العناصــر األساســية ،يتــم تبويــب االســتثمار املباشــر وفقــا للعالقــة بيــن املســتثمر
والكيــان املتلقــي لالســتثمار؛ راجــع الفقــرات مــن  37-6إىل  41-6يف الطبعــة السادســة .وبالتــايل ،يقــوم االقتصــاد القائــم بإبــاغ بيانــات املســتثمر املباشــر بقيــد أصــول املســتثمر املباشــر حتــت بنــد «مســتثمر مباشــر يف مؤسســات اســتثمار مباشــر»،
كمــا يقــوم االقتصــاد القائــم بإبــاغ بيانــات مؤسســات االســتثمار املباشــر بقيــد اخلصــوم (املقابلــة) ملؤسســات االســتثمار املباشــر (ســواء كانــت هنــاك عالقــة ملكيــة مباشــرة أم غيــر مباشــرة) حتــت ذات البنــد؛ راجــع الفقــرة ( 37-6أ) يف الطبعــة السادســة.
ويقــوم االقتصــاد القائــم بإبــاغ بيانــات مؤسســات االســتثمار بقيــد أصــول مؤسســات االســتثمار املباشــر حتــت بنــد «مؤسســات اســتثمار مباشــر يف مســتثمر مباشــر» (اســتثمار عكســي) ،كمــا يقــوم االقتصــاد القائــم بإبــاغ بيانــات املســتثمر املباشــر
بقيــد خصــوم املســتثمر املباشــر (ســواء كانــت هنــاك عالقــة ملكيــة مباشــرة أم غيــر مباشــرة) حتــت ذات البنــد؛ راجــع الفقــرة ( 37-6ب) يف الطبعــة السادســة .ويقــوم االقتصــاد القائــم باإلبــاغ بقيــد األصــول و/أو اخلصــوم حســب األحــوال حتــت بنــد «
بيــن مؤسســات زميلــة»؛ راجــع الفقــرة  17-6يف الطبعــة السادســة.

االستثمار املباشر :التعليقات العامة

* تُــدرج حمتويــات ملحــق املشــتقات املاليــة لعــام  .2000وبالتــايل ،ال تتوافــق رمــوز العناصــر األساســية والتفاصيــل اإلضافيــة وفقــا للطبعــة اخلامســة يف مصفوفــة التحــول هــذه مــع الطبعــة اخلامســة مــن دليــل ميــزان املدفوعــات لعــام  1993بــل مــع
الرمــوز املعدلــة يف ملحــق املشــتقات املاليــة لعــام .2000

* تُــدرج األصــول واخلصــوم املاليــة للكيانــات (املهاجريــن) التــي تتغيــر إقامتهــا باعتبارهــا تغيــرات أخــرى يف احلجــم؛ راجــع الفقــرات مــن  21-9إىل  23-9يف الطبعــة السادســة ،وليــس باعتبارهــا معامــات كمــا هــي احلــال يف الطبعــة اخلامســة،
راجــع الفقــرة  354يف الطبعــة اخلامســة.

* يتم استحداث قاعدة للتمييز بين شطب الدين واإلعفاء منه؛ راجع الفقرة  10-9يف الطبعة السادسة.

* يف الطبعــة السادســة ،يتــم اإلبقــاء علــى املتأخــرات ضمــن فئــة األصول/اخلصــوم األصليــة وتُقيَّــد كبنــد للتذكــرة إذا كانــت متعلقــة بتمويــل اســتثنائي (وبخــاف ذلــك تُقيَّــد كبنــد تكميلــي) .ووفقــا للطبعــة اخلامســة ،يُعــدل تبويــب املتأخــرات مــن فئــة
األصول/اخلصــوم األصليــة إىل أصول/خصــوم أخــرى قصيــرة األجــل وتُطلــب كبنــد تكميلــي؛ راجــع الفقــرات مــن  99-5إىل  102-5والفقرتيــن  58-8و 59-8يف الطبعــة السادســة ،والفقــرات  453و 528و 529يف الطبعــة اخلامســة.

* يف الطبعــة السادســة ،يتســق التبويــب املفصــل لألصــول واخلصــوم املاليــة مــع التفاصيــل واملصطلحــات الــواردة يف نظــام احلســابات القوميــة ودليــل اإلحصــاءات النقديــة واملاليــة لعــام 2000؛ راجــع اجلــدول  3-5يف الطبعــة السادســة .وتُمــع
األدوات يف العناصــر األساســية يف الطبعــة اخلامســة ويتــم إعطاؤهــا أســماء خمتلفــة يف مواضــع خمتلفــة.

* وفقــا للطبعــة السادســة ،يحــل البنــك املركــزي حمــل الســلطات النقديــة بوصفــه قطــاع فرعــي مؤسســي ،بينمــا تظــل الســلطات النقديــة مفهومــا يرتكــز عليــه تعريــف األصــول االحتياطيــة وقطاعــا فرعيــا تكميليــا متــى كان ذلــك مالئمــا؛ راجــع الفقرتيــن
 70-4و 66-6يف الطبعــة السادســة .وتســتحدث الطبعــة السادســة تقســيم القطاعــات األخــرى إىل «الشــركات املاليــة األخــرى والشــركات غيــر املاليــة ،واألســر املعيشــية ،واملؤسســات غيــر الهادفــة للربــح التــي تخــدم األســر املعيشــية»؛ راجــع اجلــدول
 2-4يف الفصــل الرابــع يف الطبعــة السادســة.

احلساب املايل :التعليقات العامة

صايف اإلقراض ( /)+صايف االقتراض (( )-من
احلسابين اجلاري والرأسمايل) )(B9

منها :لكل بند يف التحويالت الرأسمالية:
التحويالت إىل املؤسسات غير الهادفة للربح
التي تخدم األسر املعيشية

 3-2-1أخرى

يســتخدم هــذا البنــد التكميلــي يف إعــداد بيانــات التحويــات الشــخصية مــن املغتربيــن؛ راجــع الفقــرة 51-12
يف الطبعــة السادســة.

التعليق على تغيير املعاملة أو توضيحها

* هنــاك حاجــة إىل بيانــات تكميليــة عــن التحويــات الرأســمالية إىل املؤسســات غيــر الهادفــة للربــح التــي
تخــدم األســر املعيشــية وذلــك إلعــداد بيانــات جممــوع حتويــات املغتربيــن إىل املؤسســات غيــر الهادفــة
للربــح التــي تخــدم األســر املعيشــية؛ راجــع الفقــرة ( 51-12ج) وامللحــق  5يف الطبعــة السادســة.

منها :بين األسر املعيشية

منها :ضرائب رأسمالية )(D91

التحويالت الرأسمالية األخرى

ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل،
الطبعة السادسة :العناصر األساسية وبنود
أخرى خمتارة (البنود املعروضة باخلط الطباعي
املائل بنود تكميلية)

إعادة تبويب

دليل ميزان املدفوعات ،الطبعة اخلامسة:
العناصر األساسية والتفاصيل اإلضافية (البنود
املعروضة باخلط الطباعي املائل بنود تكميلية)

بنود حسابات ميزان املدفوعات (تابع)
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التعليق على تغيير املعاملة أو توضيحها

إذا كانت املؤسسة األم صاحبة السيطرة
النهائية مقيمة
إذا كانت املؤسسة األم صاحبة السيطرة
النهائية غير مقيمة
إذا كانت املؤسسة األم صاحبة السيطرة
النهائية غير معروفة

بين مؤسسات زميلة

مؤسسات استثمار مباشر يف مستثمر مباشر
(استثمار عكسي)

مستثمر مباشر يف مؤسسات استثمار مباشر

حصص (حقوق) امللكية بخالف األرباح املعاد
استثمارها

)(F5D

حصص (حقوق) امللكية وأسهم صناديق االستثمار

صايف اقتناء األصول املالية

االستثمار املباشر )(FD

صايف اإلقراض ( /)+صايف االقتراض (( )-من
احلساب املايل) )(B9

احلساب املايل

 1-1-2-1اســتحقاقات علــى املســتثمرين
املباشــرين

 1-2-1رأسمال حقوق امللكية

 2-1يف االقتصاد القائم بإعداد
البيان

 1-1-1-1استحقاقات على مؤسسات
منتسبة

   1-1-1رأسمال حقوق امللكية

 1-1يف اخلارج

 -1االستثمار املباشر

ب -احلساب املايل

* ال يرد ذكر املؤسسات الزميلة صراحة يف الطبعة اخلامسة.

صــايف رصيــد احلســاب املــايل يســاوي صــايف الزيــادة يف األصــول ناقصــا صــايف الزيــادة يف اخلصــوم.
ويســاوي ذلــك مــن الناحيــة املفاهيميــة صــايف رصيــد احلســابين اجلــاري والرأســمايل؛ راجــع الفقرتيــن
 17-2و 18-2واجلــدول  1-2يف الطبعــة السادســة.

* وفقــا للطبعــة السادســة ،تُســتبعد مــن االســتثمار املباشــر جميــع الديــون بيــن أنــواع خمتــارة مــن الشــركات املاليــة املنتســبة ،وذلــك خالفــا ملــا ورد يف الطبعــة اخلامســة ،حيــث تــم إدراج مــا يُطلــق عليــه الديــن الدائــم ضمــن االســتثمار املباشــر .والشــركات
املاليــة التــي ينطبــق عليهــا ذلــك هــي البنــوك املركزيــة ،وشــركات تلقــي الودائــع بخــاف البنــك املركــزي ،وصناديــق االســتثمار ،وجهــات الوســاطة املاليــة األخــرى عــدا شــركات التأميــن وصناديــق معاشــات التقاعــد؛ راجــع الفقــرة  28-6يف الطبعــة
السادســة.

* يتــم اســتحداث مفهــوم األمــوال املــارة؛ راجــع الفقرتيــن  33-6و 34-6يف الطبعــة السادســة .وينبغــي علــى معــدي البيانــات يف االقتصــادات التــي توجــد يف حســاباتها أمــوال مــارة بقيــم كبيــرة أن يبحثــوا إمكانيــة إعــداد بيانــات تكميليــة عــن األمــوال
العابــرة ،وفقــا للتعاريــف القوميــة.

* يمكــن إدراج احتياطيــات التأميــن الفنيــة يف االســتثمار املباشــر؛ راجــع الفقــرة  27-6يف الطبعــة السادســة .أمــا يف الطبعــة اخلامســة ،فتُســتبعد االحتياطيــات الفنيــة ملؤسســات التأميــن مــن رصيــد االســتثمار املباشــر؛ راجــع الفقــرة  379يف الطبعــة
اخلامســة.

* تُعامَــل توزيعــات األربــاح املتراكمــة كســحب مــن حصــص (حقــوق) امللكيــة؛ راجــع الفقــرة  23-8يف الطبعــة السادســة .وال يُســتخدم مصطلــح «توزيعــات األربــاح املتراكمــة» يف الطبعــة اخلامســة ،لكــن معاملتــه يف الطبعــة السادســة تتســق مــع املبــادئ
العامــة للطبعــة اخلامســة (ال ســيما توزيعــات حصــص التصفيــة؛ راجــع الفقــرة  290يف الطبعــة اخلامســة).

* يف الطبعــة السادســة ،يُعتمــد إطــار عالقــات االســتثمار املباشــر ) (FDIRلتحديــد عالقــات االســتثمار املباشــر؛ راجــع الفقــرات مــن  8-6إىل  18-6واإلطــار  1-6يف الطبعــة السادســة .وتُــذف ملكيــة األســهم العاديــة مــن التعريــف التشــغيلي لالســتثمار
املباشــر؛ راجــع الفقرتيــن  12-6و 19-6يف الطبعــة السادســة .وتُــدرج فئــة منفصلــة لالســتثمار يف املؤسســات الزميلــة ،راجــع الفقــرة ( 17-6ج) يف الطبعــة السادســة .ويتــم توضيــح نطــاق تغطيــة عالقــات االســتثمار املباشــر الناجتــة عــن القــوة
التصويتيــة غيــر املباشــرة وكذلــك املؤسســات الزميلــة؛ راجــع الفقــرة  14-6يف الطبعــة السادســة.

ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل،
الطبعة السادسة :العناصر األساسية وبنود أخرى
خمتارة (البنود املعروضة باخلط الطباعي املائل
بنود تكميلية)

إعادة تبويب

دليل ميزان املدفوعات ،الطبعة اخلامسة:
العناصر األساسية والتفاصيل اإلضافية (البنود
املعروضة باخلط الطباعي املائل بنود تكميلية)

بنود حسابات ميزان املدفوعات (تابع)

مصفوفة التحول من تبويب البيانات وفق الطبعة اخلامسة من دليل ميزان املدفوعات إىل تبويبها وفق الطبعة السادسة
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إذا كانت املؤسسة األم صاحبة السيطرة
النهائية مقيمة
إذا كانت املؤسسة األم صاحبة السيطرة
النهائية غير مقيمة
إذا كانت املؤسسة األم صاحبة السيطرة
النهائية غير معروفة

بين مؤسسات زميلة

 1-1-3-2-1سندات الدين الصادرة
من املستثمرين املباشرين
 2-1-3-2-1استحقاقات أخرى على
املستثمرين املباشرين

مؤسسات استثمار مباشر يف مستثمر مباشر
(استثمار عكسي)

مستثمر مباشر يف مؤسسات استثمار مباشر

 3-2-1رأسمال آخر

 2-1يف االقتصاد القائم بإعداد البيان

 2-1-3-1-1استحقاقات أخرى على
مؤسسات منتسبة

 1-1-3-1-1سندات الدين الصادرة من
مؤسسات منتسبة

 1-3-1-1استحقاقات على مؤسسات
منتسبة

* يف الطبعة السادسة ،يحل مصطلح «أدوات الدين» حمل مصطلح «رأسمال آخر».

* ال يرد ذكر املؤسسات الزميلة صراحة يف الطبعة اخلامسة.

* وفقــا للطبعــة السادســة ،ال يبــوب بنــد إســتحقاقات أخــرى» كبنــد منفصــل (كمــا هــو احلــال يف الطبعــة
اخلامســة).

* وفقــا ملــا ســبقت مناقشــته ،فــإن جميــع الديــون بيــن أنــواع خمتــارة مــن الشــركات املاليــة املنتســبة تُســتبعد
مــن االســتثمار املباشــر يف الطبعــة السادســة.

* ال يرد ذكر املؤسسات الزميلة صراحة يف الطبعة اخلامسة.

* وفقــا للطبعــة السادســة ،ال يبــوب بنــد «مطالبــات أخــرى» كبنــد منفصــل (كمــا هــو احلــال يف الطبعــة
اخلامســة).

* وفقــا ملــا ســبقت مناقشــته ،فــإن جميــع الديــون بيــن أنــواع خمتــارة مــن الشــركات املاليــة املنتســبة تُســتبعد
مــن االســتثمار املباشــر يف الطبعــة السادســة.

 3-1-1رأسمال آخر

 2-1-1العائدات املعاد استثمارها

التعليق على تغيير املعاملة أو توضيحها

* املصطلــح املســتخدم يف الطبعــة السادســة للقيــد يف احلســاب املــايل هــو «إعــادة اســتثمار األربــاح» لتمييــزه
عــن «األربــاح املعــاد اســتثمارها» الــذي ال يــزال مســتخدما للبنــد املقابــل يف حســاب الدخــل األويل؛ راجــع
الفقــرة  15-8يف الطبعــة السادســة.

 1-1يف اخلارج

 1-3-2-1استحقاقات على املستثمرين
املباشرين

منها سندات الدين )(F3D

إذا كانت املؤسسة األم صاحبة السيطرة
النهائية مقيمة
إذا كانت املؤسسة األم صاحبة السيطرة
النهائية غير مقيمة
إذا كانت املؤسسة األم صاحبة السيطرة
النهائية غير معروفة

بين مؤسسات زميلة

مؤسســات اســتثمار مباشــر يف مســتثمر مباشــر
(اســتثمار عكســي)

مستثمر مباشر يف مؤسسات استثمار مباشر

أدوات الدين

)(F521D

إعادة استثمار األرباح
منها :أسهم أو وحدات صناديق االستثمار
منهــا :أســهم أو وحــدات صناديــق ســوق املــال

صايف اقتناء األصول املالية

ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل،
الطبعة السادسة :العناصر األساسية وبنود
أخرى خمتارة (البنود املعروضة باخلط الطباعي
املائل بنود تكميلية)

إعادة تبويب

دليل ميزان املدفوعات ،الطبعة اخلامسة:
العناصر األساسية والتفاصيل اإلضافية (البنود
املعروضة باخلط الطباعي املائل بنود تكميلية)

بنود حسابات ميزان املدفوعات (تابع)
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)(F521D

منهــا أســهم أو وحــدات صناديــق ســوق املــال

منها أسهم أو وحدات صناديق االستثمار)(F52

إعادة استثمار األرباح

إذا كانت املؤسسة األم صاحبة السيطرة
النهائية مقيمة
إذا كانت املؤسسة األم صاحبة السيطرة
النهائية غير مقيمة
إذا كانت املؤسسة األم صاحبة السيطرة
النهائية غير معروفة

بين مؤسسات زميلة

مؤسسات استثمار مباشر يف مستثمر مباشر
(استثمار عكسي)

مستثمر مباشر يف مؤسسات استثمار مباشر

حصــص (حقــوق) امللكيــة بخــاف األربــاح املعــاد
ا ســتثمارها

)(F5D

حصــص (حقــوق) امللكيــة وأســهم صناديــق االســتثمار

صايف حتمل اخلصوم

ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل،
الطبعة السادسة :العناصر األساسية وبنود أخرى
خمتارة (البنود املعروضة باخلط الطباعي املائل
بنود تكميلية)

إعادة تبويب

 2-2-1العائدات املعاد استثمارها

 2-1-1-1التزامات نحو مؤسسات منتسبة

 1-1-1رأسمال حقوق امللكية

 1-1يف اخلارج

 2-1-2-1التزامات نحو املستثمرين
املباشرين

 1-2-1رأسمال حقوق امللكية

 2-1يف االقتصاد القائم بإعداد البيان

دليل ميزان املدفوعات ،الطبعة اخلامسة:
العناصر األساسية والتفاصيل اإلضافية (البنود
املعروضة باخلط الطباعي املائل بنود تكميلية)

التعليق على تغيير املعاملة أو توضيحها

* املصطلــح املســتخدم يف الطبعــة السادســة للقيــد يف احلســاب املــايل هــو «إعــادة اســتثمار األربــاح» لتمييــزه
عــن «األربــاح املعــاد اســتثمارها» الــذي ال يــزال مســتخدما للبنــد املقابــل يف حســاب الدخــل األويل؛ راجــع
الفقــرة  15-8يف الطبعــة السادســة.

* ال يرد ذكر املؤسسات الزميلة صراحة يف الطبعة اخلامسة.

بنود حسابات ميزان املدفوعات (تابع)

مصفوفة التحول من تبويب البيانات وفق الطبعة اخلامسة من دليل ميزان املدفوعات إىل تبويبها وفق الطبعة السادسة
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احلكومة العامة

 2-1-1-2احلكومة العامة

 1-1-2سندات امللكية

 1-2األصول

 -2استثمار احلافظة

 2-2-3-1-1التزامات أخرى على
املستثمرين املباشرين

 1-2-3-1-1سندات الدين الصادرة من
املستثمرين املباشرين

 2-3-1-1التزامات نحو مؤسسات منتسبة

 3-1-1رأسمال آخر

 1-1يف اخلارج

البنك املركزي
السلطات النقدية (حيثما أمكن)

* ال يرد ذكر املؤسسات الزميلة صراحة يف الطبعة اخلامسة.

* وفقــا ملــا ســبقت مناقشــته ،فــإن جميــع الديــون بيــن أنــواع خمتــارة مــن الشــركات املاليــة املنتســبة تُســتبعد
مــن االســتثمار املباشــر يف الطبعــة السادســة.

* يف الطبعة السادسة ،يحل مصطلح أدوات الدين حمل مصطلح رأسمال آخر.

التعليق على تغيير املعاملة أو توضيحها

* وفقــا للطبعــة السادســة ،تعــد الفئــة الوظيفيــة «الســلطات النقديــة» فئــة تكميليــة ،باســتثناء األصــول
االحتياطيــة .ومتــى كانــت الســلطات النقديــة فئــة تكميليــة ،يجــب قيــد معامالتهــا ومراكزهــا كعناصــر أساســية
ضمــن البنــك املركــزي أو احلكومــة العامــة ،حســب الكيــان الــذي يحتفــظ بــاألداة يف دفاتــره.

* وفقا للطبعة السادسة ،ال يبوب بند «خصوم أخرى» كبند منفصل (كما هو احلال يف الطبعة اخلامسة).

* ال يرد ذكر املؤسسات الزميلة صراحة يف الطبعة اخلامسة.

* وفقــا ملــا ســبقت مناقشــته ،فــإن جميــع الديــون بيــن أنــواع خمتــارة مــن الشــركات املاليــة املنتســبة تُســتبعد
مــن االســتثمار املباشــر يف الطبعــة السادســة.

 2-2-3-2-1التزامات نحو املستثمرين * وفقــا للطبعــة السادســة ،ال يبــوب بنــد «إســتحقاقات أخــرى» كبنــد منفصــل (كمــا هــو احلــال يف الطبعــة
املباشرين
اخلامســة).

 1-2-3-2-1سندات الدين الصادرة
من مؤسسات منتسبة

 2-3-2-1التزامات نحو املستثمرين
املباشرين

 3-2-1رأسمال آخر

 2-1يف االقتصاد القائم بإعداد البيان

 1-1-1-2السلطات النقدية

حصص (حقوق) امللكية وأسهم صناديق
االستثمار )(F5P

صايف اقتناء األصول املالية

استثمار احلافظة)(FP

إذا كانت املؤسسة األم صاحبة السيطرة
النهائية غير معروفة

إذا كانت املؤسسة األم صاحبة السيطرة
النهائية مقيمة
إذا كانت املؤسسة األم صاحبة السيطرة
النهائية غير مقيمة

بين مؤسسات زميلة

مؤسســات اســتثمار مباشــر يف مســتثمر مباشــر
(اســتثمار عكســي)

مستثمر مباشر يف مؤسسات استثمار مباشر

منها :سندات الدين )(F3D

بين مؤسسات زميلة
إذا كانت املؤسسة األم صاحبة السيطرة
النهائية مقيمة
إذا كانت املؤسسة األم صاحبة السيطرة
النهائية غير مقيمة
إذا كانت املؤسسة األم صاحبة السيطرة
النهائية غير معروفة

مؤسســات اســتثمار مباشــر يف مســتثمر مباشــر
(اســتثمار عكســي)

مستثمر مباشر يف مؤسسات استثمار مباشر

أدوات الدين

ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل،
الطبعة السادسة :العناصر األساسية وبنود
أخرى خمتارة (البنود املعروضة باخلط الطباعي
املائل بنود تكميلية)

إعادة تبويب

دليل ميزان املدفوعات ،الطبعة اخلامسة:
العناصر األساسية والتفاصيل اإلضافية (البنود
املعروضة باخلط الطباعي املائل بنود تكميلية)

بنود حسابات ميزان املدفوعات (تابع)
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مرشد جتميع بيانات ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل

القطاعات األخرى

شركات تلقي الودائع بخالف
البنك املركزي
 2-1-2-2القطاعات األخرى

 1-2-2سندات امللكية

 1-1-2-2املصارف

صايف حتمل اخلصوم

حصص (حقوق) امللكية وأسهم صناديق
االستثمار )(F5P

استثمار احلافظة)(FP

منها :األرباح املعاد استثمارها
منها :أسهم أو وحدات صناديق سوق املال

أسهم أو وحدات صناديق االستثمار )(F52P

غير مسجلة يف البورصة )(F512P

مسجلة يف البورصة )(F511P

)(F51P

ســندات امللكيــة بخــاف اســهم صناديــق االســتثمار

الشركات غير املالية ،واألسر املعيشية ،واملؤسسات
غير الهادفة للربح التي تخدم األسر املعيشية

 2-2اخلصوم

 4-1-1-2القطاعات األخرى

الشركات املالية األخرى

القطاعات األخرى

شركات تلقي الودائع بخالف البنك املركزي

 3-1-1-2املصارف

ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل،
الطبعة السادسة :العناصر األساسية وبنود أخرى
خمتارة (البنود املعروضة باخلط الطباعي املائل
بنود تكميلية)

إعادة تبويب

دليل ميزان املدفوعات ،الطبعة اخلامسة:
العناصر األساسية والتفاصيل اإلضافية (البنود
املعروضة باخلط الطباعي املائل بنود تكميلية)

التعليق على تغيير املعاملة أو توضيحها

* تُــدرج أســهم صناديــق االســتثمار وأســهم صناديــق ســوق املــال بشــكل منفصــل كبنديــن تكميلييــن؛ راجــع
الفقــرات مــن  28-5إىل  30-5يف الطبعــة السادســة.

* يُــدرج تقســيم تكميلــي لبنــد ســندات امللكيــة بخــاف أســهم صناديــق االســتثمار (املســجلة وغيــر املســجلة
يف البورصــة) وذلــك خالفــا ملــا ورد يف الطبعــة اخلامســة؛ راجــع الفقــرات مــن  24-5إىل  27-5يف الطبعــة
السادســة.

* وفقــا للطبعــة السادســة ،وخالفــا للطبعــة اخلامســة ،تُقيــد إعــادة اســتثمار األربــاح يف صناديــق االســتثمار
ضمــن احلســاب املــايل مــن خــال بنــد «حصــص (حقــوق) امللكيــة وأســهم صناديــق االســتثمار ،الشــركات
املاليــة األخــرى» .وال يبــوب البنــد كعنصــر أساســي منفصــل .ويُــدرج القيــد املقابــل يف حســاب الدخــل األويل؛
راجــع الفقــرات  28-8ومــن  37-11إىل  39-11يف الطبعــة السادســة.

بنود حسابات ميزان املدفوعات (تابع)

مصفوفة التحول من تبويب البيانات وفق الطبعة اخلامسة من دليل ميزان املدفوعات إىل تبويبها وفق الطبعة السادسة
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* تُــدرج أســهم صناديــق االســتثمار وأســهم صناديــق ســوق املــال بشــكل منفصــل كبنديــن تكميلييــن؛ راجــع
الفقــرات مــن  28-5إىل  30-5يف الطبعــة السادســة.

* يُــدرج تقســيم تكميلــي لبنــد ســندات امللكيــة بخــاف أســهم صناديــق االســتثمار (املســجلة وغيــر املســجلة
يف البورصــة) وذلــك خالفــا ملــا ورد يف الطبعــة اخلامســة؛ راجــع الفقــرات مــن  24-5إىل  27-5يف الطبعــة
السادســة.

* وفقــا للطبعــة السادســة ،وخالفــا للطبعــة اخلامســة ،تُقيــد إعــادة اســتثمار األربــاح يف صناديــق االســتثمار
ضمــن احلســاب املــايل مــن خــال بنــد «حصــص (حقــوق) امللكيــة وأســهم صناديــق االســتثمار ،الشــركات
املاليــة األخــرى» .وال يبــوب البنــد كعنصــر أساســي منفصــل .ويُــدرج القيــد املقابــل يف حســاب الدخــل األويل؛
راجــع الفقــرات  28-8ومــن  37-11إىل  39-11يف الطبعــة السادســة.

التعليق على تغيير املعاملة أو توضيحها

قصيرة األجل
طويلة األجل

السلطات النقدية (حيثما أمكن)

طويلة األجل

قصيرة األجل

احلكومة العامة

طويلة األجل

قصيرة األجل

البنك املركزي

صايف اقتناء األصول املالية

سندات الدين )(F3P

 2-1-2-1-2احلكومة العامة

 1-2-1-2سندات وأذونات

 2-2-2-1-2احلكومة العامة

 2-2-1-2أدوات السوق النقدية

 1-1-2-1-2السلطات النقدية

 1-2-1-2سندات وأذونات

 1-2-2-1-2السلطات النقدية

 2-2-1-2أدوات السوق النقدية

 2-1-2سندات الدين

* وفقــا للطبعــة السادســة ،تعــد الفئــة الوظيفيــة «الســلطات النقديــة» فئــة تكميليــة ،باســتثناء األصــول
االحتياطيــة .ومتــى كانــت الســلطات النقديــة فئــة تكميليــة ،يجــب قيــد معامالتهــا ومراكزهــا كعناصــر أساســية
ضمــن البنــك املركــزي أو احلكومــة العامــة ،حســب الكيــان الــذي يحتفــظ بــاألداة يف دفاتــره.

* يتــم تبويــب ومعاملــة أدوات الديــن التــي تُربــط قيمتهــا يف تاريــخ االســتحقاق وجميــع املدفوعــات الدوريــة اخلاصــة بهــا بعملــة أجنبيــة كمــا لــو كانــت مقوَّمــة بالعملــة األجنبيــة .ويتــم كذلــك توضيــح وتعديــل معاملــة أدوات الديــن املربوطــة بمؤشــر؛ راجــع
الفقــرات  50-11مــن (أ) إىل (ج) ومــن  59-11إىل  65-11يف الطبعــة السادســة .وال تتســم معاملــة هــذا النــوع مــن األوراق املاليــة بنفــس القــدر مــن الوضــوح يف الطبعــة اخلامســة؛ راجــع الفقــرة  397يف الطبعــة اخلامســة.

* يتم توضيح شروط تعديل تبويب القروض املتداولة وإدراجها ضمن األوراق املالية؛ راجع الفقرة  45-5يف الطبعة السادسة .غير أنه من املرجح أن يكون تأثير ذلك ضئيالً.

* يحــل البنــدان «ســندات الديــن طويلــة األجــل» و»ســندات الديــن قصيــرة األجــل» يف الطبعــة السادســة حمــل البنديــن «ســندات وأذونــات» و»أدوات الســوق النقديــة» يف الطبعــة اخلامســة؛ راجــع الفقــرات  44-5ومــن  103-5إىل  105-5يف الطبعــة
السادســة.

سندات الدين :التعليقات العامة

)(F521P

منها :إعادة استثمار األرباح
منهــا :أســهم أو وحــدات صناديــق ســوق املــال

أسهم أو وحدات صناديق االستثمار)(F52P

مسجلة يف البورصة )(F511P
غير مسجلة يف البورصة )(F512P

)(F51P

سندات امللكية بخالف أسهم صناديق االستثمار

الشركات غير املالية ،واألسر املعيشية،
واملؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم األسر
املعيشية

الشركات املالية األخرى

ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل،
الطبعة السادسة :العناصر األساسية وبنود
أخرى خمتارة (البنود املعروضة باخلط الطباعي
املائل بنود تكميلية)

إعادة تبويب

دليل ميزان املدفوعات ،الطبعة اخلامسة:
العناصر األساسية والتفاصيل اإلضافية (البنود
املعروضة باخلط الطباعي املائل بنود تكميلية)

بنود حسابات ميزان املدفوعات (تابع)
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مرشد جتميع بيانات ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل
السلطات النقدية (حيثما أمكن)
قصيرة األجل
طويلة األجل

طويلة األجل

قصيرة األجل

احلكومة العامة

طويلة األجل

قصيرة األجل

البنك املركزي

سندات الدين)(F3P
صايف حتمل اخلصوم

الشركات غير املالية ،واألسر املعيشية،
واملؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم األسر
املعيشية
قصيرة األجل
طويلة األجل

طويلة األجل

قصيرة األجل

الشركات املالية األخرى

طويلة األجل

قصيرة األجل

القطاعات األخرى

طويلة األجل

قصيرة األجل

شركات تلقي الودائع بخالف البنك املركزي

ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل،
الطبعة السادسة :العناصر األساسية وبنود أخرى
خمتارة (البنود املعروضة باخلط الطباعي املائل
بنود تكميلية)

إعادة تبويب

 2-1-2-2-2احلكومة العامة

 1-2-2-2سندات وأذونات

 2-2-2-2-2احلكومة العامة

 2-2-2-2أدوات السوق النقدية

 1-1-2-2-2السلطات النقدية

 1-2-2-2سندات وأذونات

 1-2-2-2-2السلطات النقدية

 2-2-2-2أدوات السوق النقدية

 2-2-2سندات الدين

 4-1-2-1-2القطاعات األخرى

 1-2-1-2سندات وأذونات

 4-2-2-1-2القطاعات األخرى

 2-2-1-2أدوات السوق النقدية

 3-1-2-1-2املصارف

 1-2-1-2سندات وأذونات

 3-2-2-1-2املصارف

 2-2-1-2أدوات السوق النقدية

دليل ميزان املدفوعات ،الطبعة اخلامسة:
العناصر األساسية والتفاصيل اإلضافية (البنود
املعروضة باخلط الطباعي املائل بنود تكميلية)

التعليق على تغيير املعاملة أو توضيحها

* وفقــا للطبعــة السادســة ،تعــد الفئــة الوظيفيــة «الســلطات النقديــة» فئــة تكميليــة ،باســتثناء األصــول
االحتياطيــة .ومتــى كانــت الســلطات النقديــة فئــة تكميليــة ،يتعيــن قيــد معامالتهــا ومراكزهــا كعناصــر
أساســية ضمــن البنــك املركــزي أو احلكومــة العامــة ،حســب الكيــان الــذي يحتفــظ بــاألداة يف دفاتــره.

بنود حسابات ميزان املدفوعات (تابع)

مصفوفة التحول من تبويب البيانات وفق الطبعة اخلامسة من دليل ميزان املدفوعات إىل تبويبها وفق الطبعة السادسة
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 4-1-2-2-2القطاعات األخرى

 1-2-2-2سندات وأذونات

 4-2-2-2-2القطاعات األخرى

 2-2-2-2أدوات السوق النقدية

 3-1-2-2-2املصارف

 1-2-2-2سندات وأذونات

 3-2-2-2-2املصارف

 2-2-2-2أدوات السوق النقدية

التعليق على تغيير املعاملة أو توضيحها

 2-1-3احلكومة العامة

السلطات النقدية (حيثما أمكن)

احلكومة العامة

البنك املركزي

 1-3األصول
 1-1-3السلطات النقدية

صايف اقتناء األصول املالية

املشتقات املالية (عدا االحتياطيات) ،وخيارات
االكتتاب املمنوحة للموظفين )* 5 (F7F
 -3املشتقات املالية

* وفقــا للطبعــة السادســة ،تعــد الفئــة الوظيفيــة «الســلطات النقديــة» فئــة تكميليــة ،باســتثناء األصــول
االحتياطيــة .ومتــى كانــت الســلطات النقديــة فئــة تكميليــة ،يجــب قيــد معامالتهــا ومراكزهــا كعناصــر أساســية
ضمــن البنــك املركــزي أو احلكومــة العامــة ،حســب الكيــان الــذي يحتفــظ بــاألداة يف دفاتــره.

* يُعدَّل مسمى الفئة الوظيفية لتمييزها عن بند «املشتقات املالية وخيارات االكتتاب املمنوحة للموظفين» يف تبويب األدوات؛ راجع الفقرات من  58-6إىل  60-6يف الطبعة السادسة.

* تُــدرج حمتويــات ملحــق املشــتقات املاليــة لعــام  .2000وبالتــايل ،ال تتوافــق رمــوز العناصــر األساســية والتفاصيــل اإلضافيــة وفقــا للطبعــة اخلامســة يف مصفوفــة التحــول هــذه مــع الطبعــة اخلامســة مــن دليــل ميــزان املدفوعــات لعــام  1993بــل مــع
الرمــوز املعدلــة كمــا تــرد يف ملحــق املشــتقات املاليــة لعــام .2000

املشتقات املالية (عدا االحتياطيات) ،وخيارات االكتتاب املمنوحة للموظفين :التعليقات العامة

طويلة األجل

قصيرة األجل

الشركات غير املالية ،واألسر املعيشية ،واملؤسسات
غير الهادفة للربح التي تخدم األسر املعيشية

طويلة األجل

قصيرة األجل

الشركات املالية األخرى

طويلة األجل

قصيرة األجل

القطاعات األخرى

طويلة األجل

قصيرة األجل

شركات تلقي الودائع بخالف البنك املركزي

ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل،
الطبعة السادسة :العناصر األساسية وبنود
أخرى خمتارة (البنود املعروضة باخلط الطباعي
املائل بنود تكميلية)

إعادة تبويب

دليل ميزان املدفوعات ،الطبعة اخلامسة:
العناصر األساسية والتفاصيل اإلضافية (البنود
املعروضة باخلط الطباعي املائل بنود تكميلية)

بنود حسابات ميزان املدفوعات (تابع)
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مرشد جتميع بيانات ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل

 2-2-3احلكومة العامة

 4-2-3القطاعات األخرى

خيارات االكتتاب املمنوحة للموظفين )(F72

عقود اخليار )(F711F
العقود من النوع اآلجل)(F712F

املشتقات املالية (عدا االحتياطيات) )(F71F

الشركات غير املالية ،واألسر املعيشية ،واملؤسسات
غير الهادفة للربح التي تخدم األسر املعيشية

الشركات املالية األخرى

القطاعات األخرى

شركات تلقي الودائع بخالف البنك املركزي
 3-2-3املصارف

السلطات النقدية (حيثما أمكن)

احلكومة العامة

البنك املركزي

 1-2-3السلطات النقدية

صايف حتمل اخلصوم

خيارات االكتتاب املمنوحة للموظفين )(F72

عقود اخليار )(F711F
العقود من النوع اآلجل)(F712F

املشتقات املالية (عدا االحتياطيات) )(F71F

الشركات غير املالية ،واألسر املعيشية ،واملؤسسات
غير الهادفة للربح التي تخدم األسر املعيشية

 2-3اخلصوم

 4-1-3القطاعات األخرى

الشركات املالية األخرى

القطاعات األخرى

شركات تلقي الودائع بخالف البنك املركزي

 3-2-3املصارف

ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل،
الطبعة السادسة :العناصر األساسية وبنود أخرى
خمتارة (البنود املعروضة باخلط الطباعي املائل
بنود تكميلية)

إعادة تبويب

دليل ميزان املدفوعات ،الطبعة اخلامسة:
العناصر األساسية والتفاصيل اإلضافية (البنود
املعروضة باخلط الطباعي املائل بنود تكميلية)

التعليق على تغيير املعاملة أو توضيحها

* تُقيــد خيــارات االكتتــاب املمنوحــة للموظفيــن ضمــن املشــتقات املاليــة يف الطبعــة السادســة وتُقيــد كبنــد
تكميلــي منفصــل إذا كان حجــم املعامــات يف هــذه اخليــارات كبيــرا؛ راجــع الفقــرات مــن  96-5إىل 98-5
و 58-6يف الطبعــة السادســة.

* يف الطبعــة السادســة ،يتــم اســتحداث تقســيمات تكميليــة إضافيــة للمشــتقات املاليــة؛ راجــع الفقــرة 95-5
يف الطبعــة السادســة.

* وفقــا للطبعــة السادســة ،تعــد الفئــة الوظيفيــة «الســلطات النقديــة» فئــة تكميليــة ،باســتثناء األصــول
االحتياطيــة .ومتــى كانــت الســلطات النقديــة فئــة تكميليــة ،يجــب قيــد معامالتهــا ومراكزهــا كعناصــر أساســية
ضمــن البنــك املركــزي أو احلكومــة العامــة ،حســب الكيــان الــذي يحتفــظ بــاألداة يف دفاتــره.

* تُقيــد خيــارات االكتتــاب املمنوحــة للموظفيــن ضمــن املشــتقات املاليــة يف الطبعــة السادســة وتُقيــد كبنــد
تكميلــي منفصــل إذا كان حجــم املعامــات يف هــذه اخليــارات كبيــرا؛ راجــع الفقــرات مــن  96-5إىل 98-5
و 58-6يف الطبعــة السادســة.

* يف الطبعــة السادســة ،يتــم اســتحداث تقســيمات تكميليــة إضافيــة للمشــتقات املاليــة؛ راجــع الفقــرة 95-5
يف الطبعــة السادســة.

بنود حسابات ميزان املدفوعات (تابع)
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 -4استثمارات أخرى

* وفقــا للطبعــة السادســة ،تُــدرج حصــص امللكيــة غيــر الــواردة ضمــن االســتثمار املباشــر وال تأخــذ شــكل
األوراق املاليــة كبنــد منفصــل حتــت اســتثمارات أخــرى /حصــص امللكيــة األخــرى؛ راجــع الفقرتيــن 26-5
و 27-5يف الطبعــة السادســة .وال يــرد هــذا النــوع مــن حصــص (حقــوق) امللكيــة يف الطبعــة اخلامســة .ووفقــا
للطبعــة السادســة ،تُــدرج اكتتابــات رأس املــال يف املنظمــات الدوليــة ضمــن حصــص امللكيــة األخــرى ،بينمــا
تُــدرج هــذه االكتتابــات ضمــن بنــد أصــول /خصــوم أخــرى يف الطبعــة اخلامســة (راجــع البنــود -4/4-1-4
 4-2أدنــاه).

* حتــدد الطبعــة السادســة جميــع أدوات االســتثمار األخــرى وال حتتــوي علــى بنــد متبــق لالســتثمارات األخــرى
 /األصــول األخــرى — اخلصــوم األخــرى مثلمــا يــرد يف الطبعــة اخلامســة.

التعليق على تغيير املعاملة أو توضيحها

منها :مراكز األصول واخلصوم بين البنوك

طويلة األجل

قصيرة األجل

شركات تلقي الودائع بخالف البنك املركزي

طويلة األجل

قصيرة األجل

السلطات النقدية (حيثما أمكن)

طويلة األجل

قصيرة األجل

احلكومة العامة

طويلة األجل

قصيرة األجل

البنك املركزي

صايف اقتناء األصول املالية

العملة والودائع )(F2O

 3-3-1-4املصارف

 2-3-1-4احلكومة العامة

 1-3-1-4السلطات النقدية

 3-1-4العملة والودائع  /األصول

* وفقا للطبعة السادسة ،يتم إدراج املراكز بين البنوك ضمن الودائع حتت بند «منها»؛ راجع الفقرة  42-5يف الطبعة السادسة.

* وفقــا للطبعــة السادســة ،تعــد الفئــة الوظيفيــة «الســلطات النقديــة» فئــة تكميليــة ،باســتثناء األصــول
االحتياطيــة .ومتــى كانــت الســلطات النقديــة فئــة تكميليــة ،يتعيــن قيــد معامالتهــا ومراكزهــا كعناصــر
أساســية ضمــن البنــك املركــزي أو احلكومــة العامــة ،حســب الكيــان الــذي يحتفــظ بــاألداة يف دفاتــره.

* تُناقَــش معاملــة الودائــع لليلــة واحــدة (أو حســابات التســوية اليوميــة)؛ راجــع الفقــرة  62-7يف الطبعــة السادســة .ونظــرا إلمكانيــة اختــاف املراكــز اختالفــا جذريــا حســب وقــت قيــاس هــذه احلســابات ،يوصــى بــأن تُقيــد دائمــا بعــد انتقــال األمــوال يف
نهايــة اليــوم وإنشــاء مركــز خارجــي.

* وفقــا للطبعــة السادســة ،وخالفــا للطبعــة اخلامســة ،تُــدرج احلســابات غيــر اخملصصــة للذهــب واملعــادن الثمينــة األخــرى ضمــن العملــة والودائــع ،باســتثناء حســابات الذهــب غيــر اخملصصــة التــي حتتفــظ بهــا الســلطات النقديــة ألغــراض االحتياطيــات
— حيــث يُــدرج األصــل يف هــذه احلالــة ضمــن الذهــب النقــدي؛ راجــع الفقــرة  39-5يف الطبعــة السادســة.

العملة والودائع :التعليقات العامة

صايف حتمل اخلصوم

صايف اقتناء األصول املالية

حصص امللكية األخرى )(F519O

االستثمارات األخرى )(FO

ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل،
الطبعة السادسة :العناصر األساسية وبنود
أخرى خمتارة (البنود املعروضة باخلط الطباعي
املائل بنود تكميلية)

إعادة تبويب

دليل ميزان املدفوعات ،الطبعة اخلامسة:
العناصر األساسية والتفاصيل اإلضافية (البنود
املعروضة باخلط الطباعي املائل بنود تكميلية)

بنود حسابات ميزان املدفوعات (تابع)
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مرشد جتميع بيانات ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل
منها :مراكز األصول واخلصوم بين البنوك

طويلة األجل

قصيرة األجل

شركات تلقي الودائع بخالف البنك املركزي

طويلة األجل

قصيرة األجل

السلطات النقدية (حيثما أمكن)

طويلة األجل

قصيرة األجل

احلكومة العامة

طويلة األجل

قصيرة األجل

البنك املركزي

صايف حتمل اخلصوم

العملة والودائع)(F2O

طويلة األجل

قصيرة األجل

الشركات غير املالية ،واألسر املعيشية ،واملؤسسات
غير الهادفة للربح التي تخدم األسر املعيشية

طويلة األجل

قصيرة األجل

الشركات املالية األخرى

طويلة األجل

قصيرة األجل

القطاعات األخرى

ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل،
الطبعة السادسة :العناصر األساسية وبنود أخرى
خمتارة (البنود املعروضة باخلط الطباعي املائل
بنود تكميلية)

إعادة تبويب

 2-3-2-4املصارف

 1-3-2-4السلطات النقدية

 3-2-4العملة والودائع  /اخلصوم

 4-3-1-4القطاعات األخرى

دليل ميزان املدفوعات ،الطبعة اخلامسة:
العناصر األساسية والتفاصيل اإلضافية (البنود
املعروضة باخلط الطباعي املائل بنود تكميلية)

التعليق على تغيير املعاملة أو توضيحها

* وفقــا للطبعــة السادســة ،تعــد الفئــة الوظيفيــة «الســلطات النقديــة» فئــة تكميليــة ،باســتثناء األصــول
االحتياطيــة .ومتــى كانــت الســلطات النقديــة فئــة تكميليــة ،يتعيــن قيــد معامالتهــا ومراكزهــا كعناصــر
أساســية ضمــن البنــك املركــزي أو احلكومــة العامــة ،حســب الكيــان الــذي يحتفــظ بــاألداة يف دفاتــره.

* خالفــا للطبعــة اخلامســة ،تميــز الطبعــة السادســة بيــن قيــود خصــوم العملــة والودائــع للحكومــة العامــة
والقطاعــات األخرى/الشــركات املاليــة األخــرى

بنود حسابات ميزان املدفوعات (تابع)

مصفوفة التحول من تبويب البيانات وفق الطبعة اخلامسة من دليل ميزان املدفوعات إىل تبويبها وفق الطبعة السادسة
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التعليق على تغيير املعاملة أو توضيحها

االئتمان والقروض من صندوق النقد الدويل
(بخالف االحتياطيات)
أخرى قصيرة األجل
أخرى طويلة األجل

السلطات النقدية (حيثما أمكن)

أخرى طويلة األجل

أخرى قصيرة األجل

االئتمان والقروض من صندوق النقد الدويل
(بخالف االحتياطيات)

احلكومة العامة

 1-1-2-1-4طويلة األجل

 1-2-2-1-4طويلة األجل

 2-2-2-1-4قصيرة األجل

 2-2-1-4احلكومة العامة

أخرى طويلة األجل

أخرى قصيرة األجل

 1-2-1-4السلطات النقدية

 2-1-2-1-4قصيرة األجل

االئتمان والقروض من صندوق النقد الدويل
(بخالف االحتياطيات)

البنك املركزي

القروض )(F4O

صايف اقتناء األصول املالية

 2-1-4القروض/األصول

* وفقــا للطبعــة السادســة ،تعــد الفئــة الوظيفيــة «الســلطات النقديــة» فئــة تكميليــة .ويجــب قيــد االئتمــان
والقــروض مــن صنــدوق النقــد الــدويل كعناصــر أساســية ضمــن البنــك املركــزي أو احلكومــة العامــة ،حســب
الكيــان الــذي يحتفــظ باخلصــوم يف دفاتــره (عــادة مــا يكــون البنــك املركــزي أو وزارة املاليــة).

* وفقــا للطبعــة السادســة ،يمكــن قيــد االئتمــان والقــروض  /األصــول مــن صنــدوق النقــد الــدويل حتــت
احلكومــة العامــة أو البنــك املركــزي ،حســب الكيــان الــذي يحتفــظ باألصــل يف دفاتــره (عــادة مــا يكــون البنــك
املركــزي أو وزارة املاليــة).

* وفقــا للطبعــة اخلامســة ،ال يُقيَّــد كعناصــر أساســية إال االئتمــان والقــروض مــن صنــدوق النقــد الــدويل (أي
اخلصــوم املســتحقة علــى االقتصــاد القائــم باإلبــاغ).

* تُعــرض إرشــادات بشــأن املراكــز مــع صنــدوق النقــد الــدويل يف املرفــق  1-7مــن الفصــل الســابع يف الطبعــة
السادسة.

* يف الطبعة السادسة ،يتم استحداث قاعدة ملعاملة تفعيل الضمانات التي تُمنح مرة واحدة وغيرها من حاالت حتمل الدين؛ راجع الفقرات من  42-8إىل  ،45-8و ،12-13واإلطار  1-8يف الطبعة السادسة.

ال.
* يتم توضيح شروط تعديل تبويب القروض املتداولة وإدراجها ضمن األوراق املالية؛ راجع الفقرة  45-5يف الطبعة السادسة .غير أنه من املرجح أن يكون تأثير ذلك ضئي ً

* يف الطبعــة السادســة ،يتــم اإلبقــاء علــى املتأخــرات ضمــن فئــة األصول/اخلصــوم األصليــة وتُقيَّــد كبنــد للتذكــرة إذا كانــت متعلقــة بتمويــل اســتثنائي (وبخــاف ذلــك تُقيَّــد كبنــد تكميلــي) .ووفقــا للطبعــة اخلامســة ،يُعــدل تبويــب املتأخــرات مــن فئــة
األصول/اخلصــوم األصليــة إىل أصول/خصــوم أخــرى قصيــرة األجــل وتُطلــب كبنــد تكميلــي؛ راجــع الفقــرات مــن  99-5إىل  102-5والفقرتيــن  58-8و 59-8يف الطبعــة السادســة ،والفقرتيــن  453و 528يف الطبعــة اخلامســة.

القروض :التعليقات العامة

طويلة األجل

قصيرة األجل

الشركات املالية األخرى

طويلة األجل

قصيرة األجل

القطاعات األخرى

ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل،
الطبعة السادسة :العناصر األساسية وبنود
أخرى خمتارة (البنود املعروضة باخلط الطباعي
املائل بنود تكميلية)

إعادة تبويب

دليل ميزان املدفوعات ،الطبعة اخلامسة:
العناصر األساسية والتفاصيل اإلضافية (البنود
املعروضة باخلط الطباعي املائل بنود تكميلية)

بنود حسابات ميزان املدفوعات (تابع)
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مرشد جتميع بيانات ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل
السلطات النقدية (حيثما أمكن)
االئتمان والقروض من صندوق النقد الدويل
أخرى قصيرة األجل
أخرى طويلة األجل

أخرى طويلة األجل

أخرى قصيرة األجل

االئتمان والقروض من صندوق النقد الدويل

احلكومة العامة

أخرى طويلة األجل

أخرى قصيرة األجل

االئتمان والقروض من صندوق النقد الدويل

البنك املركزي

صايف حتمل اخلصوم

طويلة األجل

قصيرة األجل

الشركات غير املالية ،واألسر املعيشية ،واملؤسسات
غير الهادفة للربح التي تخدم األسر املعيشية

طويلة األجل

قصيرة األجل

 2-2-2-2-4قصيرة األجل
 1-2-2-2-4طويلة األجل

 2-2-2-4احلكومة العامة

 3-1-2-2-4قصيرة األجل
 2-1-2-2-4طويلة األجل

 1-1-2-2-4استخدام ائتمان وقروض
الصندوق

 1-2-2-4السلطات النقدية

 2-2-4القروض  /اخلصوم

 1-4-2-1-4طويلة األجل

الشركات املالية األخرى

طويلة األجل

قصيرة األجل

 2-4-2-1-4قصيرة األجل

القطاعات األخرى

 1-3-2-1-4طويلة األجل
 4-2-1-4القطاعات األخرى

طويلة األجل

قصيرة األجل

 3-2-1-4املصارف
 2-3-2-1-4قصيرة األجل

شركات تلقي الودائع بخالف البنك املركزي

ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل،
الطبعة السادسة :العناصر األساسية وبنود أخرى
خمتارة (البنود املعروضة باخلط الطباعي املائل
بنود تكميلية)

إعادة تبويب

دليل ميزان املدفوعات ،الطبعة اخلامسة:
العناصر األساسية والتفاصيل اإلضافية (البنود
املعروضة باخلط الطباعي املائل بنود تكميلية)

التعليق على تغيير املعاملة أو توضيحها

* وفقــا للطبعــة السادســة ،تعــد الفئــة الوظيفيــة «الســلطات النقديــة» فئــة تكميليــة .ويجــب قيــد االئتمــان
والقــروض مــن صنــدوق النقــد الــدويل كعناصــر أساســية ضمــن البنــك املركــزي أو احلكومــة العامــة ،حســب
الكيــان الــذي يحتفــظ باخلصــوم يف دفاتــره (عــادة مــا يكــون البنــك املركــزي أو وزارة املاليــة).

* يمكــن قيــد االئتمــان والقــروض مــن صنــدوق النقــد الــدويل حتــت احلكومــة العامــة أو البنــك املركــزي ،حســب
الكيــان الــذي يحتفــظ باخلصــوم يف دفاتــره (عــادة مــا يكــون البنــك املركــزي أو وزارة املاليــة).

* تُعــرض إرشــادات بشــأن املراكــز مــع صنــدوق النقــد الــدويل يف املرفــق  1-7مــن الفصــل الســابع يف الطبعــة
السادسة.

بنود حسابات ميزان املدفوعات (تابع)

مصفوفة التحول من تبويب البيانات وفق الطبعة اخلامسة من دليل ميزان املدفوعات إىل تبويبها وفق الطبعة السادسة
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 1-4-2-2-4طويلة األجل

التعليق على تغيير املعاملة أو توضيحها

 1-1-2-4-1-4احلكومة العامة

 1-1-4-4-1-4صايف حصة
قطاع األسر يف احتياطيات
التأمين على احلياة ويف صناديق
املعاشات التقاعدية

 2-1-4-4-1-4القطاعات األخرى

الشــركات غيــر املاليــة ،واألســر املعيشــية ،واملؤسســات
غيــر الهادفــة للربــح التــي تخــدم األســر املعيشــية

الشركات املالية األخرى

القطاعات األخرى

شركات تلقي الودائع بخالف البنك املركزي

 1-1-3-4-1-4املصارف

السلطات النقدية (حيثما أمكن)

احلكومة العامة

البنك املركزي

تسديد مبكر لألقساط واحتياطيات مقابل
استحقاقات قائمة
 1-1-1-4-1-4السلطات النقدية

صايف اقتناء األصول املالية

نظــم التأميــن ومعاشــات التقاعــد والضمانــات
املوحــدة )(F6O

 4-1-4أصول أخرى (بشكل جزئي/بند
إضايف)

* وفقــا للطبعــة السادســة ،تعــد الفئــة الوظيفيــة «الســلطات النقديــة» فئــة تكميليــة ،باســتثناء األصــول
االحتياطيــة .ومتــى كانــت الســلطات النقديــة فئــة تكميليــة ،يجــب قيــد معامالتهــا ومراكزهــا كعناصــر أساســية
ضمــن البنــك املركــزي أو احلكومــة العامــة ،حســب الكيــان الــذي يحتفــظ بــاألداة يف دفاتــره.

* بالنســبة للتأميــن علــى غيــر احليــاة يف الطبعــة السادســة ،تتألــف التغيــرات يف احتياطيــات التأميــن الفنيــة مــن التســديد املســبق ألقســاط التأميــن والتغيــرات يف املطالبــات القائمــة .وباملثــل ،يف حالــة التأميــن علــى احليــاة ،ونظــم صناديــق معاشــات
التقاعــد ،وصناديــق التأميــن االدخــاري ،والضمانــات املوحــدة ،فــإن التغيــرات يف االحتياطيــات الفنيــة نتيجــة املعامــات تســجل يف احلســاب املــايل وتتألــف مــن مبالــغ االلتزامــات املقــدرة جتــاه املســتفيدين وحملــة وثائــق التأميــن التــي اســتحقت
خــال الفتــرة .راجــع الفقــرات مــن  46-8إىل  49-8وامللحــق 6ج يف الطبعــة السادســة .ويتطابــق تعريــف االحتياطيــات الفنيــة وفقــا للطبعــة اخلامســة مــع التعريــف الــوارد يف الطبعــة السادســة (راجــع احلاشــية  6يف الفقــرة  257يف الطبعــة اخلامســة)،
حيــث تقيــد االحتياطيــات الفنيــة كبنــد إضــايف منفصــل ضمــن االســتثمارات األخرى/األصــول األخرى/اخلصــوم األخــرى ،حســب االقتضــاء؛ راجــع اجلــدول  7يف الطبعــة اخلامســة .وفقــا للطبعــة السادســة ،يتــم قيــد خمصصــات طلــب األمــوال املُلتــزم بهــا
بموجــب الضمانــات املوحــدة ومعاملتهــا مثــل احتياطيــات التأميــن الفنيــة؛ راجــع الفقــرة  68-5يف الطبعــة السادســة .وال تبــوب الضمانــات املوحــدة كأصول/خصــوم ماليــة يف الطبعــة اخلامســة.

نظم التأمين ومعاشات التقاعد والضمانات املوحدة :التعليقات العامة

طويلة األجل

قصيرة األجل

الشركات غير املالية ،واألسر املعيشية ،واملؤسسات
غير الهادفة للربح التي تخدم األسر املعيشية

طويلة األجل

قصيرة األجل

الشركات املالية األخرى

طويلة األجل

قصيرة األجل

 2-4-2-2-4قصيرة األجل

القطاعات األخرى

 1-3-2-2-4طويلة األجل
 4-2-2-4القطاعات األخرى

طويلة األجل

قصيرة األجل

 3-2-2-4املصارف
 2-3-2-2-4قصيرة األجل

شركات تلقي الودائع بخالف البنك املركزي

ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل،
الطبعة السادسة :العناصر األساسية وبنود
أخرى خمتارة (البنود املعروضة باخلط الطباعي
املائل بنود تكميلية)

إعادة تبويب

دليل ميزان املدفوعات ،الطبعة اخلامسة:
العناصر األساسية والتفاصيل اإلضافية (البنود
املعروضة باخلط الطباعي املائل بنود تكميلية)

بنود حسابات ميزان املدفوعات (تابع)
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مرشد جتميع بيانات ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل
)(F64O

مطالبات صناديق التقاعد على اجلهات الكفيلة

)(F62O
املستحقات التقاعدية )(F63O

مستحقات التأمين على احلياة والتأمين االدخاري

)(F61O

االحتياطيات الفنية للتأمين على غير احلياة

الشركات غير املالية ،واألسر املعيشية ،واملؤسسات
غير الهادفة للربح التي تخدم األسر املعيشية

الشركات املالية األخرى

القطاعات األخرى

شركات تلقي الودائع بخالف البنك املركزي

السلطات النقدية (حيثما أمكن)

احلكومة العامة

البنك املركزي

صايف حتمل اخلصوم

مستحقات املزايا غير التقاعدية )(F65O
خمصصات تغطية املطالبات املشمولة بضمانات
موحدة )(F66O

)(F64O

مطالبات صناديق التقاعد على اجلهات الكفيلة

املستحقات التقاعدية )(F63O

)(F62O

مستحقات التأمين على احلياة والتأمين االدخاري

)(F61O

االحتياطيات الفنية للتأمين على غير احلياة

ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل،
الطبعة السادسة :العناصر األساسية وبنود أخرى
خمتارة (البنود املعروضة باخلط الطباعي املائل
بنود تكميلية)

إعادة تبويب

 2-1-4-4-2-4تسديد مبكر لألقساط
واحتياطيات مقابل استحقاقات قائمة

 1-1-4-4-2-4صايف حصة قطاع األسر
يف احتياطيات التأمين على احلياة ويف
صناديق املعاشات التقاعدية

 4-2-4خصوم أخرى (بشكل جزئي/بند
إضايف)

دليل ميزان املدفوعات ،الطبعة اخلامسة:
العناصر األساسية والتفاصيل اإلضافية (البنود
املعروضة باخلط الطباعي املائل بنود تكميلية)

التعليق على تغيير املعاملة أو توضيحها

* وفقــا للطبعــة السادســة ،تعــد الفئــة الوظيفيــة «الســلطات النقديــة» فئــة تكميليــة ،باســتثناء األصــول
االحتياطيــة .ومتــى كانــت الســلطات النقديــة فئــة تكميليــة ،يجــب قيــد معامالتهــا ومراكزهــا كعناصــر أساســية
ضمــن البنــك املركــزي أو احلكومــة العامــة ،حســب الكيــان الــذي يحتفــظ بــاألداة يف دفاتــره.

* خالفــا للطبعــة السادســة ،ال حتــدد الطبعــة اخلامســة هــذا البنــد للبنــك املركــزي ،واحلكومــة العامــة ،وشــركات
تلقــي الودائــع بخــاف البنــك املركــزي.

بنود حسابات ميزان املدفوعات (تابع)

مصفوفة التحول من تبويب البيانات وفق الطبعة اخلامسة من دليل ميزان املدفوعات إىل تبويبها وفق الطبعة السادسة
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التعليق على تغيير املعاملة أو توضيحها

 1-1-1-4احلكومة العامة

طويلة األجل

قصيرة األجل
 1-2-1-1-4طويلة األجل

 2-2-1-1-4قصيرة األجل

القطاعات األخرى

طويلة األجل
 2-1-1-4القطاعات األخرى

* وفقا للطبعة اخلامسة ،ال توجد حاجة لقيد االئتمانات التجارية كبند منفصل حتت املصارف.

قصيرة األجل

شركات تلقي الودائع بخالف البنك املركزي

السلطات النقدية (حيثما أمكن)
قصيرة األجل
طويلة األجل

 1-1-1-1-4طويلة األجل

 2-1-1-1-4قصيرة األجل

* وفقــا للطبعــة اخلامســة ،ال توجــد حاجــة لقيــد االئتمانــات التجاريــة كبنــد منفصــل حتــت الســلطات النقديــة.
أمــا يف الطبعــة السادســة ،فهنــاك حاجــة لقيــد الســلطات النقديــة ضمــن البيانــات التكميليــة حســب اإلقتضــاء.

طويلة األجل

قصيرة األجل

احلكومة العامة

طويلة األجل

قصيرة األجل

البنك املركزي

صايف اقتناء األصول املالية

االئتمانات التجارية والسلف )(F81O

 1-1-4االئتمانات التجارية  /األصول

* وفقــا للطبعــة اخلامســة ،تُــدرج الســلع التــي أرســلت للخــارج للحصــول علــى خدمــات التصنيــع ضمــن «ســلع للتجهيــز» وتُتســب قيــود التغيــر املتزامــن يف امللكيــة يف احلســاب املــايل ،باســتثناء يف حــاالت معينــة؛ راجــع الفقــرة  199يف الطبعــة اخلامســة.
ووفقــا للطبعــة السادســة ،مل تعــد هنــاك حاجــة إىل هــذه القيــود احملتســبة؛ راجــع الفقــرات مــن  62-10إىل  71-10يف الطبعــة السادســة.

* يف الطبعة السادسة ،يحل مصطلح «االئتمانات التجارية والسلف» حمل مصطلح «االئتمانات التجارية» الوارد يف الطبعة اخلامسة ،يف حين يظل تعريفه دون تغيير؛ راجع الفقرة  70-5يف الطبعة السادسة.

االئتمانات التجارية والسلف :التعليقات العامة

مستحقات املزايا غير التقاعدية )(F65O
خمصصــات تغطيــة املطالبــات املشــمولة بضمانــات
موحــدة )(F66O

ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل،
الطبعة السادسة :العناصر األساسية وبنود
أخرى خمتارة (البنود املعروضة باخلط الطباعي
املائل بنود تكميلية)

إعادة تبويب

دليل ميزان املدفوعات ،الطبعة اخلامسة:
العناصر األساسية والتفاصيل اإلضافية (البنود
املعروضة باخلط الطباعي املائل بنود تكميلية)

بنود حسابات ميزان املدفوعات (تابع)
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مرشد جتميع بيانات ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل

طويلة األجل

قصيرة األجل
 1-2-1-2-4طويلة األجل

 2-2-1-2-4قصيرة األجل

القطاعات األخرى

طويلة األجل
 2-1-2-4القطاعات األخرى

* وفقا للطبعة اخلامسة ،ال توجد حاجة لقيد االئتمانات التجارية كبند منفصل حتت املصارف.

قصيرة األجل

شركات تلقي الودائع بخالف البنك املركزي

السلطات النقدية (حيثما أمكن)
قصيرة األجل
طويلة األجل

 1-1-1-2-4طويلة األجل

 2-1-1-2-4قصيرة األجل

 1-1-2-4احلكومة العامة

 1-2-4االئتمانات التجارية  /اخلصوم

التعليق على تغيير املعاملة أو توضيحها

* وفقــا للطبعــة اخلامســة ،ال توجــد حاجــة لقيــد االئتمانــات التجاريــة كبنــد منفصــل حتــت الســلطات النقديــة.
أمــا يف الطبعــة السادســة ،فهنــاك حاجــة لقيــد الســلطات النقديــة ضمــن البيانــات التكميليــة حســب اإلقتضــاء.

طويلة األجل

قصيرة األجل

احلكومة العامة

طويلة األجل

قصيرة األجل

البنك املركزي

صايف حتمل اخلصوم

االئتمانات التجارية والسلف )(F81O

طويلة األجل

قصيرة األجل

الشركات غير املالية ،واألسر املعيشية ،واملؤسسات
غير الهادفة للربح التي تخدم األسر املعيشية

طويلة األجل

قصيرة األجل

الشركات املالية األخرى

ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل،
الطبعة السادسة :العناصر األساسية وبنود أخرى
خمتارة (البنود املعروضة باخلط الطباعي املائل
بنود تكميلية)

إعادة تبويب

دليل ميزان املدفوعات ،الطبعة اخلامسة:
العناصر األساسية والتفاصيل اإلضافية (البنود
املعروضة باخلط الطباعي املائل بنود تكميلية)

بنود حسابات ميزان املدفوعات (تابع)

مصفوفة التحول من تبويب البيانات وفق الطبعة اخلامسة من دليل ميزان املدفوعات إىل تبويبها وفق الطبعة السادسة
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التعليق على تغيير املعاملة أو توضيحها

السلطات النقدية (حيثما أمكن)
قصيرة األجل
طويلة األجل

طويلة األجل

احلكومة العامة
قصيرة األجل

طويلة األجل

البنك املركزي
قصيرة األجل

صايف اقتناء األصول املالية

حسابات أخرى مستحقة القبض )(F89O

 2-1-2-4-1-4أصول أخرى

 1-2-4-1-4طويلة األجل

 2-2-4-1-4قصيرة األجل

 2-4-1-4احلكومة العامة

 2-1-1-4-1-4أصول أخرى

 1-1-4-1-4طويلة األجل

 2-1-4-1-4قصيرة األجل

 1-4-1-4السلطات النقدية

 4-1-4استثمارات أخرى/أصول أخرى (فئة
متبقية)

* وفقــا للطبعــة السادســة ،تعــد الفئــة الوظيفيــة «الســلطات النقديــة» فئــة تكميليــة ،باســتثناء األصــول
االحتياطيــة .ومتــى كانــت الســلطات النقديــة فئــة تكميليــة ،يجــب قيــد معامالتهــا ومراكزهــا كعناصــر أساســية
ضمــن البنــك املركــزي أو احلكومــة العامــة ،حســب الكيــان الــذي يحتفــظ بــاألداة يف دفاتــره.

حسابات أخرى مستحقة القبض/الدفع :التعليقات العامة
* تعــد بنــود «اســتثمارات أخــرى  /أصــول أخــرى /خصــوم أخــرى وفقــا للطبعــة اخلامســة (حســبما تــرد يف الطبعــة اخلامســة ،اجلــدول رقــم ( :)7العناصــر األساســية وتفاصيــل إضافيــة) فئــة متبقيــة .وإىل جانــب بنــدي «اســتثمارات أخــرى  /حســابات
أخــرى مســتحقة القبض/الدفــع الواردَيــن يف الطبعــة السادســة ،حتتــوي الطبعــة اخلامســة علــى ( )1صــايف حصــة قطــاع األســر يف احتياطيــات التأميــن علــى احليــاة ويف صناديــق املعاشــات التقاعديــة والتســديد املبكــر لألقســاط واالحتياطيــات مقابــل
اســتحقاقات قائمــة؛ يف حيــن أن بنــود الطبعــة اخلامســة هــذه تبــوب يف الطبعــة السادســة حتــت نظــم التأميــن ومعاشــات التقاعــد والضمانــات املوحــدة؛ و( )2اســتثمارات أخــرى  /حقــوق ملكيــة أخــرى؛ و( )3بنــود أخــرى يتعــذر إدراجهــا يف أماكــن أخــرى؛
ووفقــا للطبعــة السادســة تُعــزى هــذه البنــود إىل األداة املاليــة املالئمــة.

طويلة األجل

قصيرة األجل

الشركات غير املالية ،واألسر املعيشية ،واملؤسسات
غير الهادفة للربح التي تخدم األسر املعيشية

طويلة األجل

قصيرة األجل

الشركات املالية األخرى

ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل،
الطبعة السادسة :العناصر األساسية وبنود
أخرى خمتارة (البنود املعروضة باخلط الطباعي
املائل بنود تكميلية)

إعادة تبويب

دليل ميزان املدفوعات ،الطبعة اخلامسة:
العناصر األساسية والتفاصيل اإلضافية (البنود
املعروضة باخلط الطباعي املائل بنود تكميلية)

بنود حسابات ميزان املدفوعات (تابع)

مرشد جتميع بيانات ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل
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 3-4-1-4املصارف

طويلة األجل

قصيرة األجل

احلكومة العامة

طويلة األجل

 1-2-4-2-4طويلة األجل

 2-2-4-2-4قصيرة األجل

 1-1-2-4-1-4احلكومة العامة

 2-1-4-2-4قصيرة األجل

 1-4-2-4السلطات النقدية

 4-1-4خصوم أخرى (فئة متبقية)

 4-1-4منها :صايف حصة قطاع األسر يف
احتياطيات التأمين على احلياة
ويف صناديق املعاشات التقاعدية
 1-1-4-4-1-4قطاع األسر

 1-1-1-4-1-4السلطات النقدية
 1-1-3-4-1-4املصارف
 1-1-2-4-1-4احلكومة العامة
 2-1-4-4-1-4القطاعات األخرى

 4-1-4منها :تسديد مبكر لألقساط
واحتياطيات مقابل استحقاقات
قائمة

 4-4-1-4القطاعات األخرى
 2-4-4-1-4قصيرة األجل
 1-4-4-1-4طويلة األجل
 3-1-4-4-1-4أصول أخرى

 1-3-4-1-4طويلة األجل
 2-1-3-4-1-4أصول أخرى

 2-3-4-1-4قصيرة األجل

 1-1-4-2-4طويلة األجل

قصيرة األجل

البنك املركزي

صايف حتمل اخلصوم

حسابات أخرى مستحقة الدفع )(F89O

طويلة األجل

قصيرة األجل

الشركات غير املالية ،واألسر املعيشية ،واملؤسسات
غير الهادفة للربح التي تخدم األسر املعيشية

طويلة األجل

قصيرة األجل

الشركات املالية األخرى

طويلة األجل

قصيرة األجل

القطاعات األخرى

طويلة األجل

قصيرة األجل

شركات تلقي الودائع بخالف البنك املركزي

ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل،
الطبعة السادسة :العناصر األساسية وبنود أخرى
خمتارة (البنود املعروضة باخلط الطباعي املائل
بنود تكميلية)

إعادة تبويب

دليل ميزان املدفوعات ،الطبعة اخلامسة:
العناصر األساسية والتفاصيل اإلضافية (البنود
املعروضة باخلط الطباعي املائل بنود تكميلية)

التعليق على تغيير املعاملة أو توضيحها

* وفقــا للطبعــة السادســة ،تعــد الفئــة الوظيفيــة «الســلطات النقديــة» فئــة تكميليــة ،باســتثناء األصــول
االحتياطيــة .ومتــى كانــت الســلطات النقديــة فئــة تكميليــة ،يجــب قيــد معامالتهــا ومراكزهــا كعناصــر أساســية
ضمــن البنــك املركــزي أو احلكومــة العامــة ،حســب الكيــان الــذي يحتفــظ بــاألداة يف دفاتــره.

* يتــم تعديــل تبويــب هــذه العناصــر الفرعيــة الــواردة يف الطبعــة اخلامســة ،وهــي الفئــة رقــم -1-4
 ،4االســتثمارات األخرى/األصــول األخــرى إىل فئــة نظــم التأميــن ومعاشــات التقاعــد والضمانــات
املوحــدة ) (F6Oيف الطبعــة السادســة.

بنود حسابات ميزان املدفوعات (تابع)

مصفوفة التحول من تبويب البيانات وفق الطبعة اخلامسة من دليل ميزان املدفوعات إىل تبويبها وفق الطبعة السادسة

305
صايف حتمل اخلصوم

حقوق السحب اخلاصة )(F12

طويلة األجل

قصيرة األجل

الشركات غير املالية ،واألسر املعيشية ،واملؤسسات
غير الهادفة للربح التي تخدم األسر املعيشية

طويلة األجل

قصيرة األجل

الشركات املالية األخرى

طويلة األجل

قصيرة األجل

القطاعات األخرى

طويلة األجل

قصيرة األجل

شركات تلقي الودائع بخالف البنك املركزي

السلطات النقدية (حيثما أمكن)
قصيرة األجل
طويلة األجل

ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل،
الطبعة السادسة :العناصر األساسية وبنود
أخرى خمتارة (البنود املعروضة باخلط الطباعي
املائل بنود تكميلية)

إعادة تبويب

 2-1-4-4-2-4قطاعات أخرى

 4-2-4منها :تسديد مبكر لألقساط
واحتياطيات مقابل استحقاقات
قائمة

 4-2-4منها :صايف حصة قطاع األسر يف
احتياطيات التأمين على احلياة
ويف صناديق املعاشات التقاعدية
 1-1-4-4-2-4قطاع األسر

 3-1-4-4-2-4خصوم أخرى

 1-4-4-2-4طويلة األجل

 2-4-4-2-4قصيرة األجل

 4-4-2-4القطاعات األخرى

 1-3-4-2-4طويلة األجل

 2-3-4-2-4قصيرة األجل

 3-4-2-4املصارف

دليل ميزان املدفوعات ،الطبعة اخلامسة:
العناصر األساسية والتفاصيل اإلضافية (البنود
املعروضة باخلط الطباعي املائل بنود تكميلية)

التعليق على تغيير املعاملة أو توضيحها

* وفقــا للطبعــة السادســة ،يقيــد تخصيــص حقــوق الســحب اخلاصــة ألعضــاء صنــدوق النقــد الــدويل باعتبــاره
حتمــا خلصــم؛ راجــع الفقــرة  50-8يف الطبعــة السادســة .غيــر أن الطبعــة اخلامســة ال تعتبــر تخصيــص
حقــوق الســحب اخلاصــة خصــوم؛ راجــع الفقــرة  440يف الطبعــة اخلامســة.

* يتــم تعديــل تبويــب هــذه العناصــر الفرعيــة الــواردة يف الطبعــة اخلامســة ،وهــي الفئــة رقــم -1-4
 ،4االســتثمارات األخرى/األصــول األخــرى إىل فئــة نظــم التأميــن ومعاشــات التقاعــد والضمانــات
املوحــدة ) (F6Oيف الطبعــة السادســة.

بنود حسابات ميزان املدفوعات (تابع)
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التعليق على تغيير املعاملة أو توضيحها

6

أصول احتياطية أخرى

وضع االحتياطي يف الصندوق

حقوق السحب اخلاصة )(F12

 4-5النقد األجنبي

 3-5وضع االحتياطي لدى الصندوق
 1-3-5الودائع
 2-3-5القروض

 1-5الذهب النقدي

 2-5حقوق السحب اخلاصة

حسابات الذهب غير اخملصصة

6

سبائك الذهب*

الذهب النقدي )(F11

األصول االحتياطية )(FR

 -5األصول االحتياطية

* تُعرض إرشادات بشأن املراكز مع صندوق النقد الدويل يف املرفق  1-7من الفصل السابع يف الطبعة السادسة.

* راجع األصول االحتياطية ،التعليقات العامة :الذهب النقدي.

* يف الطبعــة السادســة ،يتــم وصــف معاملــة األصــول اجملمعــة واألصــول احملتفــظ بهــا يف الصناديــق احلكوميــة ذات الغــرض اخلــاص بمــا يتســق مــع املبــادئ العامــة لألصــول االحتياطيــة؛ بينمــا مل يتــم وصفهــا يف الطبعــة اخلامســة .ويتــم توضيــح
كيفيــة معاملــة األصــول املرهونــة املدرجــة ضمــن األصــول االحتياطيــة؛ راجــع الفقــرات  93-6و 99-6ومــن  107-6إىل  109-6يف الطبعــة السادســة .وتتنــاول الفقــرة  110-6يف الطبعــة السادســة كيفيــة معاملــة األصــول اجملمــدة غيــر املؤهلــة
كأصــول احتياطيــة.

* خالفا للطبعة اخلامسة ،ال تُدرج األرصدة التشغيلية للوكاالت احلكومية ضمن األصول االحتياطية يف الطبعة السادسة؛ راجع الفقرة  112-6يف الطبعة السادسة والفقرة  433يف الطبعة اخلامسة.

* يف الطبعــة السادســة ،تــم جعــل شــروط إدراج املراكــز الدائنــة الصافيــة يف ترتيبــات املدفوعــات اإلقليميــة ضمــن األصــول االحتياطيــة متســقة مــع املبــادئ العامــة لألصــول االحتياطيــة وبالتــايل أصبحــت أكثــر تقييــدا؛ راجــع الفقــرة  112-6يف الطبعــة
السادســة والفقرة  432يف الطبعة اخلامســة.

* الذهــب النقــدي :وفقــا للطبعــة السادســة ،وخالفــا للطبعــة اخلامســة ،تُــدرج حســابات الذهــب غيــر اخملصصــة التــي حتتفــظ بهــا الســلطات النقديــة ألغــراض االحتياطيــات ضمــن الذهــب النقــدي ،الــذي ينقســم إىل ســبائك الذهــب وحســابات الذهــب غيــر
اخملصصــة .وتُــدرج احلســابات غيــر اخملصصــة للمعــادن النفيســة األخــرى التــي يحتفــظ بهــا غيــر املقيميــن ضمــن العملــة والودائــع؛ راجــع الفقــرات  39-5ومــن  74-5إىل  78-5يف الطبعــة السادســة .ويــرد يف الطبعــة السادســة شــرح واســع النطــاق
لكيفيــة قيــد مبــادالت الذهــب؛ راجــع الفقــرة  82-6يف الطبعــة السادســة .ويتســق هــذا الشــرح مــع املبــادئ العامــة للطبعــة اخلامســة ،رغــم أنهــا أكثــر إيجــازا؛ راجــع الفقــرة  434يف الطبعــة اخلامســة.

األصول االحتياطية :التعليقات العامة

ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل،
الطبعة السادسة :العناصر األساسية وبنود أخرى
خمتارة (البنود املعروضة باخلط الطباعي املائل
بنود تكميلية)

إعادة تبويب

دليل ميزان املدفوعات ،الطبعة اخلامسة:
العناصر األساسية والتفاصيل اإلضافية (البنود
املعروضة باخلط الطباعي املائل بنود تكميلية)

بنود حسابات ميزان املدفوعات (تابع)

مصفوفة التحول من تبويب البيانات وفق الطبعة اخلامسة من دليل ميزان املدفوعات إىل تبويبها وفق الطبعة السادسة
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األوراق املالية

االستثمار يف حصص امللكية املرتبط
بتخفيض الدين
أدوات الدين

االستثمار املباشر

املنح املتلقاة من حسابات الدعم التابعة
لصندوق النقد الدويل

املنح األخرى فيما بين احلكومات

اإلعفاء من الدين

التحويالت اجلارية و/أو الرأسمالية

بنود للتذكرة – التمويل االستثنائي

صايف السهو واخلطأ

املشتقات املالية )*(F7R
7

مطالبات/استحقاقات أخرى

)(F5R

حصــص (حقــوق) امللكيــة وأســهم صناديــق االســتثمار

 2-2-2أخرى

 1-2-2االستثمار املرتبط بتخفيض الدين

 2-2االستثمار املباشر

 1-1-2اإلعفاء من الدين
 2-1-2منح حكومية أخرى
 3-1-2منح متلقاة من حساب الدعم
لدى الصندوق

 1-2التحويالت

 -2معامالت التمويل االستثنائي

 3-4-5املشتقات املالية

 1-2-5-5حقوق ملكية

 2-2-5-5سندات الدين

 2-5-5أوراق مالية

 1-5-5العملة والودائع

 5-5استحقاقات أخرى (بشكل جزئي)

 1-2-4-5حقوق امللكية

طويلة األجل )(F32R

قصيرة األجل )(F31R

 2-2-4-5سندات وأذونات

 3-2-4-5أدوات السوق النقدية

سندات الدين )(F3R

 2-4-5أوراق مالية

مطالبات على كيانات أخرى

مطالبات على السلطات النقدية

 2-1-4-5لدى املصارف

 1-4-5العملة والودائع
 1-1-4-5لدى السلطات النقدية

العملة والودائع

ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل،
الطبعة السادسة :العناصر األساسية وبنود
أخرى خمتارة (البنود املعروضة باخلط الطباعي
املائل بنود تكميلية)

إعادة تبويب

دليل ميزان املدفوعات ،الطبعة اخلامسة:
العناصر األساسية والتفاصيل اإلضافية (البنود
املعروضة باخلط الطباعي املائل بنود تكميلية)

التعليق على تغيير املعاملة أو توضيحها

يُشــتق صــايف الســهو واخلطــأ كقيمــة متبقيــة علــى أســاس قيمــة صــايف اإلقراض/صــايف االقتــراض مــن
احلســاب املــايل ناقصــا قيمــة نقــس البنــد عنــد إشــتقاقه مــن احلســاب اجلــاري واحلســاب الرأســمايل؛ راجــع
الفقــرة  24-2واجلــدول  1-2يف الطبعــة السادســة.

* وفقــا للطبعــة اخلامســة ،تعــد االســتحقاقات األخــرى فئــة متبقيــة تشــمل جــزء مــن العملــة والودائــع واألوراق
املاليــة غيــر املدرجــة يف أماكــن أخــرى؛ راجــع الفقــرة  443يف الطبعــة اخلامســة .ووفقــا للطبعــة السادســة،
تشــمل املطالبات/االســتحقاقات األخــرى القــروض إىل الشــركات غيــر املقيمــة غيــر املتلقيــة للودائــع،
والقــروض طويلــة األجــل إىل حســابات صنــدوق النقــد الــدويل االســتئمانية واجبــة الســداد بســهولة ،والقــروض
الناشــئة عــن اتفاقــات إعــادة الشــراء العكســية (مــا مل تبــوب ضمــن الودائــع) ،واألصــول املاليــة األخــرى غيــر
املدرجــة يف موضــع آخــر التــي تفــي باملبــادئ العامــة لألصــول االحتياطيــة؛ راجــع الفقــرة  92-6يف الطبعــة
السادســة.

* توضــح الطبعــة السادســة أن األوراق املاليــة التــي تــم حتويلهــا بموجــب اتفاقــات إعــادة شــراء يمكــن ()1
إدراجهــا كأصــول احتياطيــة مــع إبــاغ بيانــات القــرض الــذي يتــم حتملــه (إذا كان ممنوحــا لكيــان غيــر
مقيــم) ضمــن االســتثمارات األخرى/اخلصوم/القــروض (وتبويبــه كبنــد للتذكــرة حتــت اخلصــوم املرتبطــة
باالحتياطيــات)؛ أو ( )2اســتبعادها مــن األصــول االحتياطيــة وتعديــل تبويبهــا وإدراجهــا ضمــن اســتثمارات
احلافظــة؛ راجــع الفقــرات مــن  88-6إىل  90-6يف الطبعــة السادســة .وتــؤدي األوراق املاليــة التــي يتــم
احلصــول عليهــا كضمــان بموجــب اتفاقــات إعــادة شــراء عكســية إىل تغيــر امللكيــة القانونيــة وليــس امللكيــة
االقتصاديــة وبالتــايل ال ينبغــي إدراجهــا ضمــن األصــول (أو احلافظــة) االحتياطيــة ملقتــرض األوراق
املاليــة؛ راجــع الفقــرات  54-5و 58-7و 59-7يف الطبعــة السادســة .وال تناقــش الطبعــة اخلامســة كيفيــة
معاملــة معامــات إعــادة الشــراء ضمــن األصــول االحتياطيــة.

بنود حسابات ميزان املدفوعات (تابع)
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استثمارات أخرى – اخلصوم

 4-2استثمارات أخرى :خصوم

الفائدة

أصل الدين

إلغاء (إسقاط) املتأخرات

 2-5-4-2الفوائد
 6-4-2إسقاط املتأخرات
 1-6-4-2األصل
 2-6-4-2الفوائد

الفائدة

أصل الدين

 1-5-4-2األصل

إعادة جدولة املتأخرات

 2-4-4-2الفوائد
 5-4-2إعادة جدولة املتأخرات

الفائدة

أصل الدين

سداد املتأخرات

 1-4-4-2األصل

 4-4-2سداد املتأخرات

فائدة جزائية

 3-3-4-2الفوائد األصلية

 2-3-4-2األصل من الدين طويل األجل
 4-3-4-2الفوائد اجلزائية

الفائدة األصلية

أصل الدين يف الدين طويل األجل

أصل الدين يف الدين قصير األجل

 3-4-2تراكم املتأخرات
 1-3-4-2األصل من الدين قصير األجل

تراكم املتأخرات

متأخرات السداد

 2-4-2إعادة جدولة الدين القائم

*9*8

إعادة جدولة الدين القائم

املســحوبات مــن القــروض اجلديــدة التــي تنشــئها
الســلطات أو القطاعــات األخــرى بالنيابــة عــن
ا لســلطا ت

 1-4-2السحوبات على
القروض اجلديدة بواسطة
السلطات أو بواسطة القطاعات األخرى

*8

استثمار احلافظة – اخلصوم

*8

 3-2استثمار احلافظة:
االقتراض من قبل السلطات أو من
قبل قطاعات أخرى

ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل،
الطبعة السادسة :العناصر األساسية وبنود أخرى
خمتارة (البنود املعروضة باخلط الطباعي املائل
بنود تكميلية)

إعادة تبويب

دليل ميزان املدفوعات ،الطبعة اخلامسة:
العناصر األساسية والتفاصيل اإلضافية (البنود
املعروضة باخلط الطباعي املائل بنود تكميلية)

التعليق على تغيير املعاملة أو توضيحها

* يف الطبعــة السادســة ،يتــم اإلبقــاء علــى املتأخــرات ضمــن األصول/اخلصــوم األصليــة وتُقيَّــد كبنــد للتذكــرة
إذا كانــت مرتبطــة بالتمويــل االســتثنائي (وبخــاف ذلــك تُقيَّــد كبنــد تكميلــي) .ووفقــا للطبعــة اخلامســة ،يُعــدل
تبويــب متأخــرات الســداد مــن األصول/اخلصــوم األصليــة إىل أصول/خصــوم أخــرى قصيــرة األجــل وتُطلــب
كبنــد تكميلــي؛ راجــع الفقــرات مــن  99-5إىل  102-5و 58-8و 59-8يف الطبعــة السادســة ،والفقــرات
 453و 528و 529يف الطبعــة اخلامســة.

بنود حسابات ميزان املدفوعات (تابع)

مصفوفة التحول من تبويب البيانات وفق الطبعة اخلامسة من دليل ميزان املدفوعات إىل تبويبها وفق الطبعة السادسة
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التعليق على تغيير املعاملة أو توضيحها

* 9متأخرات السداد املرتبطة بالتمويل االستثنائي .وهي ليست معاملة ولكنها متضمنة يف العرض «التحليلي»؛ راجع الفقرة  17-14والفقرة م 21-1:يف امللحق  1يف الطبعة السادسة.

* 8يجب حتديد القطاع املشارك والعنصر األساسي الذي يُدرج فيه البند.

* 7األصول واخلصوم جممعة ومبلغة كرقم صاف لألصول ناقصا اخلصوم ،وتُدرج ضمن األصول.

* 6إذا كانت متاحة للنشر.

* 5يُفضل إبالغ بيانات األصول واخلصوم كل على حدة ،ولكن بخالف ذلك تبلغ كرقم صاف للخصوم ناقصا األصول ،وتُدرج ،حسب األعراف ،ضمن األصول.

* 4إذا كانت متاحة للنشر .وإن مل تكن متاحة للنشر ،يتم إدراجها ضمن بند استثمارات أخرى – الفائدة.

* 3البناء باخلارج – البناء (دائن)؛ والسلع واخلدمات املقتناة (مدين) .والبناء يف االقتصاد املبلغ – السلع واخلدمات املقتناة (دائن)؛ والبناء (مدين).

* 2العناصــر األساســية بالنســبة للبلــدان التــي ال يمكنهــا (ألســباب تتعلــق بالســرية علــى ســبيل املثــال) تقديــم توزيــع كامــل خلدمــات النقــل حســب طريقــة النقــل؛ وبخــاف ذلــك قيدهــا كبنــد تكميلــي ،ولكــن يمكــن اشــتقاق البيانــات بتجميــع العناصــر
األساســية لــكل طريقــة مــن طــرق النقــل.

* 1يمكن االطالع على تفاصيل إضافية يف «التصنيف املوسع خلدمات ميزان املدفوعات» ،راجع املرفق الثاين يف دليل إحصاءات التجارة الدولية يف اخلدمات بعنوان «التصنيف املوسع خلدمات ميزان املدفوعات».

ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل،
الطبعة السادسة :العناصر األساسية وبنود
أخرى خمتارة (البنود املعروضة باخلط الطباعي
املائل بنود تكميلية)

إعادة تبويب

دليل ميزان املدفوعات ،الطبعة اخلامسة:
العناصر األساسية والتفاصيل اإلضافية (البنود
املعروضة باخلط الطباعي املائل بنود تكميلية)

بنود حسابات ميزان املدفوعات (تتمة)
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مرشد جتميع بيانات ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل

التعليق على تغيير املعاملة أو توضيحها

* يتم االعتراف أيضا بالبيانات القائمة على مبدأ الوجهة باعتبارها ضرورية ألغراض كثيرة؛ راجع الفقرتين  44-6و 45-6يف الطبعة السادسة .وترد التفاصيل الالزمة إلعداد هذه البيانات يف اإلطار  4-6يف الطبعة السادسة.

* يف الطبعــة السادســة ،تُعــرض بيانــات االســتثمار املباشــر علــى أســاس األصــول واخلصــوم ،وليــس حســب مبــدأ الوجهــة الــوارد يف الطبعــة اخلامســة .ويف العناصــر األساســية ،يتــم تبويــب االســتثمار املباشــر وفقــا للعالقــة بيــن املســتثمر والكيــان
املتلقــي لالســتثمار؛ راجــع الفقــرات مــن  37-6إىل  41-6يف الطبعــة السادســة .وبالتــايل ،يقــوم االقتصــاد القائــم بإبــاغ بيانــات املســتثمر املباشــر بقيــد أصــول املســتثمر املباشــر حتــت بنــد «مســتثمر مباشــر يف مؤسســات اســتثمار مباشــر» ،كمــا
يقــوم االقتصــاد القائــم بإبــاغ بيانــات مؤسســات االســتثمار املباشــر بقيــد اخلصــوم (املقابلــة) ملؤسســات االســتثمار املباشــر (ســواء كانــت هنــاك عالقــة ملكيــة مباشــرة أم غيــر مباشــرة) حتــت ذات البنــد؛ راجــع الفقــرة ( 37-6أ) يف الطبعــة السادســة.
ويقــوم االقتصــاد القائــم بإبــاغ بيانــات مؤسســات االســتثمار بقيــد أصــول مؤسســات االســتثمار املباشــر حتــت بنــد «مؤسســات اســتثمار مباشــر يف مســتثمر مباشــر» (اســتثمار عكســي) ،كمــا يقــوم االقتصــاد القائــم بإبــاغ بيانــات املســتثمر املباشــر
بقيــد خصــوم املســتثمر املباشــر (ســواء كانــت هنــاك عالقــة ملكيــة مباشــرة أم غيــر مباشــرة) حتــت ذات البنــد؛ راجــع الفقــرة ( 37-6ب) يف الطبعــة السادســة .ويقــوم االقتصــاد القائــم باإلبــاغ بقيــد األصــول و/أو اخلصــوم حســب األحــوال حتــت بنــد
« بيــن مؤسســات زميلــة»؛ راجــع الفقــرة  17-6يف الطبعــة السادســة.

االستثمار املباشر :التعليقات العامة

* تُــدرج حمتويــات ملحــق املشــتقات املاليــة لعــام  .2000وبالتــايل ،ال تتوافــق رمــوز العناصــر األساســية والتفاصيــل اإلضافيــة وفقــا للطبعــة اخلامســة يف مصفوفــة التحــول هــذه مــع الطبعــة اخلامســة مــن دليــل ميــزان املدفوعــات لعــام  1993بــل
مــع الرمــوز املعدلــة كمــا تــرد يف ملحــق املشــتقات املاليــة لعــام .2000

* تُــدرج األصــول واخلصــوم املاليــة للكيانــات (املهاجريــن) التــي تتغيــر إقامتهــا باعتبارهــا تغيــرات أخــرى يف احلجــم؛ راجــع الفقــرات مــن  21-9إىل  23-9يف الطبعــة السادســة ،وليــس باعتبارهــا معامــات كمــا هــي احلــال يف الطبعــة اخلامســة،
راجــع الفقــرة  354يف الطبعــة اخلامســة.

* يتم استحداث قاعدة للتمييز بين شطب الدين واإلعفاء منه؛ راجع الفقرة  10-9يف الطبعة السادسة.

* يتم شرح التغييرات األخرى يف حساب األصول /اخلصوم املالية وتتم االستفاضة يف توضيح الفرق بين إعادة التقييم جراء تغير اسعار الصرف وغيره من أشكال إعادة التقييم؛ راجع الفصل  9يف الطبعة السادسة.

* يف الطبعــة السادســة ،يتــم اســتحداث التقســيم بحســب العمــات كبنــد للتذكــرة بالنســبة ملطالبــات الديــن ،وخصــوم الديــن ،ومراكــز املشــتقات املاليــة جتــاه غيــر املقيميــن؛ راجــع اجلــدول األول يف امللحــق  9جيــم يف الطبعــة السادســة .ويوصــى بإعــداد
بيانــات أجــل االســتحقاق املتبقــي جملموعــة خمتــارة مــن بيانــات املركــز املــايل؛ راجــع الفقــرات مــن  103-5إىل  105-5يف الطبعــة السادســة.

* يف الطبعــة السادســة ،يتســق التبويــب ،والترصيــد ،والتسلســل يف وضــع االســتثمار الــدويل مــع احلســاب املــايل ،وحســاب الدخــل األويل يف ميــزان املدفوعــات ،ومــع التغيــرات األخــرى يف وضــع االســتثمار الــدويل بغيــة تســهيل عمليــات املطابقــة
وحســاب معــدالت العائــد؛ راجــع الفقرتيــن  13-7و 5-8يف الطبعــة السادســة.

* يف الطبعــة السادســة ،يتــم اإلبقــاء علــى املتأخــرات ضمــن األصول/اخلصــوم األصليــة وتُقيَّــد كبنــد للتذكــرة إذا كانــت مرتبطــة بالتمويــل االســتثنائي (وبخــاف ذلــك تُقيَّــد كبنــد تكميلــي) .ويف الطبعــة اخلامســة ،يُعــدل تبويــب متأخــرات الســداد مــن
األصول/اخلصــوم األصليــة إىل أصول/خصــوم أخــرى قصيــرة األجــل وتُطلــب كبنــد تكميلــي؛ راجــع الفقــرات مــن  99-5إىل  102-5و 58-8و 59-8يف الطبعــة السادســة ،والفقــرات  453و 528و 529يف الطبعــة اخلامســة.

* يف الطبعــة السادســة ،يتســق التبويــب املفصــل لألصــول واخلصــوم املاليــة مــع التفاصيــل واملصطلحــات الــواردة يف نظــام احلســابات القوميــة ودليــل اإلحصــاءات النقديــة واملاليــة لعــام 2000؛ راجــع اجلــدول  3-5يف الطبعــة السادســة .ويف
الطبعــة اخلامســة ،تُمــع األدوات يف العناصــر األساســية ويتــم إعطاؤهــا أســماء خمتلفــة يف مواضــع خمتلفــة.

* يف الطبعــة السادســة ،يحــل البنــك املركــزي حمــل الســلطات النقديــة كقطــاع فرعــي مؤسســي ،بينمــا تظــل الســلطات النقديــة مفهومــا أساســيا لتعريــف األصــول االحتياطيــة وقطاعــا فرعيــا تكميليــا حيثمــا أمكــن؛ راجــع الفقرتيــن  70-4و 66-6يف
الطبعــة السادســة .وتســتحدث الطبعــة السادســة تقســيم القطاعــات األخــرى إىل «الشــركات املاليــة األخــرى والشــركات غيــر املاليــة ،واألســر املعيشــية ،واملؤسســات غيــر الهادفــة للربــح التــي تخــدم األســر املعيشــية» راجــع اجلــدول  2-4مــن الفصــل 4
يف الطبعــة السادســة.

وضع االستثمار الدويل :التعليقات العامة

ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل ،الطبعة
السادسة :العناصر األساسية وبنود أخرى خمتارة
(البنود املعروضة باخلط الطباعي املائل بنود تكميلية)

إعادة تبويب

دليل ميزان املدفوعات ،الطبعة
اخلامسة :العناصر األساسية
والتفاصيل اإلضافية
(البنود املعروضة باخلط الطباعي
املائل بنود تكميلية)

بنود وضع االستثمار الدويل

التغيرات التي طرأت على املعاملة أو التبويب يف الطبعة السادسة من دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل

مصفوفة التحول من تبويب البيانات وفق الطبعة اخلامسة من دليل ميزان املدفوعات إىل تبويبها وفق الطبعة السادسة
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التعليق على تغيير املعاملة أو توضيحها

منها :أسهم أو وحدات صناديق االستثمار )(AF52D
منها :أسهم أو وحدات صناديق سوق املال )(AF521D

إذا كانت املؤسسة األم صاحبة السيطرة النهائية مقيمة
إذا كانت املؤسسة األم صاحبة السيطرة النهائية غير مقيمة
إذا كانت املؤسسة األم صاحبة السيطرة النهائية غير معروفة

بين مؤسسات زميلة

 1-1-1استحقاقات على
املستثمرين املباشرين

 1-1رأس مال حقوق امللكية
والعائدات املعاد استثمارها

 -1االستثمار املباشر يف االقتصاد القائم
بإعداد البيان

 1-1-1استحقاقات على
مؤسسات منتسبة

مؤسسات استثمار مباشر يف مستثمر مباشر (استثمار عكسي)

مستثمر مباشر يف مؤسسات استثمار مباشر

حصص (حقوق) امللكية وأسهم صناديق
االستثمار )(AF5D

 -1االستثمار املباشر يف اخلارج
 1-1رأس مال حقوق امللكية
والعائدات املعاد استثمارها

االستثمار املباشر )(AFD

وضع االستثمار الدويل/األصول

* ال يرد ذكر املؤسسات الزميلة صراحة يف الطبعة اخلامسة.

* يف الطبعــة السادســة ،يحــل بنــد حصــص امللكيــة وأســهم صناديــق االســتثمار
حمــل بنــد رأس مــال حقــوق امللكيــة والعائــدات املعــاد اســتثمارها الــوارد يف
الطبعــة اخلامســة.

* يف الطبعــة السادســة ،تُســتبعد مــن االســتثمار املباشــر جميــع الديــون بيــن أنــواع خمتــارة مــن الشــركات املاليــة املنتســبة ،وذلــك خالفــا ملــا ورد يف الطبعــة اخلامســة ،حيــث تــم إدراج مــا يُطلــق عليــه الديــن الدائــم ضمــن االســتثمار املباشــر .والشــركات
املاليــة التــي ينطبــق عليهــا ذلــك هــي البنــوك املركزيــة ،وشــركات تلقــي الودائــع بخــاف البنــك املركــزي ،وصناديــق االســتثمار ،وجهــات الوســاطة املاليــة األخــرى عــدا شــركات التأميــن وصناديــق معاشــات التقاعــد؛ راجــع الفقــرة  28-6يف الطبعــة
السادسة.

* يتــم اســتحداث مفهــوم األمــوال العابــرة؛ راجــع الفقرتيــن  33-6و 34-6يف الطبعــة السادســة .وينبغــي علــى معــدي البيانــات يف االقتصــادات التــي توجــد يف حســاباتها أمــوال مــارة بقيــم كبيــرة أن ينظــروا يف إمكانيــة إعــداد بيانــات تكميليــة عــن
األمــوال العابــرة ،وفقــا للتعاريــف القوميــة.

* يمكــن إدراج احتياطيــات التأميــن الفنيــة يف االســتثمار املباشــر؛ راجــع الفقــرة  27-6يف الطبعــة السادســة .أمــا يف الطبعــة اخلامســة ،فتُســتبعد االحتياطيــات الفنيــة ملؤسســات التأميــن مــن رصيــد االســتثمار املباشــر؛ راجــع الفقــرة  379يف
الطبعــة اخلامســة.

* تُعامــل توزيعــات األربــاح املتراكمــة كمســحوبات مــن حصــص امللكيــة؛ راجــع الفقــرة  23-8يف الطبعــة السادســة .وال يُســتخدم مصطلــح « توزيعــات األربــاح املتراكمــة « يف الطبعــة اخلامســة ،لكــن معاملتــه يف الطبعــة السادســة تتســق مــع املبــادئ
العامــة للطبعــة اخلامســة (ال ســيما التوزيعــات لــدى التصفيــة؛ راجــع الفقــرة  290يف الطبعــة اخلامســة).

* يتــم تقييــم االســتثمار املباشــر حســب أفضــل مؤشــر ألســعار الســوق .ولالطــاع علــى كيفيــة صياغــة قيــم تقديريــة يف حالــة عــدم توافــر قيــم ســوقية فعليــة لألســهم التــي ال يتــم تداولهــا بصفــة منتظمــة ،راجــع الفقــرة ( 15-7وغيرهــا) يف الطبعــة
السادســة .ويف الطبعــة اخلامســة ،تــم اعتمــاد التقييــم بأســعار الســوق مــن حيــث املبــدأ ،مــع مالحظــة أن القيــم الدفتريــة عــادة مــا تســتخدم يف الواقــع العملــي؛ راجــع الفقــرة  467يف الطبعــة اخلامســة.

* يف الطبعــة السادســة ،يتــم اعتمــاد «إطــار عالقــات االســتثمار املباشــر» ) (FDIRلتحديــد عالقــات االســتثمار املباشــر؛ راجــع الفقــرات مــن  8-6إىل  18-6واإلطــار  1-6يف الطبعــة السادســة .وتُــذف ملكيــة األســهم العاديــة مــن التعريــف
التشــغيلي لالســتثمار املباشــر؛ راجــع الفقرتيــن  12-6و 19-6يف الطبعــة السادســة .وتُــدرج يف ذات الطبعــة فئــة منفصلــة لالســتثمار يف املؤسســات الزميلــة ،راجــع الفقــرة ( 17-6ج) يف الطبعــة السادســة .ويتــم توضيــح نطــاق تغطيــة عالقــات
االســتثمار املباشــر الناجتــة عــن القــوة التصويتيــة غيــر املباشــرة وكذلــك املؤسســات الزميلــة؛ راجــع الفقــرة  14-6يف الطبعــة السادســة.

ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل ،الطبعة
السادسة :العناصر األساسية وبنود أخرى خمتارة
(البنود املعروضة باخلط الطباعي املائل بنود تكميلية)

إعادة تبويب

دليل ميزان املدفوعات ،الطبعة
اخلامسة :العناصر األساسية
والتفاصيل اإلضافية
(البنود املعروضة باخلط الطباعي
املائل بنود تكميلية)

بنود وضع االستثمار الدويل (تابع)

مرشد جتميع بيانات ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل
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احلكومة العامة
السلطات النقدية (حيثما أمكن)

البنك املركزي
 2-1-2احلكومة العامة

 1-2سندات امللكية

أ -األصول

 -2استثمار احلافظة

 1-2-1استحقاقات على املستثمرين
املباشرين

 2-1رأسمال آخر

 -1اســتثمار مباشــر يف االقتصــاد القائــم
بإعــداد البيــان

 1-2-1استحقاقات على
مؤسسات منتسبة

 2-1رأسمال آخر

 -1االستثمار املباشر يف اخلارج

 1-1-2السلطات النقدية

حصص امللكية وأسهم صناديق االستثمار )(AF5P

استثمار احلافظة)(AFP

إذا كانت املؤسسة األم صاحبة السيطرة النهائية مقيمة
إذا كانت املؤسسة األم صاحبة السيطرة النهائية غير مقيمة
إذا كانت املؤسسة األم صاحبة السيطرة النهائية غير معروفة

   بين مؤسسات زميلة

مؤسسات استثمار مباشر يف مستثمر مباشر
(استثمار عكسي)

   مستثمر مباشر يف مؤسسات استثمار مباشر

  منها :سندات الدين(AF3D):

إذا كانت املؤسسة األم صاحبة السيطرة النهائية مقيمة
إذا كانت املؤسسة األم صاحبة السيطرة النهائية غير مقيمة
إذا كانت املؤسسة األم صاحبة السيطرة النهائية غير معروفة

   بين مؤسسات زميلة

مؤسسات استثمار مباشر يف مستثمر مباشر (استثمار عكسي)

   مستثمر مباشر يف مؤسسات استثمار مباشر

  أدوات الدين

ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل ،الطبعة
السادسة :العناصر األساسية وبنود أخرى خمتارة
(البنود املعروضة باخلط الطباعي املائل بنود تكميلية)

إعادة تبويب

دليل ميزان املدفوعات ،الطبعة
اخلامسة :العناصر األساسية
والتفاصيل اإلضافية
(البنود املعروضة باخلط الطباعي
املائل بنود تكميلية)

بنود وضع االستثمار الدويل (تابع)

* وفقــا للطبعــة السادســة ،تعــد الفئــة الوظيفيــة «الســلطات النقديــة» فئــة تكميليــة،
باســتثناء األصــول االحتياطيــة .ومتــى كانــت الســلطات النقديــة فئــة تكميليــة،
يجــب قيــد معامالتهــا ومراكزهــا كعناصــر أساســية ضمــن البنــك املركــزي أو
احلكومــة العامــة ،حســب الكيــان الــذي يحتفــظ بــاألداة يف دفاتــره.

* يتــم وصــف معاملــة املراكــز املكشــوفة الناجتــة عــن إعــادة بيــع األوراق
املقرضــة وهــو وصــف مل تتطــرق اليــه الطبعــة اخلامســة؛ يرجــى مراجعــة الفقــرة
 7.28قــي الطبعــة السادســة.

* ال يرد ذكر املؤسسات الزميلة صراحة يف الطبعة اخلامسة.

* وفقــا ملــا ســبقت مناقشــته ،فــإن جميــع الديــون بيــن أنــواع خمتــارة مــن
الشــركات املاليــة املنتســبة تُســتبعد مــن االســتثمار املباشــر يف الطبعــة
السادســة.

* ال يرد ذكر املؤسسات الزميلة صراحة يف الطبعة اخلامسة.

* وفقا ملا ســبقت مناقشــته ،فإن جميع الديون بين أنواع خمتارة من الشــركات
املالية املنتسبة تُستبعد من االستثمار املباشر يف الطبعة السادسة.

* يف الطبعة السادسة ،يحل مصطلح أدوات الدين حمل مصطلح رأسمال آخر.

التعليق على تغيير املعاملة أو توضيحها

313
مصفوفة التحول من تبويب البيانات وفق الطبعة اخلامسة من دليل ميزان املدفوعات إىل تبويبها وفق الطبعة السادسة

 4-1-2القطاعات األخرى

* تُــدرج أســهم صناديــق االســتثمار وأســهم صناديــق ســوق املــال بشــكل منفصــل
كبنديــن تكميلييــن؛ راجــع الفقــرات مــن  28-5إىل  30-5يف الطبعــة السادســة.

* يُــدرج تقســيم تكميلــي لبنــد ســندات امللكيــة بخــاف أســهم صناديــق االســتثمار
(املســجلة وغيــر املســجلة يف البورصــة) وذلــك خالفــا ملــا ورد يف الطبعــة
اخلامســة؛ راجــع الفقــرات مــن  24-5إىل  27-5يف الطبعــة السادســة.

التعليق على تغيير املعاملة أو توضيحها

طويلة األجل

قصيرة األجل

شركات تلقي الودائع بخالف البنك املركزي

السلطات النقدية (حيثما أمكن)
قصيرة األجل
طويلة األجل

طويلة األجل

احلكومة العامة
قصيرة األجل

طويلة األجل

قصيرة األجل

البنك املركزي

سندات الدين )(AF3P

 3-1-2-2املصارف

 1-2-2سندات وأذونات

 3-2-2-2املصارف

 2-2-2أدوات السوق النقدية

 2-1-2-2احلكومة العامة

 1-2-2سندات وأذونات

 2-2-2-2احلكومة العامة

 2-2-2أدوات السوق النقدية

 1-1-2-2السلطات النقدية

 1-2-2سندات وأذونات

 1-2-2-2السلطات النقدية

 2-2-2أدوات السوق النقدية

 2-2سندات الدين

* وفقــا للطبعــة السادســة ،تعــد الفئــة الوظيفيــة «الســلطات النقديــة» فئــة تكميليــة،
باســتثناء األصــول االحتياطيــة .ومتــى كانــت الســلطات النقديــة فئــة تكميليــة،
يجــب قيــد معامالتهــا ومراكزهــا كعناصــر أساســية ضمــن البنــك املركــزي أو
احلكومــة العامــة ،حســب الكيــان الــذي يحتفــظ بــاألداة يف دفاتــره.

* يتــم تبويــب ومعاملــة أدوات الديــن التــي تُربــط قيمتهــا يف تاريــخ االســتحقاق وجميــع املدفوعــات الدوريــة اخلاصــة بهــا بعملــة أجنبيــة كمــا لــو كانــت مقوَّمــة بالعملــة األجنبيــة .ويتــم كذلــك توضيــح وتعديــل معاملــة أدوات الديــن املربوطــة بمؤشــر؛
راجــع الفقــرات  50-11مــن (أ) إىل (ج) ومــن  59-11إىل  65-11يف الطبعــة السادســة .وال تتســم معاملــة هــذا النــوع مــن األوراق املاليــة بنفــس القــدر مــن الوضــوح يف الطبعــة اخلامســة؛ راجــع الفقــرة  397يف الطبعــة اخلامســة.

* يتم توضيح شروط تعديل تبويب القروض املتداولة وإدراجها ضمن األوراق املالية؛ راجع الفقرة  45-5يف الطبعة السادسة .غير أنه من املرجح أن يكون تأثير ذلك ضئيالً.

* يحــل البنــدان «ســندات الديــن طويلــة األجــل» و»ســندات الديــن قصيــرة األجــل» يف الطبعــة السادســة حمــل البنديــن «ســندات وأذونــات» و»أدوات الســوق النقديــة» يف الطبعــة اخلامســة؛ راجــع الفقــرات  44-5ومــن  103-5إىل  105-5يف الطبعــة
السادسة.

سندات الدين :التعليقات العامة

أسهم أو وحدات صناديق االستثمار ) (AF52Pمنها:
أسهم  /وحدات صناديق سوق املال )(AF521P

غير مسجلة يف البورصة )(AF512P

مسجلة يف البورصة )(AF511P

سندات امللكية بخالف أسهم أو وحدات صناديق االستثمار )(AF51P

الشــركات غيــر املاليــة ،واألســر املعيشــية ،واملؤسســات غيــر الهادفــة
للربــح التــي تخــدم األســر املعيشــية

الشركات املالية األخرى

القطاعات األخرى

شركات تلقي الودائع بخالف البنك املركزي

 3-1-2املصارف

ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل ،الطبعة
السادسة :العناصر األساسية وبنود أخرى خمتارة
(البنود املعروضة باخلط الطباعي املائل بنود تكميلية)

إعادة تبويب

دليل ميزان املدفوعات ،الطبعة
اخلامسة :العناصر األساسية
والتفاصيل اإلضافية
(البنود املعروضة باخلط الطباعي
املائل بنود تكميلية)

بنود وضع االستثمار الدويل (تابع)
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مرشد جتميع بيانات ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل

 4-1-2-2القطاعات األخرى

 1-2-2سندات وأذونات

 4-2-2-2القطاعات األخرى

 2-2-2أدوات السوق النقدية

التعليق على تغيير املعاملة أو توضيحها

 4-3القطاعات األخرى

 3-3املصارف

 2-3احلكومة العامة

خيارات االكتتاب املمنوحة للموظفين)(AF72

املشتقات املالية (عدا االحتياطيات) )(AF71F
عقود اخليار)(AF711F
العقود من النوع اآلجل)(AF712F

* تُقيــد خيــارات االكتتــاب املمنوحــة للموظفيــن ضمــن املشــتقات املاليــة يف
الطبعــة السادســة وتُقيــد كبنــد تكميلــي منفصــل إذا كان حجــم املعامــات يف
هــذه اخليــارات كبيــرا؛ راجــع الفقــرات مــن  96-5إىل  98-5و 58-6يف الطبعــة
السادســة.

* وفقــا للطبعــة السادســة ،تعــد الفئــة الوظيفيــة «الســلطات النقديــة» فئــة تكميليــة،
باســتثناء األصــول االحتياطيــة .ومتــى كانــت الســلطات النقديــة فئــة تكميليــة،
يتعيــن قيــد معامالتهــا ومراكزهــا كعناصــر أساســية ضمــن البنــك املركــزي أو
احلكومــة العامــة ،حســب الكيــان الــذي يحتفــظ بــاألداة يف دفاتــره.

* يف الطبعــة السادســة ،يتــم اســتحداث تقســيمات تكميليــة إضافيــة للمشــتقات
املاليــة؛ راجــع الفقــرة  95-5يف الطبعــة السادســة.

الشركات املالية األخرى
الشــركات غيــر املاليــة ،واألســر املعيشــية ،واملؤسســات غيــر الهادفــة
للربــح التــي تخــدم األســر املعيشــية

القطاعات األخرى

شركات تلقي الودائع بخالف البنك املركزي

احلكومة العامة
السلطات النقدية (حيثما أمكن)

البنك املركزي

 1-3السلطات النقدية

املشتقات املالية (عدا االحتياطيات) ،وخيارات االكتتاب املمنوحة
5
للموظفين )*(AF7F

 -3املشتقات املالية
أ -األصول

* يُعدَّل مسمى الفئة الوظيفية لتمييزها عن بند «املشتقات املالية وخيارات االكتتاب املمنوحة للموظفين» يف تبويب األدوات؛ راجع الفقرات من  58-6إىل  60-6يف الطبعة السادسة.

* تُــدرج حمتويــات ملحــق املشــتقات املاليــة لعــام  .2000وبالتــايل ،ال تتوافــق رمــوز العناصــر األساســية والتفاصيــل اإلضافيــة وفقــا للطبعــة اخلامســة يف مصفوفــة التحــول هــذه مــع الطبعــة اخلامســة مــن دليــل ميــزان املدفوعــات لعــام 1993
بــل مــع الرمــوز املعدلــة كمــا تــرد يف ملحــق املشــتقات املاليــة لعــام .2000

املشتقات املالية (عدا االحتياطيات) ،وخيارات االكتتاب املمنوحة للموظفين :التعليقات العامة

الشــركات غيــر املاليــة ،واألســر املعيشــية ،واملؤسســات غيــر الهادفــة
للربــح التــي تخــدم األســر املعيشــية
قصيرة األجل
طويلة األجل

الشركات املالية األخرى
قصيرة األجل
طويلة األجل

طويلة األجل

قصيرة األجل

القطاعات األخرى

ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل ،الطبعة
السادسة :العناصر األساسية وبنود أخرى خمتارة
(البنود املعروضة باخلط الطباعي املائل بنود تكميلية)

إعادة تبويب

دليل ميزان املدفوعات ،الطبعة
اخلامسة :العناصر األساسية
والتفاصيل اإلضافية
(البنود املعروضة باخلط الطباعي
املائل بنود تكميلية)

بنود وضع االستثمار الدويل (تابع)

مصفوفة التحول من تبويب البيانات وفق الطبعة اخلامسة من دليل ميزان املدفوعات إىل تبويبها وفق الطبعة السادسة
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 -4استثمارات أخرى

* وفقــا للطبعــة السادســة ،تُــدرج حصــص امللكيــة غيــر الــواردة ضمــن االســتثمار
املباشــر وال تأخــذ شــكل األوراق املاليــة كبنــد منفصــل حتــت اســتثمارات أخــرى/
حصــص امللكيــة األخــرى؛ راجــع الفقرتيــن  26-5و 27-5يف الطبعــة السادســة.
وال يــرد هــذا النــوع مــن حصــص (حقــوق) امللكيــة يف الطبعــة اخلامســة .ووفقــا
للطبعــة السادســة ،تُــدرج اكتتابــات رأس املــال يف املنظمــات الدوليــة ضمــن
حصــص امللكيــة األخــرى ،بينمــا تُــدرج هــذه االكتتابــات ضمــن بنــد أصــول/
خصــوم أخــرى يف الطبعــة اخلامســة (راجــع البنــد  4-4أدنــاه).

* حتــدد الطبعــة السادســة جميــع أدوات االســتثمار األخــرى وال حتتــوي علــى بنــد
متبق لالســتثمارات األخرى  /األصول األخرى مثلما يرد يف الطبعة اخلامســة.

التعليق على تغيير املعاملة أو توضيحها

 2-3-4احلكومة العامة

السلطات النقدية (حيثما أمكن)
قصيرة األجل
طويلة األجل

احلكومة العامة
قصيرة األجل
طويلة األجل

البنك املركزي
قصيرة األجل
طويلة األجل

 1-3-4السلطات النقدية

العملة والودائع ()AF2O

 3-4العملة والودائع
أ -األصول

* وفقا للطبعة السادسة ،يتم إدراج مراكز األصول واخلصوم بين البنوك ضمن الودائع حتت بند «منها»؛ راجع الفقرة  42-5يف الطبعة السادسة.

* وفقــا للطبعــة السادســة ،تعــد الفئــة الوظيفيــة «الســلطات النقديــة» فئــة تكميليــة،
باســتثناء األصــول االحتياطيــة .ومتــى كانــت الســلطات النقديــة فئــة تكميليــة،
يجــب قيــد معامالتهــا ومراكزهــا كعناصــر أساســية ضمــن البنــك املركــزي أو
احلكومــة العامــة ،حســب الكيــان الــذي يحتفــظ بــاألداة يف دفاتــره.

* تُناقَــش كيفيــة معاملــة الودائــع لليلــة واحــدة (أو حســابات التســوية اليوميــة)؛ راجــع الفقــرة  62-7يف الطبعــة السادســة .ونظــرا إلمكانيــة اختــاف املراكــز اختالفــا جذريــا حســب وقــت قيــاس هــذه احلســابات ،يوصــى بــأن تُقيــد دائمــا بعــد انتقــال
األمــوال يف نهايــة اليــوم وإنشــاء مركــز خارجــي.

* وفقــا للطبعــة السادســة ،وخالفــا ملــا ورد يف الطبعــة اخلامســة ،تُــدرج احلســابات غيــر اخملصصــة للذهــب واملعــادن الثمينــة األخــرى ضمــن العملــة والودائــع ،باســتثناء حســابات الذهــب غيــر اخملصصــة التــي حتتفــظ بهــا الســلطات النقديــة ألغــراض
االحتياطيــات — حيــث يُــدرج األصــل يف هــذه احلالــة ضمــن الذهــب النقــدي؛ راجــع الفقــرة  39-5يف الطبعــة السادســة.

العملة والودائع :التعليقات العامة

حصص امللكية األخرى )(AF511O

االستثمارات األخرى )(AFO

ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل ،الطبعة
السادسة :العناصر األساسية وبنود أخرى خمتارة
(البنود املعروضة باخلط الطباعي املائل بنود تكميلية)

إعادة تبويب

دليل ميزان املدفوعات ،الطبعة
اخلامسة :العناصر األساسية
والتفاصيل اإلضافية
(البنود املعروضة باخلط الطباعي
املائل بنود تكميلية)

بنود وضع االستثمار الدويل (تابع)
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مرشد جتميع بيانات ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل

 4-3-4القطاعات األخرى

 3-3-4املصارف

التعليق على تغيير املعاملة أو توضيحها

احلكومة العامة
االئتمان والقروض من صندوق النقد الدويل (بخالف االحتياطيات)
أخرى قصيرة األجل
أخرى طويلة األجل

أخرى قصيرة األجل
أخرى طويلة األجل

البنك املركزي
االئتمان والقروض من صندوق النقد الدويل
(بخالف االحتياطيات)

القروض)(AF4O

 2-4القروض/األصول

 2-2-2-4قصيرة األجل
 1-2-2-4طويلة األجل

 2-2-4احلكومة العامة

 2-1-2-4قصيرة األجل
 1-1-2-4طويلة األجل

 1-2-4السلطات النقدية

* تُعــرض إرشــادات بشــأن املراكــز مــع صنــدوق النقــد الــدويل يف املرفــق 1-7
مــن الفصــل الســابع يف الطبعــة السادســة.
* وفقــا للطبعــة اخلامســة ،ال يُقيَّــد كعناصــر أساســية إال االئتمــان والقــروض مــن
صنــدوق النقــد الــدويل (أي اخلصــوم املســتحقة علــى االقتصــاد القائــم باإلبــاغ).
* وفقــا للطبعــة السادســة ،يمكــن قيــد االئتمــان والقــروض  /األصــول مــن
صنــدوق النقــد الــدويل حتــت احلكومــة العامــة أو البنــك املركــزي ،حســب الكيــان
الــذي يحتفــظ باألصــل يف دفاتــره (عــادة مــا يكــون البنــك املركــزي أو وزارة
املاليــة).

* يف الطبعة السادسة ،يتم استحداث قاعدة ملعاملة تفعيل الضمانات التي تُمنح مرة واحدة وغيرها من حاالت حتمل الدين؛ راجع الفقرات من  42-8إىل  ،45-8و ،20-13واإلطار  1-8يف الطبعة السادسة.

* يتــم توضيــح شــروط تعديــل تبويــب القــروض املتداولــة وإدراجهــا ضمــن األوراق املاليــة؛ راجــع الفقــرة  45-5يف الطبعــة السادســة .غيــر أنــه مــن املرجــح أن يكــون تأثيــر ذلــك ضئي ـاً .ووفقــا للطبعــة السادســة ،يتــم تقييــم القــروض املتداولــة
بالقيمــة االســمية يف وضــع االســتثمار الــدويل ،كغيرهــا مــن القــروض؛ راجــع الفقــرة  40-7يف الطبعــة السادســة .وهــي تُقيــد يف الطبعــة اخلامســة علــى أســاس ســعر املعامــات فيمــا يتعلــق بالطــرف الدائــن؛ راجــع الفقــرة  471يف الطبعــة اخلامســة.
وعلــى الرغــم مــن أن القيمــة االســمية هــي أســلوب التقييــم األساســي لــأدوات غيــر القابلــة للتــداول يف الطبعــة السادســة مــن الدليــل ،تُــدرج بنــود للتذكــرة وبنــود تكميليــة لقيــاس قيمــة األصــول يف شــكل قــروض ضعيفــة؛ راجــع الفقــرات  45-7ومــن
 48-7إىل  53-7يف الطبعــة السادســة.

* يف الطبعــة السادســة ،يتــم اإلبقــاء علــى املتأخــرات ضمــن فئــة األصول/اخلصــوم األصليــة وتُقيَّــد كبنــد للتذكــرة إذا كانــت متعلقــة بتمويــل اســتثنائي (وبخــاف ذلــك تُقيَّــد كبنــد تكميلــي) .ووفقــا للطبعــة اخلامســة ،يُعــدل تبويــب املتأخــرات مــن فئــة
األصول/اخلصــوم األصليــة إىل أصول/خصــوم أخــرى قصيــرة األجــل وتُطلــب كبنــد تكميلــي؛ راجــع الفقــرات مــن  99-5إىل  102-5والفقرتيــن  58-8و 59-8يف الطبعــة السادســة ،والفقــرات  453و 528و 529يف الطبعــة اخلامســة.

القروض :التعليقات العامة

الشــركات غيــر املاليــة ،واألســر املعيشــية ،واملؤسســات غيــر الهادفــة
للربــح التــي تخــدم األســر املعيشــية
قصيرة األجل
طويلة األجل

الشركات املالية األخرى
قصيرة األجل
طويلة األجل

القطاعات األخرى
قصيرة األجل
طويلة األجل

شركات تلقي الودائع بخالف البنك املركزي
قصيرة األجل
طويلة األجل
منها :مراكز األصول واخلصوم بين البنوك )(AF2210

ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل ،الطبعة
السادسة :العناصر األساسية وبنود أخرى خمتارة
(البنود املعروضة باخلط الطباعي املائل بنود تكميلية)

إعادة تبويب

دليل ميزان املدفوعات ،الطبعة
اخلامسة :العناصر األساسية
والتفاصيل اإلضافية
(البنود املعروضة باخلط الطباعي
املائل بنود تكميلية)

بنود وضع االستثمار الدويل (تابع)

مصفوفة التحول من تبويب البيانات وفق الطبعة اخلامسة من دليل ميزان املدفوعات إىل تبويبها وفق الطبعة السادسة
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 4-2-4القطاعات األخرى
 2-4-2-4قصيرة األجل
 1-4-2-4طويلة األجل

* وفقــا للطبعــة السادســة ،تعــد الفئــة الوظيفيــة «الســلطات النقديــة» فئــة تكميليــة،
باســتثناء األصــول االحتياطيــة .ومتــى كانــت الســلطات النقديــة فئــة تكميليــة،
يجــب قيــد معامالتهــا ومراكزهــا كعناصــر أساســية ضمــن البنــك املركــزي أو
احلكومــة العامــة ،حســب الكيــان الــذي يحتفــظ بــاألداة يف دفاتــره.

التعليق على تغيير املعاملة أو توضيحها

* بالنســبة للتأميــن علــى غيــر احليــاة يف الطبعــة السادســة ،تتألــف التغيــرات يف احتياطيــات التأميــن الفنيــة مــن التســديد املســبق ألقســاط التأميــن والتغيــرات يف املطالبــات القائمــة .وباملثــل ،يف حالــة التأميــن علــى احليــاة ،ونظــم صناديــق
معاشــات التقاعــد ،وصناديــق التأميــن االدخــاري ،والضمانــات املوحــدة ،فــإن التغيــرات يف االحتياطيــات الفنيــة نتيجــة املعامــات تســجل يف احلســاب املــايل وتتألــف مــن مبالــغ االلتزامــات املقــدرة للمســتفيدين وحملــة وثائــق التأميــن التــي
اســتحقت خــال الفتــرة .راجــع الفقــرات مــن  46-8إىل  49-8وامللحــق 6ج يف الطبعــة السادســة .ويتطابــق تعريــف االحتياطيــات الفنيــة وفقــا للطبعــة اخلامســة مــع التعريــف الــوارد يف الطبعــة السادســة (راجــع احلاشــية  6يف الفقــرة  257يف الطبعــة
اخلامســة) ،حيــث تقيــد االحتياطيــات الفنيــة كبنــد إضــايف منفصــل ضمــن االســتثمارات األخرى/األصــول األخرى/اخلصــوم األخــرى ،حســب االقتضــاء؛ راجــع اجلــدول  7يف الطبعــة اخلامســة .ووفقــا للطبعــة السادســة ،يتــم حتديــد خمصصــات طلــب
األمــوال املُلتــزم بهــا بموجــب الضمانــات املوحــدة ومعاملتهــا مثــل احتياطيــات التأميــن الفنيــة؛ راجــع الفقــرة  68-5يف الطبعــة السادســة .وال تبــوب الضمانــات املوحــدة كأصول/خصــوم ماليــة يف الطبعــة اخلامســة.

نظم التأمين ومعاشات التقاعد والضمانات املوحدة :التعليقات العامة

الشــركات غيــر املاليــة ،واألســر املعيشــية ،واملؤسســات غيــر الهادفــة
للربــح التــي تخــدم األســر املعيشــية
قصيرة األجل
طويلة األجل

الشركات املالية األخرى
قصيرة األجل
طويلة األجل

القطاعات األخرى
قصيرة األجل
طويلة األجل

شركات تلقي الودائع بخالف البنك املركزي
قصيرة األجل
طويلة األجل

 3-2-4املصارف
 2-3-2-4قصيرة األجل
 1-3-2-4طويلة األجل

السلطات النقدية (حيثما أمكن)
االئتمان والقروض من صندوق النقد الدويل
(بخالف االحتياطيات)
أخرى قصيرة األجل
أخرى طويلة األجل

ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل ،الطبعة
السادسة :العناصر األساسية وبنود أخرى خمتارة
(البنود املعروضة باخلط الطباعي املائل بنود تكميلية)

إعادة تبويب

دليل ميزان املدفوعات ،الطبعة
اخلامسة :العناصر األساسية
والتفاصيل اإلضافية
(البنود املعروضة باخلط الطباعي
املائل بنود تكميلية)

بنود وضع االستثمار الدويل (تابع)
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* وفقــا للطبعــة السادســة ،تعــد الفئــة الوظيفيــة «الســلطات النقديــة» فئــة تكميليــة،
باســتثناء األصــول االحتياطيــة .ومتــى كانــت الســلطات النقديــة فئــة تكميليــة،
يجــب قيــد معامالتهــا ومراكزهــا كعناصــر أساســية ضمــن البنــك املركــزي أو
احلكومــة العامــة ،حســب الكيــان الــذي يحتفــظ بــاألداة يف دفاتــره.

 1-4-4-4طويلة األجل

 2-4-4-4قصيرة األجل

 4-4-4القطاعات األخرى

 1-3-4-4طويلة األجل

 2-3-4-4قصيرة األجل

 3-4-4املصارف

 1-2-4-4طويلة األجل

 2-2-4-4قصيرة األجل

 2-4-4احلكومة العامة

 1-1-4-4طويلة األجل

 2-1-4-4قصيرة األجل

 1-4-4السلطات النقدية

 4-4أصول أخرى (بشكل جزئي)

* وفقــا للطبعــة اخلامســة ،ال تُقيــد نظــم التأميــن ومعاشــات التقاعــد والضمانــات
املوحــدة كبنــد منفصــل يف وضــع االســتثمار الــدويل ،لكنهــا تُــدرج ضمنــا يف
البنــد « 4-4اســتثمارات أخرى/أصــول أخــرى».

التعليق على تغيير املعاملة أو توضيحها

* يف الطبعة السادسة ،يحل مصطلح «االئتمانات التجارية والسلف» حمل مصطلح «االئتمانات التجارية» الوارد يف الطبعة اخلامسة ،يف حين يظل تعريفه دون تغيير؛ راجع الفقرة  70-5يف الطبعة السادسة.
* وفقــا للطبعــة اخلامســة ،تُــدرج الســلع التــي أرســلت للخــارج للحصــول علــى خدمــات التصنيــع ضمــن «ســلع للتجهيــز» وتُتســب قيــود التغيــر املتزامــن يف امللكيــة يف احلســاب املــايل ،باســتثناء يف حــاالت معينــة؛ راجــع الفقــرة  199يف الطبعــة
اخلامســة .ووفقــا للطبعــة السادســة ،مل تعــد هنــاك حاجــة إىل هــذه القيــود احملتســبة؛ راجــع الفقــرات مــن  62-10إىل  71-10يف الطبعــة السادســة.

االئتمانات التجارية والسلف :التعليقات العامة

االحتياطيات الفنية للتأمين على غير احلياة )(AF61O
مستحقات التأمين على احلياة والتأمين االدخاري )(AF62O
املستحقات التقاعدية )(AF63O
مطالبات صناديق التقاعد على اجلهات الكفيلة )(AF64O
مستحقات املزايا غير التقاعدية )(AF65O
خمصصات تغطية املطالبات املشمولة بضمانات موحدة )(AF66O

الشركات املالية األخرى
الشــركات غيــر املاليــة ،واألســر املعيشــية ،واملؤسســات غيــر الهادفــة
للربــح التــي تخــدم األســر املعيشــية

القطاعات األخرى

شركات تلقي الودائع بخالف البنك املركزي

السلطات النقدية (حيثما أمكن)

احلكومة العامة

البنك املركزي

نظم التأمين ومعاشات التقاعد والضمانات املوحدة )(AF6O

ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل ،الطبعة
السادسة :العناصر األساسية وبنود أخرى خمتارة
(البنود املعروضة باخلط الطباعي املائل بنود تكميلية)

إعادة تبويب

دليل ميزان املدفوعات ،الطبعة
اخلامسة :العناصر األساسية
والتفاصيل اإلضافية
(البنود املعروضة باخلط الطباعي
املائل بنود تكميلية)

بنود وضع االستثمار الدويل (تابع)

مصفوفة التحول من تبويب البيانات وفق الطبعة اخلامسة من دليل ميزان املدفوعات إىل تبويبها وفق الطبعة السادسة
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 1-2-1-4طويلة األجل

* تعــد البنــود «اســتثمارات أخــرى  /أصــول أخــرى /خصــوم أخــرى الــواردة يف الطبعــة اخلامســة (حســبما يــرد يف اجلــدول رقــم ( :)9العناصــر األساســية وتفاصيــل إضافيــة) فئــة متبقيــة .وإىل جانــب بنــدي «اســتثمارات أخــرى  /حســابات أخــرى
مســتحقة القبض/الدفــع الواردَيــن يف الطبعــة السادســة ،حتتــوي الطبعــة اخلامســة علــى ( )1صــايف حصــة قطــاع األســر يف احتياطيــات التأميــن علــى احليــاة ويف صناديــق املعاشــات التقاعديــة والتســديد املبكــر لألقســاط واالحتياطيــات مقابــل
اســتحقاقات قائمــة؛ يف حيــن أن بنــود الطبعــة اخلامســة هــذه تبــوب يف الطبعــة السادســة حتــت نظــم التأميــن ومعاشــات التقاعــد والضمانــات املوحــدة؛ و( )2اســتثمارات أخــرى  /حقــوق ملكيــة أخــرى؛ و( )3بنــود أخــرى يتعــذر إدراجهــا يف أماكــن
أخــرى؛ يف حيــن تُــدرج هــذه البنــود يف الطبعــة السادســة حتــت األداة املاليــة املالئمــة.

حسابات أخرى مستحقة القبض/الدفع :التعليقات العامة

طويلة األجل

قصيرة األجل

الشــركات غيــر املاليــة ،واألســر املعيشــية ،واملؤسســات غيــر الهادفــة
للربــح التــي تخــدم األســر املعيشــية

طويلة األجل

قصيرة األجل

الشركات املالية األخرى

طويلة األجل

قصيرة األجل

 2-2-1-4قصيرة األجل

القطاعات األخرى

طويلة األجل
 2-1-4القطاعات األخرى

* وفقــا للطبعــة اخلامســة ،ال يطلــب قيــد االئتمانــات التجاريــة كبنــد منفصــل حتــت
املصارف.

قصيرة األجل

شركات تلقي الودائع بخالف البنك املركزي

السلطات النقدية (حيثما أمكن)
قصيرة األجل
طويلة األجل

 1-1-1-4طويلة األجل

التعليق على تغيير املعاملة أو توضيحها

* وفقــا للطبعــة اخلامســة ،ال يطلــب قيــد االئتمانــات التجاريــة كبنــد منفصــل
حتــت الســلطات النقديــة .أمــا يف الطبعــة السادســة ،فيطلــب لقيــد الســلطات النقديــة
ضمــن البيانــات التكميليــة حســب اإلقتضــاء.

طويلة األجل

قصيرة األجل

 1-1-4احلكومة العامة

 1-4االئتمانات التجارية
أ -األصول

 2-1-1-4قصيرة األجل

احلكومة العامة

طويلة األجل

قصيرة األجل

البنك املركزي

االئتمانات التجارية والسلف)(AF81O

ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل ،الطبعة
السادسة :العناصر األساسية وبنود أخرى خمتارة
(البنود املعروضة باخلط الطباعي املائل بنود تكميلية)

إعادة تبويب

دليل ميزان املدفوعات ،الطبعة
اخلامسة :العناصر األساسية
والتفاصيل اإلضافية
(البنود املعروضة باخلط الطباعي
املائل بنود تكميلية)

بنود وضع االستثمار الدويل (تابع)
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 1-4-4-4طويلة األجل

طويلة األجل

قصيرة األجل

الشــركات غيــر املاليــة ،واألســر املعيشــية ،واملؤسســات غيــر الهادفــة
للربــح التــي تخــدم األســر املعيشــية

طويلة األجل

قصيرة األجل

الشركات املالية األخرى

طويلة األجل

قصيرة األجل

 2-4-4-4قصيرة األجل

القطاعات األخرى

 4-4-4القطاعات األخرى

طويلة األجل

قصيرة األجل

 1-3-4-4طويلة األجل

 3-4-4املصارف
 2-3-4-4قصيرة األجل

شركات تلقي الودائع بخالف البنك املركزي

طويلة األجل

قصيرة األجل

السلطات النقدية (حيثما أمكن)

طويلة األجل

قصيرة األجل

 1-2-4-4طويلة األجل

 2-2-4-4قصيرة األجل

احلكومة العامة

 2-4-4احلكومة العامة

طويلة األجل

قصيرة األجل

 1-1-4-4طويلة األجل

 1-4-4السلطات النقدية

 4-4أصول أخرى (بشكل جزئي)
 2-1-4-4قصيرة األجل

البنك املركزي

حسابات أخرى مستحقة القبض ) - (AF89Oأخرى

ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل ،الطبعة
السادسة :العناصر األساسية وبنود أخرى خمتارة
(البنود املعروضة باخلط الطباعي املائل بنود تكميلية)

إعادة تبويب

دليل ميزان املدفوعات ،الطبعة
اخلامسة :العناصر األساسية
والتفاصيل اإلضافية
(البنود املعروضة باخلط الطباعي
املائل بنود تكميلية)

بنود وضع االستثمار الدويل (تابع)

* وفقــا للطبعــة السادســة ،تعــد الفئــة الوظيفيــة «الســلطات النقديــة» فئــة تكميليــة،
باســتثناء األصــول االحتياطيــة .ومتــى كانــت الســلطات النقديــة فئــة تكميليــة،
يجــب قيــد معامالتهــا ومراكزهــا كعناصــر أساســية ضمــن البنــك املركــزي أو
احلكومــة العامــة ،حســب الكيــان الــذي يحتفــظ بــاألداة يف دفاتــره.

التعليق على تغيير املعاملة أو توضيحها

مصفوفة التحول من تبويب البيانات وفق الطبعة اخلامسة من دليل ميزان املدفوعات إىل تبويبها وفق الطبعة السادسة
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التعليق على تغيير املعاملة أو توضيحها

*6

مطالبات على السلطات النقدية

العملة والودائع

 4-5النقد األجنبي

 3-5وضع االحتياطي لدى الصندوق

 1-1-4-5لدى السلطات النقدية

 1-4-5العملة والودائع

أصول احتياطية أخرى

وضع االحتياطي يف الصندوق

حقوق السحب اخلاصة )(AF12

 1-5الذهب النقدي

 2-5حقوق السحب اخلاصة

مبادلة الذهب بالنقدية

منها :الذهب النقدي بموجب ضمانات

حسابات الذهب غير اخملصصة

*6

سبائك الذهب

الذهب النقدي )(AF11

األصول االحتياطية )(AFR

 -5األصول االحتياطية

* تُعرض إرشادات بشأن املراكز مع صندوق النقد الدويل يف املرفق  1-7من الفصل السابع يف الطبعة السادسة.

* راجع األصول االحتياطية ،التعليقات العامة :الذهب النقدي.

* يف الطبعــة السادســة ،يتــم وصــف معاملــة األصــول اجملمعــة واألصــول احملتفــظ بهــا يف الصناديــق احلكوميــة ذات الغــرض اخلــاص بمــا يتســق مــع املبــادئ العامــة لألصــول االحتياطيــة؛ بينمــا ال يتــم وصفهــا يف الطبعــة اخلامســة .ويتــم توضيــح
كيفيــة معاملــة األصــول املرهونــة املدرجــة ضمــن األصــول االحتياطيــة؛ راجــع الفقــرات  93-6و 99-6ومــن  107-6إىل  109-6يف الطبعــة السادســة .وتتنــاول الفقــرة  110-6يف الطبعــة السادســة معاملــة األصــول اجملمــدة غيــر املؤهلــة
كأصــول احتياطيــة.

* خالفا للطبعة اخلامسة ،ال تُدرج األرصدة التشغيلية للوكاالت احلكومية ضمن األصول االحتياطية يف الطبعة السادسة؛ راجع الفقرة  112-6يف الطبعة السادسة والفقرة  433يف الطبعة اخلامسة.

* يف الطبعــة السادســة ،تــم جعــل شــروط إدراج املراكــز الدائنــة الصافيــة يف ترتيبــات املدفوعــات اإلقليميــة ضمــن األصــول االحتياطيــة متســقة مــع املبــادئ العامــة لألصــول االحتياطيــة وبالتــايل أصبحــت أكثــر تقييــدا؛ راجــع الفقــرة 112-6
يف الطبعــة السادســة والفقــرة  432يف الطبعــة اخلامســة.

* الذهــب النقــدي :وفقــا للطبعــة السادســة ،وخالفــا للطبعــة اخلامســة ،تُــدرج حســابات الذهــب غيــر اخملصصــة التــي حتتفــظ بهــا الســلطات النقديــة ألغــراض االحتياطيــات ضمــن الذهــب النقــدي ،الــذي ينقســم إىل ســبائك الذهــب وحســابات الذهــب
غيــر اخملصصــة .وتُــدرج احلســابات غيــر اخملصصــة للمعــادن النفيســة األخــرى التــي يحتفــظ بهــا غيــر املقيميــن ضمــن العملــة والودائــع؛ راجــع الفقــرات  39-5ومــن  74-5إىل  78-5يف الطبعــة السادســة .ويــرد يف الطبعــة السادســة شــرح واســع
النطــاق لكيفيــة قيــد مبــادالت الذهــب؛ راجــع الفقــرة  82-6يف الطبعــة السادســة .ويتســق هــذا الشــرح مــع املبــادئ العامــة للطبعــة اخلامســة ،رغــم أنهــا أكثــر إيجــازا؛ راجــع الفقــرة  434يف الطبعــة اخلامســة.

األصول االحتياطية :التعليقات العامة

ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل ،الطبعة
السادسة :العناصر األساسية وبنود أخرى خمتارة
(البنود املعروضة باخلط الطباعي املائل بنود تكميلية)

إعادة تبويب

دليل ميزان املدفوعات ،الطبعة
اخلامسة :العناصر األساسية
والتفاصيل اإلضافية
(البنود املعروضة باخلط الطباعي
املائل بنود تكميلية)

بنود وضع االستثمار الدويل (تابع)
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مرشد جتميع بيانات ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل

مطالبات/استحقاقات أخرى

املشتقات املالية )(AF7R
*7

منها :األوراق املالية اخلاضعة التفاق إعادة
الشراء مقابل ضمان نقدي

حصص (حقوق) امللكية وأسهم صناديق االستثمار )(AF5R

 2-2-4-5سندات وأذونات

 5-5استحقاقات أخرى (بشكل جزئي)

 3-4-5املشتقات املالية (صاف)

 1-2-4-5حقوق امللكية

طويلة األجل )(AF32R

قصيرة األجل )(AF31R

 2-4-5أوراق مالية

 2-1-4-5لدى املصارف

 3-2-4-5أدوات السوق النقدية

سندات الدين )(AF3R

األوراق املالية

مطالبات على كيانات أخرى

ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل ،الطبعة
السادسة :العناصر األساسية وبنود أخرى خمتارة
(البنود املعروضة باخلط الطباعي املائل بنود تكميلية)

إعادة تبويب

دليل ميزان املدفوعات ،الطبعة
اخلامسة :العناصر األساسية
والتفاصيل اإلضافية
(البنود املعروضة باخلط الطباعي
املائل بنود تكميلية)

بنود وضع االستثمار الدويل (تابع)

* وفقــا للطبعــة اخلامســة ،تعــد االســتحقاقات األخــرى فئــة متبقيــة تشــمل جــزء
مــن العملــة والودائــع واألوراق املاليــة غيــر املدرجــة يف أماكــن أخــرى؛ راجــع
الفقــرة  443يف الطبعــة اخلامســة .ووفقــا للطبعــة السادســة ،تشــمل املطالبــات
األخــرى القــروض إىل الشــركات غيــر املقيمــة غيــر املتلقيــة للودائــع ،والقــروض
طويلــة األجــل إىل حســابات صنــدوق النقــد الــدويل االســتئمانية واجبــة الســداد
بســهولة ،والقــروض الناشــئة عــن اتفاقــات إعــادة الشــراء العكســية (مــا مل تبــوب
ضمــن الودائــع) ،واألصــول املاليــة األخــرى غيــر املدرجــة يف موضــع آخــر التــي
تفــي باملبــادئ العامــة لألصــول االحتياطيــة؛ راجــع الفقــرة  92-6يف الطبعــة
السادســة.

* وفقــا للطبعــة السادســة ،تُــدرج يف وضــع االســتثمار الــدويل قيمــة األوراق
املاليــة املتضمنــة يف األصــول االحتياطيــة واملطروحــة إلعــادة الشــراء (أو
ترتيبــات مماثلــة) كضمــان مقايــل تقديــم النقديــة وذلــك لتســهيل تقييــم مســتوى
االحتياطيــات املعدَّلــة لرصــد أنشــطة إعــادة الشــراء؛ راجــع الفقرتيــن  88-6و-7
 58يف الطبعــة السادســة.

* توضــح الطبعــة السادســة أن األوراق املاليــة التــي تــم حتويلهــا بموجــب
اتفاقــات إعــادة شــراء يمكــن ( )1إدراجهــا كأصــول احتياطيــة مــع إبــاغ بيانــات
القرض الذي يتم حتمله (إذا كان ممنوحا لكيان غير مقيم) ضمن االستثمارات
األخرى/اخلصوم/القــروض (وتبويبــه كبنــد للتذكــرة حتــت اخلصــوم املرتبطــة
باالحتياطيــات)؛ أو ( )2اســتبعادها مــن األصــول االحتياطيــة وتعديــل تبويبهــا
وإدراجهــا ضمــن اســتثمارات احلافظــة؛ راجــع الفقــرات مــن  88-6إىل 90-6
يف الطبعــة السادســة .وتــؤدي األوراق املاليــة التــي يتــم احلصــول عليهــا كضمــان
بموجــب اتفاقــات إعــادة شــراء عكســية إىل تغيــر امللكيــة القانونيــة وليــس
امللكيــة االقتصاديــة وبالتــايل ال ينبغــي إدراجهــا ضمــن األصــول (أو احلافظــة)
االحتياطيــة ملقتــرض األوراق املاليــة؛ راجــع الفقــرات  54-5و 58-7و59-7
يف الطبعــة السادســة .وال تناقــش الطبعــة اخلامســة كيفيــة معاملــة معامــات
إعــادة الشــراء ضمــن األصــول االحتياطيــة.

التعليق على تغيير املعاملة أو توضيحها

مصفوفة التحول من تبويب البيانات وفق الطبعة اخلامسة من دليل ميزان املدفوعات إىل تبويبها وفق الطبعة السادسة
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بين مؤسسات زميلة

منها :سندات الدين ):(AF3D
مستثمر مباشر يف مؤسسات استثمار مباشر
مؤسسات استثمار مباشر يف مستثمر مباشر (استثمار عكسي)

إذا كانت املؤسسة األم صاحبة السيطرة النهائية مقيمة
إذا كانت املؤسسة األم صاحبة السيطرة النهائية غير مقيمة
إذا كانت املؤسسة األم صاحبة السيطرة النهائية غير معروفة

بين مؤسسات زميلة

مؤسسات استثمار مباشر يف مستثمر مباشر (استثمار عكسي)

مستثمر مباشر يف مؤسسات استثمار مباشر

أدوات الدين

منها :أسهم أو وحدات صناديق االستثمار )(AF52D
منها :أسهم أو وحدات صناديق سوق املال )(AF521D

إذا كانت املؤسسة األم صاحبة السيطرة النهائية مقيمة
إذا كانت املؤسسة األم صاحبة السيطرة النهائية غير مقيمة
إذا كانت املؤسسة األم صاحبة السيطرة النهائية غير معروفة

بين مؤسسات زميلة

مؤسسات استثمار مباشر يف مستثمر مباشر (استثمار عكسي)

مستثمر مباشر يف مؤسسات استثمار مباشر

)(AF5D

حصص (حقوق) امللكية وأسهم صناديق االستثمار

االستثمار املباشر )(AFD

التعليقات العامة على االستثمار املباشر :راجع األصول

التعليقات العامة على وضع االستثمار الدويل :راجع ما ورد آنفا

اخلصوم

ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل ،الطبعة
السادسة :العناصر األساسية وبنود أخرى خمتارة
(البنود املعروضة باخلط الطباعي املائل بنود تكميلية)

إعادة تبويب

* ال يرد ذكر املؤسسات الزميلة صراحة يف الطبعة اخلامسة.

* وفقــا للطبعــة السادســة ،يتــم إحــال البنــد «حصــص امللكيــة وأســهم
صناديــق االســتثمار» حمــل البنــد «رأس مــال حقــوق امللكيــة والعائــدات
املعــاد اســتثمارها»

التعليق على تغيير املعاملة أو توضيحها

 2-2-1التزامات نحو مؤسسات
منتسبة

 2-1رأسمال آخر

 -1االستثمار املباشر يف اخلارج

 2-2-1التزامات نحو املستثمرين
املباشرين

 2-1رأسمال آخر

* ال يرد ذكر املؤسسات الزميلة صراحة يف الطبعة اخلامسة.

* وفقا ملا ســبقت مناقشــته ،فإن جميع الديون بين أنواع خمتارة من الشــركات
املالية املنتسبة تُستبعد من االستثمار املباشر يف الطبعة السادسة.

* ال يرد ذكر املؤسسات الزميلة صراحة يف الطبعة اخلامسة.

* وفقــا ملــا ســبقت مناقشــته ،فــإن جميــع الديــون بيــن أنــواع خمتــارة مــن
الشــركات املاليــة املنتســبة تُســتبعد مــن االســتثمار املباشــر يف الطبعــة
السادســة.

 -1االســتثمار املباشــر يف االقتصــاد القائــم * يف الطبعــة السادســة ،يحــل مصطلــح «أدوات الديــن» حمــل مصطلــح «رأســمال
بإعــداد البيــان
آخر».

 2-1-1التزامات نحو مؤسسات
منتسبة

 1-1رأس مــال حقــوق امللكيــة والعائــدات
املعــاد اســتثمارها

 -1االستثمار املباشر يف اخلارج

 2-1-1التزامات نحو املستثمرين
املباشرين

 1-1رأس مال حقوق امللكية
والعائدات املعاد استثمارها

 -1االستثمار املباشر يف االقتصاد القائم
بإعداد البيان

دليل ميزان املدفوعات ،الطبعة
اخلامسة :العناصر األساسية
والتفاصيل اإلضافية
(البنود املعروضة باخلط الطباعي
املائل بنود تكميلية)

بنود وضع االستثمار الدويل (تابع)
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السلطات النقدية (حيثما أمكن)
قصيرة األجل
طويلة األجل

طويلة األجل

احلكومة العامة
قصيرة األجل

طويلة األجل

البنك املركزي
قصيرة األجل

سندات الدين )(AF3P

سندات الدين :التعليقات العامة :راجع ما ورد آنفا

أسهم أو وحدات صناديق االستثمار )(AF52P
منها :أسهم أو وحدات صناديق سوق املال

غير مسجلة يف البورصة )(AF512P

مسجلة يف البورصة )(AF511P

سندات امللكية بخالف أسهم صناديق االستثمار)(AF51P

الشــركات غيــر املاليــة ،واألســر املعيشــية ،واملؤسســات غيــر الهادفــة
للربــح التــي تخــدم األســر املعيشــية

 2-2-2أدوات السوق النقدية
 2-2-2-2احلكومة العامة
 1-2-2سندات وأذونات
 2-1-2-2احلكومة العامة

 1-1-2-2السلطات النقدية

 1-2-2سندات وأذونات

 1-2-2-2السلطات النقدية

 2-2-2أدوات السوق النقدية

 2-2سندات الدين

 2-1-2القطاعات األخرى

الشركات املالية األخرى

القطاعات األخرى

شركات تلقي الودائع بخالف البنك املركزي

 1-2سندات امللكية

 -2استثمار احلافظة
ب -اخلصوم

 1-1-2املصارف

حصص (حقوق) امللكية وأسهم صناديق االستثمار )(AF5P

استثمار احلافظة )(AFP

إذا كانت املؤسسة األم صاحبة السيطرة النهائية مقيمة
إذا كانت املؤسسة األم صاحبة السيطرة النهائية غير مقيمة
إذا كانت املؤسسة األم صاحبة السيطرة النهائية غير معروفة

ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل ،الطبعة
السادسة :العناصر األساسية وبنود أخرى خمتارة
(البنود املعروضة باخلط الطباعي املائل بنود تكميلية)

إعادة تبويب

دليل ميزان املدفوعات ،الطبعة
اخلامسة :العناصر األساسية
والتفاصيل اإلضافية
(البنود املعروضة باخلط الطباعي
املائل بنود تكميلية)

بنود وضع االستثمار الدويل (تابع)

باســتثناء األصــول االحتياطيــة .ومتــى كانــت الســلطات النقديــة فئــة تكميليــة،
يجــب قيــد معامالتهــا ومراكزهــا كعناصــر أساســية ضمــن البنــك املركــزي أو
احلكومــة العامــة ،حســب الكيــان الــذي يحتفــظ بــاألداة يف دفاتــره.

* وفقــا للطبعــة السادســة ،تعــد الفئــة الوظيفيــة «الســلطات النقديــة» فئــة تكميليــة،

* تُــدرج أســهم صناديــق االســتثمار وأســهم صناديــق ســوق املــال بشــكل منفصــل
كبنديــن تكميلييــن؛ راجــع الفقــرات مــن  28-5إىل  30-5يف الطبعــة السادســة.

* يُــدرج تقســيم تكميلــي لبنــد ســندات امللكيــة بخــاف أســهم صناديــق االســتثمار
(املســجلة وغيــر املســجلة يف البورصــة) وذلــك خالفــا ملــا ورد يف الطبعــة
اخلامســة؛ راجــع الفقــرات مــن  24-5إىل  27-5يف الطبعــة السادســة.

* يتــم وصــف معاملــة املراكــز املكشــوفة الناجتــة عــن إعــادة بيــع األوراق
املقترضــة ،وذلــك خالفــا لعــدم التطــرق اليهــا يف للطبعــة اخلامســة؛ راجــع الفقــرة
 28-7يف الطبعــة السادســة.

التعليق على تغيير املعاملة أو توضيحها

مصفوفة التحول من تبويب البيانات وفق الطبعة اخلامسة من دليل ميزان املدفوعات إىل تبويبها وفق الطبعة السادسة
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 2-3احلكومة العامة

االستثمارات األخرى )(AFO

املشتقات املالية (عدا االحتياطيات) )(AF71F
عقود اخليار )(AF711F
العقود من النوع اآلجل)(AF712F
خيارات االكتتاب املمنوحة للموظفين )(AF72

 -4استثمارات أخرى

* حتــدد الطبعــة السادســة جميــع أدوات االســتثمار األخــرى وال يــرد فيهــا بنــد
متبــق لالســتثمارات األخــرى  /اخلصــوم األخــرى كمــا هــي احلــال يف الطبعــة
اخلامســة.

الشــركات غيــر املاليــة ،واألســر املعيشــية ،واملؤسســات غيــر الهادفــة
للربــح التــي تخــدم األســر املعيشــية

* يف الطبعــة السادســة ،يتــم اســتحداث تقســيمات تكميليــة إضافيــة للمشــتقات
املاليــة؛ راجــع الفقــرة  95-5يف الطبعــة السادســة.

 4-3القطاعات األخرى

الشركات املالية األخرى

القطاعات األخرى

شركات تلقي الودائع بخالف البنك املركزي

 3-3املصارف

* وفقا للطبعة السادســة ،تعد الفئة الوظيفية «الســلطات النقدية» فئة تكميلية،
باســتثناء األصــول االحتياطيــة .ومتــى كانــت الســلطات النقديــة فئــة تكميليــة،
يجــب قيــد معامالتهــا ومراكزهــا كعناصــر أساســية ضمــن البنــك املركــزي أو
احلكومــة العامــة ،حســب الكيــان الــذي يحتفــظ بــاألداة يف دفاتــره.

التعليق على تغيير املعاملة أو توضيحها

* تُقيــد خيــارات االكتتــاب املمنوحــة للموظفيــن ضمــن املشــتقات املاليــة يف
الطبعــة السادســة وتُقيــد كبنــد تكميلــي منفصــل إذا كان حجــم املعامــات يف
هــذه اخليــارات كبيــرا؛ راجــع الفقــرات مــن  96-5إىل  98-5و 58-6يف الطبعــة
السادســة.

السلطات النقدية (حيثما أمكن)

احلكومة العامة

البنك املركزي

 -3املشتقات املالية
ب -اخلصوم

 4-1-2-2القطاعات األخرى

 1-2-2سندات وأذونات

 4-2-2-2القطاعات األخرى

 2-2-2أدوات السوق النقدية

 3-1-2-2املصارف

 1-2-2سندات وأذونات

 3-2-2-2املصارف

 2-2-2أدوات السوق النقدية

 1-3السلطات النقدية

املشتقات املالية (عدا االحتياطيات) ،وخيارات االكتتاب املمنوحة
5
للموظفين )*(AF7F

املشتقات املالية (عدا االحتياطيات) ،وخيارات االكتتاب املمنوحة للموظفين :راجع األصول

الشــركات غيــر املاليــة ،واألســر املعيشــية ،واملؤسســات غيــر الهادفــة
للربــح التــي تخــدم األســر املعيشــية

الشركات املالية األخرى

طويلة األجل

قصيرة األجل

القطاعات األخرى

طويلة األجل

قصيرة األجل

شركات تلقي الودائع بخالف البنك املركزي

ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل ،الطبعة
السادسة :العناصر األساسية وبنود أخرى خمتارة
(البنود املعروضة باخلط الطباعي املائل بنود تكميلية)

إعادة تبويب

دليل ميزان املدفوعات ،الطبعة
اخلامسة :العناصر األساسية
والتفاصيل اإلضافية
(البنود املعروضة باخلط الطباعي
املائل بنود تكميلية)

بنود وضع االستثمار الدويل (تابع)
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طويلة األجل

قصيرة األجل

القطاعات األخرى

منها :مراكز األصول واخلصوم بين البنوك )(AF221O

طويلة األجل

قصيرة األجل

شركات تلقي الودائع بخالف البنك املركزي

طويلة األجل

قصيرة األجل

السلطات النقدية (حيثما أمكن)

طويلة األجل

قصيرة األجل

احلكومة العامة

طويلة األجل

قصيرة األجل

البنك املركزي

العملة والودائع )(AF2O

التعليقات العامة على العملة والودائع :راجع أصول العملة والودائع

حصص امللكية األخرى )(AF511O

ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل ،الطبعة
السادسة :العناصر األساسية وبنود أخرى خمتارة
(البنود املعروضة باخلط الطباعي املائل بنود تكميلية)

إعادة تبويب

 2-3-4املصارف

 1-3-4السلطات النقدية

 3-4العملة والودائع
ب -اخلصوم

دليل ميزان املدفوعات ،الطبعة
اخلامسة :العناصر األساسية
والتفاصيل اإلضافية
(البنود املعروضة باخلط الطباعي
املائل بنود تكميلية)

بنود وضع االستثمار الدويل (تابع)

* وفقــا للطبعــة السادســة ،تعــد الفئــة الوظيفيــة «الســلطات النقديــة» فئــة تكميلية،
باســتثناء األصــول االحتياطيــة .ومتــى كانــت الســلطات النقديــة فئــة تكميليــة،
يجــب قيــد معامالتهــا ومراكزهــا كعناصــر أساســية ضمــن البنــك املركــزي أو
احلكومــة العامــة ،حســب الكيــان الــذي يحتفــظ بــاألداة يف دفاتــره.

* خالفــا للطبعــة اخلامســة ،تميــز الطبعــة السادســة بيــن قيــود خصــوم العملــة
والودائــع للحكومــة العامــة والقطاعــات األخرى/الشــركات املاليــة األخــرى.

* وفقــا للطبعــة السادســة ،تُــدرج حصــص امللكيــة غيــر الــواردة ضمــن االســتثمار
املباشــر وال تأخــذ شــكل األوراق املاليــة كبنــد منفصــل حتــت اســتثمارات أخــرى/
حصــص امللكيــة األخــرى؛ راجــع الفقرتيــن  26-5و 27-5يف الطبعــة السادســة.
وال يــرد هــذا النــوع مــن حصــص (حقــوق) امللكيــة يف الطبعــة اخلامســة .ووفقــا
للطبعــة السادســة ،تُــدرج اكتتابــات رأس املــال يف املنظمــات الدوليــة ضمــن
حصــص امللكيــة األخــرى ،بينمــا تُــدرج هــذه االكتتابــات ضمــن بنــد أصــول/
خصــوم أخــرى يف الطبعــة اخلامســة (راجــع البنــد  4-4أدنــاه).

التعليق على تغيير املعاملة أو توضيحها

مصفوفة التحول من تبويب البيانات وفق الطبعة اخلامسة من دليل ميزان املدفوعات إىل تبويبها وفق الطبعة السادسة
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طويلة األجل

قصيرة األجل
 1-4-2-4طويلة األجل

 2-4-2-4قصيرة األجل

القطاعات األخرى

 1-3-2-4طويلة األجل
 4-2-4القطاعات األخرى

طويلة األجل

قصيرة األجل

 3-2-4املصارف

 1-2-2-4طويلة األجل

 2-2-2-4قصيرة األجل

 2-2-4احلكومة العامة

 2-1-2-4أخرى طويلة األجل

 3-1-2-4قصيرة األجل

 1-1-2-4استخدام ائتمان
وقروض الصندوق

 1-2-4السلطات النقدية

 2-4القروض
ب -اخلصوم

 2-3-2-4قصيرة األجل

شركات تلقي الودائع بخالف البنك املركزي

السلطات النقدية (حيثما أمكن)
االئتمان والقروض من صندوق النقد الدويل
أخرى قصيرة األجل
أخرى طويلة األجل

أخرى طويلة األجل

أخرى قصيرة األجل

االئتمان والقروض من صندوق النقد الدويل

احلكومة العامة

أخرى طويلة األجل

أخرى قصيرة األجل

االئتمان والقروض من صندوق النقد الدويل

البنك املركزي

القروض )(AF4O

التعليقات العامة على القروض :راجع أصول القروض

طويلة األجل

قصيرة األجل

الشركات املالية األخرى

ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل ،الطبعة
السادسة :العناصر األساسية وبنود أخرى خمتارة
(البنود املعروضة باخلط الطباعي املائل بنود تكميلية)

إعادة تبويب

دليل ميزان املدفوعات ،الطبعة
اخلامسة :العناصر األساسية
والتفاصيل اإلضافية
(البنود املعروضة باخلط الطباعي
املائل بنود تكميلية)

بنود وضع االستثمار الدويل (تابع)

* وفقا للطبعة السادســة ،تعد الفئة الوظيفية «الســلطات النقدية» فئة تكميلية.
ويجــب قيــد االئتمــان والقــروض مــن صنــدوق النقــد الــدويل ضمــن البنــك املركــزي
أو احلكومــة العامــة ،حســب الكيــان الــذي يحتفــظ باخلصــوم يف دفاتــره (عــادة مــا
يكــون البنــك املركــزي أو وزارة املاليــة).

* يمكــن قيــد االئتمــان والقــروض مــن صنــدوق النقــد الــدويل حتــت احلكومــة
العامــة أو البنــك املركــزي ،حســب الكيــان الــذي يحتفــظ باخلصــوم يف دفاتــره
(عــادة مــا يكــون البنــك املركــزي أو وزارة املاليــة).

* تُعــرض إرشــادات بشــأن املراكــز مــع صنــدوق النقــد الــدويل يف املرفــق 1-7
مــن الفصــل الســابع يف الطبعــة السادســة.

التعليق على تغيير املعاملة أو توضيحها
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االحتياطيات الفنية للتأمين على غير احلياة )(AF61O
مستحقات التأمين على احلياة والتأمين االدخاري )(AF62O
املستحقات التقاعدية )(AF63O
مطالبات صناديق التقاعد على اجلهات الكفيلة )(AF64O
مستحقات املزايا غير التقاعدية )(AF65O
خمصصات تغطية املطالبات املشمولة بضمانات موحدة )(AF66O

الشــركات غيــر املاليــة ،واألســر املعيشــية ،واملؤسســات غيــر الهادفــة
للربــح التــي تخــدم األســر املعيشــية

الشركات املالية األخرى

القطاعات األخرى

شركات تلقي الودائع بخالف البنك املركزي

السلطات النقدية (حيثما أمكن)

احلكومة العامة

البنك املركزي

نظم التأمين ومعاشات التقاعد والضمانات املوحدة )(AF6O

التعليقات العامة على نظم التأمين ومعاشات التقاعد والضمانات املوحدة :راجع األصول

طويلة األجل

قصيرة األجل

الشــركات غيــر املاليــة ،واألســر املعيشــية ،واملؤسســات غيــر الهادفــة
للربــح التــي تخــدم األســر املعيشــية

طويلة األجل

قصيرة األجل

الشركات املالية األخرى

ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل ،الطبعة
السادسة :العناصر األساسية وبنود أخرى خمتارة
(البنود املعروضة باخلط الطباعي املائل بنود تكميلية)

إعادة تبويب

* وفقــا للطبعــة السادســة ،تعــد الفئــة الوظيفيــة «الســلطات النقديــة» فئــة تكميليــة،
باســتثناء األصــول االحتياطيــة .ومتــى كانــت الســلطات النقديــة فئــة تكميليــة،
يجــب قيــد معامالتهــا ومراكزهــا كعناصــر أساســية ضمــن البنــك املركــزي أو
احلكومــة العامــة ،حســب الكيــان الــذي يحتفــظ بــاألداة يف دفاتــره.

 1-4-4-4طويلة األجل

 2-4-4-4قصيرة األجل

 4-4-4القطاعات األخرى

 1-3-4-4طويلة األجل

 2-3-4-4قصيرة األجل

 3-4-4املصارف

 1-2-4-4طويلة األجل

 2-2-4-4قصيرة األجل

 2-4-4احلكومة العامة

 1-1-4-4طويلة األجل

 2-1-4-4قصيرة األجل

 1-4-4السلطات النقدية

 4-4خصوم أخرى (بشكل جزئي)

التعليق على تغيير املعاملة أو توضيحها

* وفقــا للطبعــة اخلامســة ،ال تُقيــد املراكــز الناشــئة عــن نظــم التأميــن ومعاشــات
التقاعــد والضمانــات املوحــدة بشــكل منفصــل يف وضــع االســتثمار الــدويل،
لكنهــا تُــدرج ضمنــا يف البنــد « 4-4اســتثمارات أخرى/خصــوم أخــرى».

دليل ميزان املدفوعات ،الطبعة
اخلامسة :العناصر األساسية
والتفاصيل اإلضافية
(البنود املعروضة باخلط الطباعي
املائل بنود تكميلية)

بنود وضع االستثمار الدويل (تابع)

مصفوفة التحول من تبويب البيانات وفق الطبعة اخلامسة من دليل ميزان املدفوعات إىل تبويبها وفق الطبعة السادسة
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احلكومة العامة
قصيرة األجل
طويلة األجل
 2-4-4احلكومة العامة
 1-2-4-4طويلة األجل

 2-2-4-4قصيرة األجل

 1-1-4-4طويلة األجل

 2-1-4-4قصيرة األجل

البنك املركزي
قصيرة األجل
طويلة األجل

 4-4خصوم أخرى (بشكل جزئي)

 1-2-1-4طويلة األجل

 2-2-1-4قصيرة األجل

 2-1-4القطاعات األخرى

 1-1-1-4طويلة األجل

 2-1-1-4قصيرة األجل

 1-1-4احلكومة العامة

 1-4االئتمانات التجارية
ب -اخلصوم

 1-4-4السلطات النقدية

حسابات أخرى مستحقة الدفع ) – (AF89Oخصوم أخرى

التعليقات العامة على حسابات أخرى مستحقة الدفع – خصوم أخرى :راجع األصول

طويلة األجل

قصيرة األجل

الشــركات غيــر املاليــة ،واألســر املعيشــية ،واملؤسســات غيــر الهادفــة
للربــح التــي تخــدم األســر املعيشــية

طويلة األجل

قصيرة األجل

الشركات املالية األخرى

طويلة األجل

قصيرة األجل

القطاعات األخرى

طويلة األجل

قصيرة األجل

شركات تلقي الودائع بخالف البنك املركزي

السلطات النقدية (حيثما أمكن)
قصيرة األجل
طويلة األجل

طويلة األجل

قصيرة األجل

احلكومة العامة

طويلة األجل

قصيرة األجل

البنك املركزي

االئتمانات التجارية والسلف )(AF81O

التعليقات العامة على االئتمانات التجارية والسلف :راجع األصول

ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل ،الطبعة
السادسة :العناصر األساسية وبنود أخرى خمتارة
(البنود املعروضة باخلط الطباعي املائل بنود تكميلية)

إعادة تبويب

دليل ميزان املدفوعات ،الطبعة
اخلامسة :العناصر األساسية
والتفاصيل اإلضافية
(البنود املعروضة باخلط الطباعي
املائل بنود تكميلية)

بنود وضع االستثمار الدويل (تابع)

* وفقــا للطبعــة السادســة ،تعــد الفئــة الوظيفيــة «الســلطات النقديــة» فئــة تكميليــة،
باســتثناء األصــول االحتياطيــة .ومتــى كانــت الســلطات النقديــة فئــة تكميليــة،
يجــب قيــد معامالتهــا ومراكزهــا كعناصــر أساســية ضمــن البنــك املركــزي أو
احلكومــة العامــة ،حســب الكيــان الــذي يحتفــظ بــاألداة يف دفاتــره.

* وفقــا للطبعــة اخلامســة ،ال يطلــب قيــد االئتمانــات التجاريــة كبنــد منفصــل
حتــت املصــارف.

* وفقــا وفقــا للطبعــة اخلامســة ،ال يطلــب قيــد االئتمانــات التجاريــة كبنــد
منفصــل حتــت البنــك املركــزي .أمــا يف الطبعــة السادســة ،فيطلــب قيــد الســلطات
النقديــة ضمــن البيانــات التكميليــة عنــد اإلقتضــاء.

* وفقــا للطبعــة اخلامســة ،ال يطلــب قيــد االئتمانــات التجاريــة كبنــد منفصــل
حتــت البنــك املركــزي .أمــا يف الطبعــة السادســة ،فيطلــب قيــد الســلطات النقديــة
ضمــن البيانــات التكميليــة عنــد اإلقتضــاء.

التعليق على تغيير املعاملة أو توضيحها
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* وفقــا للطبعــة السادســةُ ،تــدرج اخلصــوم املرتبطــة باالحتياطيــات كبنــد
للتذكــرة يف وضــع االســتثمار الــدويل؛ راجــع الفقرتيــن  115-6و116-6
واإلطــار  5-6يف الطبعــة السادســة.

* 5يُفضل إبالغ بيانات األصول واخلصوم كل على حدة ،ولكن بخالف ذلك تبلغ كرقم صاف للخصوم ناقصا األصول ،وتُدرج ،حسب األعراف ،حتت األصول.
* ٦إذا كانت متاحة للنشر.
* ٧األصول واخلصوم جممعة ومبلغة كرقم صاف لألصول ناقصا اخلصوم ،ويُدرج حتت األصول.

اخلصوم املرتبطة باالحتياطيات (بند للتذكرة)

حقوق السحب اخلاصة )(AF12

 1-4-4-4طويلة األجل

 2-4-4-4قصيرة األجل

 4-4-4القطاعات األخرى

 1-3-4-4طويلة األجل

 2-3-4-4قصيرة األجل

 3-4-4املصارف

التعليق على تغيير املعاملة أو توضيحها

* وفقــا للطبعــة السادســة ،يقيــد تخصيــص حقــوق الســحب اخلاصــة ألعضــاء
صنــدوق النقــد الــدويل باعتبــاره حتمــا خلصــم؛ راجــع الفقــرة  50-8يف الطبعــة
السادســة .غيــر أن الطبعــة اخلامســة ال تعتبــر تخصيــص حقــوق الســحب اخلاصــة
خصــوم؛ راجــع الفقــرة  440يف الطبعــة اخلامســة.

طويلة األجل

قصيرة األجل

الشــركات غيــر املاليــة ،واألســر املعيشــية ،واملؤسســات غيــر الهادفــة
للربــح التــي تخــدم األســر املعيشــية

طويلة األجل

قصيرة األجل

الشركات املالية األخرى

طويلة األجل

قصيرة األجل

القطاعات األخرى

طويلة األجل

قصيرة األجل

شركات تلقي الودائع بخالف البنك املركزي

طويلة األجل

قصيرة األجل

السلطات النقدية (حيثما أمكن)

ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل ،الطبعة
السادسة :العناصر األساسية وبنود أخرى خمتارة
(البنود املعروضة باخلط الطباعي املائل بنود تكميلية)

إعادة تبويب

دليل ميزان املدفوعات ،الطبعة
اخلامسة :العناصر األساسية
والتفاصيل اإلضافية
(البنود املعروضة باخلط الطباعي
املائل بنود تكميلية)

بنود وضع االستثمار الدويل (تتمة)

Ap
امللحق

2

معامالت ومراكز التأمين ،ونظم
معاشات التقاعد

معامالت ومراكز التأمين
مقدمة

م 1-2:تنتــج شــركات التأميــن طــوال مــدة عقــود التأميــن
خدمــات حلملــة الوثائــق ال تتقاضــى مقابلهــا رســوما
صريحــة .وتتضمــن هــذه اخلدمــات احلمايــة املاليــة مــن
اخملاطــر وخدمــات الوســاطة املاليــة التــي تنشــأ عنــد اســتثمار
األمــوال التــي تــم جمعهــا مــن حملــة الوثائــق واالحتفــاظ
بهــا كاحتياطيــات فنيــة .وتعــد هــذه اخلدمــات جــزءا ال
يتجــزأ مــن أقســاط التأميــن ويجــب اشــتقاقها مــن املبالــغ
املســتحقة لشــركات التأميــن واملبالــغ املســتحقة حلملــة
الوثائــق .وتنعكــس هــذه املبالــغ يف خمتلــف حســابات ميــزان
املدفوعــات حســب نــوع النشــاط — وهــي حســاب الدخــل
األويل ،وحســاب الدخــل الثانــوي ،واحلســاب املــايل ،إىل
جانــب ،يف بعــض احلــاالت ،احلســاب الرأســمايل .وتسـ َّـجل
رســوم اخلدمــات التــي تتقاضاهــا شــركات التأميــن صراحــة
(مقابــل عمــوالت الــوكالء ،وإدارة القيمــة املتبقيــة بعــد تلــف
املمتلــكات املؤمــن عليهــا ،وتســوية املطالبــات ،واخلدمــات
االكتواريــة علــى ســبيل املثــال) يف حســاب الســلع واخلدمــات
كخدمــات تأميــن مســاعدة .وينبغــي ملعــدي البيانــات الذيــن
يرغبــون يف حتســين بيانــات التأميــن أن يتفهمــوا يف البدايــة
الوضــع احلــايل بالنســبة ملعامــات التأميــن عبــر احلــدود حتــى
يتمكنــوا مــن تقييــم أهميتهــا النســبية .وينبغــي أن يتعــرف
معــدو البيانــات علــى الوضــع واســتيعابه مــن خــال إجــراء
مقابــات مــع شــركات التأميــن احملليــة أو مــن خــال تقييــم
أهميــة املعامــات مــع شــركات تأميــن يف اخلــارج يف حالــة
حملــة الوثائــق واملســتفيدين املقيميــن.
م 2-2:ويتــم التمييــز بيــن نوعيــن مــن نظــم التأميــن يف
املعاييــر الدوليــة ،همــا نظــم التأميــن االجتماعــي ونظــم
التأميــن األخــرى .وتختلــف نظــم التأميــن االجتماعــي عــن
نظــم التأميــن األخــرى يف أنهــا غالبــا مــا تكــون مربوطــة بنظــم
التأميــن العامــة التــي توفــر احلمايــة مــن اخملاطــر االجتماعيــة
اخملتلفة (مثل فقدان الدخل بســبب املرض ،أو الشــيخوخة ،أو
البطالــة) ،وغالبــا مــا تكــون املشــاركة فيهــا إجباريــة .وتشــمل
نظــم التأميــن األخــرى تأميــن شــحن الــواردات والصــادرات
الســلعية ،والتأميــن علــى احليــاة ،وأنــواع التأميــن املباشــر
األخــري (أي التأميــن علــى غيــر احليــاة) ،وإعــادة التأميــن.

ويف هــذه احلالــة ،تختــار الوحــدة املؤسســية الوثائــق بمحــض
إرادتهــا وملصلحتهــا اخلاصــة ،بصــورة مســتقلة عــن أي
نظــام تأميــن اجتماعــي .ويتنــاول اجلــزء اخلــاص بمعامــات
ومراكــز التأميــن يف هــذا امللحــق تقديــر قيمــة خدمــات التأميــن
األخــرى.
مُ 3-2:تعامــل خدمــات التأميــن األخــرى ،والتأميــن علــى
غيــر احليــاة ،وإعــادة التأميــن نفــس املعاملــة ،وهــو مــا يعــد
اختالفــا عــن املعاييــر الدوليــة الســابقة .ومــع ذلــك ،هنــاك
اختالفــات بيــن وثائــق التأميــن علــى احليــاة وعلى غير احلياة،
ممــا يــؤدي إىل اختــاف أنــواع القيــود املدرجــة يف احلســابات
الدوليــة .ففــي حالــة التأميــن علــى احليــاة ،عــادة مــا تمتــد فتــرة
مــا قبــل صــرف املزايــا طــوال مــدة العقــد بالكامــل وتكــون
درجــة عــدم اليقيــن بشــأن الدفــع حمــدودة أو منعدمــة .وتعتبــر
املبالــغ املدفوعــة خــال ســنوات العقــد بمثابــة اســتثمار مــايل
(أو ادخــار) ،تتــم إعادتــه إىل حملــة الوثائــق يف ســنوات الحقــة.
وبالتــايل يتــم تســجيل األقســاط واملزايــا يف احلســاب املــايل.
م 4-2:يواجــه معــدو بيانــات ميــزان املدفوعــات مواقــف
خمتلفــة فيمــا يتعلــق بمــدى توافــر بيانــات أنشــطة التأميــن
العابــرة للحــدود .وتعــد أفضــل الســبل للحصــول علــى البيانــات
الالزمــة لتقديــر صــادرات اخلدمــات التأمينيــة هــي إجــراء
مســح لشــركات التأميــن املقيمــة .وينبغــي أن تغطــي البيانــات
التــي يتــم جمعهــا مــن خــال هــذا املســح بيانــات حصــة
حملــة الوثائــق غيــر املقيميــن يف صــايف أقســاط التأميــن،
واملطالبــات ،واالحتياطيــات .ويســاعد ذلــك علــى إجــراء
التعديــات املفاهيميــة الالزمــة لتســجيل هــذه العمليــات يف
إحصــاءات ميــزان املدفوعــات ووضــع االســتثمار الــدويل.
م 5-2:ويتعــذر القيــام بنفــس اإلجــراء بالنســبة لــواردات
اخلدمــات التأمينيــة ألن مقــدم هــذه اخلدمــات غيــر مقيــم
يف اقتصــاد معــدي البيانــات .وبالتــايل ،يجــب أن تســتند
التقديــرات إمــا إىل النســب املتاحــة مــن نتائــج أعمــال التأميــن
احمللــي ،أو املعلومــات املســتمدة مــن نظــام إبــاغ بيانــات
املعامــات الدوليــة ( ،)ITRSأو مــن بيانــات االقتصــاد
الشــريك ،أو مــن مســح يمكــن اســتخدامه يف جمــع بيانــات
األقســاط املدفوعــة واملطالبــات املســتردة مــن حملــة الوثائــق
احمللييــن .ويمكــن تغطيــة واردات خدمــات إعــادة التأميــن عــن
طريــق مســح شــركات التأميــن احملليــة نفســه الــذي تناولتــه
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الفقــرة الســابقة .ويتــم تصميــم االســتمارة النموذجيــة  12يف
امللحــق  8جلمــع بيانــات اخلدمــات التأمينيــة واملعامــات
املرتبطــة بهــا.

نظرة عامة على املعاملة احملاسبية للتأمين:
التأمين على غير احلياة

م 6-2 :يف التأميــن علــى غيــر احليــاة ،يدفــع حملــة الوثائق
أقســاط تأميــن منتظمــة لشــركة التأميــن .ويف املقابــل ،تضمــن
الشــركة احلمايــة املاليــة مــن وقــوع أحــداث معينــة ،مثــل
احلــوادث واملــرض واحلريــق .ويعامــل أيضــا «التأميــن علــى
احليــاة حمــدد األجــل» (باملقارنــة مــع «التأميــن علــى احليــاة»)
كتأميــن علــى غيــر احليــاة يف احلســابات اخلارجيــة ،ألنــه ال
يقــدم ســوى ميــزة حمــددة عنــد وفــاة حامــل الوثيقــة ،شــريطة
حــدوث الوفــاة خــال فتــرة زمنيــة حمــددة .فهــذه الوثيقــة
ال تقــدم أي عوائــد أخــرى غيــر امليــزة املقــررة ،وذلــك خالفــا
لوثائــق التأميــن علــى احليــاة التــي تتضمــن عنصــر ادخــار
يمكــن اســتخدامه يف مراكمــة الثــروة.
م 7-2 :تتمثــل الوظيفــة الرئيســية لشــركات التأميــن علــى
غيــر احليــاة يف إعــادة التوزيــع الســليم ألقســاط التأميــن
املكتســبة وغيرهــا مــن أشــكال الدخــل علــى أعضــاء جمموعــات
متجانســة ممــن تكبــدوا خســائر .وهنــاك أيضــا شــكل خــاص
مــن أشــكال الوســاطة املاليــة ،حيــث ُتســتثمر األمــوال
املوجــودة حتــت تصــرف وحــدة التأميــن ،والتــي تســمى
االحتياطيــات الفنيــة للتأميــن (علــى غيــر احليــاة) ،يف أصــول
ماليــة وأصــول أخــرى لتوليــد الدخــل .وتغطــي االحتياطيــات
الفنيــة للتأميــن علــى غيــر احليــاة األقســاط غيــر املكتســبة،
واحتياطيــات اخملاطــر القائمــة ،واملطالبــات القائمــة يف
نهايــة فتــرة اإلبــاغ .وألغــراض اإلبــاغ املــايل ،فــإن هــذه
األمــوال باإلضافــة اىل دخــل االســتثمار املقابــل ،الــذي يســمى
مكمــات أقســاط التأميــن ،هــي بمثابــة أصــول حلملــة الوثائــق
وخصــوم علــى شــركات التأميــن.

أقساط التأمين

أقساط التأمين املكتتبة وغير املكتسبة واملكتسبة

م 8-2:يمثــل قســط التأميــن الســعر الــذي تتقاضــاه شــركة
التأميــن مقابــل الوثيقــة واخلدمــة التــي تقدمهــا حلامــل
الوثيقــة .ويتســم مفهــوم األقســاط غيــر املكتســبة باألهميــة
ألعمــال التأميــن ،ألنــه يتعلــق باالعتــراف باإليــراد يف الفتــرة
الزمنيــة التــي تســري خاللهــا الوثيقــة .ووفقــا ملصطلحــات
شــركات التأميــن ،عنــد االكتتــاب يف وثيقــة تأميــن ألول مــرة،
يكــون جممــوع أقســاط التأميــن غيــر مكتســب ،ألن أقســاط
التأميــن غالبــا مــا تكــون مدفوعــة مقدمــا بالكامــل عنــد إبــرام

الوثيقــة .وأقســاط التأميــن املكتتبــة املباشــرة هــي املبالــغ
التــي ُتفــرض علــى حملــة الوثائــق ويدفعونهــا بالفعــل خــال
مــدة العقــد مقابــل التغطيــة التأمينيــة .ويف كل يــوم يلــي إبــرام
الوثيقــة ،يســتحق قســم مــن مبلــغ القســط لوحــدة التأميــن حتــى
نهايــة الوثيقــة .ويف نهايــة فتــرة اإلبــاغ ،تقــوم وحدة التأمين
بتقديــر احتياطيــات أقســاط التأميــن التــي تمثــل اجلــزء غيــر
املنتهــي مــن مــدة الوثيقــة .وحاصــل جمــع األقســاط املكتســبة
واألقســاط غيــر املكتســبة املتعلقــة بوثيقــة التأميــن يعــادل
األقســاط املكتتبــة .ويمكــن اعتبــار قيــد األقســاط املكتســبة
مقابــل األقســاط احملصلــة وتقديــرات املطالبــات املســتحقة
ومل ُيبلــغ بهــا أو ُتســو بعــد بمثابــة تطبيــق ملبــادئ احملاســبة
املعتــادة علــى أســاس االســتحقاق.
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صايف أقساط التأمين املكتتبة وأقساط
إعادة التأمين

م 9-2:يف معظــم احلــاالت تشــكل أقســاط التأميــن
املكتتبــة املباشــرة األســاس الــذي يســتند إليــه معــدو البيانــات
يف حتديــد مبالــغ أقســاط التأميــن املرتبطــة باألعمــال
املباشــرة واشــتقاق قيمــة األقســاط املكتســبة يف نهايــة
الفتــرة .ومــع ذلــك ،قــد تكــون هنــاك حاجــة إىل إجــراء وســيط يف
حالــة تعديــل مبالــغ األقســاط يف حســابات شــركات التأميــن
ملراعــاة أقســاط إعــادة التأميــن .وتشــتري شــركات التأميــن
وثائــق إعــادة التأميــن حلمايــة نفســها مــن خماطــر اخلســائر
التــي تتجــاوز حــدود معينــة .وإذا تمــت إعــادة التأميــن علــى
اخملاطــر ،ســوف ُتســند شــركة التأميــن لشــركة إعــادة التأميــن
(أي شــركة تأميــن أخــرى) جــزء مــن أقســاط التأميــن بمــا
يتناســب مــع اخملاطــر املتحملــة .وتســتخدم شــركة التأميــن
1
اجلــزء اآلخــر يف تمويــل اخملاطــر املتبقيــة.
 1هنــاك أنــواع متعــددة مــن عمليــات إعــادة التأميــن ،وبالتــايل ،تتعــدد طــرق
إســناد األعمــال إلحــدى شــركات إعــادة تأميــن.

معامالت ومراكز التأمين ،ونظم معاشات التقاعد
م 10-2 :مــن الناحيــة األخــرى ،قــد تعمــل شــركات التأميــن
نفســها كشــركات إعــادة تأميــن وتقبــل األعمــال غيــر املباشــرة
مــن شــركة تأميــن أخــرى يف شــكل أقســاط متحملــة .وبالتــايل
قــد يتضمــن إجمــايل أقســاط التأميــن املكتتبــة يف حســابات
شــركات إعــادة التأميــن كال مــن أقســاط التأميــن املكتتبــة
التــي يتحملهــا حملــة الوثائــق (وتســمى أيضــا أقســاط التأميــن
املكتتبــة املباشــرة) 2وأقســاط إعــادة التأميــن املتحملــة مــن
شــركات التأميــن .وبالتــايل يمثــل صــايف أقســاط التأميــن
املكتتبــة إجمــايل األقســاط املكتتبــة ناقصــا أقســاط إعــادة
3
التأميــن املس ـ َندة.
املطالبات
مطالبات التأمين املستحقة واملدفوعة
م 11-2:عندمــا تصبــح الوثيقــة ســارية ،يكــون حامــل
الوثيقــة قــد حــول اخلســارة غيــر املؤكــدة يف األصــول إىل
شــركة التأميــن يف شــكل مطالبــات حمتملــة مقابــل األقســاط
املدفوعــة .وتشــير املطالبــات املســتحقة إىل االلتزامــات
املاليــة املتوقعــة التــي تغطــي اخملاطــر املؤمــن ضدهــا علــى
النحــو املنصــوص عليــه يف الوثيقــة .وقــد تكــون املطالبــات
معروفــة أو غيــر معروفــة للشــركة ،وقــد تكــون مبلغــة أو غيــر
مبلغــة .وتظهــر املطالبــات املدفوعــة عنــد أداء مدفوعات نقدية
فعليــة ألصحــاب املطالبــات يف حالــة وقــوع أحــداث مؤمــن
ضدهــا يف الفتــرة احلاليــة أو الفتــرة الســابقة .وحتــى يتناســب
الدخــل املكتســب (أقســاط التأميــن) الــذي حتصــل عليــه شــركة
التأميــن مــع النفقــات التــي تتحملهــا يف الفتــرة املعنيــة ،يتــم
تكويــن خمصصــات يف حســابات شــركات التأميــن اعتبــارا
مــن التاريــخ احملاســبي الــذي ســتتم فيــه تســوية املطالبــات
املســتحقة بعــد الفتــرة احملاســبية احلاليــة .وعــادة مــا تعتبــر
النفقــات املرتبطــة باملطالبــة (وتســمى أيضــا نفقــات تســوية
املطالبات/اخلســائر ،التــي يتــم حتملهــا للتحقــق مــن اخلســائر
وتســويتها) جــزءا مــن تكلفــة املطالبــة التــي تتحملهــا شــركة
التأميــن.
م 12-2:وفيمــا يتعلــق باملعاملــة احملاســبية للتأميــن،
ُتســب املطالبــات املســتحقة خــال الفتــرة احملاســبية
كالتــايل:
4

املطالبات/اخلســائر املدفوعــة خــال الفتــرة احملاســبية عــن
عقــود التأميــن علــى غيــر احليــاة
منهــا احتياطيــات اخلســائر القائمــة (يف بدايــة
مطروحــا
الفتــرة احملاســبية)
 2األقســاط املكتتبــة املباشــرة هــي األقســاط احملصلــة مــن الوثائــق الصــادرة
مباشــرة مــن شــركة التأميــن األصليــة حلملــة وثائقهــا.
 3ينبغــي مالحظــة املعنــى اخملتلــف لكلمــة «صــايف» يف ســياق الطبعــة
السادســة مــن دليــل ميــزان املدفوعــات :فكلمــة «صــايف» التــي تنطبــق علــى
أقســاط التأميــن تعنــي أن رســوم خدمــات التأميــن قــد تــم خصمهــا مــن أقســاط
التأميــن الفعليــة لتســجيل األقســاط يف حســاب الدخــل الثانــوي ،بينمــا
املقصــود بصــايف أقســاط التأميــن املكتتبــة يف هــذا امللحــق هــو الصــايف بعــد
خصــم أقســاط إعــادة التأميــن املس ـ َندة .راجــع الفقــرة  42-12يف الطبعــة
السادســة مــن دليــل ميــزان املدفوعــات.
ُ 4يطلــق علــى املطالبــات املســتحقة أيضــا اســم اخلســائر املتكبــدة يف حماســبة
التأمين.

مضافــا
يساوي
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إليهــا احتياطيــات اخلســائر القائمــة (يف نهايــة
الفتــرة احملاســبية)

املطالبات املستحقة

م 13-2:احتياطيــات اخلســائر هــي اجلــزء غيــر املدفــوع
مــن املطالبــات املســتحقة يف التاريــخ احملاســبي ،وذلــك علــى
النحــو املبيــن الحقــا يف احتياطيــات التأميــن الفنيــة والدخــل
املتوقــع الــذي يعــزى إىل حملــة وثائــق التأميــن.

احتياطيات التأمين الفنية والدخل املتوقع الذي
يعزى إىل حملة وثائق التأمين

احتياطيات التأمين الفنية

م 14-2 :يجب على شــركة التأمين اســتخدام طرق ســليمة
لتقديــر التزامــات املطالبــات احملتملــة يف ميزانيتهــا مــن
أجــل تغطيــة كافــة املطالبــات واملصروفــات املتوقعــة وغيــر
املتوقعــة ،حيــث توجــد دائمــا فتــرة تأخيــر بيــن وقــت وقــوع
األحــداث املؤمــن ضدهــا ووقــت إبــاغ بيانــات املطالبــات
وتســويتها .وتتحمــل شــركة التأميــن التزامــا حمتمــا عنــد بــدء
ســريان وثيقــة التأميــن .وحليــن وقــوع احلــدث املؤمــن ضــده،
ينعكــس االلتــزام احملتمــل يف االقســاط غيــر املكتســبة وغيرهــا
مــن عناصــر احتياطيــات التأميــن الفنيــة.
م 15-2 :يتــم قيــد األقســاط غيــر املكتســبة كالتــزام ألن
شــركات التأميــن تتلقــى أقســاط التأميــن قبــل بعــض أو كل
الفتــرة التــي تغطيهــا الوثيقــة .ووفقــا ملبــدأ االســتحقاق،
ال يمكــن االعتــراف بهــذه األقســاط كإيــرادات إىل أن يتــم
اكتســابها .كذلــك ،قــد تكــون شــركات التأميــن يف حاجــة إىل
رد هــذه األقســاط حلملــة الوثائــق إذا مــا تــم إلغــاء الوثيقــة قبــل
التاريــخ املقــرر النتهائهــا.

م 16-2:هنــاك مكونــان رئيســيان مــن مكونــات االحتياطيــات
الفنيــة للتأميــن علــى غيــر احليــاة التــي يتــم جتنيبهــا يف امليزانيــة
العموميــة (راجــع املثــال م 2-2 :الحقــا) ملقابلــة االلتزامــات
املســتقبلية التــي تنشــأ عــن عقــود التأميــن (بمــا يف ذلــك أي
مصاريــف إدارة ذات صلــة ،أو ضرائــب ،أو غيرهــا):
أ -احتياطيــات أقســاط التأميــن غيــر املكتســبة :وهــي
ذلــك اجلــزء مــن أقســاط التأميــن املكتتبــة الــذي يقابــل
اجلــزء غيــر املنتهــي مــن مــدة الوثيقــة .ويتــم ترحيــل
هــذه االحتياطيــات إىل الفتــرة احملاســبية التاليــة.
وال يوجــد تطابــق (عــادة) بيــن فتــرة اإلبــاغ ومــدة
وثيقــة التأميــن التــي ُيدفــع قســط التأميــن عنهــا
مقدمــا وتتحمــل شــركة التأميــن خاللهــا اخملاطــر.
وإذا توقعــت شــركة التأميــن عــدم كفايــة احتياطيــات
أقســاط التأميــن غيــر املكتســبة لتغطيــة املطالبــات
واملصروفــات املقــدرة يف الفتــرة احملاســبية التاليــة
والناشــئة عــن العقــود املبرمــة قبــل نهايــة الفتــرة

مرشد جتميع بيانات ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل
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املثال م 1-2 :صورة توضيحية حلساب األرباح واخلسائر يف شركة التأمين
بماليين الدوالرات األمريكية

2012

2011

الدخل
إجمايل أقساط التأمين املكتتبة

أقساط إعادة التأمين املس َندة

5,488.9
–288.7

5,255.7
–272.0

صايف أقساط التأمين املكتتبة

5,200.2

4,983.7

أقساط التأمين املتحملة

300.0

250.0

صــايف التغيــرات يف احتياطيــات أقســاط التأميــن
غيــر املكتســبة

–35.6

–24.6

صايف أقساط التأمين املكتسبة

5,164.6

4,959.1

الدخل من الفائدة وتوزيعات األرباح

793.8

704.4

مكاسب وخسائر االستثمارات (صاف)

130.2

291.4

الدخل من العقارات االستثمارية

194.4

186.4

اإليرادات األخرى

89.1

89.4

إجمايل إيرادات التشغيل

6,672.1

6,480.7

املصروفات
املطالبات املستحقة بما يف ذلك تكاليف معاجلة املطالبات
(التأمين على غير احلياة)

–1,610.9

–1,465.8

املطالبات واملزايا املدفوعة (التأمين على احلياة)

–2,369.8

–2,226.3

التغير يف االحتياطي االكتواري

–591.1

–738.0

حصة شركات إعادة التأمين يف املزايا واملطالبات

205.9

160.8

األرباح املوزعة والعالوات املدفوعة حلملة الوثائق

–173.4

–166.7

مزايا ومطالبات التأمين (صاف)

–4,539.3

–4,436.0

تكاليف اإلنتاج

–692.4

–647.4

مصروفات التشغيل واملصروفات اإلدارية

–534.2

–509.8

الفائدة مستحقة الدفع

–44.6

–41.8

املصروفات األخرى

–51.7

–29.3

–5,862.2

–5,664.3

809.9

816.4

إجمايل مصروفات التشغيل
أرباح أو خسائر أنشطة التشغيل

–7.2

–6.0

تكاليف التمويل
حصة أرباح أو خسائر املؤسسات املرتبطة

2.8

1.8

األرباح أو اخلسائر قبل الضرائب

805.5

812.2

–103.5

–138.4

702.0

673.8

ضرائب الدخل
أرباح أو خسائر الفترة

احملاســبية ،يمكنهــا تكويــن مــا يســمى بمخصصــات
اخملاطــر القائمــة .وتقــوم بعــض شــركات التأميــن
كذلــك باإلفصــاح بشــكل منفصــل عــن خمصصــات
تغطيــة تكاليــف اخلصومــات التــي ُتمنــح لبعــض
حملــة الوثائــق.
ب -احتياطيــات اخلســائر املقــدرة واحتياطيــات املطالبــات
املستحقة غير املبلغة :وهي خمصصات يتم جتنيبها
لتغطيــة التكاليــف املقــدرة لتســوية املطالبــات التــي
نشــأت حتــى نهايــة الفتــرة احملاســبية عــن الوثائــق

الســارية حاليــا والوثائــق املكتتبــة يف املاضــي،
بعــد خصــم املبالــغ املدفوعــة بالفعــل .ويشــمل هــذا
املبلــغ األمــوال املتعلقــة باملطالبــات غيــر املدفوعــة،
ومصروفــات تعديــل ومعاجلــة املطالبــات املعروفــة
ومل تســو بعــد ،وتقديــرات املطالبــات املســتحقة غيــر
املبلغــة بعــد (وتســمى املســتحقة غيــر املبلغــة) يف
تاريــخ امليزانيــة العموميــة .ويمكــن لشــركات التأميــن
أيضــا جتنيــب أمــوال لتجنــب نضــوب التدفقــات
النقديــة الالزمــة ملواجهــة أحــداث كبيــرة غيــر متوقعــة
أو كــوارث ،عنــد تأثــر العديــد مــن حملــة الوثائــق
يف الوقــت نفســه تقريبــا .غيــر أن هــذه األنــواع مــن

معامالت ومراكز التأمين ،ونظم معاشات التقاعد
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املثال م :2-2:مقتطفات من امليزانية العمومية لشركة تأمين
شركة التأمين  : Xالتزامات التأمين يف نهاية السنة
التأمين على احلياة

عام

إجمايل

بماليين الدوالرات األمريكية
عقود مشاركة

12,383.7

–

12,383.7

عقود غير مشاركة مرتبطة بالوحدة

9,998.4

–

9,998.4

عقود غير مشاركة أخرى

9,359.1

–

9,359.1

خمصصات املطالبات القائمة

–

1,111.8

1,111.8

خمصصات مصروفات معاجلة املطالبات

–

78.4

78.4

خمصصات املطالبات املستحقة غير املبلغة

–

480.6

480.6

خمصصات أقساط التأمين غير املكتسبة

–

396.4

396.4

خمصصات اخملاطر القائمة

–

3.0

3.0

2,070.3

33,811.5

31,741.2

اإلجمايل

االحتياطيــات ينبغــي أال تؤخــذ يف احلســبان إال إذا
تســبب حــدث مــا يف زيــادة االلتزامــات جتــاه حملــة
الوثائــق .وبخــاف ذلــك ،تعتبــر هــذه املبالــغ بمثابــة
احتياطيــات داخليــة جمنبــة ألغــراض االدخــار وال
ينبغــي إدراجهــا ضمــن االحتياطيــات الفنيــة للتأميــن
علــى غيــر احليــاة يف ميــزان املدفوعــات ووضــع
االســتثمار الــدويل.

الدخل املتوقع (الذي يعزى إىل حملة
وثائق التأمين)

م 17-2:عــادة مــا تميــز شــركات التأميــن بيــن مصدريــن
مــن مصــادر الدخــل :مــن اســتثمار رأســمال املســاهمين
(حصــص امللكيــة) ومــن اســتثمار أمــوال حملــة الوثائــق
(ويعرفــان أيضــا بحيــازات األصــول اخلاصــة واحتياطيــات
ُ
التأميــن الفنيــة ،علــى الترتيــب) .ويعــد اســتثمار أمــوال حملــة
الوثائــق ســمة مميــزة لشــركات التأميــن وأصبــح ممكنــا بســبب
الفتــرة الزمنيــة بيــن حتصيــل أقســاط التأميــن والتســويات
النهائيــة للخســائر.

استخدام البيانات احملاسبية لشركات التأمين
يف اشتقاق عناصر ميزان املدفوعات ووضع
االستثمار الدويل

م 18-2:يلخــص اإلطــار م 1-2:منهجيــة الطبعــة
السادســة مــن دليــل ميــزان املدفوعــات علــى النحــو الــوارد
يف امللحــق 6ج يف الطبعــة السادســة مــن دليــل ميــزان
املدفوعــات بشــأن بيانــات التأميــن علــى غيــر احليــاة يف
ميــزان املدفوعــات .ورغــم أن املصطلحــات املســتخدمة
لوصــف معامــات قطــاع التأميــن يف الطبعــة السادســة مــن
دليــل ميــزان املدفوعــات ونظــام احلســابات القوميــة لعــام

 2008تســتند إىل املصطلحــات احملاســبية التــي تســتخدمها
شــركات التأميــن يف إعــداد حســاباتها وتتفــق معهــا إىل حــد
كبيــر (علــى النحــو الــوارد يف نظــم معاشــات التقاعــد ونظــم
الضمــان االجتماعــي املتصلــة بالعامليــن يف هــذا امللحــق)،
قــد يحتــاج معــدو البيانــات إىل إجــراء بعــض التعديــات
قبــل اســتخدام البيانــات يف اشــتقاق القيــود ذات الصلــة يف
ميــزان املدفوعــات وفقــا للطبعــة السادســة مــن دليــل ميــزان
املدفوعــات .وهــذه التعديــات ضروريــة ،علــى ســبيل املثــال،
لتحديــد وتمييــز مبالــغ أقســاط التأميــن املرتبطــة باألعمــال
املباشــرة مــع حملــة وثائــق التأميــن ،واملبالــغ املرتبطــة
بأعمــال إعــادة التأميــن (املس ـ َندة واملتحملــة) ،علــى النحــو
الــوارد بالتفصيــل الحقــا.
م 19-2:تهــدف الفقــرات التاليــة إىل حتديــد املصطلحــات
والتعديــات الالزمــة إلعــداد بيانــات ميــزان املدفوعــات.
وترتبــط كافــة القيــود بحملــة وثائــق التأميــن علــى غيــر احليــاة.
حساب الدخل الثانوي:
صايف أقساط التأمين املكتسبة
م 20-2 :صايف أقساط التأمين املكتسبة يساوي أقساط
التأميــن املكتســبة مضافــا إليهــا مكمــات األقســاط مطروحــا
منهــا رســوم اخلدمــة .وألغــراض إعــداد ميــزان املدفوعــات
وفقــا للطبعــة السادســة مــن دليــل ميــزان املدفوعــات ،ال يتــم
ترصيــد التأميــن املباشــر مقابــل إعــادة التأميــن .لذلــك ،ينبغــي
ملعــدي البيانــات التمييــز بيــن املبالــغ املرتبطــة باألعمــال
املباشــرة ،واملبالــغ املرتبطــة بأعمــال إعــادة التأميــن
(املس ـ َندة واملتحملــة) .ويعنــي ذلــك أن أقســاط التأميــن
املكتتبــة املباشــرة التــي يتــم حتصيلهــا مــن حملــة الوثائــق ال
ينبغــي ترصيدهــا مقابــل أي أقســاط مس ـ َندة لشــركات إعــادة
التأميــن ،وينبغــي أن تســتبعد منهــا أقســاط التأميــن املتحملــة
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اإلطار م :1-2 :القيود املتعلقة بمعامالت التأمين على غير احلياة يف ميزان املدفوعات وفقا للطبعة
السادسة من دليل ميزان املدفوعات
حساب اخلدمات
ُتشتق رسوم خدمة التأمين ضمنا باستخدام املعادلة التالية (راجع امللحق 6ج يف الطبعة السادسة من دليل ميزان املدفوعات):

خدمات التأمين = إجمايل أقساط التأمين املكتسبة
مضافا

مكمالت أقساط التأمين (دخل االستثمار الذي يعزى إىل حملة الوثائق يف نظم التأمين)

مطروحا

املطالبات واجبة األداء /املستحقة (املعدلة مقابل التقلبات يف قيمة املطالبات ،عند الضرورة)

حساب الدخل األويل

دخل االستثمار الذي يعزى إىل حملة الوثائق يف نظم التأمين (يساوي مكمالت أقساط التأمين)
حساب الدخل الثانوي

صايف أقساط التأمين املكتسبة = إجمايل أقساط التأمين املكتسبة
مضافا

مكمالت أقساط التأمين

مطروحا

خدمات التأمين
املطالبات مستحقة الدفع/واجبة األداء

احلساب املايل

التغيرات يف االحتياطيات الفنية للتأمين على غير احلياة (على سبيل املثال ،مقابل أموال حملة الوثائق املستثمرة)
العملة والودائع (بالنسبة لألقساط الفعلية املكتتبة واملطالبات املدفوعة)

مــن شــركات التأميــن األخــرى .واألســاس املنطقــي لذلــك هــو
أن شــركة التأميــن املباشــر مســؤولة بالكامــل جتــاه حامــل
الوثيقــة ،بغــض النظــر عمــا إذا كان هنــاك جــزء مــن اخملاطــر
قــد أعيــد تأمينــه (راجــع الفقــرة  57-17يف نظــام احلســابات
القوميــة لعــام .)2008
م 21-2:تســتخدم أقســاط التأميــن املكتتبــة املرتبطــة
باألعمــال املباشــرة يف حتديــد أقســاط التأميــن املكتســبة يف
حســابات شــركات التأميــن يف فتــرة اإلبــاغ 5.فمــن خــال
األعمــال مــع حملــة الوثائــق غيــر املقيميــن:
أقساط التأمين املكتتبة (املرتبطة باألعمال املباشرة فقط)
مضافــا إليهــا احتياطــي أقســاط التأميــن غيــر املكتســبة
(يف بدايــة فتــرة اإلبــاغ)
مطروحــا منهــا احتياطــي أقســاط التأميــن غيــر املكتســبة
(يف نهايــة فتــرة اإلبــاغ)
يســاوي أقســاط التأميــن املكتســبة (املرتبطــة باألعمــال
املباشــرة)
م 22-2:تشــكل أقســاط التأميــن املكتتبــة املعدلــة
وأقســاط التأميــن املكتســبة املشــتقة أول عنصريــن مــن
عناصــر إعــداد حســابات التأميــن وفقــا للمعاييــر الدوليــة.
وأقســاط التأميــن املكتتبــة تقابــل أقســاط التأميــن احملصلــة
يف الطبعــة السادســة مــن دليــل ميــزان املدفوعــات ،و ُتقيــد
ضمــن االســتثمارات األخــرى — كزيــادة يف ودائــع شــركات
التأميــن يف اخلــارج علــى ســبيل املثــال.
م 23-2 :يف املثــال م( 1-2 :صــورة توضيحيــة حلســاب
األربــاح واخلســائر يف شــركة التأميــن) ،ســوف ينبغــي
ملعــدي البيانــات ،لتحديــد األقســاط املكتســبة ،اســتخدام
ُ 5تقاس النتائج على أساس الفترة احملاسبية ،التي يمكن أن تكون السنة
التقويمية أو السنة املالية ،وليس على أساس فترة الوثيقة.

إجمــايل أقســاط التأميــن املكتتبــة (وال يأخــذ يف احلســبان
أقســاط إعــادة التأميــن املس ـ َندة) باســتثناء أقســاط التأميــن
املتحملــة وصــايف التغيــر يف احتياطيــات أقســاط التأميــن
غيــر املكتســبة ،واالستفســار عــن حصــة حملــة الوثائــق غيــر
املقيميــن .وتتمثــل املزايــا يف املبالــغ املدفوعــة حلملــة
وثائــق التأميــن علــى احليــاة وينبغــي فصلهــا عــن املطالبــات
املدفوعــة حلملــة وثائــق التأميــن علــى غيــر احليــاة.

حساب الدخل الثانوي :املطالبات مستحقة
الدفع/واجبة األداء
م 24-2:املطالبــات املســتحقة يف حســابات التأميــن
تقابــل املطالبــات مســتحقة الدفــع يف الطبعــة السادســة مــن
دليــل ميــزان املدفوعــات ،و ُتقيــد يف حســاب الدخــل الثانــوي
يف ميــزان املدفوعــات (راجــع الفقــرة  44-12يف الطبعــة
السادسة من دليل ميزان املدفوعات) ،بينما ُتقيد املطالبات
املدفوعــة يف االســتثمارات األخــرى — كانخفــاض يف ودائــع
شــركات التأميــن يف اخلــارج علــى ســبيل املثــال .ويتــم حتديــد
كيفيــة حســاب املطالبــات املســتحقة يف الفقــرة م.12-2 :
م 25-2:وبالنســبة لشــركات التأميــن التــي ترغــب
يف تقديــر مدفوعــات اخلســائر املســتقبلية بدقــة ،ال ســيما
مقابــل مطالبــات غيــر معروفــة ،تســتند التنبــؤات بوجــه عــام
إىل البيانــات التاريخيــة للتســوية وأنمــاط إبــاغ بيانــات
اجملموعــات املتجانســة مــن حملــة الوثائــق ،واألســاليب
االكتواريــة التــي تأخــذ يف االعتبــار أوجــه عــدم اليقيــن
احمليطــة بتحديــد مبلــغ االحتياطيــات .وقــد تقــوم شــركات
التأميــن عــن طريــق خدمــات إعــادة التأميــن املصممــة حســب
الطلــب بتغطيــة بعــض أنشــطة التأميــن التــي تنطــوي علــى
خماطــر كبيــرة متوقعــة ،أو وتيــرة خســائر مرتفعــة ،أو خماطــر
تراكميــة (مثــل الكــوارث الطبيعيــة).
م 26-2:ويف حالــة وقــوع حــدث كبيــر غيــر متوقــع خــال
الفتــرة احملاســبية ،فــإن القيمــة املشــتقة خلدمــات التأميــن
التــي قدمتهــا شــركة التأميــن حلملــة الوثائــق ينبغــي أال تتحــول

معامالت ومراكز التأمين ،ونظم معاشات التقاعد
إىل رقــم ســالب — أي ينبغــي أال يتأثــر حجــم خدمــات التأميــن
أو ســعرها بالتقلبــات يف قيمــة املطالبــات .ولذلــك يوصــي
نظــام احلســابات القوميــة لعــام  2008باســتخدام املطالبــات
املســتحقة املعدلــة عنــد قيــاس خمرجــات شــركات التأميــن.
وســوف يكــون التعديــل ســالبا يف الفتــرات التــي تســتحق
فيهــا قيــم كبيــرة مــن املطالبــات ،ممــا يــؤدي إىل زيــادة قيمــة
اخلدمــات مــن خــال تقليــص الفــرق بيــن املطالبــات الفعليــة يف
فتــرة حمــددة واملســتوى املتوقــع للمطالبــات عــادة.
م 27-2:وهنــاك ثــاث أســاليب حماســبية خمتلفــة تســاعد
علــى تقديــر املســتوى املتوقــع للمطالبــات (راجــع الفقــرة م:
6ج 22-يف الطبعــة السادســة مــن دليــل ميــزان املدفوعــات):
( )1منهــج التوقعــات الــذي يقــوم علــى أســاس تقديــر املطالبــات
املتوقعــة باســتخدام أرقــام ســابقة ممهــدة إلجمــايل املطالبــات
املســتحقة أو نســب تقريبيــة ســابقة إلجمــايل املطالبــات
املســتحقة إىل األقســاط ،مــع تطبيقهــا علــى األقســاط احلاليــة.
ويحاكي هذا املنهج نموذج البيانات الســابقة الذي اســتخدمته
شــركات التأميــن عنــد تســعير أقســاطها علــى أســاس توقعــات
اخلســارة؛ و( )2منهــج احملاســبة الــذي يســتخدم البيانــات
الالحقة للمطالبات املســتحقة املســجلة ،ويســتند إىل التغييرات
التــي تطــرأ علــى احتياطيــات التســوية لــدى شــركات التأميــن
والتغييــرات يف مواردهــا الذاتيــة؛ و( )3منهــج جممــوع التكاليــف
مضافــا إليــه األربــاح «العاديــة» الــذي يقيــس النــاجت عــن طريــق
حســاب جممــوع التكاليــف مضافــا إليــه تقديــر األربــاح العاديــة
اســتنادا إىل األربــاح الفعليــة الســابقة املمهــدة.
م 28-2:وفقــا للمعاييــر الدوليــةُ ،تقيــد املطالبــات الكبيــرة
للغايــة عقــب وقــوع كارثــة طبيعيــة أو حــادث جســيم كدخــل
ثانــوي أو حتويــل رأســمايل مقــدم مــن شــركة التأميــن إىل
حملــة الوثائــق .واألســاس املنطقــي ملعاملــة بعــض املطالبــات
كتحويــات رأســمالية هــو أن هــذه املطالبــات ال تؤثــر علــى
مســتوى الدخــل املتــاح ألصحــاب املطالبــات .وبالتــايل ســيبين
صــايف حقــوق حملــة الوثائــق آثــار هــاك األصــول والزيــادة
املقابلــة يف األصــول املاليــة نتيجــة التحويــات الرأســمالية
(راجــع الفقــرة  40-17يف نظــام احلســابات القوميــة لعــام
 ،2008والفقــرة  24-13يف الطبعــة السادســة مــن دليــل
ميــزان املدفوعــات) .وتعكــس القيــود املدرجــة يف حســاب الدخــل
الثانوي تأثير الوســاطة الناشــئ عن التأمين املباشــر من خالل
حتويــل جممــع أقســاط التأميــن الصغيــرة نســبيا مــن العديــد مــن
حملــة الوثائــق إىل عــدد صغيــر مــن املطالبــات الكبيــرة املقدمــة
مــن بعــض حملــة الوثائــق هــؤالء.
حساب الدخل األويل :مكمالت أقساط التأمين
م 29-2 :عنــد االكتتــاب يف وثيقــة تأميــن ،حتصــل شــركات
التأميــن علــى النقديــة ويتــاح لهــا اســتثمارها إىل أن يتــم
اإلبــاغ عــن املطالبــات يف وقــت الحــق وتســويتها .والتمييــز
بيــن احتياطيــات التأميــن الفنيــة واألصــول اخلاصــة لشــركة
التأميــن مهــم الشــتقاق قيمــة خدمــات التأميــن وفقــا للطبعــة
السادســة مــن دليــل ميــزان املدفوعــات.
م 30-2:وفقــا للمعاييــر الدوليــة ،يســمى الدخــل املكتســب
مــن اســتثمار احتياطيــات التأميــن الفنيــة مكمــات األقســاط
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(راجــع الفقــرة  83-11يف الطبعــة السادســة مــن دليــل
ويحتســب كدخــل أويل مســتحق القبــض
ميــزان املدفوعــات) ُ
حلملــة الوثائــق ،حيــث إن احتياطيــات التأميــن الفنيــة هــي
أصــول حملــة الوثائــق .ومــن الناحيــة العمليــة ،حتتفــظ شــركات
التأميــن بهــذا الدخــل .وبالتــايل ،يتــم عــرض املبلــغ نفســه يف
املعادلــة كمبلــغ مســتحق الدفــع مــن حامــل الوثيقــة لشــركة
التأميــن كمكمــات أقســاط يف حســاب اخلدمــات.
م 31-2:يف املثــال م 1-2 :يطلــق علــى الدخــل احملتفــظ به
مــن اســتثمار أمــوال حملــة الوثائــق توزيعــات أربــاح (وعالوات)
حملــة الوثائــق .والعــاوات هــي مبالــغ يف وثائــق التأميــن علــى
احليــاة ُتعــزى صراحــة حلملــة وثائــق التأميــن كل عــام .وينبغــي
ملعــدي البيانــات االستفســار عــن احلصــة (التناســبية) املقــدرة
للدخــل مســتحق الدفــع حلملــة وثائــق التأميــن علــى غيــر احليــاة
غيــر املقيميــن.
احلساب املايل :احتياطيات التأمين الفنية
م 32-2:تتــم زيــادة االحتياطيــات أو تخفيضهــا عندمــا
ُتكتســب أقســاط التأميــن و ُتدفــع املطالبــات مــن احتياطيــات
اخلســائر القائمــة .ويف النظــام احملاســبي للشــركة ،يقابــل
ويــدرج قيــد مقابــل
املبلــغ املدفــوع احتياطــي اخلســائر ُ
لتخفيــض االحتياطــي مقابــل املبلــغ املدفــوع حلامــل الوثيقــة.
ويف نهايــة الفتــرة احملاســبية ،يمكــن أن تنخفــض قيمــة
احتياطيــات التأميــن الفنيــة عندمــا تتجــاوز قيمــة املطالبــات
املدفوعــة مــن االحتياطيــات املبالــغ املضافــة لالحتياطيــات
ذات الصلــة.
م 33-2:يتــم قيــد احتياطيــات أقســاط التأميــن غيــر
املكتســبة واحتياطيــات تغطيــة مطالبــات التأميــن القائمــة
ضمــن فئــة االســتثمارات األخــرى يف احلســاب املــايل حتــت
نظــم التأميــن ومعاشــات التقاعــد والضمانــات املوحــدة
(راجــع الفقــرات  ،64-5و 63-7و 64-7يف الطبعــة
السادســة مــن دليــل ميــزان املدفوعــات) .وقــد يتعيــن تقســيم
هــذه االحتياطيــات بيــن اخلصــوم املســتحقة للمقيميــن وغيــر
املقيميــن وفقــا ملؤشــر مالئــم مثــل أقســاط التأميــن املكتســبة
أو املكتتبــة.
م 34-2:وعنــد قيــد احتياطيــات التأميــن الفنيــة يف وضــع
االســتثمار الــدويل ،ينبغــي أن تؤخــذ التدفقــات الناجتــة عــن
التعــرض لتأثيــر أســعار الصــرف يف االعتبــار (راجــع الفصــل
 9لالطــاع علــى مزيــد مــن التفاصيــل حــول التغيــرات األخــرى
يف املراكــز املاليــة).
حساب السلع واخلدمات:
اشتقاق قيمة خدمات التأمين
م 35-2:جميــع العناصــر متاحــة اآلن أمــام معــدي البيانــات
الشــتقاق رســوم خدمات التأمين وفقا ملا ورد يف الفقرة -10
 111يف الطبعــة السادســة مــن دليــل ميــزان املدفوعــات.
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م 36-2:خدمــات التأميــن الضمنيــة التــي تقدمهــا شــركة
التأميــن هــي مقيــاس خمرجــات قطــاع التأميــن .و ُتشــتق قيمــة
اخلدمــات املقدمــة للمقيميــن وغيــر املقيميــن عــن طريــق حتديــد
خمرجــات التأميــن علــى نحــو مماثــل للممارســات احملاســبية
التــي تســتند إىل أقســاط التأميــن املكتســبة واخلســائر املتكبــدة
املتعلقــة بالفتــرة احملاســبية:
إجمايل األقساط املكتسبة (من األعمال املباشرة)
مضافــا

صــايف دخــل االســتثمارات الــذي ُيعــزى إىل حملــة
الوثائــق (مكمــات األقســاط)

يساوي

رسوم (قيمة) خدمات التأمين

مطروحــا املطالبــات املســتحقة املقــدرة (املعدلــة مقابــل
التقلبــات يف قيمــة املطالبــات ،عنــد الضــرورة)

مصادر البيانات

إجراء مسح لشركات التأمين احمللية
م 37-2:يســتطيع معــدو البيانــات احلصــول علــى بيانــات
أكثــر شــموال عــن صــادرات خدمــات التأميــن عــن طريــق إجــراء
مســح لشــركات التأميــن احملليــة .وحتــى يمكــن إجــراء تغطيــة
مالئمــة لقطــاع التأميــن احمللــي ،ينبغــي أن يتوافــر إطــار للمســح
يشــتمل علــى قائمــة بشــركات التأميــن ،وهــو مــا يمكــن أن توفــره
الهيئــة التــي ُتصــدر التراخيــص لشــركات التأميــن .وعــادة مــا يتــم
إلــزام وكالء ووســطاء التأميــن بالتســجيل لــدى ســلطات التأميــن؛
وبالتــايل ينبغــي أن يكــون مــن الســهل احلصــول علــى قائمــة بهــذه
الشــركات مــن مصــادر رســمية (راجــع أيضــا اإلطــار م.)2-2 :
م 38-2:ومــن خــال إجــراء مســح لشــركات التأميــن احملليــة،
يمكــن ملعــدي البيانــات طلــب معلومــات علــى أســاس صحيــح مــن
الناحيــة املفاهيميــة علــى النحــو املبيــن يف فقــرات ســابقة —
أي عــن أقســاط التأميــن املكتســبة واملطالبــات واجبــة األداء —
وكذلــك احتياطيــات التأميــن الفنيــة والدخــل املكتســب علــى تلــك
االحتياطيــات.
م 39-2:وينبغــي لشــركات التأميــن املقيمــة إبــاغ البيانــات
التفصيلية لألقساط واملطالبات املتعلقة بأعمال التأمين التي
يتــم احلصــول عليهــا مــن اخلــارج واملتعلقــة كذلــك بالتدفقــات
الدوليــة إلعــادة التأميــن .وإىل جانــب ذلــك ،قــد ُيطلــب مــن هــذه
الشــركات إبــاغ البيانــات التفصيليــة لألقســاط واملطالبــات
املتعلقــة بعمليــات التأميــن علــى الــواردات التــي اكتتبتهــا.
م 40-2:وقــد تكــون املؤسســات الرقابيــة مصــدرا للمعلومات
اإلجماليــة النوعيــة .ورغــم أن املعلومــات املتعلقــة بامليزانيــات
وحســابات األربــاح واخلســائر املتاحــة مــن هــذه املؤسســات
قــد تنطــوي علــى حماذيــر عــدم احلداثــة ،يمكــن اجلمــع بيــن
هــذه املعلومــات واملعلومــات املتاحــة مــن إحصــاءات القطــاع
اخلارجــي األقصــر أجــا (مــن نظــام إبــاغ بيانــات املعامــات
الدوليــة علــى ســبيل املثــال) أو البيانــات اإلداريــة ،وذلــك

لتقديــر مقيــاس مؤقــت (متحــرك) للتمييــز بيــن األنشــطة احملليــة
والدوليــة.
م 41-2:وقــد تختلــف مصطلحــات التأميــن نتيجــة اختــاف
املمارســات احملاســبية التــي ُتطبــق يف جمــال حماســبة التأميــن
6
علــى مســتوى العــامل.

م 42-2:ويتضمــن امللحــق  8اســتمارة نموذجيــة ملســح
التأميــن

اإلطار م 2-2 :وكالء ووسطاء مبيعات التأمين
عــادة مــا يبيــع وكالء أو وســطاء مبيعــات التأميــن نــوع أو أكثــر مــن
أنــواع التأميــن ،مثــل املمتلــكات واحلــوادث ،واحليــاة ،والصحــة ،والعجــز،
والرعايــة طويلــة األجــل .وهــم إمــا يعملــون حصريــا لشــركة تأميــن
واحــدة علــى أســاس اتفــاق تعاقــدي ،أو يعملــون بشــكل مســتقل ويمثلــون
عــدة شــركات يف الوقــت نفســه .ويســهم الــوكالء ،بالــدور الوســيط الــذي
يمارســونه ،يف حصــول عمالئهــم علــى وثائــق تأميــن تالئمهــم مــن شــركة
التأميــن ،ويســاعدون حملــة الوثائــق يف تســوية مطالباتهــم التأمينيــة.
وينبغــي لــوكالء التأميــن عــادة تســجيل بياناتهــم لــدى ســلطات التأميــن؛
وبالتــايل ينبغــي أن يكــون مــن الســهل احلصــول علــى قائمــة بهــذه
الشــركات مــن مصــادر رســمية .ويمكــن إجــراء مســح استكشــايف لتحديــد
الــوكالء والوســطاء الذيــن يبرمــون اتفاقيــات تأميــن يف اخلــارج.
وتكــون عمولــة الوكيــل عــادة نســبة مئويــة مــن كل قســط .وإذا قامــت
شــركة التأميــن التــي شــملها املســح بتحصيــل أقســاط التأميــن مباشــرة
مــن حملــة الوثائــق ،فــإن رصيــد األقســاط مســتحق القبــض يشــمل مبلــغ
األقســاط املســتحقة بالكامــل مــن حملــة الوثائــق .وإذا كان الــوكالء
يعملــون بوصفهــم وســطاء بيــن شــركة التأميــن وحملــة الوثائــق ،يكــون
هنــاك احتماليــن عــادة .فــإذا اســتخدمت شــركة التأميــن وكيــا لكنهــا
حصلــت األقســاط واجبــة األداء مباشــرة مــن حملــة الوثائــق ،فــإن
العمــوالت مســتحقة الدفــع للوكيــل لــن تخفــض املبلــغ الــذي يتــم حتصيلــه
حصــل الوكيــل األقســاط نيابــة عــن شــركة التأميــن،
وقيــده لألقســاط .وإذا َّ
فــإن األقســاط املقيــدة يف حســابات التأميــن ســوف تســجل عــادة بعــد
خصــم العمــوالت .وينبغــي ملعــدي البيانــات اإلملــام باحتمــال قيــام
الــوكالء بتحصيــل األقســاط لكنهــا مل حتــول بعــد إىل شــركة التأميــن
(أرصــدة األقســاط غيــر احملصلــة) ،أو احتمــال خصــم العمــوالت (ينبغــي
أن تقيــد األقســاط عــادة شــاملة عمــوالت الوكيــل ،وينبغــي قيــد العمــوالت
مقابــل خدمــات الوكيــل كبنــد منفصــل) .وحتتفــظ شــركات التأميــن
ببيانــات دوريــة عــن املبالــغ املســتحقة للوكيــل ،ويشــار إليهــا أحيانــا
بأرصــدة الــوكالء.

 6املشروع املشترك بين اجمللس الدويل للمعايير احملاسبية وجملس معايير
احملاســبة املاليــة حــول املعاملــة احملاســبية لعقــود التأميــن يركــز حاليــا علــى
االعتــراف بعقــود التأميــن وقياســها ،وكيفيــة عــرض اإليــرادات واملصروفــات
الناشــئة عــن هــذه العقــود؛ راجــع http://www.ifrs.org/Current+Projects/
.IASB+Projects/Insurance+Contracts/About+Insurance.htm
.

معامالت ومراكز التأمين ،ونظم معاشات التقاعد
احتياطيــات التأميــن الفنيــة لوثائــق التأميــن علــى
احليــاة وغيــر احليــاة املشــتقة مــن نمــاذج اإلبــاغ
املوحــدة ( )SRFsيف اإلحصــاءات النقديــة واملاليــة
()MFS
م 43-2:يمكــن أن تكــون اإلحصــاءات النقديــة واملاليــة
مصــدرا للبيانــات يف حالــة إعــداد بيانــات احتياطيــات
التأميــن الفنيــة .ووفقــا لإلحصــاءات النقديــة واملاليــةُ ،تقيــد
احتياطيــات التأميــن الفنيــة بصــورة منفصلــة كخصــوم يف
حســابات شــركات التأميــن وضمــن صناديــق التقاعــد يف
القطــاع الفرعــي للشــركات املاليــة األخــرى (راجــع املثــال
م 7.)3-2:وتشــكل هــذه االحتياطيــات يف اقتصــادات عديــدة
حصــة كبيــرة مــن جممــوع خصــوم قطــاع الشــركات املاليــة.
وبالتــايل فــإن القيــد املنفصــل يســاعد علــى حتليــل أنشــطة
هــذا القطــاع الفرعــي حتديــدا ،ممــا ينعكــس يف معاملتــه
بشــكل خــاص يف املعاييــر الوطنيــة إلعــداد التقاريــر املاليــة
ومعاييــر اإلحصــاءات الدوليــة.
م 44-2:وتتألــف احتياطيــات التأميــن الفنيــة مــن
ثالثــة عناصــر .العنصــر األول هــو حســاب اخلصــوم مقابــل
التزامــات أقســاط التأميــن املدفوعــة مقدمــا مــن كل حملــة
الوثائــق املقيميــن وغيــر املقيميــن .ويشــمل الدفعــات
املقدمــة لوثائــق التأميــن علــى احليــاة وغيــر احليــاة ،إىل
جانــب الدفعــات املقدمــة ألقســاط إعــادة التأميــن (راجــع
دليــل اإلحصــاءات النقديــة واملاليــة ومرشــد جتميــع
بيانــات ميــزان املدفوعــات ( .))MFSM-CGوالعنصــر
الثــاين الحتياطيــات التأميــن الفنيــة يشــمل التغيــرات
يف احتياطيــات املطالبــات القائمــة ،والــذي حتتفــظ بهــا
شــركات التأميــن لتغطيــة مبالــغ املطالبــات (التــي تــم
االعتــراف بهــا) التــي مل تتــم تســويتها بعــد أو املطالبــات
التــي قــد تكــون حمــل نــزاع .والعنصــر الثالــث يغطــي االلتــزام
الناشــئ عــن صــايف حقــوق األســر املعيشــية يف احتياطيــات
املثال م 3-2 :مقتطفات من امليزانية العمومية القطاعية
لقطاع الشركات املالية الفرعي (جانب اخلصوم)
احتياطيات التأمين الفنية
صايف حقوق األسر املعيشية يف احتياطيات التأمين على احلياة
املقيمين
غير املقيمين
صايف حقوق األسر املعيشية يف صناديق التقاعد
املقيمين
غير املقيمين
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شــركات التأميــن علــى احليــاة وصناديــق التقاعــد ،ممــا
يعكــس القيمــة احلاليــة (القيمــة االكتواريــة) خلصــوم شــركات
التأميــن املقــدرة مقابــل مطالبــات حملــة وثائــق التأميــن علــى
احليــاة يف املســتقبل.

م 45-2:يستخدم حساب األصول يف امليزانية العمومية
القطاعيــة لتســجيل مبالــغ أقســاط التأميــن املدفوعــة مقدمــا
مــن الشــركات املاليــة إىل شــركات التأميــن .ويشــمل كذلــك
الدفعــات املقدمــة مــن شــركات التأميــن إىل شــركات تأميــن
أخــرى (أي إىل شــركات إعــادة التأميــن يف اخلــارج) .وبشــكل
عــام ،تعــد فئــة األصــول صغيــرة نســبيا مقارنــة بحســاب
اخلصــوم .وتعــد أقســاط التأميــن املدفوعــة مقدمــا هــي الفئــة
الوحيــدة مــن فئــات احتياطيــات التأميــن الفنيــة التــي يوجــد
لهــا حســاب أصــول وحســاب خصــوم يف امليزانيــة العموميــة
القطاعيــة .ويعــد نمــوذج التقريــر املوحــد ( )4SRلإلحصــاءات
النقديــة هــو نمــوذج التقريــر املســتخدم يف إعــداد البيانــات
املتعلقــة بجميــع شــركات التأميــن وصناديــق التقاعد املقيمة.
م 46-2:ال حتتــوي اإلحصــاءات النقديــة واملاليــة علــى
بيانــات الدخــل (راجــع  .)MFSM-CGويمكــن تقديــر بيانــات
دخــل االســتثمار مــن األصــول االحتياطيــة للتأميــن باســتخدام
معدل عائد مناســب ُيحســب كنســبة حمددة من مبلغ األرصدة
القائمــة.

خدمات التأمين على غير احلياة — اشتقاق قيمة
خدمات التأمين مستحقة الدفع من معلومات غير كاملة
م 47-2:قــد ال يكــون معــدو البيانــات قــادرا بشــكل دائــم
علــى إعــداد جمموعــة شــاملة مــن احلســابات لتقديــر صــادرات
خدمــات التأميــن يف فتــرة إبــاغ معينــة ،ال ســيما الفتــرات
الزمنيــة األقصــر أجــا (بيانــات ربــع ســنوية ،علــى ســبيل
املثــال) .لذلــك ،يمكــن تقديــر قيمــة خدمــات التأميــن املقدمــة
لبقيــة العــامل ،بالتعــاون مــع معــدي بيانــات احلســابات
القوميــة ،مــن جممــوع اخملرجــات 8املقــدرة لقطــاع التأميــن
ومتوســط نســبة جممــوع األقســاط املكتســبة مــن اخلــارج إىل
جممــوع األقســاط املكتســبة (راجــع املثــال م .)4-2 :وتعــد
أقســاط التأميــن مؤشــرا أفضــل مــن املطالبــات لتحديــد حصــة
خدمــات التأميــن التــي ُتعــزى إىل بقيــة العــامل .والســبب هــو
أن املطالبــات مشــروطة بوقــوع أحــداث معينــة حتــى تنشــأ
املدفوعــات ،وقــد تكــون هنــاك فتــرات ال تشــهد مطالبــات أو
تشــهد مطالبــات كبيــرة بشــكل غيــر معتــاد .وقــد يتوافــر مــن
نظــام إبــاغ بيانــات املعامــات الدوليــة بيانــات علــى أســاس
نقــدي عــن األقســاط احملصلــة مــن اخلــارج ،واملطالبــات
املدفوعــة.

الدفعات املقدمة ألقساط التأمين واحتياطيات تغطية املطالبات القائمة

 7الشــركات املاليــة األخــرى هــي جــزء مــن القطاعــات األخــرى يف تبويــب
القطاعــات املؤسســية يف الطبعــة السادســة مــن دليــل ميــزان املدفوعــات
(راجــع اجلــدول  2-4يف الطبعــة السادســة مــن الدليــل).

 8راجــع الفقــرة  185-6يف نظــام احلســابات القوميــة لعــام ،٢٠٠٨
بشــأن حســاب خمرجــات قطــاع التأميــن (جممــوع األقســاط املكتســبة
مضافــا إليــه مكمــات األقســاط مطروحــا منــه املطالبــات املســتحقة
املعدلــة).
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مرشد جتميع بيانات ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل

املثال م 4-2 :تقدير خدمات التأمين املقدمة
لغير املقيمين
خمرجات التأمين احمللية املقدرة يف الفترة ( xقد تستند أيضا
				
إىل الفترة )1-x

   50
200

جمموع األقساط املكتتبة
منها األقساط احملصلة/املكتتبة من اخلارج
خدمات التأمين املقدرة املقدمة
لغير املقيمين

70
200/70*50 = 17.5

واردات خدمات التأمين يف ظل وجود وعدم وجود
شركة تأمين مقيمة يف االقتصاد القائم باإلبالغ
م 48-2:يعــد رصــد قيمــة خدمــات التأميــن التــي يتــم
احلصــول عليهــا (املســتوردة) أصعــب بكثيــر ،ألن معــدي
البيانــات ال يمكنهــم طلــب املعلومــات مباشــرة مــن شــركات
التأميــن .والبيانــات املتوفــرة مــن نظــام إبــاغ بيانــات
املعامــات الدوليــة تكــون علــى أســاس نقــدي وترصــد أقســاط
التأميــن املدفوعــة واملطالبــات املتحصلــة .وقــد ُتطبــق علــى
أقســاط التأميــن املدفوعــة نســبة مالئمــة مشــتقة مــن قطــاع
التأميــن احمللــي .وإذا تعــذر احلصــول علــى هــذه النســبة ،ينبغي
ملعــدي البيانــات تقديرهــا باســتخدام العالقــة بيــن أقســاط
التأميــن واملطالبــات علــى املــدى البعيــد .ويوفــر نظــام إبــاغ
بيانــات املعامــات الدوليــة معلومــات عــن االقتصــادات التــي

ُتدفــع لهــا األقســاط و ُتقبــض منهــا املطالبــات .ويمكــن ملعــدي
البيانــات االتصــال بمعــدي بيانــات ميــزان املدفوعــات يف
هــذه االقتصــادات للحصــول علــى النســب املالئمــة لتقديــرات
اخلدمــات املقدمــة منهــا.

نظرة عامة على املعاملة احملاسبية للتأمين:

إعادة التأمين
م 49-2:إعــادة التأميــن هــي األداة الرئيســية التــي
تســتخدمها شــركات التأميــن لتنويــع خماطرهــا واحلــد منهــا
وإدارتهــا .وإعــادة التأميــن هــي قبــول شــركة إعــادة التأميــن
لــكل خماطــر اخلســارة التــي تواجــه شــركة التأميــن األصليــة
(وتســمى أيضــا الشــركة املســندة) أو جلــزء مــن هــذه اخملاطــر.
وتختلــف أنــواع شــركات إعــادة التأميــن — فهنــاك شــركات
نشــاطها األساســي هــو إعــادة التأميــن ،وهنــاك شــركات
تمــارس نشــاط إعــادة التأميــن بجانــب نشــاطها األساســي.
وتســتخدم شــركات إعــادة التأميــن قنــوات التفــاوض املباشــر
مــع شــركات التأميــن األصليــة ،أو تتصــل بهــا عــن طريــق
وســطاء أو وكالء تدفــع لهــم عمــوالت كنســبة مــن قســط إعــادة
التأميــن.
م 50-2:هنــاك شــكالن رئيســيان مــن أشــكال إعــادة
التأميــن ،وهمــا إعــادة التأميــن علــى أســاس تناســبي وإعــادة
تأميــن مــا يتجــاوز حــد معيــن مــن اخلســارة ،ممــا يزيــد من قدرة
شــركة التأميــن األصليــة علــى قبــول التعــرض خملاطــر أكبــر
مــن املعتــاد .ويف عقــود إعــادة التأميــن علــى أســاس تناســبي،
تتقاســم شــركات إعــادة التأميــن وشــركة التأميــن األصليــة
حصــة تناســبية مــن أقســاط وخســائر األعمــال املعــاد تأمينهــا

املثال م 5-2 :اشتقاق املعامالت املتعلقة بالتأمين على غير احلياة
ويفترض حصول معدي بيانات ميزان
يعرض هذا املثال كيفية حساب/تقدير القيود املتعلقة بالتأمين على غير احلياة يف ميزان املدفوعاتُ .
املدفوعات على املعلومات التالية عن التأمين على غير احلياة من شركات التأمين املقيمة:
جمموع األقساط احملصلة من اخلارج

170

جمموع املطالبات املدفوعة للخارج

160

صايف الزيادة يف احتياطيات التأمين الفنية نتيجة الدفعات املقدمة

30

صايف الزيادة يف احتياطيات التأمين الفنية نتيجة مطالبات مل ُتدفع بعد حتى نهاية العام

20

التعديل مقابل التقلبات يف قيمة املطالبات مستحقة الدفع خالل العام

–50

جمموع دخل االستثمار املكتسب من استثمار األصول

40

منه نسبة ما ُيعزى حلملة وثائق التأمين غير املقيمين

٪ ٣٠

وبناء على املعلومات السابقة:
( )1ينبغي إجراء العملية احلسابية التالية:
إجمــايل األقســاط مســتحقة القبــض مــن اخلــارج = جممــوع األقســاط احملصلــة مــن اخلــارج – صــايف الزيــادة يف احتياطيــات التأميــن الفنيــة نتيجــة الدفعــات املقدمــة
= 140 = 30 – 170
املطالبات مستحقة الدفع للخارج = جمموع املطالبات املدفوعة للخارج  +صايف الزيادة يف احتياطيات التأمين الفنية نتيجة مطالبات مل ُتدفع بعد =
180 = 20 + 160
حجم املطالبات املتوقعة على املدى الطويل = املطالبات مستحقة الدفع  +التعديل مقابل التقلبات يف قيمة املطالبات مستحقة الدفع = 130 = )50-( + 180
مكمــات األقســاط (االســتثمار الــذي ُيعــزى حلملــة وثائــق التأميــن) (قيــود مدينــة) = نســبة مــا ُيعــزى حلملــة وثائــق التأميــن غيــر املقيميــن * جممــوع دخــل االســتثمار =
12 = 40 * %30

معامالت ومراكز التأمين ،ونظم معاشات التقاعد
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املثال م 5-2 :اشتقاق املعامالت املتعلقة بالتأمين على غير احلياة (تتمة)
( )2ينبغي اشتقاق معامالت ميزان املدفوعات التالية:
احلساب اجلاري:
السلع واخلدمات — خدمات التأمين (قيود دائنة)
إجمايل أقساط التأمين مستحقة القبض من اخلارج  +مكمالت األقساط — احلجم املتوقع للمطالبات يف املدى الطويل = 22 = 130 – 12 + 140
الدخــل األويل  -االســتثمارات األخــرى -دخــل االســتثمار الــذي ُيعــزى إىل حملــة الوثائــق يف نظــم التأميــن (التأميــن علــى غيــر احليــاة  -مكمــات األقســاط)
(قيــود مدينــة) = 12
الدخل الثانوي  -التحويالت اجلارية األخرى  -صايف أقساط التأمين على غير احلياة (قيود دائنة)
إجمايل أقساط التأمين مستحقة القبض  +مكمالت األقساط  -خدمات التأمين = 130 = 22 - 12 + 140
الدخل الثانوي  -التحويالت اجلارية األخرى  -مطالبات التأمين على غير احلياة (قيود مدينة)
املطالبات مستحقة الدفع للخارج = 180
احلساب املايل:
االســتثمارات األخــرى  -نظــم التأميــن ومعاشــات التقاعــد والضمانــات املوحــدة  -االحتياطيــات الفنيــة للتأميــن علــى غيــر احليــاة (زيــادة يف اخلصــوم املســتحقة
حلملــة الوثائق)
صــايف الزيــادة يف احتياطيــات التأميــن الفنيــة نتيجــة الدفعــات املقدمــة مــن أقســاط التأميــن  +صــايف الزيــادة يف االحتياطيــات الفنيــة نتيجــة املطالبــات التــي مل ُتدفــع
بعــد (املطالبــات املســتحقة ومل ُتدفــع بعــد) = 50 = 20 + 30

االستثمارات األخرى  -العملة والودائع (زيادة يف األصول)

األقساط احملصلة من اخلارج  -املطالبات املدفوعة للخارج = 10 = 160 - 170
قيد معامالت التأمين على غير احلياة يف إحصاءات ميزان املدفوعات (اقتصاد شركات التأمين)
السنة
احلساب اجلاري
اخلدمات
خدمات التأمين ومعاشات التقاعد

الدخل األويل
االستثمارات األخرى
دخل االستثمار الذي ُيعزى إىل حملة الوثائق يف نظم التأمين
ومعاشات التقاعد والضمانات املوحدة
الدخل الثانوي
الشركات املالية والشركات غير املالية ،واألسر املعيشية،
واملؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم األسر املعيشية
التحويالت اجلارية األخرى
1
صايف أقساط التأمين على غير احلياة
1
صايف مطالبات التأمين على غير احلياة
احلساب املايل
االستثمارات األخرى
شركات تلقي الودائع عدا البنك املركزي
العملة والودائع
نظم التأمين ومعاشات التقاعد والضمانات املوحدة
1
احتياطيات التأمين الفنية لوثائق التأمين على غير احلياة
 1بند تكميلي

علــى أســاس تناســبي مــن جانــب شــركة التأميــن األصليــة .ويف عقــود
إعــادة تأميــن جتــاوز اخلســارة ،تدفــع شــركة التأميــن األصليــة مبلــغ كل
مطالبــة حتــى حــد معيــن يتــم حتديــده ســلفا ،وتدفــع شــركة إعــادة التأمين
املبلــغ الــذي يفــوق ذلــك احلــد يف املطالبــة إمــا حســب اخلطــر ،أو حســب

دائن

مدين

22

12

130
صايف اقتناء األصول املالية

180
صايف حتمل اخلصوم

10+

50+

الواقعــة ،أو إذا جتــاوز إجمــايل اخلســائر املتكبــدة املعــاد تأمينهــا مبلــغ
متفــق عليــه .ويمكــن أن تقــوم شــركة إعــادة التأميــن بإســناد كل أعمــال
إعــادة التأميــن حتملتهــا ســلفا أو جــزء منهــا لشــركة إعــادة تأميــن أخــرى.
وتســمى هــذه املعاملــة تأميــن إعــادة التأميــن.
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م 51-2:تقيــس املعاييــر الدوليــة معامــات شــركات
إعــادة التأميــن علــى نحــو مماثــل لقيــاس معامــات شــركات
التأميــن املباشــر علــى غيــر احليــاة (راجــع نظــرة عامــة علــى
املعاملــة احملاســبية للتأميــن :التأميــن علــى غيــر احليــاة).
غيــر أن هنــاك بعــض املدفوعــات ذات اخلصوصيــة بالنســبة
إلعــادة التأميــن .وحتــول شــركة التأميــن األصليــة إىل شــركة
إعــادة التأميــن صــايف القســط بعــد خصــم مــا ُيطلــق عليــه
عمولــة اإلســناد املتفــق عليهــا .وتدفــع شــركة إعــادة التأميــن
هــذه العمولــة لتعويــض الشــركة املس ـنِدة عــن مصاريــف
اإلنتــاج وغيرهــا مــن تكاليــف حتملتهــا إلبــرام اتفاقيــات
إعــادة التأميــن معهــا.
م 52-2:وغالبــا مــا توجــد عمولــة أخــرى يف اتفاقيــات
إعــادة التأميــن التــي تنــص علــى تقاســم األربــاح .فعــادة مــا
تتفــق شــركة إعــادة التأميــن مــع الشــركة املس ـنِدة علــى نســبة
حمــددة ســلفا مــن األربــاح التــي حتققهــا شــركة إعــادة التأميــن
ويطلــق
مــن العقــود التــي تســندها شــركات التأميــن األصليــة ُ
علــى حصــة الشــركات املس ـنِدة يف هــذه األربــاح عمولــة
األربــاح.

م 53-2:وكمــا هــي احلــال بالنســبة لشــركة التأميــن
األصليــة ،ال تكتســب شــركة إعــادة التأميــن األقســاط بالكامــل
عــادة عنــد احلصــول عليهــا ،وبالتــايل يتــم جتنيــب خمصصــات
وتســب األقســاط
للجزء غير املكتســب من األقســاط املكتتبةُ .
املكتســبة علــى أســاس األقســاط املكتتبــة مضافــا إليهــا
احتياطــي األقســاط غيــر املكتســبة يف بدايــة فتــرة اإلبــاغ،
ومطروحــا منهــا احتياطــي األقســاط غيــر املكتســبة يف نهايــة
فتــرة اإلبــاغ .واملبلــغ الــذي تــرده شــركة إعــادة التأميــن يف
حالــة إلغــاء العقــد هــو مبلــغ احتياطــي األقســاط غيــر املكتســبة
مطروحــا منــه عمولــة اإلســناد.

م 54-2:ويتعين على شركات إعادة التأمين كذلك إنشاء
احتياطيــات للمطالبــات القائمــة واملصروفــات املرتبطــة
وتســب املطالبــات
بتســوية وتعديــل هــذه املطالبــاتُ .
أو اخلســائر املتكبــدة علــى أســاس املطالبــات املســتحقة
واملدفوعــة خــال الفتــرة اجلاريــة مضافــا إليهــا املطالبــات
املســتحقة خــال الفتــرة اجلاريــة ومل ُتدفــع يف نهايــة الفتــرة.
م 55-2:قــد تختلــف إدارة هــذه االحتياطيــات عــن إدارة
االحتياطيــات يف شــركات التأميــن األصليــة بســبب مــدة
العقــود األطــول أجــا وجســامة اخلســائر .فمــن الناحيــة
عامــل الدخــل الــذي تكتســبه شــركات إعــادة
املفاهيميــةُ ،ي َ
التأميــن مــن اســتثمار االحتياطيــات مثــل دخــل شــركات
التأميــن األصليــة ،أي باعتبــاره دخــل اســتثمار مســتحق الدفــع
لشــركة التأميــن األصليــة وتتــم إعادتــه كمكمــات أقســاط.
وبالتــايل تدفــع شــركة التأميــن األصليــة دخــل اســتثمار حلملــة
وثائقهــا اســتنادا إىل جممــوع األقســاط املكتســبة ،وحتصــل
مــن شــركة إعــادة التأميــن علــى دخــل اســتثمار مقابــل مبالــغ
األقســاط التــي أســندتها لشــركة إعــادة التأميــن.

م 56-2:يمكــن حســاب قيمــة خمرجــات شــركة إعــادة
التأميــن باســتخدام املعادلــة التاليــة:
إجمايل األقساط املكتسبة مطروحا منه العمولة مستحقة الدفع
مضافا صايف الدخل من االستثمارات (مكمالت األقساط)
مطروحــا املطالبــات واجبــة األداء (املعدلــة مقابــل التقلبــات
يف قيمــة املطالبــات ،عنــد الضــرورة) وعمولــة
األربــاح مســتحقة الدفــع
يساوي قيمة خدمات (إعادة) التأمين
م 57-2:حتظــر معاييــر احملاســبة الدوليــة املوازنــة بيــن
أصــول إعــادة التأميــن واخلصــوم املرتبطــة بهــا وتقتضــي
قيــد املعامــات بيــن شــركة التأميــن املباشــر وعمالئهــا مــن
ناحيــة وحامــل وثيقــة التأميــن وشــركة إعــادة التأميــن مــن
الناحيــة األخــرى كمجموعــات مــن املعامــات املنفصلــة
تمامــا .ويف حســابات الشــركات املس ـنِدة لــدى شــركات
التأميــن يشــير صــايف األقســاط املكتتبــة (احملصلــة) عــادة
إىل إجمــايل األقســاط املكتتبــة (بمــا يف ذلــك أقســاط التأميــن
املباشــر وأقســاط إعــادة التأميــن املتحملــة) مطروحــا منــه
أقســاط التأميــن املس ـ َندة علــى أســاس تناســبي لشــركات
إعــادة التأميــن .و ُتــدرج أعمــال التأميــن غيــر املباشــر املقبولــة
مــن شــركة تأميــن أخــرى ضمــن إجمــايل األقســاط املكتتبــة
باعتبارهــا أعمــال إعــادة تأميــن متحملــة.
م 58-2 :وكمــا هــي احلــال بالنســبة للتأميــن املباشــر ،قــد
ُتقيــد بعــض مطالبــات إعــادة التأميــن ،يف حــاالت اســتثنائية،
كتحويــات رأســمالية وليــس كتحويــات جاريــة .ويتــم
اشــتقاق وقيــد كافــة القيــود األخــرى يف احلســابات الدوليــة
علــى نحــو مماثــل للتأميــن علــى غيــر احليــاة (راجــع املثــال م:
.)6-2
م 59-2:تكــون أفضــل الســبل لرصــد قيمــة اخلدمــات التــي
يتــم احلصــول عليهــا مــن شــركات إعــادة التأميــن يف اخلــارج 9مــن
خــال إجــراء مســح لشــركة التأميــن احملليــة التــي حتصــل عليهــا،
حســبما يــرد يف الفقــرات مــن م 37-2 :إىل م.42-2 :

املثال م 6-2 :تقدير قيمة خدمات التأمين
يف التأمين غير املباشر
أقساط التأمين التي يدفعها املقيمون
لشركات التأمين غير املقيمة
املطالبات املتحصلة من شركات التأمين غير املقيمة
متوسط النسبة بين رسوم خدمات التأمين واألقساط
املدفوعة يف األجل الطويل
قيمة خدمات التأمين املقدرة
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صايف أقساط التأمين
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املطالبات املتحصلة
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 9غالبــا مــا ُتبـ َـرم اتفاقيــات إعــادة التأميــن مــع شــركات إعــادة تأميــن يف
اخلــارج ولذلــك تعتبــر عابــرة للحــدود.

معامالت ومراكز التأمين ،ونظم معاشات التقاعد

نظرة عامة على املعاملة احملاسبية للتأمين:
التأمين على احلياة

م 60-2:هنــاك ثــاث ســمات مميــزة لعقــود التأميــن علــى
احليــاة ،وهــي :العالقــة بيــن أقســاط التأميــن واملطالبــات/
املزايــا مــع مــرور الوقــت ،والفتــرة الزمنيــة التــي يغطيهــا العقــد،
ودرجــة اليقيــن بشــأن نشــوء املطالبات/املزايــا .ومــن الناحية
العمليــة ،حتــدد شــركة التأميــن العالقــة بيــن أقســاط التأميــن
واملزايــا باجلمــع بيــن عنصــر االدخــار املوجــود يف وثيقــة
واحــدة واحلســابات االكتواريــة جملتمــع إحصائــي مؤمــن
عليــه.

م 61-2:تســتند احلســابات االكتواريــة إىل افتراضــات
التقييــم املتعلقــة ببيانــات الوفيــات والعجــز واملــرض ،مــع
األخــذ يف االعتبــار األقســاط التــي ســيتم حتصيلهــا يف
املســتقبل ،وإيــرادات االســتثمار احملتملــة ،وكافــة اخلصــوم
املســتقبلية املترتبــة علــى الشــروط املنصــوص عليهــا يف كل
عقــد مــن عقــود التأميــن احلاليــة .وبشــكل عــام يحــق حلامــل
الوثيقــة الــذي يلغــي الوثيقــة قبــل تاريــخ االنتهــاء املتفــق عليــه
احلصــول علــى جــزء مــن املزايــا مــن شــركة التأميــن .وبالتــايل،
ُتدفــع املزايــا دائمــا حلامــل الوثيقــة أو للمســتفيد منهــا .ولهــذه
األســباب ،يمكــن اعتبــار جــزء مــن األقســاط التــي يدفعهــا
حملــة الوثائــق بمثابــة مدخــرات وجــزء مــن املزايــا التــي
يحصــل عليهــا املســتفيدون بمثابــة مســحوبات مــن املدخــرات.
وبالتــايلُ ،تقيــد األقســاط ومدفوعــات املزايــا يف احلســاب
املــايل وليــس يف حســاب الدخــل الثانــوي (راجــع الفقــرة
 65-5يف الطبعــة السادســة مــن دليــل ميــزان املدفوعــات).

م 62-2:تعــد االحتياطيــات االكتواريــة هــي القيمــة
احلاليــة للتدفقــات النقديــة املســتقبلية مســتحقة الدفــع يف
نهايــة وثيقــة التأميــن ،وليســت املطالبــات يف الفتــرة اجلاريــة.
وتســتحق االحتياطيــات االكتواريــة حلملــة وثائــق حمدديــن
حســب املبالــغ املضمونــة يف وثائقهــم .وبالتــايل يتمثــل
جممــوع خصــوم شــركة التأميــن يف جممــوع االحتياطيــات
االكتواريــة لكافــة الوثائــق (راجــع املثــال م.)1-2 :

م 63-2:تعــد مكمــات األقســاط أكثــر أهميــة للتأميــن
علــى احليــاة مقارنــة بالتأميــن علــى غيــر احليــاة (راجــع
الفقرتيــن  193-6و 197-6يف نظــام احلســابات القوميــة
ويخصــص جــزء مــن جممــوع الدخــل املكتســب
لعــام ُ .)2008
مــن احتياطيــات حملــة الوثائــق — وهــو الدخــل اخملصــص
ويضــاف إىل
لالحتياطيــات االكتواريــة — حلامــل الوثيقــة ُ
احتياطيــات التأميــن الفنيــة.
مُ 64-2:تشــتق التغيــرات يف االحتياطيــات االكتواريــة
للتأميــن علــى احليــاة كالتــايل:
إجمايل األقساط املكتسبة

مضافا اجلزء اخملصص من مكمالت األقساط لالحتياطيات
االكتوارية.
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مطروحا املزيا املستحقة
يســاوي التغيــرات يف االحتياطيــات االكتواريــة للتأميــن علــى
احلياة
م 65-2:قــد يكــون حملــة وثائــق التأميــن علــى احليــاة
مؤهليــن للحصــول علــى عــاوات إضافيــة تــوزع عليهــم يف كل
عــام عــن طريــق زيــادة مزايــا التأميــن املســتقبيلة باإلضافــة
إىل املبلــغ املضمــون كحــد أدنــى .فمنتجــات التأميــن علــى
احليــاة التــي تســمى «وثائــق التأميــن مــع األربــاح» أو
«وثائــق التأميــن مــع املشــاركة يف األربــاح» تعنــي بشــكل
عــام أن وثائــق التأميــن ومــن ثــم حملــة الوثائــق مؤهليــن
للحصــول علــى هــذه العــاوات .و ُتــدرج هــذه العــاوات يف دخــل
االســتثمار الــذي ُيعــزى إىل حملــة وثائــق التأميــن علــى احليــاة،
و ُتقيــد كمكمــات أقســاط يف حســاب الدخــل (راجــع الفقــرة
 81-11يف الطبعــة السادســة مــن دليــل ميــزان املدفوعــات).
م 66-2:يمكــن حســاب قيمــة خمرجــات التأميــن علــى
احليــاة باســتخدام املعادلــة التاليــة:
مضافا
مطروحا
مطروحا
يساوي

إجمايل األقساط املكتسبة
العالوات (مكمالت األقساط)
املزايا املستحقة
صايف الزيادة يف االحتياطيات االكتوارية
للتأمين على احلياة
10
قيمة خدمات التأمين على احلياة

م  67-2علــى غــرار التأميــن علــى غيــر احليــاة ،يتــم قيــد
احتياطيــات أقســاط التأميــن غيــر املكتســبة واحتياطيــات
تغطيــة مطالبــات التأميــن القائمــة ضمــن فئــة االســتثمارات
األخــرى يف احلســاب املــايل حتــت نظــم التأميــن ومعاشــات
التقاعــد والضمانــات املوحــدة؛ لكــن إىل جانــب ذلــك هنــاك
احتياطيــات اكتواريــة للتأميــن علــى احليــاة واحتياطيــات
وثائــق التأميــن مــع األربــاح وهــي تمثــل املبالــغ اجملنبــة
11
ملدفوعــات املزايــا يف املســتقبل:

األقساط غير املكتسبة يف الفترة احملاسبية
مضافا الزيادة يف احتياطيات املزايا القائمة
مضافــا التغيــرات يف احتياطيــات التأميــن علــى احليــاة
(االحتياطيــات االكتواريــة واحتياطيــات وثائــق
التأميــن مــع األربــاح)
م 68-2:يلخــص اإلطــار م 3-2:منهجيــة الطبعــة
السادســة مــن دليــل ميــزان املدفوعــات علــى النحــو الــوارد
يف امللحــق 6ج يف هــذه الطبعــة بشــأن بيانــات التأميــن علــى
احليــاة يف ميــزان املدفوعــات.
10بــدال مــن ذلــك ،يمكــن حســاب قيمــة اخلدمــات كالتــايل :جممــوع دخــل
االســتثمار املكتســب مــن االحتياطيــات الفنيــة للتأميــن علــى احليــاة مطروحــا
منــه اجلــزء اخملصــص بالفعــل مــن دخــل االســتثمار هــذا إىل حملــة الوثائــق
واملضــاف إىل احتياطيــات التأميــن (راجــع الفقــرة  199-6يف نظــام
احلســابات القوميــة لعــام .)2008
 11يف احلســابات التجاريــة لشــركات التأميــن ،يتــم وصــف بعــض هــذه املبالــغ
كمخصصــات للعــاوات (واخلصومــات) .وهــي تشــمل املبالــغ اخملصصــة
حلملــة الوثائــق ومل تتــم إضافتهــا بعــد حلســاباتهم ،ألن شــركات التأميــن
تســتخدمها غالبــا يف تمهيــد املزايــا مــع مــرور الوقــت (راجــع أيضــا الفقــرة
 77-13يف نظــام احلســابات القوميــة لعــام .)2008
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مرشد جتميع بيانات ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل

اإلطار م 3-2 :القيود املتعلقة بمعامالت التأمين على احلياة يف ميزان املدفوعات وفقا للطبعة السادسة من
دليل ميزان املدفوعات
حساب اخلدمات
ُتشتق رسوم خدمات التأمين ضمنا باستخدام املعادلة التالية (راجع امللحق 6ج يف الطبعة السادسة من دليل ميزان املدفوعات):

قيمة خدمات التأمين = إجمايل أقساط التأمين املكتسبة
مضافا
مطروحا
مطروحا

لعالوات (دخل االستثمار الذي يعزى إىل حملة وثائق التأمين على احلياة)
املزايا واجبة األداء /املستحقة
صايف الزيادات مضافا صايف التخفيضات) يف االحتياطيات االكتوارية للتأمين على احلياة

حساب الدخل األويل
دخل االستثمار الذي يعزى إىل حملة الوثائق يف نظم التأمين (يساوي مكمالت أقساط التأمين)
احلساب املايل
التغيرات يف احتياطيات التأمين على احلياة
العملة والودائع (ألقساط التأمين الفعلية املكتتبة واملزايا املدفوعة)

املثال م 7-2 :مقتطفات من حسابات األرباح واخلسائر يف شركة تأمين
شركة التأمين  :xإجمايل أقساط التأمين حسب نشاط التأمين على احلياة واملنطقة (بماليين الدوالرات األمريكية)
االقتصاد A

االقتصاد B

االقتصاد C

االقتصاد D

أخرى

اجملموع

2012
545.4

123.0

81.8

72.5

133.0

955.7

تأمين اجملموعات

1,586.4

78.8

36.0

40.4

–

تأمين األفراد

1,741.6

التأمين على احلياة
املرتبط بالوحدة

74.9

96.1

–

14.1

4.6

189.7

إعادة التأمين

–

–

–

–

6.9

6.9

إجمايل األقساط
التأمين على احلياة

2,206.7

297.9

117.8

127.0

144.5

2,893.9

2011
577.1

118.6

137.4

65.3

133.5

1,031.9

تأمين األفراد

1,555.3

28.6

20.4

34.6

–

1,638.9

التأمين على احلياة
املرتبط بالوحدة

84.6

64.1

–

8.4

–

157.1

إعادة التأمين

–

–

–

–

4.5

4.5

إجمايل األقساط
التأمين على احلياة

2,217.0

211.3

157.8

108.3

138.0

2,832.4

تأمين اجملموعات

م 69-2:تقــدم شــركات التأميــن أنــواع خمتلفــة مــن
منتجــات التأميــن علــى احليــاة .وقــد تقــدم شــركات التأميــن
عقــود تأميــن جماعــي مبرمــة ملوظفــي الشــركات أو عقــود
تأميــن لألفــراد (راجــع املثــال م .)7-2 :والســمة املميــزة
للتأميــن اجلماعــي هــي أن القســط حتــدده جمموعــة مــن
األشــخاص املؤهليــن لشــراء عقــود التأميــن ككل ألغــراض
مثــل العمــل لــدى صاحــب عمــل معيــن ،وال يرتبــط بتغطيــة
عامــل خطــر (مرتفــع) معيــن .ومــع ذلــك ،تســتحق املطالبــات

فــرادى .وفيمــا يتعلــق بنــوع االســتثمار ،فــإن مــا ُيطلــق عليــه
وثائــق التأميــن علــى احليــاة املربوطــة بالوحــدة هــي منتجــات
مربوطــة بصنــدوق حمــدد حيــث يمكــن حلملــة الوثائــق حتديــد
نــوع االســتثمار عــن طريــق اختيــار صنــدوق حمــدد وبالتــايل
حتمــل خماطــر االســتثمار .ويمكــن دفــع مزايــا التأميــن علــى
احليــاة يف شــكل مبلــغ إجمــايل أو دفعــة ماليــة ســنوية .وقــد
تكــون قيــم املطالبــات ثابتــة أو خمتلفــة لتعكــس الدخــل
املكتســب مــن اســتثمار أقســاط التأميــن خــال فتــرة ســريان

معامالت ومراكز التأمين ،ونظم معاشات التقاعد
الوثيقــة (وثائــق التأميــن مــع األربــاح) .ووثائــق التأميــن
املرتبطــة بالوحــدة هــي نــوع خــاص مــن وثائــق التأميــن مــع
األربــاح ،ألن قيمــة املطالبــة تختلــف باختــاف الصنــدوق
اخملتــار .وقــد ُيدفــع جــزء مــن األربــاح املســتحقة حلامــل
الوثيقــة يف شــكل توزيعــات أربــاح .وتقــدم وثائــق أخــرى عائــد
مضمــون ال يعتمــد علــى األداء االســتثماري األساســي للشــركة.

التأمين على الواردات

م 70-2:نقطــة التقييــم املوحــد هــي القيمــة اإلحصائيــة
للصــادرات علــى أســاس تســليم ظهــر الســفينة (فــوب) عنــد
احلــدود اجلمركيــة لالقتصــاد املص ـدِّر (راجــع الفقــرة -10
 30يف الطبعــة السادســة مــن دليــل ميــزان املدفوعــات).
و ُتق ِّيــم الــواردات مــن جانــب اإلدارات اجلمركيــة عــادة علــى
أســاس التســليم خالــص التكلفــة والتأميــن والشــحن (ســيف)
عنــد احلــدود اجلمركيــة احملليــة .وعنــد إعــادة تقييــم واردات
الســلع بأســعار (فــوب) ،ينبغــي خصــم تكلفــة الشــحن وأقســاط
التأميــن التــي تــم حتميلهــا علــى قيمــة الــواردات عنــد نقلهــا
مــن حــدود االقتصــاد املصـدِّر إىل حــدود االقتصــاد املســتورد
(الفقــرة  34-10يف الطبعــة السادســة مــن دليــل ميــزان
املدفوعــات) ،وإدراجهــا ضمــن معامــات النقــل والتأميــن يف
ميــزان املدفوعــات إذا كانــت شــركة النقــل أو شــركة التأميــن
غيــر مقيمــة.
م 71-2:يقــوم معــدو البيانــات غالبــا بتقديــر أقســاط
التأميــن إىل جانــب خدمــات شــحن الــواردات عــن طريــق
عينــات مــن املســتوردين ووكالء شــركات النقــل األجنبيــة،
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أو اســتخراج بيانــات مــن الوثائــق اجلمركيــة للــواردات.
ولتجنــب املبالغــة يف تقديــر قيمــة خدمــات التأميــن ،يمكــن
اســتخدام نســبة معينــة لتقديــر قيمــة اخلدمــات مــن أقســاط
التأميــن املبلغــة واملقيــدة يف حســاب الدخــل الثانــوي .ويمكــن
اشــتقاق هــذه النســبة مــن الشــركات احملليــة للتأميــن علــى غيــر
احليــاة وتطبيقهــا علــى األقســاط املدفوعــة.

12

م 72-2:غالبــا مــا تســتند تكاليــف تأميــن الشــحن إىل
أحــداث فرديــة (شــحن ســلعة) وهــي ذات طبيعــة قصيــرة األجــل.
وقــد حتــدد شــركة التأميــن هــذه التكاليــف اســتنادا إىل قيمــة
الســلعة التــي يتــم شــحنها حتديــدا (مثــل قيمــة تكلفــة اإلحــال،
أو قيمــة الفاتــورة) ،وفئــة الســلعة التــي يتــم شــحنها (مثــل
البضائــع الهشــة ،واملــواد اخلطــرة) .ويف هــذه احلــاالت ،يمكــن
قيــد املدفوعــات املقدمــة للتغطيــة التأمينيــة كمصروفــات
جاريــة يتحملهــا حامــل الوثيقــة وكإيــرادات جاريــة حتصــل
عليهــا شــركة التأميــن ،بــدال مــن توزيــع املدفوعــات مــع مــرور
الوقــت .و ُتقيــد املطالبــات عنــد دفعهــا يف حســاب الدخــل
الثانــوي .وبالنســبة للحــاالت التــي يحصــل فيهــا التجــار علــى
وثائــق تأميــن لتغطيــة تكلفــة الشــحن مقابــل مبلــغ إجمــايل
ولفتــرات طويلــةُ ،يعامــل التأميــن علــى الــواردات علــى نحــو
مماثــل لوثائــق التأميــن األخــرى علــى غيــر احليــاة.

12راجــع مزيــد مــن التفاصيــل عــن إعــادة تقييــم الســلع بأســعار فــوب بــدال مــن
ســيف يف الفصــل .11

اإلطار م 4-2 :إعداد بيانات نظم التأمين ومعاشات التقاعد والضمانات املوحدة وفقا للطبعة السادسة من
دليل ميزان املدفوعات يف حالة النمسا
معلومات مرجعية
يتنــاول هــذا املثــال إعــداد بيانــات نظــم التأميــن ومعاشــات التقاعــد والضمانــات املوحــدة وفقــا للطبعــة السادســة مــن دليــل ميــزان املدفوعــات يف حالــة النمســا .ونظــرا ألن

حســاب معامــات التأميــن وفقــا للطبعــة السادســة مــن دليــل ميــزان املدفوعــات قــد أصبــح أكثــر تعقيــدا مقارنــة بالطبعــة اخلامســة (راجــع امللحــق 6ج يف الطبعــة السادســة

مــن دليــل ميــزان املدفوعــات) ،قــام بنــك النمســا الوطنــي بتعديــل نظامــي جمــع وإعــداد بيانــات التأميــن ألغــراض إحصــاءات ميــزان املدفوعــات ووضــع االســتثمار الــدويل.

وقبــل تطبيــق هــذا النظــام اجلديــد جلمــع البيانــات ،اســتخدم بنــك النمســا الوطنــي بيانــات إداريــة أقــل تفصيــا متوفــرة لــدى هيئــة الســوق املاليــة ( )FMAعــن صــادرات

التأميــن وبيانــات مقابلــة مــن االقتصــادات األخــرى يف االحتــاد األوروبــي عــن الــواردات .وإلعــداد بيانــات التأميــن ،تــم اســتخدام معلومــات مــن احلســابات القوميــة — مثــل

النســبة بيــن صــايف األقســاط واملطالبــات يف األجــل الطويــل .وقــد تــم إعــداد معلومــات عــن مراكــز التأميــن علــى احلياة/غيــر احليــاة مــن التدفقــات فقــط؛ ومل تتوافــر أي
بيانــات عــن املطالبــات ،واختلفــت قاعــدة بيانــات إحصــاءات ميــزان املدفوعــات عــن قاعــدة بيانــات احلســابات القوميــة .ولتغطيــة نشــاط إعــادة التأميــن ،توافــرت بيانــات

عاليــة التجميــع عــن امليزانيــات العموميــة واســتند التمييــز بيــن البيانــات العابــرة للحــدود والبيانــات احملليــة إىل افتــراض أن إعــادة التأميــن النشــطة غالبــا مــا تكــون نشــاط
حملــي يف النمســا.

النظام اجلديد جلمع البيانات
يف عام  ،2015سوف يطبق االحتاد األوروبي قواعد املالءة  2اجلديدة ( )Solvency IIعلى شركات التأمين لتحسين حماية املستهلك .وتتيح القواعد اجلديدة لهيئة
السوق املالية جمع معلومات أكثر تفصيال .وتتضمن التقارير ربع السنوية اجلديدة بيانات إجمالية عن األقساط واملطالبات العابرة للحدود املتعلقة بالتأمين املباشر

وإعادة التأمين (أفضل التقديرات) على أساس االستحقاق واألساس النقدي ،مقسمة حسب قطاع التأمين وحسب االقتصاد ،بما يف ذلك النشاط احمللي يف النمسا.

مرشد جتميع بيانات ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل
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اإلطــار م 4-2 :إعــداد بيانــات نظــم التأميــن ومعاشــات التقاعــد والضمانــات املوحــدة وفقــا للطبعــة السادســة
مــن دليــل ميــزان املدفوعــات يف حالــة النمســا (تابــع)
ويتضمن التقرير السنوي اجلديد أقساط ومطالبات إعادة التأمين عبر احلدود على أساس االستحقاق واألساس النقدي ،مقسمة حسب االقتصاد .وإىل جانب ذلك،
يتضمن التقرير السنوي بيانات األصول واخلصوم املالية الناشئة عن نشاط إعادة التأمين مقسمة حسب االقتصاد ،واحتياطيات التأمين الفنية لوثائق التأمين على
احلياة املربوطة بمؤشر ووثائق التأمين األخرى على احلياة .وقد استخدم بنك النمسا الوطني هذه البيانات حتى يتوافق نظام إعداد بيانات نظم التأمين ومعاشات التقاعد
مع متطلبات الطبعة السادسة من دليل ميزان املدفوعات.
النظام اجلديد إلعداد البيانات
وكان مــن الضــروري إجــراء بعــض التعديــات إلعــداد بيانــات نظــم التأميــن ومعاشــات التقاعــد والضمانــات املوحــدة ألغــراض إحصــاءات ميــزان املدفوعــات ووضــع االســتثمار
الــدويل .لذلــك ،أجــرى بنــك النمســا الوطنــي العديــد مــن احلســابات واالشــتقاقات ،كمــا ســيرد الحقــا ،ملقابلــة كافــة متطلبــات إعــداد البيانــات.
وللحصول على نتائج أكثر دقة ،قرر بنك النمسا الوطني تعديل الصيغة العامة حلساب رسوم خدمات التأمين لكافة أنواع وثائق التأمين على النحو الوارد يف الطبعة
السادسة من دليل ميزان املدفوعات .وقد كان التعديل — الذي ُيشار إليه يف الطبعة السادسة من دليل ميزان املدفوعات بالتعديل مقابل التقلبات يف قيمة املطالبات
— ضروريا ألن ارتفاع قيمة املطالبات ربما يكون قد أدى إىل جعل قيمة رسوم اخلدمات سالبة .لذلك ،قام بنك النمسا الوطني باستخدام نسبة الهامش يف األجل الطويل
إلجراء احلسابات:
منهج الطبعة السادسة من الدليل

منهج بنك النمسا الوطني

قيمة خدمات التأمين = إجمايل األقساط املكتسبة

قيمة خدمات التأمين = إجمايل األقساط املكتسبة

مضافا

مطروحا

مكمالت األقساط

املطالبات واجبة األداء /املستحقة

مضروبة يف

«الهامش» بين األقساط واملطالبات فياألجل الطويل («كنسبة مئوية»)

مضافا

مكمالت األقساط

تمثلت اخلطوة التالية يف قيد صايف األقساط واملطالبات .وتم حساب صايف األقساط على النحو الوارد يف الطبعة السادسة من الدليل:
صايف األقساط = إجمايل األقساط املكتسبة
مضافا

مكمالت األقساط

مطروحا

رسوم اخلدمات

بالنســبة لوثائــق التأميــن علــى غيــر احليــاة ،تــم قيــد صــايف األقســاط واملطالبــات يف حســاب الدخــل الثانــوي ،يف جانبيــن خمتلفيــن :فــإذا كان متلقــي التأميــن غيــر مقيــم ،تــم
قيــد األقســاط كقيــود دائنــة وقيــد املطالبــات كقيــود مدينــة ،والعكــس صحيــح إذا كان متلقــي التأميــن مقيــم.
وبالنســبة لعقــود التأميــن علــى احليــاة ،تــم قيــد صــايف األقســاط واملطالبــات كمعامــات يف احتياطيــات التأميــن الفنيــة ضمــن االســتثمارات األخــرى ،وهــو مــا يشــمل الزيــادة
يف صــايف األقســاط (األصــول أو اخلصــوم) واالنخفــاض يف املطالبــات (األصــول أو اخلصــوم) .وفيمــا يلــي التعديــات الالزمــة إلعــداد البيانــات:
املعامالت (:)+
املعامالت املالية (زيادة) يف احتياطيات التأمين الفنية مقسمة حسب االقتصاد = إجمايل األقساط (على أساس االستحقاق) لصادرات وواردات وثائق التأمين على
احلياة املربوطة بمؤشر ووثائق التأمين األخرى على احلياة مقسمة حسب االقتصاد
							
مضافا
							
مطروحا

مكمالت األقساط (الدخل)
رسوم اخلدمات

املعامالت (:)-
املطالبات (على أساس االستحقاق) جتاه شركات التأمين لكل اقتصاد = املعامالت املالية (انخفاض) يف احتياطيات التأمين الفنية
ميــزت تقاريــر املراكــز الســنوية الحتياطيــات التأميــن الفنيــة بيــن وثائــق التأميــن علــى احليــاة املربوطــة بمؤشــر ووثائــق التأميــن األخــرى علــى احليــاة .ومــع ذلــك ،مل يكــن هنــاك
تقســيم جغــرايف .لذلــك ،تــم اســتخدام املعلومــات اجلغرافيــة الــواردة عــن األقســاط يف اســتخالص تقســيم جغــرايف للمراكــز .وقــد تــم قيــد الفــروق بيــن املراكــز الســنوية وجممــوع
املعامــات ربــع الســنوية كتعديــات أخــرى يف التقييــم ،تــم توزيعهــا بالتســاوي علــى مــدار الســنة.
وتم قيد املراكز (سنويا بما يف ذلك تقسيمها إىل مربوطة بمؤشر وأخرى) يف وضع االستثمار الدويل:
احلصة مقسمة حسب االقتصاد = األقساط املكتسبة لكل اقتصاد
مقسومة على

جمموع األقساط

معامالت ومراكز التأمين ،ونظم معاشات التقاعد
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اإلطــار م 4-2 :إعــداد بيانــات نظــم التأميــن ومعاشــات التقاعــد والضمانــات املوحــدة وفقــا للطبعــة السادســة
مــن دليــل ميــزان املدفوعــات يف حالــة النمســا (تابــع)
مراكز االحتياطيات الفنية خلدمات التأمين لكل اقتصاد = جمموع مراكز احتياطيات التأمين الفنية
احلصة لكل اقتصاد
مضروبة يف
التعديالت األخرى يف التقييم = الفرق بين املركز االفتتاحي ،واملعامالت ،واملركز اخلتامي
األصول واخلصوم املالية الناشئة عن إعادة التأمين
بالنســبة لألصــول واخلصــوم املاليــة الناشــئة عــن إعــادة التأميــن ،تــم اشــتقاق املعامــات املقســمة حســب االقتصــاد مــن بيانــات امليزانيــات اجلديــدة ربــع الســنوية (تقديــرات
شــركات التأميــن) والســنوية (تــم توزيــع التعديــات بالتســاوي علــى أربــاع الســنة) .وقــد تــم إبــاغ املراكــز املقســمة حســب االقتصــاد ســنويا إىل جانــب التدفقــات الســنوية
املعدلــة .وتــم تقديــر املراكــز ربــع الســنوية (خــال الســنة) اســتنادا إىل املعامــات املؤقتــة ربــع الســنوية املقســمة حســب االقتصــاد .وتــم قيــد الفــرق الســنوي بيــن املركــز
االفتتاحــي واملعامــات واملركــز اخلتامــي ضمــن التعديــات األخــرى يف التقييــم وتــم توزيعــه بالتســاوي علــى أربــاع الســنة.
إعادة التأمين النشطة = شركة التأمين
إعادة التأمين الساكنة = متلقي التأمين

مطروحا

األقساط املدفوعة
األقساط املكتسبة

إذا كانت  = +زيادة يف اخلصوم
إذا كانت  = -انخفاض يف اخلصوم

مطروحا

املطالبات املستحقة
املطالبات املدفوعة

إذا كانت  = +زيادة يف اخلصوم
إذا كانت  = -انخفاض يف اخلصوم

مطروحا

األقساط املدفوعة
األقساط املكتسبة

إذا كانت  = +زيادة يف األصول
إذا كانت  = -انخفاض يف األصول

مطروحا

املطالبات املستحقة
املطالبات املدفوعة

إذا كانت  = +زيادة يف األصول
إذا كانت  = -انخفاض يف األصول

دخل االستثمار الذي ُيعزى إىل حملة الوثائق (= مكمالت األقساط):
تــم قيــد مكمــات األقســاط يف حســاب الدخــل األويل كمبلــغ مســتحق القبــض حلملــة الوثائــق .وتــم قيــد نفــس املبلــغ أيضــا كمبلــغ مســتحق الدفــع لشــركة التأميــن مــن جانــب حملــة
الوثائــق كمكمــات أقســاط يف حســاب الدخــل الثانــوي.
القيود املدينة (اخلصوم الناشئة جتاه متلقي التأمين غير املقيمين):
نسبة الدخل لبقية العامل مقسمة حسب االقتصاد = مراكز احتياطيات التأمين الفنية جتاه بقية العامل موزعة حسب االقتصاد.
جمموع مراكز احتياطيات التأمين الفنية
مقسومة على
الدخل من احتياطيات التأمين الفنية لكل االقتصاد = نسبة الدخل مقسمة حسب االقتصاد
الدخل من األصول املالية لدى قطاع التأمين
مضروبا يف
(من االستثمار املباشر واالستثمارات األخرى وفقا
مليزان املدفوعات ،ومن جمموع استثمارات احلافظة)
اختبار املعقولية = جمموع الدخل
مراكز احتياطيات التأمين الفنية جتاه بقية العامل
مقسوما على
ً
القيود الدائنة (األصول الناشئة جتاه شركات التأمين غير املقيمة):
تــم تطبيــق متوســط نســبة القيــود املدينة/اخلصــوم علــى مراكــز االحتياطيــات الفنيــة .غيــر أن هــذه النســبة كانــت مســتندة إىل التدفقــات التراكميــة والبيانــات املقابلــة ،بمــا يف
ذلــك املزايــا.
نظم املعاشات والضمانات املوحدة:
وفقــا للطبعــة السادســة مــن دليــل ميــزان املدفوعــات فــإن املنطــق األساســي للتعامــل مــع أنظمــة املعاشــات والضمانــات املوحــدة مماثــل ملنطــق التعامــل مــع مطالبــات وخصــوم
التأميــن علــى احليــاة.
رسوم اخلدمات = إجمايل املساهمات
مكمالت األقساط
مضافا
املزايا املستحقة
مطروحا
مضافا/مطروحا التعديالت
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مرشد جتميع بيانات ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل
اإلطــار م 4-2 :إعــداد بيانــات نظــم التأميــن ومعاشــات التقاعــد والضمانــات املوحــدة وفقا للطبعة السادســة
مــن دليــل ميــزان املدفوعــات يف حالــة النمســا (تتمة)

تعتمد القيمة السوقية للمراكز على طبيعة نظام معاشات التقاعد .ففي نظم املساهمات التقاعدية احملددة (التي تعمل كصناديق استثمار مشترك) هي قيمة أصول
«الصندوق»؛ أما يف نظم املزايا التقاعدية احملددة ،املستندة إىل املزايا «املتعهد بها» ،املمولة وغير املمولة ،فهي القيمة احلالية للمزايا «املتعهد بها».
و ُتقيــد الضمانــات املوحــدة بالقيمــة احلاليــة للمطالبــات املتوقعــة بموجــب الضمانــات القائمــة ،بعــد خصــم أي مبالــغ مســتردة يتوقــع الضامــن احلصــول عليهــا مــن األطــراف
املتوقفــة عــن الســداد.
وقــد أدى قيــاس املراكــز لــدى شــركات التأميــن النمســاوية وصناديــق التقاعــد النمســاوية إىل نتيجــة مفادهــا أن املســتحقات التقاعديــة العابــرة للحــدود وخمصصــات
الضمانــات املوحــدة العابــرة للحــدود إمــا غيــر موجــودة أو قيمتهــا ال ُتذكــر .ومل يتــم اتخــاذ أي إجــراءات فوريــة ألغــراض إعــداد بيانــات ميــزان املدفوعــات يف هــذه اجملــاالت
نتيجــة التغييــر الــذي شــهدته الطبعــة السادســة مــن دليــل ميــزان املدفوعــات .وســوف يتــم تنفيــذ عمليــة قيــاس جديــدة للمراكــز خــال الســنوات املقبلــة.
الصعوبات التي تمت مواجهتها
• ال تستطيع شركات التأمين تقديم بيانات مراكز االحتياطيات الفنية مقسمة حسب االقتصاد .ونظرا ألن هذه البيانات
ضرورية إلعداد إحصاءات ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل ،فقد قرر بنك النمسا الوطني تقدير توزيع هذه البيانات حسب االقتصاد.
• قد يصعب التمييز بين البيانات القائمة على أساس االستحقاق وتلك القائمة على األساس النقدي.
• وفيمــا يتعلــق بتقديــم البيانــات ،يعتمــد بنــك النمســا الوطنــي علــى البيانــات الرقابيــة إىل جانــب البنيــة التحتيــة واملــوارد املتاحــة للهيئــة الرقابيــة .وقــد يــؤدي هــذا
الربــط اإلضــايف بيــن شــركات التأميــن وصناديــق التقاعــد وبنــك النمســا الوطنــي إىل زيــادة التعقيــد وجعــل االتصــاالت أكثــر صعوبــة .وإىل جانــب ذلــك ،يعتمــد بنــك
النمســا الوطنــي إىل حــد كبيــر علــى التطــورات يف جمــال الرقابــة علــى جــودة البيانــات والتفاصيــل املتاحــة.
وتوضح اجلداول من م 2-2 :إىل م 4-2 :الواردة يف مرفق هذا امللحق كيفية جمع وإعداد بيانات معامالت التأمين بالتفصيل.

نظم معاشات التقاعد املتصلة بالعاملين ونظم
الضمان االجتماعي
مقدمة
م 73-2:تتفــاوت نظــم معاشــات تقاعــد األفــراد بدرجــة
كبيــرة مــن اقتصــاد آلخــر مــن حيــث مــدى توافرهــا ونطــاق
تغطيتهــا وآلياتهــا .ووفقــا لنظــام احلســابات القوميــة لعــام
 ،2008تميــز مــا ُيطلــق عليهــا نظــم التأميــن االجتماعــي
بيــن نظــم الضمــان االجتماعــي والنظــم املتصلــة بالعامليــن،
وذلــك اســتنادا إىل اجلهــة التــي تقــدم معاشــات التأميــن
االجتماعــي .فاجلــزء الــذي تقدمــه احلكومــة العامــة يســمى
الضمــان االجتماعــي إذا اســتوفى معاييــر معينــة ،أمــا اجلــزء
الــذي يقدمــه أربــاب العمــل فيســمى النظــم املتصلــة بالعامليــن
بخــاف الضمــان االجتماعــي (راجــع الفقــرة  118-17يف
نظــام احلســابات القوميــة لعــام .)2008
م 74-2:وقــد يكــون تقديــر قيمــة مدفوعــات التقاعــد
يف احلســابات الدوليــة مهمــا يف االقتصــادات ذات النســب
العاليــة مــن عمــال احلــدود ،والعمــال الزائــرون ،واملنظمــات
الدوليــة التــي تســتخدم عامليــن مــن االقتصــاد املضيــف.

م 75-2:هنــاك نوعــان مــن نظــم معاشــات التقاعــد
املتصلــة بالعامليــن ،وهمــا نظــام املزايــا التقاعديــة احملــددة

ونظــام املســاهمات التقاعديــة احملــددة .ويتــم تمويــل
النظاميــن بمســاهمات يتقاســمها عــادة رب العمــل
والعامــل ،حيــث تتراكــم يف صناديــق خاصــة ،و ُتدفــع منهــا
املزايــا و ُتســتثمر األمــوال الفائضــة لكســب مزيــد مــن الدخــل.
ويكمــن الفــرق بيــن هذيــن النظاميــن يف كيفيــة حتديــد
املزايــا مســتحقة الدفــع للعامــل عنــد التقاعــد ،والتــي يحددهــا
بالتــايل مــن يتحمــل خماطــر النظــام لتوفيــر دخــل كاف عنــد
التقاعــد.
م 76-2:مــن الناحيــة املفاهيميــة ،ينشــأ عــن هذيــن
النظاميــن قيــد معامــات يف حســابات مماثلــة لتلــك املتعلقــة
بمحاســبة التأميــن (راجــع معامــات ومراكــز التأميــن)؛
حيــث ُتقيــد خمرجــات صنــدوق معاشــات التقاعــد يف حســاب
ويقيــد صــايف املســاهمات يف صنــدوق التقاعــد
اخلدمــاتُ ،
ويقيــد التغيــر يف املســتحقات
يف حســاب الدخــل الثانــويُ ،
التقاعديــة نتيجــة املعامــات يف احلســاب املــايل كمــا
ويقيــد دخــل
ُيقيــد بنــد التعديــل يف حســاب الدخــل الثانــويُ ،
االســتثمار املكتســب علــى املســتحقات القائمــة يف حســاب
الدخــل األويل .غيــر أن الســمات اخملتلفــة للمزايــا مســتحقة
الدفــع عنــد التقاعــد تــؤدي إىل االختــاف يف املفاهيــم
احملاســبية لنظــم معاشــات التقاعــد هــذه ،وبالتــايل يف

معامالت ومراكز التأمين ،ونظم معاشات التقاعد
كيفيــة تصميــم معــدي البيانــات لنمــاذج اإلبــاغ للحصــول
علــى املعلومــات ذات الصلــة .ويتــم شــرح ذلــك الحقــا بمزيــد
مــن التفصيــل.

م 77-2:مــن األفضــل ،بشــكل عــام ،رصــد بيانــات الصــادرات
(املدفوعــات للخــارج) مــن خدمــات معاشــات التقاعــد عــن طريــق
احلصــول علــى املعلومــات مــن صناديــق التقاعــد املقيمــة ،وهــو
مــا يســاعد معــدي البيانــات علــى إجــراء التعديــات املفاهيميــة
الالزمــة لقيــد هــذه العمليــات يف إحصــاءات ميــزان املدفوعــات.

م 78-2:ولــن يكــون هــذا املنهــج الشــامل نفســه جمديــا يف
احلصــول علــى بيانــات الــواردات (املتحصــات مــن اخلــارج)
مــن خدمــات معاشــات التقاعــد ألن صناديــق التقاعــد التــي
تقــوم بهــذه املدفوعــات غيــر مقيمــة يف اقتصــاد معــدي
البيانــات .وبالتــايل فعنــد تقديــر قيمــة خدمــات معاشــات
التقاعــد ينبغــي ملعــدي البيانــات مراعــاة بيانــات تعويضــات
العامليــن املشــتقة مــن نظــام إبــاغ بيانــات املعامــات
الدوليــة والنســب املتاحــة مــن صناديــق التقاعــد احملليــة ،أو
مــن مزيــج مــن التقديــرات واالفتراضــات ،مثــل تقديــرات نســبة
الســكان الذيــن يحصلــون علــى خدمــات معاشــات التقاعــد إىل
جانــب تقديــرات نســب تعويضــات معاشــات التقاعــد.

م 79-2:تقــدم احلكومــة نوعــا مــن التأميــن االجتماعــي
بموجــب نظــام الضمــان االجتماعــي .وتعــد املعاملــة
احملاســبية لصناديــق الضمــان االجتماعــي أقــل تعقيــدا ،ألنــه
ال توجــد أمــوال ُتســتثمر نيابــة عــن مســتفيدين ،وبــدال مــن ذلــك،
يســتخدم الكيــان احلكومــي الــذي يديــر النظــام مســاهمات
العامليــن احلالييــن لســداد املزايــا احلاليــة (ويعــرف النظــام
أيضــا «بنظــام النفقــات احملايــدة»).

م 80-2:ويف غيــاب معاييــر دوليــة تفصيليــة للمعاملــة
احملاســبية املتبعــة مــع مراكــز ومعامــات صناديــق املزايــا
التقاعديــة احملــددة وصناديــق املســاهمات التقاعديــة
احملــددة عبــر احلــدود ،تعــد إرشــادات اإلعــداد الــواردة يف
الفقــرات التاليــة أحــد الســبل املقبولــة للمعاملــة احملاســبية
املتبعــة مــع نظــم معاشــات التقاعــد هــذه يف إحصــاءات ميــزان
املدفو عــات.

نظام املزايا التقاعدية احملددة
نظرة عامة على املعاملة احملاسبية للمزايا
التقاعدية احملددة
م 81-2:وفقــا لنظــام املزايــا التقاعديــة احملــددة ،يســتحق
مبلغ املزايا التقاعدية عادة استنادا إىل عامل أو عدة عوامل
مثــل العمــر ومــدة اخلدمــة يف الشــركة ،ويأخــذ يف احلســبان
الراتــب النهائــي ،أو متوســط الدخــل يف بضعــة ســنوات ســابقة.
واالختــاف املميــز لنظــام املســاهمات التقاعديــة احملــددة هــو
أن خماطــر هــذا النظــام تقــع علــى عاتــق رب العمــل مــن خــال
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التزامــه بتقديــم معــاش عنــد التقاعــد ،بغــض النظــر عــن العائــد
علــى االســتثمار .وعــادة مــا ال تفــي املســاهمات املســددة يف
نظــام معاشــات التقاعــد وحدهــا بالتزامــات رب العمــل؛ ومــع
ذلــك يظــل رب العمــل ملزمــا بدفــع املزايــا التقاعديــة احملــددة،
وعليــه أن يقــرر حجــم اســتثماراته وجمالهــا ،فضــا عــن
متابعــة التطــورات يف هــذه االســتثمارات 13.وبالتــايل ُتــدد
املزايــا التــي يحصــل عليهــا العامــل يف الفتــرة اجلاريــة بنــاء
علــى تعهــدات يقدمهــا رب العمــل بشــأن مســتوى املعــاش
املســتحق يف نهايــة املطــاف (راجــع الفقــرة  144-17يف
نظــام احلســابات القوميــة لعــام .)2008

م 82-2:وفقــا ملنهــج االســتحقاق ،مل تعــد مســاهمة رب
العمــل يف تعويــض العامــل قاصــرة علــى املســاهمات الفعليــة
التــي يدفعهــا رب العمــل يف نظــام معاشــات التقاعــد ،بــل هــي
القيمــة احلاليــة للمزايــا التــي أصبــح العاملــون مســتحقين لهــا
نتيجــة خدمتهــم لــدى رب العمــل ،وبالتــايل يجــب احتســاب
مســاهمات إضافيــة.

كيف تتم املعاملة احملاسبية لصناديق التقاعد
بموجب نظام املزايا التقاعدية احملددة؟

م 83-2:تعــد املزايــا التقاعديــة جــزءا مــن التعويضــات
املدفوعــة للعامــل يف الســنوات املقبلــة بعــد أن يتقاعــد أو
ينهــي خدمتــه .وبشــكل عــام ،يعتمــد مقــدار املزايــا املدفوعــة
علــى تقديــرات األحــداث املســتقبلية ذات الصلــة .وال يســتطيع
رب العمــل الســيطرة علــى الكثيــر مــن هــذه األحــداث ،وبالتــايل
ال يمكــن تقديــر املزايــا إال باســتخدام صيغــة مزايــا نظــام
معاشــات التقاعــد .وحلســاب االلتــزام بشــكل صحيــح ،يجــب
وضــع العديــد مــن االفتراضــات )1( :كــم ســنة أخــرى ســيعمل
العامــل خاللهــا؛ و( )2مــا املســتوى الــذي ســيصل إليــه الراتــب
النهائــي للعامــل؛ و( )3كــم عــدد الســنوات التــي ســيحصل
العامــل خاللهــا علــى معــاش أثنــاء تقاعــده؛ و( )4مــا معــدل
اخلصــم املناســب الحتســاب القيمــة احلاليــة لاللتــزام .وفيمــا
يلــي مثــال مبســط للصيغــة التــي حتــدد املزايــا التقاعديــة
للعا مــل:

		

املزايا التقاعدية للعامل = نسبة العقد

مضروبة يف

عدد سنوات اخلدمة

مضروبة يف

متوسط الراتب الذي حتسب املزايا على أساسه

13قــد يتعاقــد رب العمــل مــع وحــدة أخــرى إلدارة صنــدوق معاشــات التقاعــد
واتخــاذ ترتيبــات الصــرف للمســتفيدين .وقــد تعمــل هــذه الوحــدة ببســاطة
كوكيــل لــرب العمــل .واخليــار الثــاين هــو تعاقــد وحــدة واحــدة مــع عــدة أربــاب
عمــل إلدارة صناديــق معاشــات التقاعــد اخلاصــة بهــم باعتبارهــا صنــدوق
معاشــات متعــدد أربــاب العمــل وحتمــل مســؤولية الوفــاء بالتزامــات معاشــات
التقاعــد (راجــع الفقــرات مــن  163-17إىل  166-17يف نظــام احلســابات
القوميــة لعــام .)2008
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م 84-2:تعد املعاملة احملاسبية لنظام املزايا التقاعدية
احملــددة معقــدة .فالقواعــد احملاســبية ملعاشــات التقاعــد يف
نظــام املزايــا التقاعديــة احملــددة تقتضــي قيــد تكلفــة املزايــا
التقاعديــة قبــل دفــع املزايــا للمتقاعديــن — أي يتــم قيــد
التكاليــف خــال فتــرة عمــل العامليــن .ويجــب أن تتضمــن طرق
التقديــر التــي يتبعهــا اخلبــراء االكتوارييــن يف جمــال صناديــق
التقاعــد افتراضــات حــول التطــورات االقتصاديــة (أســعار
الفائــدة ،زيــادة الرواتــب ،التضخــم) والعوامــل الديمغرافيــة
(ســن التقاعــد ،العمــر املتوقــع) وذلــك لتحديــد مبلــغ وتوقيــت
مدفوعــات املزايــا التقاعديــة املســتقبلية وعزوهــا لــكل ســنة
مــن ســنوات العمــل وفقــا لصيغــة املزايــا التقاعديــة.
م 85-2:إن تطبيــق طريقــة احملاســبة علــى أســاس
االســتحقاق يعنــي أن اقتصــار القيــد علــى التدفقــات النقديــة
الفعليــة يف البيــان املــايل لــرب العمــل غيــر كاف؛ بــل يجب على
رب العمــل حســاب تكاليــف معاشــات التقاعــد التــي تســتحق
(تســب ســنويا يف الغالــب) ،وهــي تشــمل
بصــورة دوريــة ُ
املكونــات التــي تعكــس خمتلــف جوانــب الترتيبــات املاليــة
التــي يتخذهــا رب العمــل إىل جانــب تكلفــة املزايــا التــي يحصل
عليهــا العاملــون (راجــع املثــال م .)8-2 :و ُتقيــد تكاليــف
املعاشــات التقاعديــة يف بيــان الدخــل اخلــاص بالشــركة
وتــؤدي بالتــايل إىل انخفــاض اإليــرادات املبلغــة 14.ويشــار
إىل املدفوعــات النقديــة باملســاهمات التقاعديــة التــي تدفعهــا
الشــركة لتمويــل نظــام املعاشــات التقاعديــة اخملصــص
(وتســمى أيضــا أصــول النظــام) ،وتشــمل االســتثمارات يف
املراكــز والســندات واالســتثمارات األخــرى لتغطيــة املزايــا
التقاعديــة فقــط .وال ُتســتخدم أصــول نظــام معاشــات التقاعــد
والعوائــد علــى هــذه األصــول إال يف دفــع املزايــا التقاعديــة .وال
تعــد هــذه األصــول مملوكــة للمســاهمين يف رأســمال الشــركة،
كمــا ال ُتــدرج عوائدهــا يف صــايف دخــل الشــركة.
م 86-2:هنــاك عــدة مكونــات تتعلــق بكيفيــة حســاب
تكاليــف معاشــات التقاعــد التــي يتحملهــا رب العمــل بصــورة

دوريــة .ونقطــة البــدء هــي مــا يســمى بالتزامــات مزايــا
التقاعــد املتوقعــة ( ،)PBOأو االلتزامــات التقاعديــة أو
املســتحقات التقاعديــة للعامــل ،والتــي حتــدد القيمــة احلاليــة
االكتواريــة للمزايــا التقاعديــة التــي ُتعــزى للعامــل عــن طريــق
صيغــة املزايــا التقاعديــة للنظــام .وهــي تأخــذ يف احلســبان
مــدة خدمــة العامــل حتــى تاريخــه (بافتــراض اســتمرار
النظــام) ،واالفتراضــات املتعلقــة بمســتويات التعويضــات
15
املســتقبلية.

م 87-2:وتتأثــر التزامــات مزايــا التقاعــد املتوقعــة بمــا
يســمى تكاليــف اخلدمــة 16،وتكاليــف الفائــدة ،واملكاســب/
اخلســائر االكتواريــة ،واملســاهمات ،ومدفوعــات املزايــا يف
الفتــرة اجلاريــة .وهــذه املصطلحــات مهمــة ملعــدي البيانــات
الشــتقاق القيــود الالزمــة حلســابات االقتصــاد الكلــي مــن
دفاتــر صناديــق التقاعــد:
أ -تكاليف اخلدمة هي التزامات إضافية تنشــأ نتيجة
انقضــاء ســنة أخــرىُ ،يضــاف مقابلهــا ســنة أخــرى
ملــدد خدمــة كافــة العامليــن احلالييــن؛ و ُتقــدر
بالقيمــة احلاليــة االكتواريــة للمزايــا التــي ُتعــزى
وفقــا لصيغــة املزايــا التقاعديــة إىل اخلدمــات
املقدمــة مــن العامليــن خــال الفتــرة اجلاريــة.
وبعبــارة أخــرى ،تمثــل قيمــة املزايــا التــي يحصــل
17
عليهــا العامليــن خــال الفتــرة.
ب -تكاليــف الفائــدة هــي االلتزامــات اإلضافيــة
الناشــئة نتيجــة اقتــراب هــؤالء العامليــن مــن

15هنــاك مقيــاس اكتــواري آخــر وهــو التزامــات مزايــا التقاعــد املســتحقة
( ،)ABOالتــي ُتقــدر بالقيمــة احلاليــة ملزايــا التقاعــد املســتقبلية التــي أصبــح
العامــل مســتحقا لهــا بالفعــل .وتســتخدم التزامــات مزايــا التقاعــد املســتحقة
غالبــا يف تقديــر القيمــة احلاليــة ملعــاش التقاعــد املســتحق للعامــل بافتــراض
توقفــه عــن العمــل بالشــركة عنــد وضــع التقديــر .والتزامــات مزايــا التقاعــد
املتوقعــة هــي التزامــات مزايــا التقاعــد املســتحقة التــي تمــت زيادتهــا بمــا
يعكــس التعويضــات املســتقبلية املتوقعــة والزيــادة يف عــدد ســنوات اخلدمــة.
 16مصطلــح «اخلدمــة» مــرادف للعمــل وينبغــي عــدم اخللــط بينــه وبيــن مصطلــح
«اخلدمــات» يف إحصــاءات ميــزان املدفوعــات ووضع االســتثمار الدويل.
 17قــد تتحمــل الشــركات أيضــا مــا ُيطلــق عليــه تكاليــف اخلدمــة الســابقة ،وهــي
تغيــرات مســتهلكة ( )Amortizedيف املزايــا نتيجــة حــدوث تغيــر يف عقــد
التقاعــد.

 14وفقــا للقواعــد احملاســبية الســائدة ،يجــوز إلــزام الشــركات بقيــد بعــض
حســابات نظــم معاشــات التقاعــد بشــكل مباشــر يف بياناتهــا املاليــة وتقديــم
مالحظــات عــن حســابات أخــرى يف ســجالت للتذكــرة مرفقــة بالبيانــات
املاليــة الرئيســية.

املثال م 8-2 :مقتطفات من املالحظات امللحقة بالبيان املايل للشركة عن توزيع أصول النظام
توزيع أصول النظام
نظم معاشات التقاعد األساسية
 31ديسمبر

التوزيع املستهدف ()%

التوزيع الفعلي لعام )%( 2010

التوزيع الفعلي لعام )%( 2011

سندات امللكية
سندات الدين
العقارات
حصص يف الشركات اخلاصة لالستثمار يف األسهم
أخرى

63–51
27–21
8–4
11–5
7–3

69
19
6
6
6

60
20
7
7
6

100

100

اجملموع

معامالت ومراكز التأمين ،ونظم معاشات التقاعد
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املثال م 9-2 :مقتطفات من املالحظات امللحقة بالبيان املايل للشركة ،التزامات املزايا املتوقعة
التزامات املزايا املتوقعة (بماليين الدوالرات)
2012

2011

الرصيد يف  1يناير

37,827

33,266

تكاليف اخلدمة مقابل املزايا املكتسبة

1,178

1,213

تكاليف الفائدة على التزامات املزايا

2,199

2,180

مساهمات املشاركين

163
–

169

تعديالت النظام
اخلسائر الفعلية

1

املزايا املدفوعة
النظم املشتراة
تعديالت سعر الصرف والتعديالت األخرى
الرصيد يف  31ديسمبر

654

969

2,754

–2,367
–

–2,409
–

–

–

39,969

37,827

 1مرتبطة أساسا بالتغيرات يف سعر خصم التزامات نظم معاشات التقاعد األساسية.

ويســتخدم
تاريــخ صــرف املزايــا بمقــدار ســنة واحــدة؛ ُ
ســعر الفائدة/اخلصــم يف إجــراء التعديــل الــازم
ملراعــاة القيمــة الزمنيــة للنقــود.
ج -املكاســب واخلســائر االكتواريــة تنشــأ مــن الفــرق بيــن
القيــم املتوقعــة (التقديــرات) والقيــم الفعليــة يف نظــام
معاشات تقاعد الشركة .ويمكن أن تنتج عن التغيرات
يف التقديــرات االكتواريــة عنــد تعديــل االفتراضــات
املتعلقــة بمعــدل زيــادة الرواتــب يف املســتقبل ،ومــدة
خدمــة العامــل ،وســعر خصــم التزامــات نظــام معاشــات
التقاعــد ،ومعــدل العائــد املتوقــع علــى أصــول النظــام.

م 88-2:التكاليــف الدوريــة لنظــام معاشــات التقاعــد ،والتــي
ُتقيــد ضمــن كشــف الدخــل اخلــاص بــرب العمــل وفقــا لقواعــد
احملاســبة املاليــة املتبعــة علــى نطــاق واســع ،تأخــذ يف احلســبان
الفــرق بيــن العائــد املتوقــع علــى أصــول النظــام وتكاليــف اخلدمــة،
وتكاليــف الفائــدة ،واســتهالك تكاليــف اخلدمــة الســابقة ،وصــايف
اخلســائر أو املكاســب االكتواريــة.
املثــال م 10-2 :مقتطفــات مــن املالحظــات امللحقــة بالبيــان
املــايل للشــركة ،تكاليــف نظــام معاشــات التقاعــد
تكاليف نظام معاشات التقاعد (بماليين الدوالرات)
العائد املتوقع على أصول النظام

2012

2011

–4,258

–4,245

1,438

1,375

2,516

2,390

صايف اخلسائر (املكاسب) االكتوارية املقيدة

317

252

242

–544

جمموع التكاليف

255

–772

تكاليف اخلدمة مقابل املزايا التقاعدية املكتسبة
تكاليف الفائدة على التزامات املزايا التقاعدية
تكاليف اخلدمة السابقة

م 89-2:مقيــاس املســتحقات التقاعديــة للمشــاركين يف
نظــام املزايــا التقاعديــة احملــددة هــو القيمــة احلاليــة للمزايــا
التــي ُيتوقــع أن يصبحــوا مســتحقين لهــا ،وليــس األصــول
الفعليــة للنظــام .وإذا كانــت أصــول نظــام املزايــا التقاعديــة
احملــددة غيــر كافيــة لدفــع املزايــا املتعهــد بهــا ،يجــب علــى
كفيــل النظــام تغطيــة الفجــوة التمويليــة.

املعاملة احملاسبية لنظام املزايا التقاعدية
18
احملددة يف إحصاءات ميزان املدفوعات
م 90-2:تشــرح الفقــرات التاليــة خطــوة خطــوة العناصــر
املطلوبــة لرصــد أنشــطة صناديــق التقاعــد عبــر احلــدود بشــكل
شــامل يف إحصــاءات ميــزان املدفوعــات وفقــا للمعاييــر
الدوليــة ،وكيفيــة قيــام معــدي البيانــات باشــتقاقها مــن
املعلومــات املقدمــة مــن صناديــق التقاعــد .ورغــم أن القيــود
احملاســبية مماثلــة للقيــود املتعلقــة بمحاســبة التأميــن،
فــإن منهــج إعــادة ترتيــب البيانــات الشــتقاق عناصــر ميــزان
املدفوعــات ووضــع االســتثمار الــدويل خمتلــف إىل حــد مــا.

جمموع مساهمات رب العمل (املساهمات الفعلية
واحملتسبة) وخدمات معاشات التقاعد

م 91-2:وفقــا لنظــام املزايــا التقاعديــة احملــددة ،يتحمــل
وينظــر إليهــا
رب العمــل التكاليــف املرتبطــة بتشــغيل النظــامُ ،
باعتبارهــا «شــكل مــن أشــكال الدخــل العينــي» الــذي ُيــدرج
ضمــن مســاهمات رب العمــل (راجــع الفقــرة  149-17يف
نظــام احلســابات القوميــة لعــام  )2008يف تعويضــات
 18املنهــج املقتــرح لقيــاس أنشــطة صناديــق معاشــات التقاعــد يعكــس إىل حــد
كبيــر املمارســات احملاســبية القائمــة يف القطاعيــن اخلــاص والعــام .ففــي
العديــد مــن املعاييــر احملاســبيةُ ،تســتخدم مبالــغ اكتواريــة لقيــاس «تكاليــف
اخلدمــة اجلاريــة» للمؤسســة (أي تكلفــة العامليــن) .وبالتــايل ينبغــي أن تكــون
املعلومــات متوفــرة يف دفاتــر أربــاب العمــل ،و/أو يف حســابات صناديــق
املعاشــات.
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مرشد جتميع بيانات ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل

العامليــن .ولذلــكُ ،يحســب جممــوع مســاهمات رب العمــل يف
فتــرة مــا علــى نحــو يقابــل ،بجانــب أي مســاهمة فعليــة يدفعهــا
العامــل وباســتثناء التكاليــف اإلداريــة ،الزيــادة يف التزامــات
مزايــا التقاعــد املتوقعــة نتيجــة تكاليــف اخلدمــة (راجــع الفقــرة
م 88-2 :أ) — أي معــاش التقاعــد الــذي يحصــل عليــه العامــل
19
خــال الســنة.
م 92-2:يف األمثلــة مــن م11-2 :أ إىل م11-2 :ج،
حتتســب االفتراضــات التاليــة إلجــراء احلســابات:

الزيادة في المستحقات التقاعدية نتيجة
٢٠
العمل في السنة الجارية
المبالغ الفعلية التي دفعها رب العمل
المبالغ الفعلية التي دفعها العامل
التكاليف المتحملة في الفترة الجارية
إلدارة صندوق معاشات التقاعد

15
10
1.5
0.6

ومن املفترض أيضا أن تكون املبالغ الفعلية التي دفعها
رب العمــل والعامــل غيــر كافيــة ملقابلــة الزيــادة املقــدرة يف
مزايــا املعــاش الــذي يتــم احلصــول عليــه خــال الســنة.

م 93-2:تكاليــف إدارة صنــدوق معاشــات التقاعــد
يتحملهــا رب العمــل يف البدايــة ٢١،وبالتــايل ينبغــي إدراجهــا
عنــد حســاب مســاهمة رب العمــل (مــن الناحيــة املفاهيميــة،
ينبغــي النظــر إليهــا باعتبارهــا تعويــض عينــي مقــدم للعامــل).
ويجــب علــى معــدي البيانــات احتســاب هــذه التكاليــف
اإلداريــة — علــى ســبيل املثــال ،كنســبة مــن مســاهمات أربــاب
(يفتــرض أنهــا
العمــل والعامليــن الفعليــة يف الفتــرة اجلاريــة ُ
حــوايل  .)%5وهــي تمثــل خدمــة معاشــات التقاعــد التــي يجــب
علــى معــدي بيانــات ميــزان املدفوعــات قيدهــا يف حســاب
اخلدمــات .ويتــم احتســاب مســاهمة إضافيــة مــن رب العمــل
مقدارهــا  4.1حتــى تتســاوى املســاهمات مــع الزيــادة يف
تكاليــف اخلدمــة اجلاريــة.
20

م 94-2:وبالتايل فإنه وفقا ملنهج االســتحقاق ،يتضمن
مقيــاس تعويضــات العامليــن (عبــر احلــدود) املشــاركين
يف نظــام املزايــا التقاعديــة احملــددة مســاهمات رب العمــل
الفعليــة واحملتســبة يف النظــم باعتبارهــا مســتحقة الدفــع
مــن جانــب رب العمــل ومســتحقة القبــض مــن جانــب العامــل

ُ 19تقيــد املســاهمات يف نظــم املســاهمات التقاعديــة احملــددة (الــواردة
الحقــا) ضمــن املبالــغ املدفوعــة بالفعــل ،ألنهــا ال حتــدد صــايف حقــوق األســر
املعيشــية علــى أســاس اكتــواري.
 20يقــوم اخلبيــر االكتــواري يف صنــدوق معاشــات التقاعــد بوضــع هــذه
التقديــرات االكتواريــة؛ وهــي تمثــل الزيــادة يف التزامــات مزايــا التقاعــد
املتوقعــة نتيجــة تكاليــف اخلدمــة.
 ٢١قــد يكــون مديــر صنــدوق معاشــات التقاعــد هــو رب العمــل نفســه أو وحــدة
حتملــت خماطــر الوفــاء بالتزامــات معاشــات التقاعــد (راجــع أيضــا الفقرتيــن
 149-17و 151 -17يف نظــام احلســابات القوميــة لعــام .))٢٠٠٨

املثال م11-2 :أ حساب بيانات نظام املزايا
1
التقاعدية احملددة
15.0

احلســابات االكتواريــة التــي حتــدد الزيــادة يف مزايــا التقاعــد
املتوقعــة نتيجــة تكاليــف اخلدمــة
مساهمة رب العمل الفعلية

)–(

10.0

مساهمة العامل الفعلية

)–(

1.5

التكاليف اإلدارية لتشغيل النظام — مقدرة

)(+

0.6

مساهمة رب العمل احملتسبة — قيمة متبقية

4.1

يف هــذا املثــال ،يجــب أن يكــون جممــوع مســاهمات رب العمــل
.)4.1+10=( 14.1
 1راجع الفقرة  167-17يف نظام احلسابات القومية لعام .2008

(راجــع الفقــرة  22-11يف الطبعــة السادســة مــن دليــل ميــزان
املدفوعــات) .وهــذا املقيــاس هــو القيمــة احلاليــة للمزايــا
التــي يصبــح العاملــون مســتحقين لهــا نتيجــة خدمتهــم لــدى
رب العمــل ،ويعكــس علــى نحــو كاف التكلفــة احلقيقيــة التــي
يتحملهــا رب العمــل.

دخل االستثمار الذي ُيعزى إىل املستفيدين يف نظم
معاشات التقاعد

م 95-2:كخطــوة تاليــة ،يتــم اشــتقاق دخــل االســتثمار
الــذي ُيعــزى إىل العامــل باســتخدام مــا يســمى تكاليــف
الفائــدة لصناديــق التقاعــد — ٢٢،أي الزيــادة يف املســتحقات
التقاعديــة نتيجــة اقتــراب العامــل مــن تاريــخ صــرف املزايــا
بمقــدار ســنة واحــدة .ومــن الناحيــة املفاهيميــة ،يعنــي ذلــك
أن املســتفيد يحصــل علــى فائــدة حمتســبة علــى مســتحقاته
االكتواريــة ،وليــس الفائــدة واألربــاح الفعليــة التــي يحصــل
عليهــا صنــدوق معاشــات التقاعــد مــن أصــول نظــام صنــدوق
معاشــات التقاعــد .ونظــرا ألن فتــرة اخلصــم تصبــح أقصــر،
فــإن صــايف القيمــة احلاليــة للمزايــا التقاعديــة احملــددة يــزداد
كلمــا اقتــرب العامــل مــن ســن التقاعــد.
21

م 96-2:وفقــا للمعاملــة احملاســبية املتبعــة مــع معاشــات
التقاعــد ،عــادة مــا يقــوم اخلبــراء االكتواريــون يف صناديــق
التقاعــد بحســاب تكاليــف الفائــدة بضــرب ســعر الفائــدة يف
التزامــات مزايــا التقاعــد املتوقعــة يف بدايــة الســنة املاليــة.
وتبيــن املعاييــر احملاســبية الســائدة أســعار الفائــدة التــي
ُيفتــرض أن تســتخدمها صناديــق التقاعــد .وقــد يكــون ســعر
الفائــدة هــو ســعر اخلصــم املقــدر الــذي يعكــس ســعر الســوق
املســتخدم حاليــا لســداد املزايــا املســتحقة ،أو ســعر فائــدة
يســتند إىل العائــد املتوقــع علــى ســندات الدخــل الثابــت
عاليــة اجلــودة (مثــل الســندات احلكوميــة طويلــة األجــل).
وســوف تســتخدم النظــم اخملتلفــة أســعار فائــدة خمتلفــة
 ٢٢تسمى أيضا اخلدمة السابقة يف نظام احلسابات القومية لعام .2008

معامالت ومراكز التأمين ،ونظم معاشات التقاعد

353

املثال م11-2 :ب معامالت نظام املزايا التقاعدية احملددة
لقيد دخل االستثمار الذي ُيعزى إىل املستفيدين يف نظم معاشات التقاعد يف حساب الدخل األويل:

4

تكاليف الفائدة لصندوق معاشات التقاعد يف السنة اجلارية

لقيــد صــايف املســاهمات مســتحقة القبــض لصنــدوق املعاشــات املقيــم مــن العامــل غيــر املقيــم إىل جانــب املزايــا مســتحقة الدفع/املدفوعــة
للمتقاعديــن خــال الفتــرة احملاســبية يف حســاب الدخــل الثانــوي:
ُيحسب صايف املساهمات مستحقة القبض لصندوق املعاشات املقيم من العامل كالتايل:

املساهمات الفعلية التي دفعها رب العمل

 19غير مقيم
10

()+

املساهمات الفعلية التي دفعها العامل

1.5

(–)

التكاليف اإلدارية لصندوق معاشات التقاعد

0.6

()+

مساهمات رب العمل احملتسبة (راجع املثال م11-2 :أ)
دخل االستثمار الذي ُيعزى إىل حملة الوثائق يف نظم معاشات التقاعد

4.1

1

()+

(تكاليف الفائدة)

4
16

املزايا مستحقة الدفع/املدفوعة للمتقاعدين خالل الفترة احملاسبية
ُ 1يستخدم املصطلح «حملة الوثائق» على سبيل التيسير لضمان االتساق مع العناصر األساسية يف ميزان املدفوعات.

للتقييــم .وينبغــي ملعــدي البيانــات االستفســار عــن تقســيم
نظــم معاشــات التقاعــد إىل مكوناتهــا العابــرة للحــدود (تتــم
مناقشــة جمــع البيانــات يف القســم اخلــاص بجمــع بيانــات
الحقــا يف هــذا امللحــق).

م 97-2:يف املثال م11-2 :ب ،وإىل جانب االفتراضات
الــواردة يف الفقرتيــن م 94-2 :و م ،95-2 :يتــم حســاب
الزيــادة يف املســتحقات املرتبطــة بمــرور الوقــت خــال الســنة
بمقــدار  .4ويمكــن اشــتقاق باقــي املعامــات املتعلقــة بنظــام
املزايــا التقاعديــة احملــددة كالتــايل:

م 98-2:بالنســبة للحــاالت التــي ينشــئ فيهــا أربــاب
٢٣
العمــل نظــم معاشــات التقاعــد لصالــح العامليــن لديهــم،
يقــوم أربــاب العمــل بخصــم املســاهمات التقاعديــة مــن
تعويضــات العامليــن ودفعهــا مباشــرة لنظــام معاشــات
التقاعــد؛ وال ُيدفــع للعامليــن ســوى صــايف التعويضــات.
واملســاهمات الفعليــة التــي يحصــل عليهــا نظــام التقاعــد مــن
رب العمــل ( )10قــد تبــدو يف البدايــة أنهــا معامــات حمليــة
يف احلــاالت التــي يكــون فيهــا رب العمــل وصنــدوق معاشــات
التقاعــد مقيميــن يف نفــس االقتصــاد .لكــن يف احلســابات
الدوليــةُ ،يســتخدم تغييــر املســار لقيــد املعاملــة وكأنهــا قامــت
يف قنــوات تختلــف عــن القنــوات املرصــودة (راجــع الفقــرة
٢٤
 16-3يف الطبعــة السادســة مــن دليــل ميــزان املدفوعــات).
ويف احلســاب اجلــاري ،بالتــايل ،ينبغــي أن يشــتمل إجمــايل
22

23

تعويضــات العامــل غيــر املقيــم علــى مســاهمة رب العمــل
احملتســبة يف نظــام املزايــا التقاعديــة احملــددة ،والتــي تعتبــر
عندئــذ مدفوعــة بالكامــل (بمــا يف ذلــك مكمــات املســاهمات
إنمــا مــع اســتبعاد التكاليــف اإلداريــة) لنظــام التقاعــد مــن
جانــب العامــل إىل جانــب مســاهمته اخلاصــة (راجــع الفقــرة
 22-11يف الطبعــة السادســة مــن دليــل ميــزان املدفوعــات).
ويف احلســاب املــايل ،جنــد أن االســتثمارات األخــرى (العملــة
والودائــع) ،واملســاهمات الفعليــة مســتحقة الدفــع مــن جانــب
رب العمــل ،واملســاهمات الفعليــة مســتحقة القبــض لصنــدوق
معاشــات التقاعــد مــن العامــل غيــر املقيــم ُتقيــد يف هــذا املثــال
باعتبارهــا زيــادة يف اخلصــوم اخلارجيــة املســتحقة علــى رب
العمــل وزيــادة يف األصــول اخلارجيــة لصنــدوق معاشــات
التقاعــد.

التغيرات يف املستحقات التقاعدية

م 99-2:اســتكماال للمثــال م11-2 :ب ،يتــم تقديــر
معامــات احلســاب املــايل التــي تمثــل التغيــر يف مســتحقات
صنــدوق معاشــات التقاعــد (أي التغيــر يف التزامــات مزايــا
التقاعــد املتوقعــة) بالزيــادة يف اخلصــوم نتيجــة تكاليــف
اخلدمــة والزيــادة يف اخلصــوم نتيجــة تكاليــف الفائــدة،
ويقيــد
مطروحــا منهــا املزايــا املدفوعــة يف الفتــرة اجلاريــةُ .
هــذا التغيــر يف خصــوم صنــدوق معاشــات التقاعــد يف
احلســاب املــايل كبنــد تكميلــي حتــت نظــم التأميــن ومعاشــات
٢٥
التقاعــد والضمانــات املوحــدة.
24

 ٢٣تســمى هــذه النظــم أيضــا «نظــم معاشــات التقاعــد املهنيــة» — أي
النظــم التــي ينشــئها ويمولهــا فــرادى أربــاب العمل/الشــركات.

 ٢٤باملثــل ،يتــم تغييــر مســار املســاهمات التقاعديــة التــي يدفعهــا رب العمــل
وقيدهــا كتعويضــات للعامليــن ألغــراض إعــداد احلســابات القوميــة.

 ٢٥اعتمــد نظــام احلســابات القوميــة لعــام  2008منهــج معاملــة نظــم معاشــات
التقاعــد غيــر املمولــة التــي يوفرهــا أربــاب العمــل علــى غــرار نظــم معاشــات
التقاعــد املمولــة التــي يوفرهــا أربــاب العمــل.
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مرشد جتميع بيانات ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل

املثال م11-2 :ج معامالت نظام املزايا التقاعدية احملددة
لقيد نظم التأمين ومعاشات التقاعد والضمانات املوحدة يف احلساب املايل،
االستثمارات األخرى:
ُتسب التغيرات يف املستحقات التقاعدية كالتايل:
صــايف املســاهمات مســتحقة القبــض لصنــدوق معشــات التقاعــد املقيــم مــن
العامــل غيــر املقيــم
املزايا مستحقة الدفع

3
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1

–16

استخدام بند للتعديل :التعديل مقابل التغير يف املستحقات التقاعدية

 1صــايف املســاهمات مســتحقة القبــض يف هــذا املثــال ،يتكــون مــن زيــادة التزامــات مزايــا
التقاعــد املتوقعــة نتيجــة تكاليــف اخلدمــة بمقــدار  ،15وزيــادة التزامــات مزايــا التقاعــد املتوقعــة
نتيجــة تكاليــف الفائــدة بمقــدار .4

استخدام بند للتعديل :التعديل مقابل التغير يف
املستحقات التقاعدية

م 100-2:يف حســابات ميــزان املدفوعات/وضــع
االســتثمار الــدويلُ ،تقيــد املســاهمات واملزايــا التقاعديــة ضمن
التحويــات اجلاريــة يف حســاب الدخــل الثانــوي ،وضمــن
املســتحقات التقاعديــة يف احلســاب املــايل .ويف هــذا الصــدد،
تختلــف هــذه املعاملــة عــن املعاملــة احملاســبية للتأميــن علــى
احليــاة ،حيــث ال يتــم قيــد األقســاط واملزايــا إال يف احلســاب
املــايل ،ألن جــزء مــن األقســاط التــي يدفعهــا حملــة الوثائــق
يعتبــر بمثابــة مدخــرات وجــزء مــن املزايــا التــي يحصــل عليهــا
املســتفيدون يعتبــر بمثابــة مســحوبات مــن املدخــرات (الفقــرة
٢٦
 65-5يف الطبعــة السادســة مــن دليــل ميــزان املدفوعــات).
وتختلــف الوثائــق التــي تتوافــر فيهــا شــروط التأميــن
االجتماعــي عــن وثائــق التأميــن ألن املســتفيدين عــادة مــا
يشــتركون يف النظــام عــن طريــق تدخــل طــرف ثالــث ،احلكومــة
أو رب العمــل ،يشــجع أو يلــزم حامــل الوثيقــة علــى تكويــن
خمصصــات للدخــل عنــد التقاعــد (الفقــرة  51-17يف نظــام
احلســابات القوميــة لعــام .)2008
25

م 101-2:عندمــا تكــون قيمــة معامــات املســاهمات
واملزايــا التقاعديــة عبــر احلــدود كبيــرة يف اقتصــاد مــا ،يجــب
قيــد بنــد تعديــل يف إحصــاءات ميــزان املدفوعات/وضــع
االســتثمار الــدويل مــن أجــل «إعــادة إضافــة» املســاهمات
االجتماعيــة حلســاب الدخــل الثانــوي و»طــرح» معاشــات
التقاعــد املتحصلــة منــه .وبذلــك يصــل رصيــد احلســاب اجلاري
ملــا كان ســيكون عليــه إن مل ُتقيــد املســاهمات االجتماعيــة

 ٢٦األساس املنطقي وراء معاملة املساهمات واملزايا التقاعدية كتحويالت
جاريــة هــو أنــه ،عنــد النظــر إليهــا بالنســبة لالقتصــاد ككل ،يمكــن النظــر إىل
تأثيــر تقديــم معاشــات التقاعــد كمــا لــو كان عمليــة إعــادة توزيــع بيــن األســر
املعيشــية (راجــع الفقــرة  23-9يف نظــام احلســابات القوميــة لعــام ،)2008
وبالتــايل مــن املهــم أن يعكــس الدخــل املتــاح لألســر املعيشــية هذه املعامالت
(راجــع الفقــرة  37-12يف الطبعــة السادســة مــن الدليــل).

ومعاشــات التقاعــد املتحصلــة كتحويــات جاريــة ،وتتــم
مطابقــة احلســابين املــايل واجلــاري (الفقــرة  39-12يف
الطبعــة السادســة مــن دليــل ميــزان املدفوعــات).

م 102-2 :مــن منظــور إعــداد البيانــات مــن صنــدوق
معاشــات تقاعد مقيم ،يتم قيد بند التعديل ملطابقة احلســابين
اجلــاري واملــايل يف إحصــاءات ميــزان املدفوعــات التــي يعدهــا
معــدو البيانــات حيــث ُيــدرج يف اجلانــب املديــن كخصــم مــن
رصيــد الدخــل الثانــوي ،وكقيــد مقابــل للزيــادة يف املســتحقات
التقاعديــة (قيــد دائــن) (راجــع املثــال م11-2 :د).

جمع البيانات
م 103-2:يمكــن أن تكــون حســابات صناديــق التقاعــد
املقيمــة هــي أفضــل مصــدر للحصــول علــى تقديــرات تكاليــف
الفائدة واخلدمة لصناديق التقاعد التي ُتعزى لغير املقيمين.
فعــن طريــق إجــراء مســح لصناديــق التقاعــد احملليــة ،ينبغــي
أن يتمكــن معــدو البيانــات مــن طلــب معلومــات علــى أســاس
ســليم مــن الناحيــة املفاهيميــة— أي املســاهمات الفعليــة
واحملتســبة — إىل جانــب املســتحقات التقاعديــة والفائــدة
27
املكتســبة مــن املســتحقات االكتواريــة.
م 104-2:قــد تتمكــن صناديــق التقاعــد مــن تقديــم
معلومات جممعة عن املســاهمات الفعلية التي حتصل عليها
مــن الشــركات املعنيــة نيابــة عــن موظفيهــا غيــر املقيميــن ،أو
عــن متوســط نســب املســاهمات إىل إجمــايل األجــور؛ وينبغــي
كذلــك أن تتوافــر معلومــات عــن املزايــا التــي ُتدفــع للمتقاعديــن
يف اخلــارج .ويجــب أن يقــوم معــدو البيانــات باحتســاب
النســبة املئويــة للتكاليــف اإلداريــة (خدمــات معاشــات
التقاعــد)— علــى ســبيل املثــال كنســبة صغيــرة مــن جممــوع
مســاهمات رب العمــل والعامليــن املقــدرة يف الفتــرة اجلاريــة.
وبشــكل عــام ،ينبغــي ملعــدي البيانــات االستفســار عــن تقســيم
نظــم معاشــات التقاعــد إىل مكوناتهــا العابــرة للحــدود .ويقــدم
امللحــق  8اســتمارة نموذجيــة جلمــع البيانــات مــن صناديــق
التقاعــد.
م 105-2:نظــرا لالهتمــام املتزايــد يف العقــود القليلــة
املاضيــة بنظــم معاشــات التقاعــد ودورهــا يف النظــام الشــامل
لتوفيــر املــوارد ألغــراض التقاعــد ،فقــد تــم إنشــاء مســوح أو
ســجالت مركزيــة يف بعــض االقتصــادات جلمــع البيانــات
عــن نشــاط نظــم معاشــات التقاعــد احملليــة .وقــد يقــوم بالفعــل
احملاســبون القوميــون ،أو خبــراء إحصــاءات ماليــة احلكومــة،
أو خبــراء إحصــاءات احلســابات املاليــة باســتخدام هــذه
املصــادر املتاحــة يف وضــع تقديراتهــم اخلاصــة .وقــد تكــون
صناديــق التقاعــد ملزمــة كذلــك بإرســال تقاريرهــا الشــهرية
أو الســنوية عــن أصولهــا ،ودخلهــا ،ونفقاتهــا ،إىل جانــب
26

 27يمكــن أن يقــدر معــدو البيانــات ضــرورة اســتخدام مســح جديــد مــن الــدور
الــذي قــد يلعبــه املســح يف قيــاس أثــر العامليــن عبــر احلــدود علــى حســابات
ميــزان املدفوعات/وضــع االســتثمار الــدويل.
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املثال م11-2 :د قيد معامالت نظم املزايا التقاعدية احملددة يف إحصاءات ميزان املدفوعات
(اقتصاد صناديق التقاعد)
دائن
اخلدمات
خدمات التأمين ومعاشات التقاعد

مدين

0.6

معاشات التقاعد والضمانات املوحدة

الدخل األويل
تعويضات العاملين
دخل االستثمار الذي ُيعزى إىل حملة الوثائق
يف نظم التأمين ومعاشات التقاعد والضمانات
املوحدة

]4.1+10+47[ 61.1

1

4

الدخل الثانوي
الشركات املالية ،والشركات غير املالية ،واألسر
املعيشية ،واملؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم
األسر املعيشية
التحويالت اجلارية األخرى
املساهمات االجتماعية
املزايا االجتماعية

]4+4.1+0.6–١,٥+10[ 19

16
3

التعديل مقابل التغير يف املستحقات التقاعدية
صايف اقتناء األصول املالية

صايف حتمل اخلصوم

احلساب املايل
االستثمارات األخرى
العملة والودائع
شركات تلقي الودائع بخالف البنك املركزي
2
[حسابات العاملين]
2
[حسابات نظم معاشات التقاعد]
نظم التأمين ومعاشات التقاعد والضمانات املوحدة
القطاعات األخرى
املستحقات التقاعدية   

–57
–]16–;1.5+;10+[ 4.5

3+

 1تتكون تعويضات العاملين يف هذا املثال من إجمايل الراتب ( )47بما يف ذلك مساهمات العاملين الفعلية ( ،)1.5مضافا إليه مساهمات أرباب العمل الفعلية واحملتسبة (.)4.1+10
 2تعرض القيود فقط لبيان القيود املوازنة؛ وال يتم قيد أي معامالت يف ميزان املدفوعات ألنها معامالت بين مقيمين.

املعلومــات االكتواريــة عــن خصومهــا للهيئــات احلكوميــة
ألغــراض التدقيــق أو احلســابات الضريبيــة .وقــد يرغــب معــدو
البيانــات يف التركيــز علــى املعلومــات االكتواريــة املوجــودة
يف التقاريــر املاليــة الصــادرة عــن أكبــر النظــم التقاعديــة
وإجــراء تقديــرات للنظــم األصغــر حجمــا.

م 106-2:قــد تكــون املؤسســات الرقابيــة مصــدرا
للمعلومــات النوعيــة اجملمعــة .فرغــم أن املعلومــات املتعلقــة
بامليزانيــات وحســابات األربــاح واخلســائر التــي يتــم
احلصــول عليهــا مــن هــذه املؤسســات قــد تنطــوي علــى حماذيــر
عــدم احلداثــة ،يمكــن اجلمــع بيــن هــذه املعلومــات واملعلومــات

املتاحــة مــن إحصــاءات القطــاع اخلارجــي األكثــر حداثــة (مثــل
نظــام إبــاغ بيانــات املعامــات الدوليــة) أو البيانــات اإلدارية
عــن العامليــن عبــر احلــدود لتقديــر مقيــاس مؤقــت (متحــرك)
للتمييــز بيــن األنشــطة احملليــة والدوليــة.

م 107-2:وإىل جانــب ذلــك ،قــد يتفــق العديــد مــن أربــاب
العمــل احمللييــن ،يف بعــض القطاعــات حيــث توجــد نقابــات
عمــال قويــة ،مــع صناديــق التقاعــد علــى مــا يســمى باتفاقيــات
التفــاوض اجلماعــي التــي قــد توفــر معلومــات جممعــة أو
متوســط مســاهمات يســتفاد منها يف تقدير مســاهمات أرباب
العمــل التــي ُتضــاف حلســابات مســتفيدين غيــر مقيميــن.

مرشد جتميع بيانات ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل
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م 108-2:تعــد تقديــرات معامــات معاشــات التقاعــد
مهمــة لالقتصــادات التــي لديهــا نســب عاليــة مــن عمــال
احلــدود والعامليــن الزائريــن يف االقتصــاد احمللــي أو يف
اخلــارج ،٢٨وأيضــا لالقتصــادات التــي لديهــا منظمــات
دوليــة يعــود العامليــن فيهــا ليتقاعــدوا يف اقتصــاد خمتلــف
(اقتصــاد املوطــن مثــا) ،وكذلــك لالقتصــادات التــي يفضلهــا
املتقاعــدون بوصفهــا أماكــن «أكثــر حيويــة» .ويمكــن
احلصــول علــى املعلومــات املتعلقــة بعمــال احلــدود أو
«األجانــب املقيميــن» مــن الهيئــات احلكوميــة التــي ُتصــدر
تصاريــح العمــل والتأشــيرات ،أو مــن الســلطات الضريبيــة .وقــد
تكــون لألخيــرة أيضــا أهميتهــا يف حالــة املزايــا التقاعديــة
التــي ُتدفــع للمتقاعديــن احلالييــن نظــرا ألنهــم قــد يخضعــون
للضرائــب احملليــة أو ملعاهــدات االزدواج الضريبــي.
م 109-2:تتوافــر البيانــات املســتخلصة مــن نظــام إبــاغ
بيانــات املعامــات الدوليــة علــى أســاس نقــدي وال ترصــد
ســوى تعويضــات العامليــن بعــد خصــم املســاهمات واملزايــا
املدفوعــة .ويف حالــة املقيميــن الذيــن يدفعــون مســاهمات
يف صناديــق تقاعــد ذات مزايــا حمــددة يف اخلــارج ،ينبغــي
زيــادة صــايف الراتــب الــذي يتــم احلصــول عليــه يف احلســاب
املصــريف احمللــي بقيمــة مســاهمات العامــل ورب العمــل؛
وكنقطــة بدايــة يمكــن اســتخدام املعلومــات املتعلقــة بمتوســط
مســاهمات العامليــن وأربــاب العمــل .ثانيــا ،ينبغــي اشــتقاق
نســبة صغيــرة مــن هــذه املســاهمات باعتبارهــا قيمــة خدمــات
معاشــات التقاعــد مســتحقة الدفــع لصناديــق التقاعــد يف
اخلــارج .ويوفــر نظــام إبــاغ بيانــات املعامــات الدوليــة
معلومــات عــن االقتصــادات التــي ُتدفــع لهــا الرواتــب واألجــور
وعــن تلــك التــي ُتقبــض منهــا الرواتــب واألجــور .وقــد يتصــل
معــدو البيانــات بمعــدي بيانــات ميــزان املدفوعــات يف هــذه
االقتصــادات علــى الترتيــب للحصــول علــى نســب مالئمــة
للمســاهمات وتقديــرات اخلدمــات لديهــا .وبــدال مــن ذلك ،يمكن
أن تتضمــن مســوح األســر املعيشــية معلومــات عــن العوامــل
االجتماعيــة االقتصاديــة أو ُتســتكمل لتوفيــر هــذه املعلومــات
مــع اإلشــارة إىل العامليــن عبــر احلــدود احلالييــن أو الســابقين.
ويف حالــة وجــود صنــدوق تقاعــد يف االقتصــاد احمللــي،
يمكــن توفيــر املعلومــات لوضــع نســب مفيــدة للمســاهمات
الفعليــة واحملتســبة ،وتكاليــف اخلدمــة.
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نظام املساهمات التقاعدية احملددة

نظرة عامة
م 110-2:نظــرا للضغــوط الديمغرافيــة واملاليــة املتزايــدة
خــال العقــود القليلــة املاضيــة ،هنــاك حتــول مــن نظــم
املزايــا التقاعديــة احملــددة إىل نظــم املســاهمات التقاعديــة
احملــددة ،وهــو مــا يعنــي حتمــل العامــل للمخاطــر ،ألن معــاش
التقاعــد يعتمــد فقــط علــى قيمــة جممــوع املســاهمات وعوائــد
 ٢٨عنــد عــودة العامليــن الزائريــن إىل اقتصــاد املوطــن ،ينبغــي تســجيل قيــد
يف حســاب التغيــرات األخــرى يف األصــول املاليــة واخلصــوم إلعــادة تبويــب
املســتحقات التقاعديــة كتحمــل خلصــوم نظــم معاشــات التقاعــد املســتحقة
للعامليــن غيــر املقيميــن العائديــن واقتنــاء لنفــس األصــل مــن جانــب اقتصــاد
العامليــن العائديــن.

االســتثمار .وقــد أصبحــت نظــم املســاهمات احملــددة هــي
الشــكل الغالــب للنظــم املطبقــة يف القطــاع اخلــاص يف العديــد
مــن االقتصــادات.
م 111-2:ونظــام املســاهمات التقاعديــة احملــددة هــو
نظــام ُتــدد فيــه املزايــا حصريــا حســب مســتوى األمــوال
املتراكمــة مــن املســاهمات التقاعديــة علــى مــدار العمــر
الوظيفــي للعامــل وحســب أداء األصــول املاليــة املشــتراة
بمســاهمات العامــل الــذي ســيتقاعد يف فتــرة الحقــة .وال
يضمــن نظــام التقاعــد ســوى مســتوى معيــن مــن معاشــات
التقاعــد ،ألن العوائــد علــى األمــوال املســتثمرة قــد تكــون
ضئيلــة ،وبالتــايل فــإن خماطــر احلصــول علــى دخــل مالئــم
يف صــورة معــاش عنــد التقاعــد تقــع يف جملتهــا علــى عاتــق
العامــل وليــس رب العمــل .وقــد تتحــدد مســاهمة رب العمــل
يف بدايــة العقــد ،و ُتضــاف مســاهمات العامليــن إىل مســاهمة
رب العمــل .ويســتثمر نظــام التقاعــد هــذه املســاهمات ويقــدم
للعامــل املبلــغ املتراكــم عنــد التقاعــد — يف شــكل مبلــغ
إجمــايل أو دخــل ســنوي علــى ســبيل املثــال ،يســتطيع العامــل
مــن خاللــه احلصــول علــى دخــل يف صــورة معــاش .ودائمــا
مــا تكــون نظــم املســاهمات التقاعديــة احملــددة ممولــة ،علــى
عكــس نظــم املزايــا التقاعديــة احملــددة.

كيفية املعاملة احملاسبية لصناديق التقاعد بموجب
نظام املساهمات التقاعدية احملددة؟

م 112-2:تعــد املعاملــة احملاســبية لنظــام املســاهمات
التقاعديــة احملــددة أقــل تعقيــدا مقارنــة بنظــام املزايــا
التقاعديــة احملــددة .فــا توجــد أي تقديــرات اكتواريــة
يســتخدمها الصنــدوق ،كمــا ال تنطــوي املعاملــة احملاســبية
علــى أي عمليــات احتســاب .ويمكــن أن تكــون مســاهمات
رب العمــل مبلغــا ثابتــا ،أو نســبة مئويــة مــن الراتــب .و ُتدفــع
املساهمات الفعلية يف حسابات فردية و ُتستثمر يف األسواق
املاليــة؛ وبالتــايل تكــون مســاهمات رب العمــل يف احلســاب
مضمونــة ،لكــن ال يكــون جنــاح االســتثمارات مضمونــا ،وال
٢٩
تكــون املســتحقات املســتقبلية بالتــايل مضمونــة.
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املعاملة احملاسبية لنظام املساهمات التقاعدية
احملددة يف إحصاءات ميزان املدفوعات/وضع
االستثمار الدويل

التغيرات يف املستحقات التقاعدية

م 113-2:تمثــل املســتحقات التقاعديــة خصــوم علــى
صنــدوق التقاعــد جتــاه املســتفيدين منــه (راجــع الفقــرة
 65-7يف الطبعــة السادســة مــن دليــل ميــزان املدفوعــات).
والعوامــل التــي تــؤدي إىل تغييــر املســتحقات التقاعديــة
يف الفتــرة اجلاريــة ،وبالتــايل يلــزم قيدهــا يف احلســابات
الدوليــة هــي الفــرق بيــن املســاهمات مســتحقة القبــض مــن
اخلــارج مطروحــا منهــا املزايــا مســتحقة الدفــع للمتقاعديــن
يف اخلــارج ،وأي مكاســب وخســائر حيــازة تتحقــق نتيجــة
اســتثمار املســتحقات التقاعديــة املتراكمــة وتســهم يف القيمــة
 ٢٩خالفــا لنظــام املزايــا التقاعديــة احملــددة ،حيــث تكــون املزايــا مضمونــة،
ولكــن النظــام نفســه قــد يكــون ممــوال أو غيــر ممــول.

معامالت ومراكز التأمين ،ونظم معاشات التقاعد
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[اخلصــوم يف شــكل مســتحقات تقاعديــة مســتحقة
علــى نظــم تقاعديــة مقيمــة لغيــر مقيميــن]

[]140 – 120

الســوقية احلاليــة ألصــول الصنــدوق (راجــع الفقــرة 65-7
يف الطبعــة السادســة مــن دليــل ميــزان املدفوعــات) .وتتمثــل
معاملــة املســتحقات التقاعديــة املقيــدة يف احلســاب املــايل
حتــت نظــم التأميــن ومعاشــات التقاعــد والضمانــات املوحــدة
يف الفــرق بيــن صــايف املســاهمات مســتحقة القبــض واملزايــا
مســتحقة الدفــع .غيــر أن مكاســب أو خســائر احليــازة ف ُتقيــد يف
حســاب إعــادة التقييــم 30يف وضــع االســتثمار الــدويل.
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م 114-2:قــد يكــون التغيــر يف صــايف املســتحقات
املقيــدة يف احلســاب املــايل ســالبا ،وذلــك عندمــا تتجــاوز
املزايــا مســتحقة الدفــع صــايف املســاهمات مســتحقة القبــض.
ففــي ظــل االفتراضــات الــواردة الحقــا علــى ســبيل املثــال،
ســتكون القيــود املدرجــة يف وضــع االســتثمار الــدويل حســبما
تــرد يف اجلــدول م.1-2:

اخلصــوم يف شــكل مســتحقات تقاعديــة مســتحقة علــى نظــم
تقاعديــة مقيمــة جتــاه مســتفيدين غيــر مقيميــن:
			
املركز يف بداية الفترة

1,000

			
املركز يف نهاية الفترة

1,050

املساهمات مستحقة القبض خالل الفترة

120

		
املزايا مستحقة الدفع خالل الفترة

140

مكاسب وخسائر احليازة خالل الفترة

70

الدخــل املكتســب مــن املســتحقات املتراكمــة ورســوم
اخلدمــة الضمنيــة مقابــل إدارة نظــام املســاهمات
التقاعديــة احملــددة

م 115-2:بدال من أن ُيعزى للمستفيدين دخل االستثمار
احملتســب من مســتحقاتهم االكتوارية كما هي احلال يف نظم
املزايــا التقاعديــة احملــددة الــوارد وصفهــا يف اجلــزء اخلــاص
بمعامــات ومراكــز التأميــن الــوارد يف هــذا امللحــقُ ،تعــزى
للمشــاركين يف نظــم املســاهمات التقاعديــة احملــددة القيمــة
الفعليــة للفائــدة واألربــاح املكتســبة مــن أصــول النظــام.

30
عامــل
التمييــز الدقيــق بيــن التغيــرات يف املســتحقات التقاعديــة التــي ُت َ
عامــل كتغيــرات أخــرى يف حجــم األصــول ال يــزال
كمعامــات وتلــك التــي ُت َ
قيــد البحــث .وتصــف «التغيــرات يف املســتحقات التقاعديــة» الوضــع احلــايل
(راجــع الفقــرة  61-12يف نظــام احلســابات القوميــة لعــام .)2008

مُ 116-2:يســتخدم جــزء مــن الدخــل الــذي يحصــل عليــه
نظــام التقاعــد نتيجــة اســتثمار األصــول ملقابلــة التكاليــف
اإلداريــة لتشــغيل صنــدوق التقاعــد نيابــة عــن املســتفيد .ويف
حماســبة االقتصاد الكلي ،تمثل هذه التكاليف رســوم اخلدمة
مســتحقة الدفــع مــن املســتفيد ومســتحقة القبــض لصنــدوق
ويعــزى اجلــزء املتبقــي مــن الدخــل إىل
التقاعــد لهــذا الغــرضُ .
املســتفيدين الذيــن يعيــدون اســتثماره لــدى صنــدوق التقاعــد
كمكمــات مســاهمات (راجــع الفقــرة  135-17يف نظــام
احلســابات القوميــة لعــام .)2008

مســاهمات ومزايــا أربــاب العمــل والعامليــن يف نظــام
املســاهمات التقاعديــة احملــددة

م 117-2:تســتند املســاهمات واملزايــا التقاعديــة إىل
املدفوعــات واملتحصــات الفعليــة خــال الفتــرة احملــددة
التــي ُيعــدل خاللهــا مســار مســاهمات رب العمــل ل ُتعامــل
كمــا لوكانــت تعويضــات العامليــن .وبالنســبة لبيانــات
املســاهمات االجتماعيــة مســتحقة الدفــع مــن غيــر املقيميــن
لصناديــق التقاعــد املقيمــة فينبغــي احلصــول عليهــا مــن
صنــدوق التقاعــد أو مــن اجلهــة املســؤولة (كــوزارة الضمــان
االجتماعــي مثــا) .أمــا بالنســبة لبيانــات املزايــا التقاعديــة
مســتحقة الدفــع لغيــر املقيميــن فينبغــي احلصــول عليهــا مــن
صنــدوق التقاعــد ،أو مــن ســجالت املوازنــة الرســمية ،أو مــن
الهيئــة املســؤولة (كــوزارة الضمــان االجتماعــي مثــا) ،أو مــن
نظــام إبــاغ بيانــات املعامــات الدوليــة (راجــع أيضــا الفصــل
.)12

م 118-2:يجــب احلصــول مــن حســابات نظــم التقاعــد
علــى املعلومــات املتعلقــة بإيــرادات املســتحقات التقاعديــة
املتراكمــة للعامليــن والنســبة املئويــة مــن هــذه اإليــرادات التــي
يســتخدمها مديــرو صناديــق التقاعــد ملقابلــة تكاليــف تشــغيل
الصناديــق .وينبغــي ملعــدي البيانــات التشــاور مــع مديــري
الصناديــق بشــأن الفصــل بيــن اخلصــوم املســتحقة للمقيميــن
وغيــر املقيميــن عــن طريــق اســتخدام مؤشــر مناســب مثــل
املســاهمات مســتحقة القبــض و/أو املزايــا مســتحقة الدفــع.
م 119-2:عنــد احلصــول علــى هــذه املعلومــات مــن
صنــدوق التقاعــد املقيــم ،يمكــن ملعــدي البيانــات اشــتقاق
رســوم خدمــات معاشــات التقاعــد املســتحقة يف الفتــرة
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اجلاريــة وصــايف املســاهمات املقابلــة علــى النحــو التــايل.
يف األمثلــة م12-2:أ إىل م12-2:ج ،توضــع االفتراضــات
التاليــة للحســابات:

مساهمات أرباب العمل الفعلية (نيابة عن العاملين
				
غير املقيمين
مساهمات العاملين الفعلية
دخل االستثمار املقدر الذي ُيعزى إىل املستفيدين
١٧,٦
غير املقيمين
منه :النسبة املقدرة من الدخل الذي يعزى إىل
٪٨,٥
املستفيدين ملقابلة تكاليف تشغيل الصندوق
٢٦
املزايا املدفوعة للمتقاعدين غير املقمين

١١
١١,٥

املثال م12-2 :ب معامالت نظام املساهمات
التقاعدية احملددة (على أساس االفتراضات
واحلسابات الواردة يف املثال م12-2 :أ)
صايف املساهمات مستحقة القبض
ُتسب كالتايل:
مساهمات أرباب العمل الفعلية (نيابة عن العاملين غير املقيمين)
مساهمات العاملين الفعلية

11
(11.5 )+

دخل االستثمار الذي ُيعزى إىل حملة الوثائق يف نظم التقاعد

1

رسوم خدمات معاشات التقاعد

37.1

(16.1 )+
(–) 1.5

لقيد نظم التأمين ومعاشات التقاعد والضمانات املوحدة يف احلساب املايل،
االستثمارات األخرى:
التغير يف املستحقات التقاعدية

11.1

ُتسب كالتايل:

املثال م12-2 :أ معامالت نظام املساهمات

Example A2.12a Transactions for1 a defined
التقاعدية احملددة
contribution scheme1
لقيد خدمات معاشات التقاعد يف حساب السلع واخلدمات:
خدمات معاشات التقاعد

1.5

ُتسب كالتايل :

 %8.5من 17.6

ُتســب مكمــات املســاهمات التقاعديــة علــى أســاس الدخــل املــوزع علــى األســر املعيشــية
مطروحــا منــه اجلــزء املســتخدم ملقابلــة تكاليــف تشــغيل صنــدوق التقاعــد (التــي تمثــل
خدمــات معاشــات التقاعــد) (راجــع الفقــرة  135-17يف نظــام احلســابات القوميــة لعــام
.))٢٠٠٨
لقيد دخل االستثمار يف حساب الدخل األويل:
مكمالت املساهمات التقاعدية

١٦,١

ُتسب كالتايل:
دخل االستثمار املقدر الذي ُيعزى إىل املستفيدين
غير املقيمين
خدمات معاشات التقاعد

١٧,٦
(1.5 )-

 ١راجع اجلدول  ٧-١٧يف نظام احلسابات القومية لعام .٢٠٠٨

م 120-2:بالنســبة لنظــم املســاهمات التقاعديــة احملــددة،
يمكــن اشــتقاق صــايف املبلــغ اإلجمــايل للمســاهمات مســتحقة
الدفــع حســبما يــرد يف املثــال م12-2:ب (راجــع أيضــا الفقــرة
 35-12يف الطبعــة السادســة مــن دليــل ميــزان املدفوعــات).
م 121-2:حســبما ورد آنفــا ،غالبــا مــا يدفــع أربــاب
العمــل املســاهمات التقاعديــة مباشــرة لنظــام التقاعــد
نيابــة عــن العامليــن؛ وال ُيحــول للحســاب املصــريف احمللــي
للعامليــن غيــر املقيميــن ســوى صــايف املســاهمات .أمــا
املســاهمات الفعليــة التــي يحصــل عليهــا نظــام التقاعــد مــن
أربــاب العمــل ( 11يف املثاليــن م12-2:أ و م12-2:ب) فقــد
ُتقيــد يف البدايــة كمعاملــة حمليــة ،وذلــك بالنســبة للحــاالت
التــي يكــون فيهــا رب العمــل وصنــدوق التقاعــد مقيميــن يف

صايف املساهمات مستحقة القبض

(37.1 )+

املزايا مستحقة الدفع

(–) 26

 1راجع احلاشية رقم .23

نفــس االقتصــاد .وعــن طريــق حتويــل مســار هــذه املعامــات
(راجــع الفقــرة  16-3يف الطبعــة السادســة مــن دليــل ميــزان
املدفوعــات لالطــاع علــى شــرح ملفهــوم حتويــل املســار)،
تعتبــر مســاهمات رب العمــل يف نظــام املســاهمات التقاعديــة
احملــددة وكأنهــا مدفوعــة بالكامــل (بمــا يف ذلــك مكمــات
املســاهمات بعــد خصــم التكاليــف اإلداريــة) لنظــام التقاعــد
مــن جانــب العامــل باإلضافــة إىل مســاهمته ،ويتــم قيدهــا يف
املثــال كزيــادة يف اخلصــوم اخلارجيــة لنظــام التقاعــد.

التعديل مقابل التغير يف املستحقات التقاعدية
م 122-2:وعلــى غــرار نظــام املزايــا التقاعديــة احملــددة،
ُتقيــد املســاهمات واملزايــا التقاعديــة كتحويــات جاريــة يف
حســاب الدخــل الثانــوي ،وكمســتحقات تقاعديــة يف احلســاب
املــايل (راجــع نظــام املزايــا التقاعديــة احملــددة) .لذلــك ،عندمــا
تكــون املعامــات يف املزايــا واملســاهمات التقاعديــة عبــر احلدود
كبيــرة يف اقتصــاد مــا ،يجــب قيــد بنــد تعديــل مــن أجــل «إعــادة
إضافــة» املســاهمات االجتماعيــة حلســاب الدخــل الثانــوي و
«طــرح» معاشــات التقاعــد املتحصلــة منــه .وبذلــك يصــل رصيــد
احلســاب اجلــاري ملــا كان ســيكون عليــه إن مل ُتقيــد املســاهمات
ومعاشــات التقاعــد املتحصلــة كتحويــات جاريــة ،وتتــم مطابقــة
احلسابين املايل واجلاري (الفقرة  39-12يف الطبعة السادسة
مــن دليــل ميــزان املدفوعــات) (راجــع املثــال م12-2 :ج).
م 123-2:يبيــن املثــال م12-2:ج القيــود املتعلقــة بنظــم
التقاعــد يف ميــزان املدفوعــات .ويتــم إنشــاؤه علــى أســاس
االفتراضــات واحلســابات الــواردة يف املثاليــن م 12 -2:أو
م12-2:ب.

معامالت ومراكز التأمين ،ونظم معاشات التقاعد
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املثال م12-2 :ج قيد معامالت نظم املساهمات التقاعدية احملددة يف إحصاءات ميزان املدفوعات
(اقتصاد صناديق التقاعد)
مدين

دائن
اخلدمات
خدمات التأمين ومعاشات التقاعد
معاشات التقاعد والضمانات املوحدة

1.4

الدخل األويل
تعويضات العاملين
دخل االستثمار الذي ُيعزى إىل حملة الوثائق يف نظم التأمين
ومعاشات التقاعد والضمانات املوحدة

]11+11.5+38.5[ 61

1

16.11

الدخل الثانوي
الشركات املالية ،والشركات غير املالية ،واألسر املعيشية،
واملؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم األسر املعيشية
التحويالت اجلارية األخرى
  املساهمات االجتماعية

]1.5–16.1+11+11.1[ 37.1

  املزايا االجتماعية

26
11.1

التعديل مقابل التغير يف املستحقات التقاعدية
صايف اقتناء األصول املالية

صايف حتمل اخلصوم

احلساب املايل
االستثمارات األخرى
العملة والودائع
شركات تلقي الودائع بخالف البنك املركزي
   [حسابات العاملين]

2

–61

[حسابات نظم معاشات التقاعد]

2

نظم التأمين ومعاشات التقاعد
والضمانات املوحدة

]26–;11.5+;11+[ 3.5+

القطاعات األخرى
املستحقات التقاعدية

11.1+

 1تتكون تعويضات العاملين يف هذا املثال من صايف الراتب ( )38.5مضافا إليه مساهمات العاملين الفعلية ( )11.5مضافا إليه مساهمات أرباب العمل الفعلية (.)11
 2تعرض القيود فقط لبيان القيود املوازنة؛ وال يتم قيد أي معامالت يف ميزان املدفوعات ألنها معامالت بين مقيمين.

جمع البيانات
م 124-2:ينبغــي أن تكــون صناديــق التقاعــد التــي تديــر
نظــم املســاهمات التقاعديــة احملــددة قــادرة علــى تزويــد
معــدي البيانــات بمعلومــات جممعــة عــن املســاهمات الفعليــة
احملصلــة مــن الشــركات املعنيــة نيابــة عــن موظفيهــا غيــر
املقيميــن ،أو عــن متوســط نســبة املســاهمات إىل إجمــايل
األجــور؛ وينبغــي أيضــا توافــر معلومــات عــن املزايــا التــي
يتــم دفعهــا للمتقاعديــن احلالييــن يف اخلــارج ،فضــا عــن

املتوســط املقــدر للفوائــد واألربــاح املوزعــة علــى أصــول
النظــام والتكاليــف اإلداريــة لتشــغيل صنــدوق التقاعــد حســبما
ورد آنفــا .ويمكــن ملعــدي البيانــات أيضــا تقديرهــا عــن طريــق
حســاب نقــاط مئويــة مــن جممــوع مســاهمات رب العمــل
والعامــل املقــدرة يف الفتــرة اجلاريــة .وبشــكل عــام ،ينبغــي
ملعــدي البيانــات االستفســار عــن تقســيم النظــام ملكوناتــه عبــر
احلــدود .وحتتــوي االســتمارة النموذجيــة رقــم  18الــواردة يف
امللحــق  8علــى مســح نموذجــي لصناديــق التقاعــد.
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م 125-2:تتوافــر البيانــات املســتخرجة مــن نظــام إبــاغ
بيانــات املعامــات الدوليــة علــى أســاس نقــدي وبالتــايل ال
ترصــد ســوى تعويضــات العامليــن بعــد خصــم املســاهمات
واملزايــا مســتحقة الدفــع .ويف حالــة املقيميــن الذيــن يدفعــون
مساهمات يف صناديق تقاعد ذات مزايا حمددة يف اخلارج،
ينبغــي زيــادة صــايف الراتــب الــذي يتــم احلصــول عليــه يف
احلســاب املصــريف احمللــي بقيمــة مســاهمات العامــل ورب
العمــل؛ وكنقطــة بدايــة يمكــن اســتخدام املعلومــات املتعلقــة
بمتوســط مســاهمات العامليــن وأربــاب العمــل .ثانيــا ،ينبغــي
اشــتقاق نســبة صغيــرة مــن هــذه املســاهمات باعتبارهــا
قيمــة خدمــات معاشــات التقاعــد مســتحقة الدفــع لصناديــق
التقاعــد يف اخلــارج .ويوفــر نظــام إبــاغ بيانــات املعامــات
الدوليــة معلومــات عــن االقتصــادات التــي ُتدفــع لهــا الرواتــب
واألجــور وعــن تلــك التــي ُتقبــض منهــا الرواتــب واألجــور .وقــد
يتصــل معــدو البيانــات بمعــدي بيانــات ميــزان املدفوعــات يف
هــذه االقتصــادات للحصــول علــى نســب مالئمــة للمســاهمات
وتقديــرات اخلدمــات لديهــا.
م 126-2:قــد تكــون مســوح األســر املعيشــية مصــدرا
للمعلومــات عــن العوامــل االجتماعيــة االقتصاديــة أو قــد
ُتســتكمل لتوفيــر هــذه املعلومــات مــع اإلشــارة إىل العامليــن
عبــر احلــدود احلالييــن أو الســابقين .وإذا كانــت صناديــق
التقاعــد يف االقتصــاد القائــم بإعــداد البيانــات ،يمكــن
اســتخدام املعلومــات املســتمدة منهــا لوضــع نســب مفيــدة
لتقديــر الــواردات مــن خدمــات معاشــات التقاعــد عبــر احلــدود
ومــا يرتبــط بهــا مــن معامــات.

نظم الضمان االجتماعي

م 127-2:تعــد املعاملــة اإلحصائيــة لنظــم الضمــان
االجتماعي أبسط باملقارنة بالنظامين املتصلين بالعاملين
والــوارد ذكرهمــا آنفــا (راجــع الفقــرة  124-17يف نظــام
احلســابات القوميــة لعــام  .)2008وال يتــم اســتثمار أمــوال
الضمــان االجتماعــي نيابــة عــن املســتفيدين ،وبــدال مــن ذلــك
ُتســتخدم مســاهمات وضرائــب العامليــن احلالييــن مــن جانــب
احلكومــة التــي تديــر النظــام لدفــع املزايــا احلاليــة (ويعــرف
النظــام أيضــا بنظــام النفقــات احملايــدة) .وال يتــم جتنيــب أي
أصــول وبالتــايل ال يتعيــن إجــراء أي قيــود يف احلســاب املــايل.
وأيضــا ال توجــد حاجــة حلســاب خدمــات معاشــات التقاعــد.

مُ 128-2:يعــدل مســار أي مســاهمة يدفعهــا رب العمــل
مباشــرة لنظــام معاشــات التضامــن االجتماعــي نيابــة عــن
عامليــن غيــر مقيميــن ل ُتعامــل كمــا لوكانــت تعويضــات
العامليــن ،ويتــم إدراجهــا مــع اجلــزء اخلــاص بالعامليــن غيــر
املقيميــن يف حســاب الدخــل الثانــوي باعتبارهــا حمولــة إىل
صنــدوق التضامــن االجتماعــي (راجــع الفقــرة  17-11يف
الطبعــة السادســة مــن دليــل ميــزان املدفوعــات).
م 129-2 :يتم قيد مزايا التضامن االجتماعي يف
حساب الدخل الثانوي باعتبارها مستحقة الدفع يف اقتصاد
صندوق الضمان االجتماعي ،وباعتبارها مستحقة القبض
يف اقتصاد العامل.

مرفق امللحق 2

التقرير

وثائق التأمين على احلياة املربوطة بصناديق
واملربوطة بمؤشر

وثائق التأمين األخرى على احلياة

التأميــن علــى النقــل البحــري ،واجلــوي ،وطــرق النقــل
األخــرى

التأمين على احلياة أو التأمين ضد الوفاة

التأمين ضد احلوادث واملرض

التأميــن علــى املمتلــكات ضــد خماطــر احلريــق
واألخطــار األخــرى

التأمين على املمتلكات التالفة

تأمين السفر

تأمين املسؤولية العامة

إعادة التأمين النشطة

تأمين االئتمان وبطاقات االئتمان

إعادة التأمين الساكنة

الشحن

خدمات التأمين املباشر األخرى

التأميــن علــى النقــل البحــري ،واجلــوي ،وطــرق
النقــل األخــرى
التأمين على احلياة أو التأمين ضد الوفاة
التأمين ضد احلوادث واملرض

التأمين على املمتلكات التالفة

التأميــن علــى املمتلــكات ضــد خماطــر احلريــق
واألخطــار األخــرى األخــرى

تأمين السفر

تأمين املسؤولية العامة

إعادة التأمين النشطة

احلسابات

ميزان املدفوعات
إجمايل األقساط املكتسبة * النسبة (احمللية)  +مكمالت األقساط = رسوم اخلدمة
حساب مكمالت األقساط:
استخدام احلصة األجنبية يف اخملصصات العامة مرة يف السنةاســتخدام نســب اإليــرادات ربــع الســنوية مــن أصــول التأميــن املاليــة (اســتثمارات األســهمواســتثمارات الســندات يف البلــدان األجنبيــة ،واســتثمارات احلافظــة علــى أســاس إجمــايل)
اختبار املعقولية :استخدام نسبة اإليرادات احملسوبة من رصيد اخملصصات ربع السنوية-تقسيم اإليرادات احملسوبة من توزيع إجمايل األقساط املبلغة حسب البلد

أقساط التأمين املكتسبة * النسبة (احمللية) = رسوم اخلدمة

يقوم التقدير على أساس أرصدة التأمين على احلياة ومتوسط أداء أصول استثمارات حافظة شركات التأمين

إجمايل أقساط التأمين املكتسبة *  +مكمالت األقساط — رسوم اخلدمة = صايف أقساط التأمين

إعادة تأمين

خدمات التأمين املباشر
األخرى

الشحن

وثائق التأمين األخرى
على احلياة

وثائق التأمين على
احلياة املربوطة
بصناديق واملربوطة
بمؤشر

اجلدول م 2-2 :جمع وإعداد بيانات معامالت التأمين ألغراض احلساب اجلاري

األقساط
املكتسبة
(أساس
االستحقاق)

املزايا
املستحقة
(الفعلية)

التقدير

اإليرادات (مدين)

إعادة التأمين الساكنة

املصدر :بنك النمسا الوطني

اخلدمات
(دائن)

التحويالت اجلارية (دائن)

صايف أقساط التأمين على غير احلياة

إعادة التأمين (رسوم اخلدمة)

خدمــات التأميــن املباشــر األخــرى (رســوم
اخلد مــة)

الشحن (رسوم اخلدمة)

احلياة (رسوم اخلدمة)

احلساب اجلاري

التحويالت اجلارية (مدين)

مزايا التأمين

التوزيع الصوري ألرباح اخملصصات الفنية (تسويات األقساط)

احلسابات

اجلدول م 3-2 :جمع وإعداد بيانات معامالت التأمين ألغراض احلساب املايل

التقرير

واملربوطة بمؤشــر
بمؤ شــر

ا حليــا ة

الشحن

خدمات التأمين املباشر األخرى

إعادة تأمين

رســوم اخلدمــة

أقســاط التأميــن املكتســبة * النســبة (احملليــة) =

إجمــايل األقســاط املبلغــة حســب البلــد

-تقســيم اإليــرادات احملســوبة مــن توزيــع

احملســوبة مــن رصيــد اخملصصــات ربــع الســنوية

-اختبــار املعقوليــة :اســتخدام نســبة اإليــرادات

واســتثمارات احلافظــة علــى أســاس إجمــايل)

وثائــق التأميــن األخــرى علــى واســتثمارات الســندات يف البلــدان األجنبيــة،

أصــول التأميــن املاليــة (اســتثمارات األســهم

-اســتخدام نســب اإليــرادات ربــع الســنوية مــن

العامــة مــرة يف الســنة

-اســتخدام احلصــة األجنبيــة يف اخملصصــات

حساب مكمالت األقساط:

املربوطــة بصناديــق واملربوطــة مكمــات األقســاط = رســوم اخلدمــة

وثائــق التأميــن علــى احليــاة املربوطــة بصناديــق وثائــق التأميــن علــى احليــاة األقســاط املكتســبة * النســبة (احملليــة) +

األقساط املكتسبة (أساس

االستحقاق)

وثائق التأمين األخرى على احلياة

التأميــن علــى النقــل البحــري ،واجلــوي ،وطــرق

النقــل األخــرى

التأمين على احلياة أو التأمين ضد الوفاة

التأمين ضد احلوادث واملرض

التأميــن علــى املمتلــكات ضــد خماطــر احلريــق

واألخطــار األخــرى األخــرى

التأمين على املمتلكات التالفة

تأمين املسؤولية العامة

تأمين السفر

تأمين االئتمان وبطاقات االئتمان

إعادة التأمين النشطة

إعادة التأمين الساكنة

وثائــق التأميــن علــى احليــاة املربوطــة بصناديــق
واملربوطة بمؤشــر

وثائق التأمين األخرى على احلياة

أقساط التأمين املكتسبة — رسوم اخلدمة = صايف أقساط التأمين

ميزان املدفوعات
االستثمارات األخرى — احتياطيات التأمين الفنية

اخملصصــات الفنيــة مــن وثائــق التأميــن الزيادة يف اخلصوم
علــى احليــاة املربوطــة بصناديــق واملربوطــة
بمؤشــر (مديــن) -
اخملصصات الفنية من وثائق التأمين
األخرى على احلياة (مدين) +
الزيادة يف اخلصوم

القيد املقابل :االستثمارات األخرى
– العملة والودائع

األقســاط املكتســبة املبلغــة علــى أســاس
إجمــايل (مديــن)  +أو (دائــن) -

التقرير

وثائــق التأميــن علــى احليــاة املربوطــة بصناديــق
واملربوطة بمؤشــر

وثائق التأمين األخرى على احلياة

التأميــن علــى النقــل البحــري ،واجلــوي ،وطــرق
النقــل األخــرى

التأمين على احلياة أو التأمين ضد الوفاة

التأمين ضد احلوادث واملرض
التأميــن علــى املمتلــكات ضــد خماطــر احلريــق
واألخطــار األخــرى األخــرى

التأمين على املمتلكات التالفة
تأمين املسؤولية العامة
تأمين السفر

إعادة التأمين النشطة

إعادة التأمين الساكنة

إعادة التأمين النشطة

إعادة التأمين الساكنة

تأمين االئتمان وبطاقات االئتمان
إعادة التأمين النشطة
إعادة التأمين الساكنة
املزايا املستحقة  -املزايا
املدفوعة =  = +الزيادة يف
اخلصوم =  = -انخفاض املزايا

األقساط املدفوعة  -األقساط
املكتسبة =  = +الزيادة يف
املطالبات =  = -االنخفاض يف
املطالبات

املزايا املستحقة  -املزايا
املدفوعة =  = +الزيادة يف
اخلصوم =  = -انخفاض املزايا

(تتمة)
احلسابات

اجلدول م 3-2 :جمع وإعداد بيانات معامالت التأمين ألغراض احلساب املايل

املزايا املستحقة (أساس
االستحقاق)

االقساط املدفوعة

اخلدمات املدفوعة

املصدر :بنك النمسا الوطني

املزايا املستحقة  -املزايا
املدفوعة =  = +الزيادة يف
املطالبات =  = -انخفاض
املطالبات

ميزان املدفوعات
االستثمارات األخرى — احتياطيات التأمين الفنية

االنخفاض يف اخلصوم

الزيادة يف
اخلصوم/االنخفاض يف
اخلصوم

اخملصصــات الفنيــة مــن وثائــق التأميــن االنخفاض يف اخلصوم
علــى احليــاة املربوطــة بصناديــق واملربوطــة
بمؤشــر (مديــن) +
اخملصصات الفنية من وثائق التأمين
األخرى على احلياة (مدين) -

اخلصوم من إعادة التأمين النشطة/
املباشرة (مدين)  +أو (مدين) -

املطالبات من إعادة التأمين الساكنة/
املباشرة (دائن)  +أو (دائن) -

الزيادة يف املطالبات/
االنخفاض يف املطالبات

القيد املقابل :االستثمارات األخرى
– العملة والودائع

املزايا املستحقة املبلغة على أساس إجمايل
(دائن)  +أو (مدين) -

الزيادة احملسوبة/االنخفاض احملسوب يف
املطالبات (مدين)  +أو (مدين) -

الزيادة احملسوبة/االنخفاض احملسوب يف
اخلصوم (دائن)  +أو (دائن) -

اجلدول م 4-2 :جمع وإعداد بيانات مراكز التأمين ألغراض وضع االستثمار الدويل

التقرير

وضع االستثمار الدويل

األقساط املكتسبة (أساس االستحقاق)

املزايا املستحقة (أساس االستحقاق)

املركز
اخلصوم من اخملصصات
الفنية من الصناديق
والتأمين على احلياة
املربوط بمؤشر
اخلصوم من اخملصصات
الفنية من أنواع التأمين
األخرى على احلياة

املركز يف بداية الفترة

أخرى
املركز يف نهاية الفترة
 املركز يف بداية الفترة -املعامالت

حتديث املعامالت املتراكمة مرة واحدة خالل الزيادة يف اخلصوم =
صايف األقساط
العام باملقارنة بالتقارير
االنخفاض يف اخلصوم =
املزايا املستحقة
حتديث املعامالت املتراكمة مرة واحدة خالل الزيادة يف اخلصوم =
صايف األقساط
العام باملقارنة بالتقارير
االنخفاض يف اخلصوم =
املزايا املستحقة

اخلصوم من إعادة التأمين
النشطة/املباشرة

املعاملة

املركز يف نهاية الفترة
املركز يف بداية الفترة +
املعامالت
املركز يف بداية الفترة +
املعامالت

املركز يف نهاية الفترة
 املركز يف بداية الفترة -املعامالت

حتديث املعامالت املتراكمة مرة واحدة خالل الزيادة/االنخفاض
احملسوب يف اخلصوم
العام باملقارنة بالتقارير

إعادة التأمين الساكنة

األقساط
املدفوعة

املركز يف نهاية الفترة
 املركز يف بداية الفترة -املعامالت

املطالبات من إعادة
التأمين الساكنة/املباشرة

إعادة التأمين النشطة
إعادة التأمين الساكنة

املركز يف بداية الفترة +
املعامالت

حتديث املعامالت املتراكمة مرة واحدة خالل الزيادة/االنخفاض
احملسوب يف املطالبات
العام باملقارنة بالتقارير

اخلدمات
املدفوعة

املركز يف نهاية الفترة
 املركز يف بداية الفترة -املعامالت

إعادة التأمين النشطة

املركز يف بداية الفترة +
املعامالت

املصدر :بنك النمسا الوطني
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امللحق

3

نظرة عامة

خدمات الوساطة املالية املقيسة
بصورة غير مباشرة

م 1-3:يف نظــام احلســابات القوميــة لعــام  2008والطبعــة
السادســة مــن دليــل ميــزان املدفوعــات ،تتألــف خدمــات
الوســاطة املاليــة املقيســة بصــورة غيــر مباشــرة ()FISIM
مــن خمرجــات اخلدمــات املاليــة التــي ال يفــرض املنتجــون
عليهــا رســوما صريحــة .وبــدال مــن ذلــك ،يفرضــون رســوما
ضمنيــة يف الفــرق بيــن أســعار الفائــدة مســتحقة القبــض
علــى األصــول املاليــة وأســعار الفائــدة مســتحقة الدفــع علــى
اخلصــوم املاليــة .ويعتــرف نظــام احلســابات القوميــة لعــام
 2008والطبعــة السادســة مــن دليــل ميــزان املدفوعــات
برســوم خدمــات الوســاطة املاليــة املقيســة بصــورة غيــر
مباشــرة التــي تنتجهــا شــركات ماليــة معينــة فقــط مــن أدوات
القــروض والودائــع املدرجــة يف ميزانياتهــا العموميــة.
م 2-3:ومــن منظــور الشــركات املاليــة ،جنــد أن رســوم
خدمــات الوســاطة املاليــة املقيســة بصــورة غيــر مباشــرة علــى
القــروض متمثلــة يف الفــرق بيــن الفائــدة مســتحقة القبــض
وتكلفــة الفائــدة علــى األمــوال احملســوبة بســعر فائــدة مرجعــي
علــى رصيــد القــروض .أمــا رســوم خدمــات الوســاطة املاليــة
املقيســة بصــورة غيــر مباشــرة علــى الودائــع فتتمثــل يف الفــرق
بيــن الفائــدة مســتحقة الدفــع بســعر الفائــدة املرجعــي علــى
رصيــد الودائــع والفائــدة الفعليــة مســتحقة الدفــع للمودعيــن.
ويحصــل املودعــون علــى كل مــن الفائــدة النقديــة مســتحقة
الدفــع واخلدمــات املاليــة نظيــر االحتفــاظ برصيــد لــدى إحــدى
الشــركات املاليــة املتلقيــة للودائــع .وتتمثــل قيمــة اخلدمــات
املاليــة التــي يتلقاهــا املودعــون يف رســم ضمنــي وليــس
صريحــا .ويــرد الســعر املرجعــي يف الطبعــة السادســة مــن
دليــل ميــزان املدفوعــات ويف نظــام احلســابات القوميــة لعــام
 2008علــى أنــه «ينبغــي أال يحتــوي علــى عنصــر خدمــة ،كمــا
ينبغــي أن يعكــس خماطــر الودائــع والقــروض وهيــكل آجــال
االســتحقاق ».وبشــكل عــامُ ،يتوقــع أن تكــون رســوم خدمــات
الوســاطة املاليــة املقيســة بصــورة غيــر مباشــرة مــن أصــول
القــروض وخصــوم الودائــع يف الشــركات املاليــة موجبــة
وتعتبــر جــزءا مــن خمرجاتهــا.
م 3-3:وينصــب تركيــز الطبعــة السادســة مــن دليــل ميــزان
املدفوعــات علــى خدمــات الوســاطة املاليــة املقيســة بصــورة
غيــر مباشــرة باعتبارهــا عنصــرا مــن عناصــر اخلدمــات
املص ـدَّرة واملســتوردة .وتتألــف صــادرات خدمــات الوســاطة
املاليــة املقيســة بصــورة غيــر مباشــرة مــن اخلدمــات املاليــة
املقيســة بصــورة غيــر مباشــرة املقدمــة علــى أصــول قــروض
وخصــوم ودائــع شــركات ماليــة مقيمــة يكــون الطــرف املقابــل

لهــا وحــدة غيــر مقيمــة .وتتألــف واردات خدمــات الوســاطة
املاليــة املقيســة بصــورة غيــر مباشــرة مــن اخلدمــات املاليــة
املقيســة بصــورة غيــر مباشــرة التــي تشــتريها وحــدات مقيمــة
تابعــة لكافــة القطاعــات املؤسســية (ومعظمهــا غيــر ماليــة)
علــى خصــوم قروضهــا وأصــول ودائعهــا لــدى شــركات ماليــة
غيــر مقيمــة.
م 4-3:ويبيــن اجلــدول م 1-3 :صــادرات خدمــات
الوســاطة املاليــة املقيســة بصــورة غيــر مباشــرة يف ســياق
التبويبــات الدوليــة للمنتجــات ،واألنشــطة (املنشــآت)،
واألدوات املاليــة ،والشــركات (الوحــدات املؤسســية) .ويبيــن
اجلــدول م 2-3 :واردات خدمــات الوســاطة املاليــة املقيســة
بصــورة غيــر مباشــرة يف ســياق التبويبــات الدوليــة نفســها.
م 5-3:ويبيــن اجلــدول م 2-3:أن واردات خدمــات
الوســاطة املاليــة املقيســة بصــورة غيــر مباشــرة يشــتريها
أصحــاب أصــول الودائــع وخصــوم القــروض املقيمــون مــن
الشــركات املاليــة غيــر املقيمــة .ويالحــظ أن أي قطاعــات
مؤسســية مقيمــة قــد تســتورد خدمــات الوســاطة املاليــة
املقيســة بصــورة غيــر مباشــرة .وتعــد البيانــات التــي يتــم
جمعهــا مــن الشــركات املاليــة املقيمــة كافيــة بالنســبة
لصــادرات خدمــات الوســاطة املاليــة املقيســة بصــورة غيــر
مباشــرة ،بينمــا ينبغــي جمــع البيانــات مــن كافــة القطاعــات
املؤسســية املقيمــة بالنســبة لــواردات خدمــات الوســاطة
املاليــة املقيســة بصــورة غيــر مباشــرة.
م 6-3:وتعرض الفقرات التالية بإيجاز مفهوم اخلدمات
املاليــة املقيســة بصــورة غيــر مباشــرة وفقــا للمنهجيــة الــواردة
يف اإلطــار  5-10يف الطبعــة السادســة مــن دليــل ميــزان
املدفوعــات وحســبما يــرد يف الفقــرات مــن  163-6إىل
 169-6ومــن  249-17إىل  257-17يف نظــام احلســابات
القوميــة لعــام .2008

سعر الفائدة املرجعي

ملحوظــة :النــص الــوارد يف هــذا القســم إرشــادي فقــط ،ألن
عمليــة توضيــح اللغــة املســتخدمة يف الطبعــة السادســة مــن
دليــل ميــزان املدفوعــات ونظــام احلســابات القوميــة لعــام
 2008لتحديــد ســعر الفائــدة املرجعــي ال تــزال خاضعــة
ملراجعــة الهيئــات الدوليــة.
م 7-3:حســبما ورد يف النظــرة العامــة ،تتمثــل رســوم
خدمــات الوســاطة املاليــة املقيســة بصــورة غيــر مباشــرة
بالنســبة للقــروض يف الفــرق بيــن الفائــدة علــى القــروض

املنتجات
التصنيف املركزي للمنتجات ،اإلصدار  — 2القسم 71
— اخلدمات املالية ،ما عدا خدمات األعمال املصرفية
االستثمارية ،والتأمين ،واملعاشات التقاعدية

اخلصوم

 :AF29ودائع أخرى

 :AF22الودائع القابلة للتحويل
 :AF221املراكز بين املصارف
 :AF229ودائع أخرى قابلة للتحويل
األصول

 :AF4القروض
اخلصوم

الوحدات املؤسسية يف ميزان املدفوعات

الشركات املالية احلصرية ومقرضو األموال ()S127

جهــات الوســاطة املاليــة األخــرى ،باســتثناء شــركات
التأميــن وصناديــق التقاعــد ()S125

صناديق سوق املال)S123( 2

الشركات املالية األخرى

شركات تلقي الودائع بخالف البنك املركزي ()S122

البنك املركزي ()S121

البنك املركزي ()S121
شركات تلقي الودائع بخالف البنك املركزي ()S122

البنك املركزي ()S121

نظام احلسابات القومية لعام  — 2008األدوات القطاع املؤسسي يف الطبعة السادسة من دليل ميزان
املدفوعات (رمز القطاع املستخدم يف نظام احلسابات
املالية للوحدات املؤسسية املقيمة التي لها
القومية لعام )2008
أطراف مقابلة غير مقيمة

األدوات املالية

اجلدول م 1-3 :صادرات خدمات الوساطة املالية املقيسة بصورة غير مباشرة يف سياق معايير التبويب الدولية

الصادرات ()SNA P62

1
ـن
ـ
م
ـرات
ـ
ق
(الف
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ـ
ك
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ـك
ـ
ن
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ـن
ـ
م
ـة
ـ
م
املقد
اخلدمــات الســوقية
املركزية
املصارف
خدمات
:711
 151-6إىل )156-6

اخلدمــات املاليــة التــي تقــدم نظيــر فوائــد علــى القــروض  :7112خدمات اإليداع
والودائــع (الفقــرات 160-6ب ومــن  163-6إىل  :71121 )169-6خدمــات اإليــداع املقدمــة إىل الشــركات واملؤسســات
املود عــة
 :71122خدمات اإليداع املقدمة إىل املودعين اآلخرين

 :AF22الودائع القابلة للتحويل
 :AF221املراكز بين املصارف
 :AF229ودائع أخرى قابلة للتحويل
 :AF29ودائع أخرى

األصول
 :7113خدمات منح االئتمانات
 :71131خدمات قروض الرهون العقارية للمباين السكنية
 :AF4القروض
 :71132خدمات قروض الرهون العقارية للمباين غير السكنية
 :71133خدمــات القــروض الشــخصية لغيــر الرهــون العقاريــة
ألغــراض غيــر األعمــال التجاريــة
 :71134خدمات قروض بطاقات االئتمان
 :71135خدمــات القــروض لغيــر الرهــون العقاريــة ألغــراض
األعمــال التجاريــة
 :71139اخلدمات األخرى لتقديم االئتمانات
 :7114خدمات اإليجار املايل

 1خدمــات املصــارف املركزيــة ( )71110تشــمل «خدمــات االحتفــاظ بحســابات إيــداع للمؤسســات املاليــة الكبيــرة وللحكومــة املركزيــة» (األمم املتحــدة ،اإلصــدار الثــاين مــن التصنيــف املركــزي للمنتجــات ،املالحظــات التفســيرية) .ومل ُتذكــر صراحــة خدمــات القروض/االئتمــان
املقدمــة مــن البنــك املركــزي ضمــن هــذه الفئــة.
ُ 2تبــوب صناديــق ســوق املــال ( )S 123كمؤسســات نقديــة وماليــة ضمــن اإلحصــاءات النقديــة بجانــب البنــك املركــزي ( )S 121وشــركات تلقــي الودائــع ( .)S122وعــادة مــا ُتــدرج حصــص املســتثمرين يف هــذه الصناديــق ( )AF521ضمــن املركــز النقــدي بجانــب الودائــع ( )AF229ضمــن
اإلحصــاءات النقديــة .وعلــى غــرار صناديــق االســتثمار األخــرى ،تتمثــل رســوم خدمــة صناديــق ســوق املــال يف الفــرق بيــن العائــد علــى حافظــة االســتثمار وســعر الفائــدة املدفــوع ملالكــي احلصــص .وعــادة مــا تقــوم صناديــق االســتثمار بنشــر هــذا الفــرق ضمــن مــا يســمى نســبة
املصروفــات .وبالتــايل فــإن طريقــة حســاب خمرجــات هــذه الصناديــق مماثلــة لطريقــة حســاب رســوم خدمــات الوســاطة املاليــة املقيســة بصــورة غيــر مباشــرة ،باســتثناء أنهــا تنطبــق علــى أصــول الســندات وخصــوم أســهم صناديــق االســتثمار وليــس علــى أدوات الودائــع والقــروض
وتعتبــر رســوم خدمــة صريحــة وليســت رســوم خدمــات وســاطة ماليــة مقيســة بصــورة غيــر مباشــرة.
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األدوات املالية
نظام احلسابات القومية لعام
 — 2008األدوات املالية التي
ُتعامل معاملة أصول/خصوم
الوحدات املؤسسية املقيمة
األصول
 :AF22الودائع القابلة للتحويل
 :AF221املراكز بين املصارف
 :AF229ودائــع أخــرى قابلــة
للتحو يــل
AF29:ودائع أخرى
اخلصوم
 :AF4القروض
األصول
 :AF22الودائع القابلة للتحويل
 :AF221املراكز بين املصارف
 :AF229ودائــع أخــرى قابلــة
للتحو يــل
 :AF29ودائع أخرى
اخلصوم
 :AF4القروض

البنك املركزي ()S121

البنك املركزي ()S121

البنك املركزي ()S121

املؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم األسر املعيشية
()S15

األسر املعيشية ()S14

الشركات غير املالية ()S11

الشركات املالية األخرى (من  S121إىل ) S127

احلكومة العامة ()S13

املؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم األسر املعيشية
()S15

األسر املعيشية ()S14

الشركات غير املالية ()S11

الشركات املالية األخرى (من  S121إىل ) S127

احلكومة العامة ()S13

الشركات غير املالية ()S11

الشركات املالية األخرى (من  S121إىل )S127

احلكومة العامة ()S13

القطاعــات املؤسســية وفقــا للطبعــة السادســة مــن دليــل
ميــزان املدفوعــات

الوحدات املؤسسية يف ميزان املدفوعات

اجلدول م 2-3 :واردات خدمات الوساطة املالية املقيسة بصورة غير مباشرة ( )FISIMيف سياق معايير التبويب الدولية
املنتجات
نظــام احلســابات القوميــة لعــام  - 2008التصنيــف املركــزي للمنتجــات ،اإلصــدار 2
— القســم  — 71اخلدمــات املاليــة ،مــا عــدا خدمــات األعمــال املصرفيــة االســتثمارية،
والتأميــن ،واملعاشــات التقاعديــة

اخلدمــات الســوقية املقدمــة مــن البنــك املركــزي
(الفقــرات مــن  151-6إىل )156-6

الواردات ()SNA P72
 :7111خدمات املصارف املركزية

 :7112خدمات اإليداع

 :7113خدمات منح االئتمانات
 :71131خدمات قروض الرهون العقارية للمباين السكنية
 :71132خدمات قروض الرهون العقارية للمباين غير السكنية
 :71133خدمات القروض الشخصية لغير الرهون العقارية ألغراض غير األعمال التجارية
 :71134خدمات قروض بطاقات االئتمان
 :71135خدمات القروض لغير الرهون العقارية ألغراض األعمال التجارية
 :71139اخلدمات األخرى لتقديم االئتمانات
 :7114خدمات اإليجار املايل

 :71122خدمات اإليداع املقدمة إىل املودعين اآلخرين

 :71121خدمات اإليداع املقدمة إىل الشركات واملؤسسات املودعة

اخلدمــات املاليــة التــي تقــدم نظيــر فوائــد علــى
القــروض والودائــع (الفقــرات 160-6ب ومــن
 163-6إىل )169-6

املصدر :خبراء صندوق النقد الدويل

خدمات الوساطة املالية املقيسة بصورة غير مباشرة
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وتكلفــة األمــوال بســعر الفائــدة املرجعــي ،كمــا تتمثــل رســوم
خدمــات الوســاطة املاليــة املقيســة بصــورة غيــر مباشــرة
بالنســبة للودائــع يف الفــرق بيــن تكلفــة األمــوال بســعر الفائــدة
املرجعــي والفائــدة مســتحقة الدفــع بالفعــل للمودعيــن .ويشــير
نظــام احلســابات القوميــة لعــام  2008إىل تكلفــة األمــوال
بســعر الفائــدة املرجعــي باعتبارهــا «فائــدة حمتســبة بنظــام
احلســابات القوميــة ».وبالتــايل يعتبــر ســعر الفائــدة املرجعــي
متغيــر رئيســي عنــد إعــداد بيانــات خدمــات الوســاطة املاليــة
املقيســة بصــورة غيــر مباشــرة وعنــد حتديــد تدفقــات الفائــدة
مــن وإىل شــركات تلقــي الودائــع و/أو الشــركات املاليــة
املانحــة للقــروض يف حســابات الدخــل .ووفقــا للطبعــة
السادســة مــن دليــل ميــزان املدفوعــات:
 129-10ويجــري حســاب رســوم خدمــات الوســاطة
املاليــة املقيســة بصــورة غيــر مباشــرة التــي يدفعهــا
املودعــون واملقترضــون اســتنادا إىل مفهــوم ســعر الفائــدة
«املرجعــي» .والســعر املرجعــي هــذا ينبغــي أال يحتــوي علــى
عنصــر خدمــة ،كمــا ينبغــي أن يعكــس خماطــر الودائــع
والقــروض وهيــكل آجــال االســتحقاق .وقــد يكــون مــن
املالئــم اســتخدام ســعر االقتــراض واإلقــراض الســائد بيــن
البنــوك كســعر مرجعــي .وينبغــي اســتخدام ســعر واحــد
بالنســبة للمعامــات بالعملــة احملليــة ،بينمــا ينبغــي
اســتخدام أســعار خمتلفــة بالنســبة للقــروض والودائــع
بعمــات أخــرى .ويتغيــر الســعر املرجعــي بمــرور الوقــت مــع
تغيــر ظــروف الســوق.
م 8-3:وتشــبه هــذه اللغــة إىل حــد كبيــر اللغــة التــي تتنــاول
الســعر املرجعــي يف الفقــرة  166-6يف نظــام احلســابات
القوميــة لعــام :2008
«يعتبــر الســعر االتفاقــي الــذي يســتخدم يف حســاب الفائــدة
بنظــام احلســابات القوميــة بمثابــة ســعر بيــن أســعار
الفائــدة البنكيــة علــى الودائــع والقــروض .ومــع ذلــك،
فإنــه نظــرا لعــدم وجــود تســاوي ضــروري بيــن مســتوى
القــروض والودائــع ،فإنــه ال يمكــن احتســاب ســعر الفائــدة
االتفاقــي علــى أســاس أنــه متوســط األســعار علــى القــروض
أو الودائــع ببســاطة .ويجــب أال يتضمــن الســعر االتفاقــي
عنصــر اخلدمــة وأن يعكــس اخملاطــر وهيــكل االســتحقاق
اخلــاص بالودائــع والقــروض .وقــد يكــون الســعر الســائد
لعمليــات االقتــراض واإلقــراض بيــن البنــوك اختيــارا
مناســبا كســعر فائــدة اتفاقــي .ومــع ذلــك ،فقــد يكــون
هنــاك ضــرورة لوجــود أســعار اتفاقيــة خمتلفــة لــكل عملــة
يتــم بهــا منــح القــروض وقبــول الودائــع ،خاصــة عندمــا
تشــترك يف العمليــة مؤسســة ماليــة ليــس لهــا مقــر ثابــت.
وبالنســبة للبنــوك داخــل نفــس البلــد ،غالبــا مــا يكــون هنــاك
رســوم خدمــة زهيــدة وقــد ال تفــرض أيــة رســوم خدمــة علــى
اإلطــاق فيمــا يتعلــق بعمليــات االقتــراض واإلقــراض التــي
1
تقــوم بهــا البنــوك مــع بنــوك أخــرى».
م 9-3:ورغــم عــدم حتديــد أكثــر مــن ســعر مرجعــي واحــد
لــكل عملــة مــن عمــات التقويــم يف كل مــن نظــام احلســابات
القوميــة لعــام  2008والطبعــة السادســة مــن الدليــل ،ممــا
 1العبــارة الواصفــة « للبنــوك داخــل نفــس االقتصــاد» تتيــح إمكانيــة أن تكــون
خدمــات الوســاطة املاليــة املقيســة بصــورة غيــر مباشــرة ذات أهميــة ملراكــز
األصــول واخلصــوم بيــن البنــوك التــي تكــون املؤسســات املقابلــة لهــا مقيمــة
يف أقاليــم اقتصاديــة خمتلفــة ،وهــو الســياق الــذي يتناولــه هــذا امللحــق.

يتيــح قــدرا مــن املرونــة عنــد حتديــد هــذه األســعار ،ينبغــي أن
يعكــس هــذا الســعر خماطــر الودائــع والقــروض وهيــكل آجــال
االســتحقاق ،وإن كان اســتخدام ســعر الفائــدة الســائد بيــن
البنــوك قــد يكــون مالئمــا 2.وإذا مــا تــم اعتبــار ســعر الفائــدة
الســائد بيــن البنــوك مالئمــا ،يمكــن حســاب الســعر املرجعــي
باعتبــاره ســعر الفائــدة الســائد بيــن البنــوك املســتخدم يف
حســاب رســوم خدمات الوســاطة املالية املقيســة بصورة غير
مباشــرة للقطاعــات احملليــة 3.وقــد قامــت االقتصــادات بتنفيــذ
أو اختبــار عــدد قليــل مــن البدائــل األخــرى.
م 10-3:ويف الوضــع املثــايل ،ينبغــي حســاب األســعار
املرجعيــة خلدمــات الوســاطة املاليــة املســتوردة املقيســة
بصــورة غيــر مباشــرة (املقدمــة مــن الشــركات املاليــة غيــر
املقيمــة التــي عليهــا خصــوم ودائــع للمقيميــن أو لهــا مطالبــات
قــروض عليهــم) لــكل اقتصــاد إقامــة خــاص بالشــركة املاليــة
التــي تقــدم اخلدمــات املســتوردة ،ويفضــل الســعر املرجعــي
الــذي تســتخدمه الســلطات اإلحصائيــة لذلــك االقتصــاد يف
حســاب رســوم خدمــات الوســاطة املاليــة املقيســة بصــورة
غيــر مباشــرة .وإذا مل تتوافــر هــذه البيانــات ،يمكــن اســتخدام
األســعار املرجعيــة ذات األهميــة بالنســبة لألصول/اخلصــوم
املقومــة بعمــات أو جمموعــات عمــات خمتلفــة يف حالــة
توافــر بيانــات لــكل عملة/جمموعــة عمــات.

تقدير صادرات وواردات خدمات الوساطة
املالية املقيسة بصورة غير مباشرة

صادرات خدمات الوساطة املالية املقيسة
بصورة غير مباشرة

م 11-3:ينبغــي إعــداد بيانــات صــادرات خدمــات
الوســاطة املاليــة املقيســة بصــورة غيــر مباشــرة مقابــل
القــروض املمنوحــة لغيــر املقيميــن باســتخدام الســعر
املرجعــي خلدمــات الوســاطة املاليــة املقيســة بصــورة غيــر
مباشــرة املن َتجــة حمليــا علــى أســاس الفائــدة مســتحقة
القبــض مطروحــا منهــا حاصــل ضــرب مركــز القــروض يف
الســعر املرجعــي (احمللــي) ،إذا أمكــن افتــراض أن معظــم
القــروض املمنوحــة لغيــر املقيميــن بالعملــة احملليــة .ويمكــن
تقديــر صــادرات خدمــات الوســاطة املاليــة املقيســة بصــورة
غيــر مباشــرة مقابــل ودائــع غيــر املقيميــن علــى أســاس حاصــل
ضــرب مركــز الودائــع يف الســعر املرجعــي احمللــي ،مطروحــا
منــه الفائــدة مســتحقة الدفــع.
م 12-3:عنــد حســاب مراكــز القــروض والودائــع ،مــن
املفيــد احلصــول علــى بيانــات مراكــز بدايــة ونهايــة الفتــرة،
حتــى يمكــن حســاب متوســط املراكــز .وبالتــايل ،يمكــن جمــع
البيانــات املطلوبــة لتقديــر صــادرات خدمــات الوســاطة املاليــة
املقيســة بصــورة غيــر مباشــرة بالصيغــة التاليــة:
 2ال يكــون الســعر الســائد بيــن البنــوك مالئمــا إذا كان ال «يعكــس خماطــر
الودائــع والقــروض وهيــكل آجــال االســتحقاق ».وبالتــايل قــد تكــون هنــاك
بدائــل أفضــل للســعر املرجعــي ،مثــل متوســط تكلفــة األمــوال لقطــاع الشــركات
املاليــة.
 3وكانــت هنــاك أيضــا بعــض املناقشــات حــول إمكانيــة أن تكــون هنــاك
حاجــة إىل كل عملــة تقـ َّوم بهــا القــروض والودائــع ،لكــن هــذه املشــكلة مل يتــم
حلهــا بشــكل كامــل.

خدمات الوساطة املالية املقيسة بصورة غير مباشرة
املركز يف
بداية الفترة

املركز يف
نهاية الفترة

الفائدة مستحقة
القبض للشركات
املالية املقيمة

القروض املمنوحة
للمؤسسات غير
املصرفية غير
املقيمة

الفائدة مستحقة
الدفع من
الشركات املالية
املقيمة

ودائع املؤسسات غير
املصرفية غير املقيمة

واردات خدمات الوساطة املالية املقيسة
بصورة غير مباشرة

م 13-3:يمكــن تقديــر واردات خدمــات الوســاطة املاليــة
املقيســة بصــورة غيــر مباشــرة مقابــل قــروض يقدمهــا غيــر
املقيميــن علــى أســاس الفائــدة مســتحقة الدفــع للشــركات
املاليــة غيــر املقيمــة مطروحــا منهــا حاصــل ضــرب مركــز
املقرضــة التــي ينطبــق
القــروض يف الســعر املرجعــي لألمــوال
َ
عليهــا ذلــك .ويمكــن تقديــر واردات خدمــات الوســاطة املاليــة
املقيســة بصــورة غيــر مباشــرة مقابــل ودائــع لــدى الشــركات
املاليــة غيــر املقيمــة علــى أســاس حاصــل ضــرب مركــز الودائــع
يف الســعر املرجعــي لألمــوال املودعــة ،مطروحــا منــه الفائــدة
املركز يف
بداية الفترة

املركز يف
نهاية الفترة

علــى الودائــع مســتحقة القبــض مــن مقــدم خدمــات الوســاطة
املاليــة املقيســة بصــورة غيــر مباشــرة غيــر املقيــم.
م 14-3:ويمكــن جمــع البيانــات املطلوبــة لتقديــر واردات
خدمــات الوســاطة املاليــة املقيســة بصــورة غيــر مباشــرة لــكل
قطــاع مؤسســي بالصيغــة التاليــة:

الرسوم السالبة عن خدمات الوساطة املالية
املقيسة بصورة غير مباشرة

م 15-3:بالنســبة للحــاالت التــي تقــوم فيهــا الشــركات املاليــة
بحســاب رســوم ســالبة عــن خدمــات الوســاطة املاليــة املقيســة
بصــورة غيــر مباشــرة ،قــد يرغــب معــدو البيانــات ،ألســباب عمليــة،
يف افتــراض أن قيمــة هــذه الرســوم صفــر.

الفائدة
مستحقة الدفع
من املقيمين
للشركات املالية
غير املقيمة

القروض التي يتم
احلصول عليها من
الشركات املالية
غير املقيمة (يحبذ
إعدادها حسب
اقتصاد املقرض)

القيود املتعلقة بخدمات الوساطة املالية
املقيسة بصورة غير مباشرة املدرجة يف
ميزان املدفوعات

م 16-3:يعــرض اإلطــار م 1-3 :القيــود املتعلقــة بخدمــات
الوســاطة املاليــة املقيســة بصــورة غيــر مباشــرة التــي ينبغــي
تســجيلها يف ميــزان املدفوعــات.

مصادر البيانات
السعر املرجعي

املركز يف بداية
الفترة

املركز يف
نهاية الفترة
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م 17-3:الســعر املرجعــي للصــادرات ،مــن حيــث املبــدأ ،هــو
تكلفــة األمــوال احملســوبة مــن جانــب اخلصــوم يف امليزانيــات
العموميــة للشــركات املاليــة املقيمــة .أمــا الســعر املرجعــي
للــواردات ،مــن حيــث املبــدأ ،فهــو تكلفــة األمــوال احملســوبة مــن
جانــب اخلصــوم يف امليزانيــات العموميــة للشــركات املاليــة
غيــر املقيمــة حســب اقتصــاد اإلقامــة .ومــع ذلــك فــإن مصــادر

املركز يف بداية
الفترة

املركز يف
نهاية الفترة

الفائدة مستحقة
القبض
للمستخدمين
املقيمين من
الشركات املالية
غير املقيمة

الودائع لدى الشركات
املالية غير املقيمة
(يحبذ إعدادها حسب
ُصدِر)
اقتصاد امل ْ

البيانــات املتوفــرة لقطاعــات الشــركات املاليــة اخلاصــة
باالقتصــادات واملتوفــرة لقطاعــات الشــركات املاليــة اخلاصــة
بالبلــدان الشــريكة يف جتــارة خدمــات الوســاطة املاليــة املقيســة
بصــورة غيــر مباشــرة ســوف تســيطر غالبــا علــى املنهــج اخلــاص
بتحديــد األســعار املرجعيــة للتجــارة الدوليــة يف خدمــات
4
الوســاطة املاليــة املقيســة بصــورة غيــر مباشــرة.
 4أوصــت جمموعــة اخلبــراء االستشــارية التــي أسســتها جمموعــة العمــل فيمــا بيــن
األمانــات حــول احلســابات القوميــة ،والتــي تضــم خبــراء يف احلســابات القوميــة
مــن عــدد مــن الــوكاالت اإلحصائيــة احلكوميــة والبنــوك املركزيــة ،يف اجتماعهــا
املنعقــد يف مايــو  2013بتطبيــق املبــادئ التوجيهيــة العمليــة التاليــة لوضــع
الســعر املرجعــي لقطاعــات الشــركات املاليــة يف اقتصــاد معيــن:
ينبغــي حتديــد كيفيــة حســاب (تعريــف) الســعر املرجعــي وفقــا للظــروف ال ُقطريــة،
ويفضــل اســتخدام أي مــن املناهــج التاليــة:
( )١ســعر فائــدة مرجعــي يســتند إىل الســعر املشــاهد ألداة حمــددة ،مثــل أســعار
فائــدة اإلقــراض بيــن البنــوك
( )٢ســعر فائــدة مرجعــي يســتند إىل متوســط مرجــح ألســعار الفائــدة املالحظــة
يف آجــال اســتحقاق خمتلفــة (مرجــح بمراكــز القــروض والودائــع يف كل أجــل
اســتحقاق)
( )٣متوسط مرجح ألسعار الفائدة على القروض والودائع.

مرشد جتميع بيانات ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل
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اإلطار م 1-3 :القيود املتعلقة بخدمات الوساطة املالية املقيسة بصورة غير مباشرة املدرجة
يف ميزان املدفوعات ()FISIM
حساب اخلدمات
اخلدمات املالية
يتم اشتقاق خدمات الوساطة املالية املقيسة بصورة غير مباشرة عن طريق الصيغة التالية (راجع اإلطار  5-10يف الطبعة السادسة من الدليل):
صــادرات خدمــات الوســاطة املاليــة املقيســة بصــورة غيــر مباشــرة = الفائــدة مســتحقة القبــض علــى الودائــع يف حيــازة غيــر املقيميــن يف الشــركات املاليــة املقيمــة بســعر
الفائــدة املرجعــي احمللــي (حاصــل ضــرب مركــز الودائــع يف الســعر املرجعــي احمللــي) – الفائــدة الفعليــة
مســتحقة الدفــع علــى الودائــع يف حيــازة غيــر املقيميــن يف الشــركات املاليــة املقيمــة  +الفائــدة الفعليــة
مســتحقة القبــض علــى القــروض التــي تقدمهــا الشــركات املاليــة املقيمــة لغيــر املقيميــن – الفائــدة
مســتحقة القبــض (دخــل امللكيــة) علــى القــروض التــي تقدمهــا الشــركات املاليــة املقيمــة لغيــر املقيميــن
بســعر الفائــدة املرجعــي احمللــي (حاصــل ضــرب مركــز القــروض يف الســعر املرجعــي احمللــي)
واردات خدمــات الوســاطة املاليــة املقيســة بصــورة غيــر مباشــرة = الفائــدة مســتحقة الدفــع علــى الودائــع يف حيــازة املقيميــن لــدى الشــركات املاليــة غيــر املقيمــة بســعر
ملصــدر (حاصــل ضــرب مركــز الودائــع يف الســعر املرجعــي
الفائــدة املرجعــي املطبــق يف اقتصــاد ا ُ
ملصــدرة للودائــع) – الفائــدة الفعليــة مســتحقة القبــض علــى
الســائد يف اقتصــاد إقامــة الشــركة املاليــة ا ُ
الودائــع يف حيــازة املقيميــن يف الشــركات املاليــة غيــر املقيمــة  +الفائــدة الفعليــة مســتحقة الدفــع علــى
القــروض التــي تقدمهــا الشــركات املاليــة غيــر املقيمــة للمقيميــن – الفائــدة (دخــل امللكيــة) مســتحقة
الدفــع علــى القــروض التــي تقدمهــا الشــركات املاليــة غيــر املقيمــة بســعر الفائــدة املرجعــي املطبــق يف
ملصــدر للمقيميــن (حاصــل ضــرب مركــز القــروض يف الســعر املرجعــي الســائد يف اقتصــاد
اقتصــاد ا ُ
إقامــة الشــركة املاليــة التــي تقــدم القــرض)
حساب الدخل األويل
الفائدة (بالسعر املرجعي)
حساب الدخل الثانوي
ال يوجد
احلساب املايل
الودائع

1

القروض
 1بما يف ذلك مراكز األصول واخلصوم بين البنوك ،والودائع األخرى القابلة للتحويل ،والودائع األخرى.

م 18-3:يمكــن أن تكــون البيانــات الالزمــة حلســاب الســعر
املرجعــي لصــادرات اخلدمــات بصــورة مباشــرة هــي الســعر
املرجعــي نفســه املســتخدم يف حســاب إجمــايل خمرجــات
خدمــات الوســاطة املاليــة املقيســة بصــورة غيــر مباشــرة
املن َتجــة حمليــا ،إذا أمكــن افتــراض أن معظــم املعامــات تتــم
بالعملــة احملليــة.
م 19-3:حتقيقــا لالتســاق العاملــي بيــن إحصــاءات
التجــارة الدوليــة ،يمكــن أن تكــون األســعار املرجعيــة لــواردات
اخلدمــات حســب االقتصــاد مقــدم اخلدمــات هــي األســعار
املرجعيــة احملليــة املســتخدمة يف حســاب خدمــات الوســاطة
املاليــة املقيســة بصــورة غيــر مباشــرة يف احلســابات القوميــة
لهــذه االقتصــادات .ولهــذا الســبب ،ســيكون مــن املفيــد قيــام
االقتصــادات بنشــر أســعارها املرجعيــة احملليــة حتــى يمكــن
ملعــدي البيانــات غيــر املقيميــن اســتخدامها.
م 20-3:بالنســبة لالقتصــادات التــي ال يوجــد بهــا ســوق
للتــداول بيــن البنــوك ،يمكــن ملعــدي البيانــات ،ألغــراض
عمليــة ،اختيــار ســعر ســند ديــن حكومــي ممثــل كســعر مرجعــي
يف ظــل عــدم وجــود إرشــادات منهجيــة مقبولــة علــى املســتوى
الــدويل.

تدفقات الفائدة على الودائع والقروض واملراكز
بين املقيمين وغير املقيمين

م 21-3:يمكــن اســتخالص بيانــات تدفقــات الفائــدة مــن
ميــزان املدفوعــات وبيانــات مراكــز الودائــع والقــروض مــن
وضــع االســتثمار الــدويل.

الشركات املالية — صادرات وواردات خدمات
الوساطة املالية املقيسة بصورة غير مباشرة
م 22-3:تأتــي البيانــات األكثــر شــموال حــول صــادرات
وواردات خدمــات الوســاطة املاليــة املقيســة بصــورة غيــر
مباشــرة عــن طريــق مســح الشــركات املاليــة املقيمــة لتحديــد
ودائــع غيــر املقيميــن والقــروض املمنوحــة لهــم .ويف معظــم
احلــاالت ،تتوافــر هــذه البيانــات مــن عمليــات جمــع البيانــات
التــي تقــوم بهــا ســلطات الرقابــة املاليــة ،وتكــون عــادة أكثــر
شــموال بالنســبة لشــركات تلقــي الودائــع .وقــد تتطلــب تغطيــة
الشــركات املاليــة احلصريــة ومقرضــي األمــوال إجــراء مســح
تكميلــي ،وذلــك حســب البيئــة التنظيميــة والقانونيــة .وأيضــا
قــد تكــون اإلحصــاءات املصرفيــة الدوليــة ( )IBSالتــي يوفرهــا

خدمات الوساطة املالية املقيسة بصورة غير مباشرة
بنــك التســويات الدوليــة مصــدرا مفيــدا للمعلومــات املتعلقــة
بالودائــع والقــروض لــدى غيــر املقيميــن.
م 23-3:ينبغــي أن يتعــاون معــدو بيانــات ميــزان
املدفوعــات مــع معــدي بيانــات احلســابات القوميــة لضمــان
اتســاق حســاب خدمــات الوســاطة املاليــة املقيســة بصــورة
غيــر مباشــرة يف حســابات ميــزان املدفوعــات مــع التقديــرات
املدرجــة يف احلســابات القوميــة.

الشركات غير املالية ،واألسر املعيشية،
واملؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم األسر
املعيشية — واردات خدمات الوساطة املالية
املقيسة بصورة غير مباشرة
م 24-3:قــد تتوافــر مــن مســوح بالعينــة بيانــات عــن
حســابات املقيميــن لــدى شــركات ماليــة مقيمــة يف اقتصــادات
أخــرى .ويتــم اختيــار هــذه املســوح مــن قائمــة إلطــار املســح
تقــوم علــى ســجالت خاصــة لألفــراد والشــركات املقيمــة التــي
تبلــغ بيانــات املراكــز مــع الشــركات املاليــة غيــر املقيمــة
للســلطات الضريبيــة أو وزارة اخلزانة/املاليــة .ويمكــن
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اســتخدام مســح عينــة الوحــدات اخملتــارة مــن هــذا اإلطــار
يف اإلبــاغ الــدوري عــن بيانــات املراكــز مــع غيــر املقيميــن.
وأيضــا قــد تكــون اإلحصــاءات املصرفيــة الدوليــة ( )IBSالتــي
يوفرهــا بنــك التســويات الدوليــة مصــدرا مفيــدا للبيانــات
املتعلقــة بالودائــع والقــروض لــدى غيــر املقيميــن حســب
قطــاع املؤسســات غيــر املصرفيــة.
م 25-3 :وبالنســبة للشــركات املاليــة ،ينبغــي أيضــا
ملعــدي بيانــات ميــزان املدفوعــات التعــاون مــع معــدي بيانات
احلســابات القوميــة لضمــان اتســاق حســاب خدمــات الوســاطة
املاليــة املقيســة بصــورة غيــر مباشــرة يف حســابات ميــزان
املدفوعــات مــع التقديــرات املدرجــة يف احلســابات القوميــة.

احلكومة العامة — واردات خدمات الوساطة
املالية املقيسة بصورة غير مباشرة
م 26-3:ينبغــي احلصــول مــن احلســابات املاليــة
احلكوميــة علــى أرصــدة حســابات احلكومــة العامــة لــدى
الشــركات املاليــة غيــر املقيمــة وتدفقــات الفائــدة علــى هــذه
احلســابات.

الملحق
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مقدمة

م 1-4:يعــرض هــذا امللحــق معلومــات إضافيــة حــول
كيفيــة معاملــة االســتثمار املباشــر ( 1)DIيف احلســابات
الدوليــة .ويقــدم مزيــدا مــن املناقشــات التفصيليــة حــول بعــض
اجلوانــب املفاهيميــة املعقــدة لالســتثمار املباشــر ،فضــا عــن
مزيــد مــن املناقشــات حــول إعــداد بيانــات أربــاح االســتثمار
املباشــر.

م 2-4:ينشــأ االســتثمار املباشــر عندمــا تقــوم وحــدة
مقيمــة يف أحــد االقتصــادات باســتثمار يمنحهــا الســيطرة أو
درجــة كبيــرة مــن النفــوذ يف إدارة شــركة مقيمــة يف اقتصــاد
آخــر .ويتــم تفعيــل هــذا املفهــوم عندمــا يمتلــك مســتثمر مباشــر
بصــورة مباشــرة حصــص ملكيــة تؤهلــه للحصــول علــى نســبة
 %10أو أكثــر مــن القــوة التصويتيــة (إذا كان شــركة مســاهمة
أو الســيطرة بدرجة مكافئة لشــركة غير مســاهمة) يف مؤسســة
االســتثمار املباشــر ( .)DIENTوتكــون القــوة التصويتيــة عــادة
مســاوية لنســبة ملكيــة األســهم العاديــة .وعنــد الوصــول إىل
هــذا احلــد ،يقــال إن الكيانــات املعنيــة تربطهــا عالقــة اســتثمار
مباشر ذات ملكية مباشرة عندما تكون مقيمة يف اقتصادات
خمتلفــة .ويشــمل االســتثمار املباشــر عالقــات ومراكــز األســهم
وســندات الديــن بيــن املســتثمر املباشــر ومؤسســة االســتثمار
املباشــر ،وبيــن كافــة مؤسســات االســتثمار املباشــر التــي لهــا
نفس املستثمر املباشر ،بإستثناء الديون بين جهات وساطة
ماليــة خمتــارة .ويشــمل االســتثمار املباشــر أيضــا املعامــات
واملراكز بين الشــركات التي ترتبط بعالقات اســتثمار مباشــر
(راجــع الفقــرة  7-10يف الفصــل  10لالطــاع علــى تعريــف
عالقــات االســتثمار املباشــر) .وباختصــار ،تشــمل إحصــاءات
االســتثمار املباشــر العالقــات واملراكــز عبــر احلــدود بيــن
الشــركات التــي ترتبــط بعالقــة اســتثمار مباشــر.
م 3-4:وتغطيــة االســتثمار املباشــر لألغــراض التحليليــة
تشــمل تدفقــات الدخــل واملعامــات املاليــة املقيــدة يف الفئــة
الوظيفيــة لالســتثمار املباشــر يف ميــزان املدفوعــات كمــا

 1يف هــذا امللحــق ،يســتخدم مصطلحــا «االســتثمار املباشــر» و «االســتثمار
األجنبــي املباشــر» كمرادفيــن يحمــان نفــس املعنــى.

تشــمل املراكــز املاليــة املقيــدة يف الفئــة الوظيفيــة لالســتثمار
املباشــر يف وضــع االســتثمار الــدويل.

م 4-4:وغالبــا مــا ينطــوي االســتثمار املباشــر علــى عالقــة
طويلة األمد بين مستثمر مباشر ومؤسسة االستثمار املباشر
تضمــن ممارســة املســتثمر املباشــر لدرجــة كبيــرة مــن النفــوذ
يف إدارة مؤسســة االســتثمار املباشــر ،رغــم أنهــا قــد تكــون
عالقــة قصيــرة األجــل يف بعــض احلــاالت .ويعــزز االســتثمار
املباشــر ،بطبيعــة دوافعــه ،اســتقرار الروابــط االقتصاديــة بيــن
االقتصــادات مــن خــال وصــول املســتثمرين يف اقتصــادات
املوطــن مباشــرة إىل الوحــدات اإلنتاجيــة يف االقتصــادات
املضيفــة .ويف إطــار السياســات الســليمة ،يســاعد االســتثمار
املباشــر االقتصــادات املضيفــة يف تطويــر الشــركات
احملليــة ،ويعــزز التجــارة الدوليــة مــن خــال الوصــول إىل
األســواق ،ويســهم يف نقــل التكنولوجيــا واخلبــرات املعرفيــة.
وإىل جانــب آثــاره املباشــرة ،يؤثــر االســتثمار املباشــر علــى
تطويــر أســواق العمــل واألســواق املاليــة ،واجلوانــب األخــرى
لــأداء االقتصــادي مــن خــال آثــاره غيــر املباشــرة األخــرى.
ولهــذه األســباب يعــد االســتثمار املباشــر ،يف حــد ذاتــه ،ذو
أهميــة حتليليــة وأهميــة للسياســات ،إىل جانــب مســاهمته يف
املؤشــرات االقتصاديــة الكليــة األوســع نطاقــا.

م 5-4:وإىل جانــب تنــاول االســتثمار املباشــر يف خمتلــف
فصــول هــذا املرشــد (تدفقــات دخــل االســتثمار يف الفصــل ،13
واملعامــات املاليــة يف الفصــل  ،10واملراكــز يف الفصــل ،)9
يتنــاول امللحــق 6أ يف الطبعــة السادســة مــن دليــل ميــزان
املدفوعــات قضايــا خمتلفــة يف جمــال االســتثمار املباشــر.
ويجــري صنــدوق النقــد الــدويل املســح املنســق لالســتثمار
املباشر ( ،)CDISوهو جمموعة من مراكز االستثمار األجنبي
املوجــه إىل الداخــل واملوجــه إىل اخلــارج ،ويقــدم املرشــد إىل
املســح املنســق لالســتثمار املباشــر ( )CDIS Guideمناقشــات
إضافيــة حــول االســتثمار املباشــر 2.وإىل جانــب ذلــك ،تقــوم
منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي ()OECD
بــدور قيــادي يف جمــال البحــوث املتعلقــة بمفاهيــم االســتثمار
 2يتنــاول الفصــل  7أيضــا قاعــدة بيانــات املســح املنســق لالســتثمار املباشــر
باعتبارهــا مصــدرا للبيانــات.
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املباشــر ،وتقــوم بجمــع بيانــات عــن مراكــز االســتثمار املباشــر،
واملعامــات ،وتدفقــات الدخــل مــن االقتصــادات األعضــاء،
وتنشــر الطبعــة الرابعــة مــن مطبوعــة التعريــف املرجعــي
لالســتثمار األجنبــي املباشــر الصــادرة عــن منظمــة التعــاون
والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي ،والتــي تتنــاول جمموعــة مــن
االفتراضــات التحليليــة للمســاعدة يف إجــراء مزيــد مــن التحليــل
إلحصــاءات االســتثمار املباشــر.
م 6-4 :ويتنــاول هــذا امللحــق قضايــا حمــددة مرتبطــة
بقيــاس وحتليــل االســتثمار املباشــر.

الوحدات اإلحصائية

م 7-4:اختيــار الوحــدة اإلحصائيــة هــو أحــد أهــم القــرارات
التــي يتخذهــا معــدو البيانــات إلعــداد إحصــاءات االســتثمار
املباشــر .ويمكن أن يؤثر اختيار الوحدة اإلحصائية ألغراض
جمــع وإعــداد البيانــات علــى تبويــب البيانــات وقــد يؤثــر ،يف
بعــض احلــاالت ،علــى حجــم العالقــات التــي يتــم حتديدهــا.

الشركة

م 8-4:تعــرف الشــركة بأنهــا وحــدة مؤسســية مشــتغلة
باإلنتــاج وتنــدرج حتــت تعريــف الشــركات كذلــك صناديــق
االســتثمار والشــركات األخــرى أو الصناديــق االســتئمانية
التــي حتتفــظ بأصــول وخصــوم نيابــة عــن جمموعــات
املالكيــن ،حتــى وإن كان اشــتغالها يف اإلنتــاج ضئيــا أو
منعدمــا .ويشــير مفهــوم الشــركات اىل الشــركات املســاهمة
(وتشــمل أشــباه الشــركات) ،أو املؤسســات غيــر الهادفــة للربــح
أو الشــركات غيــر املســاهمة (بمــا يف ذلــك األســر املعيشــية أو
الوحــدات احلكوميــة بصفتهــا منتجــة للســلع واخلدمــات).
م 9-4:وحتتفــظ الشــركات عــادة بقــدر مــن حســابات
األعمــال التجاريــة بمــا يكفــي لتحقيــق أغــراض اإلبــاغ.

جمموعة املؤسسات العاملية واحمللية

م 10-4:قــد تكــون جمموعــات املؤسســات عامليــة أو
حمليــة .ويشــير تعبيــر جمموعــة املؤسســات العامليــة إىل
مســتثمر وإىل جميــع الشــركات التابعــة لهــذا املســتثمر ،بينمــا
يشــير تعبيــر جمموعــة املؤسســات احملليــة إىل مســتثمر وإىل
الكيانــات القانونيــة التابعــة لنفــس املســتثمر واملقيمــة يف
االقتصــاد القائــم باإلبــاغ راجــع الفقــرات مــن  54-4إىل
 56-4يف الطبعــة السادســة مــن دليــل ميــزان املدفوعــات).
م 11-4:وال يمكــن إعــداد إحصــاءات االســتثمار املباشــر
وعرضهــا إال علــى أســاس جمموعــة املؤسســات احملليــة؛
حيــث ال يتــم االعتــراف بروابــط امللكيــة التــي تنطــوي علــى
غيــر مقيميــن عنــد تشــكيل جمموعــات املؤسســات احملليــة.
فمؤسســتا االســتثمار املباشــر الواقعتــان يف نفــس االقتصــاد
ولهمــا نفــس املســتثمر املباشــر غيــر املقيــم دون أن توجــد
بينهمــا روابــط مباشــرة ال ُيعتــرف بانتمائهمــا لنفــس جمموعــة
املؤسســات احملليــة (رغــم أنهمــا تنتميــان لنفــس جمموعــة
املؤسســات العامليــة).
م 12-4:وحتتفــظ جمموعــات املؤسســات احملليــة عــادة
بحســابات موحــدة .ويعتمــد مســتوى التوحيــد غالبــا علــى

متطلبــات اإلبــاغ احملليــة والهيــاكل التنظيميــة ،والتــي قــد ال
تتســق تمامــا مــع مفاهيــم االســتثمار املباشــر.

م 13-4:ومــا مل تكــن التعليمــات واضحــة جمليبــي املســح
ومــا مل يتــوخ معــدو البيانــات الدقــة ،فــإن جتميــع الشــركات يف
جمموعــات مــن املؤسســات احملليــة قــد يــؤدي إىل اإلدراج غيــر
الصحيــح لروابــط مؤثــرة ضمــن االقتصــاد املعنــي ممــا يكســر
سلســلة ملكيــة االســتثمار املباشــر عنــد وجــود عالقــة مؤثــرة مــع
اخلــارج (راجــع الفقــرة  35-6يف الطبعــة السادســة مــن دليــل
ميــزان املدفوعــات).

الوحدات الصورية

م 14-4:عنــد امتــاك شــركة غيــر مقيمــة ألرض كائنــة
يف إقليــم مــا (باســتثناء األراضــي اململوكــة حلكومــات
أجنبيــة أو مؤسســات دوليــة كاملناطــق الدبلوماســية أو
القواعــد العســكرية)ُ ،يعتــرف ،لألغــراض اإلحصائيــة ،بوجــود
وحــدة صوريــة مقيمــة مالكــة لــأرض .ونظــرا ألن األراضــي
واملبــاين تنتــج خدمــات تأجيــر ،فــإن الوحــدة الصوريــة تكــون
ويعتــرف أيضــا بوجــود وحــدة صوريــة يف حالــة
شــركة عــادةُ .
اســتئجار طويــل األمــد مــن جانــب مســتأجر غيــر مقيــم ألرض أو
مبــان ،أو أرض ومبــان معــا.
ويعامــل الكيــان غيــر املقيــم كمالــك للوحــدة
م15-4:
َ
الصوريــة املقيمــة ،وليــس كمالــك لــأرض أو اإلنشــاءات
مباشــرة .وغالبــا مــا تكــون الوحــدة الصوريــة املقيمــة مؤسســة
اســتثمار مباشــر (باســتثناء حالــة غيــر املقيميــن الذيــن تقــل
نســبتهم التصويتيــة يف األرض عــن  )%10وبالتــايل يكــون
الكيــان غيــر املقيــم غالبــا مســتثمرا مباشــرا لــه اســتثمار يف
حصــص ملكيــة الوحــدة الصوريــة.

م 16-4:وتنشــأ الوحــدة الصوريــة عــن طريــق ضــخ
حصــص امللكيــة مــن املســتثمر املباشــر غيــر املقيــم .وتعــرض
الفقــرات مــن  34-4إىل  40-4يف الطبعــة السادســة مــن
دليــل ميــزان املدفوعــات مناقشــة تفصيليــة حــول الوحــدات
الصوريــة .وال ينبغــي إعــداد معلومــات عــن الوحــدات الصوريــة
وحتديــدا تدفقــات الدخــل وعمليــات ضــخ حصــص امللكيــة
التــي تلــي عمليــة الضــخ األوليــة إال عندمــا تكــون ذات أهميــة
ســواء بالنســبة لالقتصــاد املضيــف أو القتصــاد املســتثمر غيــر
املقيــم.
م 17-4:األفــراد الذيــن هاجــروا إىل اقتصــاد آخــر
وأصبحــوا مقيميــن فيــه كثيــرا مــا يمتلكــون األراضــي أو املبــاين
يف اقتصادهــم األصلــي .وينبغــي إضافــة هــذه املمتلــكات
إىل أصــول االســتثمار املباشــر يف وضــع االســتثمار الــدويل
لالقتصــاد املضيــف (وإىل خصــوم االســتثمار املباشــر يف
اقتصــاد املوطــن بصــورة متســقة) ،وذلــك عــن طريــق تعديــل
التبويــب (التغيــرات األخــرى يف احلجــم) ،وليــس عــن طريــق
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احتســاب املعامــات يف ميــزان املدفوعــات .وينبغــي إنشــاء
وحــدات صوريــة نتيجــة هــذا التغيــر يف وضــع إقامــة املالــك.
م 18-4:وعندمــا يشــغل أقــارب املهاجــر هــذه املمتلــكات
(العقــارات) دون دفــع إيجــارات (أو دون دفــع اإليجــارات
الســائدة يف الســوق) ،ينبغــي أن يقــوم معــدو البيانــات يف
االقتصــاد املضيــف للمهاجــر بقيــد هــذه اإليجــارات بأســعار
الســوق مــن خــال املعامــات احملتســبة التاليــة :دخــل
االســتثمار املباشــر ،قيــد دائــن وقيــد مقابــل يف حســاب الدخــل
الثانــوي ،حتويــات شــخصية ،قيــد مديــن (الفقــرة م18-5 :
يف الطبعــة السادســة مــن دليــل ميــزان املدفوعــات) .وينبغــي
أن يقــوم معــدو البيانــات يف اقتصــاد املنشــأ بقيــد هــذه
وتســب قيمــة هــذه
املعامــات احملتســبة مــع القيــود املقابلــةُ .
املعامــات بالفــرق بيــن القيمــة الفعليــة للمعامــات والقيمــة
املعادلــة لســعر الســوق .أمــا يف الواقــع العملــي فيصعــب حتديــد
تلــك املعامــات وحســاب قيمتهــا .وينبغــي أن يقــدر معــدو
البيانات حجم هذه الظاهرة يف االقتصاد ،فإذا تم اعتبارها
كبيــرة ،يمكــن تنظيــم عمليــة جمــع البيانــات باســتخدام مســوح
األســر املعيشــية ،أو مســوح الكيانات/الــوكاالت (مثــل مكاتــب
التأجيــر) املدرجــة كمصــادر بيانــات ممكنــة.
م 19-4:عندمــا يســتخدم مهاجــر مقبوضــات اإليجــارات
يف صيانــة وإصــاح ممتلكاتــه ،ينبغــي قيــد عــدة معامــات
يف االقتصــاد املضيــف؛ ال ســيما دخــل االســتثمار املباشــر،
قيــد دائــن ،وقيــد مقابــل يف احلســاب املــايل حتــت االســتثمار
املباشــر ،صــايف اقتنــاء األصــول املاليــة .ويعكــس القيــد
األخيــر الزيــادة يف قيمــة املمتلــكات .وباملثــل ينبغــي أن يقــوم
معــدو البيانــات يف اقتصــاد املنشــأ اخلــاص باملهاجــر بقيــد
هــذه املعامــات مــن خــال قيديــن متقابليــن.

الكيانات املنشأة يف اخلارج ألغراض
املالية العامة

م 20-4:يف بعــض احلــاالت ،يمكــن أن تنشــئ حكومــة مــا
كيانــات يف اإلقليــم االقتصــادي حلكومــة أخــرى بغيــة تنفيــذ
أنشــطة احلكومــة العامــة (أي أنشــطة املاليــة العامــة) .ويمكــن
تمييــز أغــراض املاليــة العامــة عــن األغــراض التجاريــة حيــث
إنهــا موجهــة دائمــا خلدمــة أهــداف إقليــم املوطــن اخلــاص
باحلكومــة.

م 21-4:وتعتبــر هــذه الكيانــات مقيمــة يف االقتصــاد التي
تأسســت فيــه؛ لكنهــا ال تعتبــر جــزءا مــن احلكومــة العامــة ســواء
يف اقتصــاد اإلقامــة أو يف اقتصــاد احلكومــة التــي تســتخدم
تعامــل هــذه الكيانــات كمناطــق إقليميــة
الكيانــات .كذلــك ،ال
َ

(مثــل الســفارات أو املنشــآت الدبلوماســية األخــرى) عندمــا
تعمــل بموجــب قوانيــن االقتصــاد املضيــف (الفقــرة  93-4يف
الطبعــة السادســة مــن دليــل ميــزان املدفوعــات).

م 22-4:ولتجنــب الفهــم اخلاطــئ للنفقــات احلكوميــة،
ُيتبــع منهــج خــاص عنــد قيــد معامــات ومراكز هذه الكيانات
احلكوميــة ألن هــذه الكيانــات غيــر املقيمــة ،علــى خــاف مــا
يجــري يف القطــاع اخلــاص ،تــؤدي مهامهــا بنــاء علــى طلــب
احلكومــة العامــة ألغــراض السياســة العامــة يف اقتصــاد آخــر
وليــس لألغــراض التجاريــة .وتشــير املعاملــة اخلاصــة إىل
اقتــراض هــذه الكيانــات نيابــة عــن احلكومــة وهــو مــا ينشــأ
عنــه قيــود حتــت فئــة االســتثمار املباشــر يعرضهــا اجلــدول
م.1-4 :

م 23-4:نظــرا لســماتها وأنشــطتها اخلاصــة ،فــإن أفضــل
مصــادر للبيانــات املتعلقــة بمعامــات كيانــات املاليــة
العامــة هــي الســجالت اإلداريــة احلكوميــة (يف اقتصــاد إقامــة
احلكومــة) أو مســوح املؤسســات (يف اقتصــاد إقامــة كيــان
املاليــة العامــة).

الكيانات ذات الغرض اخلاص
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م 24-4:رغــم عــدم وجــود تعريــف متفــق عليــه دوليــا
للكيانــات ذات الغــرض اخلــاص ( ، )SPEفمــن املتفــق عليــه
عمومــا أنهــا تتســم باخلصائــص التاليــة :مالكوهــا غيــر
مقيميــن يف إقليــم التأســيس ،وأجــزاء رئيســية يف ميزانياتهــا
العموميــة تتمثــل يف مطالبــات علــى غيــر مقيميــن أو خصــوم
لهــم ،وهــي شــركات وجودهــا املــادي بســيط أو منعــدم يف
االقتصــاد املضيــف ،ويوجــد بهــا عــدد قليــل مــن العامليــن
أو ال يوجــد بهــا عاملــون علــى اإلطــاق ،وإنتاجهــا قليــل أو
ليــس كبيــرا ،ولديهــا (إن وجــد) عــدد قليــل مــن األصــول غيــر
املاليــة ،ولــدى الكثيــر منهــا حســابات مصرفيــة يف االقتصــاد
املضيــف (رغــم أنهــا قــد تكــون ذات طبيعــة مؤقتــة) .و ُتســتخدم
الكيانــات ذات الغــرض اخلــاص غالبــا لتحويــل األمــوال إىل
اقتصــادات ثالثــة واقتــراض األمــوال منهــا؛ وقــد تتضمــن
هــذه األمــوال اســتثمارات يف حصــص امللكيــة حيــث ُتســتخدم
الكيانــات ذات الغــرض اخلــاص لنقــل امللكيــة مــن خــال
اقتصــاد آخــر .وقــد ُتمنــح هــذه الكيانــات مزايــا ضريبيــة
أو تنظيميــة أو مزايــا الســرية بســبب النظــام التنظيمــي يف
االقتصــاد املضيــف .وغالبــا مــا ترتبــط هــذه الكيانــات بمراكــز
ماليــة خارجيــة (أوفشــور) لكنهــا قــد تتواجــد يف مــكان آخــر.
ومــن أمثلــة الكيانــات ذات الغــرض اخلــاص (واملصطلحــات
البديلــة املســتخدمة لهــا) شــركات التمويــل التابعــة ،والكيانات
الوســيطة ،والشــركات القابضــة ،والشــركات اجلوفــاء،
والشــركات اجلاهــزة ،والشــركات الوهميــة.
 3راجع الفقرات من  50-4إىل  52-4يف الطبعة السادســة من دليل ميزان
املدفوعات ووضع االســتثمار الدويل.
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االستثمار األجنبي املباشر
اجلدول م :1-4:معاجلة االقتراض نيابة عن حكومة اقتصاد آخر
اقتصاد املستثمر املباشر (احلكومة)
عند االقتراض (املعامالت تساوي قيمة القرض)
زيــادة :االســتثمار املباشــر — حصــص امللكيــة — األصــول (مســتثمر مباشــر يف مؤسســة زيادة :االستثمار املباشر — أدوات الدين — اخلصوم
(مؤسسة استثمار مباشر يف مستثمر مباشر)
اســتثمار مباشــر)
عند انتقال األموال املقترضة للحكومة (املعامالت تساوي قيمة األموال املنتقلة للحكومة)
زيــادة :األصــول االحتياطيــة أو االســتثمارات األخــرى — األصــول — العملــة والودائــع — انخفــاض :االســتثمار املباشــر — حصــص امللكيــة — األصــول (مســتثمر مباشــر يف مؤسســة
اســتثمار مباشــر)
احلكومــة العامــة
إذا مل تنتقل األموال للحكومة :عند قيام الكيان املقترض بإنفاق األموال املقترضة أو تقديمها لطرف ثالث (املعامالت تساوي قيمة األموال املنفقة أو املقدمة)
الدخــل الثانــوي — احلكومــة العامــة — قيــد مديــن أو حســاب رأســمايل — حتويــات رأســمالية انخفــاض :االســتثمار املباشــر — حصــص امللكيــة — األصــول (مســتثمر مباشــر يف مؤسســة
اســتثمار مباشــر)
— احلكومــة العامــة — حتويــات رأســمالية أخــرى — قيــد مديــن

م 25-4:عنــد تأســيس الشــركات يف االقتصــاد املضيــف،
يتــم االعتــراف بالكيانــات ذات الغــرض اخلــاص كوحــدات
مؤسســية مســتقلة .و ُتــدرج الكيانــات ذات الغــرض اخلــاص
كمؤسســات اســتثمار مباشــر ومســتثمرين مباشــرين ،متى كان
ذلــك مالئمــا.
م 26-4:قد يكون من احملبذ ،لبعض األغراض التحليلية،
النظــر أبعــد مــن بيانــات الكيانــات ذات الغــرض اخلــاص خــال
عمليــة انتقــال ملكيــة االســتثمار املباشــر والتركيــز علــى أول
«كيــان غيــر حمــدد الغــرض» وعــزو املراكــز واملعامــات إىل
اقتصــاد أول كيــان غيــر حمــدد الغــرض .وال توجــد طريقــة
متفــق عليهــا للنظــر أبعــد مــن بيانــات الكيانــات ذات الغــرض
اخلــاص والتركيــز علــى أول كيــان غيــر حمــدد الغــرض.
م 27-4:قــد يجــد معــدو البيانــات صعوبــة يف احلصــول
علــى بيانــات مــن الكيانــات ذات الغــرض اخلــاص بحكــم
طبيعتهــا .ومــع ذلــك ،مــن احملتمــل أن تكــون جميــع أصولهــا
وخصومهــا تقريبــا لــدى غيــر مقيميــن (بغــض النظــر عــن أي
ودائــع أو قــروض لهــا لــدى بنــوك مقيمــة)؛ ومــن املهــم حتديــد
هــذه الهيــاكل املؤسســية وجمــع بياناتهــا ألغــراض إعــداد
إحصــاءات احلســابات الدوليــة.

م 28-4:ويمكــن جمــع البيانــات عــن طريــق مصــادر
خمتلفــة؛ وينبغــي ملعــدي البيانــات حتديــد مصــادر البيانــات
املتاحــة ،وأيضــا أي منهــا توفــر معلومــات أكثــر شــموال.
وأيضــا ،ينبغــي أن تتيــح القواعــد التنظيميــة التــي حتكــم نشــاط
الكيانــات ذات الغــرض اخلــاص جمــع البيانــات لألغــراض
اإلحصائيــة .وحتتــوي الفقــرات التاليــة علــى مصــادر البيانــات
التــي ينبغــي أن يأخذهــا معــدو البيانــات يف االعتبــار عنــد
جمــع بيانــات عــن أنشــطة الكيانــات ذات الغــرض اخلــاص.
م 29-4:وقد تكون مسوح الكيانات ذات الغرض اخلاص
منهجــا فعــاال جلمــع البيانــات؛ ومــع ذلــك فــإن بعــض مكاتــب
هــذه الكيانــات ليــس لديهــا مكاتــب يف االقتصــاد املضيــف
وتعمــل مــن خــال ممثليــن مثــل مكاتــب احملامــاة و/أو مكاتــب

احملاســبة .ويف هــذه احلــاالت ،ينبغــي ملعــدي البيانــات
مطالبــة املمثليــن القانونييــن ،إذا كانــوا مقيميــن يف االقتصــاد
املضيــف ،بتقديــم معلومــات عــن حســابات موكليهــم إلعــداد
بيانــات ميــزان املدفوعــات ووضــع االســتثمار الــدويل .وينبغــي
ملعــدي البيانــات مراعــاة حجــم األصــول اململوكــة للكيانــات
ذات الغــرض؛ ففــي بعــض األحيــان يســتحوذ عــدد قليــل جــدا
مــن الكيانــات ذات الغــرض اخلــاص علــى نســبة مرتفعــة مــن
جممــوع االســتثمارات املباشــرة .وعلــى هــذا النحــو ،يمكــن
لعينــة صغيــرة أن تشــكل أساســا جيــدا جــدا لتوفيــر تقديــرات
عــن اجملمــوع.
م 30-4:الكشوف املالية — ينبغي للكيانات ذات الغرض
اخلاص ،يف بعض احلاالت ،إبالغ معلومات الكشــوف املالية
الســنوية للهيئــات احلكوميــة وقــد يحصــل معــدو البيانــات علــى
بيانــات الكيانــات ذات الغــرض اخلــاص مــن هــذه الهيئــات.

م 31-4:قــد تكــون الســجالت الضريبيــة وســيلة بديلــة
جلمــع البيانــات؛ غيــر أن العديــد مــن الكيانــات ذات الغــرض
اخلــاص بحكــم طبيعتهــا ُتعفــى مــن الضرائــب .وعنــد قيــام
مصلحــة الضرائــب بجمــع بيانــات هــذه الســجالت الضريبيــة،
ينبغــي ملعــدي البيانــات مراســلة مصلحــة الضرائــب للحصــول
علــى املعلومــات املطلوبــة ألغــراض ميــزان املدفوعــات ووضــع
االســتثمار الدويل ضمن متطلبات تقديم اإلقرارات الضريبية.
م 32-4:وقــد يتــم اســتخدام مصــادر بيانــات أخــرى مثــل
نظــام إبــاغ بيانــات املعامــات الدوليــة ،واملوافقــات علــى
االســتثمارات األجنبيــة ،والصحافــة املاليــة لتحديــد الكيانــات
ذات الغــرض اخلــاص والتحقــق مــن صحــة املعلومــات التــي تــم
جمعهــا .وينبغــي أن يكــون معــدو البيانــات علــى بينــة بأوجــه
القصــور يف هــذه املصــادر ونطــاق تغطيتهــا .وعلــى ســبيل
املثــال ،نظــرا ألن الكيانــات ذات الغــرض اخلــاص بطبيعتهــا
والقوانيــن التنظيميــة التــي حتكــم نشــاطها مــن املفتــرض
أن تتعامــل مــع غيــر املقيميــن غالبــا ،إن مل يكــن كليــا ،فقــد
ال يكــون لديهــا معامــات ماليــة مــن خــال البنــوك يرصدهــا
نظــام إبــاغ بيانــات املعامــات الدوليــة.
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بعض تدفقات ومراكز االستثمار املباشر

رؤوس األموال املارة
م 33-4:كمــا هــي احلــال بالنســبة للكيانــات ذات الغــرض
اخلــاص ،ال يوجــد تعريــف متفــق عليــه دوليــا لــرؤوس األمــوال
املــارة .فاملصطلــح يســتخدم لإلشــارة إىل األمــوال التــي تمــر
عبــر شــركة (كيــان ذي غــرض خــاص عــادة) يف اقتصــاد مــا
إىل اقتصــاد آخــر بحيــث يكــون لهــا تأثيــر حمــدود أو ال يكــون
لهــا أي تأثيــر علــى اإلطــاق علــى االقتصــادات التــي تمــر بهــا.
م 34-4:وتقيــد رؤوس األمــوال املــارة ضمــن االســتثمار
املباشــر كأصــول وخصــوم االقتصــاد الــذي تمــر عبــره األموال.
م 35-4 :لــرؤوس األمــوال املــارة أثــر يتمثــل يف زيــادة
إجمــايل تدفقــات ومراكــز االســتثمار املباشــر الداخلــة إىل
اقتصــاد مــا واخلارجــة منــه .ويســتخدم بعــض احمللليــن
إجمــايل التدفقــات كعامــل قيــاس حلجــم أنــواع معينــة مــن
املعامــات أو املراكــز ،وقــد يــؤدي إدراج رؤوس األمــوال
املــارة يف إجمــايل التدفقــات إىل تشــويه هــذه التحليــات.
مــن الناحيــة األخــرى ،غالبــا مــا تنتقــل تدفقــات رؤوس
األمــوال املــارة الداخلــة واخلارجــة عبــر اقتصــادات خمتلفــة،
أو يكــون للتدفقــات الداخلــة عــدد مــن الســمات اخملتلفــة عــن
التدفقــات اخلارجــة (علــى ســبيل املثــال ،ديــن مقابــل حصــص
ملكيــة ،عملــة حمليــة مقابــل عملــة أجنبيــة ،ســعر فائــدة ثابــت
مقابــل ســعر فائــدة معــوم علــى الديــن ،ديــن قصيــر األجــل
مقابــل ديــن طويــل األجــل) .ولهــذه األســباب ،مــن املهــم تتبــع
إجمــايل التدفقــات واملراكــز ألغــراض إعــداد حســابات ميــزان
املدفوعــات ووضــع االســتثمار الــدويل ،وألغــراض الرقابــة
املاليــة.
م 36-4:يتــم ربــط قيــد هــذه األمــوال بأنشــطة الكيانــات
ذات الغــرض اخلــاص .لذلــك ،يمكــن اســتخدام مصــادر
البيانــات الرئيســية نفســها التــي ورد ذكرهــا آنفــا (راجــع
الفقــرات مــن  29-4إىل  )33-4يف رصــد معلومــات عــن
رؤوس األمــوال املــارة.
4

تدوير األموال
م 37-4:يعــد تدويــر األمــوال حالــة خاصــة مــن حــاالت
ـتثمرة يف الكيــان ذي
األمــوال املــارة حيــث إن األمــوال املسـ َ
الغــرض اخلــاص يف اقتصــاد ثــان يعــاد اســتثمارها يف
اقتصــاد املنشــأ .ويرتبــط تدويــر األمــوال عــادة باقتصــادات
املنشــأ حيــث توجــد حوافــز (ضريبيــة أو غيرهــا) لالســتثمار
املباشــر املوجــه إىل اخلــارج أو إىل الداخــل .ويمكــن أن يمــر
تدويــر األمــوال عبــر أكثــر مــن رابطــة وأكثــر مــن اقتصــاد قبــل
أن يعــود إىل اقتصــاد املنشــأ.
5

 4راجع الفقرتين  33-6و 34-6يف الطبعة السادسة من الدليل.
5راجع الفقرة  46-6يف الطبعة السادسة من الدليل.

الشــكل البيــاين م 1-4 :حالــة مــن حــاالت تدويــر األمــوال
مــن خــال العديــد مــن الشــركات يف االقتصــادات القائمة
بتدويــر األموال
C

A
اﻗﺘﺼﺎد اﳌﻨﺸﺄ واﳌﻘﺼﺪ
اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺘﺪوﻳﺮ أو ﺗﻤﺮﻳﺮ اﻷﻣﻮال

B1

B2

B3

م 38-4:ويقيــد تدويــر األمــوال يف االســتثمار املباشــر يف
حســابات كل االقتصــادات التــي تنتقــل عبرهــا األمــوال املــارة.
ويعــرض الشــكل البيــاين  1-4مثــاال علــى تدويــر األمــوال حيــث
تقــوم الشــركة  Aيف االقتصــاد القائــم باإلبــاغ بتقديــم أمــوال
االســتثمار املباشــر عــن طريــق ثــاث شــركات مرتبطــة بغيــر
مقيميــن ( ،B1و ،B2و )B3لالســتثمار يف نهايــة املطــاف يف
شــركة أخــرى ( )Cيف االقتصــاد القائــم باإلبــاغ .ويف احلالــة
البســيطة ،قــد ال يوجــد ســوى شــركة واحــدة .B

م 39-4:إذا قامــت شــركة مقيمــة يتواجــد فيهــا مســتثمر
أجنبــي مباشــر بتحديــد أحــد املقيميــن كمســتثمر نهائــي (يتــم
تعريفــه الحقــا) ،فــإن ذلــك يعــد مثــاال علــى تدويــر األمــوال.
ويتــم حتديــد تدويــر األمــوال بســهولة أكبــر يف اقتصــاد
املنشــأ /املقصــد .ويوصــى بإعــداد بيانــات تكميليــة عــن
األمــوال العابــرة (األمــوال املــارة وتدويــر األمــوال) يف الطبعــة
السادســة مــن دليــل ميــزان املدفوعــات ،وذلــك يف حالــة
االقتصــادات التــي تكــون فيهــا قيــم هــذه املعامــات كبيــرة.

القوة التصويتية

م 40-4:القــوة التصويتيــة هــي أســاس حتديــد االســتثمار
املباشــر وتبويــب روابــط امللكيــة يف إطــار عالقــات االســتثمار
املباشــر (راجــع الفقــرة  19-6يف الطبعــة السادســة مــن دليــل
ميــزان املدفوعــات) .ورغــم أن حصــص امللكيــة ُتســتخدم
غالبــا كبديــل للقــوة التصويتيــة ،فــإن القــوة التصويتيــة
ليســت معادلــة حلصــص امللكيــة .فقــد تختلــف نســب حصــص
امللكيــة عــن القــوة التصويتيــة يف شــركة مــا نتيجــة ظــروف
منهــا إصــدار فئــات متنوعــة مــن األســهم ذات أوزان ترجيحيــة
أكبــر ،وأســهم غيــر مانحــة حلقــوق التصويــت ،و «أســهم ذهبيــة»
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االستثمار األجنبي املباشر
(وهــي أســهم مملوكــة للحكومــة تقــدم عــادة حصــة مســيطرة).
ويف واقــع األمــر ،هنــاك بعــض أشــكال حصــص امللكيــة
ُتقيــد كديــون يف حســابات وضــع االســتثمار الــدويل وميــزان
املدفوعــات .وينبغــي أن يكــون معــدو البيانــات متأهبيــن لهــذه
احلــاالت ومعاجلتهــا حســابيا بشــكل مالئــم.
م 41-4:ويمكــن إنشــاء أدوات املشــتقات بطريقــة تتيــح
احلصــول علــى القــوة التصويتيــة دون حيــازة حصــص امللكيــة
األساســية .والقــوة التصويتيــة التــي يتــم احلصــول عليهــا عــن
طريــق هــذه األدوات ال ُيعتــرف بهــا عنــد حتديــد مــا إذا كانــت
هنــاك عالقــة اســتثمار مباشــر أم ال.
م 42-4:حتظــر القوانيــن املطبقــة يف بعــض االقتصــادات
تملــك املســتثمرين األجانــب لنســبة تتجــاوز  %49مــن القــوة
التصويتيــة .وينبغــي االعتــراف بــأن القــوة التصويتيــة التــي
تبلــغ نســبتها  %49يف هــذه االقتصــادات تشــكل درجــة كبيــرة
مــن النفــوذ وليــس الســيطرة.

التقييم

أسهم حصص امللكية غير املدرجة يف البورصة

م 43-4:املبــدأ األساســي الــذي يقــوم عليــه تقييــم حصــص
امللكيــة هــو القيمــة الســوقية لتلــك احلصــص .فــاإلدراج يف
ســوق منظمــة يشــكل أساســا جيــدا لتقييــم أســهم حصــص
امللكيــة املدرجــة يف البورصــة .لكــن حتديــد قيمــة ســوقية
حلصــص امللكيــة غيــر املدرجــة يف البورصــة وحصــص
امللكيــة غيــر الســائلة املدرجــة يف البورصــة يمكــن أن يكــون
أكثــر صعوبــة.

م 44-4:هنــاك ســتة أســاليب تعتبــر بدائــل مقبولــة لتقديــر
القيمــة الســوقية حلصــص امللكيــة غيــر املدرجــة يف البورصــة
(راجــع الفقــرة  16-7يف الطبعــة السادســة مــن دليــل ميــزان
املدفوعــات):
• سعر آخر معاملة
• القيمة الدفترية لألرصدة الذاتية
• صايف قيمة األصول
 oبما يف ذلك الشهرة واألصول غير امللموسة
 oما عدا الشهرة واألصول غير امللموسة
• أسلوب القيمة السوقية
• القيمة احلالية
• تقسيم القيمة العاملية

م 45-4:يعتمــد اختيــار األســلوب بالدرجــة األوىل علــى
توافــر املعلومــات الالزمــة لدعــم تطبيقــه .ومــن الناحيــة
العمليــة ،يمكــن اســتبعاد أســلوب أو أكثــر مــن هــذه األســاليب
بســبب نقــص املعلومــات املتاحــة لدعــم تطبيقــه .وعنــد اختيــار
أســلوب مــن األســاليب التــي يمكــن تطبيقهــا ،ينبغــي أن يكــون
االعتبــار األساســي هــو مــدى جنــاح هــذا األســلوب يف تقديــر

القيمــة الســوقية .وهنــاك اعتبــار آخــر وهــو الصرامــة يف تطبيــق
شــرط القيــد املتســق للبيانــات مــن جانــب املدينيــن والدائنيــن.
م 46-4:وتتضمــن الفقــرات التاليــة وصفــا أكثــر تفصيــا
لــكل أســلوب ،كمــا توفــر معلومــات عــن متطلبــات تطبيقــه
وحماذيــر اســتخدامه .فــإذا حــدث تغيــر جوهــري يف املركــز
املــايل للشــركة منــذ تاريــخ ســريان التقييــم (ولكــن قبــل التاريــخ
املرجعــي) ،قــد تكــون هنــاك حاجــة إىل إجــراء تعديــل .ومن أمثلة
هــذه األحــداث اجلوهريــة حكــم غيــر متوقــع يف دعــوى قضائيــة،
أو خفــض تصنيــف ائتمــاين أو رفعــه ،أو التوصــل اىل اختــراع
جديــد مهــم أو اكتشــاف أحــد املعــادن ،أو اإلفــاس.

سعر آخر معاملة
م 47-4:قــد يجــري تــداول أســهم حصــص امللكيــة غيــر
املدرجــة يف البورصــة مــن آن إىل آخــر ،ويمكــن اســتخدام أحــدث
أســعار تــم تــداول حصــص امللكيــة بهــا .ويجــب أن يمثــل ســعر
املعاملــة ســعر «الســوق» بيــن مشــتري مســتقل وبائــع مســتقل،
بــدون وقــوع أي مــن الطرفيــن حتــت قهــر أو إكــراه للدخــول
ويحبــذ أن تكــون
يف املعاملــة .و ُتفضــل املعامــات األحــدثُ ،
املعاملــة قــد جــرت خــال الســنة املاضيــة .وإذا كانــت أحــدث
معاملــة قــد تمــت قبــل أكثــر مــن ســنة ،فقــد يرغــب معــدو البيانــات
يف النظــر يف أســلوب بديــل.
االستخدام :يلزم استخدام سعر سوقي حديث للمعاملة.
احملاذيــر:

ال يتوافــر غالبــا بســبب انخفــاض تواتــر املعامــات يف
حصــص امللكيــة غيــر املدرجــة يف البورصــة .وعنــد
اســتخدام ســعر معاملــة يف املاضــي لتقييــم حصــص
امللكيــة ،ولكــن املعلومــات أصبحــت قديمــة ،قــد يكــون مــن
املفيــد اتبــاع اســتراتيجية لربــط القيمــة بقيمــة حمســوبة
بطريقــة أخــرى.

القيمة الدفترية لألرصدة الذاتية
م 48-4:ينطــوي أســلوب القيمــة الدفتريــة لألرصــدة الذاتيــة
( )OFBVعلــى تقييــم شــركة مــا بالقيمــة املدرجــة يف دفاترهــا
وفقــا للمعاييــر احملاســبية الدوليــة ( .)IASوتســتند القيمــة
الدفتريــة لألرصــدة الذاتيــة إىل دفاتــر مؤسســة االســتثمار
املباشــر ويمكــن العثــور عليهــا يف امليزانيــة العموميــة ضمــن
حقــوق املســاهمين .ويحتــوي تعريــف القيمــة الدفتريــة
لألرصــدة الذاتيــة علــى رأس املــال املدفــوع .وتتطلــب املعاييــر
احملاســبية الدوليــة إعــادة تقييــم األصــول املاليــة ســنويا ،علــى
األقــل ،وإدراج خمصصــات إلهــاك اآلالت واملعــدات.
م 49-4:القيمــة الدفتريــة لألرصــدة الذاتيــة هــي األســلوب
التي يوصى باستخدامه يف املسح املنسق لالستثمار املباشر
ويــرد وصفــه يف دليــل املســح املنســق لالســتثمار املباشــر.
االسـتخدام :يمكـن اسـتخدام هـذا األسـلوب عنـد مسـك الدفاتـر وفقـا
للمعاييـر احملاسـبية الدوليـة ،وتوافـر البيانـات مـن دفاتـر
مؤسسـة االسـتثمار املباشـر.
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احملاذيـر:

مرشد جتميع بيانات ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل
يف بعـض احلـاالت ،قـد حتظـر املعاييـر احملاسـبية الدوليـة
االعتـراف ببعـض األصـول غيـر امللموسـة التـي تنتجهـا شـركة
مـا لنفسـها (كاألسـماء التجاريـة ،وترويسـات مطبوعـات
الشـركات ،وحقـوق النشـر ،وقوائـم العملاء) .والشـهرة يمكـن
فقـط شـراؤها؛ حيـث ال يمكـن أن تنشـأ داخليـا .وقـد يجـري
تقييـم األصـول يف بعـض فئـات األصـول (األصـول احملتفـظ
بهـا حتـى تاريـخ االسـتحقاق) بالقيمـة االسـمية أو التكلفـة
التاريخيـة .وسـوف يـؤدي كل ذلـك إىل االنحـراف عـن القيمـة
السـوقية.

صايف قيمة األصول ،بما يف ذلك الشهرة واألصول
غير امللموسة املعترف بها
م 50-4:صــايف قيمــة األصــول ( )NAVهــو جممــوع
األصــول بالقيمــة اجلارية/الســوقية ناقصــا جممــوع
اخلصــوم (باســتثناء حصــص امللكيــة) بالقيمــة الســوقية.
ووفقــا ألســلوب التقييــم هــذاُ ،تق ـدَّر كافــة األصــول واخلصــوم
املاليــة وغيــر املاليــة للشــركة ،بمــا يف ذلــك األصــول غيــر
امللموســة ،بأســعار الفتــرة اجلاريــة .وينبغــي أن تســتند القيــم
إىل تقييمــات حديثــة جــدا — إذ يتحتــم بالفعــل أن تكــون
قــد ُأجريــت خــال الســنة الســابقة .ويمكــن إجــراء التقييمــات
مــن جانــب اإلدارة العليــا للشــركة أو مديريهــا ذوي املعرفــة
الواســعة ،أو عــن طريــق مدققيــن مســتقلين أو كليهمــا .ويمكــن
حســاب نســبة القيمــة الســوقية وتطبيقهــا (مــع إجــراء أو عــدم
إجــراء تعديــات الســيولة) إذا توافــرت معلومــات كافيــة (راجــع
أســلوب القيمــة الســوقية).
االســتخدام :يتطلــب هــذا األســلوب ،كحــد أدنــى ،قيــام الشــركة بتقييــم
األصــول واخلصــوم.
احملاذيــر:

قــد ُتســتبعد بعــض فئــات األصــول (مثــل األصــول غيــر
امللموســة) مــن صــايف قيمــة األصــول الذي تقدمه شــركة
مــا ،بينمــا يمكــن تقييــم أصــول أخــرى باســتخدام أســلوب
يــؤدي إىل االنحــراف عــن القيمــة الســوقية اجلاريــة
(مثــل التكلفــة التاريخيــة أو القيمــة االســمية) .وإذا
كانــت التقييمــات غيــر دقيقــة أو كانــت بعــض األصــول
ُتســتبعد مــن صــايف قيمــة األصــول ،يمكــن أن ينشــأ عــن
هــذا األســلوب تقديــر غيــر دقيــق للقيمــة الســوقية وقــد
تكــون األســاليب األخــرى أكثــر مالءمــة .ويتطلــب حســاب
نســب القيمــة الســوقية وجــود بورصــة واســعة إىل درجــة
معقولــة وذات حجــم تــداول مرتفــع.

صايف قيمة األصول ،ما عدا الشهرة واألصول غير
امللموسة املعترف بها
م 51-4:وفقــا ألســلوب التقييــم هــذاُ ،تق ـدَّر كافــة األصــول
واخلصــوم املاليــة وغيــر املاليــة للشــركة ،مــا عــدا األصــول
غيــر امللموســة ،بأســعار الفتــرة اجلاريــة .وينبغــي أن تســتند
القيــم إىل تقييمــات حديثــة جــدا — إذ يتحتــم بالفعــل أن تكــون
قــد ُأجريــت خــال الســنة الســابقة .ويمكــن إجــراء التقييمــات

مــن جانــب اإلدارة العليــا للشــركة أو مديريهــا ذوي املعرفــة
الواســعة ،أو عــن طريــق مدققيــن مســتقلين أو كليهمــا.
مُ 52-4:يالحــظ أن الفــرق بيــن هــذا األســلوب واألســلوب
الســابق مباشــرة هــو أن هــذا األســلوب يســتبعد الشــهرة
واألصــول غيــر امللموســة املعتــرف بهــا .غيــر أن تقديــر قيمــة
هــذه األصــول غالبــا مــا يكــون يف غايــة الصعوبــة .وإذا كان
يف اســتطاعة معــدي البيانــات وضــع تقديــرات دقيقــة نســبيا
حلصــص امللكيــة غيــر املدرجــة يف البورصــة والتــي تشــمل
فيحبــذ لــه
الشــهرة واألصــول غيــر امللموســة املعتــرف بهــاُ ،
القيــام بذلــك .فمــن شــأن ذلــك االتســاق بيــن تقديــرات األســهم
املدرجــة يف البورصــة (حيــث يجــري تــداول هــذه األســهم
بأســعار تعكــس قيمــة األصــول غيــر امللموســة) وتقديــرات
األســهم غيــر املدرجــة يف البورصــة.
االستخدام :قد يتم استخدام هذا األسلوب من جانب معدي البيانات
غيــر القادريــن علــى توفيــر تقديــرات دقيقــة تشــمل الشــهرة
واألصــول غيــر امللموســة املعتــرف بها.
احملاذيــر :قــد تشــكل الشــهرة واألصــول غيــر امللموســة جــزءا كبيــرا
مــن القيمــة اجلاريــة أو معظــم القيمــة اجلاريــة للعديــد مــن
مؤسســات االســتثمار املباشــر .وبالتــايل قــد ال تكــون هــذه
القيمــة ممثلــة للقيمــة الســوقية.

أسلوب القيمة السوقية
م 53-4:ينطــوي هــذا األســلوب علــى اســتخدام نســبة
للقيمــة الســوقية يجــري تقديرهــا كنســبة القيمــة الســوقية يف
البورصــة إىل القيمــة الدفتريــة لألرصــدة الذاتيــة احملســوبة
باســتخدام بيانــات جمموعــة مــن الشــركات املدرجــة يف
البورصــة .وعنــد إنشــاء نســبة القيمــة الســوقية وفقــا لهــذا
األســلوب ،يمكــن اســتخدام بيانــات البورصــة يف اقتصــاد
مــا إذا كانــت هــذه البورصــة واســعة وحجــم التــداول فيهــا
مرتفــع نســبيا ،وينبغــي اســتخدام املؤشــرات اإلقليميــة واســعة
وتســب تقديــرات القيــم
النطــاق إذا مل تتوافــر هــذه الظــروفُ .
الســوقية حلصــص ملكيــة االســتثمار املباشــر يف شــركات
غيــر مدرجــة يف البورصــة بضــرب القيمــة الدفتريــة لألرصــدة
الذاتيــة (حصــص امللكيــة) ملؤسســة االســتثمار املباشــر غيــر
املدرجة يف البورصة يف نســبة القيمة الســوقية (أي يف نســبة
القيمــة الســوقية يف البورصــة (البســط) إىل القيمــة الدفتريــة
لألرصــدة الذاتيــة للشــركات املدرجــة يف البورصــة (املقــام)).
وإذا مل تكــن القطاعــات املم َّثلــة يف البورصــة الواســعة
يف اقتصــاد معيــن مم ِّثلــة ملزيــج القطاعــات التــي تتبعهــا
مؤسســات االســتثمار املباشــر الواقعــة يف نفــس االقتصــاد،
ينبغــي تعديــل نســب القيمــة الســوقية التــي توضــع باســتخدام
بيانــات البورصــة الواســعة ،أو وضــع نســب منفــردة خملتلــف
جمموعــات القطاعــات كل علــى حــدة.
االستخدام :يعد هذا األسلوب مفيدا إذا كانت كل الشركات املدرجة
يف البورصــة تمثــل الصناعــة الوطنيــة تمثيــا جيــدا.
وعنــد مقارنــة هــذا األســلوب ببعــض أســاليب التقييــم
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االستثمار األجنبي املباشر
األخــرى ،بمــا فيهــا القيمــة الدفتريــة لألرصــدة الذاتيــة،
جنــد أنــه ُيــدرج األصــول غيــر امللموســة مثــل الشــهرة
بالكامــل يف عمليــة التقييــم.
احملاذيــر:

بعــض شــركات االســتثمار األجنبــي املباشــر احملليــة
الكبيــرة جــدا غيــر املدرجــة يف البورصــة قــد تكــون ممثلــة
للقطــاع املعنــي بالكامــل تقريبــا .حينئــذ يتعيــن اتبــاع
اســتراتيجية أخــرى تعكــس بشــكل أفضــل القيمــة الســوقية
لهــذه الشــركة .وبصــرف النظــر عــن ذلــك ،يمكــن النظــر
يف بعــض االعتبــارات األخــرى باعتبارهــا حماذيــر
ينطــوي عليهــا هــذا األســلوب — فعلــى ســبيل املثــال،
يشــكك بعــض املتخصصيــن يف افتــراض أن الشــركات
املدرجــة وغيــر املدرجــة يف البورصــة تســتخدم نفــس
نســبة األرصــدة الذاتيــة .فالشــركات املدرجــة يف ســوق
عامــة يجــب أن تلتــزم بقواعــد أكثــر صرامــة ،وأن تقــدم
معلومــات أكثــر تفصيــا للمشــاركين يف الســوق ،وغيــر
ذلــك .وأيضــا نظــرا ألن حصــص امللكيــة ســائلة ،فقــد
يتــم تداولهــا بعــاوة علــى ســعر األســهم غيــر املدرجــة
يف البورصــة .مــن الناحيــة األخــرى ،تخضــع معظــم
مؤسســات االســتثمار املباشــر غيــر املدرجــة يف
البورصــة لســيطرة املســتثمرين املباشــرين ،ويجــري
تــداول احلصــص املســيطرة عــادة بعــاوة علــى ســعر
احلصــص غيــر املســيطرة.

نسبة القيمة احلالية/السعر احلايل إىل اإليرادات
م 54-4:يمكــن تقديــر قيمــة حصــص امللكيــة غيــر املدرجة
يف البورصــة علــى أســاس القيمــة احلاليــة لتدفقــات اإليــرادات
ويعنــى هــذا األســلوب أساســا بقضيــة
املتوقعــة يف املســتقبلُ .
اختيــار ســعر خصــم مالئــم ،وهــو الســعر الــذي يمكــن االســتدالل
عليه من ســعر اخلصم الضمني الذي ُيحســب حلصص امللكية
املدرجــة يف البورصــة ،والتنبــؤ باألربــاح املســتقبلية .ويمكــن
تقريــب هــذا األســلوب ،يف أبســط صــورة ،بضــرب نســبة الســعر
الســائد يف الســوق أو القطــاع املعنــي إىل اإليــرادات يف أحــدث
إيــرادات ســابقة (تقريبيــة) للشــركة غيــر املدرجــة يف البورصــة
مــن أجــل حســاب الســعر .ويف هــذه احلالــةُ ،تســتخدم أحــدث
إيــرادات ســابقة كأســاس للتنبــؤ باإليــرادات املســتقبلية،
وتنطــوي نســبة الســعر الســائد يف الســوق إىل اإليــرادات علــى
ســعر اخلصــم.
االســتخدام :يعــد هــذا األســلوب أنســب لالســتخدام إذا توافــرت بيانــات
اإليــرادات بســهولة رغــم نقــص معلومــات امليزانيــة
العموميــة .وهــو يســتلزم أيضــا حســاب ســعر خصــم مالئــم
أو حســاب نســبة الســعر إىل اإليــرادات اســتنادا إىل ســوق
واســعة نوعــا مــا.
احملاذيــر:

يمكــن أن تنطــوي إيــرادات شــركة مــا علــى عنصــر شــديد
التقلــب كمــا يمكــن أن تكــون ســالبة (ممــا يــؤدي إىل
احلصــول علــى تقييمــات ســالبة حلصــص امللكيــة).
ونتيجــة لذلــك ،إذا توافــرت بيانــات اإليــرادات خــال

مــدة زمنيــة أطــول ،ينبغــي تمهيــد إيــرادات الشــركة .وإذا
توافــرت إيــرادات فتــرة واحــدة فقــط أو اســتندت أســعار
اخلصــم أو نســب الســعر إىل اإليــرادات إىل ســوق ضيقــة،
ُيفضــل اســتخدام وســائل أخــرى.

تقسيم القيمة العاملية
م 55-4:إذا كانــت حصــص امللكيــة يف مؤسســة اســتثمار
مباشــر معينــة غيــر مدرجــة يف البورصــة ،بينمــا كانــت هــذه
املؤسســة تنتمــي إىل جمموعــة مؤسســات عامليــة حصــص
ملكيتهــا مدرجــة يف البورصــة ،يمكــن حســاب القيمــة الســوقية
اجلاريــة جملموعــة املؤسســات العامليــة وتقســيمها علــى
املؤسســات العاملــة يف كل إقليــم اقتصــادي .وينبغــي أن
تســتند القيمة الســوقية اجلارية جملموعة املؤسســات العاملية
إىل الســعر الســوقي ألســهمها يف البورصــة التــي ُتتــداول فيهــا
أســهم رأســمالها ،كما ينبغي أن يســتند تقســيم هذه القيمة إىل
مؤشــر مالئم (مثل املبيعات ،أو صايف الدخل ،أو األصول ،أو
عــدد العامليــن) .وقــد يرغــب معــدو البيانــات يف االقتصــادات
الشــريكة يف النظــر يف اســتخدام نفــس املؤشــر ،حيثمــا أمكــن.
االســتخدام :يســتلزم هــذا األســلوب توافــر القيمــة الســوقية اجلاريــة
جملموعــة املؤسســات العامليــة .ويســتلزم أيضــا ســهولة
توافــر مؤشــر يرتبــط بالقيمــة الســوقية ارتباطــا كبيــرا.
وقــد ُيرجــح توافــر ذلــك يف جمموعــات املؤسســات
املتكاملــة أفقيــا.
احملاذيــر:

ســوف يــؤدي ضعــف االرتبــاط بيــن القيمــة الســوقية
حلصــص امللكيــة واملتغيــر املســتخدم يف تقســيم القيمــة
العامليــة إىل حــدوث تشــوهات — وتكــون احلساســية
إزاء التشــوهات أكبــر مــا يمكــن عندمــا تكــون النســبة
اخملصصــة إلقليــم اقتصــادي صغيــرة أو عندمــا تقــوم
جمموعــة املؤسســات العامليــة بأنــواع خمتلفــة مــن
األنشــطة يف أقاليــم اقتصاديــة خمتلفــة .ويف هــذه
احلالــةُ ،يفضــل اســتخدام أســاليب أخــرى.

معاجلة معامالت التسعير التحويلي

م 56-4:عنــد إجــراء معاملــة يف الســلع أو اخلدمــات بيــن
شــركتين ،ينبغــي قيــد هــذه املعاملــة بأســعار الســوق .ووفقــا
للطبعــة السادســة مــن دليــل ميــزان املدفوعــات ،يعــرف
ســعر الســوق بأنــه «املبلــغ الــذي يدفعــه الطــرف الراغــب يف
الشــراء القتنــاء شــئ مــا مــن الطــرف الراغــب يف البيــع  ...علــى
أســاس االعتبــارات التجاريــة وحدهــا — أي مــا يســمى أحيانــا
«الســعر احلــر» (الفقــرة  68-3يف الطبعــة السادســة مــن دليــل
ميــزان املدفوعــات).

م 57-4:نظــرا لطبيعــة العالقــة بيــن الشــركات ذات الصلــة
بموجــب عالقــة االســتثمار املباشــر ،فــإن قيمــة املعاملــة
اخلاصــة بســلعة أو خدمــة مــا بيــن الشــركات ذات الصلــة قــد
ال تعكــس دائمــا القيمــة الســوقية .ويشــير «التســعير التحويلــي»
ملعامــات فيمــا بيــن الشــركات ذات الصلــة إىل هــذا التشــوه
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بيــن قيــم املعامــات والقيــم الســوقية .وقــد يكــون الدافــع وراء
التســعير التحويلــي توزيــع الدخــل أو ضــخ حصــص ملكيــة.
وتوصــي الطبعــة السادســة مــن دليــل ميــزان املدفوعــات
بإجــراء تعديــات لتصحيــح مــن أثــر التســعير التحويلــي ،وذلــك
يف احلــاالت غيــر العاديــة التــي يكــون التشــوه فيهــا كبيــرا
والبيانــات متوافــرة للقيــام بذلــك.
م 58-4:حتديــد حــاالت التســعير التحويلــي واختيــار أفضل
القيــم املكافئــة ألســعار الســوق لتحــل حمــل قيــم املعامــات
املبلغــة هــو ممارســة تدعــو إىل إعمــال احلــذر واحلكــم علــى
أســاس مــن املعرفــة الوافيــة .ويف معظــم احلــاالت ،ال بــد
أن يكــون أســاس هــذا احلكــم هــو مســوح العينــة ،أو االتصــال
بالشــركات والهيئــات احلكوميــة التــي جتــري معامــات
دوليــة علــى نطــاق واســع ،أو املعلومــات املتبادلــة بيــن معــدي
البيانــات يف االقتصــادات الشــريكة ،أو البحــوث اإلحصائيــة
املماثلــة .وتؤثــر التعديــات التــي ُتــرى مقابــل التســعير
التحويلــي علــى بيانــات االقتصــاد املقابــل .وبالتــايل ،مــن
املفيــد تبــادل املعلومــات مــع معــدي البيانــات يف االقتصــادات
املقابلــة (قــدر اإلمــكان) جتنبــا حلــاالت عدم االتســاق .ويحتوي
الفصــل  11يف هــذا املرشــد علــى مزيــد مــن التفاصيــل حــول
معاملــة التســعير التحويلــي.

توزيعات األرباح املستترة
م 59-4:يف حالة تقديم املستثمر املباشر سلعة أو خدمة
إىل مؤسســة االســتثمار املباشــر بأكثــر مــن قيمتهــا ،فــإن الفــرق
بيــن القيمــة الســوقية وســعر الفاتــورة لهــذه الســلعة أو اخلدمــة
يعــد بالفعــل توزيعــا لألربــاح مــن مؤسســة االســتثمار املباشــر
إىل املســتثمر املباشــر (توزيعــات أربــاح مســتترة) .وينبغــي أن
تشــهد العائــدات املوزعــة وإجمــايل عائــدات مؤسســة االســتثمار
املباشــر تعديــا بالزيــادة يعــادل هــذا الفــرق (ويف ميــزان
املدفوعــات ،ينبغــي موازنــة ذلــك عــن طريــق إجــراء تعديــل
بالتخفيــض لقيمــة التجــارة يف الســلع أو اخلدمــات).
م 60-4:يف حالة تقديم مؤسسة االستثمار املباشر سلعة
أو خدمــة إىل املســتثمر املباشــر بأقــل مــن قيمتهــا ،فــإن الفــرق
يف املبلــغ املدفــوع بالقيمــة الســوقية واملبلــغ املدفــوع بســعر
الفاتــورة يعــد بالفعــل إعــادة لألصــول مــن مؤسســة االســتثمار
املباشــر إىل املســتثمر املباشــر أو تخفيــض ألصــول مؤسســة
ويعامــل هــذا
االســتثمار املباشــر مــن جانــب املســتثمر املباشــر.
َ
الفــرق كتوزيعــات أربــاح مســتترة؛ وينبغــي أن تشــهد عائــدات

مؤسســة االســتثمار املباشــر تعديــا بالزيــادة ،كمــا ينبغــي أن
تشــهد قيمــة الســلع أو اخلدمــات تعديــا بالزيــادة يعــادل هــذا
الفــرق ،كمــا ورد يف احلالــة الســابقة.
م 61-4:ينبغــي ملعــدي البيانــات إدراك أن توزيعــات
األربــاح والعائــدات احملولــة يجــب ســدادها مــن األربــاح
احملققــة .وإذا كانــت األربــاح املتراكمــة ال تغطــي توزيعــات
األربــاح والعائــدات املوزعــة ،ينبغــي معاملــة املبلــغ اإلضــايف
املدفــوع كســحب مــن حصــص امللكيــة.

الضخ املستتر حلصص امللكية
م 62-4:يف حالــة تقديــم املســتثمر املباشــر ســلعة أو
خدمــة إىل مؤسســة االســتثمار املباشــر بأقــل مــن قيمتهــا،
أو تقديــم مؤسســة االســتثمار املباشــر ســلعة أو خدمــة إىل
املســتثمر املباشــر بأكثــر مــن قيمتهــا ،فــإن الفــرق بيــن القيمــة
الســوقية وســعر الفاتــورة يعــد بالفعــل ضخــا حلصــص امللكيــة
يف مؤسســة االســتثمار املباشــر مــن جانــب املســتثمر املباشــر.
وهــذا الضــخ يأخــذ شــكل تقديــم أصــول إضافيــة (بخــس قيمــة
الســلع يف الفواتيــر) أو نقــد ســائل (املغــاالة يف قيــم الفواتيــر).
وينبغــي تعديــل قيــم معامــات حصــص امللكيــة للتخلــص مــن
أثــر التســعير التحويلــي .وينبغــي أيضــا إجــراء تعديــل يف أربــاح
مؤسســة اإلســتثمار املباشــر بالتخفيــض بنفــس القيمــة.

املؤسسة األم صاحبة السيطرة النهائية

م 63-4:يركز هذا اجلزء من املرشــد على حتديد العالقات
بيــن الشــركات والتــي تعــد مهمــة لألغــراض التحليليــة — ســواء
عــن طريــق حتديــد االقتصــاد الــذي تقــع فيــه اجلهــة صاحبــة
الســيطرة النهائيــة علــى االســتثمار املوجــه إىل الداخــل؛ أو عــن
طريــق تطبيــق مبــدأ الوجهــة علــى بيانــات االســتثمار املباشــر
بالنســبة للمؤسســات الزميلــة واالســتثمار العكســي.
م 64-4:مــن املهــم حتديــد املؤسســة األم صاحبــة الســيطرة
النهائيــة ( )Ultimate Controlling Parent -UCPعلــى شــركة
مقيمــة تربطهــا بهــا عالقــة اســتثمار مباشــر ،وذلــك ألغــراض
التطبيــق الســليم ملبــدأ الوجهــة عنــد إعــداد إحصــاءات االقتصــاد
الشــريك (ويتنــاول الفصــل  7مبــدأ الوجهــة ،إىل جانــب عــرض
البيانات على أســاس األصول /اخلصوم؛ راجع أيضا اجلدول
م .)2-4 :ويحــدد اقتصــاد إقامــة املؤسســة األم صاحبــة
الســيطرة النهائيــة كيفيــة معاملــة املراكــز بيــن املؤسســات
الزميلــة (انظــر الشــكل البيــاين م.)2-4 :

الشكل البياين م 2-4 :االرتباط بين إقامة املؤسسة األم صاحبة السيطرة النهائية ومعاملة املؤسسات الزميلة
إذا كانت املؤسسة األم صاحبة السيطرة النهائية مقيمة

ُتقيد املراكز واملعامالت بين املؤسسات الزميلة باعتبارها موجهة إىل اخلارج

إذا كانت املؤسسة األم صاحبة السيطرة النهائية غير مقيمة

ُتقيد املراكز واملعامالت بين املؤسسات الزميلة باعتبارها موجهة إىل الداخل

يف حالة عدم وجود مؤسسة أم صاحبة سيطرة نهائية أو إذا كانت
املؤسسة األم صاحبة السيطرة النهائية غير معروفة

ُتقيــد مراكــز ومعامــات األصــول بيــن املؤسســات الزميلــة باعتبارهــا موجهــة إىل اخلــارج ،و ُتقيــد مراكــز
ومعامــات اخلصــوم بيــن املؤسســات الزميلــة باعتبارهــا موجهــة إىل الداخــل
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االستثمار األجنبي املباشر
اجلدول م 2-4 :معاملة االستثمار املباشر بموجب عرض البيانات على أساس األصول/اخلصوم
وعلى أساس مبدأ الوجهة
عرض البيانات على أساس األصول/اخلصوم
األصول:

مبدأ الوجهة
االستثمارات املوجهة إىل اخلارج:

استثمارات املستثمرين املباشرين املقيمين يف مؤسسات االستثمار املباشر التابعة
استثمارات املستثمرين املباشرين املقيمين يف مؤسسات
لهم يف اخلارج
االستثمار املباشر التابعة لهم يف اخلارج
ُيطرح منها
ُيضاف إليها
االستثمارات العكسية من جانب مؤسسات االستثمار املباشر يف اخلارج يف مستثمريها املباشرين املقيمين
االستثمارات العكسية من جانب مؤسسات االستثمار
املباشر املقيمة يف مستثمريها املباشرين يف اخلارج
ُيضاف إليها
اســتثمارات املؤسســات الزميلة املقيمة يف مؤسســات زميلة أخرى يف اخلارج إذا كانت املؤسســة األم صاحبة
ُيضاف إليها
اســتثمارات املؤسســات الزميلــة املقيمــة يف مؤسســات زميلــة الســيطرة النهائيــة مقيمة
ُيطرح منها
أخــرى يف اخلــارج
اســتثمارات املؤسســات الزميلــة يف اخلــارج يف املؤسســات الزميلــة املقيمــة إذا كانــت املؤسســة األم صاحبــة
الســيطرة النهائيــة مقيمــة
اخلصوم:

االستثمارات املوجهة إىل الداخل:

استثمارات املستثمرين املباشرين يف اخلارج يف مؤسسات استثمارات املستثمرين املباشرين يف اخلارج يف مؤسسات االستثمار املباشر املقيمة
ُيطرح منها
االستثمار املباشر املقيمة التابعة لهم
االستثمارات العكسية من جانب مؤسسات االستثمار املباشر املقيمة يف مستثمريها املباشرين يف اخلارج
ُيضاف إليها
ُيضاف إليها
االستثمارات العكسية من جانب مؤسسات االستثمار
اســتثمارات املؤسســات الزميلــة يف اخلــارج يف املؤسســات الزميلــة املقيمــة إذا كانــت املؤسســة األم صاحبــة
املباشر يف اخلارج يف مستثمريها املباشرين املقيمين
الســيطرة النهائيــة غيــر مقيمــة
ُيضاف إليها
اســتثمارات املؤسســات الزميلــة يف اخلــارج يف املؤسســات ُيطرح منها
اســتثمارات املؤسســات الزميلــة املقيمــة يف املؤسســات الزميلــة يف اخلــارج إذا كانــت املؤسســة األم صاحبــة
الزميلــة املقيمــة
الســيطرة النهائيــة غيــر مقيمــة

م 65-4:يتــم حتديــد املؤسســة األم صاحبــة الســيطرة
النهائيــة علــى مؤسســة زميلــة عــن طريــق تتبــع سلســلة
امللكيــة بــدءا مــن املؤسســة الزميلــة املقيمــة مــرورا بروابــط
الســيطرة (ملكيــة أكثــر مــن  %50مــن القــوة التصويتيــة) حتــى
يتــم الوصــول إىل فــرد أو أســرة معيشــية أو شــركة ال تخضــع
لســيطرة شــركة أخــرى .وإذا مل يكــن هنــاك أي شــركة أو فــرد
أو أســرة معيشــية تســيطر علــى الشــركة املقيمــة ،يمكــن اعتبــار
الشــركة املقيمــة هــي نفســها املؤسســة األم صاحبــة الســيطرة
النهائيــة.
م 66-4:االســتمارة النموذجيــة  18يف امللحــق  8تطلــب
معلومــات عمــا إذا كانــت املؤسســة األم صاحبــة الســيطرة
النهائيــة مقيمــة أم غيــر مقيمــة.

االستثمار العكسي

م 67-4:يشــير االســتثمار العكســي إىل مراكــز أصــول
حتتفــظ بهــا مؤسســات االســتثمار املباشــر يف مســتثمريها
املباشــرين .ويف حالــة مراكــز حصــص امللكيــة ،فــإن ملكيــة
مؤسســة االســتثمار املباشــر حلصــص امللكيــة ال تتيــح نســبة
 %10أو أكثــر مــن القــوة التصويتيــة (وخالفــا لذلــك ،تنشــأ
عالقــة لالســتثمار املباشــر املتبــادل حيــث تكــون كل شــركة
مســتثمر مباشــر يف األخــرى).
م 68-4:تختلــف معاملــة االســتثمار العكســي وفقــا
لعــرض البيانــات حســب مبــدأ الوجهــة عــن معاملتــه وفقــا

لعــرض البيانــات علــى أســاس األصول/اخلصــوم .فبموجــب
عــرض البيانــات علــى أســاس األصول/اخلصــوم ،يقيــد
االســتثمار العكســي علــى أســاس إجمــايل األصــول واخلصــوم.
أمــا بموجــب عــرض البيانــات حســب مبــدأ الوجهــةُ ،ينظــر
إىل االســتثمار العكســي باعتبــاره مركــز اســتثمارات موجهــة
إىل الداخــل (ســالب) بالنســبة ملؤسســة االســتثمار املباشــر
وباعتبــاره مركــز اســتثمارات موجهــة إىل اخلــارج (ســالب)
بالنســبة للمســتثمر املباشــر (راجــع اجلــدول م.)3-4 :

طريقة عرض االستثمار املباشر

م 69-4:العناصــر األساســية يف ميــزان املدفوعــات
ووضــع االســتثمار الــدويل تســتخدم عــرض بيانــات االســتثمار
املباشــر علــى أســاس األصول/اخلصــوم ،واملعــد حســبما إذا
كان االســتثمار يرتبــط بأصــل أم بخصــم .ومبــدأ الوجهــة،
املعد حســب اجتاه عالقة االســتثمار املباشــر (اســتثمار موجه
إىل الداخــل ،اســتثمار مباشــر يف االقتصــاد القائــم باإلبــاغ،
واســتثمار موجــه إىل اخلــارج ،اســتثمار مباشــر يف اخلــارج)،
هــو املبــدأ املســتخدم يف املســح املنســق لالســتثمار املباشــر.
ويمكــن تطبيــق مبــدأ الوجهــة علــى وضــع االســتثمار الــدويل
6
واحلســاب املــايل يف ميــزان املدفوعــات ودخــل االســتثمار.
 6يوضــح اإلطــار  4-6يف الطبعــة السادســة مــن دليــل ميــزان املدفوعــات
إعــادة ترتيــب العناصــر األساســية ملراكــز ومعامــات االســتثمار املباشــر.
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مرشد جتميع بيانات ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل

اجلدول م 3-4 :عرض بيانات األصول/اخلصوم املعد من مسح االستثمار األجنبي املباشر
(استمارة املسح النموذجية  18يف امللحق )8
العناصر األساسية يف وضع االستثمار الدويل

مسح االستثمار األجنبي املباشر من املراكز

أصول االستثمار املباشر
حصص امللكية وأسهم صناديق االستثمار
مستثمر مباشر يف مؤسسة استثمار مباشر ()DIENT

مطالبات حصص امللكية على مؤسسة االستثمار املباشر (استثمار موجه إىل اخلارج )+

مؤسسة استثمار مباشر يف مستثمر مباشر ()DI
(استثمار عكسي)

مطالبات حصص امللكية على مستثمر مباشر (استثمار موجه إىل الداخل )-

بين مؤسسات زميلة
إذا كانت املؤسسة األم صاحبة السيطرة النهائية مقيمة

مطالبــات حصــص امللكيــة علــى املؤسســات الزميلــة إذا كانــت املؤسســة األم صاحبــة الســيطرة النهائيــة
مقيمــة (اســتثمار موجــه إىل اخلــارج )+

إذا كانت املؤسسة األم صاحبة السيطرة النهائية غير مقيمة

مطالبــات حصــص امللكيــة علــى املؤسســات الزميلــة إذا كانــت املؤسســة األم صاحبــة الســيطرة النهائيــة
غيــر مقيمــة (اســتثمار موجــه إىل الداخــل )-

إذا كانت املؤسسة األم صاحبة السيطرة النهائية غير معروفة

مطالبــات حصــص امللكيــة علــى املؤسســات الزميلــة إذا كانــت املؤسســة األم صاحبــة الســيطرة النهائيــة
غيــر معروفــة (اســتثمار موجــه إىل اخلــارج )+

أدوات الدين
مستثمر مباشر يف مؤسسة استثمار مباشر

مطالبات الدين على مؤسسة استثمار مباشر (استثمار موجه إىل اخلارج )+

مؤسسة استثمار مباشر يف مستثمر مباشر (استثمار عكسي)

مطالبات الدين على مستثمر مباشر (استثمار موجه إىل الداخل )-

بين مؤسسات زميلة
إذا كانت املؤسسة األم صاحبة السيطرة النهائية مقيمة

مطالبــات الديــن علــى املؤسســات الزميلــة إذا كانــت املؤسســة األم صاحبــة الســيطرة النهائيــة مقيمــة
(اســتثمار موجــه إىل اخلــارج )+

إذا كانت املؤسسة األم صاحبة السيطرة النهائية غير مقيمة

مطالبــات الديــن علــى املؤسســات الزميلــة إذا كانــت املؤسســة األم صاحبــة الســيطرة النهائيــة غيــر مقيمــة
(اســتثمار موجــه إىل الداخــل )-

إذا كانت املؤسسة األم صاحبة السيطرة النهائية غير معروفة

مطالبــات الديــن علــى املؤسســات الزميلــة إذا كانــت املؤسســة األم صاحبــة الســيطرة النهائيــة غيــر معروفــة
(اســتثمار موجــه إىل اخلــارج )+

خصوم االستثمار املباشر
حصص امللكية وأسهم صناديق االستثمار
مستثمر مباشر يف مؤسسة استثمار مباشر

خصوم حصص امللكية جتاه مستثمر مباشر (استثمار موجه إىل الداخل )+

مؤسسة استثمار مباشر يف مستثمر مباشر (استثمار عكسي)

خصوم حصص امللكية جتاه مؤسسة استثمار مباشر (استثمار موجه إىل اخلارج )-

بين مؤسسات زميلة
إذا كانت املؤسسة األم صاحبة السيطرة النهائية مقيمة

خصــوم حصــص امللكيــة جتــاه املؤسســات الزميلــة إذا كانــت املؤسســة األم صاحبــة الســيطرة النهائيــة
مقيمــة (اســتثمار موجــه إىل اخلــارج )-

إذا كانت املؤسسة األم صاحبة السيطرة النهائية غير مقيمة

خصــوم حصــص امللكيــة جتــاه املؤسســات الزميلــة إذا كانــت املؤسســة األم صاحبــة الســيطرة النهائيــة
غيــر مقيمــة (اســتثمار موجــه إىل الداخــل )+

إذا كانت املؤسسة األم صاحبة السيطرة النهائية غير معروفة

خصــوم حصــص امللكيــة جتــاه املؤسســات الزميلــة إذا كانــت املؤسســة األم صاحبــة الســيطرة النهائيــة
غيــر معروفــة (اســتثمار موجــه إىل الداخــل )+

أدوات الدين
مستثمر مباشر يف مؤسسة استثمار مباشر

خصوم الدين جتاه مستثمر مباشر (استثمار موجه إىل الداخل )+

مؤسسة استثمار مباشر يف مستثمر مباشر (استثمار عكسي)

خصوم الدين جتاه مؤسسة استثمار مباشر (استثمار موجه إىل اخلارج )-

بين مؤسسات زميلة
إذا كانت املؤسسة األم صاحبة السيطرة النهائية مقيمة

خصــوم الديــن جتــاه املؤسســات الزميلــة إذا كانــت املؤسســة األم صاحبــة الســيطرة النهائيــة مقيمــة
(اســتثمار موجــه إىل اخلــارج )-

إذا كانت املؤسسة األم صاحبة السيطرة النهائية غير مقيمة

خصــوم الديــن جتــاه املؤسســات الزميلــة إذا كانــت املؤسســة األم صاحبــة الســيطرة النهائيــة غيــر مقيمــة
(اســتثمار موجــه إىل الداخــل )+

إذا كانت املؤسسة األم صاحبة السيطرة النهائية غير معروفة

خصــوم الديــن جتــاه املؤسســات الزميلــة إذا كانــت املؤسســة األم صاحبــة الســيطرة النهائيــة غيــر معروفــة
(اســتثمار موجــه إىل الداخــل )+
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االستثمار األجنبي املباشر

اجلدول م3-4 :

عرض بيانات األصول/اخلصوم املعد من مسح االستثمار األجنبي املباشر
(استمارة املسح النموذجية  18يف امللحق ( )8تابع)

العناصر األساسية يف ميزان املدفوعات

مسح االستثمار األجنبي املباشر من املعامالت
(زيادات — تخفيضات)

أصول االستثمار املباشر
حصص امللكية وأسهم صناديق االستثمار
حصص امللكية بخالف األرباح املعاد استثمارها
مستثمر مباشر يف مؤسسة استثمار مباشر

مطالبات حصص امللكية على مؤسسة االستثمار املباشر (استثمار موجه إىل اخلارج )+

مؤسسة استثمار مباشر يف مستثمر مباشر (استثمار عكسي)

مطالبات حصص امللكية على مستثمر مباشر (استثمار موجه إىل الداخل )-

بين مؤسسات زميلة
إذا كانت املؤسسة األم صاحبة السيطرة النهائية مؤسسة مقيمة

مطالبــات حصــص امللكيــة علــى املؤسســات الزميلــة إذا كانــت املؤسســة األم صاحبــة الســيطرة
النهائيــة مؤسســة مقيمــة (اســتثمار موجــه إىل اخلــارج )+

إذا كانت املؤسسة األم صاحبة السيطرة النهائية مؤسسة غير مقيمة

مطالبــات حصــص امللكيــة علــى املؤسســات الزميلــة إذا كانــت املؤسســة األم صاحبــة الســيطرة
النهائيــة مؤسســة غيــر مقيمــة (اســتثمار موجــه إىل الداخــل )-

إذا كانت املؤسسة األم صاحبة السيطرة النهائية مؤسسة غير معروفة

مطالبــات حصــص امللكيــة علــى املؤسســات الزميلــة إذا كانــت املؤسســة األم صاحبــة الســيطرة
النهائيــة مؤسســة غيــر معروفــة (اســتثمار موجــه إىل اخلــارج )+

األرباح املعاد استثمارها

(صــايف دخــل مؤسســة االســتثمار املباشــر – مكاســب أو خســائر احليــازة املتحققــة وغيــر املتحققــة
املدرجــة يف صــايف الدخــل)
* النســبة املئويــة احملتفــظ بهــا يف مؤسســة االســتثمار املباشــر غيــر املقيمــة (اســتثمار موجــه إىل
اخلــارج )+

أدوات الدين
مستثمر مباشر يف مؤسسة استثمار مباشر

مطالبات الدين على مؤسسة استثمار مباشر (استثمار موجه إىل اخلارج )+

مؤسسة استثمار مباشر يف مستثمر مباشر (استثمار عكسي)

مطالبات الدين على مستثمر مباشر (استثمار موجه إىل الداخل )-

بين مؤسسات زميلة
إذا كانت املؤسسة األم صاحبة السيطرة النهائية مؤسسة مقيمة

مطالبــات الديــن علــى املؤسســات الزميلــة إذا كانــت املؤسســة األم صاحبــة الســيطرة النهائيــة مؤسســة
مقيمــة (اســتثمار موجــه إىل اخلــارج )+

إذا كانت املؤسسة األم صاحبة السيطرة النهائية مؤسسة غير مقيمة

مطالبــات الديــن علــى املؤسســات الزميلــة إذا كانــت املؤسســة األم صاحبــة الســيطرة النهائيــة مؤسســة
غيــر مقيمــة (اســتثمار موجــه إىل الداخــل )-

إذا كانت املؤسسة األم صاحبة السيطرة النهائية مؤسسة غير معروفة

مطالبــات الديــن علــى املؤسســات الزميلــة إذا كانــت املؤسســة األم صاحبــة الســيطرة النهائيــة مؤسســة
غيــر معروفــة (اســتثمار موجــه إىل اخلــارج )+

خصوم االستثمار املباشر
حصص امللكية وأسهم صناديق االستثمار
حصص امللكية بخالف األرباح املعاد استثمارها
مستثمر مباشر يف مؤسسة استثمار مباشر

خصوم حصص امللكية جتاه مستثمر مباشر (استثمار موجه إىل الداخل )+

مؤسسة استثمار مباشر يف مستثمر مباشر (استثمار عكسي)

خصوم حصص امللكية جتاه مؤسسة استثمار مباشر (استثمار موجه إىل اخلارج )-

بين مؤسسات زميلة
إذا كانت املؤسسة األم صاحبة السيطرة النهائية مؤسسة مقيمة

خصــوم حصــص امللكيــة جتــاه املؤسســات الزميلــة إذا كانــت املؤسســة األم صاحبــة الســيطرة النهائيــة
مؤسســة مقيمة (اســتثمار موجه إىل اخلارج )-

إذا كانت املؤسسة األم صاحبة السيطرة النهائية مؤسسة غير مقيمة

خصــوم حصــص امللكيــة جتــاه املؤسســات الزميلــة إذا كانــت املؤسســة األم صاحبــة الســيطرة النهائيــة
مؤسســة غيــر مقيمــة (اســتثمار موجــه إىل الداخــل )+

إذا كانت املؤسسة األم صاحبة السيطرة النهائية مؤسسة غير معروفة

خصــوم حصــص امللكيــة جتــاه املؤسســات الزميلــة إذا كانــت املؤسســة األم صاحبــة الســيطرة النهائيــة
مؤسســة غيــر معروفــة (اســتثمار موجــه إىل الداخــل )+

األرباح املعاد استثمارها

(صــايف دخــل مؤسســة االســتثمار املباشــر – مكاســب أو خســائر احليــازة املتحققــة وغيــر املتحققــة
املدرجــة يف صــايف الدخــل)
* النســبة املئويــة احملتفــظ بهــا يف مؤسســة االســتثمار املباشــر غيــر املقيمــة (اســتثمار موجــه إىل
الداخــل )+
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اجلدول م 3-4:عرض بيانات األصول/اخلصوم املعد من مسح االستثمار األجنبي املباشر
(استمارة املسح النموذجية  18يف امللحق ( )8تتمة)
أدوات الدين
مستثمر مباشر يف مؤسسة استثمار مباشر

خصوم الدين جتاه مستثمر مباشر (استثمار موجه إىل الداخل )+

مؤسسة استثمار مباشر يف مستثمر مباشر (استثمار عكسي)

خصوم الدين جتاه مؤسسة استثمار مباشر (استثمار موجه إىل اخلارج )-

بين مؤسسات زميلة
إذا كانت املؤسسة األم صاحبة السيطرة النهائية مقيمة

خصــوم الديــن جتــاه املؤسســات الزميلــة إذا كانــت املؤسســة األم صاحبــة الســيطرة النهائيــة مقيمــة
(اســتثمار موجــه إىل اخلــارج )-

إذا كانت املؤسسة األم صاحبة السيطرة النهائية غير مقيمة

خصــوم الديــن جتــاه املؤسســات الزميلــة إذا كانــت املؤسســة األم صاحبــة الســيطرة النهائيــة غيــر مقيمــة
(اســتثمار موجــه إىل الداخــل )+

إذا كانت املؤسسة األم صاحبة السيطرة النهائية غير معروفة

خصــوم الديــن جتــاه املؤسســات الزميلــة إذا كانــت املؤسســة األم صاحبــة الســيطرة النهائيــة غيــر معروفــة
(اســتثمار موجــه إىل الداخــل )+

وعنــد اســتخدام املســح املنســق لالســتثمار املباشــر كمصــدر
للبيانــات الالزمــة إلعــداد بيانــات االســتثمار املباشــر ،ينبغــي
ملعــدي البيانــات إعــادة ترتيــب بيانــات هــذا املســح املعروضــة
حســب مبــدأ الوجهــة لتصبــح معروضــة علــى أســاس األصــول/
اخلصوم.

م 70-4:يتنــاول الفصــل  7مــن هــذا املرشــد وكذلــك
اجلدوليــن م 2-4 :و م 3-4 :عرضيــن ملعلومــات االســتثمار
املباشــر — العرض على أســاس األصول/اخلصوم والعرض
حســب مبــدأ الوجهــة .ويعــد حتديــد املؤسســات الزميلــة مهمــا
لتبويــب املراكــز والتدفقــات بصــورة مالئمــة حســب مبــدأ
الوجهــة.

إعداد البيانات

حساب أرباح االستثمار املباشر

م 71-4:تقيــس أربــاح االســتثمار املباشــر أربــاح األنشــطة
اجلاريــة .لذلــك ،ينبغــي حســاب هــذه القيمــة قبــل االعتــراف
بمكاســب وخســائر االقتنــاء والبنــود غيــر العاديــة .وينبغــي
إبــاغ أربــاح تشــغيل مؤسســة االســتثمار املباشــر بعــد خصــم
خمصصــات اإلهــاك وخمصصــات ضرائــب الشــركات التــي
تفرضهــا احلكومــة علــى هــذه األربــاح يف االقتصــاد املضيــف.
وينبغــي قيــاس اإلهــاك ،مــن حيــث املبــدأ ،علــى أســاس
تكلفــة اإلحــال اجلاريــة ،ال ســيما إذا توافــرت قيــم ســوقية
ألرقــام املراكــز .وإذا مل تتوافــر بيانــات عــن األصــول القابلــة
لالســتهالك وعــن اإلهــاك إال علــى أســاس القيمــة الدفتريــة
أو التكلفــة التاريخيــة ،ينبغــي تعديــل هــذه القيــم حيثمــا أمكــن
لتكــون علــى أســاس تكلفــة اإلحــال اجلاريــة .وينبغــي أن يضــع
معــدو البيانــات تقديــرات أربــاح االســتثمار املباشــر ،ومراكــز

االســتثمار املباشــر ،اســتنادا إىل القيمة الســوقية اجلارية .وإذا
مل تتوافــر القيــم الســوقية ،ينبغــي تعديــل بيانــات االســتثمار
املباشــر بالقيمــة الدفتريــة لتعكــس تقديــرات القيــم الســوقية.

م 72-4:ينبغــي اســتبعاد اآلتــي مــن أربــاح مؤسســات
االســتثمار املباشــر املبلغــة باســتخدام مفهــوم قيــاس أداء
العمليــات اجلاريــة (:)COPC

• أي مكاســب أو خســائر ناشــئة عــن فــروق التقييــم ،مثــل
شــطب قيمــة اخملــزون ،أو تخفيضهــا ،أو زيادتهــا.

• مكاســب أو خســائر األجهــزة واملعــدات نتيجــة اإلغــاق
اجلزئــي او الكلــي للشــركة

• شــطب قيمــة األصــول غيــر امللموســة ،بمــا يف ذلــك
الشــهرة ،نتيجــة أحــداث غيــر عاديــة (غيــر أن االســتهالك
العــادي لألصــول غيــر امللموســة ُيــدرج كمصــروف
وفقــا ملفهــوم قيــاس أداء العمليــات اجلاريــة)
• املكاســب أو اخلســائر غيــر العاديــة (مثــل خســائر شــركة
التأميــن نتيجــة حلــدث كارثــي)

• شــطب قيمــة مصروفــات البحــوث والتطويــر التــي تــم
رســملتها يف فتــرة ســابقة

• خمصصات خسائر العقود طويلة األجل

• مكاسب وخسائر أسعار الصرف التي تتحملها مؤسسة
االســتثمار املباشــر نتيجــة أنشــطة املتاجــرة وحيــازات
األصــول واخلصــوم بالعملــة األجنبيــة
• مكاســب أو خســائر غيــر متحققــة نتيجــة إعــادة تقييــم
األصــول الثابتــة واالســتثمارات واخلصــوم

• مكاســب أو خســائر حققتهــا الشــركة مــن التصــرف يف
األصــول (بخــاف اخملــزون) أو اخلصــوم

		 385
االستثمار األجنبي املباشر
م 73-4:ينطبــق اســتبعاد مكاســب وخســائر االقتنــاء
املتحققــة وغيــر املتحققــة علــى كافــة مؤسســات االســتثمار
املباشــر ،بمــا يف ذلــك البنــوك وجتــار األوراق املاليــة الذيــن
يشــكل حتقيــق هــذه املكاســب بالنســبة لهــم أهميــة أو يعــد
العنصر الرئيســي يف نشــاطهم .ومن شــأن ذلك تعزيز االتســاق
مــع حســاب ومعاملــة األربــاح يف احلســابات االقتصاديــة
القوميــة التــي تعــد وفــق املبــادئ التوجيهيــة لنظــام احلســابات
القوميــة.
م 74-4:تتضمــن أربــاح مؤسســة االســتثمار املباشــر
وفقــا ملفهــوم قيــاس أداء العمليــات اجلاريــة كافــة األربــاح
املســتحقة لهــذه املؤسســة مــن أي شــركات أخــرى تكــون
مؤسســة االســتثمار املباشــر ،نفســها ،مســتثمر مباشــر فيهــا
— فأربــاح مؤسســة االســتثمار املباشــر تتضمــن األربــاح
التــي تعيــد الشــركة اســتثمارها مــن االســتثمار املباشــر ،وليــس
فقــط أي أربــاح حمولــة.
م 75-4:وفقــا إلطــار عالقــات االســتثمار املباشــر
( ،)FDIRينبغــي عــزو أربــاح كل شــركة يف سلســلة امللكيــة
املعــاد اســتثمارها إىل كل مســتثمر مــن املســتثمرين
املباشــرين أصحــاب امللكيــة املباشــرة يف السلســلة .ويوضــح
اجلــدول م 4-4 :هــذه النقطــة .فــإذا كانــت نســبة ملكيــة
الشــركة ( Bاملســتوى  )2يف الشــركة ( Aاملســتوى  )1تبلــغ
 ،%100ونســبة ملكيــة الشــركة ( Cاملســتوى  )3يف الشــركة
 Bتبلــغ  ،%50.01ونســبة ملكيــة الشــركة ( Dاملســتوى  )4يف
الشــركة  Cتبلــغ  ،%40عندئــذ تمثــل أربــاح الشــركة  Aاملعــاد
اســتثمارها جــزءا مــن صــايف دخــل اســتثمار الشــركة  Bوتعــد،
نتيجــة لذلــك ،جــزءا مــن مصــادر الدخــل التــي تشــكل جــزءا مــن
األربــاح املعــاد اســتثمارها التــي تعتبــر موزعــة مــن الشــركة B

علــى الشــركة  ،Cوبالتــايل تمثــل جــزءا مــن أربــاح الشــركة C
املعــاد اســتثمارها التــي تعتبــر موزعــة علــى الشــركة  .Dوإذا

كانــت نســبة امللكيــة أقــل مــن  ،%100ينبغــي تطبيــق امللكيــة
التناســبية ،حتــى يف حالــة وجــود أكثــر مــن مســتثمر مباشــر
ويطبــق هــذا املبــدأ ســواء كانــت كل شــركة مــن الشــركات
واحــدُ .
 Aو Bو Cيف اقتصــاد منفصــل عــن اقتصــاد الشــركة  ،Dأو
كانــت يف نفــس االقتصــاد ،واملنفصــل عــن اقتصــاد الشــركة .D
م 76-4:وإذا كانــت نســبة ملكيــة الشــركة  Cيف الشــركة B
تبلــغ  %50أو أقــل ،عندئــذ ال ترتبــط الشــركتين  Aو Bبعالقــة
استثمار مباشر مع الشركة  Dوفقا إلطار عالقات االستثمار
املباشــر .ونظــرا ألن الشــركة  Dال تعتبــر قــادرة علــى ممارســة
درجــة كبيــرة مــن النفــوذ علــى الشــركة  ،Bال يمكــن اعتبــار
الشــركة  Dقــادرة علــى ممارســة درجــة كبيــرة مــن النفــوذ علــى
قــرارات الشــركة  Bبشــأن توزيــع األربــاح واالدخــار .ونتيجــة
لذلــك ،ال تعتبــر األربــاح املعــاد اســتثمارها التــي تســتحق
للشــركة  Cمــن الشــركة  Bجــزءا مــن أربــاح التشــغيل اجلاريــة
التــي حققتهــا الشــركة  Cوتســتحق للشــركة  .Dويبيــن احلســاب
الــوارد يف اجلــدول م 4-4 :أربــاح معــاد اســتثمارها قيمتهــا
 16تســتحق للشــركة  Dمــن الشــركة ( Cبــدال مــن  )60حيــث
تقــوم الشــركة  Dبإعــادة اســتثمار  16يف الشــركة .C
م 77-4:بطبيعــة احلــال ،عندمــا تقــوم الشــركات بدمــج
معامــات جمموعــة مــا ،فإنهــا تســتخدم بيانــات إجمــايل
األربــاح ،بمــا يف ذلــك مكاســب وخســائر احليــازة ،ومكاســب
وخســائر العملــة األجنبيــة ،وعمليــات الشــطب وتخفيــض
القيمــة ،وتوزيعــات األربــاح .وبالتــايل ،مــن املهــم تقديــم
تعليمــات واضحــة للمجيبيــن مــن أجــل تمكينهــم مــن اإلبــاغ
علــى األســاس املطلــوب.

اجلدول م 4-4 :حساب األرباح املعاد استثمارها عبر سلسلة ملكية االستثمار املباشر

ملكية املستوى التايل

املستوى 1

املستوى 2

املستوى 3

املستوى 4

A

B

C

D

%100

%50.01

%40

صايف فائض التشغيل

200

250

300

350

مطروحا منه ضرائب الشركات مستحقة الدفع

50−

60−

70−

90−

50+

60+

100+

120−

250−

مضافا إليه توزيعات األرباح مستحقة القبض من مؤسسة االستثمار املباشر
مطروحا منه توزيعات األرباح مستحقة الدفع جلميع املساهمين

50−

100+

110+

مطروحا منه األرباح املعاد استثمارها مستحقة الدفع للمستثمرين املباشرين

100−

110−

60−

مضافا إليه األرباح املعاد استثمارها مستحقة القبض من مؤسسة االستثمار املباشر
يساوي صايف املدخرات

صفر

110

90

إعادة استثمار أرباح خصوم االستثمار املباشر

100+

110+

60+

إعادة استثمار أرباح أصول االستثمار املباشر

صفر

100+

110+

يف حساب معامالت ومراكز االستثمار املباشر

60+
420

60+

386

مرشد جتميع بيانات ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل

االستمارات النموذجية

م 78-4:تطلــب االســتمارة النموذجيــة  17يف امللحــق
 8معلومــات عــن االســتثمار املباشــر يف ســياق عمليــة جمــع
شــاملة للمعلومــات املتعلقــة باألصــول واخلصــوم املاليــة
اخلارجيــة؛ بينمــا تركــز االســتمارة النموذجيــة  18يف
امللحــق  8بشــكل خــاص علــى االســتثمار املباشــر .وجتمــع

االســتمارتان معلومــات كافيــة عــن تطبيــق مبــدأ الوجهــة إىل
جانــب العــرض علــى أســاس األصــول /اخلصــوم.
م 79-4:يعــرض اإلطــار م 1-4 :املمارســة التــي اتبعتهــا
موريشــيوس عنــد جمــع وإعــداد بيانــات عــن الكيانــات
ذات الغــرض اخلــاص .ويعــرض املرفــق  1يف هــذا امللحــق
االســتبيان املســتخدم يف جمــع البيانــات.

اإلطار م 1-4 :إعداد بيانات عن الكيانات ذات الغرض اخلاص يف موريشيوس
معلومات مرجعية
يتنــاول هــذا املثــال جمــع وإعــداد البيانــات املصرفيــة اخلارجيــة (األوفشــور) يف موريشــيوس .وقــد ســاهم الدمــج بيــن إحصــاءات األنشــطة املصرفيــة
اخلارجيــة والداخليــة يف يوليــو  2005يف إحصــاءات ميــزان املدفوعــات اخلاصــة بموريشــيوس يف ارتفــاع قيمــة صــايف الســهو واخلطــأ .وقــد ظهــرت فجــوة
يف إحصــاءات «التمويــل اخلارجــي» نتيجــة اســتمرار نمــو األصــول اخلارجيــة للبنــوك ،ممــا يعكــس ارتفــاع حجــم ودائــع الوحــدات اخلارجيــة بالعملة األجنبية،
بينمــا مل تتوافــر بيانــات عــن خصــوم هــذه الوحــدات جتــاه غيــر املقيميــن .ولهــذه األســباب ،بــدأ بنــك موريشــيوس املركــزي ( ،)BOMاملؤسســة املســؤولة عــن
إعــداد إحصــاءات ميــزان املدفوعــات ووضــع االســتثمار الــدويل — يف عــام  2007يف إجــراء مســح يغطــي قطــاع األعمــال اخلارجــي (األوفشــور).
وهنــاك نوعــان خمتلفــان مــن شــركات األعمــال العامليــة ( )GBCيف موريشــيوس :شــركات األعمــال العامليــة مــن النــوع األول ( )GBC1والتــي تعتبــر
لألغــراض الضريبيــة يف موريشــيوس شــركات مقيمــة ،وشــركات األعمــال العامليــة مــن النــوع الثــاين ( )GBC2والتــي تعتبــر لألغــراض الضريبيــة يف
موريشــيوس شــركات غيــر مقيمــة .وتنــص التشــريعات علــى قيــام شــركات اإلدارة ( )MCبــإدارة شــركات األعمــال العامليــة مــن النــوع األول والعمــل كــوكالء
مســجلين لشــركات األعمــال العامليــة مــن النــوع الثــاين .وتخضــع شــركات األعمــال العامليــة وشــركات اإلدارة إلشــراف جلنــة اخلدمــات املاليــة ()FSC
1
املســؤولة عــن كافــة املؤسســات املاليــة غيــر املتلقيــة للودائــع يف موريشــيوس.
املنهج املطبق عند إجراء املسح
قــام بنــك موريشــيوس املركــزي وجلنــة اخلدمــات املاليــة بإجــراء املســح .ونظــرا ألن جلنــة اخلدمــات املاليــة هــي اجلهــة التنظيميــة التــي تشــرف علــى شــركات
اإلدارة وشــركات األعمــال العامليــة ،فقــد كانــت قــادرة علــى ضمــان عمليــة االمتثــال ،وبالتــايل فقــد تقــرر أن تعمــل جلنــة اخلدمــات املاليــة كجهــة تنســيق
وأن جتــري املســح نيابــة عــن بنــك موريشــيوس املركــزي .وكانــت القضيــة األساســية التــي يتناولهــا املســح هــي كيفيــة التخفيــف مــن عــبء وتكاليــف اإلبــاغ
علــى شــركات اإلدارة التــي تبــذل جهــدا شــاقا يف جمــع املعلومــات املطلوبــة مــن فــرادى امليزانيــات العموميــة .وقــد تقــرر اعتمــاد منهــج تدريجــي حيــث تقــرر
أن يقتصــر جمــع املعلومــات علــى أنشــطة ومراكــز شــركات األعمــال العامليــة مــن النــوع األول إىل أن يحيــن الوقــت الــذي تعــدل فيــه الســلطات املتطلبــات
القانونيــة لشــركات األعمــال العامليــة مــن النــوع الثــاين .ونظــرا جلســامة املهمــة ،تــم اســتبعاد خيــار إجــراء مســح التعــداد واختيــار إجــراء مســح بالعينــة.
وقــد أظهــر حتليــل املعلومــات املتعلقــة بمجمــوع أصــول كافــة شــركات األعمــال العامليــة مــن النــوع األول أن عــددا صغيــرا نســبيا مــن الوحــدات يوفــر بيانــات
دقيقــة .وقــررت جلنــة اخلدمــات املاليــة أن يشــمل إطــار العينــة  12شــركة إدارة تديــر  %70مــن جممــوع أصــول شــركات األعمــال العامليــة مــن النــوع األول،
وأن تقــوم شــركات اإلدارة التــي توافــرت لديهــا املعلومــات املاليــة يف شــكل لوحــات جدوليــة إلكترونيــة بإبــاغ كافــة البيانــات التــي حتوزهــا ،أمــا شــركات
اإلدارة التــي مل تتوافــر لديهــا املعلومــات يف شــكل لوحــات جدوليــة إلكترونيــة فقــد كان عليهــا إبــاغ بيانــات  %75علــى األقــل مــن القيمــة الكليــة مليزانيــات
شــركات األعمــال العامليــة مــن النــوع األول التــي تديرهــا .وإىل جانــب ذلــك ،طٌ لــب إىل اجملموعــة األخيــرة يف الوقــت نفســه إبــاغ بيانــات القيمــة الكليــة
مليزانيــات جميــع شــركات األعمــال العامليــة مــن النــوع األول التــي تخضــع إلدارتهــا ،بحيــث يمكــن تقديــر القيمــة الكليــة مــن قيمــة العينــة.
وقــد تــم تصميــم االســتبيان بطريقــة بســيطة ،فكانــت انعكاســا لعناصــر امليزانيــة العموميــة املعتــادة التــي تطلــب بيانــات املعامــات بصــورة منفصلــة
عــن بيانــات املراكــز بيــن الشــركات املقيمــة وغيــر املقيمــة .ولقيــاس مــدى التكامــل بيــن النشــاط االقتصــادي لشــركات األعمــال العامليــة مــن النــوع األول
واالقتصــاد احمللــي ،تــم أيضــا جمــع بيانــات معامــات ومراكــز خمتــارة بيــن املقيميــن .ويعــرض املرفــق الــوارد يف هــذا امللحــق اســتبيان بنــك موريشــيوس
املركــزي املســتخدم يف جمــع بيانــات النشــاط اخلارجــي .وقــد تــم اســتكمال االســتبيان بنمــاذج املســح املنســق لالســتثمار املباشــر ونمــاذج املســح املنســق
الســتثمار احلافظــة.
إدراج نتائج املسح يف إحصاءات ميزان املدفوعات
ووضع االستثمار الدويل
إلدراج نتائج املسح ،تم اتباع منهج ثالثي املستويات:
 )1بالنسبة لشركات اإلدارة التي مل تتوافر لديها اللوحات اجلدولية اإللكترونية (وهي الشركات املبلغة على أساس العينة) ،تم تقدير جمموع أصول
كافة شركات األعمال العاملية من النوع األول التي تخضع إلدارتها من تقديرات هذه الشركات.
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 )2تــم تقديــر جممــوع أصــول اجملتمــع اإلحصائــي مــن جممــوع أصــول شــركات اإلدارة االثنــا عشــر التــي شــملها املســح باســتخدام املعلومــات التــي
قدمتهــا جلنــة اخلدمــات املاليــة عــن جممــوع أصــول كافــة شــركات األعمــال العامليــة مــن النــوع األول التــي تخضــع إلدارة اجملتمــع اإلحصائــي
لشــركات اإلدارة.
 )3كان هنــاك اختــاف يف معــدل تواتــر البيانــات التــي تــم جمعهــا عــن طريــق املســح وبيانــات إحصــاءات ميــزان املدفوعــات – فقــد تــم جمــع بيانــات
ســنوية بينمــا تــم نشــر اإلحصــاءات علــى أســاس ربــع ســنوي .وللتغلــب علــى هــذه املشــكلة ،تــم تقســيم البيانــات الســنوية إىل أربعــة أربــاع باســتخدام
السالســل الزمنيــة ألحــد املؤشــرات التــي تســتند إىل بيانــات تســوية املعامــات اخلارجيــة لكافــة شــركات األعمــال العامليــة املبلغــة مــن البنــوك
علــى أســاس شــهري.
الصعوبات التي تمت مواجهتها عند إجراء املسح

•

خــال اجتماعــات التوعيــة ،واجــه بنــك موريشــيوس املركــزي صعوبــات يف إقنــاع شــركات اإلدارة بإبــاغ بيانــات معامالتهــم ومراكزهــم
اخلارجيــة مــع غيــر املقيميــن .وقــد تمثلــت حجــج شــركات اإلدارة يف أن مناطــق االختصــاص اخلارجيــة املتنافســة األخــرى مل تكــن تبلــغ هــذه
البيانــات .كذلــك كانــت شــركات اإلدارة تنظــر إىل املســح اجلديــد باعتبــاره عــبء إبــاغ إضــايف نظــرا ألنهــا كانــت بالفعــل جتمــع بيانــات املســح
املنســق الســتثمارات احلافظــة وتقدمهــا للجهــة التنظيميــة.

•

اتســم موقــف جلنــة اخلدمــات املاليــة باحلساســية جتــاه ارتفــاع احتمــاالت الضــرر الناشــئ عــن عمليــة جمــع بيانــات األنشــطة اخلارجيــة علــى
صناعــة ازدهــرت بشــكل عــام نتيجــة الســرية .وقــد تنبــأت شــركات اإلدارة باخملاطــر الكبيــرة التــي ينطــوي عليهــا رحيــل مســتثمري شــركات
األعمــال العامليــة مــن موريشــيوس إىل مناطــق اختصــاص أخــرى ال تشــهد عمليــات جمــع البيانــات هــذه .وقــد اســتلزم األمــر إقنــاع شــركات
األعمــال العامليــة بمزايــا جمــع البيانــات وطمأنتهــا بشــأن سياســة الســرية.

•

وخــال عمليــة املســح األوىل ،مل ُيخــول لبنــك موريشــيوس املركــزي االطــاع علــى فــرادى اإلجابــات علــى املســح وبالتــايل مل يتمكــن مــن التحقــق
مــن صحــة البيانــات اجملمعــة .ونظــرا لعــدم تمكــن بنــك موريشــيوس املركــزي مــن التعامــل مباشــرة مــع شــركات اإلدارة وألن االتصــاالت مــع
املبلغيــن كانــت ُتــرى مــن خــال جلنــة اخلدمــات املاليــة ،كان مــن الصعــب التحقــق مــن صحــة البيانــات .وقــد تغيــر هــذا الوضــع يف املســح الثــاين.
فقــد زادت جــودة نتائــج املســح نتيجــة التعامــل املباشــر بيــن معــدي بيانــات ميــزان املدفوعــات وشــركات اإلدارة اجمليبــة يف كافــة مراحــل املســح.

•

نظــرا ألن شــركات األعمــال العامليــة مــن النــوع الثــاين مل تكــن مطالبــة بــإدارة ومراقبــة أنشــطتها مــن موريشــيوس أو إعــداد ومراجعــة حســاباتها
املاليــة يف موريشــيوس ،فقــد رأى معــدو بيانــات ميــزان املدفوعــات أنــه مــن غيــر املالئــم إدراجهــا يف املســح .وكان مســار العمــل البديــل يتمثــل
يف تعديــل متطلبــات امللخــص املــايل جلمــع بيانــات ميــزان املدفوعــات ووضــع االســتثمار الــدويل واســتخدام طــرق تقديــر مالئمــة كإجــراء بديــل.
ويعتــزم بنــك موريشــيوس املركــزي توســيع نطــاق املســح ليشــمل شــركات األعمــال العامليــة مــن النــوع الثــاين؛ ومــع ذلــك مل ُيتخــذ أي قــرار حتــى
اآلن.

الدروس املستفادة

•

كان دعــم والتــزام اجلهــة التنظيميــة يف غايــة األهميــة .فعنــد إجــراء هــذا املســح ،يجــب أن تقتنــع كافــة األطــراف املشــاركة بأهميــة هــذا املشــروع
مــع إجــراء حتديــد واضــح للمســؤوليات .ويف حالــة موريشــيوس ،ســاهم التــزام احلكومــة باالشــتراك يف املعيــار اخلــاص لنشــر البيانــات الصــادر
عــن صنــدوق النقــد الــدويل يف حتفيــز جميــع األطــراف.

•

ينبغــي ملعــدي البيانــات إدراك صعوبــة املهمــة والتأهــب جيــدا لتلبيــة احتياجــات اجمليبيــن ،إىل جانــب اســتيعاب خمــاوف اجلهــة التنظيميــة
واجلهــات اخلاضعــة للتنظيــم بشــأن أعبــاء وتكاليــف اإلبــاغ مــن خــال اعتمــاد منهــج تدريجــي.

•

ويهــدف املســح إىل تيســير مهمــة معــدي البيانــات إلعــداد إحصــاءات ميــزان املدفوعــات ووضــع االســتثمار الــدويل .ويف الوقــت نفســه ،يجــب أن
تشــكل مزايــا جمــع البيانــات اخلارجيــة حافــزا لــدى شــركات اإلدارة ،بحيــث يمكــن اعتبــار عمليــة املســح مكســبا جلميــع األطــراف.

•

ينبغــي أن يتســم معــدو البيانــات باحلساســية جتــاه عــبء وتكلفــة اإلبــاغ .وينبغــي مراجعــة تصميــم املســح بمــرور الوقــت لتحقيــق هــذا الهــدف ،كمــا
يجــب أن يعلــم اجمليبــون أن هنــاك تغييــرات يتــم إجراؤهــا بهــدف تخفيــف عــبء اإلبــاغ علــى شــركات اإلدارة.

•

تتســم اجتماعــات التوعيــة واملتابعــة قبــل وأثنــاء وبعــد عمليــة االســتقصاء بنفــس القــدر مــن األهميــة .ومــن شــأن هــذا التواصــل مــع اجمليبيــن أن
يســاعد معــدي البيانــات علــى فهــم القطــاع اخلارجــي (األوفشــور) وحتســين تصميــم االســتبيان.

•

ويمكــن تخفيــف عــبء اإلبــاغ إىل حــد كبيــر عــن طريــق اســتخدام تكنولوجيــا املعلومــات .ويف املســتقبل القريــب ،يعتــزم بنــك موريشــيوس املركــزي
تصميــم اســتبيان علــى شــبكة اإلنترنــت وإدراج تنقيــح الضبــط إلكترونيــا يف اســتمارة املســح .عندئــذ ســيتمكن اجمليبــون مــن االطــاع بأنفســهم
علــى مــا قــد ينشــأ مــن عــدم اتســاق يف البيانــات.

 1يف نهاية عام  ،2012بلغ عدد شركات األعمال العاملية من النوع األول  10728شركة ،وعدد شركات األعمال العاملية من النوع الثاين  15208شركة ،وعدد شركات اإلدارة  164شركة يف موريشيوس.
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مسح ميزان املدفوعات لشركات األعمال العاملية من النوع األول

مرفق امللحق 4

قسم اإلحصاءات
بنك موريشيوس املركزي

املرجع:

شركات األعمال العاملية 10

سري

 -1الغرض من جمع البيانات
الغــرض مــن هــذا املســح هــو جمــع معلومــات مــن الكشــوف املاليــة والتفاصيــل اإلضافيــة اخلاصــة بشــركات األعمــال العامليــة
مــن النــوع األول لتيســير إعــداد معامالتهــا ومراكزهــا مــع غيــر املقيميــن وذلــك بغــرض إعــداد حســابات ميــزان املدفوعــات ومركــز
األصــول واخلصــوم اخلارجيــة ملوريشــيوس .و ُتنشــر إحصــاءات ميــزان املدفوعــات يف النشــرة اإلحصائيــة الشــهرية للبنــك ويف
التقريــر الســنوي كمــا ُتنشــر أيضــا علــى موقــع بنــك موريشــيوس املركــزي علــى شــبكة اإلنترنــت .http://bom.intnet.mu
 -2دور شركات اإلدارة يف استكمال االستبيان

الهــدف هــو أن تعــد شــركات اإلدارة نمــوذج قياســي للجــداول  ،Aو ،Bو Cيف االســتبيان املربــوط باللوحــات اجلدوليــة التــي حتتــوي
علــى احلســابات املاليــة لشــركات األعمــال العامليــة مــن النــوع األول .وينبغــي أن تكــون الفتــرة احملاســبية هــي الســنة احملاســبية
التــي تتبعهــا شــركات األعمــال العامليــة مــن النــوع األول عنــد إبــاغ البيانــات ملســاهميها .وســتقوم كل شــركة مــن شــركات اإلدارة
بموافــاة جلنــة اخلدمــات املاليــة بإجابــة جممعــة علــى االســتبيان .ويوصــى باتبــاع منهجيــن .فبالنســبة لشــركات اإلدارة التــي
تتوافــر لديهــا املعلومــات املاليــة يف شــكل لوحــات جدوليــة (أو يف شــكل برنامــج آخــر يســهل جتميعــه) عــن شــركات األعمــال
العامليــة مــن النــوع األول التــي تديرهــا ،ينبغــي تقديــم املعلومــات يف صــورة جممعــة لكافــة شــركات األعمــال العامليــة مــن النــوع
األول هــذه .وال يتطلــب هــذا املنهــج أي قــرار يحــدد شــركات األعمــال العامليــة مــن النــوع األول التــي ينبغــي إدراجهــا ،ممــا يخفــف
العــبء علــى شــركات اإلدارة .أمــا بالنســبة لشــركات اإلدارة التــي ال تتوافــر لديهــا املعلومــات يف شــكل لوحــات جدوليــة (أو يف
شــكل برنامــج آخــر يســهل جتميعــه) ،يوصــى بإبــاغ بيانــات املعامــات واملراكــز التــي تشــكل  %75علــى األقــل مــن القيمــة الكليــة
مليزانيــة شــركات األعمــال العامليــة مــن النــوع األول التــي تديرهــا.
 -3سلطة التجميع

بموجــب القســم ) 51A(1مــن قانــون بنــك موريشــيوس املركــزي لعــام  ،2004يتــوىل بنــك موريشــيوس املركــزي مســؤولية إعــداد
حســابات ميــزان املدفوعــات ومركــز األصــول واخلصــوم اخلارجيــة ملوريشــيوس .ويف هــذا الشــأن ،ينــص القســم ) 51A(2علــى
أنــه يجــوز للبنــك ،مــن خــال إشــعار كتابــي ،أن يطلــب مــن أي شــخص تقديــم ،املعلومــات والبيانــات التــي يجــوز لــه طلبهــا إلعــداد
حســابات ميــزان املدفوعــات ومركــز األصــول واخلصــوم اخلارجيــة ملوريشــيوس ،وذلــك خــال الوقــت الــذي يجــوز للبنــك حتديــده
وبالشــكل واألســلوب اللــذان يراهمــا.
 -4السرية

ال يتــم نشــر املعلومــات التــي تقدمهــا أي مؤسســة مــن املؤسســات يف االســتبيان دون موافقــة كتابيــة مــن املؤسســة .وال يتــم نشــر
املعلومــات املقدمــة إال يف صــورة جممعــة.
 -5اخملالفة

أي شــخص ال يلتــزم باملتطلبــات الــواردة يف القســم ) 51A(2مــن قانــون بنــك موريشــيوس املركــزي لعــام  2004يرتكــب خمالفــة
ويكــون ،عنــد اإلدانــة ،عرضــة لغرامــة ال تتجــاوز  50000روبيــة عــن كل يــوم حتــدث فيــه اخملالفــة أو تســتمر.
 -6االستفسارات

ســوف تكــون املفاهيــم الفنيــة الــواردة يف االســتبيان مألوفــة بالنســبة للمديــر ،أو املديــر املــايل ،أو احملاســب يف مؤسســتكم.
ويمكــن توجيــه االستفســارات أو طلبــات املســاعدة بشــأن اســتكمال هــذه االســتمارة إىل:
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االسم
املنصب
رقم الهاتف
البريد اإللكتروين:

			
السيد /فيكرام بانتشو
مدير قسم اإلحصاءات
202 - 3949
vikram.punchoo@bom.mu

االسم
املنصب
رقم الهاتف
البريد اإللكتروين

السيدة /بادما هوريه غوبين
رئيس قسم اإلحصاءات
202 - 3981
padma.hurreegobin@bom.mu

املالحظات التفسيرية الستكمال االستبيان
 -7املقيمون وغير املقيمين
تعــد الوحــدة املؤسســية (التــي قــد تكــون فــردا أو مؤسســة أو أي كيــان آخــر) مقيمــة يف اقتصــاد موريشــيوس ،بغــض النظــر عــن
جنســيتها ،إذا كانــت موجــودة ،داخــل موريشــيوس ،يف مــكان مــا أو مســكن أو مــكان إنتــاج أو مبــان أخــرى تقــوم هــذه الوحــدة
املؤسســية فيهــا أو مــن خاللهــا بأنشــطة ومعامــات اقتصاديــة علــى نطــاق واســع ،وتعتــزم االســتمرار يف ذلــك ،ســواء ألجــل غيــر
مسمى أو خالل فترة زمنية حمددة وإن كانت طويلة — تتجاوز سنة .وقد ُيتوقع بطبيعة احلال أن يكون للشركات واملنظمات
تؤســس أو ُتسـ َّـجل فيــه بصــورة قانونيــة .ويتــم اســتبعاد تمثيــل
غيــر الهادفــة للربــح مركــز مصلحــة اقتصاديــة يف االقتصــاد الــذي َّ
احلكومــات األجنبيــة واملنظمــات الدوليــة.
ويعــد غيــر املقيميــن وحــدات مؤسســية ،بغــض النظــر عــن جنســيتها ،تعيــش أو تعمــل خــارج اإلقليــم االقتصــادي ملوريشــيوس ملــدة
ســنة أو أكثــر ،وتشــمل اآلتــي:
( )١األفــراد املقيمــون بصــورة أساســية خــارج اإلقليــم االقتصــادي ملوريشــيوس أو املؤسســات التــي تعمــل يف اخلــارج ملــدة ســنة
أو أكثــر.
( )٢احلكومات األجنبية
( )٣منظمات املســاعدة اإلنمائية الثنائية (مثل مؤسســة تنمية الكومنولث (اململكة املتحدة) أو املنظمات الدولية التي تســاهم
فيهــا حكومــات أكثــر مــن اقتصــاد (مثــل مؤسســة التمويــل الدوليــة ،والبنــك الــدويل ،والبنــك اإلفريقــي للتنمية ،وغيرها)
إذا مل تكن متأكدا من وضع إقامة أي منظمة ،يرجى إعطاء اسمها.
 -8سنة اإلبالغ20 xx:
يســتعلم هــذا االســتبيان عــن املركــز االفتتاحــي يف  1ينايــر ( 20xxاملطابــق للمركــز يف نهايــة عمــل يــوم  31ديســمبر ،)1-20xx
واملعامــات وفــروق إعــادة التقييــم والتغيــرات األخــرى خــال ســنة  ،20 xxواملركــز اخلتامــي يف نهايــة ديســمبر  .20xxوإذا كانــت
احلســابات املاليــة تخــص فتــرة أخــرى ،يرجــى تقديــم معلومــات علــى أســاس الســنة احملاســبية كمــا يــرد يف الســؤال .8-1
 -9مبادئ التقييم
يرجى تقديم جميع البيانات بالدوالر األمريكي.
 -10أموال املساهمين
يرجــى إبــاغ بيانــات صناديــق االســتثمار اجلماعيــة علــى أســاس القيمــة العادلــة ،وبيانــات الكيانــات األخــرى علــى أســاس القيمــة
الدفتريــة إذا مل تتوافــر القيمــة العادلــة.
 -11القروض واالئتمان التجاري (األصول واخلصوم)
يرجــى إبــاغ بياناتهــا علــى أســاس القيمــة االســمية (بعــد أن يؤخــذ يف االعتبــار أي تعديــات قــد تنشــأ عــن التغيــرات يف أســعار
الصــرف).
 -12سندات الدين املُص َدرة
ملصـ َدرة ،يف تاريــخ امليزانيــة العموميــة (بالنســبة للمراكــز) والعائــدات الفعليــة (أو
يرجــى إبــاغ بيانــات القيمــة الســوقية للســندات ا ُ
قيمة الســداد الكامل للقرض) ،بالنســبة للمعامالت ،على أن تشــمل املراكز واملعامالت الفائدة املســتحقة.
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 -13سندات الدين وحصص امللكية احملتفظ بها
يرجــى إبــاغ بيانــات القيمــة الســوقية للســندات احملتفــظ بهــا يف تاريــخ امليزانيــة (بالنســبة للمراكــز) وســعر الشــراء/البيع الفعلــي،
بالنســبة للمعامالت.
-13أ االستثناءات من قاعدة االستثمار األجنبي املباشر

(ُ )1تســتبعد مــن االســتثمار املباشــر مراكــز الديــن بيــن جهــات الوســاطة املاليــة املنتســبة باســتثناء شــركات التأميــن وصناديــق
معاشــات التقاعــد (جمموعــة فرعيــة مــن املؤسســات املاليــة).

والشــركات املاليــة التــي يشــملها اســتبعاد جهــات الوســاطة املاليــة هــي شــركات تلقــي الودائــع ،وصناديــق ســوق املــال (،)MMF
وصناديــق االســتثمار عــدا صناديــق ســوق املــال ،وجهــات الوســاطة املاليــة األخــرى ،باســتثناء شــركات التأميــن وصناديــق معاشــات
التقاعــد( .بعبــارة أخــرى ،تنطبــق تعريفــات االســتثمار املباشــر املعتــادة علــى شــركات التأميــن ،وصناديــق التقاعــد ،واملؤسســات
املاليــة األخــرى ،والشــركات املاليــة املســاعدة ).و ُتســتبعد مــن االســتثمار املباشــر كافــة مراكــز الديــن بيــن هــذه األنــواع اخملتــارة
مــن الشــركات املاليــة املنتســبة (لكــن مراكــز حصــص امللكيــة بيــن كافــة أنــواع الشــركات املاليــة املنتســبة ينبغــي إدراجهــا ضمــن
االســتثمار املباشــر) .فعلــى ســبيل املثــال ،ال ينبغــي أن ُتبــوب ضمــن االســتثمار املباشــر الودائــع واملبالــغ األخــرى التــي ُيقرضهــا بنــك
أم أو جهــة وســاطة ماليــة أخــرى ملؤسســة اســتثمار مباشــر تابعــة لــه تقــع يف اخلــارج وتكــون أيضــا جهــة وســاطة ماليــة ،والودائــع
والقــروض األخــرى التــي يتــم احلصــول عليهــا مــن هــذه املكاتــب.

( )2و ُتســتبعد حصــص امللكيــة يف املنظمــات الدوليــة مــن االســتثمار املباشــر ،حتــى يف احلــاالت التــي تبلــغ فيهــا نســبة القــوة
التصويتيــة  %10أو أكثــر .وبالتــايل ،تنــدرج هــذه املســاهمات يف حصــص امللكيــة حتــت اســتثمارات احلافظــة (إذا كانــت يف
شــكل أوراق ماليــة) أو اســتثمارات أخــرى — حصــص امللكيــة (إذا مل تكــن يف شــكل أوراق ماليــة).

(ُ )3تســتبعد املشــتقات املالية والضمانات التي ُتمنح ملرة واحدة من االســتثمار املباشــر .و ُتســتبعد املشــتقات املالية ألســباب
عمليــة .وتتمثــل الضمانــات التــي ُتمنــح ملــرة واحــدة يف القــروض أو األوراق املاليــة املضمونــة بشــروط خاصــة لدرجــة
يتعــذر معهــا حســاب درجــة اخملاطــر املرتبطــة بالقــرض أو بالورقــة املاليــة بــأي درجــة مــن درجــات الدقــة .وال ُتــدرج هــذه
الضمانــات ضمــن األصــول أو اخلصــوم املاليــة إال عنــد تفعيلهــا — أي عنــد وقــوع احلــدث الــذي يجعــل اجلهــة الضامنــة
مســؤولة عــن اخلصــم.

( )4ويشــمل االســتثمار املباشــر أيضــا االســتثمار يف العقــارات واملمتلــكات ومســاكن العطــات وإيجــار األراضــي ملــدد طويلــة،
شــريطة وجــود هــذه املمتلــكات يف اقتصــاد آخــر بخــاف اقتصــاد املســتثمر املباشــر.
 -14املؤسسات املنتسبة

تشــير إىل املؤسســات التــي تمتلــك  %10أو أكثــر مــن أســهم شــركات األعمــال العامليــة مــن النــوع األول أو مــا يعادلهــا أو إىل
املؤسســات اململوكــة ملؤسســة أخــرى تمتلــك هــذه احلصــة يف شــركات األعمــال العامليــة مــن النــوع األول .واملؤسســات املنتســبة
تشــمل الشــركات األم والفــروع والشــركات املشــاركة.
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 -21يف حالــة قيــام وكيــل باســتكمال بيانــات االســتبيان نيابــة عــن شــركة اإلدارة (مثــل مكتــب احملاســبة اخلــاص بهــا) ،يرجــى
تزويدنــا أدنــاه باالســم والعنــوان البريــدي وعنــوان البريــد اإللكتــروين ورقــم الهاتــف:
اسم املكتب

...................................................................................................................

العنوان

...................................................................................................................

عنوان البريد اإللكتروين

..................................................................................................................

رقم الهاتف

...................................................................................................................

رقم الفاكس

...................................................................................................................

			

 -22إجمايل عدد شركات األعمال العاملية من النوع األول اخلاضعة لإلدارة 		 ........................................................
 -23عدد شركات األعمال العاملية من النوع األول اخلاضعة للمسح 		 .....................................................................
 -24القيمة اإلجمالية ألصول شركات األعمال العاملية من النوع األول التي تديرها شركتكم (ماليين الدوالرات األمريكية):
.................................................
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القسم باء :امليزانية العمومية اجملمعة لشركات األعمال العاملية من النوع األول التي تديرها شركتكم
يرجى إبالغ بيانات الرصيد االفتتاحي والرصيد اخلتامي ،إىل جانب املعامالت ،والتغيرات األخرى يف احلجم وفروق إعادة
التقييم لألصول واخلصوم وأموال املساهمين اخلاصة باجملتمع اإلحصائي لشركات األعمال العاملية من النوع األول التي
تديرها شركتكم
عملة اإلبالغ :الدوالر األمريكي (باملاليين)

األصول
1-1
2-1
1-2-1

أسهم يف مؤسسات غير مقيمة غير منتسبة
أسهم يف مؤسسات غير مقيمة منتسبة
منها:
( )1أسهم يف صناديق استثمار منتسبة

2-2-1

( )2مستثمر مباشر يف مؤسسة استثمار مباشر

3-2-1

( )3استثمار عكسي

4-2-1

( )4بين مؤسسات زميلة

3-1

قروض ممنوحة ملؤسسات غير مقيمة غير منتسبة

1-3-1

منها:
( )1قصيرة األجل على أساس أجل االستحقاق األصلي

2-3-1

( )2طويلة األجل مستحقة القبض خالل سنة أو أقل

3-3-1

( )3طويلة األجل مستحقة القبض خالل أكثر من سنة

4-1

قروض ممنوحة ملؤسسات غير مقيمة منتسبة

1-4-1

منها:
( )1قروض ممنوحة لصناديق استثمار منتسبة

2-4-1

( )2مستثمر مباشر يف مؤسسة استثمار مباشر

3-4-1

( )3استثمار عكسي

4-4-1

( )4بين مؤسسات زميلة

5-1
1-5-1

سندات دين صادرة عن كيانات منتسبة غير مقيمة
منها:
( )1لدى صناديق استثمار منتسبة

2-5-1

( )2مستثمر مباشر يف مؤسسة استثمار مباشر

3-5-1

( )3استثمار عكسي

4-5-1

( )4بين مؤسسات زميلة

6-1

سندات دين صادرة عن كيانات غير مقيمة غير منتسبة

1-6-1

منها:
( )1قصيرة األجل على أساس أجل االستحقاق األصلي

2-6-1

( )2طويلة األجل مستحقة القبض خالل سنة أو أقل

3-6-1

( )3طويلة األجل مستحقة القبض خالل أكثر من سنة

7-1

ودائع لدى بنوك غير مقيمة

الرصيد
االفتتاحي يف
xx20/1/1

املعامالت
)(+

)(−

التغيرات
األخرى
يف احلجم

فروق إعادة
التقييم

الرصيد اخلتامي
يف /12/31
xx20
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القسم باء :امليزانية العمومية اجملمعة لشركات األعمال العاملية من النوع األول التي تديرها شركتكم (تابع)

8-1

9-1
1-9-1
2-9-1
3-9-1
10-1
11-1
12-1
1-12-1
2-12-1
3-12-1
13-1
1-13-1
2-13-1
3-13-1
14-1
1-14-1
2-14-1
3-14-1
15-1
1-15-1
2-15-1
3-15-1

األصول

عملة اإلبالغ :الدوالر األمريكي (باملاليين)
املعامالت
الرصيد
االفتتاحي
)(−
)(+
يف /1/1
xx20

النقدية والودائع لدى بنوك مقيمة

األصول غير املالية اململوكة يف موريشيوس
منها:
( )1املباين
( )2اآلالت واملعدات
( )3تكنولوجيــا املعلومــات بمــا يف ذلــك مصروفــات
تطويــر قواعــد البيانــات
( )4خمزونات السلع وغيرها
أســهم يف مؤسســات مقيمــة منتســبة (بخــاف شــركات
األعمــال العامليــة)
أصــول غيــر ماليــة مملوكــة يف اخلــارج (مثــل املمتلــكات،
املعــدات ،خمزونــات الســلع ،وغيرهــا)
الدخــل مــن الفائــدة (بعــد خصــم الضريبــة) مســتحق القبــض
مــن
( )1جهات غير مقيمة منتسبة
( )2جهات غير مقيمة غير منتسبة
( )3جهات مقيمة
الدخــل مــن توزيعــات األربــاح (بعــد خصــم الضريبــة) مســتحق
القبــض مــن
( )1جهات غير مقيمة منتسبة
( )2جهات غير مقيمة غير منتسبة
( )3جهات مقيمة
أي أصــول أخــرى — بخــاف األســهم ،والقــروض ،وســندات
الديــن وغيــر املبوبــة يف موضــع آخــر — لــدى جهــات غيــر
1
مقيمــة منتســبة (يرجــى التحديــد)
----------------------------------------------------------------------------------------------------

أي أصــول أخــرى — بخــاف األســهم ،والقــروض ،وســندات
الديــن وغيــر املبوبــة يف موضــع آخــر — لــدى جهــات غيــر
1
مقيمــة غيــر منتســبة (يرجــى التحديــد)
----------------------------------------------------------------------------------------------------

16-1

أصول أخرى لدى مقيمين

17-1

جممــوع األصــول (-1+5-1+4-1+3-1+2-1+1-1
-1 +12 -1 +11 -1 +10 -1 +9 -1 +8 -1 +7 -1 +6
		
)16-1+15-1+14-1+13

التغيرات
األخرى
يف
احلجم

فروق إعادة
التقييم

الرصيد
اخلتامي يف
xx20/12/31
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مرشد جتميع بيانات ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل

القسم باء :امليزانية العمومية اجملمعة لشركات األعمال العاملية من النوع األول التي تديرها شركتكم (تابع)

1-2
1-1-2

2-1-2
3-1-2
4-1-2
2-2
1-2-2
2-2-2
3-2-2
3-2
1-3-2
2-3-2
3-3-2
4-3-2
4-2
1-4-2
2-4-2
3-4-2
5-2
1-5-2
2-5-2
3-5-2
6-2
1-6-2

اخلصوم
اقتراض من مؤسسات غير مقيمة منتسبة
منها:
( )1اقتراض من صناديق استثمار منتسبة
( )2مستثمر مباشر يف مؤسسات استثمار مباشر
		
( )3استثمار عكسي
( )4بين مؤسسات زميلة
اقتراض من مؤسسات غير مقيمة غير منتسبة
منها:
( )1قصيرة األجل على أساس أجل االستحقاق األصلي
( )2طويلة األجل مستحقة القبض خالل سنة أو أقل
( )3طويلة األجل مستحقة القبض خالل أكثر من سنة
سندات الدين لدى كيانات غير مقيمة منتسبة
منها:
( )1لدى صناديق استثمار منتسبة
( )2مستثمر مباشر يف مؤسسات استثمار مباشر
( )3استثمار عكسي
( )4بين مؤسسات زميلة
سندات الدين لدى كيانات غير مقيمة غير منتسبة
منها:
( )1قصيرة األجل على أساس أجل االستحقاق األصلي
( )2طويلة األجل مستحقة القبض خالل سنة أو أقل
( )3طويلة األجل مستحقة القبض خالل أكثر من سنة
الدخــل مــن الفائــدة (بعــد خصــم الضريبــة) مســتحق الدفــع
إىل
منها:
( )1جهات غير مقيمة منتسبة
( )2جهات غير مقيمة غير منتسبة
( )3جهات مقيمة
الدخــل مــن توزيعــات األربــاح (بعــد خصــم الضريبــة)
مســتحق الدفــع إىل
منها:
( )1جهات غير مقيمة منتسبة

2-6-2

( )2جهات غير مقيمة غير منتسبة

3-6-2

( )3جهات مقيمة

7-2

ضريبة مستحقة الدفع إىل حكومات أجنبية

الرصيد
االفتتاحي يف
xx20/1/1

املعامالت
)(−
)(+

التغيرات
األخرى يف
احلجم

فروق إعادة
التقييم

الرصيد
اخلتامي يف
xx20/12/31
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القسم باء :امليزانية العمومية اجملمعة لشركات األعمال العاملية من النوع األول التي تديرها شركتكم (تتمة)

اخلصوم
8-2

أي خصــوم أخــرى — بخــاف األســهم ،والقــروض،
وســندات الديــن وغيــر املبوبــة يف موضــع آخــر — مســتحقة
2
جلهــات غيــر مقيمــة منتســبة (يرجــى التحديــد)

1-8-2

------------------------------------

2-8-2

------------------------------------

3-8-2

------------------------------------

9-2

أي خصــوم أخــرى — بخــاف األســهم ،والقــروض،
وســندات الديــن وغيــر املبوبــة يف موضــع آخــر — مســتحقة
2
جلهــات غيــر مقيمــة غيــر منتســبة (يرجــى التحديــد)

1-9-2

------------------------------------

2-9-2

------------------------------------

3-9-2

------------------------------------

10-2

خصوم أخرى مستحقة ملقيمين

11-2

جمموع اخلصوم-2+4-2+3-2+2-2+1-2( :
)10-2+9-2+8-2+7-2+6-2+5

الرصيد
االفتتاحي يف
xx20/1/1

املعامالت
)(+

)(−

التغيرات
األخرى يف
احلجم

فروق إعادة
التقييم

الرصيد
اخلتامي يف
xx20/12/31

أموال املساهمين
12-2

أسهم/وحدات لدى جهات غير مقيمة منتسبة

1-12-2

منها لدى:
( )1صناديق استثمار منتسبة

2-12-2

( )2مستثمر مباشر يف مؤسسات استثمار مباشر

3-12-2

( )3استثمار عكسي

4-12-2

( )4بين مؤسسات زميلة

13-2
14-2

أسهم/وحدات لدى جهات غير مقيمة غير منتسبة
أسهم/وحدات لدى جهات مقيمة

1-14-2

لدى شركات أخرى بخالف شركات األعمال العاملية

2-14-2

لدى شركات األعمال العاملية

15-2
1-15-2

أرباح حمتجزة
مستحقة بصورة أخرى لغير مقيمين

-1-15-2أ مؤسسات منتسبة
-1-15-2ب مؤسسات غير منتسبة
2-15-2
16-2

مستحقة بصورة أخرى ملقيمين
خمصصات احتياطية

17-2
18-2

كل أموال املساهمين األخرى

جمموع أموال املساهمين
()17-2+16-2+15-2+14-2+13-2+12-2

19-2

جمموع اخلصوم وأموال املساهمين ()18-2+11-2

 1يرجــى مالحظــة أن البنديــن  14-1و 15-1فئتــان متبقيتــان ،وملســاعدتنا علــى القيــام بــأي عمليــة إعــادة تبويــب ،يرجــى حتديــد طبيعــة املركــز أو املعاملــة .ويرجــى كذلــك مالحظــة أن املؤسســات
غيــر املقيمــة غيــر املنتســبة تشــمل البنــوك.
 2يرجــى مالحظــة أن البنديــن  8-2و 9-2فئتــان متبقيتــان ،وملســاعدتنا علــى القيــام بــأي عمليــة إعــادة تبويــب ،يرجــى حتديــد طبيعــة املركــز أو املعاملــة .ويرجــى كذلــك مالحظــة أن املؤسســات
غيــر املقيمــة غيــر املنتســبة تشــمل البنــوك.
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القسم جيم :الدخل والنفقات
يرجى إبالغ بيانات الدخل والنفقات خالل سنة .20 xx
 -1الدخل من اخلدمات املقدمة إىل:
دوالر أمريكي
مقيمين
شركات األعمال
العاملية من
النوع األول

1

شركات أخرى
بخالف شركات
األعمال العاملية

غير مقيمين

اجملموع

اجملموع
منه( :يرجى ذكر اخلدمات الرئيسية)

Please note that items 2.8 and 2.9 are residual categories and to help us with any reclassification at our end, please specify the nature of the
( )1مكاسب الصرف األجنبي/حتويل العملة األجنبية
position or transaction. Please also note that unaffiliated nonresidents include banks.

2

( )2صايف التغير يف القيمة العادلة لالستثمارات املتاحة للبيع

 -2النفقات املتكررة على السلع واخلدمات واملدفوعة إىل:

دوالر أمريكي

مقيمين
شركات أخرى
شركات األعمال
بخالف شركات
العاملية من
األعمال العاملية
النوع األول
1

اجملموع
منه:
( )1رسوم مدفوعة لشركات اإلدارة
( )2رسوم إدارة مدفوعة ملدير نظم االستثمار اجلماعي
( )3رسوم إدارة الصندوق
( )4مصاريف إدارة أخرى
( )5رسوم اخلدمات القانونية
( )6رسوم خدمات احملاسبة
( )7رسوم خدمات التدقيق
( )8رسوم املديرين
( )9رسوم السكرتارية
( )10رسوم املستشارين
( )11رسوم استشارية
( )12رسوم مهنية
( )13رسوم ضريبية
( )14رسوم احلفظ
( )15استئجار املباين
( )16استئجار املعدات
( )17رسوم بنكية
( )18فوائد بنكية
( )19أقساط تأمين
( )20ضريبة على الدخل
( )21ضرائب عقارية وضرائب أخرى
( )22رسوم التراخيص
( )23إهالك
( )24مصروفات أخرى (يرجى التحديد)

غير
مقيمين

اجملموع
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االستثمار األجنبي املباشر
القسم جيم :الدخل والنفقات (تتمة)
 -3املعامالت األخرى
دوالر أمريكي
أ -بالنسبة للسلع التي مل تمر عبر موريشيوس
( )١قيمة السلع املبيعة
( )٢تكلفة املبيعات
ب) تعويضات العاملين

.................................................................................................
.................................................................................................

املدفوعة يف موريشيوس املدفوعة خارج موريشيوس

( )١األجور والرواتب بما يف ذلك العالوات
( )٢أخرى

2

............................
............................
............................
............................

............................
............................
............................
............................

اجملموع

............................
............................
............................
............................

 -4عدد العاملين يف يونيو xx20
ذكور

مقيمين

غير مقيمين

إناث
جمموع
ُينظر إىل املبالغ املقبوضة من شركات األعمال العاملية من النوع األول يف موريشيوس واملدفوعة إليها باعتبارها معامالت مع مقيمين.
 2تشــمل األجــر اإلضــايف ،واملدفوعــات العينيــة ،وبــدالت الســفر ،والبــدالت األخــرى ،ومعاشــات التقاعــد ،ومســاهمات رب العمــل يف صناديــق معاشــات التقاعــد ونظــم التأميــن علــى احليــاة ،واملزايــا
اإلضافيــة ،وغيرهــا.
1

امللحق

5

إعداد إحصاءات ميزان املدفوعات ووضع
االستثمار الدويل حسب االقتصاد الشريك

مقدمة

م 1-5:يتناول متن هذا املرشد عملية إعداد إحصاءات
ميزان املدفوعات على أساس عاملي — أي معامالت اقتصاد
ما مع كافة االقتصادات األخرى .ويمكن إعداد إحصاءات
مماثلة على أساس إقليمي لبيان معامالت اقتصاد ما مع
املقيمين يف اقتصاد أجنبي خمتار (مثل الشركاء التجاريين
الرئيسيين) أو جمموعة من االقتصادات .ويف هذا املرشد،
يشار إىل هذه االقتصادات باالقتصادات الشريكة ،ويتناول
هذا امللحق األساليب التي يمكن ملعدي البيانات استخدامها
يف إعداد بيانات ميزان املدفوعات حسب االقتصاد الشريك.

تبويب االقتصادات

م 2-5:هناك العديد من املزايا التحليلية ومزايا اإلعداد
متاحة من خالل إعداد إحصاءات ميزان املدفوعات
على أساس إقليمي .فإحصاءات االقتصاد الشريك تقدم
املعلومات التي تم ِّكن املستخدمين من فهم جممالت ميزان
املدفوعات بصورة أوضح .وتستخدم احلكومات املعلومات
املتوفرة من االقتصاد الشريك كأساس لوضع السياسات
وإجراء املفاوضات الثنائية .ويساعد استخدام إحصاءات
االقتصاد الشريك على إجراء املطابقات الثنائية وبالتايل
حتسين جودة إحصاءات ميزان املدفوعات.

م 3-5:عند إعداد إحصاءات االقتصاد الشريك ،يجب على
معدي البيانات حتديد مبدأ التبويب وقائمة االقتصادات أو
جمموعات االقتصادات التي ينبغي إدراجها.
م 4-5:ويستند مبدأ التبويب املستخدم يف إحصاءات
ميزان املدفوعات اإلقليمية إىل مفهوم تغير امللكية .ويعني
تطبيق هذا املفهوم على إحصاءات ميزان املدفوعات
اإلقليمية أنه يف حالة املعامالت يف السلع ،ينبغي أن يستند
تبويب االقتصاد إىل اقتصاد إقامة املالك السابق للواردات
واقتصاد إقامة املالك اجلديد للصادرات؛ ويف حالة
املعامالت يف اخلدمات ينبغي أن يستند تبويب االقتصاد
إىل اقتصاد إقامة مقدم اخلدمة ومتلقيها؛ ويف حالة الدخل
ينبغي أن يستند تبويب االقتصاد إىل اقتصاد إقامة الشركة

التي حتصل على الدخل أو تدفعه؛ ويف حالة التحويالت
ينبغي أن يستند تبويب االقتصاد إىل االقتصاد الذي ُتقيد له
املعاملة املقابلة .وبالنسبة لوضع االستثمار الدويل ،ينبغي
تبويب اخلصوم حسب اقتصاد إقامة صاحب املطالبة؛
وينبغي تبويب األصول حسب اقتصاد ُم ْصدِر اخلصم.
م 5-5:وتشير الطبعة السادسة من دليل ميزان
املدفوعات إىل تطبيق مبدأ الطرف املقابل يف املعاملة على
املعامالت املالية يف كثير من احلاالت (الفقرة  148-4يف
الطبعة السادسة من دليل ميزان املدفوعات) (مع مالحظة
أن الطبعة اخلامسة من الدليل أتاحت استخدام مبدأ الطرف
املقابل يف املعاملة أو مبدأ املدين/الدائن) ألنه قد يمثل
املعلومات الوحيدة املتاحة 1.ووفق مبدأ الطرف املقابل يف
املعاملةُ ،تبوب املعامالت حسب اقتصاد الطرف املقابل
غير املقيم يف املعاملة .لكن حسبما ورد آنفا ،ينبغي قيد
اقتناء األوراق املالية حسب ُم ْصدِر اخلصم.
م 6-5:ويبين اجلدول م 1-5 :كيفية معاجلة املعامالت
يف األوراق املالية يف السوق الثانوية وفق مبدأ الطرف
ويفترض يف املثال أن إحدى اجلهات
املقابل يف املعاملةُ .
املقيمة يف االقتصاد  Bأصدرت ورقة مالية امتلكتها يف
البداية جهة مقيمة يف االقتصاد  .Aوالحق ًا قامت اجلهة
املقيمة يف االقتصاد  Aببيع الورقة املالية جلهة مقيمة يف
االقتصاد .C
م 7-5:ويف مصادر البيانات املتاحة ملعدي البيانات،
قد ال يستند التبويب حسب االقتصاد إىل مفهوم تغير امللكية
باملعنى احلريف .فعلى سبيل املثال ،يمكن تبويب املعامالت
يف السلع حسب اقتصاد املنشأ أو االستهالك .وقد يرغب
معدو بيانات ميزان املدفوعات يف نشر إحصاءات تكميلية
على أساس تبويبات بديلة .فعلى سبيل املثال ،قد يسهم
نشر معلومات عن األوراق املالية املبوبة وفق مبدأ الطرف
املقابل يف املعاملة ومبدأ املدين/الدائن يف منح احمللل
فهم أفضل ألسواق رأس املال الدولية وأثر هذه األسواق على
ميزان املدفوعات.
1ينبغي ملعدي البيانات توضيح إسناد االقتصاد للمستخدمين.
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اجلدول م 1-5 :معاجلة املعامالت والتغيرات األخرى يف األوراق املالية وفق مبدأ الطرف املقابل يف املعاملة
االقتصاد الشريك
A

C

B

صــايف اقتنــاء األصــول املاليــة — األوراق
املاليــة (انخفــاض)

سجالت االقتصاد A
سجالت االقتصاد B

التغيــرات األخــرى يف األصــول املاليــة
واخلصــوم— األوراق املاليــة — التغيــرات
يف احلجــم [انخفــاض]

سجالت االقتصاد C

صــايف اقتنــاء األصــول املاليــة — األوراق
املاليــة [زيــادة]

التغيــرات األخــرى يف األصــول املاليــة
واخلصــوم— األوراق املاليــة — التغيــرات
يف احلجــم [زيــادة]

اجلدول م 2-5 :معامالت االقتصاد  Aمع االقتصادات الشريكة واملدرجة يف ميزان املدفوعات
قيد معامالت االقتصاد  Aمع
االقتصاد B

دائن
السلع
صايف السهو واخلطأ

األصول اخلارجية
للبنوك

...

االقتصاد C

مدين

...
صايف اقتناء
األصول املالية
(مدين)

صايف حتمل اخلصوم
(دائن)

التسويات متعددة
األطراف

دائن

مدين

...

100
...

...

اجملموع

...

دائن
...

مدين
100

...

2

...

2

صايف اقتناء
األصول املالية
(مدين)

صايف حتمل اخلصوم
(دائن)

صايف اقتناء
األصول املالية
(مدين)

صايف حتمل
اخلصوم (دائن)

...

102-

100

100

التسويات متعددة األطراف

م 8-5:تنشأ التسويات متعددة األطراف عندما ُتري
شركة يف أحد االقتصادات معاملة مع مقيم يف اقتصاد ثان
وينطوي دفع مقابل هذه املعاملة على مطالبة مستحقة
على مقيم يف اقتصاد ثالث .وتستلزم هذه املمارسة من
معدي البيانات إدراج قيود مقابلة يف احلسابات اإلقليمية
بميزان املدفوعات ملوازنتها مع اقتصادات أو أقاليم
معينة (بافتراض ضرورة توازن احلسابات على املستوى
اإلقليمي) .ومن الناحية العملية ،سوف يتم عادة اجلمع بين
هذه القيود وبنود صايف السهو واخلطأ حيث يتعذر بشكل
عام قياس بند للتسوية متعددة األطراف.
م 9-5:وهناك مثال يبين هذه النقاط .فاالقتصاد
يستورد سلعة قيمتها  100من االقتصاد  Bويستخدم حساب

A

...

102100

...
100

مصريف يف االقتصاد  Cإلجراء تسوية .لكن نتيجة ألخطاء
القياس ،يقيد االقتصاد  Aاملبلغ املدفوع على أنه .102
وعند إعداد بيان ميزان املدفوعات حسب االقتصاد الشريك،
يبوب االقتصاد  Aالواردات من االقتصاد  ،Bلكن املعاملة
يف األصول بالعملة األجنبية ُتعزى لالقتصاد  .Cوملوازنة
احلسابات املتعددة ،ينبغي ملعدي البيانات قيد بنود
تسويات متعددة األطراف لالقتصادين  Bو .Cويبين اجلدول
م 2-5:القيود التي ينبغي قيدها عند تبويب معامالت
االقتصاد  Aيف ميزان املدفوعات حسب االقتصاد الشريك.
ويبين اجلدول ضرورة إنشاء بند التسوية متعدد األطراف
ملوازنة احلسابات ،ويبين كذلك أن هذه القيود تلغي بعضها
البعض عند توحيد احلسابات.

400
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مصادر البيانات واملعاجلات احملددة

مستبعد) وبالتايل ال يتم قيدها .وهناك مشكلة أخرى تنشأ
نتيجة استخدام مفهوم الشراء/البيع مع مفهوم إحصاءات
التجارة الدولية للبضائع وهي أن الوكالء يعملون غالبا
نيابة عن مو ِّكليهم وقد يستنفذ حتديد املو ِّكلين ،وفقا للمبادئ
التوجيهية ،الكثير من الوقت واملوارد.

مصادر البيانات

استخدام إحصاءات التجارة الدولية للبضائع
م 10-5:يتناول الفصل اخلامس من هذا املرشد مناقشة
إحصاءات التجارة الدولية للبضائع ( ،)IMTSحيث يتضمن
املبادئ التوجيهية واملفاهيم والتعاريف الدولية التي ُيتوقع
أن يتبعها معدو هذه اإلحصاءات .ووفقا ملبدأ تغير امللكية،
يتم تبويب الواردات حسب اقتصاد الشراء — االقتصاد
الذي يقيم فيه املتعاقد الشريك للمستورد أو يمارس فيه
نشاطه — ويتم تبويب الصادرات حسب اقتصاد البيع —
االقتصاد الذي يقيم فيه املتعاقد الشريك للمصدر أو يمارس
فيه نشاطه .لكن املبادئ التوجيهية إلحصاءات التجارة
الدولية للبضائع ترفض هذا املفهوم ألنه يقيس يف األساس
حركة البضائع وليس التغير يف ملكية البضائع .وتبين
املبادئ التوجيهية عدم االتساق من خالل االستعانة بمثال،
يرد يف اجلدول م ،3-5 :وفيه يشتري مقيم يف االقتصاد
 Aبضائع من َتجة يف االقتصاد  Bويبيع البضائع ملقيم يف
االقتصاد  ،Cلكنه يشحن البضائع مباشرة من االقتصاد B
إىل االقتصاد ( Cهذا مثال على معامالت املتاجرة ،التي
ينبغي قيدها يف حسابات ميزان املدفوعات كصادرات
سالبة عند اقتناء البضائع ،وكصادرات موجبة عند إعادة
بيعها (راجع املتاجرة يف الفصل .)11

م 12-5:وهناك مفهوم آخر يستخدم يف تبويب بيانات
االقتصاد الشريك ألغراض إحصاءات التجارة الدولية
للبضائع وهو مفهوم اقتصاد املنشأ واالستهالك .واقتصاد
املنشأ هو االقتصاد الذي ُتن َتج فيه البضائع أو ُتصنع ،بينما
اقتصاد االستهالك هو االقتصاد املعروف يف وقت اإلرسال
بأنه االقتصاد اخملصص الستهالك البضائع أو استخدامها
أو مواصلة جتهيزها .وكما تشير املبادئ التوجيهية ،عادة
ما تكون عمليات حتديد اقتصاد املنشأ بسيطة ،لكن عمليات
حتديد اقتصاد االستهالك تعد أصعب بكثير.
م 13-5:وهناك تبويب آخر وهو اقتصاد الشحن/
اقتصاد املقصد .ففي حالة الواردات ،يعد اقتصاد الشحن
هو االقتصاد الذي تم إرسال البضائع منه يف البداية إىل
االقتصاد املستورد ،دون إجراء أي معامالت جتارية يف
االقتصادات الوسيطة .ويف حالة الصادرات ،يعد اقتصاد
املقصد هو االقتصاد املعروف يف وقت اإلرسال بأنه
االقتصاد النهائي الذي تسلم فيه البضائع.

م 14-5:وتوصي مطبوعة إحصاءات التجارة الدولية
للبضائع ( )IMTS 2010باستخدام مفهوم املنشأ يف حالة
الواردات واملقصد يف حالة الصادرات باعتباره املفهوم
األنسب ألغراض إحصاءات التجارة الدولية للبضائع .غير
أنه يعترف بأن بيانات االقتصاد الشريك املعدة وفقا لهذا
املفهوم كثيرا ما تكون غير قابلة للمقارنة (الفقرتان 25-6
و 26-6يف مطبوعة إحصاءات التجارة الدولية للبضائع
لعام  )2010ويوصي بقيد اقتصاد الشحن يف حالة الواردات

م 11-5:يستخدم اجلدول م 3-5 :مفهوم الشراء/
البيع (تغير امللكية) ويبين معامالت االقتصادين  Bو Cمع
االقتصاد  ،Aحيث ال ُتق َّيد املعاملة يف إحصاءات التجارة يف
البضائع لعدم وجود حركة فعلية للبضائع من وإىل االقتصاد
 .Aوإذا قام االقتصاد  Aبشحن البضائعُ ،تعامل الشحنة
كتجارة العبور املباشر (ما مل يتم اإلفراج عن البضائع
من خالل اجلمارك لتدخل إىل االقتصاد  — Aوهو حدث

اجلدول م 3-5 :املقارنة بين جتارة البضائع والتجارة يف السلع بغرض املتاجرة
إحصاءات التجارة الدولية للبضائع (حركة البضائع)

ميزان املدفوعات — التجارة يف السلع (تغير امللكية)
االقتصاد الشريك

االقتصاد الشريك
A

B

C

A

B

C

سجالت االقتصاد A

...

...

...

...

صادرات سالبة

صادرات

سجالت االقتصاد B

...

...

صادرات

صادرات

...

...

سجالت االقتصاد C

...

واردات

...

واردات

...

...
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م 17-5:وبصرف النظر عن املعامالت التي تنطوي
على متاجرة و ُتقيد ضمن السلع ،فإن مفهوم اقتصاد
الشحن/املقصد يماثل مبدأ تغير امللكية املطلوب
لالستخدام يف ميزان املدفوعات .ويوصي هذا املرشد
بأن يقوم معد إحصاءات التجارة الدولية للبضائع بإعداد
هذه اإلحصاءات على أساس منهج الشحن/املقصد وأن
يستخدم معد إحصاءات ميزان املدفوعات هذه البيانات
يف إعداد إحصاءات السلع حسب االقتصاد الشريك.
ويمكن تعديل املعامالت يف السلع لتكون على أساس مبدأ
التغير الكامل يف امللكية إذا قام معد إحصاءات ميزان
املدفوعات بجمع بيانات عن إجمايل مشتريات ومبيعات
السلع مبوبة حسب االقتصاد من الشركات املشاركة يف
املتاجرة — وهو موضوع يتناوله الفصل  .3وحتتوي
االستمارة النموذجية  5يف امللحق  8على أسئلة مالئمة
تتعلق باملتاجرة.

بوصفه اإلسناد البديل للشريك القُطْ ري  ،بينما يشجع على
2
جمع إحصاءات الصادرات على أساس اقتصاد الشحن.
م 15-5:يعرض اجلدول م 4-5 :مثاال على املعامالت
املقيدة باستخدام مفهومي الشحن /املقصد واملنشأ/
االستهالك .ويف هذا املثال ،يتم إنتاج النفط وتكريره يف
االقتصاد  Bويشتريه مقيم يف االقتصاد  ،Aوهو الذي
يستورد النفط ويخزنه يف االقتصاد  .Aويف وقت الحق،
يتم تصدير النفط لالقتصاد .C
م 16-5:ويبين اجلدول م 4-5 :أنه يف حالة استخدام
مفهوم املنشأ/االستهالك ،فإن االقتصاد ُ Aيقيد عملية
تصدير إىل االقتصاد  Cبينما ُيقيد األخير عملية استيراد
من االقتصاد  .Bكذلك يقيد االقتصاد  Aعملية تصدير
لالقتصاد  Cبينما يقيد االقتصاد  Cعملية استيراد من
االقتصاد  .Bأما يف حالة استخدام منهج الشحن/املقصد،
ُيقيد االقتصاد  Bعملية تصدير موجهة لالقتصاد A؛
ويقيد االقتصاد  Aعملية استيراد مرسلة من االقتصاد
 Bوموجهة لالقتصاد C؛ بينما يقيد االقتصاد  Cعملية
استيراد مرسلة من االقتصاد  .Aوبعبارة أخرى ،ينشأ
عن استخدام منهج الشحن/املقصد اتساق يف املعاملة ال
يحققه منهج املنشأ/االستهالك.

استخدام نظام إبالغ بيانات املعامالت
الدولية ()ITRS
م 18-5:ال توجد أي معايير دولية حملتوى نظام
إبالغ بيانات املعامالت الدولية أو حدود اإلبالغ أو درجة
تفصيل البيانات التي يتم جمعها يف هذا النظام ،كما

اجلدول م 4-5 :استخدام مفهومي املنشأ/االستهالك والشحن/املقصد لقيد جتارة السلع
استخدام مفهوم املنشأ/االستهالك لقيد جتارة السلع

استخدام مفهوم الشحن/املقصد لقيد جتارة السلع

االقتصاد الشريك

االقتصاد الشريك

A

B

C

A

B

C

سجالت االقتصاد A

...

واردات

صادرات

...

واردات

صادرات

سجالت االقتصاد B

صادرات

...

...

صادرات

...

...

سجالت االقتصاد C

...

واردات

...

واردات

...

...

 2يذكر دليل إحصاءات التجارة الدولية للبضائع لعام  2010ما يلي:
الفقــرة  :25-6وبالرغــم مــن عــدم وجــود طريقــة واحــدة مثاليــة لتوصيــف البلــد الشــريك ،فــإن التوصيــف حســب منشــأ الــواردات يســتويف متطلبــات تطبيــق يعتبــر
ذا أولويــة مــن تطبيقــات إحصــاءات التجــارة الدوليــة للبضائــع ،وهــو املســائل املتعلقــة بالسياســات التجاريــة والتحليــات االقتصاديــة ذات الصلــة .وبالتــايل
يوصــى بمــا يلــي:
(أ) تسجيل بلد املنشا يف حالة الواردات؛
(ب) تسجيل بلد آخر مقصد معروف يف حالة الصادرات.
الفقرة  :26-6بلد اإلرسال .نظرا ألن بيانات الشريك التي يتم جتميعها على أساس بلد املنشأ (للواردات) وبلد آخر مقصد معروف (للصادرات) كثيرا ما تكون
غير قابلة للمقارنة ،وبالنظر إىل االحتياج إىل بيانات للشركاء يمكن مقارنتها دوليا لألغراض التحليلية وكذلك إلجراء املطابقة بين البيانات التجارية،
يوصى بتسجيل بلد اإلرسال يف حالة الواردات بوصفه التوصيف البديل للشريك ال ُقطري ،جنبا إىل جنب مع بلد املنشأ .وبالنظر إىل أن البلدان ،يف حالة
الصادرات ،ال تفرق يف كثير من األحيان بين بلد آخر مقصد معروف وبلد اإلرسال ،وأن تسجيلهما منفصلين من شأنه أن يوجد عبئا إضافيا كبيرا يف اإلبالغ
بالبيانات وجتهيزهاُ ،يكتفى بالتشجيع على جمع إحصاءات التصدير على أساس بلد اإلرسال فقط ،تبعا الحتياجات البلد املعني وظروفه .ومن املسلم به
أن بعض البلدان قد ترى جتميع بلد اإلرسال يف حالة الصادرات هدفا على املدى البعيد.
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تختلف طريقة تبويب االقتصاد من اقتصاد آلخر .وبشكل
عام ،يستند التبويب إىل اقتصاد إقامة الطرف املقابل غير
املقيم ،وهو تبويب مالئم ،يف معظم احلاالت ،ألغراض
ميزان املدفوعات .ويف حالة قيد املعامالت املالية ،فإن
نظام إبالغ بيانات املعامالت الدولية يدعم بشكل عام مبدأ
الطرف املقابل يف املعاملة.

م 19-5:وتنشأ مشكلة معينة عند استخدام نظام إبالغ
بيانات املعامالت الدولية يف إعداد إحصاءات االقتصاد
ِّ
املوكل غير املقيم يف املعاملة قد يستخدم
الشريك وهي أن
وكيل مقيم يف اقتصاد خمتلف .فعلى سبيل املثال ،قد
يستخدم أحد املقيمين يف االقتصاد  Aسمسار أوراق مالية
يف االقتصاد  Bلشراء ألوراق مالية من أحد املقيمين يف
االقتصاد  .Cومن غير احملتمل أن يعرف املو ِّكالن (يف
االقتصادين  Aو )Cهوية بعضهما البعض ،وقد يعكس نظام
إبالغ بيانات املعامالت الدولية يف هذين االقتصادين
معامالت مع االقتصاد  .Bوال يتسق هذا التبويب مع مبدأ
تغير امللكية .وسوف حتدث مشكلة مماثلة عند استخدام
ِّ
موكلين غير مقيمين.
وكالء إلجراء معامالت نيابة عن
ومن الناحية العملية ،ال يمكن فعل الكثير حلل هذه املشكلة،
بخالف حتليل املعلومات التي يمكن أن تتوافر من املراكز
املالية الدولية عن هذا النوع من املعامالت.

استخدام قواعد بيانات األوراق املالية
م 20-5:يصف الفصالن  3و 10استخدام قواعد بيانات
األوراق املالية بالتزامن مع عمليات جمع بيانات كل ورقة
مالية على حدة إلعداد معلومات األوراق املالية املدرجة يف
احلافظة .وقد تتيح املعلومات املدرجة يف قواعد بيانات
ُصدِر واقتصاد حامل
األوراق املالية حتديد اقتصاد امل ْ
الورقة املالية.
استخدام املصادر اخلارجية للمعلومات
م 21-5:هناك عدد من املصادر اخلارجية التي تقدم
املعلومات حسب االقتصاد الشريك وهي متوفرة ملعدي
البيانات .وتتضمن هذه املصادر بيانات ثنائية يعدها
معدو البيانات يف اقتصادات أخرى تمثل أطرافا مقابلة يف
معامالت املقيمين يف االقتصاد القائم بإعداد البيانات .إىل
جانب ذلك ،يجري صندوق النقد مسحين يمكن استخدامهما
كأساس إلعداد بيانات ثنائية عن احلساب املايل ووضع
االستثمار الدويل :حيث يقوم املسح املنسق لالستثمار
املباشر ( )CDISبجمع معلومات عن خصوم االستثمار
املباشر ويمكن استخدامه يف إعداد بيانات أصول االستثمار
املباشر واملعامالت يف األصول؛ كما يقوم املسح املنسق
الستثمار احلافظة ( )CPISبجمع معلومات عن أصول
استثمار احلافظة ويمكن استخدامه يف إعداد بيانات خصوم
استثمار احلافظة واملعامالت يف اخلصوم .ويحتوي الفصل

 7على مزيد من التفاصيل حول استخدام املسح املنسق
لالستثمار املباشر واملسح املنسق الستثمار احلافظة يف
إعداد بيانات ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل.

استخدام مسوح مؤسسات األعمال
م 22-5:إذا تم استخدام مسوح مؤسسات األعمال يف
إعداد إحصاءات ميزان املدفوعات ،ينبغي ملعدي البيانات
ضمان تبويب املعلومات حسب االقتصاد الشريك وفق
مبدأ تغير امللكية .وفيما يتعلق باملعامالت املالية ،تدعم
مسوح مؤسسات األعمال عادة مبدأ املدين/الدائن وليس
مبدأ الطرف املقابل يف املعاملة ،كما تتسق االستمارتان
النموذجيتان  17و 18يف امللحق  8مع مبدأ املدين/الدائن.
ومع ذلك ،قد تكون هناك مشكالت يف حتديد اقتصادات
إقامة مشتري األوراق املالية حلاملها الصادرة عن شركات
يف االقتصاد القائم بإعداد البيانات .ويف هذه احلالة ،يقوم
معدو البيانات أحيانا بتبويب املعامالت ضمن فئة تسمى
أسواق رأس املال الدولية .ورغم أن هذا احلل عملي ،فهو ليس
باحلل األمثل ،كما أنه يقلل من فائدة املعلومات املطلوبة
إلجراء مقارنات ثنائية .وقد تنطوي مسوح مؤسسات
األعمال على خطأ يف تبويب األوراق التجارية الصادرة
عن االقتصاد القائم بإعداد البيانات ويحملها وكالء غير
ِّ
املوكل
مقيمين متواجدين يف اقتصادات أخرى غير اقتصاد
غير املقيم .ومن الناحية العملية ،ال يمكن فعل الكثير حلل
هذه املشكلة ،بغض النظر عن استخدام مصادر االقتصاد
الشريك.
قضايا شائعة يف كافة املصادر
م 23-5:عند استخدام مصادر إحصاءات ميزان
املدفوعات األخرى ،ينبغي ملعدي البيانات بذل كل ما يف
وسعه لضمان تبويب بيانات االقتصاد الشريك بصورة
صحيحة .وإذا تعذر احلصول على بيانات مبوبة بصورة
صحيحة من املصدر ،ينبغي ملعدي البيانات ،على األقل
يف احلاالت املهمة ،البحث عن مصادر بديلة للحصول على
بيانات تكميلية .فعلى سبيل املثال ،يمكن اشتقاق تقديرات
االقتصاد الشريك لالئتمانات التجارية من حتليل حصص
االقتصاد الشريك يف الواردات والصادرات .وينبغي توخي
احلذر لضمان أن يكون نمط عرض بيانات االقتصاد الشريك
يف املصدر التكميلي مماثل لنمط عرض بيانات البند الذي
ُيستخدم املصدر يف قياسه.

أساليب عرض بيانات االستثمار املباشر
حسب االقتصاد الشريك

م 24-5:هناك أسلوبان لعرض البيانات يتوافران
لالستخدام عند إعداد بيانات االستثمار املباشر ( ،)DIبما
يف ذلك تدفقات الدخل واملعامالت ومراكز الدخل :االستثمار
املباشر وفق مبدأ األصول/اخلصوم ،واالستثمار املباشر

إعداد إحصاءات ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل حسب االقتصاد الشريك
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وفق مبدأ الوجهة .ويصلح هذان األسلوبان خملتلف األغراض
التحليلية .ويتم العرض األساسي لبيانات ميزان املدفوعات
على مستوى كل العامل وفقا ملبدأ األصول/اخلصوم؛ لكن
بالنسبة لبيانات االقتصاد الشريك ،فقد ُتفضل االقتصادات
مبدأ الوجهة .ويستلزم املسح املنسق لالستثمار املباشر
إبالغ البيانات وفق مبدأ الوجهة ،وتوصي الطبعة الرابعة
من مطبوعة التعريف املرجعي لالستثمار األجنبي املباشر
الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي
باستخدام مبدأ الوجهة يف اإلحصاءات الثنائية.

مبدأ األصول/اخلصوم
م 25-5:يتم إعداد جممالت االستثمار املباشر ضمن
اإلحصاءات االقتصادية الكلية القومية وفق مبدأ األصول/
اخلصوم .وهي تتسق مع إحصاءات ميزان املدفوعات ووضع
االستثمار الدويل وكذلك مع عناصر إحصاءات احلسابات
القومية .وتوفر هذه البيانات لالقتصاد اجملاميع الكلية
ملراكز االستثمار املباشر يف األصول واخلصوم؛ وصايف
اقتناء أصول االستثمار املباشر وصايف حتمل خصوم
االستثمار املباشر؛ والدخل مستحق القبض من األصول
والدخل مستحق الدفع من اخلصوم.
مبدأ الوجهة
م 26-5:توضح إحصاءات االستثمار املباشر املعدة وفق
مبدأ الوجهة االستثمارات املوجهة إىل اخلارج واالستثمارات
املوجهة إىل الداخل ،أخذا يف احلسبان االستثمارات العكسية
(فعلى سبيل املثال ،يف االقتصاد القائم باإلبالغ ُتقيد
استثمارات مؤسسات االستثمار املباشر التابعة لالقتصاد
القائم باإلبالغ يف املستثمرين املباشرين يف اخلارج ضمن
االستثمار السالب املوجه إىل الداخل) وكذلك االستثمار يف

املؤسسات الزميلة — ويعتمد االجتاه يف احلالة األخيرة
على بيانات املؤسسة األم صاحبة السيطرة النهائية على
املؤسسة الزميلة املقيمة وما إذا كانت مقيمة أم غير مقيمة
يف االقتصاد القائم بإعداد البيانات.

م 27-5:ويالحظ أن استخدام املؤسسة األم صاحبة
السيطرة النهائية على املؤسسة املقيمة قد يؤدي إىل
عدم التماثل يف املعاملة حيث يمكن ملعدي البيانات
يف اقتصادي املؤسستين الزميلتين قيد االستثمار ضمن
االستثمار املوجه إىل اخلارج (على سبيل املثال ،إذا كان
املشترك ال يمتلك حصة مسيطرة يف
املستثمر املباشر
َ
املؤسستين الزميلتين) أو ضمن االستثمار املوجه إىل الداخل
املشترك يمتلك
(على سبيل املثال ،إذا كان املستثمر املباشر
َ
حصة مسيطرة يف املؤسستين الزميلتين ،ويقيم يف اقتصاد
ثالث) .ويف احلالتين ،ينبغي قيد املركز ضمن االستثمار
املوجب املوجه إىل الداخل يف أحد االقتصادين وضمن
االستثمار السالب املوجه إىل الداخل يف االقتصاد اآلخر؛
3
وينبغي تقييم املركزين بنفس القيمة (بسعر السوق مثال).
م 28-5:ويتناول امللحق  4كيفية حتديد املؤسسة األم
صاحبة السيطرة النهائية ،حيث يوضح اجلدوالن م2-4 :
وم 3-4 :اختالف معاملة جممالت االستثمار املباشر
وفق مبدأ األصول/اخلصوم ووفق مبدأ الوجهة .وترد هذه
املعامالت كذلك يف اجلدول  1-7يف الفصل  7من هذا
املرشد.

معاملة خاصة لدخل االستثمار املباشر

م 29-5:يوضح اجلدول م 5-5 :تدفقات دخل االستثمار
بين ثالثة كيانات تربطها عالقة استثمار مباشر .فهناك
شركة يف االقتصاد  Aتمتلك شركة تابعة يف االقتصاد B
ملكية كاملة وتمتلك األخيرة أيضا شركة تابعة يف االقتصاد
 Cملكية كاملة.

اجلدول م 5-5 :حسابات دخل الشركات يف االقتصادات  Aو BوC
االقتصاد A

االقتصاد B

االقتصاد C

60

20

100

2

50

35−

صايف األرباح قبل الضرائب

149

70

65

الضرائب

49

16

15

توزيعات أرباح األسهم

50

25

20

األرباح املعاد استثمارها

50

29

30

أرباح التشغيل
الدخل اجلاري اآلخر

1

89

2

 1الدخل اجلاري اآلخر يشمل الفائدة ،وتوزيعات األرباح ،وأرباح االستثمار املباشر املعاد استثمارها مستحقة القبض ،ناقصا الفائدة مستحقة الدفع.
 2الدخل الذي تكتسبه الشركة يف االقتصاد  Aيشمل فائدة قدرها  35من الشركة يف االقتصاد  Cعلى قرض منحته الشركة يف االقتصاد  Aللشركة يف االقتصاد .C

 3راجــع الفقــرات مــن  67-3إىل  91-3يف الطبعــة السادســة مــن دليــل ميــزان املدفوعــات ،وذلــك لالطــاع علــى مزيــد مــن التفاصيــل حــول التقييــم يف ميــزان
املدفوعــات ووضــع االســتثمار الــدويل.
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اجلدول م 6-5 :إحصاءات دخل االستثمار املباشر حسب االقتصاد الشريك يف االقتصادات  Aو BوC
حسابات االقتصاد  Aمع

مدين

دائن

...

...

...

...

35

...

مدين
29
25

دائن
30
20

مدين

دائن

األرباح املعاد استثمارها

...

...

...

30

توزيعات أرباح األسهم

...

...

...

20

الفائدة

...

35

...

...

األرباح املعاد استثمارها
توزيعات أرباح األسهم
الفائدة
حسابات االقتصاد  Bمع
األرباح املعاد استثمارها
توزيعات أرباح األسهم
الفائدة
حسابات االقتصاد  Cمع

دائن
29
25

االقتصاد B

االقتصاد C

...

...

دائن

االقتصاد A
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...
...

دائن

...

االقتصاد A

م 30-5:يبين اجلدول م 6-5:قيود الدخل املقيدة يف
بيانات ميزان املدفوعات اإلقليمية يف االقتصادات  AوB
و .Cوال توجد معامالت أرباح معاد استثمارها وتوزيعات
أرباح بين الشركة يف االقتصاد  Aوالشركة يف االقتصاد C
ألن األرباح املعاد استثمارها وتوزيعات األرباح مستحقة
الدفع من جانب الشركة يف االقتصاد ُ Cتعزى فقط إىل
الشركة يف االقتصاد  .Bغير أن الدخل مستحق الدفع من
جانب الشركة يف االقتصاد  Cمقابل القرض املمنوح من
الشركة يف االقتصاد  Aينبغي قيده كمدفوعات دخل بين
االقتصادين  Aو.C

إسناد بيانات املتاجرة يف السلع حسب
االقتصادات الشريكة

م 31-5:تنطوي املتاجرة يف السلع على اقتصادين
شريكين يف معاملة واحدة .لذلك ينبغي ملعدي البيانات
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مدين

اإلملام باإلسناد الصحيح حسب االقتصادات الشريكة.
فبالنسبة القتصاد التاجر ،تقيد السلع بالقيم اإلجمالية:
ضمن الصادرات السالبة (قيد دائن سالب) يف حالة الشراء
وضمن الصادرات (قيد دائن موجب) يف حالة البيع .ويقوم
االقتصاد الذي باع السلع القتصاد التاجر واالقتصاد الذي
اشترى السلع من اقتصاد التاجر (االقتصاد  Aيف اجلدول
م )3-5 :بقيد التجارة يف البضائع بالطريقة املعتادة —
أي ضمن صادرات وواردات البضائع العامة ،على الترتيب،
وليس ضمن معامالت املتاجرة .ويلقي اجلدول م3-5:
نظرة عامة على كيفية القيد.
م 32-5 :نظرا ألن السلع املعنية ال تعبر احلدود اجلمركية
القتصاد إقامة التاجر ،يجب على كافة االقتصادات املعنية
جمع هذه البيانات مباشرة عن طريق مسوح املؤسسات
(راجع االستمارة النموذجية  5يف امللحق  .)8ويعرض
الفصالن  3و 11تفاصيل عن إعداد بيانات املتاجرة.

امللحق

6

الروابط بمجموعات البيانات االقتصادية
الكلية األخرى

الروابط بين احلسابات الدولية
واحلسابات القومية
مقدمة

م 1-6:تمثل بيانات احلسابات الدولية عنصرا ضروريا
لتطبيق نظام احلسابات القومية لعام  2008بالكامل.
وبإضافة رصيد الدخل األويل ،يتحول إجمايل الناجت احمللي،
وهو مقياس الدخل الذي ينشأ يف اقتصاد ما عن نشاط
اإلنتاج الذي تقوم به الوحدات املقيمة يف ذلك االقتصاد،
إىل إجمايل الدخل القومي ،وهو مقياس الدخل الذي ينشأ
عن أنشطة اإلنتاج يف أي مكان يف العامل والتي يمكن عزوها
إىل املقيمين يف االقتصاد املعني .ويحول إجمايل الدخل
القومي إىل إجمايل الدخل املتاح بإضافة رصيد الدخل
الثانوي .ويظهر الفرق بين االدخار احمللي وتكوين رأس
املال (االستثمار) والذي يساوي رصيد احلساب اجلاري يف
رصيد احلساب الرأسمايل وصايف اإلقراض أو االقتراض
يف احلسابات الدولية .كذلك تتيح معلومات احلساب املايل
ووضع االستثمار الدويل حتديد حجم مطالبات اقتصاد
ما على غير املقيمين وحجم اخلصوم املستحقة عليه لغير
املقيمين.

م 2-6:وأصبح من املمكن دمج النظامين بسبب تماثل
نظام احملاسبة األساسي فيهما ،رغم استخدام مصطلحات
ووسائل عرض خمتلفة يف بعض األحيان .ويعرض امللحق
السابع يف الطبعة السادسة من دليل ميزان املدفوعات
شرحا خمتصرا جلميع أوجه التوافق بين نظام احلسابات
القومية لعام  2008والطبعة السادسة من دليل ميزان
املدفوعات ووضع االستثمار الدويل فيما يتعلق باإلقامة
والتقييم ووقت القيد وخطوات حتويل العملة ونطاق تغطية
التدفقات واملراكز.
م 3-6:وإىل جانب قياس النشاط داخل االقتصاد
احمللي ،يقيد نظام احلسابات القومية املبادالت بين
االقتصاد احمللي وبقية العامل كما لو أن الوحدات غير
املقيمة التي تدخل يف معامالت مع الوحدات املقيمة يف
االقتصاد احمللي أصبحت قطاع مؤسسي مستقل بذاته داخل

االقتصاد .وتقيد املبادالت (التدفقات) بين جميع الوحدات
املقيمة والوحدات غير املقيمة (ومطالبات كل جمموعة
من الوحدات على اجملموعة األخرى) يف قطاع بقية العامل
يف نظام احلسابات القومية لعام  2008من منظور بقية
العامل .لذلك جند على سبيل املثال أن الواردات تمثل موارد
لالقتصاد احمللي والصادرات تستخدمها بقية العامل ،وهو
عكس القاعدة املستخدمة يف الطبعة السادسة من دليل
ميزان املدفوعات والتي تقضي بقيد الواردات يف اجلانب
املدين والصادرات يف اجلانب الدائن.
م 4-6:ويتضمن الفصل الثاين من الطبعة السادسة
من دليل ميزان املدفوعات مرفقا منفصال (املرفق )2-2
يورد مثاال رقميا يعرض من خالله ( )1فكرة عامة عن
احلسابات االقتصادية املتكاملة كما وردت يف نظام
احلسابات القومية لعام  ،2008و( )2الروابط بين األدوات
املالية والفئات الوظيفية املستخدمة يف الطبعة السادسة
من دليل ميزان املدفوعات ،بما يف ذلك حتويل البيانات من
التقسيم حسب األدوات إىل التقسيم حسب الفئات الوظيفية.
كذلك يتضمن عرض العناصر األساسية (الطبعة السادسة
من دليل ميزان املدفوعات ،امللحق التاسع) رموز نظام
احلسابات القومية لعام  2008حسب االقتضاء ،مما يجعل
من السهل املقارنة بين احلسابات الدولية ونظام احلسابات
القومية لعام .2008
م 5-6:ويكمل هذا امللحق الطبعة السادسة من دليل
ميزان املدفوعات بعرض مواز لقيد خمتلف التدفقات
واملراكز يف نظام احلسابات القومية لعام  2008مقارنة
بالطبعة السادسة من دليل ميزان املدفوعات وفق الهيكل
احملاسبي للنظامين .والغرض من ذلك توضيح التطابق بين
املؤشرات والتماثل بين جمموعتي البيانات ،كما يلبي أيضا
حاجة معدي جمموعتي البيانات إىل التحقق من صحتهما،
ال سيما عند استخدام بيانات مصدرية خمتلفة يف إعداد
بعض املؤشرات .وجتدر اإلشارة هنا إىل املمارسة الشائعة
يف الكثير من االقتصادات والتي يتم بمقتضاها إعداد
بيانات ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل أوال،
وتضمينها الحقا كعناصر أساسية يف حسابات بقية العامل
يف نظام احلسابات القومية لعام .2008
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مرشد جتميع بيانات ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل

التبويب

م 6-6:تتماثل نظم التبويب يف نظام احلسابات القومية
لعام  2008والطبعة السادسة من دليل ميزان املدفوعات
بدرجة كبيرة من حيث نطاق التغطية واملصطلحات املستخدمة.
غير أنه يوجد اختالف أساسي يف طريقة العرض يتعلق
بتصنيف األصول املالية واخلصوم حسب الفئات الوظيفية
 التبويب األساسي يف الطبعة السادسة من دليل ميزاناملدفوعات وما يترتب عليه من آثار على احلساب املايل،
ووضع االستثمار الدويل ،وفئات دخل االستثمار  -مقارنة
بالفئات املستخدمة يف نظام احلسابات القومية لعام 2008
وتوضح هذه االختالفات يف عرض
يف احلسابات نفسها.
َ
سلسلة احلسابات يف نهاية هذا امللحق.

م 7-6:ومن االختالفات األخرى بين الطبعة السادسة من
دليل ميزان املدفوعات ونظام احلسابات القومية لعام 2008
ما يتعلق بتوزيع القطاعات املؤسسية وتقسيماتها .فرغم
تماثل نطاق التغطية يف جمموعتي البيانات ،يختلف جتميع
القطاعات املؤسسية حسب أهمية القطاعات والقطاعات
الفرعية يف كل من اجملموعتين .ويوضح اجلدول م 1-6:أوجه
التطابق بين النظامين من حيث تبويب القطاعات املؤسسية.

املقارنة  /املطابقة بين احلسابات الدولية
ونظام احلسابات القومية

م 8-6:على غرار نظام احلسابات القومية لعام ،2008
تغطي احلسابات الدولية (الطبعة السادسة من دليل
ميزان املدفوعات) احلسابات اجلارية وحسابات التراكم
(التدفقات) ،إىل جانب مراكز امليزانية العمومية (وضع
االستثمار الدويل) .ويف احلسابات الدولية ،يتم جتميع
املعامالت (التدفقات) يف ميزان املدفوعات .وتتكون
احلسابات اجلارية يف ميزان املدفوعات من حساب السلع
واخلدمات وحساب الدخل األويل وحساب الدخل الثانوي،
بينما تتضمن حسابات التراكم حساب رأس املال واحلساب
املايل .وبالنسبة للتدفقات التي ال تمثل معامالت ولكنها
تؤثر على مركز األصول واخلصوم ،فتضمن يف حساب
إضايف ،وهو حساب التغيرات األخرى يف األصول املالية
واخلصوم .ويغطي وضع االستثمار الدويل ذلك اجلزء من
امليزانية العمومية الوطنية الذي يمثل عنصر املطالبات عبر
احلدود  -أي مركز املطالبات (األصول املالية) واخلصوم
التي يكون أحد طرفيها غير مقيم ،وسبائك الذهب احملتفظ
بها كاحتياطيات.
م 9-6:ويوضح الشكل التايل أوجه التماثل واالختالف
يف العرض احملاسبي لنظام احلسابات القومية لعام 2008

اجلدول م 1-6حتويل البيانات املقسمة حسب القطاعات من نظام احلسابات القومية إىل ميزان املدفوعات
القطاعات احمللية كما ترد يف نظام احلسابات القومية لعام  2008والطبعة السادسة من دليل ميزان املدفوعات
نظام احلسابات القومية لعام 2008

الطبعة السادسة من دليل ميزان املدفوعات

الشركات غير املالية

البنك املركزي

الشركات املالية

شركات تلقي الودائع عدا البنك املركزي

البنك املركزي

احلكومة العامة

شركات تلقي الودائع عدا البنك املركزي

قطاعات أخرى
الشركات املالية األخرى

صناديق سوق املال

صناديق سوق املال

صناديق االستثمار عدا صناديق سوق املال

صناديق االستثمار عدا صناديق سوق املال

جهات الوساطة املالية األخرى باستثناء شركات التأمين وصناديق
معاشات التقاعد

جهات الوساطة املالية األخرى باستثناء شركات التأمين وصناديق معاشات التقاعد

الشركات املالية املساعدة

الشركات املالية املساعدة

املؤسسات املالية احلصرية ومقرضو األموال

املؤسسات املالية احلصرية ومقرضو األموال

شركات التأمين

شركات التأمين

صناديق معاشات التقاعد

صناديق معاشات التقاعد

احلكومة العامة

الشركات غير املالية واألسر املعيشية واملؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم
األسر املعيشية
الشركات غير املالية

األسر املعيشية

األسر املعيشية

املؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم األسر املعيشية

املؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم األسر املعيشية

		الروابط بمجموعات البيانات االقتصادية الكلية األخرى
والطبعة السادسة من دليل ميزان املدفوعات .ويعرض هذا
الشكل احلساب تلو اآلخر ويبرز البنود املوازنة إن وجدت.
وتصف الطبعة السادسة من دليل ميزان املدفوعات قيود
احلسابات اجلارية بأنها قيود دائنة وقيود مدينة .أما يف
نظام احلسابات القومية لعام  ،2008توصف هذه القيود
بأنها موارد واستخدامات ،ولكن كما ورد يف الفقرة م،3-6:
فإن القيود الدائنة لالقتصاد الوطني يف الطبعة السادسة
من دليل ميزان املدفوعات تعامل بوصفها استخدامات
لبقية العامل يف نظام احلسابات القومية لعام 2008
وتعامل القيود املدينة يف الطبعة السادسة من دليل ميزان
املدفوعات بوصفها موارد يف نظام احلسابات القومية لعام
 .2008ويف الطبعة السادسة من دليل ميزان املدفوعات،
يوجد بند موازن لكل حساب يوضح الزيادة يف القيود الدائنة
عن القيود املدينة (أو صايف رصيد احلساب املايل) .كذلك
تعرض الطبعة السادسة من دليل ميزان املدفوعات القيمة
التراكمية للبنود املوازنة وصوال إىل وبما فيها احلساب
املعني ،وذلك ألغراض املقارنة بنظام احلسابات القومية
لعام  2008الذي يعرض الرصيد التراكمي فقط نظرا ألنه
يقيد البند املوازن يف جانب االستخدامات يف احلساب
السابق كأول قيد يف جانب املوارد يف احلساب التايل.
م 10-6:وللمساعدة يف شرح املوضوع ،يعرض اجلدول
م 2-6يف نهاية هذا امللحق أهم قيود االقتصاد احمللي
وبقية العامل من منظور نظام احلسابات القومية لعام
 ،2008إىل جانب أهم قيود احلسابات الدولية .والقيم
الرقمية املستخدمة منقولة عن مرفق الفصل الثاين من
الطبعة السادسة من دليل ميزان املدفوعات.

احلسابات اجلارية

م 11-6:وبجانب ما يتضمنه نظام احلسابات القومية
لعام  2008من احلسابات التي ترصد املعامالت بين
خمتلف وحدات االقتصاد ،أو املعامالت بين الوحدات املقيمة
وغير املقيمة ،يحوي النظام أيضا حسابا يسمى حساب السلع
واخلدمات .ويعرض هذا احلساب كيفية استخدام جميع السلع
واخلدمات املتاحة يف االقتصاد من خالل اإلنتاج احمللي أو
الواردات سواء يف االستخدام احمللي أو التصدير ،كما يحوي
جميع البنود التي ليست لها بنودا مقابلة يف أي من سلسلة
حسابات نظام احلسابات القومية ،وهو املصدر الذي يعتمد
عليه يف حساب إجمايل الناجت احمللي.
م 12-6:وال يوجد يف احلسابات الدولية مكافئ حلساب
اإلنتاج املوجود يف نظام احلسابات القومية والذي يرصد
السلع واخلدمات املتاحة لالقتصاد احمللي من خالل
اإلنتاج .وبالتايل فإن قيد الواردات والصادرات يف ميزان
املدفوعات يعتبر مواز جلزء من حساب السلع واخلدمات يف
احلسابات القومية.
م 13-6:ويبرز ميزان املدفوعات الفرق بين السلع
واخلدمات ،حيث يعرض السلع على أساس إجمايل بينما
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يغطي اخلدمات بالتفصيل .وتبويب اخلدمات يف نظام
احلسابات القومية لعام  2008مطابق تماما لنظام
التصنيف املركزي للمنتجات ،بينما يختلف تبويب عدد
قليل من املنتجات يف الطبعة السادسة من دليل ميزان
املدفوعات عن نظام التصنيف املركزي للمنتجات ،وهي
السفر ،والبناء ،والسلع واخلدمات احلكومية غير املدرجة
يف موضع آخر ،وهي املنتجات التي تبوب حسب الطرف
املقابل يف املعاملة (أي أنها مرتبطة بمقدم املنتج أو
متلقيه وليس باملنتج نفسه) .وتعكس هذه الفروق جماالت
اهتمام السياسات والقضايا املتعلقة بالبيانات املصدرية
(راجع الفصل العاشر من الطبعة السادسة من دليل ميزان
املدفوعات) .ويف جداول احلصر الواردة يف نظام احلسابات
القومية ،عادة ما تعرض الواردات والصادرات يف صورة
إجمالية أو موزعة حسب جمموع السلع وجمموع اخلدمات
يف صورة منفصلة فقط.
م 14-6:ويقابل الرصيد اخلارجي لسلع وخدمات بقية
العامل ،والذي يمثل جزءا من حساب السلع واخلدمات ،رصيد
السلع واخلدمات يف احلسابات الدولية.
م 15-6:وال توجد يف احلسابات الدولية حسابات
مطابقة حلساب اإلنتاج يف نظام احلسابات القومية ،والذي
يعكس قيمة السلع واخلدمات التي تنتجها الوحدات املقيمة،
أو حساب توليد الدخل ،والذي يعرض كيفية توزيع القيمة
املضافة الناجتة عن اإلنتاج بين احلكومة والوحدات املقيمة
األخرى التي تشارك مباشرة يف عملية اإلنتاج.
م 16-6:وتتعلق قيود حساب الدخل األويل يف ميزان
املدفوعات غالبا بتعويضات العاملين ودخل امللكية،
وذلك على غرار حساب تخصيص الدخل األويل يف نظام
احلسابات القومية لعام  .2008وتقيد أيضا يف حساب
الدخل األويل مدفوعات الضرائب على اإلنتاج املستحقة
على املقيم حلكومة أخرى ،إىل جانب أي شكل من أشكال
الدعم املستحقة ملقيم من حكومة أخرى.
م 17-6:وبالنسبة لدخل امللكية يف نظام احلسابات
القومية لعام  2008فهو يساوي دخل االستثمار يف ميزان
املدفوعات زائدا الريع .ونادرا ما ينشأ ريع يف املعامالت
عبر احلدود نظرا ألن جميع األراضي تعتبر مملوكة ملقيمين،
وتنشأ يف حاالت الضرورة وحدة مقيمة صورية ألغراض
قيد الريع .ومن األمثلة التي قد يقيد الريع فيها يف احلسابات
الدولية حقوق الصيد قصيرة األجل يف املياه اإلقليمية التي
تمنح ألساطيل الصيد األجنبية .كذلك قد تتضمن عقود
املشاركة يف اإلنتاج يف قطاع استكشاف املوارد الطبيعية
معامالت ريعية (راجع الفصل العاشر ،اإلطار .)1-10
ويعكس دخل االستثمار املرتبط باملعامالت عبر احلدود
العائد على األموال املستثمرة باخلارج والعكس صحيح.
وتقاس تدفقات الفائدة على األساس نفسه يف الطبعة
السادسة من دليل ميزان املدفوعات ونظام احلسابات
القومية لعام  .2008وبدءا من تطبيق الطبعة السادسة
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من دليل ميزان املدفوعات ،تعدل الفائدة ملراعاة تأثير
رسوم اخلدمة الضمنية (التي تعرف باسم رسوم خدمات
الوساطة املالية املقيسة بصورة غير مباشرة) التي تفرضها
شركات تلقي الودائع وتعاملها كجزء من الفائدة .وتعامل
رسوم خدمات الوساطة املالية املقيسة بصورة غير مباشرة
كاستيراد/تصدير خدمات مالية.

م 18-6:وألغراض مطابقة دخل االستثمار يف احلسابات
الدولية ونظام احلسابات القومية لعام  ،2008ينبغي
استخدام العناصر الفرعية حتت مستوى الفئات الوظيفية
لدخل االستثمار .فنجد على سبيل املثال أن قيم مدفوعات
الفائدة إىل ومن بقية العامل كما تظهر يف نظام احلسابات
القومية لعام  2008هي جمموع مدفوعات الفائدة حتت
كل عنوان من عناوين الفئات الوظيفية كما يرد يف اجلدول
التكميلي إىل يمين هذه العناوين.
م 19-6:ويعكس رصيد الدخل األويل ،وهو البند املوازن
حلساب الدخل األويل يف ميزان املدفوعات ،كيفية حتويل
إجمايل الناجت احمللي إىل إجمايل الدخل القومي باستخدام
مدفوعات الدخل األويل إىل ومن اخلارج .والبند املوازن
التراكمي لسلسة احلسابات الدولية تلك هو رصيد السلع
واخلدمات والدخل األويل.

م 20-6:وتمثل القيود املسجلة يف حساب الدخل
الثانوي يف ميزان املدفوعات أساسا حتويالت جارية.
وهذه القيود مطابقة تماما للقيود املسجلة يف حساب
التوزيع الثانوي للدخل يف نظام احلسابات القومية .ولعدد
من هذه القيود أهمية كبيرة يف ميزان املدفوعات ،ال سيما
التحويالت اجلارية املرتبطة بالتعاون الدويل والتحويالت
الشخصية (حتويالت املغتربين) التي ترسلها أسر معيشية
يف اقتصاد ما إىل أسر معيشية يف اقتصاد أخر (راجع
الطبعة السادسة من ميزان املدفوعات ،الفصل الثاين عشر
وامللحق  .)5ويمكن أن تكون لتدفقات التأمين املرتبطة
بنشاط إعادة التأمين أهمية كبيرة على املستوى الدويل.
وتقيد هذه التدفقات بنفس الطريقة يف ميزان املدفوعات
ونظام احلسابات القومية من حيث قيد رسم خدمات مالية
منفصل ومعاملة تدفقات التأمين املباشر وإعادة التأمين
كل على حدة وليس على أساس موحد (مزيد من التفاصيل
يف الفصل العاشر ،الطبعة السادسة من دليل ميزان
املدفوعات) .كذلك يتضمن ميزان املدفوعات يف حساب
الدخل الثانوي بندا يعرف باسم التعديل مقابل التغير يف
املستحقات التقاعدية .ويظهر هذا البند يف حساب استخدام

الدخل يف نظام احلسابات القومية ،ولكن احلساب األساسي
نفسه غير موجود يف ميزان املدفوعات.
م 21-6:أما البند املوازن الذي يقيد عند هذا املستوى
يف احلسابات الدولية فهو رصيد الدخل الثانوي .والرصيد
التراكمي جملموعة هذه البنود هو رصيد احلساب اجلاري.
ويف نظام احلسابات القومية ،يقيد الدخل املتاح بوصفه
البند املوازن التراكمي يف حساب التوزيع الثانوي .ويوجد
حساب أخر يف نظام احلسابات القومية ،وهو حساب
استخدام الدخل ،ال يوجد له حساب مقابل يف احلسابات
الدولية .والبند املوازن التراكمي بعد حساب استخدام الدخل
هو االدخار بالنسبة لالقتصاد احمللي والرصيد اخلارجي
اجلاري بالنسبة لبقية العامل .وهذا البند مطابق تماما
لرصيد احلساب اجلاري يف احلسابات الدولية.

احلساب الرأسمايل

م 22-6:تتضمن عناصر احلساب الرأسمايل املعني
باملعامالت الدولية عددا أقل من البنود مقارنة بتلك التي
يغطيها نظام احلسابات القومية .فال توجد معامالت تقيد
تكوين رأس املال الناجت عن األصول املن َتجة نظرا ألن
احلسابات الدولية غير معنية باالستخدام النهائي للمنتجات
املستوردة/املصدرة .وتوجد قيود تغطي عمليات اقتناء
األصول غير املالية غير املن َتجة والتصرف فيها والتحويالت
الرأسمالية ،ولكن هذه القيود غير متكررة واقتصادات عديدة
قد ال تسجلها .وتسجل يف هذا احلساب أيضا التحويالت
الرأسمالية التي يتلقاها ويدفعها االقتصاد احمللي ،والتي
تشكل رصيد احلساب الرأسمايل.

احلساب املايل

م 23-6:للحساب املايل أهمية كبيرة يف احلسابات
الدولية ،كما أن له دور حيوي ،بجانب وضع االستثمار
الدويل ،يف تفهم طبيعة التمويل الدويل والسيولة الدولية
ومواطن الضعف يف االقتصادات احمللية .وحتديدا ،يوضح
احلساب املايل كيفية تمويل عجز احلساب اجلاري وكيفية
استخدام الفائض احملقق فيه.

م 24-6:وكما أشرنا آنفا ،فإن االختالف الرئيسي يف
طريقة العرض بين نظام احلسابات القومية لعام 2008
والطبعة السادسة من دليل ميزان املدفوعات مرتبط بتصنيف
األصول املالية واخلصوم حسب الفئات الوظيفية بوصفه
مستوى التبويب األساسي يف الطبعة السادسة من دليل

		الروابط بمجموعات البيانات االقتصادية الكلية األخرى
ميزان املدفوعات واستخدام األدوات والقطاعات يف نظام
احلسابات القومية لعام  2008مقسمة حسب الفئات نفسها.
ولكن البيانات املوزعة حسب الفئة الوظيفية مقسمة تقسيما
فرعية حسب نوع األداة والقطاع املؤسسي ،مما يتيح ربطها
بالبيانات املقابلة لها يف نظام احلسابات القومية لعام
 2008وبنود اإلحصاءات النقدية واملالية.

م 25-6:ويجب دائما أن يكون جمموع املعامالت يف
جانب األصول املالية مساويا جملموع املعامالت يف جانب
اخلصوم يف األدوات املقابلة .أي أن جمموع املعامالت
داخل االقتصاد احمللي وبين املقيمين وغير املقيمين يف
أداة مالية ما يجب أن يكون متساو بالنسبة حلملة األصول
وحملة اخلصوم .فعلى سبيل املثال ،يوضح اجلدول م 2-6:أن
التغير يف احلساب املايل يف أصول العملة والودائع اململوكة
ملقيمين كان  ،89بينما بلغ التغير يف أصول العملة والودائع
اململوكة ملقيمين يف بقية العامل  .11وبلغ اخلصم املقابل
 102بالنسبة للمقيمين و 2-بالنسبة لغير املقيمين،
وبالتايل فإن جمموع األصول واخلصوم يساوي .100

م 26-6:وعلى غرار نظام احلسابات القومية لعام ،2008
يوجد يف ميزان املدفوعات نفس البند املوازن—صايف
اإلقراض أو صايف االقتراض ،والذي يمثل البند املوازن
جملموع احلساب اجلاري واحلساب الرأسمايل ،وكذلك
للحساب املقابل لهذين احلسابين—احلساب املايل .ويف
النظامين ،يغطي صايف اإلقراض أو االقتراض املعامالت
يف جميع األدوات املستخدمة يف توفير أو تلقي التمويل،
دون توحيد معامالت األصول واخلصوم املتقابلة .ومن
الناحية املفاهيمية ،فإن هذا البند مساو يف القيمة لبند
جمموع االقتصاد يف احلسابات القومية ،كما يساوي أيضا
بند بقية العامل يف احلسابات القومية ولكن بإشارة معاكسة.

امليزانية العمومية—وضع االستثمار الدويل

م 27-6:وتقيس امليزانية العمومية يف نظام احلسابات
القومية لعام  2008مراكز األصول ،غير املالية واملالية،
ومراكز اخلصوم لكل قطاع مؤسسي بحيث يمكن يف النهاية
اشتقاق صايف قيمة جمموع االقتصاد .وتوضح أيضا
املعامالت والتدفقات األخرى خالل سنة وما تنشأ عنها
من اختالفات يف املراكز بين امليزانية العمومية االفتتاحية
واخلتامية .ويعرف اجلزء من امليزانية العمومية الذي تغطيه
احلسابات الدولية باسم وضع االستثمار الدويل ،وهو
املقابل لألصول املالية واخلصوم يف قطاع بقية العامل يف
نظام احلسابات القومية لعام  .2008فاألصول غير املالية
ال تظهر يف احلسابات الدولية نظرا ألن ليس لها أي خصم
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مقابل أو أي جانب دويل آخر( .ويف حالة البنود التي سبق
تبويبها ضمن رأس املال وبيعها باخلارج الحقا ،تقيد هذه
البنود كجزء من التجارة يف السلع) .ويف حالة املطالبات
املالية ،ينشأ عنصر عبر احلدود عندما يكون أحد الطرفين
مقيما واألخر غير مقيم .وبينما تمثل سبائك الذهب أصال
ليس له خصما مقابال ،تدرج ضمن وضع االستثمار الدويل
عند االحتفاظ بها كأصول احتياطية نظرا لدورها كإحدى
وسائل املدفوعات الدولية.

م 28-6:كذلك يوجد بند موازن للميزانية العمومية يعرف
باسم صايف القيمة ،وهو يعكس الفرق بين جمموع قيمة
األصول واخلصوم .ويمكن أيضا حساب ما ينشأ من تغيرات
يف صايف القيمة عن خمتلف املعامالت والتدفقات األخرى.

م 29-6:الشكل  1-2يف الطبعة السادسة من دليل
ميزان املدفوعات ،والذي يتضمن نظرة عامة على نظام
احلسابات القومية بوصفه إطارا اقتصاديا كليا شامال
احلسابات الدولية ،يوضح تسلسل احلسابات يف نظام
احلسابات القومية لعام  2008بما يف ذلك إطار امليزانية
العمومية .وتتضح جوانب هذا اإلطار يف اجلدول التايل الذي
يعرض العالقة بين احلسابات القومية واحلسابات الدولية.

م 30-6:ويتضمن اجلدول م 2-6:عرضا مقارنا
للحسابات يف نظام احلسابات القومية وميزان املدفوعات.
وبالنسبة للحساب املايل واألصول املالية واخلصوم يف
اجلزء اخلاص بحساب التراكم ،وكذلك بالنسبة لألصول
املالية واخلصوم يف اجلزء اخلاص بامليزانية العمومية،
يعرض اجلدول تقسيما إضافيا لألدوات املالية حسب الفئة
الوظيفية.

الروابط بين احلسابات الدولية
واإلحصاءات النقدية واملالية
مقدمة

م 31-6:تتضمن مسودة دليل اإلحصاءات النقدية
واملالية واملرشد إىل إعدادها لعام  2013أحدث منهجية
مستخدمة يف إعداد اإلحصاءات النقدية واملالية .ويتسق
دليل اإلحصاءات النقدية واملالية واملرشد إىل إعدادها
بوجه عام مع نظام احلسابات القومية لعام  2008والطبعة
السادسة من دليل ميزان املدفوعات ،كما يراعي ما طرأ من
تطورات مالية منذ صدور دليل اإلحصاءات النقدية واملالية
لعام  .2000وتركز اإلحصاءات النقدية واملالية على
إعداد وإبالغ بيانات امليزانيات العمومية (املراكز املالية
يف نهاية الفترة) اخلاصة بالبنك املركزي وشركات تلقي

410

مرشد جتميع بيانات ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل

اجلدول م 2-6:عرض مقارن لنظام احلسابات القومية واحلسابات الدولية
احلسابات اجلارية

نظام احلسابات القومية
االقتصاد احمللي
االستخدامات

بقية العامل
االستخدامات

املوارد

الواردات من السلع واخلدمات
السلع
اخلدمات
الصادرات من السلع واخلدمات
السلع
اخلدمات
رصيد السلع واخلدمات اخلارجي
الناجت
االستهالك الوسيط
القيمة املضافة/صايف الناجت احمللي
حساب توليد الدخل
تعويضات العاملين
الدعم
الفائض والدخل اخملتلط
حساب تخصيص الدخل األويل

االستخدامات

املوارد

املوارد

مدين

دائن

499

499

499

392

392

392

107

107

107

540

540

540

462

462

462

78

78

78
41

3604

3604

133

133

1883

1883

1632

القيمة املضافة/صايف الناجت احمللي
الضرائب على اإلنتاج والواردات

حساب السلع واخلدمات

1

2

41−

حساب اإلنتاج

الضرائب ناقصا الدعم على املنتجات

ميزان املدفوعات

1632
1150
235
44−
291

فائض التشغيل والدخل اخملتلط

291

تعويضات العاملين

1150

الضرائب على اإلنتاج والواردات
الدعم

2

6

6

235

صفر

صفر

44−

صفر

2
صفر

دخل امللكية

391

397

44

38

44

38

الفائدة

217

209

13

21

13

21

دخل الشركات املوزع

62

62

17

17

17

17

صفر

14

14

صفر

14

صفر

دخل االستثمارات األخرى

47

47

صفر

صفر

صفر

صفر

الريع

65

65

صفر

صفر

صفر

صفر

أرباح االستثمار األجنبي املباشر املعاد استثمارها

10
رصيد الدخل األويل ،صاف

1642

51
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411

السلع واخلدمات

3

السلع
اخلدمات
السلع واخلدمات
السلع
اخلدمات
رصيد السلع واخلدمات ،صايف الصادرات
هذا احلساب غير موجود يف ميزان املدفوعات

هذا احلساب غير موجود يف ميزان املدفوعات

حساب الدخل األويل
تعويضات العاملين
الضرائب على اإلنتاج والواردات
الدعم
دخل االستثمار

االستثمار
املباشر

استثمار
احلافظة

*

*

دخل الشركات املوزع

*

*

أرباح االستثمار األجنبي املباشر املعاد استثمارها

*

*

الفائدة

دخل االستثمارات األخرى
الريع
رصيد الدخل األويل
رصيد السلع واخلدمات والدخل األويل

*

املشتقات املالية وخيارات
االكتتاب املمنوحة
للموظفين

االستثمارات
األخرى
*

األصول
االحتياطية
*
*

*

*

412

مرشد جتميع بيانات ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل

اجلدول م 2-6:عرض مقارن لنظام احلسابات القومية واحلسابات الدولية (تابع)
احلسابات اجلارية

نظام احلسابات القومية
االقتصاد احمللي

حساب التوزيع الثانوي للدخل

االستخدامات

رصيد الدخل األويل ،صاف

بقية العامل
االستخدامات

املوارد

ميزان املدفوعات
حساب السلع واخلدمات

1

االستخدامات

املوارد

2

املوارد

مدين

دائن

1642

الضرائب اجلارية على الدخل والثروة وغيرهما

212

213

1

صفر

1

صفر

صايف املساهمات االجتماعية

333

333

صفر

صفر

صفر

صفر

384

384

صفر

صفر

صفر

صفر

283

244

16

55

16

55

56

47

2

11

2

11

48

57

12

3

12

3

96

96

املزايا االجتماعية عدا املزايا االجتماعية العينية
حتويالت جارية أخرى
صايف أقساط التأمين على غير احلياة
صايف مطالبات التأمين على غير احلياة
التحويالت اجلارية داخل احلكومة العامة
التحويالت اجلارية املرتبطة بالتعاون الدويل
التحويالت اجلارية املتنوعة
التحويالت اجلارية بين األسر املعيشية املقيمة وغير املقيمة

الدخل املتاح
حساب استخدام الدخل

31

1

1

31

1

31

52

43

1

10

1

10

7

1

1

7

1

7

17

55

38−
1604

الدخل املتاح
النفقات االستهالكية لألسر املعيشية
النفقات االستهالكية للحكومة العامة
النفقات االستهالكية للمؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم األسر
املعيشية
التعديل مقابل التغير يف املستحقات التقاعدية
االدخار
الرصيد اخلارجي اجلاري

1604
1015

1015

352

352

32

32

11

11

صفر

صفر

صفر

205
–13

13

صفر

		الروابط بمجموعات البيانات االقتصادية الكلية األخرى

حساب الدخل الثانوي
الضرائب اجلارية على الدخل والثروة وغيرهما
صايف املساهمات االجتماعية
املزايا االجتماعية عدا املزايا
االجتماعية العينية
التحويالت اجلارية األخرى
صايف أقساط التأمين على غير احلياة
صايف مطالبات التأمين على غير احلياة
التحويالت اجلارية املرتبطة بالتعاون الدويل
التحويالت اجلارية املتنوعة
التحويالت اجلارية بين األسر املعيشية املقيمة
وغير املقيمة
جمموع التحويالت اجلارية
رصيد الدخل الثانوي
هذا احلساب غير موجود يف ميزان املدفوعات
(ولكن يرجى مالحظة بند التعديل ورصيد احلساب اجلاري املدرج بعد بنود أخرى
يف حساب الدخل الثانوي)

التعديل مقابل التغير يف املستحقات التقاعدية

رصيد احلساب اجلاري

413

414

مرشد جتميع بيانات ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل

اجلدول م 2-6:عرض مقارن لنظام احلسابات القومية واحلسابات الدولية (تابع)
حسابات التراكم

نظام احلسابات القومية
االقتصاد احمللي
التغيرات يف
األصول

احلساب الرأسمايل

ميزان املدفوعات

بقية العامل

التغيرات
يف اخلصوم
وصايف
القيمة

التغيرات
يف األصول

حساب السلع واخلدمات

التغيرات
يف اخلصوم
وصايف
القيمة

التغيرات يف
األصول

التغيرات
يف اخلصوم
وصايف
القيمة

مدين

دائن

205

االدخار
إجمايل تكوين رأس املال

414

استهالك رأس املال الثابت

222−

اقتناء األصول غير املنتجة غير املالية ناقصا التصرف فيها

414

صفر

صفر

التحويالت الرأسمالية مستحقة القبض

62

املستحقات الرأسمالية مستحقة الدفع

65−

صايف اإلقراض (/)+صايف االقتراض ()-

13

10

4

4

1

1−
3−

10−

10
صايف اقتناء
األصول املالية

صايف حتمل
اخلصوم

احلساب املايل
10

صايف اإلقراض (/)+صايف االقتراض ()-
الذهب النقدي وحقوق السحب اخلاصة

4

1−

10
1

1

العملة والودائع

89

102

11

2−

2−

11

سندات الدين

86

74

9

21

21

9

78

47

4

35

35

4

107

105

12

14

14

12

48

48

صفر

صفر

صفر

صفر

14

11

صفر

3

3

صفر

15

39

10

14−

14−

10

القروض
حصص امللكية وأسهم صناديق االستثمار

نظم التأمين ومعاشات التقاعد والضمانات املوحدة

املشتقات املالية وخيارات االكتتاب املمنوحة
للموظفين
احلسابات األخرى مستحقة الدفع/مستحقة القبض

57
47

		الروابط بمجموعات البيانات االقتصادية الكلية األخرى

415

رصيد احلساب اجلاري

اقتناء األصول غير املنتجة غير املالية
ناقصا التصرف فيها
التحويالت الرأسمالية
رصيد احلساب الرأسمايل
صايف اإلقراض (/)+صايف االقتراض ()-

صايف اإلقراض (/)+صايف االقتراض ()-

االستثمار
املباشر

استثمار
احلافظة

املشتقات
املالية

الذهب النقدي وحقوق السحب اخلاصة

1

العملة والودائع
سندات الدين
القروض
حصص امللكية وأسهم صناديق االستثمار

*
4/2

1/

*

11/5−

3/
5/

5/14

*
3/10

االستثمارات
األخرى

األصول
االحتياطية

9/4

4/35

*

*

*

نظم التأمين ومعاشات التقاعد
والضمانات املوحدة

*

*

املشتقات املالية وخيارات االكتتاب
املمنوحة للموظفين
احلسابات األخرى مستحقة الدفع/مستحقة القبض

*

/3صفر
6/10−

4/4−

صايف اقتناء األصول املالية

8

18

3

20

صايف حتمل اخلصوم

11

14

صفر

22

8

416

مرشد جتميع بيانات ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل

اجلدول م 2-6:عرض مقارن لنظام احلسابات القومية واحلسابات الدولية (تابع)
نظام احلسابات القومية

حسابات التراكم
االقتصاد احمللي

التغيرات يف
األصول

بقية العامل

التغيرات
يف اخلصوم
وصايف
القيمة

التغيرات
يف األصول

حساب السلع واخلدمات

التغيرات
يف اخلصوم
وصايف
القيمة

التغيرات يف
األصول

التغيرات
يف اخلصوم
وصايف
القيمة

حساب التغيرات األخرى
يف األصول املالية
واخلصوم
صايف
التغيرات
يف األصول
املالية

صايف
التغيرات يف
اخلصوم

حسابات التراكم ،تابع
التغيرات األخرى يف حجم األصول
األصول غير املالية

10
3

األصول املالية واخلصوم

3

الذهب النقدي وحقوق السحب اخلاصة

4

العملة والودائع
سندات الدين
القروض
حصص امللكية وأسهم صناديق االستثمار

2

2

نظم التأمين ومعاشات التقاعد والضمانات املوحدة

1

1

املشتقات املالية وخيارات االكتتاب املمنوحة للموظفين
احلسابات األخرى مستحقة الدفع/مستحقة القبض
حساب إعادة التقييم
األصول غير املالية

280

األصول املالية واخلصوم

84

الذهب النقدي وحقوق السحب اخلاصة

4

العملة والودائع
سندات الدين
القروض
حصص امللكية وأسهم صناديق االستثمار

76

7

12

15

15

12

12

7

صفر
40

42

4

2

2

4

صفر
32

نظم التأمين ومعاشات التقاعد والضمانات املوحدة

صفر

املشتقات املالية وخيارات االكتتاب املمنوحة للموظفين

صفر

احلسابات األخرى مستحقة الدفع/مستحقة القبض

صفر

34

3

1

1

3

		الروابط بمجموعات البيانات االقتصادية الكلية األخرى

االستثمار
املباشر

األصول املالية واخلصوم

استثمار
احلافظة

املشتقات
املالية

االستثمارات
األخرى

417

األصول
االحتياطية
*

الذهب النقدي وحقوق السحب اخلاصة

4

العملة والودائع

*

سندات الدين

*

القروض

*

حصص امللكية وأسهم صناديق االستثمار

*

*
*

*
*

*

*

*

*

*

نظم التأمين ومعاشات التقاعد
*

والضمانات املوحدة

*

املشتقات املالية وخيارات االكتتاب
*

املمنوحة للموظفين
احلسابات األخرى مستحقة الدفع /مستحقة القبض

*

*
*

* قيمة حمتملة ولكن غير معلومة أو ضئيلة

االستثمار املباشر

األصول املالية واخلصوم

استثمار احلافظة

املشتقات املالية

االستثمارات األخرى

الذهب النقدي وحقوق السحب اخلاصة

12/

4

العملة والودائع
سندات الدين
القروض
حصص امللكية وأسهم صناديق االستثمار

األصول االحتياطية

*
1/1

*

*

3/1

*
صفر1/

*

2/1

*

*

*

*

نظم التأمين ومعاشات التقاعد
والضمانات املوحدة

*

*

املشتقات املالية وخيارات االكتتاب
*

املمنوحة للموظفين
احلسابات األخرى مستحقة الدفع /مستحقة القبض

*

*
*

418

مرشد جتميع بيانات ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل

اجلدول م 2-6:عرض مقارن لنظام احلسابات القومية واحلسابات الدولية (تتمة)
امليزانيات العمومية

نظام احلسابات القومية
االقتصاد احمللي
األصول

امليزانية العمومية االفتتاحية
األصول غير املالية

بقية العامل

اخلصوم

األصول

وضع االستثمار الدويل
حساب السلع
واخلدمات

اخلصوم

اخلصوم

األصول

4621

األصول املالية واخلصوم
الذهب النقدي وحقوق السحب اخلاصة

4

العملة والودائع
سندات الدين
القروض
حصص امللكية وأسهم صناديق االستثمار
نظم التأمين ومعاشات التقاعد والضمانات املوحدة

8231

7762

805

1274

1274

770

صفر

صفر

770

770

1482

1471

105

116

116

105

1263

1311

125

77

77

125

1384

1437

70

17

17

70

2614

2756

345

203

203

345

470

471

26

25

25

26

21

14

صفر

7

7

صفر

227

302

134

59

59

134

املشتقات املالية وخيارات االكتتاب املمنوحة للموظفين
احلسابات األخرى مستحقة الدفع/مستحقة القبض
جمموع التغيرات يف األصول/اخلصوم
األصول غير املالية

805

482

األصول املالية واخلصوم

523

505

54

72

72

54

11

صفر

1

12

12

1

89

102

11

2−

2−

11

126

116

13

23

23

13

78

47

4

35

35

4

141

141

15

15

15

15

نظم التأمين ومعاشات التقاعد والضمانات املوحدة

49

49

صفر

صفر

صفر

صفر

املشتقات املالية وخيارات االكتتاب املمنوحة للموظفين

14

11

صفر

3

3

صفر

15

39

10

14−

14−

10

الذهب النقدي وحقوق السحب اخلاصة

4

العملة والودائع
سندات الدين
القروض
حصص امللكية وأسهم صناديق االستثمار

احلسابات األخرى مستحقة الدفع/مستحقة القبض
امليزانية العمومية اخلتامية
األصول غير املالية

5103

األصول املالية واخلصوم
الذهب النقدي وحقوق السحب اخلاصة

4

العملة والودائع
سندات الدين
القروض
حصص امللكية وأسهم صناديق االستثمار

8754

8267

859

1346

1346

859

781

صفر

1

782

782

1

1571

1573

116

114

114

116

1389

1427

138

100

100

138

1462

1484

74

52

52

74

2755

2897

360

218

218

360

نظم التأمين ومعاشات التقاعد والضمانات املوحدة

519

520

26

25

25

املشتقات املالية وخيارات االكتتاب املمنوحة للموظفين

35

25

صفر

10

10

صفر

242

341

45

45

144

احلسابات األخرى مستحقة الدفع/مستحقة القبض

144

ملحوظة :القيد * يقصد به احتمال تسجيل قيد ولكن قيمته يف هذا املثال إما غير معلومة أو تساوي صفرا .وعند إدراج قيمتين تفصلهما عالمة  ،/يعبر الرقم األول عن األصول ويعبر الثاين عن اخلصوم.
 1تقيد يف قطاع بقية العامل ،وهو قطاع افتراضي يف نظام احلسابات القومية ،التدفقات الداخلة إىل/اخلارجة من االقتصاد الوطني من/إىل بقية العامل.
 23يوضح رصيد السلع واخلدمات (نظام احلسابات القومية) الفرق بين جمموع السلع واخلدمات التي يتم توفيرها لالقتصاد واستخدام هذه السلع واخلدمات نفسها.
ميزان املدفوعات جزء من حساب السلع واخلدمات (نظام احلسابات القومية).
 4يظهــر بنــد «الذهــب النقــدي وحقــوق الســحب اخلاصــة» يف هــذا اجلــدول بقيــم متســاوية يف جانبــي األصــول واخلصــوم يف امليزانيــة العموميــة .ونظـ ًـرا ألن ســبائك الذهــب النقــدي ليــس لهــا خصمــا مقابــا ،يفتــرض هــذا اجلــدول
ضمنــا أن حيــازات ســبائك الذهــب النقــدي تســاوي صفــرا.

		الروابط بمجموعات البيانات االقتصادية الكلية األخرى

االستثمار املباشر

األصول املالية واخلصوم

استثمار احلافظة

املشتقات ملالية

االستثمارات األخرى

الذهب النقدي وحقوق السحب اخلاصة

صفر/صفر

سندات الدين

15/10
*

القروض
حصص امللكية وأسهم صناديق االستثمار
نظم التأمين ومعاشات التقاعد والضمانات املوحدة

155/53
*

105/80
110/40
70/17
*

190/150

املمنوحة للموظفين

األصول املالية واخلصوم
الذهب النقدي وحقوق السحب اخلاصة

*
94/44

40/15

استثمار احلافظة

املشتقات املالية

4

العملة والودائع

*

سندات الدين

5/3
*

8/15

حصص امللكية وأسهم صناديق االستثمار
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الودائع األخرى .غير أن مسودة دليل اإلحصاءات النقدية
واملالية واملرشد إىل إعدادها الصادرة حديثا تتضمن
تغطية أكثر تفصيال لقطاع الشركات املالية األخرى .وكانت
من أهم خطوات تنفيذ املنهجية الواردة يف دليل اإلحصاءات
النقدية واملالية استحداث نماذج اإلبالغ املوحدة التي تقوم
االقتصادات من خاللها بإرسال بياناتها النقدية للنشر يف
تقرير اإلحصاءات املالية الدولية والستخدامها لألغراض
التشغيلية لصندوق النقد الدويل .ونماذج اإلبالغ املوحدة
مصممة إلبالغ بيانات املركز املايل فقط .وترد يف
املرفق  1لهذا امللحق نبذة عامة عن إطار اإلحصاءات
النقدية الذي تستند إليه نماذج اإلبالغ املوحدة.

املبادئ املشتركة واالختالفات يف التبويب

م 32-6:وتشترك اإلحصاءات النقدية والطبعة السادسة
من دليل ميزان املدفوعات ونظام احلسابات القومية يف
العديد من املبادئ واملفاهيم 1.إذا يوجد اتفاق بين دليل
اإلحصاءات النقدية واملالية واملرشد إىل إعدادها والطبعة
السادسة من دليل ميزان املدفوعات يف مسائل مثل تعريف
الكيانات املقيمة وغير املقيمة والفصل بينهما ،ووقت قيد
املعامالت والتدفقات األخرى ،وتقييم األصول املالية
واخلصوم ،وجتميع البيانات وتوحيدها .غير أنه توجد بعض
االختالفات يف التقسيم القطاعي للوحدات املؤسسية ويف
تبويب خمتلف فئات األصول املالية واخلصوم.
م 33-6:وفيما يتعلق بالتمييز بين الوحدات والقطاعات
املؤسسية ،يمثل تعريف شركات تلقي الودائع األخرى
حالة خاصة .فوفق منهجية اإلحصاءات النقدية ،تصنف
ضمن شركات تلقي الودائع جميع الشركات املالية
التي تقوم بإصدار اخلصوم املدرجة يف النقود بمعناها
الواسع .ويتضمن ذلك قطاع البنك املركزي الفرعي
وقطاع شركات تلقي الودائع األخرى الفرعي ،كما يتضمن
أيضا يف اقتصادات عديدة حصص صناديق سوق املال.
ويتكون قطاع شركات تلقي الودائع األخرى الفرعي يف
دليل اإلحصاءات النقدية واملالية واملرشد إىل إعدادها
من قطاع شركات تلقي الودائع األخرى الفرعي وحصص
صناديق سوق املال .ولكن يف الطبعة السادسة من دليل
ميزان املدفوعات ،ال يتم توحيد بيانات صناديق سوق
املال مع بيانات شركات تلقي الودائع ولكن مع بيانات
الشركات املالية األخرى .وبإيجاز ،ينقسم قطاع الشركات
املالية يف الطبعة السادسة من دليل ميزان املدفوعات إىل
البنك املركزي وشركات تلقي الودائع عدا البنك املركزي
والشركات املالية األخرى ،بينما يتضمن دليل اإلحصاءات
النقدية واملالية واملرشد إىل إعدادها القطاعات الفرعية
التالية :البنك املركزي وشركات تلقي الودائع األخرى
 1يتضمن قسم «الروابط بين احلسابات الدولية واإلحصاءات النقدية
واملالية» مرفقا يحوي نظرة عامة عن إطار اإلحصاءات النقدية.

والشركات املالية األخرى .لذلك فإذا استخدم معد بيانات
ميزان املدفوعات اإلحصاءات النقدية ،ينبغي عليه طلب
بيانات منفصلة عن معامالت ميزان املدفوعات ووضع
االستثمار الدويل لصناديق سوق املال بما يمكنه من تبويب
املعامالت واملراكز املالية على النحو الصحيح يف قطاع
الشركات املالية األخرى الفرعي .كذلك ينبغي على معد
بيانات ميزان املدفوعات التحقق أيضا من نطاق التغطية
املؤسسية لقطاع شركات تلقي الودائع الفرعي نظرا ألن
بعض شركات تلقي الودائع قد تكون مستبعدة ،فالبنوك
اخلارجية (االوفشور) التي ال تقبل ودائع من املقيمين على
سبيل املثال ال تزال تعتبر مؤسسات تلقي ودائع يف الطبعة
السادسة من دليل ميزان املدفوعات ولكنها تصنف ضمن
الشركات املالية األخرى يف اإلحصاءات النقدية.
م 34-6:ويتسق تصنيف الفئات الرئيسية لألصول
املالية واخلصوم يف اإلحصاءات النقدية مع التبويب
املستخدم يف نظام احلسابات القومية لعام  2008وتبويب
األدوات املالية يف الطبعة السادسة من دليل ميزان
املدفوعات .وفيما يتعلق بتبويب األصول املالية ،نورد فيما
يلي أوجه االختالف عن الطبعة السادسة من دليل ميزان
املدفوعات:
• التبويب حسب أجل االستحقاق — يف الطبعة السادسة
من دليل ميزان املدفوعات ،تنقسم معظم أدوات
الدين إىل فئات منفصلة لألدوات قصيرة األجل (أجل
استحقاق أصلي عام واحد أو أقل) واألدوات طويلة
األجل) .وال تتضمن العناصر األساسية يف دليل
اإلحصاءات النقدية واملالية واملرشد إىل إعدادها
قروضا وسندات دين مبوبة حسب أجل االستحقاق،
وإن كانت نماذج اإلبالغ املوحدة تتضمن تقسيما
خلصوم البنك املركزي جتاه غير املقيمين حسب أجل
االستحقاق.
• التبويب حسب عملة التقويم — توصي الطبعة السادسة
من دليل ميزان املدفوعات بتقسيم جميع أصول وخصوم
الدين حسب العمالت الرئيسية .ويستلزم دليل اإلحصاءات
النقدية واملالية واملرشد إىل إعدادها تقسيم جميع
األدوات ،واألصول املالية واخلصوم ،ما عدا اخلصوم من
حصص امللكية ،إىل ( )1عملة وطنية و ( )2عملة أجنبية.

أوجه القصور يف استخدام اإلحصاءات النقدية
يف إعداد بيانات وضع االستثمار الدويل ،وكيفية
التغلب عليها
م 35-6:يمكن أن تنشأ أوجه القصور التالية نتيجة
إعداد وضع االستثمار الدويل باستخدام اإلحصاءات النقدية
كبيانات مصدرية :التقييم والتغطية وتبويب القطاعات
والفئات الوظيفية والتبويب حسب أجل االستحقاق .وتؤثر أوجه

		الروابط بمجموعات البيانات االقتصادية الكلية األخرى
القصور تلك أيضا على إعداد إحصاءات القطاع اخلارجي
األخرى — مثل احلساب املايل يف ميزان املدفوعات
وإحصاءات الدين اخلارجي — التي تعتمد على استخدام
اإلحصاءات النقدية.

التقييم
م 36-6:مبادئ التقييم وغيرها من القواعد احملاسبية
يف دليل اإلحصاءات النقدية واملالية واملرشد إىل إعدادها
تتسق بوجه عام مع مثيالتها يف الطبعة السادسة من
دليل ميزان املدفوعات .غير أنه يوجد استثناء مهم يف
اإلحصاءات النقدية مرتبط بتقييم حصص امللكية يف
جانب اخلصوم يف امليزانيات العمومية لقطاع الشركات
املالية .ففي اإلحصاءات النقدية ،تقاس حصص امللكية
(جانب اخلصوم) بالقيمة الدفترية ،بينما ينبغي أن تقيم
سندات امللكية (يف جانبي األصول واخلصوم) وفقا للطبعة
السادسة من دليل ميزان املدفوعات بالقيمة السوقية أو
العادلة لألسهم.
م 37-6:وتنتج انعكاسات مهمة عن تقييم حصص
امللكية بالقيمة الدفترية ،ال سيما يف نماذج اإلبالغ
املوحدة .فحساب خصوم حصص امللكية يف امليزانية
العمومية القطاعية ال يبوب تبويبات فرعية حسب القطاع
املقابل على غرار بقية احلسابات ،ولكن حسب أنواع مصادر
حصص امللكية (أي األموال التي يساهم بها املالكون،
واألرباح احملتجزة ،واالحتياطيات العامة واخلاصة،
وتعديل التقييم) .وبالتايل لن يتم حتديد قيمة األسهم
الصادرة عن النظام املايل احمللي واململوكة لغير املقيمين.
م 38-6:وتلبية ملتطلبات إعداد اإلحصاءات املالية،
بما يف ذلك احلساب املايل يف نظام احلسابات القومية،
تتضمن نماذج اإلبالغ املوحدة بندا للتذكرة إلدراج القيمة
السوقية أو العادلة لألسهم وحصص امللكية األخرى حسب
قطاع الطرف املقابل ،مما يتيح حتديد حصص امللكية
اململوكة لغير املقيمين .غير أن الغالبية العظمى من
االقتصادات ال تقوم بإبالغ هذا البند ،مما يعني أن خبراء
اإلحصاءات النقدية ال يقومون يف الوقت احلايل بإعداد
هذه املعلومات .وملعاجلة هذا الوضع ،ينبغي حث معدي
بيانات وضع االستثمار الدويل (الذين غالبا ما تتوافر
لديهم بيانات عن خصوم حصص امللكية املستحقة لغير
املقيمين) على التنسيق مع نظرائهم من معدي اإلحصاءات
النقدية للتشجيع على إعداد بنود التذكرة املشار إليها يف
نماذج اإلبالغ املوحدة لتجنب ازدواجية اجلهود أو زيادة
أعباء اإلبالغ املفروضة على املؤسسات املالية .وباإلضافة
إىل ذلك ،غالبا ما ُتقدَّر اخلصوم األجنبية يف اإلحصاءات
النقدية بأقل من قيمتها احلقيقية بسبب تدين حجم اخلصوم
املستحقة لغير املقيمين يف صورة حصص ملكية.
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التغطية
م ٣٩-6:ويتمثل أحد الفروق املهمة بين الطبعة السادسة
من دليل ميزان املدفوعات ودليل اإلحصاءات النقدية
واملالية واملرشد إىل إعدادها يف معاملة صناديق سوق
املال ،حيث إنها جزء من قطاع الشركات املالية األخرى
يف الطبعة السادسة من دليل ميزان املدفوعات وجزء من
قطاع شركات تلقي الودائع األخرى يف دليل اإلحصاءات
النقدية واملالية واملرشد إىل إعدادها .وتناقش الفقرة م6-
 33هذا االختالف وغيره من االختالفات احملتملة األخرى
عن تعريف شركات تلقي الودائع األخرى الوارد يف الطبعة
السادسة من دليل ميزان املدفوعات.
م ٤٠-6:وتنشأ أهم التحديات التي تواجه الشركات
املالية األخرى يف الكثير من االقتصادات نتيجة تنوع هذه
الشركات وعددها الكبير ،ونتيجة تعدد القنوات التي يتم
إبالغ البيانات من خاللها يف الوقت احلايل أيضا .والشركات
املالية األخرى قد تفوق شركات تلقي الودائع األخرى عددا
بسبب انتشار شركات التأمين ،وصناديق معاشات التقاعد،
وجهات الوساطة املالية والشركات املالية املساعدة
األخرى مثل جتار وسماسرة األصول املالية .ويف بعض
االقتصادات ،ال يتم اإلبالغ عن بيانات الشركات املالية
األخرى بشكل كامل أو ال تبلغ يف الوقت املالئم (أو كالهما)،
وبعض فئات الشركات املالية األخرى قد ال تبلغ بياناتها
على اإلطالق.
م ٤١-6:ويف الوضع املثايل ،ينبغي على جميع الشركات
املالية األخرى إبالغ معدي البيانات مباشرة بالبيانات
النقدية يف الوقت املالئم .غير أن اإلبالغ ال يتم على هذا
النحو حاليا إال يف عدد قليل نسبيا من االقتصادات .وبدال
من ذلك ،تقوم الشركات املالية األخرى بإبالغ الهيئات
احلكومية املسؤولة عن اإلشراف على شرائح معينة يف
قطاع اخلدمات املالية  -مثل الهيئات الوطنية املشرفة
على املتاجرة يف األوراق املالية أو على عمل البورصات
اخلاضعة للتنظيم ،الهيئات الوطنية أو احلكومية املشرفة
على شركات التأمين أو صناديق معاشات التقاعد .وأحيانا
ما يتم اإلبالغ عن البيانات من خالل النقابات العمالية
أو غيرها من اجلهات غير احلكومية التي تمثل مصالح
جمموعات معينة من الشركات املالية األخرى.
م ٤٢-6:ويفترض أن يؤدي قيام الشركات املالية
األخرى بإبالغ معدي اإلحصاءات النقدية ببياناتها
مباشرة إىل حتسن جودة البيانات وزيادة االلتزام بالتوقيت
املالئم لإلبالغ ،مع إمكانية مشاركة هذه البيانات مع
معد بيانات وضع االستثمار الدويل يف حالة تنسيق جهود
حتديد البيانات الالزمة وجمعها .غير أن السياسة الوطنية قد
تستلزم أن يتم إبالغ معد اإلحصاءات النقدية بالبيانات من
خالل الهيئات اإلشرافية التي تقوم الشركات املالية األخرى
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بإبالغها بياناتها بالفعل .وعلى أية حال ،ففي حالة قيام
البنك املركزي بجمع بيانات عن الشركات املالية األخرى
ألغراض التحليل النقدي أو حتليل القطاع املايل ،وبشرط
االلتزام بمبادئ القيد الواردة يف الطبعة السادسة من دليل
ميزان املدفوعات ،ينبغي استخدام هذه البيانات ألغراض
إعداد ميزان املدفوعات أيضا جتنبا الزدواج اجلهود.
م 43-6:وقد يتضمن القطاع الفرعي لشركات تلقي
الودائع األخرى شركات تعمل حتت احلراسة القضائية أو
إشراف اجلهات التنظيمية ،أو شركات أصبحت ال تتعامل
مع اجلمهور .ومن الناحية الفنية ،فإن املؤسسات املفلسة
التي تستمر يف ممارسة نشاطها قد حتتفظ بوضعها القانوين
كبنوك عاملة ،أو قد يفرض عليها وضع قانوين خاص.
ووفقا للطبعة السادسة من دليل ميزان املدفوعات ،فإن
شركات تلقي الودائع املفلسة التي تستمر يف ممارسة
نشاطها تظل مصنفة ضمن القطاع املؤسسي اخلاص
بشركات تلقي الودائع.

ما ُتستخدم يف إعداد اإلحصاءات النقدية تبويبا جملموعة
خمتارة من األدوات املالية حسب األجل القصير واألجل
الطويل على النحو املطلوب يف الطبعة السادسة من دليل
ميزان املدفوعات .وغالبا ما تكون هذه التبويبات متاحة
الستخدام معدي اإلحصاءات النقدية.
م 47-6:وتؤكد املتطلبات اجلديدة إلعداد بيانات القطاع
املايل املرتبطة بتحليل االستقرار املايل ،ال سيما حتليل
السيولة ،على ضرورة توافر البيانات املبوبة حسب أجل
االستحقاق والتي يستفاد منها يف إعداد وضع االستثمار
2
الدويل.

املطابقة بين اإلحصاءات النقدية ووضع
االستثمار الدويل

الفئات الوظيفية
م 44-6:ال ُتستخدم الفئات الوظيفية يف تبويب األصول
املالية واخلصوم يف اإلحصاءات النقدية .وقد تنتج عن
ذلك صعوبات يف عملية إعداد البيانات يف حالة استخدام
اإلحصاءات النقدية يف تقدير بيانات ميزان املدفوعات/
وضع االستثمار الدويل اخلاصة بمعامالت ومراكز جهات
تلقي الودائع يف االستثمارات املباشرة يف حصص امللكية.
م 45-6:ويف ضوء التأكيد على توحيد الرقابة على
اجملموعات يف القطاع املايل ،أصبحت البيانات التي تعكس
العالقة بين الشركات املالية األم والتابعة واملرتبطة متاحة
عموما من خالل احلسابات الفرعية يف هيكل احلسابات
احملاسبي الذي تستخدمه الشركات املالية .غير أن معدي
ميزان املدفوعات يواجهون صعوبة يف مطابقة تعريف
السيطرة والنفوذ القوي بين احملاسبة املالية واإلحصاءات
االقتصادية الكلية .وبعبارة أخرى ،فإن هذه التعاريف
الواردة يف الطبعة السادسة من دليل ميزان املدفوعات غير
مطابقة تماما للتعاريف الواردة يف املعايير الدولية إلعداد
التقارير املالية على سبيل املثال .غير أن التقارب بين
التعاريف قد يشجع بعض االقتصادات على إعداد احلسابات
الدولية باستخدام البيانات الصادرة عن جهاز الرقابة
املصرفية أو البيانات املعدة وفق املعايير الدولية إلعداد
التقارير املالية (بدون تعديلها).

م 48-6:يعرض هذا القسم جداول للمطابقة بين
اإلحصاءات النقدية وعناصر وضع االستثمار الدويل.
ويوضح كيفية استخدام اإلحصاءات النقدية وما تنطوي
عليه من أوجه قصور بالتفصيل  -أي على مستوى فرادى
العناصر.
م 49-6:وكما يرد يف الفصل التاسع ،يمكن استخدام
3
امليزانية العمومية لقطاع شركات تلقي الودائع األخرى
مع شركات تلقي الودائع ،ما عدا قطاع البنك املركزي يف
وضع االستثمار الدويل .ويمكن استخدام امليزانية العمومية
لقطاع البنك املركزي إلعداد بيانات قطاع البنك املركزي
يف وضع االستثمار الدويل .ويف حالة قيام االقتصادات
4
بإعداد امليزانية العمومية لقطاع الشركات املالية األخرى،
يمكن استخدامها يف إعداد بيانات القطاعات األخرى —
الشركات املالية األخرى — يف وضع االستثمار الدويل.
م 50-6:ومن خالل قوائم اإلبالغ املوحدة املستخدمة
يف إبالغ البيانات النقدية واملالية ،يتم إبالغ صندوق النقد
الدويل ببيانات امليزانية العمومية لقطاع شركات تلقي
الودائع األخرى والتي يمكن أن يستخدمها معدو البيانات
يف حتديد واختيار األصول واخلصوم اخلارجية لشركات
تلقي الودائع عدا البنك املركزي .ويطابق اجلدول م3-6:
بين مراكز شركات تلقي الودائع عدا البنك املركزي جتاه غير
5
املقيمين والعناصر املقابلة يف وضع االستثمار الدويل.
م 51-6:ويتضح من اجلدول م 3-6:أنه بالرغم من
إمكانية وجود تماثل كبير بين بيانات امليزانيات العمومية
القطاعية وعناصر وضع االستثمار الدويل ،فإن فروق
التبويب ال تتيح مطابقة كاملة بين اإلطارين.

التبويب حسب أجل االستحقاق
م 46-6:تتضمن نماذج اإلبالغ املوحدة تبويبا حسب
أجل االستحقاق خلصوم البنك املركزي جتاه غير املقيمين،
وال يغطي هذا التبويب األصول املالية أو األصول واخلصوم
يف القطاعات الفرعية املالية األخرى .ويف حين ال يركز
التحليل النقدي التقليدي على أجل استحقاق األصول املالية،
تعرض البيانات الصادرة عن اجلهات الرقابية والتي غالبا

 2ينظر صندوق النقد الدويل حاليا يف تنفيذ مشروع باسم «نماذج إبالغ
البيانات التكميلية» يهدف إىل توسيع نطاق تغطية نماذج اإلبالغ املوحدة.
وتتضمن نماذج إبالغ البيانات التكميلية تبويبات حسب أجل االستحقاق.
 3راجع احلاشية رقم  3يف الفصل التاسع.
 4راجع احلاشية رقم  4يف الفصل التاسع.
 5مطابقة مراكز الشركات املالية األخرى جتاه غير املقيمين مع العناصر
املقابلة يف وضع االستثمار الدويل مشابهة إىل حد كبير ملطابقة مراكز
شركات تلقي الودائع األخرى مع وضع االستثمار الدويل ،وبالتايل مل يتم
تضمينها يف هذا امللحق.

		الروابط بمجموعات البيانات االقتصادية الكلية األخرى
م 52-6:ويطابق اجلدول م 4-6:بين مراكز البنك
املركزي جتاه غير املقيمين وعناصر وضع االستثمار
الدويل املقابلة.

م 53-6:ويتضح من اجلدولين م 3-6:وم 4-6:أن
استخدام اإلحصاءات النقدية يف اشتقاق وضع االستثمار
الدويل قد ينطوي على عدد من أوجه القصور .ففي حاالت

اجلدول م 3-6:املطابقة بين بنود امليزانية العمومية لشركات تلقي الودائع األخرى وعناصر
وضع االستثمار الدويل
اإلحصاءات النقدية :امليزانية العمومية لقطاع شركات
تلقي الودائع األخرى

وضع االستثمار الدويل :شركات تلقي الودائع ،عدا البنك املركزي

األصول :املطالبات املستحقة على غير املقيمين
العملة األجنبية

1

 2-2-4االستثمارات األخرى ،العملة والودائع

الودائع (القابلة للتحويل وغيرها ،بالعملة احمللية واألجنبية)

 1-2-2-4قصيرة األجل
 2-2-2-4طويلة األجل

سندات الدين

 2-2-2استثمارات احلافظة ،سندات الدين
 1-2-2-2قصيرة األجل
 2-2-2-2طويلة األجل

القروض

 2-3-4االستثمارات األخرى ،القروض
 1-2-3-4قصيرة األجل
 2-2-3-4طويلة األجل

حصص امللكية وأسهم صناديق االستثمار

أصول االستثمار املباشر ،حصص امللكية وأسهم صناديق االستثمار
1-1
 1-1-1املستثمر املباشر يف مؤسسة االستثمار املباشر
 2-1-1مؤسسة االستثمار املباشر يف املستثمر املباشر (استثمار عكسي)
 3-1-1بين املؤسسات الزميلة
 2-1-2استثمارات احلافظة ،حصص امللكية وأسهم صناديق االستثمار
استثمارات أخرى ،حصص امللكية األخرى
1-4

نظم التأمين ومعاشات التقاعد والضمانات املوحدة

 2-4-4نظم التأمين ومعاشات التقاعد والضمانات املوحدة األخرى

املشتقات املالية وخيارات االكتتاب املمنوحة للموظفين

2-3

احلسابات األخرى مستحقة القبض

 3-5-4االستثمارات األخرى ،االئتمان التجاري والسلف
 1-3-5-4قصيرة األجل
 2-3-5-4طويلة األجل
 2-6-4االستثمارات األخرى ،احلسابات األخرى مستحقة القبض  -أخرى
 1-2-6-4قصيرة األجل
 2-2-6-4طويلة األجل

االئتمان التجاري والسلف
أخرى

املشتقات املالية وخيارات االكتتاب املمنوحة للموظفين (عدا االحتياطيات)

اخلصوم املستحقة لغير املقيمين
الودائع (املستبعدة من النقود بمعناها الواسع ،القابلة للتحويل وغيرها،
بالعملة احمللية واألجنبية)

 2-2-4االستثمارات األخرى ،العملة والودائع
 1-2-2-4قصيرة األجل
 2-2-2-4طويلة األجل

سندات الدين (املستبعدة من النقود بمعناها الواسع ،بالعملة
احمللية واألجنبية)

 2-2-2استثمارات احلافظة ،سندات الدين
 1-2-2-2قصيرة األجل
 2-2-2-2طويلة األجل

القروض

 2-3-4االستثمارات األخرى ،القروض
 1-2-3-4قصيرة األجل
 2-2-3-4طويلة األجل

نظم التأمين ومعاشات التقاعد والضمانات املوحدة

 2-4-4نظم التأمين ومعاشات التقاعد والضمانات املوحدة األخرى

املشتقات املالية وخيارات االكتتاب املمنوحة للموظفين

2-3

423

املشتقات املالية وخيارات االكتتاب املمنوحة للموظفين (عدا االحتياطيات)

424

مرشد جتميع بيانات ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل

اجلدول م 3-6:املطابقة بين بنود امليزانية العمومية لشركات تلقي الودائع األخرى وعناصر
وضع االستثمار الدويل (تتمة)
اإلحصاءات النقدية :امليزانية العمومية لقطاع شركات
تلقي الودائع األخرى
احلسابات األخرى مستحقة الدفع

وضع االستثمار الدويل :شركات تلقي الودائع ،عدا البنك املركزي
 3-5-4االستثمارات األخرى ،االئتمان التجاري والسلف
 1-3-5-4قصيرة األجل

االئتمان التجاري والسلف
أخرى

 2-3-5-4طويلة األجل
 2-6-4االستثمارات األخرى ،احلسابات األخرى مستحقة الدفع  -أخرى
 1-2-6-4قصيرة األجل
 2-2-6-4طويلة األجل

حصص امللكية وأسهم صناديق االستثمار :بالقيمة السوقية ،حسب
القطاع احلائز (بند للتذكرة)

1-1

خصوم االستثمار املباشر ،حصص امللكية وأسهم صناديق االستثمار
 1-1-1املستثمر املباشر يف مؤسسة االستثمار املباشر
 2-1-1مؤسسة االستثمار املباشر يف املستثمر املباشر (استثمار عكسي)
 3-1-1بين املؤسسات الزميلة

 2-1-2استثمار احلافظة ،حصص امللكية وأسهم صناديق االستثمار
1-4

االستثمارات األخرى ،حصص امللكية األخرى

ملحوظة :األرقام التي تظهر باجلدول تعكس تسلسل األرقام املستخدم يف العناصر األساسية يف وضع االستثمار الدويل يف الطبعة السادسة من دليل ميزان املدفوعات.
 1األصول االحتياطية مستبعدة من هذا اجلدول ،نظرا لعدم وجود احتياطيات عادة يف حيازة شركات تلقي الودائع عدا البنك املركزي.

اجلدول م :4-6:املطابقة بين بنود امليزانية العمومية لقطاع البنك املركزي وعناصر وضع
االستثمار الدويل
اإلحصاءات النقدية :امليزانية العمومية لقطاع البنك املركزي
الذهب النقدي

وضع االستثمار الدويل :البنك املركزي

األصول :املطالبات املستحقة على غير املقيمين
األصول االحتياطية
 1-5الذهب النقدي
 1-1-5سبائك الذهب
 2-1-5حسابات الذهب غير اخملصصة

حيازات حقوق السحب اخلاصة

األصول االحتياطية
 2-5حقوق السحب اخلاصة  -حيازات

العملة األجنبية ضمن األصول االحتياطية الرسمية

األصول االحتياطية
 1-4-5العملة والودائع
 1-1-4-5املطالبات املستحقة على السلطات النقدية
 2-1-4-5املطالبات املستحقة على كيانات أخرى

العملة األجنبية  -أخرى

استثمارات أخرى
 1-2-4العملة والودائع
-1-2-4صفر 1-قصيرة األجل
-1-2-4صفر 2-طويلة األجل

الودائع بالعملة احمللية (القابلة للتحويل وغيرها)

الودائع بالعملة األجنبية (القابلة للتحويل وغيرها)
ضمن األصول االحتياطية الرسمية

استثمارات أخرى
 1-2-4العملة والودائع
-1-2-4صفر 1-قصيرة األجل
-1-2-4صفر 2-طويلة األجل
األصول االحتياطية
 1-4-5العملة والودائع
 1-1-4-5املطالبات املستحقة على السلطات النقدية

		الروابط بمجموعات البيانات االقتصادية الكلية األخرى

اجلدول م :4-6:املطابقة بين بنود امليزانية العمومية لقطاع البنك املركزي وعناصر وضع
االستثمار الدويل )تابع(
اإلحصاءات النقدية :امليزانية العمومية لقطاع البنك املركزي
أخرى

سندات الدين
ضمن األصول االحتياطية الرسمية

أخرى

وضع االستثمار الدويل :البنك املركزي
 2-1-4-5املطالبات املستحقة على كيانات أخرى
استثمارات أخرى
 1-2-4العملة والودائع
-1-2-4صفر 1-قصيرة األجل
-1-2-4صفر 2-طويلة األجل
األصول االحتياطية
 1-2-4-5سندات الدين
 1-1-2-4-5قصيرة األجل
 2-1-2-4-5طويلة األجل
استثمارات احلافظة
 1-2-2سندات الدين
 1-1-2-2قصيرة األجل
 1-2-2-2طويلة األجل

القروض
القروض املمنوحة إىل صندوق النقد الدويل
اتفاقات إعادة الشراء
ضمن األصول االحتياطية الرسمية
أخرى
قروض أخرى
ضمن األصول االحتياطية الرسمية
أخرى

األصول االحتياطية
 3-5وضع االحتياطي يف صندوق النقد الدويل
 4-4-5مطالبات أخرى
استثمارات أخرى
 1-3-4القروض
 1-1-3-4االئتمان والقروض من صندوق النقد الدويل (عدا االحتياطيات)
 2-1-3-4أخرى قصيرة األجل
 3-1-3-4أخرى طويلة األجل

حصص امللكية وأسهم صناديق االستثمار
ضمن األصول االحتياطية الرسمية

األصول االحتياطية
 2-2-4-5حصص امللكية وأسهم صناديق االستثمار  -استثمارات احلافظة
 1-1-2حصص امللكية وأسهم صناديق االستثمار
استثمارات أخرى
 1-4استثمارات أخرى

نظم التأمين ومعاشات التقاعد والضمانات املوحدة

استثمارات أخرى

املشتقات املالية وخيارات االكتتاب املمنوحة للموظفين
ضمن األصول االحتياطية الرسمية
أخرى

 1-3املشتقات املالية (عدا االحتياطيات) وخيارات االكتتاب املمنوحة للموظفين
األصول االحتياطية
 3-4-5املشتقات املالية (صاف)

احلسابات األخرى مستحقة القبض
االئتمان التجاري والسلف

استثمارات أخرى
 1-5-4االئتمان التجاري والسلف
 1-1-5-4قصيرة األجل
 2-1-5-4طويلة األجل
 1-6-4احلسابات األخرى مستحقة القبض
 1-1-6-4قصيرة األجل
 2-1-6-4طويلة األجل

أخرى

أخرى

 1-4-4نظم التأمين ومعاشات التقاعد والضمانات املوحدة

اخلصوم املستحقة لغير املقيمين

1

العملــة املتداولــة (حيــازات غيــر املقيميــن ،غيــر املقيــدة ببنــد منفصــل يف امليزانيــة استثمارات أخرى
 1-2-4العملة والودائع
العمومية)
-1-2-4صفر 1-قصيرة األجل
الودائــع املســتبعدة مــن النقــود بمعناهــا الواســع (القابلــة للتحويــل وغيرهــا،
-1-2-4صفر 2-طويلة األجل
2
بالعملــة احملليــة واألجنبيــة)
قصيرة األجل
طويلة األجل
سندات الدين املستبعدة من النقود بمعناها الواسع
قصيرة األجل

طويلة األجل

استثمارات احلافظة
 1-2-2سندات الدين
 1-1-2-2قصيرة األجل
 2-1-2-2طويلة األجل

425

426
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اجلدول م :4-6:املطابقة بين بنود امليزانية العمومية لقطاع البنك املركزي وعناصر وضع
االستثمار الدويل (تتمة)
اإلحصاءات النقدية :امليزانية العمومية لقطاع البنك املركزي
القروض
القروض املقدمة من صندوق النقد الدويل
اتفاقات إعادة الشراء
قصيرة األجل
طويلة األجل
قروض أخرى
قصيرة األجل
طويلة األجل

وضع االستثمار الدويل :البنك املركزي
استثمارات أخرى

 1-3-4القروض

 1-1-3-4االئتمان والقروض من صندوق النقد الدويل
 2-1-3-4أخرى قصيرة األجل
 3-1-3-4أخرى طويلة األجل

املشتقات املالية وخيارات االكتتاب املمنوحة للموظفين
قصيرة األجل
طويلة األجل

 1-3املشتقات املالية (عدا االحتياطيات) وخيارات االكتتاب املمنوحة للموظفين

احلسابات األخرى مستحقة الدفع
االئتمان التجاري والسلف

استثمارات أخرى
 1-5-4االئتمان التجاري والسلف
 1-1-5-4قصيرة األجل
 2-1-5-4طويلة األجل
 1-6-4احلسابات األخرى مستحقة الدفع  -أخرى
 1-1-6-4قصيرة األجل
 2-1-6-4طويلة األجل

خمصصات حقوق السحب اخلاصة

 7-4حقوق السحب اخلاصة (خمصصات)

أخرى

ملحوظة :األرقام التي تظهر باجلدول تعكس تسلسل األرقام املستخدم يف العناصر األساسية يف وضع االستثمار الدويل يف الطبعة السادسة من دليل ميزان املدفوعات.
 1يف عمود «اإلحصاءات النقدية :امليزانية العمومية لقطاع البنك املركزي» ،يقتصر التقسيم حسب األجل القصير واألجل الطويل على اخلصوم بالعملة األجنبية.
 2تشمل حسابات صندوق النقد الدويل واستخدام االئتمان املتاح من صندوق النقد الدويل.

كثيرة ،ال تتضمن اإلحصاءات النقدية تفاصيل كافية تتيح
إعداد عناصر وضع االستثمار الدويل األساسية بجميع
توزيعاتها .ولكن النظامين يوجد بينهما من العناصر
املشتركة ما يكفي للنظر يف تنسيق اجلهود بهدف إعداد هذه
اإلحصاءات بنوعيها باستخدام نفس البيانات املصدرية إىل
جانب التفاصيل الضرورية .وبتصميم هذا املنهج وتنفيذه
على النحو السليم ،سيمكن جتنب ازدواجية اجلهود وزيادة
االتساق بين هاتين اجملموعتين املرتبطتين من البيانات.

الروابط بين احلسابات الدولية
وإحصاءات مالية احلكومة
مقدمة

م 54-6:يعرض دليل إحصاءات مالية احلكومة لعام
 2014إطارا إحصائيا اقتصاديا كليا متكامال (إحصاءات
مالية احلكومة) تم تصميمه خصيصا بهدف دعم حتليل
املالية العامة .وترد يف الدليل املبادئ االقتصادية

واإلحصائية التي يتعين استخدامها يف إعداد اإلحصاءات
واملبادئ اإلرشادية التي ُيستند إليها يف عرض إحصاءات
املالية العامة يف إطار حتليلي متكامل يتضمن البنود
6
املوازنة املالئمة.

م 55-6:ويف ظل هذه الروابط املفاهيمية بين هاتين
اجملموعتين من البيانات ،يمكن إجراء مشاورات مثمرة بين
معدي احلسابات الدولية ومعدي إحصاءات مالية احلكومة
لضمان اتساق التعاريف املستخدمة ونطاق التغطية
واملفاهيم والقواعد احملاسبية .ويمكن ملعدي البيانات
أيضا استخدام نفس البيانات املصدرية 7،ومطابقة هذه
التقديرات يف حالة التداخل.

6تعرض البنود املوازنة بإيجاز صايف قيمة األنشطة التي تغطيها جمموعة
من القيود احملاسبية ،مثل صايف أرصدة التشغيل ،وهو قيمة جمموع
اإليرادات ناقصا جمموع املصروفات.
 7لالطالع على اختيار البيانات املصدرية الالزمة إلعداد إحصاءات مالية
احلكومة ،راجع مرشد البلدان النامية إىل إعداد إحصاءات مالية احلكومة
(صندوق النقد الدويل )2011 ،على الرابط التايلhttp://www.imf.org/ :
.external/data.htm#guide

		الروابط بمجموعات البيانات االقتصادية الكلية األخرى
م 56-6:ويعرض هذا امللحق بإيجاز أوجه التماثل
واالختالف املهمة بين إحصاءات مالية احلكومة وميزان
املدفوعات وإحصاءات وضع االستثمار الدويل .ويوضح
أيضا كيفية مطابقة بيانات احلكومة العامة املعدة يف
ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل مع إحصاءات
مالية احلكومة .غير أن امللحق ال يعرض جميع أوجه التماثل
واالختالف بين جمموعتي البيانات وينبغي أال يعتبر مرشدا
شامال.

نطاق التغطية والقواعد احملاسبية

م 57-6:نظرا التساق دليل إحصاءات مالية احلكومة
لعام  2014مع نظام احلسابات القومية لعام  ،2008فإنه
يتسق أيضا مع النظم االقتصادية الكلية األخرى ،بما يف
ذلك الطبعة السادسة من دليل ميزان املدفوعات .وينقسم
االقتصاد يف إحصاءات مالية احلكومة إىل خمسة قطاعات
منفصلة عن بعضها البعض (احلكومة العامة والشركات
املالية 8والشركات غير املالية واألسر املعيشية واملؤسسات
غير الهادفة للربح التي تخدم األسر املعيشية) .وتكون
للوحدات يف كل قطاع من القطاعات أهدافا متماثلة ،وهذه
األهداف بدورها خمتلفة عن أهداف الوحدات يف القطاعات
األخرى .وتستخدم احلسابات الدولية نفس القطاعات
والقطاعات الفرعية املستخدمة يف نظام احلسابات القومية
لعام  2008وإطار إحصاءات مالية احلكومة ولكن مع
اختالف طريقة العرض بما يتيح استمرارية التبويبات
الدولية السابقة (كالطبعة اخلامسة من دليل ميزان
املدفوعات) .وتتكون احلسابات الدولية من عدد أقل من
القطاعات ،وتعرض أربعة قطاعات رئيسية فقط :احلكومة
العامة والبنك املركزي وشركات تلقي الودائع عدا البنك
املركزي والقطاعات األخرى( 9راجع اجلدول  2-4يف الطبعة
السادسة من دليل ميزان املدفوعات لالطالع على عرض
مفصل لتبويب القطاعات املؤسسية) بالنسبة لالقتصادات
التي يكون من غير العملي تطبيق جميع التبويبات عليها.
ويأتي قطاع احلكومة العامة 10يف إحصاءات مالية احلكومة
واحلسابات الدولية مطابقا للتعريفات املستخدمة يف

 8يتضمن قطاع الشركات املالية قطاعات فرعية هي البنك املركزي
وشركات تلقي الودائع عدا البنك املركزي والشركات املالية األخرى ،يف
حين يوصي إطار إحصاءات مالية احلكومة أيضا بقيد الشركات العامة
كقطاعات فرعية يف كل من قطاع الشركات املالية وقطاع الشركات غير
املالية.
 9تتضمن فئة «القطاعات األخرى» يف احلسابات الدولية القطاعات املالية
وغير املالية ،لذلك يوصى بقيد الشركات املالية األخرى على نحو منفصل.
ويتعين عرض البيانات التفصيلية الكاملة للقطاعات املؤسسية بهدف
حتقيق التكامل التام بين احلسابات الدولية من ناحية والبيانات النقدية
وبيانات تدفقات األموال والبيانات املالية األخرى من ناحية أخرى.
ويمكن قيد الشركات العامة كبند منفصل ضمن البيانات التكميلية.
 10يتكون قطاع احلكومة العامة من الكيانات التي يكون نشاطها
األساسي أداء وظائف احلكومة .وحسب الترتيبات اإلدارية والقانونية،
قد يوجد أكثر من مستوى حكومي واحد داخل االقتصاد ،وينبغي إعداد
إحصاءات عن كل مستوى على حدة .وتعرض إحصاءات مالية احلكومة
ثالثة مستويات للحكومة :احلكومة املركزية ،وحكومات الوالية أو
املقاطعة أو اإلقليم ،واحلكومات احمللية .ويمكن لصناديق الضمان
االجتماعي إما أن يتم إدراجها يف أحد هذه املستويات أو تشكل مستوى
حكوميا منفصال .وال تتضمن جميع االقتصادات جميع هذه املستويات
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نظام احلسابات القومية .وينبغي أن يضمن معدو هاتين
اجملموعتين من البيانات تطابق نطاق التغطية الفعلي
للحكومة العامة يف إحصاءاتهم.
م 58-6:ويمكن وصف اإلطارين بأنهما وسيلة منهجية
ويقصد بالتدفقات
لقيد املراكز والتدفقات وعرضهاُ ،
املعامالت والتدفقات االقتصادية األخرى .ويتم القيد على
أساس االستحقاق ،ويكون مبدأ التقييم املعمول به هو قيد
املراكز والتدفقات بالقيمة السوقية اجلارية .ويستخدم
اإلطاران نظام القيد املزدوج (أي أن كل معاملة تتكون من
قيد مدين وقيد دائن متساويين يف القيمة) ،ويساوي جمموع
القيود الدائنة جمموع القيود املدينة.
م 59-6:إحصاءات مالية احلكومة واحلسابات الدولية
تقيد على الترتيب اإليرادات واملصروفات واملعامالت
اجلارية والرأسمالية على أساس إجمايل ،ويقيد النظامان
املعامالت والتغيرات األخرى يف األصول املالية واخلصوم
على أساس صاف لكل فئة من فئات األصول أو اخلصوم.
وألغراض النشر ،تعرض إحصاءات مالية احلكومة اإليرادات
(القيود الدائنة) واملصروفات (القيود املدينة) كل على حدة
(أي يف جدولين مفصلين خمتلفين) ،بينما تعرض احلسابات
الدولية حتت كل فئة القيود الدائنة واملدينة التي تخصها.
وتقيد مراكز األصول املالية واخلصوم على أساس إجمايل
يف هاتين اجملموعتين من البيانات.
م 60-6:وتوحيد البيانات هو عبارة عن وسيلة لعرض
اإلحصاءات اخلاصة بمجموعة من الوحدات كما لو كانت
تشكل وحدة واحدة .وال يمكن توحيد البيانات يف احلسابات
الدولية لفرادى االقتصادات نظرا ألنها تعرض معامالت
تنطوي على مقيمين وغير مقيمين وعلى أصول مالية
وخصوم خارجية وما يرتبط بها من تدفقات أخرى .أما
يف إحصاءات مالية احلكومة ،فتوحيد البيانات أمر ممكن
ويستخدم يف إعداد إحصاءات احلكومة العامة وقطاعاتها
الفرعية (احلكومات املركزية واإلقليمية واحمللية) .ووحدات
احلكومة العامة طبقا لتعريفها هي وحدات مقيمة ،وبالتايل
فإن مبادئ توحيد البيانات املعمول بها يف إحصاءات مالية
احلكومة لن تؤثر على االتساق بين جمموعتي البيانات.

املقارنة بين هياكل إحصاءات مالية احلكومة
وميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل

م 61-6:هيكل إطار إحصاءات مالية احلكومة مشابه
للهيكل املستخدم يف إطاري ميزان املدفوعات ووضع
االستثمار الدويل ،ويشمل )1( :بيان العمليات الذي يقيد
نتائج جميع املعامالت خالل فترة حماسبية ما ،و( )2بيان

احلكومية .وتقيد يف احلسابات الدولية بيانات احلكومة العامة،
ولكنها ال تعرض البيانات اخلاصة بالقطاعات الفرعية التي
تتكون منها احلكومة العامة ،كما يف حالة إحصاءات مالية
احلكومة.
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أو اخلصوم يف بداية الفترة احملاسبية زائدا التغيرات يف هذا
املركز الناجتة عن املعامالت والتدفقات االقتصادية األخرى
يساوي مركز األرصدة يف نهاية الفترة.

التدفقات االقتصادية األخرى الذي يعرض بإيجاز التغيرات
التي طرأت على األصول واخلصوم وصايف القيمة والتي مل
تنشأ عن معامالت ،و( )3امليزانية العمومية التي تعرض
مراكز األصول املالية وغير املالية اململوكة ،ومراكز اخلصوم
املستحقة للغير ،وصايف القيمة ،والتي تساوي جمموع
قيمة جميع األصول ناقصا جمموع قيمة جميع اخلصوم.
وكما يوضح الشكل البياين م ،1-6:فإن املعاجلة الشاملة
للمعامالت والتدفقات االقتصادية األخرى يف إحصاءات
مالية احلكومة تتيح التكامل التام بين امليزانية العمومية
االفتتاحية واخلتامية .أي أن مركز نوع معين من األصول

م 62-6:ويتم يف إطار إحصاءات مالية احلكومة إعداد
جمموعة من البيانات اإلحصائية التي يتضح منها عند
دجمها أن جميع التغيرات يف املراكز ناجتة عن التدفقات.
وهذا األمر مشابه للمتطابقة احملاسبية يف وضع االستثمار
الدويل والتي تستلزم أن تكون جميع التغيرات يف مراكز
االستثمارات ناجتة عن املعامالت والتدفقات األخرى.
كذلك يتضمن إطار إحصاءات مالية احلكومة بيان مصادر

الشكل البياين م ١-٦:إطار إحصاءات مالية احلكومة

ﻣﺮاﻛﺰ اﻷرﺻﺪة

+

اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت
اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻷﺧﺮى

اﳌﻌﺎﻣﻼت

=

ﻣﺮاﻛﺰ اﻷرﺻﺪة

ﺑﻴﺎن اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
اﻹﻳﺮادات ﻧﺎﻗﺼﺎ
اﳌﺼﺮوﻓﺎت

اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ

ﺻﺎﰲ اﻟﻘﻴﻤﺔ

ﻳﺴﺎوي

+

ﻳﺴﺎوي
اﻷﺻﻮل
ﻏﻴﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ

+

+

+

اﻟﺘﻐﻴﺮ ﰲ ﺻﺎﰲ اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﳌﻌﺎﻣﻼت
ﺻﺎﰲ اﻹﻗﺮاض )/(+ﺻﺎﰲ
اﻻﻗﺘﺮاض )(-

+

اﳌﻌﺎﻣﻼت ﰲ
اﻷﺻﻮل اﳌﺎﻟﻴﺔ

+

+

=

اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
اﻷﺧﺮى ﰲ اﻷﺻﻮل
ﻏﻴﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ

ﻳﺴﺎوي
=

اﻟﺘﻐﻴﺮ ﰲ ﺻﺎﰲ
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ
اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
اﻷﺧﺮى

+

اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
اﻷﺧﺮى ﰲ
اﻷﺻﻮل اﳌﺎﻟﻴﺔ

=

+

ﺻﺎﰲ
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻳﺴﺎوي

=

ﻧﺎﻗﺼﺎ
اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
اﻷﺧﺮى ﰲ اﳋﺼﻮم

اﻷﺻﻮل
ﻏﻴﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ
زاﺋﺪا

ﻳﺴﺎوي

ﻧﺎﻗﺼﺎ
اﳌﻌﺎﻣﻼت ﰲ
اﳋﺼﻮم

ﺻﺎﰲ اﻟﻘﻴﻤﺔ

زاﺋﺪا

ﻳﺴﺎوي

ﻧﺎﻗﺼﺎ
اﳋﺼﻮم

اﳌﻌﺎﻣﻼت ﰲ اﻷﺻﻮل
ﻏﻴﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ

اﻟﺘﻐﻴﺮ ﰲ ﺻﺎﰲ اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻷﺧﺮى
ﻳﺴﺎوي

زاﺋﺪا

ﻳﺴﺎوي
اﻷﺻﻮل اﳌﺎﻟﻴﺔ

+

ﻳﺴﺎوي

زاﺋﺪا
ﺻﺎﰲ
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ

اﻟﺘﻐﻴﺮ ﰲ ﺻﺎﰲ
اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ
اﳌﻌﺎﻣﻼت
)ﺻﺎﰲ رﺻﻴﺪ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ(

ﺑﻴﺎن اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻷﺧﺮى

اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
اﳋﺘﺎﻣﻴﺔ

اﻷﺻﻮل اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻧﺎﻗﺼﺎ

=

اﳋﺼﻮم

		الروابط بمجموعات البيانات االقتصادية الكلية األخرى
واستخدامات النقدية لتوفير معلومات أساسية عن السيولة.
وال يتم إعداد بيان مماثل ضمن احلسابات الدولية.

بيان العمليات

م 63-6:بيان العمليات عبارة عن ملخص بمعامالت
قطاع احلكومة العامة خالل فترة حماسبية ما .ويعرض
هذا البيان ثالث فئات رئيسية من املعامالت (راجع
اجلدول  )1( :)5-6املعامالت التي تؤثر على صايف
القيمة ،وتتضمن هذه الفئة تفاصيل معامالت اإليرادات
واملصروفات ،و( )2املعامالت يف األصول غير املالية
(صايف اقتناء األصول غير املالية) 11،و( )3املعامالت
يف األصول املالية واخلصوم (صايف اقتناء األصول
املالية ،وصايف حتمل اخلصوم) .وتوجد أوجه تشابه
بين بيان العمليات وميزان املدفوعات ،نظرا ألن كليهما
يلخص املعامالت خالل فترة ما .و ُتعرض املعامالت يف
ميزان املدفوعات يف صورة ثالثة حسابات متتالية ،وهي
احلساب اجلاري واحلساب الرأسمايل واحلساب املايل.

م 64-6:ويوجد تشابه بين املعامالت التي يعرضها
إطار إحصاءات مالية احلكومة يف فئتيه األوليتين  -وهما
اإليرادات واملصروفات  -ومعامالت احلساب اجلاري
يف ميزان املدفوعات ،ولكن مع وجود استثناء واحد:
فالتحويالت الرأسمالية املدرجة يف اإليرادات (اجلانب
الدائن) واملصروفات (اجلانب املدين) على الترتيب يف
إحصاءات مالية احلكومة هي معامالت تؤثر على صايف
القيمة ومن ثم يتم عرضها يف احلساب الرأسمايل يف
ميزان املدفوعات .ويظهر جمموع اقتناء (اجلانب املدين)
األصول غير املنتجة والتصرف فيها (اجلانب الدائن) يف
صايف االستثمار يف األصول غير املالية يف إحصاءات
مالية احلكومة ،بينما يظهر يف احلساب الرأسمايل يف ميزان
املدفوعات .ويوجد اتساق تام بين معامالت األصول املالية
واخلصوم يف بيان العمليات يف إحصاءات مالية احلكومة
واملعامالت التي تظهر يف احلساب املايل يف ميزان
املدفوعات.
م 65-6:ويرتبط بيان العمليات يف إحصاءات مالية
احلكومة بحسابات ميزان املدفوعات من خالل معامالت
وحدات قطاع احلكومة العامة مع غير املقيمين .وبالنسبة
للمنح والفائدة واملعامالت يف األصول املالية واخلصوم،
تقيد إحصاءات مالية احلكومة معامالت غير املقيمين يف
بنود منفصلة .أما بالنسبة للمعامالت األخرى مع غير
املقيمين ،فال تقيد عادة على نحو منفصل يف إحصاءات
 11النفقات هي جمموع املصروفات وصايف اقتناء األصول غير
املالية.
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مالية احلكومة ،مما يقلل من فرص املطابقة بين احلسابات
الدولية وإحصاءات مالية احلكومة .غير أنه يف بعض
احلاالت ،قد تقيد هذه املعامالت ضمن املعلومات التكميلية
يف النظام احملاسبي لقطاع احلكومة العامة  -ال سيما إذا

اجلدول م 5-6:بيان العمليات
املعامالت املؤثرة على صايف القيمة
1

اإليرادات

11

الضرائب

12

املساهمات االجتماعية (إحصاءات مالية احلكومة)

13

املنح

14

إيرادات أخرى

2

املصروفات

21

تعويضات العاملين (إحصاءات مالية احلكومة)

22

استخدام السلع واخلدمات

23

استهالك رأس املال الثابت

24

الفائدة

25

الدعم

26

املنح

27

املزايا االجتماعية (إحصاءات مالية احلكومة)

28

مصروفات أخرى

صايف رصيد
العمليات/
إجمايل رصيد
العمليات

صايف رصيد العمليات/إجمايل رصيد العمليات ()2-1

1

املعامالت يف األصول غير املالية
31

صايف/إجمايل االستثمار يف األصول غير املالية

2

311

األصول الثابتة

312

اخملزونات

313

النفائس

314

األصول غير املنتجة

2M

النفقات ()31+2

صايف
اإلقراض/
االقتراض

صايف اإلقراض (/)+االقتراض ([ )-إحصاءات مالية احلكومة]
()33-32=2M-1=31-2-1

املعامالت يف األصول املالية
32

صايف اقتناء األصول املالية

321

احمللية

322

3

اخلارجية

3

املعامالت يف اخلصوم
33

صايف حتمل اخلصوم

331

احمللية

332

اخلارجية

3
3

 1صــايف رصيــد التشــغيل يســاوي اإليــرادات ناقصــا املصروفــات .وإجمــايل رصيــد التشــغيل
يســاوي اإليــرادات ناقصــا املصروفــات بخــاف اســتهالك رأس املــال الثابــت.
 2صــايف االســتثمار يف األصــول غيــر املاليــة يســاوي عمليــات االقتنــاء ناقصــا عمليــات التصــرف
ناقصــا اســتهالك رأس املــال الثابــت .وإجمــايل االســتثمار يف األصــول غيــر املاليــة يســاوي
عمليــات االقتنــاء ناقصــا عمليــات التصــرف.
 3مبوبــة حســب األداة و/أو حســب قطــاع الطــرف املقابــل (راجــع اجلــدول  1-9واجلــدول  2-9يف
دليــل إحصــاءات ماليــة احلكومــة لعــام .)2014
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مرشد جتميع بيانات ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل

كانت هذه املعامالت غير عادية أو كبيرة احلجم أو مرتفعة
القيمة.

م 66-6:ويف إطار إحصاءات مالية احلكومة ،تعرف
اإليرادات بأنها زيادة يف صايف القيمة ناجتة عن معاملة
ما ،وتعرف املصروفات بأنها انخفاض يف صايف القيمة
ناجت عن معاملة ما .ويساوي صايف االستثمار يف األصول
غير املالية جمموع تكوين رأس املال الثابت ناقصا
استهالك رأس املال الثابت زائدا التغيرات يف اخملزونات
واملعامالت يف النفائس واألصول غير املالية .ويمثل
صايف اقتناء األصول وصايف حتمل اخلصوم معامالت
مالية تؤدي إىل تغيير حيازات احلكومة من األصول املالية
و/أو اخلصوم.
م 67-6:ويتم اشتقاق رصيدين حتليليين مهمين يف
بيان العمليات يف إحصاءات مالية احلكومة .فاإليرادات
ناقصا املصروفات تساوي صايف رصيد التشغيل (التغير
يف صايف القيمة نتيجة املعامالت) .وينتج عن طرح
صايف االستثمار يف األصول غير املالية بعد ذلك صايف
اإلقراض (/)+صايف االقتراض (( )-التغير يف صايف
القيمة املالية) الذي يساوي أيضا صايف نتيجة املعامالت
يف األصول املالية واخلصوم — أي يساوي صايف اقتناء
األصول املالية ناقصا صايف حتمل اخلصوم .وصايف
رصد التشغيل هو مقياس موجز إلمكانية استمرار عمليات
احلكومة يف الوقت الراهن ،وصايف اإلقراض (/)+صايف
االقتراض ( )-هو مقياس موجز يبين إىل أي مدى تقوم
احلكومة إما بوضع موارد مالية حتت تصرف قطاعات
االقتصاد األخرى أو اخلارج ،أو باستخدام املوارد املالية
التي حتققها القطاعات األخرى أو املتأتية من اخلارج.
فضال عن ذلك ،يختلف إجمايل رصيد التشغيل عن صايف
رصيد التشغيل من حيث إنه ال يشمل استهالك رأس املال
12
الثابت كمصروفات.
م 68-6:ويوجد عدد أكبر من البنود املوازنة يف
ميزان املدفوعات مقارنة بإحصاءات مالية احلكومة،
وهو ما يعود جزئيا إىل أن حسابات املعامالت يف ميزان
املدفوعات أكثر من فئات املعامالت يف بيان العمليات يف
إحصاءات مالية احلكومة .فالبنود املوازنة يف إحصاءات
مالية احلكومة كما أشرنا يف الفقرة السابقة هي :صايف
رصيد التشغيل وصايف اإلقراض/صايف االقتراض،
أما يف ميزان املدفوعات فالبنود املوازنة هي رصيد
احلساب اجلاري ،ورصيد السلع واخلدمات ،ورصيد السلع،

 12قد يصعب عمليا قياس استهالك رأس املال الثابت ،وقد ال يكون باإلمكان
الوصول إىل تقدير مقبول له .وإذا كان األمر كذلك ،فربما يكون من األسهل
يف املمارسة العملية استخدام إجمايل رصيد التشغيل ألغراض التحليل بدال
من صايف رصيد التشغيل .غير أنه يفضل استخدام صايف رصيد التشغيل
ألنه يسجل جميع التكاليف اجلارية لعمليات احلكومة.

ورصيد اخلدمات ،ورصيد الدخل األويل ،ورصيد الدخل
الثانوي ،ورصيد احلساب الرأسمايل ،وصايف اإلقراض/
االقتراض (أي رصيد احلسابين اجلاري والرأسمايل)،
وصايف اإلقراض/االقتراض (أي رصيد احلساب املايل).
ويف جمموعتي البيانات كلتيهما ،يساوي صايف اإلقراض/
االقتراض رصيد احلساب املايل.

اإليرادات

م 69-6:تتلقى احلكومات أربعة أنواع رئيسية من
اإليرادات من خالل عمليات املالية العامة ،وهي الرسوم
اإللزامية يف صورة ضرائب وأنواع معينة من املساهمات
االجتماعية ،ودخل املمتلكات املتأتي من ملكية
األصول 13،ومبيعات السلع واخلدمات 14،والتحويالت
الواردة من الوحدات األخرى .ومن بين هذه األنواع ،تمثل
الرسوم والتحويالت اإللزامية املصدر الرئيسي لإليرادات
بالنسبة ملعظم وحدات احلكومة العامة .وتتكون اإليرادات
من عناصر متباينة يتم تبويبها وفق خصائص خمتلفة
حسب نوع اإليرادات .وتبوب أنواع اإليرادات األربعة يف
أربع فئات )1( :الضرائب ،و( )2املساهمات االجتماعية ،و
( )3املنح ،و( )4اإليرادات األخرى.

الضرائب
م 70-6:الضرائب هي مبالغ إلزامية بال مقابل تتلقاها
الوحدات احلكومية من الوحدات املؤسسية 15.ويتفق ميزان
املدفوعات وإحصاءات مالية احلكومة يف نطاق تغطية
اإليرادات الضريبية ووقت قيدها وتقييمها ،ولكن يختلفان
يف تبويبها .فميزان املدفوعات يستوجب إعداد بيانات عن
( )1ضرائب اإلنتاج والواردات ،و( )2الضرائب اجلارية على
الدخل والثروة وغيرهما ،و( )3الضرائب الرأسمالية ،بينما
يقضي املنهج املستخدم يف إحصاءات مالية احلكومة
بتبويب الضرائب يف املقام األول وفق األساس الذي جتبى
عليه الضريبة .إذ تقسم الضرائب يف إحصاءات مالية
احلكومة إىل ست فئات رئيسية )1( :الضرائب على الدخل
واألرباح واملكاسب الرأسمالية ،و( )2الضرائب على الرواتب
واألجور والقوى العاملة ،و( )3الضرائب على املمتلكات،
و( )4الضرائب على السلع واخلدمات ،و( )5الضرائب على
13األصول املالية واملوارد الطبيعية املوضوعة حتت تصرف وحدة مؤسسية
أخرى.
 14تتكون مبيعات السلع واخلدمات يف إحصاءات مالية احلكومة من
مبيعات املؤسسات غير السوقية ،والرسوم اإلدارية ،واملبيعات العارضة
للمؤسسات غير السوقية ،ومبيعات السلع واخلدمات احملتسبة.
 15تعتبر اإليرادات الضريبية بال مقابل ألن احلكومة ال تقدم أي شيء
مباشرة إىل فرادى الوحدات مقابل املبالغ املدفوعة .وتستبعد من
الضرائب بعض املقبوضات اإللزامية ،كالغرامات واجلزاءات املالية وأغلب
مساهمات الضمان االجتماعي .فهذه التحويالت تتضمن يف بعض احلاالت
عنصر التبادل وال تبوب بالتايل ضمن الضرائب.

		الروابط بمجموعات البيانات االقتصادية الكلية األخرى
التجارة واملعامالت الدولية ،و( )6الضرائب األخرى (راجع
16
اجلدول م 6-6:لالطالع على تفاصيل إضافية).
م 71-6:ورغم أنه قد يتم فرض ضرائب معينة على غير
املقيمين (كبعض الضرائب املفروضة على التجارة الدولية
وعلى املعامالت الدولية) ،فقد يتعذر قيد اجلزء احملصل من
غير املقيمين يف إحصاءات مالية احلكومة ،وقد يختلف من
فئة ضريبية ألخرى ومن عام ألخر.
م 72-6:وتتضمن ضرائب املنتجات واإلنتاج التي يتم
قيدها يف حساب الدخل األويل يف ميزان املدفوعات نفس
فئات الضرائب الواردة يف نظام احلسابات القومية .ومن
أمثلة هذه الضرائب 17ضرائب القيمة املضافة (إحصاءات
مالية احلكومة  18،)11411وضرائب املبيعات (إحصاءات
مالية احلكومة  ،)11412واملكوس االنتقائية (إحصاءات
مالية احلكومة  ،)1142والضرائب على خدمات معينة
(إحصاءات مالية احلكومة  ،)1144والرسوم اجلمركية
ورسوم االستيراد األخرى (إحصاءات مالية احلكومة
 ،)1151والضرائب على الصادرات (إحصاءات مالية
احلكومة  ،)1152وأرباح احتكارات التصدير أو االستيراد
(إحصاءات مالية احلكومة  .)1153ويف حاالت استثنائية،
قد تفرض بعض الضرائب مستحقة الدفع على السلع التي
تدخل االقتصاد يف صورتها املادية دون أن يحدث تغير يف
ملكيتها ،وال تعامل كواردات بالتايل .غير أن هذه الضرائب
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والرسوم تدرج رغم ذلك حتت عنوان ضرائب ورسوم الواردات
يف إحصاءات مالية احلكومة.
م 73-6:الضرائب اجلارية على الدخل والثروة وغيرهما
املقيدة يف حساب الدخل الثانوي يف ميزان املدفوعات هي
حاصل جمع عدة فئات ضريبية تفصيلية على نحو ما ترد
يف إحصاءات مالية احلكومة ،وتتضمن الضرائب على الدخل
واألرباح واملكاسب الرأسمالية (إحصاءات مالية احلكومة
 )111وعدة فئات أخرى من الضرائب يدفع املستهلك
النهائي أغلبها (كالضرائب على استخدام السلع وعلى
السماح باستخدام سلع أو ممارسة أنشطة (إحصاءات املالية
العامة  ،)1145وضرائب أخرى على التجارة واملعامالت
الدولية (إحصاءات مالية احلكومة .)1156
م 74-6:وتتكون الضرائب الرأسمالية املقيدة يف
احلساب الرأسمايل يف ميزان املدفوعات من الضرائب التي
يتم فرضها على فترات غير منتظمة وغير متواترة على قيمة
األصول أو صايف القيمة اململوكة للوحدات املؤسسية أو
على قيمة األصول احملولة بين الوحدات املؤسسية يف شكل
وصايا أو هبات بين األحياء أو حتويالت أخرى .والضرائب
الرأسمالية 19هي حاصل جمع ضرائب التركات واأليلولة
والهبات (إحصاءات مالية احلكومة  ،)1133والرسوم
الرأسمالية (إحصاءات مالية احلكومة .)1135

اجلدول م 6-6:الضرائب يف إحصاءات مالية احلكومة وميزان املدفوعات
إحصاءات مالية احلكومة :الضرائب
اإليرادات

ميزان املدفوعات :الضرائب
I.B

الدخل األويل

I.B.3.1

الضرائب على اإلنتاج والواردات

1111

مستحقة على األفراد

I.C

الدخل الثانوي

1112

مستحقة على الشركات واملؤسسات األخرى

I.C.I

احلكومة العامة

1113

الضرائب األخرى على الدخل واألرباح واملكاسب الرأسمالية

I.C.1.1

1
11

الضرائب

111

الضرائب على الدخل واألرباح واملكاسب الرأسمالية

112
113

الضرائب على الرواتب واألجور والقوى العاملة
الضرائب على املمتلكات

1131

الضرائب املتكررة على املمتلكات غير املنقولة

1132

الضرائب املتكررة على صايف الثروة

IC.2

LC.2.2
I.C.2.0.1

الضرائب اجلارية على الدخل والثروة وغيرهما
الشركات املالية وغير املالية واألسر املعيشية واملؤسسات غير الهادفة
للربح التي تخدم األسر املعيشية
حتويالت جارية أخرى
الضرائب اجلارية على الدخل والثروة وغيرهما

1133

ضرائب على التركات واأليلولة والهبات

2

احلساب الرأسمايل

1135

الرسوم الرأسمالية

2-2

التحويالت الرأسمالية

1136

الضرائب املتكررة األخرى على املمتلكات

1-2-2

احلكومة العامة

114

الضرائب على السلع واخلدمات

 16تبويب الضرائب يف دليل إحصاءات مالية احلكومة لعام  2014مماثل تقريبا للتبويب
املستخدم يف إحصاءات اإليرادات الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية يف امليدان
االقتصادي.
17راجع الفصل اخلامس من دليل إحصاءات مالية احلكومة لعام  2014لالطالع على قائمة
كاملة بالضرائب.
 18األرقام بين األقواس التي تظهر إىل جانب «إحصاءات مالية احلكومة» يف هذه الفقرة وما
بعدها تشير إىل رموز التبويب املستخدمة يف دليل إحصاءات مالية احلكومة لعام .2014

2-1-2-2

حتويالت رأسمالية أخرى

 19ال تتضمن إحصاءات مالية احلكومة فئة للضرائب الرأسمالية.
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اجلدول م 6-6:الضرائب يف إحصاءات مالية احلكومة وميزان املدفوعات (تتمة)
إحصاءات مالية احلكومة :الضرائب
1141

الضرائب العامة على السلع واخلدمات

11411

ضرائب القيمة املضافة

11412

ضرائب املبيعات

11413

الضرائب على رقم األعمال والضرائب العامة األخرى على السلع واخلدمات

11414

الضرائب على املعامالت املالية والرأسمالية

1142

املكوس االنتقائية

1143

أرباح االحتكارات املالية

1144

الضرائب على خدمات معينة

1145

1-2-1-2-2

منها :ضرائب رأسمالية

 2-2-2الشركات املالية وغير املالية واألسر املعيشية واملؤسسات غير الهادفة
للربح التي تخدم األسر املعيشية
2-2-2-2

حتويالت رأسمالية أخرى

1-2-2-2-2

منها :ضرائب رأسمالية

الضرائب على استخدام سلع والسماح باستخدام سلع أو أداء خدمات

11451

ضرائب املركبات

11452

الضرائب األخرى على استخدام سلع والسماح باستخدام سلع

1146

الضرائب األخرى على السلع واخلدمات

115

ضرائب على التجارة واملعامالت الدولية

1151

الرسوم اجلمركية ورسوم االستيراد األخرى

1152

الضرائب على الصادرات

1153

أرباح احتكارات الصادرات أو الواردات

1154

أرباح الصرف

1155

الضرائب على معامالت الصرف

1156

الضرائب األخرى على التجارة واملعامالت الدولية

116

ميزان املدفوعات :الضرائب

ضرائب أخرى

1161

الضرائب املدفوعة من قطاع األعمال فقط

1162

الضرائب املدفوعة من جهات أخرى عدا قطاع األعمال أو غير املصنفة يف
مكان آخر

ملحوظــة :حفاظــا علــى االتســاق مــع الرمــوز املســتخدمة يف دليــل إحصــاءات ماليــة احلكومــة لعــام  ،2001ال يتبــع الرمــز  11414مباشــرة رمــز الفئــة الضريبيــة الســابقة  -فالضرائــب علــى
املعامــات الرأســمالية واملاليــة ( 1134يف دليــل إحصــاءات ماليــة احلكومــة لعــام  )2001مبوبــة حاليــا ضمــن الضرائــب علــى الســلع واخلدمــات (إحصــاءات ماليــة احلكومــة  )114بهــدف
زيــادة االتســاق مــع نظــام احلســابات القوميــة لعــام .2008

املساهمات االجتماعية
م 75-6:املساهمات االجتماعية حسب تعريفها يف
إحصاءات مالية احلكومة هي عبارة عن إيرادات فعلية أو
حمتسبة حتصلها برامج التأمين االجتماعي بغرض تكوين
خمصصات ملزايا التأمين االجتماعي مستحقة الدفع.
واملساهمات االجتماعية قد يدفعها إما أرباب العمل نيابة
عن موظفيهم أو املوظفون ،أو العاملون حلساب أنفسهم ،أو قد
يدفعها األشخاص العاطلون باألصالة عن أنفسهم .وتضمن
هذه املساهمات أحقية املساهمين أو من يعولون أو ورثتهم يف
احلصول على منافع اجتماعية .وقد تكون املساهمات إجبارية
أو طوعية .وتبوب املساهمات االجتماعية كمساهمات ضمان
اجتماعي (إحصاءات مالية احلكومة  )121أو مساهمات
اجتماعية أخرى (إحصاءات مالية احلكومة  )122حسب

نوع البرنامج الذي يتلقى تلك املساهمات .وتوجد تصنيفات
إضافية بغرض تبويب هذه املعلومات حسب املوظفين،
أو أرباب العمل ،أو العاملين حلساب أنفسهم ،أو العاطلين.
وال تتضمن إحصاءات مالية احلكومة توزيعا للمساهمات
االجتماعية حسب املقيمين وغير املقيمين.
م 76-6:وتعد تغطية املساهمات االجتماعية يف إحصاءات
مالية احلكومة أضيق نطاقا منها يف نظام احلسابات القومية
لعام  2008والطبعة السادسة من دليل ميزان املدفوعات.
ففي إحصاءات مالية احلكومة ،ال تقيد ضمن املساهمات
االجتماعية (إحصاءات مالية احلكومة  )12سوى املساهمات
التي تشكل إيرادات — أي ال تقيد سوى املعامالت التي
تؤدي إىل زيادة صايف القيمة .وتستبعد من املساهمات

		الروابط بمجموعات البيانات االقتصادية الكلية األخرى
االجتماعية يف إحصاءات مالية احلكومة املساهمات
يف صناديق معاشات التقاعد املستقلة وغير املستقلة
وبرامج معاشات التقاعد غير املمولة التي تقدم للموظفين
معاشات وغيرها من منافع التقاعد .وبالنسبة للمساهمات
االجتماعية يف صناديق معاشات التقاعد املستقلة وغير
املستقلة ،ويف برامج التأمين االجتماعي غير املمولة التي
يتيحها أرباب العمل من أجل توفير منافع التقاعد ،فتقيد
كتحمل خصوم من قبل احلكومة 20.ويقيد نظام احلسابات
القومية لعام  2008ودليل ميزان املدفوعات يف طبعته
السادسة 21جميع املساهمات االجتماعية وحتمل اخلصوم،
مع موازنة احلسابات بقيد تعديل مقابل التغير يف معاشات
التقاعد املستحقة .وتقيد املساهمات االجتماعية التي
تتلقاها وحدات قطاع احلكومة العامة من غير املقيمين يف
حساب الدخل الثانوي يف ميزان املدفوعات ،وينبغي يف
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حالة قيدها أن تكون متسقة مع الفئات املقابلة يف إحصاءات
مالية احلكومة.

املنح
م 77-6:املنح عبارة عن حتويالت تتلقاها وحدات
احلكومة من وحدات حكومية أو منظمات دولية أخرى
مقيمة أو غير مقيمة ،وال ينطبق عليها تعريف الضريبة أو
الدعم أو املساهمة االجتماعية .وتقيد يف إحصاءات مالية
احلكومة ثالثة مصادر للمنح :املنح من احلكومات األجنبية
(إحصاءات مالية احلكومة  ،)131واملنح من املنظمات الدولية
(إحصاءات مالية احلكومة  ،)132واملنح من وحدات احلكومة
العامة األخرى (إحصاءات مالية احلكومة  .)133وتفرق كل
من هذه الفئات بين املنح اجلارية واملنح الرأسمالية.

اجلدول م 7-6:فئات اإليرادات األخرى يف إحصاءات مالية احلكومة وميزان املدفوعات
ميزان املدفوعات :فئات اإليرادات األخرى

إحصاءات مالية احلكومة :فئات اإليرادات األخرى
I

احلساب اجلاري

I.A

السلع واخلدمات

1211

مساهمات املوظفين

I.B

الدخل األويل

1212

مساهمات أرباب العمل

I.B.2

1213

مساهمات العاملين حلساب أنفسهم أو العاطلين عن العمل

I.B.2.1

1214

مساهمات غير خمصصة

I.B.2.1.1

12
121

املساهمات االجتماعية [إحصاءات مالية احلكومة]
مساهمات الضمان االجتماعي

دخل االستثمار
اإلستثمار املباشر
الدخل من حصص امللكية وأسهم صناديق االستثمار

122

مساهمات اجتماعية أخرى

I.B.2.1.1.1

أرباح األسهم واملسحوبات من دخل أشباه الشركات

1221

مساهمات العاملين

IB2112

األرباح املعاد استثمارها

1222

مساهمات أرباب العمل

1223
13
131

مساهمات حمتسبة
املنح
من حكومات أجنبية

دخل االستثمار الذي يعزى إىل حملة الوثائق يف نظم التأمين
ومعاشات التقاعد والضمانات املوحدة ،وإىل صناديق االستثمار
I.B.2.1.2
I.B.2.2
I.B.2.2.1

الفائدة
استثمارات احلافظة
دخل االستثمار من حصص امللكية وأسهم صناديق االستثمار

1311

جارية

I.B.2.2.1.1

أرباح األسهم

1312

رأسمالية

I.B.2.2.1.2

دخل االستثمار الذي يعزى إىل حملة أسهم صناديق االستثمار

I.B.2.2.1.2.1

أرباح األسهم عدا أسهم صناديق االستثمار

1321

جارية

I.B.2.2.1.2.2

األرباح املعاد استثمارها

1322

رأسمالية

I.B.2.2.2

132

133

من منظمات دولية

من وحدات احلكومة العامة األخرى

I.B.2.3

1331

جارية

I.B.2.3.1

1332

رأسمالية

I.B.2.3.2

 20راجع امللحق الثاين يف دليل إحصاءات مالية احلكومة لعام 2014
لالطالع على مزيد من املعلومات عن صناديق معاشات التقاعد املستقلة
وغير املستقلة ،وبرامج أرباب العمل للتأمين االجتماعي املمولة وغير املمولة.

الفائدة
استثمارات أخرى
املسحوبات من دخل أشباه الشركات
الفائدة

 21راجع الفقرة  38-12يف الطبعة السادسة من دليل ميزان املدفوعات
لالطالع على معلومات إضافية عن طريقة التعديل («التعديل مقابل التغير
يف املستحقات التقاعدية»).
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اجلدول م 7-6:فئات اإليرادات األخرى يف إحصاءات مالية احلكومة وميزان املدفوعات (تتمة)
إحصاءات مالية احلكومة :فئات اإليرادات األخرى
14

إيرادات أخرى

ميزان املدفوعات :فئات اإليرادات األخرى
I.B.2.3.3

دخل االستثمار الذي يعزى إىل حملة الوثائق يف نظم التأمين
ومعاشات التقاعد والضمانات املوحدة ،وإىل صناديق االستثمار

141

دخل ملكية [إحصاءات مالية احلكومة]

I.B.2.4

1411

فائدة [إحصاءات مالية احلكومة]

I.B.2.4.1

الدخل على حصص امللكية وأسهم صناديق االستثمار

1412

أرباح األسهم

I.B.2.4.2

الفائدة

1413

املسحوبات من دخل أشباه الشركات

IB.3

1414

دخل امللكية املتأتي من دفعات دخل االستثمار املنصرفة

I.B.3.3

1415

الريع

1416

أرباح االستثمار األجنبي املباشر املعاد استثمارها

142

مبيعات السلع واخلدمات

األصول االحتياطية

الدخل األويل اآلخر
الريع

I.C

الدخل الثانوي

I.C.I

احلكومة العامة

1421

مبيعات من جانب منشآت سوقية

I.C.I.I

املساهمات االجتماعية

1422

رسوم إدارية

I.C.I.4

التحويالت اجلارية املرتبطة بالتعاون الدويل

1423

مبيعات عرضية من جانب منشآت غير سوقية

I.C.I.5

حتويالت جارية متنوعة للحكومة العامة

1424

مبيعات حمتسبة لسلع وخدمات

صايف أقساط التأمين على غير احلياة

143

الغرامات واجلزاءات واملصادرات

2

احلساب الرأسمايل

144

التحويالت غير املبوبة يف موضع آخر

2-2

التحويالت الرأسمالية

1441

التحويالت اجلارية غير املبوبة يف موضع آخر

14411

الدعم

14412

حتويالت جارية أخرى

1442

التحويالت الرأسمالية غير املبوبة يف موضع آخر

145

األقساط والرسوم واملطالبات املرتبطة بالتأمين على غير احلياة ونظم
الضمانات املوحدة

1451

األقساط ،والرسوم ،واملطالبات اجلارية

1452

املطالبات الرأسمالية

م 78-6:املنح اجلارية املستحقة القبض من احلكومات
العامة األجنبية واملنظمات الدولية (إحصاءات مالية
احلكومة  1311و 1321على الترتيب) تكون يف الغالب الرابط
األكثر أهمية بين إحصاءات مالية احلكومة وحساب الدخل
الثانوي يف ميزان املدفوعات .وترتبط املنح الرأسمالية
مستحقة القبض من احلكومات العامة األجنبية واملنظمات
الدولية (إحصاءات مالية احلكومة  1312و 1322على
الترتيب) بفئة التحويالت الرأسمالية للحكومة العامة يف
ميزان املدفوعات .واملنح اجلارية (إحصاءات مالية احلكومة
 )1331والرأسمالية (إحصاءات مالية احلكومة )1332
مستحقة القبض من وحدات احلكومة العامة األخرى هي
عبارة عن معامالت بين مقيمين  -أي وحدات احلكومة
العامة ألي اقتصاد ما ،وال تؤثر على ميزان املدفوعات.

1-2-2
1-1-2-2

احلكومة العامة
اإلعفاء من الدين

م 79-6:وفيما يلي معاملة بعض التحويالت الرأسمالية
يف إحصاءات مالية احلكومة وحسابات ميزان املدفوعات:

• اإلعفاء من الدين 22من قبل غير مقيمين يظهر يف
إحصاءات مالية احلكومة كإيرادات ضمن املنح
الرأسمالية الواردة من احلكومات األجنبية (إحصاءات
مالية احلكومة  )1312أو من املنظمات الدولية
(إحصاءات مالية احلكومة  ،)1322أو كتحويالت
رأسمالية غير مبوبة يف موضع آخر (إحصاءات
مالية احلكومة  )1442عندما ترد من كيانات غير
مقيمة أخرى .ويتم تخفيض قيمة أداة الدين اخلارجي

 22اإلعفاء من الدين هو اإللغاء الطوعي اجلزئي أو الكلي بموجب اتفاق
متبادل اللتزام دين ينشأ عن ترتيب تعاقدي بين دائن ومدين.

		الروابط بمجموعات البيانات االقتصادية الكلية األخرى
املعنية بمقدار مساو .ويف ميزان املدفوعات ،يقيد
اإلعفاء من الدين يف احلساب الرأسمايل كتحويل
رأسمايل (راجع الطبعة السادسة من دليل ميزان
املدفوعات ،الفقرة  )23-13من االقتصاد الدائن إىل
االقتصاد املدين ،وتتم موازنته عن طريق تخفيض
خصوم املدين (تخفيض أصول الدائن) ضمن أداة
الدين املعنية يف احلساب املايل.
• التحويالت االستثمارية تتكون من حتويالت رأسمالية
نقدية 23أو عينية تقدمها حكومات أجنبية أو منظمات
دولية إىل وحدات مؤسسية أخرى بغرض التمويل
الكلي أو اجلزئي لتكلفة اقتناء أصول ثابتة .وتقيد
هذه التحويالت يف فئات اإليرادات واملصروفات
نفسها التي يقيد بها اإلعفاء من الدين يف إحصاءات
مالية احلكومة على النحو املذكور آنفا .ولكن يف
هذه احلالة تقيد زيادة بقيمة مماثلة يف النقدية إذا
ما كانت املنحة االستثمارية يف صورة نقدية ،بينما
تزيد قيمة األصل غير املايل املعني إذا كانت املنحة
يف صورة عينية .ويف ميزان املدفوعات ،تقيد املنح
االستثمارية يف احلساب الرأسمالية كتحويالت
رأسمالية أخرى (راجع الطبعة السادسة من دليل
ميزان املدفوعات ،الفقرة  )25-13من االقتصاد
املانح إىل االقتصاد املتلقي ،ويسجل القيد املقابل
حتت األداة املالية املعنية إذا ورد التحويل يف صورة
نقدية ،أو ضمن واردات السلع واخلدمات إذا ورد
التحويل يف صورة عينية.
• طلبات تفعيل الضمانات التي تمنح مرة واحدة وغير
ذلك من أشكال حتمل الدين عبارة عن حتويالت
رأسمالية تنشأ عندما يتم تفعيل ضمان يمنح مرة
واحدة ويترتب على ذلك مطالبة مستحقة للضامن
على املدين بقيمة أقل من قيمة الضمان أو دون أن
يترتب على ذلك أي مطالبة على اإلطالق .وعندما
تدخل وحدات قطاع احلكومة العامة وغير املقيمين
يف هذه املعامالت ،ينبغي معاملتهم بطريقة واحدة
يف احلساب الرأسمايل وإحصاءات مالية احلكومة.
ولالطالع على املعاملة يف ميزان املدفوعات ،راجع
الفقرة  27-13يف الطبعة السادسة من دليل ميزان
املدفوعات.
م 80-6:تتكون التحويالت الرأسمالية األخرى من
املدفوعات الكبيرة غير املتكررة املقدمة تعويضا عن تلف
كبير أو إصابات خطيرة غير مغطاة بوثائق تأمين .وعندما
تكون وحدات قطاع احلكومة العامة هي اجلهة املتلقية لهذا
النوع من التحويالت من غير املقيمين ،تقيد كجزء من املنح
الرأسمالية مستحقة القبض إما من احلكومات األجنبية
(إحصاءات مالية احلكومة  )1312أو من املنظمات الدولية
(إحصاءات مالية احلكومة  ،)1322أو كتحويالت رأسمالية
غير مبوبة يف موضع آخر (إحصاءات مالية احلكومة )1442
 23يستخدم مصطلح النقدية بمعنى أشمل نظرا ألنه يتضمن جميع أنواع
األدوات املالية
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عندما تكون مستحقة القبض من كيانات غير مقيمة أخرى.
ويف ميزان املدفوعات ،تقيد هذه املدفوعات كتحويالت
رأسمالية أخرى يف احلساب الرأسمايل (راجع الفقرة 29-13
يف الطبعة السادسة من دليل ميزان املدفوعات) .وعندما يتم
إعداد إحصاءات قطاع احلكومة العامة ،تستبعد املنح املقدمة
24
من وحدات احلكومة احمللية األخرى عند توحيد البيانات
بحيث تكون املنح املقدمة من احلكومات األجنبية واملنظمات
الدولية هي وحدها التي لها قيمة غير صفرية يف حسابات
احلكومة العامة.

اإليرادات األخرى
م 81-6:يف إحصاءات مالية احلكومة ،تتضمن اإليرادات
األخرى دخل امللكية ،وبيع السلع واخلدمات ،والغرامات،
واجلزاءات ،ومصادرة املمتلكات ،والتحويالت غير املبوبة
يف موضع آخر ،واألقساط والرسوم واملطالبات املرتبطة
بنظم التأمين على غير احلياة والضمانات املوحدة.
م 82-6:ومساهمة قطاع احلكومة العامة يف دخل
االستثمار ضمن حساب الدخل األويل يتم اشتقاقها يف
األساس من اجلزء مستحق القبض من غير املقيمين يف
الفئات التالية يف إحصاءات مالية احلكومة :الفائدة
(إحصاءات مالية احلكومة  ،)1411واألرباح املوزعة
(إحصاءات مالية احلكومة  ،)1412واملسحوبات من
دخل أشباه الشركات (إحصاءات مالية احلكومة ،)1413
ودخل امللكية من الدفعات املنصرفة من دخل االستثمار
(إحصاءات مالية احلكومة  25،)1414والريع (إحصاءات
مالية احلكومة  ،)1415وأرباع االستثمار األجنبي املباشر
املعاد استثمارها (إحصاءات مالية احلكومة  .)1416ويف
ميزان املدفوعات ،يبوب حساب الدخل األويل هذه البنود
حسب الفئة الوظيفية (االستثمار املباشر ،واستثمارات
احلافظة ،واالستثمارات األخرى ،واألصول االحتياطية) .وال
تعرض إحصاءات مالية احلكومة تبويبا وظيفيا 26مماثال
للتبويب املستخدم يف احلسابات الدولية.
 24راجع الفقرة م 60-6:بشأن توحيد البيانات.
 25حتتفظ شركات التأمين باحتياطيات فنية يف صورة أقساط مدفوعة
سلفا ،واحتياطيات مقابل مطالبات مستحقة ،واحتياطيات اكتوارية
مقابل خماطر قائمة مرتبطة بوثائق التأمين على احلياة .وتعتبر هذه
االحتياطيات أصوال مملوكة لشركة التأمين تقابلها خصوم مستحقة
للمستفيدين ،بما يف ذلك أي وحدات حكومية تمتلك وثائق .وأي دخل
مستحق القبض من استثمار احتياطيات التأمين الفنية يعتبر مملوكا أيضا
حلملة الوثائق أو املستفيدين ،ويشار إليه بوصفه دخل ملكية من الدفعات
املنصرفة من دخل االستثمار (إحصاءات مالية احلكومة  .)1414ويف
الطبعة السادسة من دليل ميزان املدفوعات ،اسم احلساب املستخدم هو
دخل االستثمار الذي يعزى إىل حملة الوثائق يف نظم التأمين والضمانات
املوحدة وصناديق معاشات التقاعد.
 26يستخدم إطار إحصاءات مالية احلكومة أيضا تبويبا وظيفيا للمصروفات
يقوم على تبويب وظائف احلكومة الصادر عن منظمة التعاون والتنمية يف
امليدان االقتصادي/األمم املتحدة .وهو تبويب مفصل للوظائف (األهداف
االجتماعية االقتصادية) التي تهدف وحدات احلكومة العامة إىل حتقيقها
من خالل خمتلف أنواع اإلنفاق (راجع الفقرة م 1-6:يف دليل إحصاءات
مالية احلكومة لعام  2014لالطالع على مزيد من املعلومات).
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مرشد جتميع بيانات ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل

م 83-6:وتتكون مساهمة قطاع احلكومة العامة يف
حسابات السلع واخلدمات يف ميزان املدفوعات من مبيعات
السلع واخلدمات إىل غير املقيمين .وتبوب هذه املبيعات
يف الفئات املقابلة يف حسابات السلع واخلدمات .ويف
حساب اخلدمات ،يتم اإلفصاح بصورة منفصلة عن السلع
واخلدمات احلكومية غير املدرجة يف موضع آخر ،وتشمل
التايل:
• السلع واخلدمات املقدمة من املناطق اإلقليمية،
كالسفارات والقواعد العسكرية واملنظمات الدولية

• السلع واخلدمات التي يحصل عليها من االقتصاد
املضيف أفراد السلك الدبلوماسي والعاملون
بالسلك القنصلي والعسكريون املوفدون للخارج
ومن يعولونهم ،ولكن باستثناء إيرادات/مصروفات
العاملين املقيمين يف االقتصاد احمللي
• اخلدمات التي تقدمها احلكومات وال تدرج يف فئات
اخلدمات األخرى.

م 84-6:ونظرا ألن املناطق التابعة لوالية احلكومات
األجنبية واملنظمات الدولية ليست مقيمة يف اإلقليم
املوجودة فيه وجودا ماديا ،فإن معامالتها مع املقيمين يف
اإلقليم الكائنة فيه تعد معامالت دولية .وتدرج أيضا يف هذه
الفئة اإليرادات احلكومية من بيع التراخيص والتصاريح إىل
غير مقيمين إن مل تكن تعامل كضرائب ،كما تدرج بعض
األنشطة املرتبطة باملساعدة الفنية التي يقدمها اقتصاد إىل
اقتصاد آخر (راجع اإلطار  6-10يف الطبعة السادسة من
دليل ميزان املدفوعات).

م 85-6:وال يستلزم إطار إحصاءات مالية احلكومة
حتديدا قيد املعامالت مع غير املقيمين يف السلع واخلدمات،
أو قيد األصول غير املالية املنتجة اململوكة للحكومة .ولكن
عندما يمكن قيد هذه املعامالت وتكون التبويبات جزءا
من النظام احملاسبي األساسي للقطاع العام ،يمكن إتاحة
هذه املعلومات ملعدي ميزان املدفوعات بغرض تقدير
القيود الدائنة الناجتة عن فئة مبيعات السلع واخلدمات يف
إحصاءات مالية احلكومة (إحصاءات مالية احلكومة ،)142
وتقدير صايف االستثمار يف األصول غير املالية بخالف
األصول غير املنتجة (إحصاءات مالية احلكومة .)31

م 86-6:ويرتبط حساب الدخل الثانوي واحلساب
الرأسمايل يف ميزان املدفوعات بعدد من فئات اإليرادات
األخرى يف إحصاءات مالية احلكومة ،بما يف ذلك الغرامات
واجلزاءات ومصادرة األصول (إحصاءات مالية احلكومة
 )143والتحويالت اجلارية غير املبوبة يف موضع آخر
(إحصاءات مالية احلكومة  )1441واألقساط والرسوم
واملطالبات املرتبطة بنظم التأمين على غير احلياة
والضمانات املوحدة (إحصاءات مالية احلكومة  )145يف

حساب الدخل الثانوي ،واملنح الرأسمالية (إحصاءات مالية
احلكومة  131و )132والتحويالت الرأسمالية غير املبوبة
يف موضع آخر (إحصاءات مالية احلكومة  )1442يف
احلساب الرأسمايل.

املصروفات

م 87-6:وأحيانا ما تقدم احلكومات سلعا وخدمات إىل
اجملتمع .ويف سبيل االضطالع بهذا الدور ،قد تقوم احلكومة
بإنتاج السلع واخلدمات بنفسها وتوزيعها ،أو شرائها من
الغير ،أو حتويل نقود إىل األسر املعيشية بما يمكنها من
شراء السلع واخلدمات مباشرة .وأنواع املصروفات التي
ترتبط بتكاليف قيام احلكومة باإلنتاج بنفسها والتي
تتحملها احلكومة ألغراض هذه األنشطة هي :تعويضات
العاملين ،واستخدام السلع واخلدمات ،واستهالك رأس املال
الثابت .وتتضمن املصروفات أيضا الدعم ،واملنح ،واملزايا
االجتماعية ،وغيرها من املصروفات املرتبطة بالتحويالت
النقدية أو العينية وشراء السلع واخلدمات من الغير بغرض
تسليمها إىل وحدات أخرى .وتشمل املصروفات أيضا
الفائدة املستحقة من الوحدات التي تتحمل أنواع معينة
من اخلصوم  -ال سيما الودائع وسندات الدين والقروض
واحلسابات األخرى مستحقة الدفع (راجع اجلدول م8-6:
لالطالع على بيانات إضافية).

م 88-6:ونعرض الحقا الروابط املوجودة بين احلسابات
الدولية وإحصاءات مالية احلكومة.
تعويضات العاملين
م 89-6:تعويضات العاملين يقصد بها جمموع
التعويضات النقدية والعينية مستحقة الدفع لفرد يف عالقة
عمل بين رب عمل وعامل مقابل العمل الذي يقوم به األخير
خالل الفترة احملاسبية .وتستبعد من تعويضات العاملين
أي مبالغ مرتبطة بتكوين رأس املال للحساب اخلاص .ويف
إحصاءات مالية احلكومة ،أي تعويضات مستحقة الدفع
للعاملين املشتغلين يف تكوين رأس املال للحساب اخلاص،
أي إنتاج األصول غير املالية لالستخدام اخلاص ،يتم
قيدها مباشرة كأحد عناصر تكلفة اقتناء أصول غير مالية.
وتتضمن األجور والرواتب (إحصاءات مالية احلكومة ،)211
ومساهمات أرباب العمل االجتماعية (إحصاءات مالية
احلكومة  .)212واألجور والرواتب هي عبارة عن مدفوعات
نقدية أو عينية يحصل عليها العاملون مقابل اخلدمات
املقدمة قبل خصم ضرائب املنبع ومساهمات العاملين
يف نظم التأمين االجتماعي .ويستخدم ميزان املدفوعات
تعريفا مماثال لتعويضات العاملين.
م 90-6:ونظرا ألن العمل باحلكومة عادة ما يخضع
لبعض معايير اإلقامة كشروط أساسية ،غالبا ما ال تكون
املدفوعات الدولية ضمن تعويضات العاملين التي تدفعها

		الروابط بمجموعات البيانات االقتصادية الكلية األخرى
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اجلدول م 8-6:املصروفات يف إحصاءات مالية احلكومة وميزان املدفوعات
املصروفات

I

احلساب اجلاري

21

تعويضات العاملين [إحصاءات مالية احلكومة]

I.A

السلع واخلدمات

211

األجور والرواتب [إحصاءات مالية احلكومة]

I.B

2

2111

األجور والرواتب النقدية [إحصاءات مالية احلكومة]

2112

األجور والرواتب العينية [إحصاءات مالية احلكومة]

212

مساهمات أرباب العمل يف نظام الضمان االجتماعي
[إحصاءات مالية احلكومة]

I.B.1
I.B.2.1

الدخل األويل
تعويضات العاملين
االستثمار املباشر
الدخل من حصص امللكية وأسهم صناديق االستثمار

I.B.2.1.1

2121

املساهمات الفعلية ألرباب العمل يف نظام الضمان
االجتماعي [إحصاءات مالية احلكومة]

I.B.2.1.1.1

أرباح األسهم واملسحوبات من دخل أشباه الشركات

2122

املساهمات احملتسبة ألرباب العمل يف نظام الضمان
االجتماعي [إحصاءات مالية احلكومة]

I.B.2.1.1.2

أرباح معاد استثمارها

22

استخدام السلع واخلدمات

23

استهالك رأس املال الثابت [إحصاءات مالية احلكومة]

I.B.2.1.2

24

الفائدة [إحصاءات مالية احلكومة]

I.B.2.2

دخل االستثمار الذي يعزى إىل حملة الوثائق يف نظم التأمين ومعاشات التقاعد
والضمانات املوحدة ،وإىل صناديق االستثمار
الفائدة
استثمارات احلافظة

241

إىل غير املقيمين

I.B.2.2.1

242

إىل املقيمين بخالف احلكومة العامة

I.B.2.2.1.1

243

إىل وحدات احلكومة العامة

أرباح األسهم

I.B.2.2.1.2

دخل االستثمار الذي يعزى إىل حملة أسهم صناديق االستثمار

دخل االستثمار من حصص امللكية وأسهم صناديق االستثمار

25

الدعم

I.B.2.2.1.2.1

251

إىل الشركات العامة

أرباح األسهم

I.B.2.2.1.2.2

األرباح املعاد استثمارها

2511

الشركات غير املالية العامة

I.B.2.2.2

2512

الشركات املالية العامة

I.B.2.3

252

إىل الشركات اخلاصة

I.B.2.3.1

الفائدة
دخل االستثمار الذي يعزى إىل حملة الوثائق يف نظم التأمين ومعاشات التقاعد
والضمانات املوحدة

2521

I.B.2.3.2

2522

الشركات املالية اخلاصة

I.B.2.3.3

253

استثمارات أخرى
املسحوبات من دخل أشباه الشركات

الشركات غير املالية اخلاصة

إىل قطاعات أخرى

الفائدة

I.B.2.4

األصول االحتياطية

26

املنح

I.B.2.4.1

261

إىل حكومات أجنبية

الدخل من حصص امللكية وأسهم صناديق االستثمار

I.B.2.4.2

الفائدة

2611

جارية

2612

رأسمالية

262

I.B.3
I.B.3.3

الريع

إىل منظمات دولية

2621

جارية

I.C

2622

رأسمالية

I.C.I

263

الدخل األويل األخر

إىل وحدات أخرى تابعة للحكومة العامة

الدخل الثانوي
احلكومة العامة

I.C.I.I

املساهمات االجتماعية

2631

جارية

I.C.I.3

املزايا االجتماعية

2632

رأسمالية

I.C.I.4

التحويالت اجلارية املرتبطة بالتعاون الدويل

I.C.I.5

التحويالت اجلارية املتنوعة من احلكومة العامة

27
271
2711

أقساط التأمين على غير احلياة

املزايا االجتماعية
مزايا الضمان االجتماعي
مزايا الضمان االجتماعي النقدية

2

احلساب الرأسمايل

2-2

حتويالت رأسمالية
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اجلدول م 8-6:املصروفات يف إحصاءات مالية احلكومة وميزان املدفوعات (تتمة)
2
2712
272

املصروفات
مزايا الضمان االجتماعي العينية
مزايا املساعدات االجتماعية

2721

مزايا املساعدات االجتماعية النقدية

2722

مزايا املساعدات االجتماعية العينية (إحصاءات
مالية احلكومة)

273
2731
2732

املزايا االجتماعية العينية املقدمة للعاملين من
أرباب عملهم

281
2811

املصروفات على املمتلكات بخالف الفائدة
أرباح األسهم

28111
28112

اىل مقيمين

2812

املسحوبات من دخل أشباه الشركات

2813

مصروفات على املمتلكات تعزى إىل حملة وثائق
التأمين ومعاشات التقاعد والضمانات املوحدة

2814

الريع

2815

أرباح معاد استثمارها يف استثمارات أجنبية مباشرة
التحويالت غير املبوبة يف موضع أخر

2821

جارية غير مبوبة يف موضع أخر

2822

رأسمالية غير مبوبة يف موضع أخر

283

1-1-2-2

اإلعفاء من الدين

مصروفات أخرى

اىل غير مقيمين

282

1-2-2

احلكومة العامة

املزايا االجتماعية املقدمة للعاملين من أرباب عملهم
املزايا االجتماعية النقدية املقدمة للعاملين من أرباب
عملهم

28

I

احلساب اجلاري

األقساط والرسوم واملطالبات املرتبطة بنظم التأمين على
غير احلياة والضمانات املوحدة

2831

األقساط والرسوم واملطالبات اجلارية

2832

مطالبات رأسمالية

احلكومة كبيرة .غير أنه يف حالة املناطق اإلقليمية ،فإن
جميع تعويضات العاملين (إحصاءات مالية احلكومة )21
مستحقة الدفع من احلكومة إىل املقيمين يف االقتصاد
املضيف ينبغي إدراجها يف حساب الدخل األويل .وال تستلزم
تبويبات إحصاءات مالية احلكومة حتديدا قيد تعويضات
العاملين املدفوعة لغير املقيمين .ولكن عندما يتم قيد هذه
املدفوعات يف النظام املصدري األساسي ،ينبغي تسجيل
هذه املعلومات بشكل مماثل يف إحصاءات مالية احلكومة
واجلانب املدين حلساب الدخل األويل يف ميزان املدفوعات.

استخدامات السلع واخلدمات
م 91-6:تتكون هذه الفئة من السلع واخلدمات
املستخدمة ألغراض إنتاج السلع واخلدمات السوقية وغير

السوقية .ويستبعد من هذه الفئة استهالك رأس املال الثابت
(إحصاءات مالية احلكومة  ،)23واستخدام السلع واخلدمات
يف تكوين رأس املال الثابت والتي يتم قيدها كاقتناء أصول
غير مالية ،والسلع التي تقوم احلكومة بشرائها وتوزيعها
دون أن تخضع ألي عمليات حتويلية والتي تقيد كأحد أنواع
27
التحويالت العينية.
م 92-6:ويظهر استخدام غير املقيمين لسلع وخدمات
قطاع احلكومة العامة يف الفئات املقابلة يف حسابات السلع
واخلدمات يف ميزان املدفوعات ،حيث حتتوي حسابات السلع
واخلدمات على فئة مستقلة لسلع وخدمات احلكومة غير
 27راجع الفقرات من  25-6إىل  30-6يف دليل إحصاءات مالية
احلكومة لعام .2014

		الروابط بمجموعات البيانات االقتصادية الكلية األخرى
املدرجة يف موضع آخر (راجع الفقرة م .)83-6:وال يستلزم
نظام إحصاءات مالية احلكومة حتديدا قيد املعامالت يف سلع
وخدمات احلكومة مع غير املقيمين .ولكن عندما يمكن قيد
هذه املعامالت ،وتكون التبويبات جزءا من النظام احملاسبي
األساسي للقطاع العام ،يمكن إتاحة هذه املعلومات ملعدي
ميزان املدفوعات بغرض تقدير القيود املدينة الناجتة عن
فئة استخدامات السلع واخلدمات (إحصاءات مالية احلكومة
 )22يف إحصاءات مالية احلكومة.
استهالك رأس املال الثابت
م 93-6:يقصد باستهالك رأس املال الثابت االنخفاض
خالل الفترة احملاسبية يف القيمة احلالية لألصول الثابتة
التي تمتلكها وتستخدمها إحدى وحدات احلكومة العامة،
والناجت عن تدهور احلالة املادية أو التقادم الطبيعي أو
التلفيات الطارئة العادية .ويقيم االنخفاض بمتوسط أسعار
الفترة .واستهالك رأس املال الثابت معاملة داخلية تنفذها
احلكومة من خالل ممارستها نوعين من العمليات ،ولن
يكون لها بالتايل أي تأثير على ميزان املدفوعات.

الفائدة
م 94-6:الفائدة هي املصروفات التي تتحملها وحدة
احلكومة العامة (املدين) عن استخدام أنواع معينة من
األصول املالية بغرض وضع هذه املوارد املالية وغيرها
حتت تصرف وحدة مؤسسية أخرى .ويف إطار إحصاءات
مالية احلكومة ،ال يستند إىل أي تبويبات وظيفية للحسابات
الدولية يف إعداد بيانات فئة الفائدة .ويف إطار إحصاءات
مالية احلكومة ،تنقسم فئة مصروفات الفائدة (إحصاءات
مالية احلكومة  )24إىل ثالث فئات فرعية :إىل غير املقيمين
(إحصاءات مالية احلكومة  ،)241وإىل املقيمين بخالف
احلكومة العامة (إحصاءات مالية احلكومة  ،)242وإىل
وحدات احلكومة العامة (إحصاءات مالية احلكومة .)243
واجلزء من الفائدة املدفوع إىل غير املقيمين (إحصاءات
مالية احلكومة  ،)241على عكس الفئات األخرى يف
إحصاءات مالية احلكومة ،يسجل بقيود مستقلة وينبغي
ربطه بالفئات املقابلة يف حسابات ميزان املدفوعات.
وينبغي أيضا أن يكون معدو البيانات على دراية بأن
الفائدة يف إطار إحصاءات مالية احلكومة ال يتم تعديلها
ملراعاة تأثير خدمات الوساطة املالية املقيسة بصورة غير
مباشرة ،بخالف ما هو متبع يف قيد مقبوضات ومدفوعات
احلكومة العامة من الفائدة يف ميزان املدفوعات.
الدعم
م 95-6:الدعم هو مدفوعات جارية بدون مقابل
تدفعها وحدات احلكومة إىل الشركات على أساس مستوى
أنشطتها اإلنتاجية أو كميات أو قيمة السلع أو اخلدمات التي
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تنتجها هذه الشركات أو تبيعها أو تصدرها تستوردها .وقد
يصمم الدعم بحيث يؤثر على مستوى اإلنتاج وأسعار بيع
اخملرجات ،أو على أرباح أو خسائر الشركات املعنية.
م 96-6:وعند حساب الدخل األويل األخر يف ميزان
املدفوعات ،تنشأ روابط ببيانات إحصاءات مالية احلكومة
عن املعامالت مع غير املقيمين املرتبطة بالدعم (إحصاءات
مالية احلكومة  .)25وإذا كان النظام احملاسبي األساسي
للقطاع العام يتيح قيد هذه املدفوعات التي تؤدى إىل غير
املقيمين ،ينبغي أن تتسق هذه املعلومات مع بيانات حساب
الدخل األويل.

املنح
م 97-6:املنح هي عبارة عن حتويالت مستحقة الدفع من
وحدة حكومية إىل وحدة حكومية أخرى مقيمة أو غير مقيمة
أو إىل منظمات دولية ،وال ينطبق عليها تعريف الضريبة أو
الدعم أو املساهمات االجتماعية .وتقيد هذه اجلهات الثالثة
املتلقية للمنح يف إحصاءات مالية احلكومة .وجتدر اإلشارة
إىل املنح التالية ألغراض املطابقة مع احلسابات الدولية:
املنح اجلارية مستحقة الدفع إىل احلكومات األجنبية
(إحصاءات مالية احلكومة  )2611واملنظمات الدولية
(إحصاءات مالية احلكومة  )2621ترتبط بحساب الدخل
الثانوي يف ميزان املدفوعات ،واملنح الرأسمالية مستحقة
الدفع إىل احلكومات األجنبية (إحصاءات مالية احلكومة
 )2612واملنظمات الدولية (إحصاءات مالية احلكومة
 )2622ترتبط باحلساب الرأسمايل يف ميزان املدفوعات.
م 98-6:وعندما تقوم إحدى وحدات قطاع احلكومة
بإعفاء غير مقيمين من الدين ،يقيد ذلك كمصروفات ضمن
منح رأسمالية إىل حكومات أجنبية (إحصاءات مالية
احلكومة  )2612أو منح رأسمالية إىل منظمات دولية
(إحصاءات مالية احلكومة  ،)2622أو ضمن حتويالت
رأسمالية غير مبوبة يف موضع آخر عندما يمنح اإلعفاء
إىل كيانات أخرى بخالف احلكومات األجنبية واملنظمات
الدولية .ويخفض األصل املايل األجنبي بنفس قيمة اإلعفاء.
وال يتضمن إطار إحصاءات مالية احلكومة فئة منفصلة
لإلعفاء من الدين .ويمكن قيد مطالبات التأمين على
غير احلياة الضخمة  -إذا كانت هذه املطالبات مستحقة
الدفع من وحدات قطاع احلكومة  -كمطالبات رأسمالية
(إحصاءات مالية احلكومة ،الفئة  )2832يف فئة األقساط
والرسوم واملطالبات املرتبطة بنظم التأمين على غير احلياة
والضمانات املوحدة (إحصاءات مالية احلكومة .)283
م 99-6:وغالبا ما تقوم احلكومات بتحويل املنح،
وينبغي قيد هذه التحويالت بنفس الطريقة يف إحصاءات
مالية احلكومة وحساب الدخل الثانوي أو احلساب الرأسمايل
يف ميزان املدفوعات .وجتري احلكومات حتويالت بغرض
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حتقيق منفعة لطرف أخر ،أو تستفيد من التحويالت مستحقة
القبض .وتتكون هذه التحويالت الرأسمالية من حتويالت
إلزامية إىل احلكومات ،وحتويالت بموجب أوامر قضائية،
وحتويالت طوعية .وقد تقيد أيضا حتويالت رأسمالية
حمتسبة نتيجة استخدام احلكومات لكيانات مقيمة يف
اقتصادات أخرى ألغراض املالية العامة (راجع الفقرة
 124-2يف دليل إحصاءات مالية احلكومة لعام ،2014
والفقرات من  24-8إىل  26-8يف الطبعة السادسة من
دليل ميزان املدفوعات).

املزايا االجتماعية
م 100-6:املزايا االجتماعية هي حتويالت جارية
مستحقة لألسر املعيشية الغرض منها تلبية االحتياجات
التي تنشأ عن أحداث أو ظروف معينة  -كاملرض أو البطالة
28
أو التقاعد أو اإلسكان أو التعليم أو ألسباب عائلية.
ويف إحصاءات مالية احلكومة ،ال تعامل جميع املزايا
االجتماعية كمصروفات .فصرف معاشات التقاعد وغيرها
من مزايا التقاعد من خالل نظم التأمين االجتماعي التابعة
ألرباب العمل يعامل كتخفيض يف اخلصوم (راجع أيضا
الفقرة م .)76-6:وينبغي قيد املزايا االجتماعية (إحصاءات
مالية احلكومة  )27مستحقة الدفع إىل غير املقيمين يف
الفئات املقابلة يف حساب الدخل الثانوي .ويف احلسابات
الدولية ،تنقسم املزايا االجتماعية إىل فئتين فرعيتين —
أي املزايا املرتبطة باحلكومة العامة واملزايا املرتبطة
بالشركات املالية والشركات غير املالية واألسر املعيشية
واملؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم األسر املعيشية.
أما يف إطار إحصاءات مالية احلكومة ،فيتم إعداد بيانات
املزايا االجتماعية باستخدام توزيع خمتلف :مزايا الضمان
االجتماعي (إحصاءات مالية احلكومة  ،)271ومزايا
املساعدات االجتماعية (إحصاءات مالية احلكومة ،)272
واملزايا االجتماعية املرتبطة بالعاملين (إحصاءات مالية
احلكومة .)273
مصروفات أخرى
م 101-6:تقيد يف إطار إحصاءات مالية احلكومة
مصروفات أخرى إىل جانب تعويضات العاملين ،واستخدام
السلع واخلدمات ،واستهالك رأس املال الثابت ،والفائدة،
والدعم ،واملنح ،واملزايا االجتماعية .وتتكون املصروفات
األخرى من املصروفات على امللكية بخالف الفائدة،
والتحويالت غير املبوبة يف موضع أخر ،واألقساط والرسوم
واملطالبات املرتبطة بالتأمين على غير احلياة والضمانات
املوحدة.
م 102-6:وغالبا ما تشتق مساهمة احلكومة العامة
يف حساب الدخل األويل يف ميزان املدفوعات من نصيب
غير املقيمين يف جميع الفئات الفرعية حتت املصروفات
 28اخلطر االجتماعي هو حدث أو ظرف يمكن أن يؤثر تأثيرا معاكسا على
رفاهية األسر املعيشية املعنية إما بفرض مطالب إضافية على مواردها أو
بخفض دخلها.

على امللكية بخالف الفائدة (إحصاءات مالية احلكومة
 :)281األرباح املوزعة (إحصاءات مالية احلكومة ،)2811
واملسحوبات من دخل أشباه الشركات (إحصاءات مالية
احلكومة  ،)2812واملصروفات على امللكية يف صورة
دفعات منصرفة من دخل االستثمار (إحصاءات مالية
احلكومة  ،)2813والريع (إحصاءات مالية احلكومة ،)2814
وأرباح االستثمار األجنبي املباشر املعاد استثمارها
(إحصاءات مالية احلكومة  .)2815وتتضمن إحصاءات
مالية احلكومة تبويبا مفصال لألرباح املوزعة مقسما إىل
غير مقيمين (إحصاءات مالية احلكومة  )28111ومقيمين
(إحصاءات مالية احلكومة .)28112
م 103-6:وعند حساب فئات حساب الدخل الثانوي
واحلساب الرأسمايل يف ميزان املدفوعات ،تنشأ روابط
بفئات املصروفات األخرى يف إحصاءات مالية احلكومة
نتيجة املعامالت مع غير املقيمين املتصلة بالتحويالت
اجلارية غير املبوبة يف موضع أخر (إحصاءات مالية
احلكومة  ،)2821واألقساط والرسوم واملطالبات املرتبطة
بالتأمين على غير احلياة والضمانات املوحدة (إحصاءات
مالية احلكومة  )283يف حساب الدخل الثانوي ،والتحويالت
الرأسمالية غير املبوبة يف موضع أخر (إحصاءات مالية
احلكومة  )2822يف احلساب الرأسمايل.

املعامالت يف األصول غير املالية

م 104-6:يف إحصاءات مالية احلكومة ،تتضمن
املعامالت يف األصول غير املالية جميع فئات األصول
املن َتجة وغير املن َتجة .وجتدر اإلشارة إىل أنه على عكس
إحصاءات مالية احلكومة ،ال يتضمن احلساب الرأسمايل
يف ميزان املدفوعات أصوال غير مالية من َتجة ،بل يقيد
املعامالت يف األصول غير املالية غير املن َتجة فقط .وتدرج
املعامالت يف األصول غير املالية املن َتجة يف الفئات ذات
الصلة يف ميزان املدفوعات  -فعلى سبيل املثال ،تقيد
السلع يف حساب السلع واخلدمات .وال يحدد حساب السلع
واخلدمات ما إذا كانت تلك السلع أو اخلدمات ذات طبيعة
رأسمالية أم جارية.
م 105-6:وتتكون األصول غير املالية غير املن َتجة
من املوارد الطبيعية ،والعقود ،واإليجارات ،والتراخيص،
واألصول التسويقية وشهرة املنشأة يف ميزان املدفوعات،
وتقيد تلك األصول يف إطار إحصاءات مالية احلكومة.
إذ يوجد اتساق تام يف إطار اإلحصاءات االقتصادية
الكلية فيما يتصل بفئات األصول غير املالية غير املن َتجة
املوجودة .ويف حالة قيام وحدات قطاع احلكومة العامة
باقتناء هذه األصول أو التصرف فيها من خالل معامالت
مع غير مقيمين ،سيكون من املفيد قيد معلومات تكميلية عن
معامالت إحصاءات مالية احلكومة يف احلسابات الدولية.

املعامالت يف األصول املالية واخلصوم

م 106-6:تراعي الفئات الوظيفية يف احلسابات الدولية
بعض جوانب العالقة بين األطراف املعنية والدافع إىل

		الروابط بمجموعات البيانات االقتصادية الكلية األخرى
االستثمار (راجع الفصل السادس يف الطبعة السادسة من
دليل ميزان املدفوعات) .كذلك تعرض البيانات يف احلساب
املايل حسب األداة املالية املستخدمة ،وقطاع الطرف
املقابل املقيم يف املعاملة.

م 107-6:ورغم أن تبويب األصول املالية واخلصوم يف
إحصاءات مالية احلكومة ال يستخدم نفس الفئات الوظيفية
املستخدمة يف احلسابات الدولية ،فهم يتسق تماما تبويب
األدوات املالية والقطاعات املستخدم يف احلسابات
الدولية .وتقترح اإلرشادات املتضمنة يف إطار إحصاءات
مالية احلكومة الفصل بين قيود املعامالت يف األصول
املالية واخلصوم مع املقيمين وغير املقيمين .وتقوم
إحصاءات مالية احلكومة على ذات املعايير املستخدمة يف
احلسابات الدولية لتحديد اإلقامة .وبالتايل فإن إحصاءات
مالية احلكومة تتيح من الناحية املفاهيمية املقارنة بين
املعامالت املالية الدولية املقيدة يف إحصاءات مالية
احلكومة وبيانات احلكومة العامة التي يعرضها احلساب
29
املايل يف احلسابات الدولية.

بيان التدفقات االقتصادية األخرى

م 108-6:ويف إطار إحصاءات مالية احلكومة ،تعرض
التدفقات االقتصادية األخرى يف حساب األصول املالية
واخلصوم ما ينشأ من تغيرات يف املراكز ألسباب بخالف
معامالت بين مقيمين وغير مقيمين .وهذه التغيرات يطلق
عليها أيضا مصطلح التدفقات األخرى ،وتتضمن ،كما
يف حالة احلسابات الدولية ،مكاسب وخسائر االقتناء،
والتغيرات الناجتة عن إعادة التصنيف ،والتغيرات األخرى
يف حجم األصول املالية واخلصوم 30.ويوجد اتساق تام
من الناحية املفاهيمية بين إحصاءات مالية احلكومة
واحلسابات الدولية فيما يتعلق بتبويب األدوات املالية
ضمن األصول واخلصوم ،مما يزيد من اتساق بيانات
التدفقات األخرى املقيدة يف جمموعتي البيانات.

امليزانية العمومية

م 109-6:وإىل جانب تبويب األصول املالية واخلصوم
حسب خصائص األداة املالية ،تبوب فئات امليزانية
العمومية للحكومة العامة أيضا حسب إقامة الطرف األخر
يف األداة (املدينون يف حالة األصول املالية والدائنون يف

 29احلسابات الدولية تقيد بيانات احلكومة العامة ،ولكنها ،على عكس
إحصاءات مالية احلكومة ،ال تعرض بيانات القطاعات الفرعية للحكومة
العامة.
30نظرا ألهمية بعض العمالت يف وضع االستثمار الدويل ،تعرض فروق
إعادة التقييم (مكاسب وخسائر االقتناء) الناجتة عن تغيرات سعر الصرف
بصورة منفصلة عن تلك الناجتة عن التغيرات األخرى يف األسعار.
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حالة اخلصوم) .ويف ضوء زيادة الوعي بأهمية دور حتليل
امليزانية العمومية يف فهم االستمرارية ومواطن الضعف،
ينبغي قيد بيانات تكوين العمالت وحتليل آجال االستحقاق
يف امليزانية العمومية كمعلومات إضافية .ويف وضع
االستثمار الدويل ،تمثل الفئات الوظيفية أعلى مستويات
التبويب املستخدمة ،ولكنه مقسم أيضا حسب األداة املالية،
ومعظم هذه األدوات مقسمة تقسيمات إضافية حسب القطاع
املؤسسي املقابل (أي املقرض يف حالة األصول واملقترض
يف حالة اخلصوم) وأجل االستحقاق .ويقيد تكوين عمالت
أصول وخصوم الدين يف وضع االستثمار الدويل كبند
للتذكرة.

مُ 110-6:يستخدم يف قيد بيانات مركز األصول
املالية/اخلصوم للحكومة العامة مع غير املقيمين يف
امليزانية العمومية يف نظام إحصاءات مالية احلكومة نفس
تبويب األدوات والقواعد احملاسبية كما يف وضع االستثمار
الدويل .كذلك فإن التقسيم حسب آجال االستحقاق ونوع
العملة على النحو املقترح يف إحصاءات دين القطاع
العام :مرشد ملعديها ومستخدميها ودليل إحصاءات مالية
احلكومة لعام  2014يتسق اتساقا تاما مع وضع االستثمار
الدويل.

مرفق امللحق السادس
نظرة عامة على إطار اإلحصاءات النقدية

م 111-6:يتضمن هذا املرفق وصفا إلطار إعداد
اإلحصاءات النقدية وفق املنهجية املقترحة يف املرشد
إىل إعداد اإلحصاءات النقدية واملالية .وتغطي اإلحصاءات
النقدية بيانات املراكز والتدفقات املرتبطة بأصول وخصوم
قطاع الشركات املالية وقطاعاته الفرعية.

م 112-6:وتتضمن اإلحصاءات النقدية بيانات عن
جميع الوحدات املؤسسية يف قطاع الشركات املالية كما يرد
يف الفصل الثالث من املرشد إىل إعداد اإلحصاءات النقدية
واملالية .وألغراض إعداد اإلحصاءات النقدية ،ينقسم قطاع
الشركات املالية إىل قطاعات فرعية هي البنك املركزي
وشركات اإليداع األخرى والشركات املالية األخرى .ويشكل
البنك املركزي وشركات اإليداع األخرى معا قطاع شركات
اإليداع الفرعي.
م 113-6:ويضم إطار اإلحصاءات النقدية املوصى به
يف املرشد إىل إعداد اإلحصاءات النقدية واملالية مستويين
إلعداد البيانات وعرضها .ويف املستوى األول ،يتم جتميع
بيانات املراكز والتدفقات املبلغة من فرادى الوحدات
املؤسسية يف ميزانيات عمومية قطاعية حتتوي على بيانات

اجلدول م 9-6:األصول املالية واخلصوم يف إحصاءات مالية احلكومة وميزان املدفوعات
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مرشد جتميع بيانات ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل

		الروابط بمجموعات البيانات االقتصادية الكلية األخرى
شاملة عن كل قطاع فرعي من قطاعات الشركات املالية
 أي البنك املركزي وشركات اإليداع األخرى والشركاتاملالية األخرى .أما يف املستوى الثاين ،فيتم توحيد بيانات
امليزانيات العمومية القطاعية يف مسوح.

م 114-6:ويتم إعداد مسوح للقطاعات الفرعية للشركات
املالية ،ولقطاع الشركات املالية ككل .ويمثل مسح شركات
اإليداع وما يتضمنه من مسوح  -مسح البنك املركزي ومسح
شركات اإليداع األخرى  -حمور تركيز اإلحصاءات النقدية،
كما تعد هذه املسوح إحدى جمموعات البيانات األساسية
املستخدمة ألغراض التحليل االقتصادي الكلي .ويحتوي
مسح شركات اإليداع على بيانات األرصدة والتدفقات
اخلاصة بخصوم شركات اإليداع التي تدخل يف تكوين
النقود بمعناها الواسع وفقا للتعريف الوطني ،والبيانات
اخلاصة بأصول شركات اإليداع التي تمثل مطالبات على
قطاعات االقتصاد األخرى (أي االئتمان املقدم إىل هذه
القطاعات) .ويحتوي مسح شركات اإليداع أيضا على بيانات
عن مطالبات شركات اإليداع على غير املقيمين وخصومها
املستحقة لهم .ويبين مسح البنك املركزي ومسح شركات
اإليداع األخرى البيانات التي يتم توحيدها للحصول على
بيانات مسح شركات اإليداع وغيرها من البيانات التي
تستخدم يف التحليل النقدي واالئتماين على مستوى البنك
املركزي وشركات اإليداع األخرى كل على حدة.
م 115-6:كذلك يتضمن إطار اإلحصاءات النقدية أيضا
مسح الشركات املالية الذي يوسع نطاق التغطية ليتجاوز
شركات اإليداع املشمولة يف مسح شركات اإليداع .ففي مسح
الشركات املالية ،يتم توحيد بيانات األرصدة والتدفقات
الواردة يف مسح شركات اإليداع مع البيانات الواردة يف
مسح الشركات املالية األخرى ،الذي يشمل بيانات األرصدة
والتدفقات املوحدة لشركات التأمين وصناديق معاشات
التقاعد ،والوسطاء املاليين اآلخرين ،والشركات املالية
املساعدة .وبذلك يقدم مسح الشركات املالية بيانات
األرصدة والتدفقات التي تستخدم لتحليل املطالبات على
جميع القطاعات األخرى يف االقتصاد وعلى غير املقيمين
وكذلك اخلصوم املستحقة لهم ،وذلك على مستوى قطاع
الشركات املالية ككل .ويتضمن مسح الشركات املالية
بصفة خاصة مقياسا شامال لالئتمان املقدم من الشركات
املالية.

م 116-6:والغرض من امليزانيات العمومية القطاعية
هو تقديم إطار جلمع البيانات وعرضها يف صورة تسهل
إعداد املسوح بسهولة على النحو املشار إليه يف الفقرات
السابقة .و ُتستمد البيانات الالزمة إلعداد امليزانية العمومية
القطاعية من فرادى الوحدات املؤسسية داخل القطاع
الفرعي للشركات املالية ،ويتم تبويبها يف صورة مكونات
نمطية وفقا للتقسيم القطاعي وتصنيف األدوات واملبادئ
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احملاسبية الواردة يف املرشد إىل إعداد اإلحصاءات النقدية
واملالية .وباإلضافة إىل ذلك ،تفيد امليزانيات العمومية
القطاعية بشكل مباشر يف التحليالت التي تتطلب بيانات
عن القطاعات الفرعية على درجة أعلى من التفصيل مقارنة
ببيانات فئات األصول واخلصوم املتضمنة يف مسوح
القطاعات املالية الفرعية املقابلة.
م 117-6:وحتتوي املسوح على بيانات مراكز
وتدفقات 31جميع أصول وخصوم الوحدات التي يغطيها
املسح املعني .ويقوم كل منها على بيانات جميع الوحدات
املؤسسية داخل القطاع الفرعي .ولذلك فإن املقصود
بمصطلح «املسح» هو البيانات الشاملة عن جميع الوحدات
يف القطاع الفرعي ،وليس بيانات مسح بالعينة التي ال
تغطي إال جمموعة فرعية من الوحدات أو جمموعة فرعية من
حسابات األصول واخلصوم.

م 118-6:ويشمل مسح شركات اإليداع حسابات
شركات اإليداع ،وهو حمصلة توحيد مسح البنك املركزي
ومسح شركات اإليداع األخرى .أما مسح الشركات املالية
فهو حمصلة توحيد مسح شركات اإليداع ومسح الشركات
املالية األخرى.
م 119-6:ويعتبر مسح شركات اإليداع يف العديد من
البلدان اجملموعة الرئيسية من اإلحصاءات النقدية التي
تستخدم ألغراض السياسة االقتصادية الكلية .ومسح
شركات اإليداع هو بيان موحد لألرصدة والتدفقات يف
حسابات جميع شركات القطاع املايل التي تتحمل خصوما
يغطيها التعريف الوطني للنقود بمعناها الواسع .فإطار مسح
شركات اإليداع مصمم لتيسير عملية حتليل النقود بمعناها
الواسع ومكوناتها ،وجممالت االئتمان ومكوناتها ،وأصول
وخصوم شركات اإليداع األجنبية واألصول واخلصوم
األخرى.

م 120-6:ومن خالل االحتفاظ بمتطابقة امليزانية
العمومية يف مسح شركات اإليداع ،يتم الربط بين خصوم
شركات اإليداع املتضمنة يف تعريف النقود بمعناها الواسع
ومطالبات هذه الشركات على غير املقيمين وعلى قطاعات
االقتصاد احمللي (أي االئتمان املقدم إليهم) ،وكذلك األصول
واخلصوم األخرى لهذه الشركات .وتنعكس متطابقة
امليزانية العمومية هذه يف بيانات التدفق التي يتضمنها
مسح شركات اإليداع.
م 121-6:ومسح شركات اإليداع مصمم لتيسير التحليل
االقتصادي الكلي الذي يستند إىل الروابط بين اإلحصاءات
النقدية واإلحصاءات االقتصادية الكلية األخرى .فطريقة
عرض امليزانية العمومية يف مسح شركات اإليداع تربط بين

 31يجمع صندوق النقد الدويل بيانات األرصدة فقط باستخدام استمارات
اإلبالغ املوحدة.
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خصوم شركات اإليداع من النقود بمعناها الواسع ،وأصولها
وخصومها األجنبية ومطالباتها على احلكومة املركزية
وخصومها املستحقة لها ،وهي بذلك تربط اإلحصاءات
النقدية بإحصاءات ميزان املدفوعات وإحصاءات مالية
احلكومة على التوايل.
م 122-6:ويمكن إعادة ترتيب مسح شركات اإليداع
لتوضيح أن خصوم النقود بمعناها الواسع ( )BMLتساوي
جمموع صايف األصول األجنبية ( )NFAواملطالبات احمللية
( )DCوالبنود األخرى (صافية) ( .)OINوبعبارة أخرى،
يمكن بيان مراكز الرصيد يف بداية الفترة (االفتتاحي) ويف
نهاية الفترة (اخلتامي) يف مسح شركات اإليداع على النحو
التايل:
BML = NFA + DC—OIN

حيث تتكون املطالبات احمللية ( )DCمن االئتمان املقدم إىل
القطاعات املقيمة (االئتمان احمللي) .وتشير البنود األخرى
الصافية ( )OINإىل فئة متبقية للخصوم األخرى ناقص
األصول األخرى ،عندما تتضمن اخلصوم األخرى جميع
اخلصوم التي ال تدخل ضمن النقود بمعناها الواسع.

م 123-6:ويمكن التعبير عن جمموع التدفقات (املراكز يف
نهاية الفترة ناقصا املراكز يف بداية الفترة) يف مسح شركات
اإليداع على النحو التايل:
ΔBML = ΔNFA + ΔDC—ΔOIN

حيث يشير الرمز  Δإىل جمموع التدفقات (التغير الذي يطرأ
وتقسم بيانات التدفق يف كل فئة يف مسح
بين فترة وأخرى).
ّ
شركات اإليداع إىل تدفقات منفصلة للمعامالت ،وتغيرات يف
التقييم ،وتغيرات أخرى يف حجم األصول.

م 124-6:يمكن أن تنشأ التغيرات يف خصوم النقود
بمعناها الواسع نتيجة للتغيرات يف األصول األجنبية
واخلصوم األجنبية لشركات اإليداع ،حسبما يتبين من
املتطابقة التي تربط بين التغير يف صايف خصوم النقود
بمعناها الواسع ( )ΔBMLوالتغير يف صايف األصول األجنبية
( )ΔNFAواملوضحة يف الفقرة السابقة.

امللحق

7

نظام ترميز ميزان املدفوعات

مقدمة

م 1-7:يهــدف هــذا امللحــق إىل مناقشــة نظــام ترميــز
ميــزان املدفوعــات ووضــع االســتثمار الــدويل ،حيــث يتنــاول
القســم الثــاين منــه هيــكل ترميــز ميــزان املدفوعــات ووضــع
االســتثمار الــدويل ،بينمــا يتنــاول القســم الثالــث اخلطــوات
التــي اتخذهــا اجملتمــع اإلحصائــي الــدويل لوضــع نظــام ترميــز
موحــد وهيــاكل موحــدة إلبــاغ إحصــاءات القطــاع اخلارجــي
اســتنادا إىل معاييــر تبــادل البيانــات اإلحصائيــة والوصفيــة
( .)SDMX

هيكل ترميز ميزان املدفوعات ووضع
االستثمار الدويل الصادر عن صندوق
النقد الدويل

م 2-7:األهــداف والغايــات الرئيســية لنظــام ترميــز ميــزان
املدفوعــات ووضــع االســتثمار الــدويل الصــادر عــن الصنــدوق
هــي التغطيــة الوافيــة ،واإليجــاز ،والبســاطة ،والقــدرة علــى
التكيــف مــع املكننــة ،واالســتقرار عبــر الزمــن ،والقابليــة
للتوســع عنــد االقتضــاء .ويعــد نطــاق الرمــوز حمــدودا .فهــو
يشــمل العناصــر األساســية لبيانــات ميــزان املدفوعــات
ووضــع االســتثمار الــدويل حســب تعريفهــا الــوارد يف الطبعــة
السادســة مــن دليــل ميــزان املدفوعــات ووضــع االســتثمار

< اجململ>

الــدويل ،وبنــود البيانــات املرتبطــة بالنمــوذج القياســي
لبيانات االحتياطيات الدولية والســيولة بالعمالت األجنبية
( ،)IRFCLوبنــود بيانــات التجــارة يف اخلدمــات الــواردة يف
دليــل إحصــاءات التجــارة الدوليــة يف اخلدمــات.
م 3-7:وال يهــدف نظــام الترميــز إىل معاجلــة قضايــا
تواريــخ النشــر ،أو الدوريــة ،أو العملــة ،أو االقتصــاد أو
اإلقتصــاد الشــريك ،أو النشــاط االقتصــادي ،أو عــدد مــن
املوضوعــات األخــرى ذات الصلــة .فهــذه األمــور تهــم جمهــور
أوســع وبالتــايل تنطــوي علــى تصميــم خمتلــف وإجــراءات
تشــاور خمتلفــة.

م 4-7:ويتكــون نظــام الترميــز مــن خمســة أجــزاء )1( :رمــز
ثنائــي الرقــم للمجمــل ،و( )2رمــز رباعــي الرقــم لبنــد ميــزان
املدفوعــات  ،و( )3رمــز أحــادي الرقــم للقيــد احملاســبي ،و()4
رمــز أحــادي الرقــم للقطــاع املقيــم ،و( )5رمــز أحــادي الرقــم
ألجــل االســتحقاق .وتعــد جميــع أجــزاء الرمــز مطلوبــة لتحديــد
أي بنــد مــن بنــود البيانــات بشــكل كامــل.
م 5-7:تــم تكويــن هــذه الرمــوز بهــدف تيســير االنتقــال
فيمــا بيــن البيانــات داخــل قاعــدة البيانــات .وقــد تــم وضــع
هيــكل هرمــي أساســي حيثمــا أمكــن .وكمــا ورد آنفــا ،يتكــون
الرمــز مــن خمســة عناصــر أو أقســام كالتــايل:

رقمــان يمثــان مرجعــا يتيــح التصنيــف الواســع للبيانــات :الرقــم األول هــو مفتــاح رقمــي يحــدد احلســاب
الــذي تنــدرج حتتــه السالســل الزمنيــة (كاحلســاب اجلــاري ،أو احلســاب الرأســمايل ،أو احلســاب املــايل،
أو وضــع االســتثمار الــدويل) .والرقــم الثــاين مؤشــر أبجــدي يحــدد القســم الــذي ينــدرج فيــه املفهــوم داخــل
احلســاب.

< بند ميزان املدفوعات> أربعــة أرقــام تعــرف املفهــوم داخــل هــذه الفئــة :حيــث حتــدد كافــة العناصــر األساســية يف ميــزان
املدفوعــات ،والتجــارة يف اخلدمــات ،وعناصــر معلومــات تكميليــة خمتــارة.
< القيد احملاسبي>

رقم واحد يحدد الوحدة احملاسبية املرتبطة بقياس قيمة املفهوم.

<القطاع املقيم>

رقم واحد يحدد القطاع احمللي املرتبط باملفهوم.

<أجل االستحقاق>

رقم واحد يحدد أجل استحقاق املفهوم ،حسب االقتضاء.
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م 6-7:يعــرض اجلــدول  1-7مثــاال علــى رمــز عناصــر
االســتثمارات األخــرى يف ميــزان املدفوعــات .وقــد تــم إعــداده
وفقــا للهيــكل الــوارد آنفــا ،وهــو< :اجملمــل> <بنــد ميــزان
املدفوعــات> <القيــد احملاســبي> <القطــاع املقيــم> <أجــل
االســتحقاق>.
م 7-7:يف املثــال الــوارد يف اجلــدول م ،1-7:يبــدأ رمــز
«االســتثمارات األخــرى» باجملمــل « ،»3Dالــذي يشــير إىل أن
«االســتثمارات األخــرى» هــي جــزء مــن احلســاب املــايل ( )3وهــي
العنصــر الرابــع ( .)Dوهنــاك هيــكل هرمــي أيضــا لبنــد ميــزان
املدفوعــات ،حيــث يشــير  9999إىل اجملمــوع؛ ويشــير العنصــران
الفرعيــان  A000و B000إىل املكــون األول «حصــص امللكيــة
األخــرى» واملكــون الثــاين «العملــة والودائــع» ،علــى الترتيــب.
وإىل جانــب ذلــك ،يحــدد البنــد احملاســبي الــوارد يف املثــال
الوحــدة احملاســبية املرتبطــة باملفهــوم (مثــل  = Nصــايف،
و  =Aأصــول ،و = Lخصــوم) ،ويشــير بنــد القطــاع املقيــم إىل
القطــاع املعنــي (مثــل  = Cالبنــك املركــزي و = Mالســلطات
النقديــة) ،كمــا يشــير بنــد أجــل االســتحقاق إىل أجــل اســتحقاق
األداة (مثــل  = Aكل آجــال االســتحقاق ،و = Sقصيــر األجــل ،وL
= طويــل األجــل).
م 8-7:يعــرض اجلــدول م 2-7:قائمــة قيــم العنصــر األول
«اجملمــل» يف الرمــز .وهــو يوضــح املركــز يف حســابات ميــزان
املدفوعــات ووضــع االســتثمار الــدويل.

م 9-7:ألغــراض النشــر ،يجــري صنــدوق النقــد الــدويل
تعديليــن رئيســيين علــى األرقــام املبلغــة مــن االقتصــادات
األعضاء )1( :حتل بيانات إدارة املالية بصندوق النقد الدويل
حمــل األرقــام املبلغــة عــن حيــازات حقــوق الســحب اخلاصــة،
وتخصيصــات حقــوق الســحب اخلاصــة ،ووضــع االحتياطــي
يف صنــدوق النقــد الــدويل ،واالئتمــان والقــروض مــن صنــدوق
النقــد الــدويل ،و(ُ )2تــذف معامــات التمويــل االســتثنائي مــن
العناصــر األساســية و ُتــدرج كأرقــام مبلغــة حتــت اخلــط إلنشــاء
العــرض التحليلــي مليــزان املدفوعــات 1.وللتمييــز بيــن األرقــام
خصص للرقم
املبلغــة واألرقــام التــي تأثــرت بهــذه التعديالتُ ،ت َّ
األخيــر يف بنــود ميــزان املدفوعــات التــي تأثــرت بالتعديــات
القيمــة « »Sأو « ،»Fوالتــي تشــير إىل إحــال احلســابات وحــذف
التمويــل االســتثنائي ،علــى الترتيــب .ويعــرض اجلــدول م3-7:
الرمــوز التــي تأثــرت بالتعديــات.

اجلدول م 2-7 :قائمة قيم عنصر «اجململ» يف الرمز
القيمة
10
1Z
1A
1B

بند ميزان املدفوعات
االستثمارات األخرى

الرمز

1D
20

احلساب الرأسمايل

3B
3C
3D
3E

صايف اقتناء األصول املالية

40

صايف حتمل اخلصوم

3D9999LAA

60

حصص امللكية األخرى

3DA000NAA

80

صايف اقتناء األصول املالية
صايف حتمل اخلصوم

3DA000LAA

العملة والودائع
صايف اقتناء األصول املالية
البنوك املركزية
قصيرة األجل
طويلة األجل
السلطات النقدية (حسب اإلقتضاء)
قصيرة األجل
طويلة األجل

اخلدمات

الدخل الثانوي

3D9999AAA

3DA000AAA

السلع

1C

3A

3D9999NAA

السلع واخلدمات

الدخل األويل
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اجلدول م 1-7 :مثال على رموز ميزان املدفوعات

عنصر ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل
احلساب اجلاري

8A

احلساب املايل

االستثمار املباشر
استثمار احلافظة

املشتقات املالية

االستثمارات األخرى

األصول االحتياطية

صايف السهو واخلطأ

البنود التكميلية
املركز

االستثمار املباشر

8B

استثمار احلافظة

8C

املشتقات املالية

3DB000AAA

8D

االستثمارات األخرى

3DB000ACA

8E

األصول االحتياطية

3DB000NAA

3DB000ACS
3DB000ACL
3DB000AMA
3DB000AMS
3DB000AML

 1راجع الفصل  14يف الطبعة السادسة من دليل ميزان املدفوعات لالطالع
على مزيد من التفاصيل حول العرض التحليلي مليزان املدفوعات.

		
نظام ترميز ميزان املدفوعات

اجلدول م 3-7 :قائمة الرموز املعدلة يف
ميزان املدفوعات
عنصر ميزان املدفوعات

الرمز
30999S

احلساب املايل (وفقا لبيانات إدارة املالية يف صندوق النقد الدويل)

3D999S

خصــوم االســتثمارات األخــرى (وفقــا لبيانــات إدارة املاليــة يف صنــدوق
النقــد الــدويل)

3D999S

صايف االستثمارات األخرى (وفقا لبيانات إدارة املالية يف صندوق النقد الدويل)

3DC0ZS

االئتمــان والقــروض مــن صنــدوق النقــد الــدويل (بخــاف االحتياطيــات)
(وفقــا لبيانــات إدارة املاليــة يف صنــدوق النقــد الــدويل)

3DG00S

تخصيصــات حقــوق الســحب اخلاصــة (وفقــا لبيانــات إدارة املاليــة يف
صنــدوق النقــد الــدويل)

3DY00S

أدوات الدين األخرى
أدوات الدين األخرى ،البنك املركزي

3E999S

األصول االحتياطية (وفقا لبيانات إدارة املالية يف صندوق النقد الدويل)

3EB00S

حيــازات حقــوق الســحب اخلاصــة (وفقــا لبيانــات إدارة املاليــة يف صنــدوق
النقــد الــدويل)
وضــع االحتياطــي يف صنــدوق النقــد الــدويل (وفقــا لبيانــات إدارة املاليــة
يف صنــدوق النقــد الــدويل)

40999S

السهو واخلطأ (وفقا لبيانات إدارة املالية يف صندوق النقد الدويل)
االحتياطيات والبنود ذات الصلة
أصــول وضــع االســتثمار الــدويل (وفقــا لبيانــات إدارة املاليــة يف صنــدوق
النقــد الــدويل)
خصــوم وضــع االســتثمار الــدويل (وفقــا لبيانــات إدارة املاليــة يف صنــدوق
النقــد الــدويل)
صــايف وضــع االســتثمار الــدويل (وفقــا لبيانــات إدارة املاليــة يف صنــدوق
النقــد الــدويل)

3DY00S

3EC00S

4Z999S
80999S
80999S
80999S
8D999S
8DG00S

خصــوم االســتثمارات األخــرى (وفقــا لبيانــات إدارة املاليــة يف صنــدوق
النقــد الــدويل)
تخصيصــات حقــوق الســحب اخلاصــة (وفقــا لبيانــات إدارة املاليــة يف
صنــدوق النقــد الــدويل)

8DY00S

أدوات الدين األخرى
البنك املركزي
األصول االحتياطية (وفقا لبيانات إدارة املالية يف صندوق النقد الدويل)

8EB00S

حيــازات حقــوق الســحب اخلاصــة (وفقــا لبيانــات إدارة املاليــة يف صنــدوق
النقــد الــدويل)

8EC00S

وضــع االحتياطــي يف صنــدوق النقــد الــدويل (وفقــا لبيانــات إدارة املاليــة يف
صنــدوق النقــد الــدويل)
احلساب اجلاري

8DY00S
8E999S

10999F
1D999F
20999F

الدخل الثانوي ،دائن
احلساب الرأسمايل

20999F

احلساب الرأسمايل ،دائن

3A999F

االستثمار املباشر ،خصوم

30999F
3AA00F

احلساب املايل

االستثمار املباشر :حصص امللكية وأسهم صناديق االستثمار ،خصوم

3AB00F

االستثمار املباشر :سندات الدين ،خصوم

3BA00F

حصص امللكية وأسهم صناديق االستثمار

3D999F

االستثمارات األخرى ،اخلصوم

3B999F
3BB00F
3DA00F
3DZ00F
4Y999F

استثمار احلافظة ،خصوم

سندات الدين

االستثمارات األخرى ،حصص امللكية األخرى ،اخلصوم

أدوات الدين

اجملمــوع ،احلســاب اجلــاري مضافــا إليــه احلســاب الرأســمايل مطروحــا منــه
احلســاب املــايل
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هيكل ترميز ميزان املدفوعات القائم على
معايير تبادل البيانات اإلحصائية والوصفية
مقدمة

م 10-7:تقــوم وكاالت إعــداد البيانــات الرســمية بإبــاغ
اإلحصــاءات ملنظمــات دوليــة كثيــرة ،لكــن صيــغ اإلبــاغ
وهيــاكل الترميــز قــد تختلــف مــن منظمــة دوليــة إىل أخــرى.
وقــد اتفقــت أربــع منظمــات دوليــة تقــوم بجمــع بيانــات عــن
إحصــاءات القطــاع اخلارجــي علــى االشــتراك يف وضــع إطــار
موحــد لإلبــاغ باســتخدام معاييــر تبــادل البيانــات اإلحصائيــة
والوصفيــة .وقــد انتهــت هــذه املنظمــات ،التــي شــكلت الفريــق
الفنــي املكــون مــن ممثليــن عــن البنــك املركــزي األوروبــي
واملكتــب اإلحصائــي لالحتــاد األوروبــي وصنــدوق النقــد الــدويل
ومنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي 2،مــن وضــع
إطــار اإلبــاغ القائــم علــى معاييــر تبــادل البيانــات اإلحصائيــة
والوصفيــة والــذي ســيدعم وصــف هيــاكل الترميــز املوحــدة أو
تعاريــف هيــاكل البيانــات ( )DSDاملتعلقــة بميــزان املدفوعــات،
ووضــع االســتثمار الــدويل ،واالســتثمار املباشــر ،واإلحصــاءات
اخلارجيــة األخــرى.
م 11-7:مــن املتوقــع أن تــدرك وكاالت إعــداد البيانــات
الرســمية املزايــا الكبيــرة الناجتــة عــن اعتمــاد معاييــر تبــادل
البيانــات اإلحصائيــة والوصفيــة وهيــاكل الترميــز املوحــدة
التــي وضعــت إلبــاغ ونشــر إحصــاءات قائمــة علــى الطبعــة
السادسة من دليل ميزان املدفوعات .واعتماد الصيغ والرموز
املوحــدة التــي توفرهــا معاييــر تبــادل البيانــات اإلحصائيــة
والوصفيــة وتعاريــف هيــاكل البيانــات املتعلقــة بإحصــاءات
القطــاع اخلارجــي ســوف يتيــح اطــاع املســتخدمين علــى هــذه
اإلحصــاءات بســهولة أكبــر ويدعــم التشــغيل اآليل لعمليــة تقديــم
هــذه البيانــات إىل املنظمــات الدوليــة.
م 12-7:وتوفــر تعاريــف هيــاكل البيانــات املفاهيــم
اخملتلفــة وقوائــم الرمــوز املرتبطــة بهــا إلرســال هــذه البيانــات
اســتنادا إىل معاييــر تبــادل البيانــات اإلحصائيــة والوصفيــة
— مــن وكاالت إعــداد البيانــات إىل املنظمــات الدوليــة،
وكذلــك نشــرها للجمهــور .وهــي توفــر صيغــة واحــدة إلبــاغ
البيانــات ،كمــا تبســط عمليــة عــرض البيانــات املســتخلصة
مــن نظــم اإلنتــاج الداخليــة يف الــوكاالت الوطنيــة بمــا يتوافــق
مــع متطلبــات إبــاغ املنظمــات الدوليــة ،وتيســر عمليــة تبــادل
البيانــات بيــن املنظمــات الدوليــة ،والغــرض الرئيســي مــن ذلــك
هــو تخفيــف عــبء اإلبــاغ الواقــع علــى االقتصــادات.
م 13-7:وســوف تســتخدم االقتصــادات األعضــاء يف
االحتــاد األوروبــي واقتصــادات منطقــة اليــورو معاييــر تبــادل
البيانــات اإلحصائيــة والوصفيــة وتعاريــف هيــاكل البيانــات
 2يشــارك أيضــا بنــك التســويات الدوليــة يف الفريــق الفنــي املســؤول عــن وضــع
تعاريــف هيــاكل البيانــات ،نظــرا ملشــاركته يف معاييــر تبــادل البيانــات
اإلحصائيــة والوصفيــة وعمليــات تبــادل البيانــات خــال ســنوات كثيــرة إىل
جانــب مشــاركته منــذ فتــرة طويلــة يف إحصــاءات القطــاع اخلارجــي.
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مرشد جتميع بيانات ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل

املتعلقــة بإحصــاءات القطــاع اخلارجــي يف تقديــم بياناتهــم
إىل املكتــب اإلحصائــي لالحتــاد األوروبــي والبنــك املركــزي
األوروبــي ،علــى الترتيــب .وبالتــايل ،ســتكون هــذه الطريقــة
واحــدة مــن طــرق إرســال بيانــات االقتصــادات إىل صنــدوق
النقــد الــدويل إلعــادة نشــرها يف تقريــر «اإلحصــاءات املاليــة
الدوليــة» والكتــاب الســنوي إلحصــاءات ميــزان املدفوعــات
الصادريــن عــن صنــدوق النقــد الــدويل.

تعاريف هياكل البيانات املتعلقة
بميزان املدفوعات

م 14-7:تتضمــن تعاريــف هيــاكل البيانــات املتعلقــة
بميــزان املدفوعــات  16بعــدا و 12صفــة .و ُتســتخدم األبعــاد
يف حتديــد السلســلة الزمنيــة بصــورة فريــدة ،وعنــد اســتخدامها
معــا فإنهــا توفــر «مفاتيــح السالســل الزمنيــة» التــي تعــد
األداة التعريفيــة الوحيــدة للسلســلة الزمنيــة .وعنــد تعريــف
مفتــاح السلســلة الزمنيــة باســتخدام معاييــر تبــادل البيانــات
اإلحصائيــة والوصفيــة ،يجــب حتديــد رمــز مقبــول لــكل بعــد
مــن أبعــاد تعاريــف هيــاكل البيانــات .و ُتســتخدم الصفــات يف
وصــف البيانــات بمزيــد مــن التفصيــل .ويمكــن ربــط الصفــات
علــى مســتويات خمتلفــة يف ملــف البيانــات )1( :علــى مســتوى
ملــف البيانــات (أو جمموعــة البيانــات باســتخدام مصطلحــات
معاييــر تبــادل البيانــات اإلحصائيــة والوصفيــة)؛ أو ( )2علــى
مســتوى السالســل الزمنيــة وثيقــة الصلــة (أي مفاتيــح السالســل
الزمنيــة لكافــة التواتــرات املعمــول بهــا)؛ أو ( )3علــى مســتوى
اجملموعة (جمموعة األبعاد)؛ أو ( )4على مســتوى املشــاهدات.
والصفــات إمــا أن تكــون إلزاميــة أو مشــروطة (أي أن اإلبــاغ
ليــس إلزاميــا) .وحتــدد تعاريــف هيــاكل البيانــات مســتوى ربــط
الصفــات ووضعهــا.
م 15-7:وإىل جانــب األبعــاد والصفــات احملــددة بوضــوح
يف تعاريــف هيــاكل البيانــات ،تتضمــن تعاريــف هيــاكل
البيانــات املتعلقــة بميــزان املدفوعــات مفهــوم قيمــة املشــاهدة،
حيــث يمكــن العثــور علــى القيمــة املشــاهدة .وتتضمــن تعاريــف
هيــاكل البيانــات أيضــا البعــد الزمنــي ،وهــو ُبعــد متخصــص.
فهــو يمثــل النقطــة الزمنيــة التــي شــوهدت أو قيســت فيهــا
الظاهــرة.
م 16-7:تعتبــر كافــة األبعــاد الــواردة يف تعاريــف هيــاكل
ِ
وواصفــة للبنــد
البيانــات مفاهيــم مرمــزة مرتبطــة بقائمــة رمــوز
املرمز ،سواء كانت أبعاد أو صفات .وبالنسبة لبعض األبعاد،
يعــاد اســتخدام نفــس قائمــة الرمــوز متــى كان ذلــك مالئمــا.
فعلــى ســبيل املثــالُ ،تســتخدم نفــس قائمــة الرمــوز لتحديــد
بنــود املنطقــة املرجعيــة واملنطقــة املقابلــة ،ألن كليهمــا يشــير
إىل نفــس قائمــة البلــدان ،واألقاليــم ،واجملموعــات اإلقليميــة.
وتــرد البنــود املدرجــة يف عــرض غيــر هرمــي (قائمــة موحــدة).
لكــن يف نســخة تعاريــف هيــاكل البيانــات املعــدة باســتخدام
برنامــج «إكســل» ،تــرد قواعــد املوضوعيــة لبنــود خمتــارة مــن
أجــل مســاعدة املســتخدمين يف حتديــد العالقــات املوجــودة
داخــل قائمــة الرمــوز إىل جانــب وصــف مكونــات البنــد.

م 17-7:قــام الفريــق الفنــي بتحديــد قائمــة املفاهيــم
الالزمــة لترميــز متطلبــات اإلبــاغ يف املنظمــات الدوليــة
األربعــة التــي شــاركت يف وضــع معاييــر تبــادل البيانــات
اإلحصائيــة والوصفيــة بغــرض جمــع بيانــات إحصــاءات
القطــاع اخلارجــي املعــدة اســتنادا إىل منهجيــة الطبعــة
السادســة مــن دليــل ميــزان املدفوعــات .أمــا متطلبــات إبــاغ
إحصــاءات االســتثمار املباشــر فتغطيهــا تعاريــف منفصلــة
لهيــاكل البيانــات ،حيــث تعيــد اســتخدام عــدة أبعــاد مــن
تعاريــف هيــاكل البيانــات املتعلقــة بميــزان املدفوعــات
وتضيــف عــدد قليــل مــن األبعــاد املكملــة ملعاجلــة اخلصائــص
املميــزة لالســتثمار املباشــر.

م 18-7:تتداخــل بعــض املفاهيــم املســتخدمة يف
حتديــد إحصــاءات القطــاع اخلارجــي مــع تلــك املســتخدمة يف
إحصــاءات احلســابات القوميــة .وبالتــايل ،تــم التوفيــق ،إىل
أقصــى حــد ممكــن ،بيــن تعاريــف هيــاكل البيانــات املتعلقــة
بميــزان املدفوعــات واحلســابات القوميــة مــن حيــث قوائــم
البنــود ،والرمــوز ،والواصفــات املســتخدمة يف هــذه املفاهيــم
املشــتركة .ونتيجــة لذلــك ،تعــد قوائــم رمــوز املفاهيــم املنســقة
شــاملة وقــد تشــمل بنــودا مطلوبــة للحســابات القوميــة ولكنهــا
ال ُتســتخدم يف إبــاغ إحصــاءات ميــزان املدفوعــات .وقوائــم
الرمــوز األطــول هــذه التــي تعــد قوائــم مشــتركة عبــر النطاقــات
اإلحصائيــة تعــزز اتســاق املعلومــات املرمــزة ،إىل جانــب
تبــادل البيانــات .وباإلضافــة إىل ذلــك ،تســهم قوائــم الرمــوز
املشــتركة يف اتســاق النطاقــات اإلحصائيــة.
م 19-7:و ُتســتخدم الرمــوز العامــة للمفاهيــم املشــتركة
حيثمــا ينطبــق ذلــك ،كمــا يتــم إدراجهــا ضمــن عــدد كبيــر جــدا
مــن تعاريــف هيــاكل البيانــات ألنهــا تشــمل مفاهيــم عامة جدا
وكثيــرة االســتخدام .والغــرض الرئيســي مــن جمموعــة قوائــم
الرمــوز العامــة هــو طــرح أدوات تعريفيــة موحــدة لالســتخدام
املشــترك .وتــرد الرمــوز العامــة يف اجلــدول م .4-7:و ُتســتخدم
الشــرطة الســفلية يف البدايــة كعالمــة مرئيــة تبيــن أن الرمــوز
«حمجــوزة» ،وهــو مــا يتســق مــع ممارســات البرجمــة املتبعــة.

اجلدول م 4-7 :قائمة الرموز العامة املستخدمة
يف تعاريف هياكل البيانات
املتعلقة بميزان املدفوعات
القيمة املقترحة للرمز

الوصف املقترح للرمز

_X

غير خمصص/غير حمدد

_Z

ال ينطبق

_T

اجملموع

1

 1يف ســياق حمــدد ،قــد تكــون قيمــة الرمــز  _Tأيضــا جــزء مــن قيمــة رمــز مســتخدم
يف حتديــد جممــوع ضمــن تقســيم معيــن ،وقــد يكــون وصفهــا حمــدد بدرجــة أكبــر
حســب املفهــوم الــذي ترتبــط بــه.

		
نظام ترميز ميزان املدفوعات

م 20-7:عنــد تمثيــل تعاريــف هيــاكل البيانــات يف
صيغــة ملــف «إكســل» ،يتــم توفيــر مرشــحات بغــرض االختيــار
املســبق للبنــود املتعلقــة بمتطلبــات إبــاغ حمــددة .وينبغــي
أن تيســر املرشــحات االنتقــال عبــر قائمــة البنــود عــن طريــق
االختيــار املســبق للبنــود املتعلقــة بمتطلبــات إبــاغ بيانــات
ميــزان املدفوعــات لصنــدوق النقــد الــدويل ،أو إبــاغ بيانــات
التصنيــف املوســع خلدمــات ميــزان املدفوعــات مثــا.

مبادئ توجيهية الستخدام تعاريف هياكل
البيانات املتعلقة بميزان املدفوعات

م 21-7:يعــرض هــذا القســم الفرعــي مبــادئ توجيهيــة
عامــة الســتخدام  16بعــدا و 12صفــة يف تعاريــف هيــاكل
البيانــات املتعلقــة بميــزان املدفوعــات بغــرض إنشــاء مفاتيــح
السالســل الزمنيــة لتبــادل البيانــات وإبــاغ إحصــاءات
القطــاع اخلارجــي .ويعــرض اجلــدوالن م 5-7:و م6-7:
قائمــة األبعــاد والصفــات املســتخدمة يف تعاريــف هيــاكل
البيانــات املتعلقــة بميــزان املدفوعــات.

اجلدول م 5-7:األبعاد املستخدمة يف تعاريف
هياكل البيانات املتعلقة بميزان
املدفوعات
املركز يف
املفتاح

املفتاح التذكيري
للبعد
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األبعاد

تواتر البيانات

م 22-7:يشــير هــذا املفهــوم إىل دوريــة البيانــات املبلغــة.
فملــف بيانــات واحــد (أو جمموعــة بيانــات بمصطلحــات
معاييــر تبــادل البيانــات اإلحصائيــة والوصفيــة) قــد يتضمــن
عــدة تواتــرات .وتعتبــر أكثــر التواتــرات شــيوعا الســنوية وربــع
السنوية والشهرية .فعلى سبيل املثال ،إذا كان تواتر السلسلة
الزمنيــة ربــع ســنوي ،ينبغــي اإلشــارة إىل ُبعــد «التواتــر» لهــذه
السلســلة الزمنيــة بالرمــز “.”Q

االقتصاد املرجعي أو املنطقة املرجعية

م 23-7:يحــدد هــذا املفهــوم املنطقــة املرجعيــة للسلســلة
الزمنيــة املرمــزة باســتخدام قائمــة الرمــوز املتعلقــة بتعاريــف
هياكل البيانات .واملنطقة املرجعية هي اإلقليم االقتصادي،
أو االقتصــاد ،أو املنطقــة التــي تقــدم عنهــا إحصــاءات القطــاع
اخلارجــي .وقــد تتضمــن إحصــاءات القطــاع اخلارجــي التــي
تنشــرها املنظمــات الدوليــة العديــد مــن البلــدان املرجعيــة،
فضــا عــن جمموعــات االقتصــادات اإلقليميــة (املناطــق)،
التــي توفــر املنظمــات الدوليــة عناصرهــا.

اسم البعد
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اجلدول م 6-7 :الصفات املستخدمة يف تعاريف
هياكل البيانات املتعلقة بميزان
املدفوعات
مستوى الربط
السلسلة الزمنية
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TIME FORMAT
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وضع املشاهدة

املشاهدة

CONF STATUS

املشاهدة

COMMENT OBS

املشاهدة

PRE BREAK VALUE

سلسلة زمنية
وثيقة الصلة

UNIT MULT

تبويب األدوات واألصول

سلسلة زمنية
وثيقة الصلة

COMMENT SBG

أجل االستحقاق

سلسلة زمنية
وثيقة الصلة

الفئة الوظيفية

10

INSTR_ASSET

11

MATURITY

12

_COUNTERPART
SECTOR

القطاع املقابل

13

_CURRENCY
DENOMINATION

14

VALUATION

15

_COMP
METHODOLOGY

16

UNIT_MEASURE

السلسلة الزمنية

DECIMALS
TIME PER COLLECT

عملة التقويم

سلسلة زمنية
وثيقة الصلة

COMPILING ORG

التقييم

سلسلة زمنية
وثيقة الصلة

TITLE

منهجية إعداد البيانات
وحدة القياس

اسم الصفة

السلسلة الزمنية

REF PERIOD DTL

وضع السرية
تعليقات على قيمة املشاهدة
القيمة قبل انقطاع السلسلة
مضاعف الوحدة
الوصف التفصيلي جملموعة
السالسل الزمنية
الكسور العشرية
جمموعة الفترات الزمنية
املنظمة القائمة بإعداد
البيانات
العنوان
تفاصيل الفترة املرجعية

450

مرشد جتميع بيانات ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل

م 24-7:وتتبــع قائمــة رمــوز االقتصــادات تبويــب «ISO
 3»3166–1 alpha-2وهــي قائمــة رمــوز عبــر النطاقــات ،وفقــا

لتوصيــات مبــادرة معاييــر تبــادل البيانــات اإلحصائيــة
والوصفيــة .وقــد تــم توفيــق الرمــوز املســتخدمة يف خمتلــف
اجملموعــات اإلقليميــة بيــن الــوكاالت الدوليــة التــي تســتخدم
تعاريــف هيــاكل البيانــات املتعلقــة بميــزان املدفوعــات ،كلمــا
أمكــن ذلــك.

مؤشر التعديل

م 25-7:يحــدد هــذا املفهــوم نــوع التعديــل الــذي يتــم إدخالــه
علــى السلســلة الزمنيــة التــي تشــير إىل تعديــل موســمي ،وتعديــل
يــوم التــداول ،وتعديــل االجتــاه العــام الزمنــي ).(trend cycle
ومــن الناحيــة العمليــة ،ال تنطبــق التعديــات عــادة إال علــى
السالســل الزمنيــة التــي تقــل عــن ســنة ،بينمــا يتــم ترميــز بيانــات
السالســل الزمنية الســنوية عادة على أنها مل تخضع إىل تعديل
موســمي أو تعديــل يــوم العمــل (الرمــز  .(Nويف اتفاقــات تبــادل
البيانــات ،حتــدد وكالــة جمــع البيانــات عــادة أنــواع السالســل
الزمنيــة املعدلــة (إن وجــدت) التــي تبحــث عنهــا .فعلــى ســبيل
املثــال ،إذا مل تخضــع السلســلة الزمنيــة ألي تعديــل ،ينبغــي
وضــع الرمــز « »Nعلــى ُبعــد «مؤشــر التعديــل» لهــذه السلســلة
الزمنيــة.

مؤشر التدفقات واملراكز

م 26-7:يحــدد هــذا املفهــوم مــا إذا كانــت السلســلة
الزمنيــة معاملــة (تدفــق) ،أم مركــز ،أم تغيــر يف املركــز غيــر
نــاجت عــن معامــات (فــروق إعــادة تقييــم مثــا) .ويتضمــن
هــذا املفهــوم أيضــا بنــودا إضافيــة لتحديــد بعــض معامــات
القطــاع اخلارجــي الالزمــة إلعــداد النمــوذج القياســي لبيانــات
االحتياطيــات الدوليــة والســيولة بالعمــات األجنبيــة .فعلــى
ســبيل املثــال ،إذا كانــت السلســلة الزمنيــة تشــير إىل أدوات
ماليــة ،يمكــن اإلشــارة إىل ُبعــد «مؤشــر التدفقــات واملراكــز»
لهــذه السلســلة الزمنيــة بالرمــز « »Tعنــد التعامــل يف األدوات
(املعامــات املدرجــة يف ميــزان املدفوعــات) أو بالرمــز «»LE
عندمــا تشــير السلســلة الزمنيــة إىل مراكــز (املدرجــة يف وضــع
االســتثمار الــدويل).

بند احلسابات الدولية

م 27-7:يحــدد هــذا املفهــوم البنــود التفصيليــة التــي
تمثــل خمرجــات أنشــطة اإلنتــاج (الســلع واخلدمــات ،بمــا
يف ذلــك القائمــة التفصيليــة للتصنيــف املوســع خلدمــات
ميــزان املدفوعــات) ،وأنــواع الدخــل األويل والثانــوي ،وبنــود
احلســابات الرأســمالية ،كمــا يعــرض بنــدا واحــدا للحســاب
 3الرمــوز  ISO 3166-1 alpha-2هــي رمــوز لالقتصــادات مكونــة مــن حرفيــن
وردت يف معيــار  ،ISO 3166-1ضمــن معيــار  ISO 3166الــذي نشــرته املنظمــة
الدوليــة للتوحيــد القياســي ( ،)ISOلتمثيــل االقتصــادات ،واألقاليــم التابعــة،
واملناطــق اخلاصــة ذات األهميــة اجلغرافيــة.

املــايل .ويعــرض هــذا املفهــوم بنــود للتذكــرة لقيــد أنــواع
حمــددة مــن املعامــات ،مثــل معامــات التمويــل االســتثنائي.
ويعــرض كذلــك بنــودا لبعــض بيانــات احلســابات الدوليــة
الالزمــة إلعــداد النمــوذج القياســي لبيانــات االحتياطيــات
الدوليــة والســيولة بالعمــات األجنبيــة.

م 28-7:رغــم أن املفاهيــم األخــرى املســتخدمة يف
تعاريــف هيــاكل البيانــات املتعلقــة بميــزان املدفوعــات تهدف
إىل تغطية جانب منهجي واحد من جوانب إحصاءات القطاع
اخلارجــي (مثــل أجــل االســتحقاق أو القطــاع املؤسســي) ،فــإن
نطــاق هــذا املفهــوم أوســع .فهــو يغطــي العديــد مــن املفاهيــم
اخملتلفــة ،مثــل التبويــب الوظيفــي للخدمــات ،وتبويــب الدخــل
األويل والثانــوي ،والبنــود املوازنــة ،بمــا يف ذلــك صــايف
الســهو واخلطــأ ،وبنــود التذكــرة .وتتســق البنــود املعروضــة
يف هــذا املفهــوم إىل حــد كبيــر مــع العناصــر األساســية يف
ميــزان املدفوعــات ،وبالتــايل فإنهــا تعــرض تبويبــا للمفاهيــم
معــروف لــدى معــد البيانــات.
م 29-7:يتــم عــرض «احلســاب املــايل» باعتبــاره مفهومــا
واحــدا يف بنــد احلســابات الدوليــة؛ كمــا يتــم تعريفــه بمزيــد مــن
التفصيــل عــن طريــق أبعــاد تعاريــف هيــاكل البيانــات ،والتــي
تســاعد علــى حتديــد األداة املاليــة ،والقطــاع املرجعــي ،والفئــة
الوظيفية ،وأجل االســتحقاق ،وعملة التقويم ،وغيرها .ويتســم
هــذا املفهــوم باملرونــة يف تعريــف مفاتيــح السالســل الزمنيــة،
ممــا يســاعد علــى تعريــف عــدد كبيــر جــدا مــن السالســل الزمنية.

م 30-7:رغــم أن «احلســاب املــايل» يعــد جــزءا مــن ميــزان
املدفوعــات وليــس وضــع االســتثمار الــدويل ،فقــد تــم اعتمــاد
منهــج عملــي ُيــدرج بموجبــه «احلســاب املــايل» ضمــن البعــد
احلــايل «بنــد احلســابات الدوليــة» إلبــاغ إحصــاءات وضــع
االســتثمار الــدويل (علــى غــرار مــا يحــدث عنــد االختيــار إلبــاغ
إحصــاءات ميــزان املدفوعــات).

القيود احملاسبية

م 31-7:يحدد هذا املفهوم نوع القيد احملاسبي )1( :بالنسبة
للمعامــات املتعلقــة بعناصــر احلســابين اجلــاري والرأســمايل،
ســواء كانــت السلســلة الزمنيــة تمثــل قيــد دائــن ،أو قيــد مديــن ،أو
رصيــد القيــود الدائنــة مطروحــا منــه القيــود املدينــة (يتم إبالغ
السالســل الزمنيــة الدائنــة واملدينــة كأرقــام موجبــة؛ ومــن ثــم
ُيتوقــع أن يكــون الرصيــد معــادال للقيــود الدائنــة مطروحا منها
القيــود املدينــة)؛ 4و( )2بالنســبة لبيانــات املراكــز واملعامــات
املدرجــة يف احلســاب املــايل ،ســواء كانــت السلســلة الزمنيــة

 4هنــاك عــدد قليــل جــدا مــن احلــاالت التــي قــد ُتقيــد فيهــا القيــود الدائنــة
واملدينــة كرقــم ســالب .ومــن هــذه احلــاالت رد مدفوعــات الضرائــب لدافعــي
الضرائــب ،وقيــد إعــادة االســتثمار الســالبة لألربــاح مــن جانــب مؤسســات
االســتثمار املباشــر ،وهــو مــا قــد ينطــوي كذلــك علــى قيــد الدخــل الســالب
مســتحق القبــض و/أو مســتحق الدفــع (حســبما إذا كانــت البيانــات تتعلــق
باقتصــاد املســتثمر املباشــر أو مؤسســة االســتثمار املباشــر) .ويتــم إبــاغ
الرصيــد كقيــود دائنــة مطروحــا منهــا القيــود املدينــة.
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تشــير إىل األصــول (أو صــايف اقتنــاء) ،أو اخلصــوم (أو صــايف
حتمــل) ،أو مركــز صــاف (يعــرف بأنــه األصــول مطروحــا
منهــا اخلصــوم) .وبالنســبة للعناصــر األساســية الــواردة
يف الطبعــة السادســة مــن دليــل ميــزان املدفوعــات ،عــادة
مــا ُتقيــد السلســلة الزمنيــة للمعامــات املتعلقــة «باحلســاب
املــايل» ضمــن صــايف اقتنــاء األصــول املاليــة وصــايف حتمــل
اخلصــوم .لكــن قــد تكــون هنــاك حاجــة يف بعــض احلــاالت إىل
سلســلة زمنيــة إلجمــايل الزيــادات واالنخفاضــات األساســية
يف األصــول واخلصــوم (مثــل معامــات التمويــل االســتثنائي).
وعلــى هــذا األســاس ،قــد يعــرض مفهــوم «القيــود احملاســبية»
أيضــا بنــودا إضافيــة لتحديــد املعامــات يف األصــول املاليــة
باعتبارهــا إجمــايل الزيــادات واالنخفاضــات يف األصــول،
وحتديــد املعامــات يف اخلصــوم املاليــة باعتبارهــا إجمــايل
الزيــادات واالنخفاضــات يف اخلصــوم .ويتــم إبــاغ إجمــايل
الزيــادات واالنخفاضــات كأرقــام موجبــة ،بينمــا يتطابــق
صــايف االقتنــاء وصــايف التحمــل مــع الزيــادات مطروحــا
5
منهــا االنخفاضــات.

م 32-7:يف حالــة السلســلة الزمنيــة التــي تشــير إىل
إجمــايل اقتنــاء األصــول مــن حصــص امللكيــة علــى ســبيل
املثــالُ ،يشــار إىل ُبعــد «القيــود احملاســبية» بالرمــز «،»AI
بينمــا ُيشــار إىل صــايف حصيلــة عمليــات االقتنــاء ()AI
6
مطروحــا منهــا املبيعــات ( )ADبالرمــز «.»A

املنطقة املقابلة

م 33-7:يحــدد هــذا املفهــوم املنطقــة املقابلــة للمعامــات
واملراكــز .وتشــير كل السالســل الزمنيــة إلحصــاءات القطــاع
اخلارجــي إىل املعامــات بيــن املقيميــن وغيــر املقيميــن خــال
فتــرة زمنيــة (معامــات) أو يف نقطــة زمنيــة حمــددة (مركــز).
ويســتخدم مفهــوم املنطقــة املقابلــة لتحديــد إقليــم الكيــان
غيــر املقيــم يف فــرادى السالســل الزمنيــة .وتعــرف املنطقــة
املقابلــة بالعــامل اخلارجــي يف معظــم السالســل الزمنيــة يف
بيانــات ميــزان املدفوعــات أو وضــع االســتثمار الــدويل علــى
مســتوى العــامل.
م 34-7:يمكــن أيضــا إعــداد إحصــاءات القطــاع اخلارجــي
مــع التقســيم اجلغــرايف لالقتصــادات الشــريكة .فإبــاغ
بيانــات ميــزان املدفوعــات للبنــك املركــزي األوروبــي
واملكتــب اإلحصائــي لالحتــاد األوروبــي إىل جانــب البيانــات
التفصيليــة عــن التجــارة يف اخلدمــات (التصنيــف املوســع

 5يتــم عــرض مفاهيــم إضافيــة للصــايف لدعــم متطلبــات إبــاغ بيانــات
االســتثمار املباشــر.
 6يف حالــة إبــاغ املعامــات يف األصــول واخلصــوم املاليــة ضمــن بيانــات
ميــزان املدفوعــات ،ال تكــون هنــاك حاجــة عــادة ســوى إىل صــايف احلصيلــة:
حيــث ُيســتخدم الرمــز « »Aلصــايف اقتنــاء األصــول ،والرمــز « »Lلصــايف
حتمــل اخلصــوم.
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خلدمــات ميــزان املدفوعــات) يســتلزم إجــراء تقســيم جغــرايف
لالقتصــادات الشــريكة .وهنــاك حاجــة أيضــا إىل بيانــات
تفصيليــة عــن املناطــق املقابلــة يف حالــة السالســل الزمنيــة
الــواردة يف ســياق املســح املنســق الســتثمار احلافظــة واملســح
املنســق لالســتثمار املباشــر .وتتبــع قائمــة رمــوز االقتصــادات
تصنيــف املنظمــة الدوليــة لتوحيــد املقاييــس وهــي قائمــة
رمــوز «عبــر النطاقــات» متســقة بيــن الــوكاالت الدوليــة
التــي تســتخدم تعاريــف هيــاكل البيانــات املتعلقــة بميــزان
املدفوعــات ،كلمــا أمكــن ذلــك.

القطاع املرجعي

م 35-7:يحــدد هــذا املفهــوم القطــاع (املؤسســي)
املرجعــي ،وهــو القطــاع املقيــم املقابــل داخــل االقتصــاد
القائــم بإعــداد بيانــات بنــود ميــزان املدفوعــات ووضــع
االســتثمار الــدويل .وعــادة مــا تشــير السالســل الزمنيــة
حلســاب الســلع واخلدمــات يف ميــزان املدفوعــات إىل عالقــات
جميــع القطاعــات املؤسســية يف املنطقــة املرجعيــة بالعــامل
ويســتخدم هــذا املفهــوم كذلــك يف إحصــاءات
اخلارجــيُ .
احلســابات القوميــة؛ وبالتــايل فــإن البنــود والرمــوز املدرجــة
ضمــن هــذا املفهــوم تلبــي احتياجــات إحصــاءات القطــاع
اخلارجــي واحلســابات القوميــة (عــادة مــا يكــون التصنيــف
القطاعــي يف إحصــاءات القطــاع اخلارجــي أكثــر جتميعــا
مقارنــة باحلســابات القوميــة).
م 36-7:ويحــدد هــذا املفهــوم الفئــات الوظيفيــة التــي
تنطبــق علــى احلســابات املاليــة .فهــو ينطبــق علــى جميــع
السالســل الزمنيــة التــي ُيســتخدم فيهــا رمــز «احلســاب املــايل»
ورمــوز أنــواع مــن «دخــل اإلســتثمار» للداللــة علــى «بنــود
احلســابات الدوليــة» .وبالنســبة للسالســل الزمنيــة األخــرى،
ُيســتخدم لهــذا البنــد رمــز «ال ينطبــق».

تبويب األدوات واألصول

م 37-7:يحــدد هــذا املفهــوم نــوع األداة املاليــة التــي
ويســتخدم
ُتــدرج يف السلســلة الزمنيــة للقطــاع اخلارجــي ُ
كذلــك يف احلســابات القوميــة .وبالتــايل فــإن البنــود والرمــوز
املدرجــة ضمــن هــذا املفهــوم تلبــي احتياجــات إحصــاءات
القطــاع اخلارجــي واحلســابات القوميــة.

م 38-7:وتمثــل قائمــة األدوات املاليــة الــواردة حتــت
العنــوان الفرعــي «بنــد التذكــرة» إىل حــد مــا هيــكل عــرض
الطبعــة السادســة مــن دليــل ميــزان املدفوعــات ،حيــث ُتبــوب
األدوات املاليــة ،بالنســبة لفئــات وظيفيــة خمتــارة ،يف
جمموعــات بــدال مــن التبويــب املعتــاد لهــذه األدوات .وعلــى
غــرار مفهــوم الفئــات الوظيفيــة ،ينطبــق مفهــوم األدوات
املاليــة علــى جميــع السالســل الزمنيــة التــي ُيســتخدم فيهــا
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رمــز «احلســاب املــايل» ورمــوز أنــواع مــن «دخــل اإلســتثمار»
للداللــة علــى «بنــود احلســابات الدوليــة» 7.وبالنســبة للسالســل
الزمنيــة األخــرىُ ،يســتخدم لهــذا البنــد رمــز «ال ينطبــق».

أجل االستحقاق

م 39-7:يحــدد هــذا املفهــوم أنــواع آجــال اســتحقاق
األدوات املاليــة املدرجــة يف السلســلة الزمنيــة للقطــاع
اخلارجــي .وبالنســبة ملعظــم السالســل الزمنيــة التــي تشــكل
«بنــود احلســابات الدوليــة» املدرجــة فيهــا عناصــر فرعيــة يف
احلســاب اجلــاري أو احلســاب الرأســمايلُ ،يســتخدم ملفهــوم
أجــل االســتحقاق رمــز «ال ينطبــق» .وبالنســبة ملعظــم «بنــود
احلســابات الدوليــة» التــي ُيســتخدم لهــا رمــز «احلســاب املــايل»
والبنــود اخملتــارة التــي ُيســتخدم لهــا رمــز «دخــل االســتثمار»،
يتــم ترميــز السالســل الزمنيــة عــادة باإلشــارة إىل أجــل
اســتحقاق األداة املاليــة املرمــزة .وبالنســبة لــأدوات املاليــة
التــي تبــوب ضمــن ســندات امللكيــة ،واألوراق املاليــة األخــرى،
وأســهم صناديــق االســتثمارُ ،يســتخدم رمــز «ال ينطبــق»
للداللــة علــى مفهــوم أجــل االســتحقاق ،ألنــه ال يوجــد لهــذه
األدوات تاريــخ اســترداد أو تاريــخ ســداد حمــدد.

القطاع املقابل

م 40-7:يحــدد هــذا املفهــوم القطــاع (املؤسســي) املقابــل
ويســتخدم
الــذي ُيــدرج يف السلســلة الزمنيــة للقطــاع اخلارجــي ُ
كذلــك يف احلســابات القوميــة .وبالتــايل فــإن البنــود والرمــوز
املدرجــة ضمــن هــذا املفهــوم تفــي باحتياجــات إحصــاءات
القطــاع اخلارجــي وإحصــاءات احلســابات القوميــة.

م 41-7:عــادة مــا تتعلــق السلســلة الزمنيــة إلحصــاءات
القطــاع اخلارجــي بمنطقــة مقابلــة تعــرف باســم «العــامل
اخلارجــي» وقطــاع مقابــل يعــرف باســم «جممــوع االقتصــاد»
(وهــو يشــمل جميــع القطاعــات املقابلــة) .ومــع ذلــك يســتلزم
املكتــب اإلحصائــي لالحتــاد األوروبــي والبنــك املركــزي
األوروبــي تقســيم بيانــات القطــاع املقابــل بالنســبة ملعامــات
ماليــة خمتــارة .وعنــد اســتخدام مســتوى التفصيــل هــذا بجانــب
«القطــاع املرجعــي» ،فإنــه يتيــح إنشــاء مــا يشــار إليــه غالبــا
ويســتخدم
باســم اإلحصــاءات املصنفــة حســب األطــرافُ .
مفهــوم «القطــاع املقابــل» كذلــك يف بيانات معامالت ومراكز
األصــول االحتياطيــة لقيــد مطالبــات العملــة والودائــع علــى
الســلطات النقديــة وعلــى الكيانــات األخــرى كبنــد منفصــل.
م 42-7:بالنســبة ملعظــم معامــات احلســابين اجلــاري
والرأســمايل ،فــإن هــذا املفهــوم «ال ينطبــق» .غيــر أنــه يف حالة

7توفــر تعاريــف هيــاكل البيانــات حتديــد تفصيلــي لدخــل االســتثمار مقســم
حســب األدوات ،رغــم أنــه ليــس جــزءا مــن العناصــر األساســية يف الطبعــة
السادســة مــن دليــل ميــزان املدفوعــات.

الدخــل الثانــوي والتحويــات الرأســمالية ،ينبغــي اســتخدام هــذا
البعــد لترميــز املعامــات مــع قطاعــات مقابلــة حمــددة.
ُ

عملة التقويم

م 43-7:يحــدد هــذا املفهــوم عملــة التقويــم األداة املاليــة
أو فاتــورة الســلع واخلدمــات .وبالنســبة لبيانــات ميــزان
املدفوعــات ووضــع االســتثمار الــدويلُ ،يقيــد هــذا املفهــوم عادة
حتــت «كل عمــات التقويــم» ولكــن يف عــدد مــن احلــاالت تكــون
هنــاك حاجــة إىل مزيــد مــن املعلومــات التفصيليــة عــن عملــة
التقويــم لعــرض بيانــات املراكــز التحليليــة اإلضافيــة وفقــا
ملتطلبــات الطبعــة السادســة مــن دليــل ميــزان املدفوعــات.

التقييم

م 44-7:يحــدد هــذا املفهــوم طريقــة تقييــم بيانــات
معامــات ومراكــز خمتــارة .وبالنســبة لبيانــات ميــزان
املدفوعــات ووضــع االســتثمار الــدويلُ ،يســتخدم رمــز «ال
ينطبــق» ،رغــم أن أســعار الســوق هــي األســاس املقتــرح لتقييــم
احلســابات الدوليــة .ومــع ذلــك ،هنــاك حاجــة إىل مزيــد مــن
املعلومــات التفصيليــة عــن طريقــة التقييــم لعــرض بيانــات
املراكــز التحليليــة اإلضافيــة وفقــا ملتطلبــات الطبعــة السادســة
مــن دليــل ميــزان املدفوعــات .وينطبــق هــذا املفهــوم علــى
إحصــاءات القطــاع اخلارجــي وإحصــاءات احلســابات القوميــة.

منهجية إعداد البيانات

مُ 45-7:يســتخدم هــذا املفهــوم للتمييــز بيــن بيانــات
السالســل الزمنيــة للقطــاع اخلارجــي املعــدة علــى املســتوى
الوطنــي وبيانــات السالســل الزمنيــة للقطــاع اخلارجــي املعــدة
باســتخدام املنهجيــة املتبعــة يف إحصــاءات االحتــادات
االقتصاديــة أو احتــادات العملــة.

وحدة القياس

م 46-7:يحــدد هــذا املفهــوم وحــدة القيــاس التــي ُتقيــد بهــا
السلســلة الزمنيــة .ويشــير يف معظــم األحيــان ،وليــس دائمــا،
إىل وحــدة العملــة ،لكنــه قــد يشــير كذلــك إىل أوقيــات الذهــب
اخلالــص بالــوزن الترويســي واملســتخدمة يف إبــاغ بيانــات
النمــوذج القياســي لبيانــات االحتياطيــات الدوليــة والســيولة
بالعمــات األجنبيــة.

الصفات
م 47-7:يعــرض اجلــدول م 7-7:وصفــا للصفــات
املســتخدمة يف تعاريــف هيــاكل البيانــات املتعلقــة بميــزان
املدفو عــات.

م 48-7:يعــرض اجلــدول م 8-7 :بعــض األمثلــة عــن
الرمــوز املســتخدمة يف سلســلة زمنيــة خمتــارة يف ميــزان
املدفو عــات.

		
نظام ترميز ميزان املدفوعات

اجلدول م 7-7 :وصف صفات تعاريف هياكل البيانات املتعلقة بميزان املدفوعات
الصفة

الوصف

الصيغة الزمنية

توفر معلومات مرمزة عن نوع املراجع الزمنية املستخدمة يف البيانات

وضع املشاهدة

يوفــر معلومــات مرمــزة عــن «وضــع» املشــاهدة — أي تصنيفهــا علــى أســاس ســماتها ،حســبما يــرد
يف قائمــة الرمــوز
يوفر معلومات مرمزة عن وضع حساسية البيانات (للنشر) وسريتها

تعليقات على قيمة
املشاهدة
َ

توفــر معلومــات يف شــكل نــص حــر عــن اجلانــب اخملتــار مــن البيانــات اإلحصائيــة أو الوصفيــة — لشــرح
أســباب االنقطاعات يف السالســل الزمنية أو الســلوك غير املعتاد على ســبيل املثال

وضع السرية

القيمة قبل انقطاع
السلسلة الزمنية

تتيــح اســتخدام قيمــة ثانيــة ملشــاهدة حمــددة عندمــا تكــون انقطاعــات السالســل الزمنيــة ناجتــة
عــن تغيــرات مثــل التغيــرات املنهجيــة ،وتغيــر اجملتمــع اإلحصائــي القائــم باإلبــاغ ،وإدراج أدوات
جديــدة ،وغيرهــا؛ والقيمــة قبــل انقطــاع السلســلة الزمنيــة تتيــح للمســتخدمين إعــادة إنشــاء سلســلة
زمنيــة دون انقطــاع

مضاعف الوحدة

يوفر قيم الرموز الالزمة لإلشارة إىل احلجم املستخدم يف وحدات القياس

الوصف التفصيلي
جملموعة السالسل
الزمنية
الكسور العشرية

يوفر وصفا ملفاتيح السالسل الزمنية يف صيغة نص حر

جمموعة الفترات
الزمنية
املنظمة القائمة
بإعداد البيانات

توفر قائمة القيم التي تبين عدد العالمات العشرية املستخدمة يف البيانات
توفر معلومات مرمزة عن توقيت جمع قيم املشاهدات
توفر الرموز التي تبين اجلهة املسؤولة عن إعداد بيانات السالسل الزمنية

العنوان

يتيــح ،يف صيغــة نــص حــر ،اســم خمتصــر يصــف املوضــوع اإلحصائــي الــذي يحــدده مفتــاح السلســلة؛
ويمكــن اســتخدامه ،علــى ســبيل املثــال ،كعنــوان يف رســم بيــاين أو جــدول

تفاصيل الفترة
املرجعية

تعطــي معلومــات عــن الفتــرة املرجعيــة إذا كانــت خمتلفــة عــن الســنة التقويميــة — علــى ســبيل املثــال،
بــدء الســنة املاليــة للبيانــات املبلغــة علــى أســاس ســنة ماليــة؛ ورغــم أن املعلومــات تبلــغ يف شــكل
نــص حــرُ ،تعــرض القواعــد املتعلقــة بكيفيــة إبــاغ هــذه املعلومــات عنــد اســتخدام ملــف «إكســل»
يحتــوي علــى تعاريــف هيــاكل البيانــات املتعلقــة بميــزان املدفوعــات

الربط

الربط على مستوى ملف
البيانات
الربط على مستوى
املشاهدة
الربط على مستوى
املشاهدة
الربط على مستوى
املشاهدة

الوضع
مشروط
إلزامي
إلزامي
مشروط

الربط على مستوى
املشاهدة

مشروط

الربط على مستوى
سلسلة زمنية وثيقة
الصلة
الربط على مستوى
سلسلة زمنية وثيقة
الصلة
الربط على مستوى
سلسلة زمنية وثيقة
الصلة
الربط على مستوى ملف
البيانات
الربط على مستوى
سلسلة زمنية وثيقة
الصلة
الربط على مستوى
سلسلة زمنية وثيقة
الصلة

إلزامي

الربط على مستوى ملف
البيانات

مشروط
إلزامي
إلزامي
مشروط
مشروط

مشروط
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مؤشر التدفقات واألرصدة
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_Z

_Z

_Z

_Z

_Z

_Z

_Z

_Z

_Z

_Z

_Z

_Z

_Z

_Z

_Z

_Z

S1

S1

S1

S1

S1

S1

S1

S1

S1

S1

S1

S1

S1

S1

S1

S1

S1

S1

S1

S1

S1

S1

S1

S1

S1

S1

S1

W1

W1

W1

W1

W1

W1

W1

W1

W1

W1

W1

W1

W1

W1

W1

W1

W1

W1

W1

W1

W1

W1

W1

W1

W1

W1

W1

W1

W1

C

B

D

C

B

D

C

B

D

C

B

D

C

B

D

C

B

D

C

B

D

C

B

D

C

B

D

C

B

D1

D1

IN1

IN1

IN1

SB

SB

SB

SA

SA

SA

S

S

S

G3

G3

G3

G1

G1

G1

G

G

G

GS

GS

GS

CA

CA

CA

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q. .N.T.D1.C.W1.S1._Z._Z._Z._Z._T._Z.

Q. .N.T.D1.B.W1.S1._Z._Z._Z._Z._T._Z.

Q. .N.T.IN1.D.W1.S1._Z._Z._Z._Z._T._Z.

Q. .N.T.IN1.C.W1.S1._Z._Z._Z._Z._T._Z.

Q. .N.T.IN1.B.W1.S1._Z._Z._Z._Z._T._Z.

Q. .N.T.SB.D.W1.S1_Z._Z._Z._Z._T._Z.

Q. .N.T.SB.C.W1.S1_Z._Z._Z._Z._T._Z.

Q. .N.T.SB.B.W1.S1_Z._Z._Z._Z._T._Z.

Q. .N.T.SA.D.W1.S1_Z._Z._Z._Z._T._Z.

Q. .N.T.SA.C.W1.S1._Z._Z._Z._Z._T._Z.

Q. .N.T.SA.B.W1.S1_Z._Z._Z._Z._T._Z.

Q. .N.T.S.D.W1.S1_Z._Z._Z._Z._T._Z.

Q. .N.T.S.C.W1.S1_Z._Z._Z._Z._T._Z.

Q. .N.T.S.B.W1.S1_Z._Z._Z._Z._T._Z.

Q. .N.T.G3.D.W1.S1_Z._Z._Z._Z._T._Z.

Q. .N.T.G3.C.W1.S1._Z._Z._Z._Z._T._Z.

Q. .N.T.G3.B.W1.S1_Z._Z._Z._Z._T._Z.

Q. .N.T.G1.D.W1.S1._Z._Z._Z._Z._T._Z.

Q. .N.T.G1.C.W1.S1._Z._Z._Z._Z._T._Z.

Q. .N.T.G1.B.W1.S1._Z._Z._Z._Z._T._Z.

Q. .N.T.G.D.W1.S1_Z._Z._Z._Z._T._Z.

Q. .N.T.G.C.W1.S1._Z._Z._Z._Z._T._Z.

Q. .N.T.G.B.W1.S1_Z._Z._Z._Z._T._Z.

Q. .N.T.GS.D.W1.S1_Z._Z._Z._Z._T._Z.

Q. .N.T.GS.C.W1.S1._Z._Z._Z._Z._T._Z.

Q. .N.T.GS.B.W1.S1_Z._Z._Z._Z._T._Z.

Q. .N.T.CA.D.W1.S1._Z._Z._Z._Z._T._Z.

Q. .N.T.CA.C.W1.S1._Z._Z._Z._Z._T._Z.

Q. .N.T.CA.B.W1.S1._Z._Z._Z._Z._T._Z.

دائن

الدخل األويل

مدين

دائن

مدين

دائن

مدين

دائن

مدين

دائن

السلع واخلدمات

مدين

التواتر
البلد املرجعي أو املنطقة
املرجعية

N

_Z

_T

_Z

_Z

_Z

_Z

S1

مؤشر التعديل

N

_Z

_T

_Z

_Z

_Z

_Z

S1

القيود احملاسبية

N

_Z

_T

_Z

_Z

_Z

_Z

Q. .N.T.D1.D.W1.S1._Z._Z._Z._Z._T._Z.

بند احلسابات الدولية

N

_Z

_T

_Z

_Z

_Z

_Z

Q

املنطقة املقابلة

N

_Z

_T

_Z

_Z

_Z

N

القطاع املرجعي

N

_Z

_T

_Z

_Z

_Z

T

الفئة الوظيفية

N

_Z

_T

_Z

_Z

D1

تصنيف األصول من األدوات

N

_Z

_T

_Z

_Z

D

أجل االستحقاق

N

_Z

_T

_Z

W1

القطاع املقابل

N

_Z

_T

_Z

S1

عملة التقويم

N

_Z

_T

_Z

التقييم

N

_Z

_T

_Z

منهجية إعداد البيانات
N

_Z

_Z

مكمل العنوان

N

_Z

_Z

مفتاح السلسلة الزمنية

N

_T

مدين

دائن

تعويضات العاملين

مدين

خدمات الصيانة واإلصالح غير املدرجة يف موضع آخر

مدين

دائن

خدمات الصناعة التحويلية للمدخالت املادية اململوكة آلخرين

اخلدمات

مدين

دائن

الذهب غير النقدي

البضائع العامة على أساس ميزان املدفوعات

السلع

مدين

دائن

دائن

N

_Z

احلساب اجلاري

N

وحدة القياس

()يتبع

مؤشر التدفقات واألرصدة

غير مسجلة يف البورصة

أسهم أو وحدات صناديق االستثمار

قصيرة األجل

طويلة األجل

التواتر
البلد املرجعي أو املنطقة
املرجعية
مؤشر التعديل
Q. .N.T.FA.N.W1.S1._Z.F._Z._Z._T._Z.
Q. .N.T.FA.N.W1.S1.P.F._Z._Z._T._Z.
Q. .N.T.FA.A.W1.S1.P.F._Z._Z._T._Z.
Q. .N.T.FA.A.W1.S1.P.F5._Z._Z._T._Z.
Q. .N.T.FA.A.W1.S1.P.F51._Z._Z._T._Z.
Q. .N.T.FA.A.W1.S1.P.F511._Z._Z._T._Z.
Q. .N.T.FA.A.W1.S1.P.F512._Z._Z._T._Z.
Q. .N.T.FA.A.W1.S1.P.F52._Z._Z._T._Z.
Q. .N.T.FA.A.W1.S1.P.F52B._Z._Z._T._Z.
Q. .N.T.FA.A.W1.S1.P.F521._Z._Z._T._Z.
Q. .N.T.FA.A.W1.S1.P.F3.T._Z._T._Z.
Q. .N.T.FA.A.W1.S121.P.F3.T._Z._T._Z.
Q. .N.T.FA.A.W1.S121.P.F3.S._Z._T._Z.
Q. .N.T.FA.A.W1.S121.P.F3.L._Z._T._Z.
Q. .N.T.FA.A.W1.S1X.P.F3.T._Z._T._Z.

القيود احملاسبية
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

بند احلسابات الدولية
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

املنطقة املقابلة
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T

القطاع املرجعي
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA

الفئة الوظيفية
N
N
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

تصنيف األصول من األدوات
W1
W1
W1
W1
W1
W1
W1
W1
W1
W1
W1
W1
W1
W1
W1

أجل االستحقاق
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S121
S121
S121
S1X

القطاع املقابل
_Z
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

التقييم
F
F
F
F5
F51
F511
F512
F52
F52B
F521
F3
F3
F3
F3
F3

منهجية إعداد البيانات
_Z
_Z
_Z
_Z
_Z
_Z
_Z
_Z
_Z
_Z
_T
_T
S
L
_T

عملة التقويم
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مكمل العنوان

_Z
_Z
_Z
_Z
_Z
_Z
_Z
_Z
_Z
_Z
_Z
_Z
_Z
_Z
_Z

مفتاح السلسلة الزمنية

_T
_T
_T
_T
_T
_T
_T
_T
_T
_T
_T
_T
_T
_T
_T

_Z
_Z
_Z
_Z
_Z
_Z
_Z
_Z
_Z
_Z

N
_T
_T
_T
_T
_T
_T
_T
_T
_T
_T

_Z
_Z
_Z
_Z
_Z
_Z
_Z
_Z
_Z
_Z
_Z

_T
_T
_T
S
L
_Z
_Z
_Z
_Z
_Z
_Z

_Z
F3
F3
F3
F3
F
F5
F51
F511
F512
F52

F3
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

S1X
S1X
S13
S13
S13
S1
S1
S1
S1
S1
S1

W1
W1
W1
W1
W1
W1
W1
W1
W1
W1
W1

A
A
A
A
A
L
L
L
L
L
L

FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA

T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

Q. .N.T.FA.A.W1.S1X.P.F3.S._Z._T._Z.
Q. .N.T.FA.A.W1.S1X.P.F3.L._Z._T._Z.
Q. .N.T.FA.A.W1.S13.P.F3.T._Z._T._Z.
Q. .N.T.FA.A.W1.S13.P.F3.S._Z._T._Z.
Q. .N.T.FA.A.W1.S13.P.F3.L._Z._T._Z.
Q. .N.T.FA.L.W1.S1.P.F._Z._Z._T._Z.
Q. .N.T.FA.L.W1.S1.P.F5._Z._Z._T._Z.
Q. .N.T.FA.L.W1.S1.P.F51._Z._Z._T._Z.
Q. .N.T.FA.L.W1.S1.P.F511._Z._Z._T._Z.
Q. .N.T.FA.L.W1.S1.P.F512._Z._Z._T._Z.
Q. .N.T.FA.L.W1.S1.P.F52._Z._Z._T._Z.

قصيرة األجل

طويلة األجل

احلكومة العامة

قصيرة األجل

طويلة األجل

غير مسجلة يف البورصة

أسهم أو وحدات صناديق االستثمار

السلطات النقدية (حسب االقتضاء)

البنك املركزي

سندات الدين

حصص أو وحدات صناديق سوق املال

إعادة استثمار األرباح

مسجلة يف البورصة

سندات امللكية بخالف أسهم صناديق االستثمار

حصص امللكية وأسهم صناديق االستثمار

صايف اقتناء األصول املالية

استثمار احلافظة

_Z
_Z
_Z
_Z
_Z
_Z
_Z
_Z
_Z
_Z
_Z
_Z
_Z
_Z
_Z

احلساب املايل-صايف اإلقراض (/)+صايف االقتراض ()-

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

N
N
N

N

_Z
_Z

_T
_T
_T
_T
_T
_T

_Z
_Z
_Z
_Z
_Z
_Z

_Z
_Z
_T
_T
S
L

F52B
F521
F3
F3
F3
F3

P
P
P
P
P
P

S1
S1
S1
S121
S121
S121

W1
W1
W1
W1
W1
W1

L
L
L
L
L
L

FA
FA
FA
FA
FA
FA

T
T
T
T
T
T

N
N
N
N
N
N

Q
Q
Q
Q
Q
Q

Q. .N.T.FA.L.W1.S1.P.F52B._Z._Z._T._Z.
Q. .N.T.FA.L.W1.S1.P.F521._Z._Z._T._Z.
Q. .N.T.FA.L.W1.S1.P.F3.T._Z._T._Z.
Q. .N.T.FA.L.W1.S121.P.F3.T._Z._T._Z.
Q. .N.T.FA.L.W1.S121.P.F3.S._Z._T._Z.
Q. .N.T.FA.L.W1.S121.P.F3.L._Z._T._Z.

إعادة استثمار األرباح

حصص أو وحدات صناديق سوق املال

قصيرة األجل

طويلة األجل

مسجلة يف البورصة

سندات امللكية بخالف أسهم صناديق االستثمار

حصص امللكية وأسهم صناديق االستثمار

صايف حتمل اخلصوم

N
N
N
N
N
N

N
N

_Z
_Z
_Z
_Z

البنك املركزي

سندات الدين
N
N
N
N
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استمارات املسح النموذجية

اجلدول م :1-8:نبذة عن استمارات املسح النموذجية
النطاق والغرض

تعليقات أخرى

رقم االستمارة وعنوانها
 -1املسح االستطالعي

جتمــع هــذه االســتمارة معلومــات عــن نــوع وحجــم
نشــاط جمموعــات املؤسســات الــذي يتــم إبــاغ
بياناتــه يف ميــزان املدفوعــات ووضــع االســتثمار
الــدويل .وتتيــح املعلومــات الالزمــة ملســك ســجل
للشــركات إلعــداد بيانــات ميــزان املدفوعــات
ووضــع االســتثمار الــدويل.

يمكــن اعتبــار هــذه االســتمارة بمثابــة نمــوذج
مرجعــي جلمــع املعلومــات .وتســتخدم هــذه
االســتمارة خانــات االختيــار بغــرض التشــجيع على
ســرعة اإلجابــة .ويمكــن إجــراء بعــض التعديــات
عليهــا لتحويلهــا إىل ســجل ألغــراض نظــام إبــاغ
بيانــات املعامــات الدوليــة.

 -2استمارة سجل الشركات

تســجل هــذه االســتمارة بيانــات تفصيليــة عــن هذه االستمارة معدة لالستخدام الداخلي.
جمموعــات املؤسســات ونــوع وحجــم نشــاطها
الــذي يتــم إبــاغ بياناتــه يف ميــزان املدفوعــات
ووضــع االســتثمار الــدويل .وتتيــح هــذه االســتمارة
املعلومــات الالزمــة إلعــداد تصميمــات جمــع
بيانــات ميــزان املدفوعــات ووضــع االســتثمار
الــدويل وإدارة تلــك البيانــات.

 1-3نظام إبالغ بيانات املعامالت الدولية—
املدفوعات واملتحصالت

جتمــع هــذه االســتمارة بيانــات املعامــات الفرديــة
التــي يتــم إبالغهــا إىل النظــام املصــريف عــن طريــق
عمــاء البنــوك أو البنــوك نفســها بالنيابــة عــن
عمالئهــا.
تعــرض هــذه االســتمارة كيفيــة اســتخدام نظــام ال يوصــى بإعــداد إحصــاءات الســلع علــى أســاس
إبــاغ بيانــات املعامــات الدوليــة يف رصــد نظــام إبــاغ بيانــات املعامــات الدوليــة بســبب
أوجــه القصــور املذكــورة يف الفصــل احلــادي عشــر.
بيانــات الســلع واملعامــات.

 2-3نظام إبالغ بيانات املعامالت الدولية —
الواردات والصادرات
 3-3نظام إبالغ بيانات املعامالت الدولية —
الشركات

 4-3نظام إبالغ بيانات املعامالت الدولية —
البنوك

 5-3نظام إبالغ بيانات املعامالت الدولية—
سجل معامالت البنوك

هــذه االســتمارة معــدة الســتخدام اجلهــات القائمــة
باإلبــاغ املباشــر الشــامل ،وتغطــي املعامــات
املنفــذة مــن خــال حســابات الشــركات بالعمــات
األجنبيــة لــدى البنــوك احملليــة ،واحلســابات
املصرفيــة لــدى البنــوك غيــر املقيمــة ،واملعامــات
غيــر النقديــة ،ومراكــز األصــول واخلصــوم
اخلارجيــة ،كمــا تســتخدمها أيضــا اجلهــات القائمــة
باإلبــاغ املباشــر اجلزئــي .وتتضمــن االســتمارة
املعامــات املنفــذة مــن خــال احلســابات
املصرفيــة للشــركات لــدى البنــوك غيــر املقيمــة بمــا
يف ذلــك املراكــز.
هذه االستمارة جتمع بيانات عن مراكز البنوك.
هــذه االســتمارة جتمــع بيانــات عــن تدفقــات
املعامــات يف البنــوك.

مرفق االستمارات من  1-3إىل  5-3بشأن نظام يعــرض هــذا املرفــق قائمــة تتضمــن عينــة مــن رمــوز
املعامــات وغيرهــا مــن الرمــوز املســتخدمة يف
إبالغ بيانات املعامالت الدولية  -التبويبات
نظــام إبــاغ بيانــات املعامــات الدوليــة.
 -4السلع

هــذه االســتمارة جتمــع بيانــات شــاملة وبيانــات تعــرض هــذه االســتمارة طــرق جمــع خمتلــف
خمتــارة عــن الصــادرات والــواردات الســلعية ،البيانــات عــن الســلع ،بمــا يف ذلــك خدمــات
وعــن املتحصــات واملدفوعــات املســتحقة عــن الصناعــة التحويليــة واإلصالحــات.
اإلصالحــات وخدمــات الصناعــة التحويليــة.

استمارات املسح النموذجية
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 -5السلع قيد املتاجرة

هــذه االســتمارة جتمــع البيانــات الالزمــة لقيــد
معامــات املتاجــرة يف ميــزان املدفوعات .وينبغي
جمــع البيانــات علــى أســاس إجمــايل موزعــة حســب
الســلع األساســية واالقتصــاد الشــريك حيثمــا أمكــن.

 -6التجارة الدولية يف اخلدمات

هــذه االســتمارة جتمــع بيانــات عــن اخلدمــات غيــر يمكــن اســتحداث اســتمارات منفصلــة بغــرض جمــع
املدرجــة يف االســتمارات مــن  7إىل  13واالســتمارةين معلومــات عــن جوانــب حمــددة مرتبطــة باخلدمــات
(كتوفيــر اخلدمــات املاليــة علــى ســبيل املثــال).
 21و 22ألغــراض إعــداد خمتلــف بنــود اخلدمــات.

 -7خدمات الصناعة التحويلية

هــذه االســتمارة حتــوي عينــة الســتبيان حــول
خدمــات الصناعــة التحويليــة للمدخــات املاديــة
اململوكــة آلخريــن.

 -8شركات النقل املقيمة

هــذه االســتمارة جتمــع بيانــات عــن أربــاح ونفقــات يمكــن تعديــل االســتمارة لتتناســب مــع خمتلــف
شــركات النقــل املقيمــة ألغــراض إعــداد بنــود النقــل وســائل النقــل .ويمكــن اســتحداث عــدة اســتمارات
إضافيــة متخصصــة اســتنادا إىل االســتمارة
وبعــض الســلع.
األسا ســية.

 -9املعامالت مع شركات النقل غير املقيمة

جتمــع هــذه االســتمارة بيانــات مــن املقيميــن يمكــن تعديــل االســتمارة لتتناســب مــع خمتلــف
عــن أربــاح ونفقــات شــركات النقــل غيــر املقيمــة وســائل النقــل .ويمكــن اســتحداث عــدة اســتمارات
إضافيــة متخصصــة اســتنادا إىل االســتمارة
ألغــراض إعــداد بنــود النقــل وبعــض الســلع.
األسا ســية.

 -10السفر

جتمــع هــذه االســتمارة بيانــات عــن الوســائل يمكــن اســتحداث عــدة اســتمارات متخصصــة
املســتخدمة يف ســداد قيمــة خدمــات الســفر اســتنادا إىل هــذه االســتمارة.
واخلدمــات ذات الصلــة ألغــراض إعــداد بنــد الســفر.

 -11خدمات البناء

جتمــع هــذه االســتمارة معلومــات عــن خدمــات
البنــاء يف اخلــارج ،وخدمــات البنــاء يف االقتصــاد
القائــم بإعــداد البيانــات ،إىل جانــب بيانــات عــن
مشــروعات البنــاء قصيــرة األجــل وطويلــة األجــل.

 -12معامالت التأمين الدولية

جتمــع هــذه االســتمارة معلومــات عــن أنشــطة توضــح هــذه االســتمارة طــرق جمــع بيانــات
التأميــن وإعــادة التأميــن التــي تمارســها الشــركات متنوعــة مرتبطــة بقطــاع التأميــن.
املقيمة .وتستخدم هذه البيانات يف إعداد بيانات
اخلدمــات ،والتحويــات اجلاريــة والرأســمالية،
ووضــع االســتثمار الــدويل.

 -13خدمات املعاشات التقاعدية الدولية

جتمــع هــذه االســتمارة معلومــات عــن األنشــطة توضــح هــذه االســتمارة طــرق جمــع بيانــات
التقاعديــة لصناديــق معاشــات التقاعــد املقيمــة .متنوعــة ،ال ســيما املرتبطــة بعمليــات صناديــق
وتســتخدم البيانــات يف إعــداد بنــود اخلدمــات معاشــات التقاعــد.
والتحويــات اجلاريــة واملعامــات املاليــة ووضــع
االســتثمار الــدويل.

 -14السفارات األجنبية واملؤسسات الدولية

جتمــع هــذه االســتمارة بيانــات عــن األجــور
والرواتــب املدفوعــة للعمالــة احملليــة ،والنفقــات
األخــرى للســفارات ،واملعونــة األجنبيــة ،والتمويــل
الرســمي .وتســتخدم هــذه البيانــات يف إعــداد
بنــود تعويضــات العامليــن ،واخلدمــات احلكوميــة،
والتحويــات اجلاريــة ،واحلســاب املــايل ،ووضــع
االستثمار الدويل ،ودخل االستثمار.

رغــم أنــه ال يمكــن إرغــام اجمليبيــن علــى هــذه
االســتمارة ،وهــم مــن غيــر املقيميــن ،علــى اســتيفاء
بياناتهــا فقــد جنــح عــدد مــن البلــدان يف جمــع
معلومــات باســتخدام اســتمارات مشــابهة.
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 -15منظمــات املعونــة واملنظمــات اخليريــة جتمــع هــذه االســتمارة بيانــات عــن دخــل توضــح هــذه االســتمارة طــرق جمــع بيانات متنوعة
منظمــات املعونــة واملنظمــات اخليريــة األخــرى مرتبطــة بعمليــات منظمــات املعونــة واملنظمــات
ا خلا صــة
اخلاصــة ،وتعويضــات العامليــن بهــا ،وحتويالتهــا اخليريــة اخلاصــة ،بمــا يف ذلــك عالقتهــا مــع
الكيانــات غيــر املقيمــة.
الرأ ســمالية.
 -16التحويــات اجلاريــة ،واملنــح ،واملســاعدة جتمــع هــذه االســتمارة معلومــات عــن التحويــات يمكــن اســتخدام املعلومــات يف إعــداد بنــود
اجلاريــة واملنــح واملســاعدة الفنيــة .ويطلــب القســم التحويــات اجلاريــة يف حســاب الدخــل الثانــوي
الفنيــة
ألــف يف هــذه االســتمارة معلومــات عــن التحويــات والتحويــات الرأســمالية يف احلســاب الرأســمايل.
النقديــة والعينيــة التــي تتلقاهــا احلكومــة والقطــاع
اخلــاص ،بمــا يف ذلــك املنظمــات غيــر احلكوميــة.
ويتعلــق القســم بــاء يف االســتمارة باملســاعدة
الفنيــة املقدمــة إىل االقتصــاد يف صــورة أعمــال
مرتبطــة بمشــروعات أو بعثــات موظفيــن.
 -17املطالبــات املاليــة علــى غيــر املقيميــن جتمــع هــذه االســتمارة بيانــات عــن التدفقــات
املاليــة ،واملراكــز ،وبنــود املطابقــة ،والدخــل،
واخلصوم املستحقة لهم
وخدمــات ماليــة معينــة ،والضرائــب املســتقطعة
مــن املنبــع .وتســتخدم البيانــات يف إعــداد بنــود
احلســاب املــايل ووضــع االســتثمار الــدويل ودخــل
االســتثمار واخلدمــات املاليــة والتحويــات
اجلار يــة.

يمكــن يف الواقــع العملــي اســتحداث عــدة اســتمارات
اســتنادا إىل هــذه االســتمارة ،أو إعــداد صيــغ أبســط
لنفــس االســتمارة .ومــن أمثلــة ذلــك االســتمارة رقــم
 18املرتبطــة باالســتثمار األجنبــي املباشــر علــى
وجــه التحديــد.

 -18االستثمار األجنبي املباشر

هــذه االســتمارة جتمــع حتديــدا بيانــات عــن بنــود هــذه االســتمارة صيغــة أضيــق نطاقــا لالســتمارة
االســتثمار األجنبي املباشــر الواردة يف االســتمارة رقــم  ،17حيــث جتمــع بيانــات عــن االســتثمار
األجنبــي املباشــر علــى وجــه التحديــد.
رقــم .17

 -19األوراق املالية الدولية

جتمع هذه االســتمارة بيانات من جهات الوســاطة
املاليــة عمــا يرتبــط بــاألوراق املاليــة الدوليــة
مــن معامــات ماليــة ومراكــز ودخــل وخدمــات
ماليــة وضرائــب مســتقطعة مــن املنبــع .وتســتخدم
البيانــات يف إعــداد بنــود احلســاب املــايل ووضــع
االســتثمار الــدويل ودخــل االســتثمار واخلدمــات
املاليــة والتحويــات اجلاريــة.

يمكــن اســتخدام هــذه االســتمارة إمــا يف مســح
املؤسســات أو يف نظــام إبــاغ بيانــات املعامــات
الدوليــة .وتقــوم هــذه االســتمارة علــى افتــراض
توافــر بيانــات شــاملة مــن مصــدر واحــد ،ويجــب
تعديلهــا إن مل يتحقــق هــذا االفتــراض .وبالنســبة
ملســوح املؤسســات ،ينبغــي أن يضمــن معــدو
البيانــات الفصــل علــى نحــو واضــح بيــن البيانــات
املبلغــة يف االســتمارة ( 17أو مثيلهــا) والبيانــات
املبلغــة يف االســتمارة  19وجتنــب ازدواجيــة
احلســاب.

 -20حيــازات عقــود املشــتقات املاليــة املبرمــة مــع جتمــع هــذه االســتمارة معلومــات عــن حيــازات يتــم جمــع البيانــات حســب أنــواع أدوات املشــتقات
غيــر املقيميــن واملعامــات فيها
عقــود املشــتقات املاليــة املبرمــة مــع غيــر املقيميــن (عقــود اخليــار ،العقــود املســتقبلية واآلجلــة ،وعقــود
املبــادالت) .وتتضمــن تعليمــات اإلبــاغ شــرحا
واملعامــات فيهــا.
لكيفيــة اســتيفاء بيانــات االســتمارة.
 -21السفر :املقيمون العائدون

جتمــع هــذه االســتمارة بيانــات مــن املقيميــن
العائديــن عــن نفقاتهــم علــى الســلع واخلدمــات
وعمــا تلقــوه مــن دخــل ومبالــغ أخــرى يف اخلــارج.
وتســتخدم البيانــات يف األســاس إلعــداد بنــود
الســفر وتعويضــات العامليــن.

هــذه االســتمارة مصممــة كــي يقــوم املقيمــون
العائــدون باســتيفاء بياناتهــا عنــد عودتهــم إىل
االقتصــاد القائــم بإعــداد البيانــات .ويمكــن بــدال
مــن ذلــك إدراج األســئلة يف مســوح األســر املعيشــية
لإلجابــة عليهــا يف فتــرة الحقــة لعودتهــم.
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اجلدول م :1-8:نبذة عن استمارات املسح النموذجية (تتمة)
رقم االستمارة وعنوانها
 -22السفر :غير املقيمين املغادرين

النطاق والغرض

تعليقات أخرى

جتمــع هــذه االســتمارة بيانــات مــن غيــر املقيميــن
املغادريــن مــن االقتصــاد عــن نفقاتهــم علــى الســلع
واخلدمــات ومــا اكتســبوه مــن دخــل ومبالــغ أخــرى
يف االقتصــاد القائــم بإعــداد البيانــات .وتســتخدم
البيانــات يف األســاس إلعــداد بنــود الســفر
وتعويضــات العامليــن.

هــذه االســتمارة مصممــة كــي يقــوم غيــر املقيميــن
املغادريــن باســتيفاء بياناتهــا مباشــرة قبــل
مغادرتهــم االقتصــاد القائــم بإعــداد البيانــات.
ويمكــن بــدال مــن ذلــك االســتناد إىل هــذه االســتمارة
يف إجــراء مســح مــن خــال مقابلــة غيــر املقيميــن.

 -23املعامــات الدوليــة لألســر املعيشــية تطلــب هــذه االســتمارة بيانــات ذات أهميــة خاصــة
لألســر املعيشــية.
و مر ا كز هــا
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مرشد جتميع بيانات ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل

اﻟﺸﻌﺎر

ﻳﺮﺟﻰ ﺗﺼﺤﻴﺢ
أي أﺧﻄﺎء ﰲ
ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺻﻴﻒ

ﻣﺴﺢ ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت
اﻻﺳﺘﻤﺎرة  —١اﳌﺴﺢ اﻻﺳﺘﻄﻼﻋﻲ
___________
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
اﻟﺮﻗﻢ اﳌﺮﺟﻌﻲ

ﻗﺴﻢ ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت
وزارة اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ
أرﻛﺎدﻳﺎ
(XXX) XXX-XXXX
ﻫﺎﺗﻒ
(XXX) XXX-XXXX
ﻓﺎﻛﺲ
اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﱐbop@stat.com :
اﻻﺳﺘﻼم
اﻟﺘﻨﻘﻴﺢ
اﳌﺮاﺟﻌﺔ

ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻓﻘﻂ

اﻟﺮﺑﻊ اﳌﻨﺘﻬﻲ ﰲ ﺷﻬﺮ /ﻳﻮم /ﺳﻨﺔ
ﻳﺮﺟﻰ ﻗﺮاءة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎرة.
ﺳــﻠﻄﺔ ﺟﻤــﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت :ﺑﻤﻮﺟــﺐ ﻗﺎﻧــﻮن اﻹﺣﺼــﺎءات ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨــﺪا ،ﻳﻨﺒﻐــﻲ ﻷﺣــﺪ ﳑﺜﻠــﻲ اﻟﺸــﺮﻛﺔ اﻟﺘــﻲ ﺗــﻢ إرﺳــﺎل ﻫــﺬه اﻻﺳــﺘﻤﺎرة إﻟﻴﻬــﺎ اﺳــﺘﻴﻔﺎء
ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎرة وإﻋﺎدﺗﻬﺎ إﱃ وزارة اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ.
اﻟﺴﺮﻳﺔ :ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺣﺼﺎءات ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا ﻳﻜﻔﻞ ﺳﺮﻳﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬه اﻻﺳﺘﻤﺎرة.
اﻟﻐــﺮض ﻣــﻦ ﺟﻤــﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت :ﲡﻤــﻊ ﻫــﺬه اﻻﺳــﺘﻤﺎرة ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎت ﺑﻐــﺮض ﲢﺪﻳــﺪ اﻟﺸــﺮﻛﺎت اﻟﺘــﻲ ﻳﻨﺒﻐــﻲ إدراﺟﻬــﺎ ﰲ ﻣﺴــﻮح ﻣﻴــﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋــﺎت أو
وﺿــﻊ اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر اﻟــﺪوﱄ ،وﺗﺴــﺘﺨﺪم ﻫــﺬه اﳌﺴــﻮح ﺑﺪورﻫــﺎ ﰲ إﻋــﺪاد إﺣﺼــﺎءات ﻣﻴــﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋــﺎت ووﺿــﻊ اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر اﻟــﺪوﱄ ﻟﺪوﻟــﺔ ﻧﻴﻮﻟﻨــﺪا .وﺗﻨﺸــﺮ
ﻫﺬه اﻹﺣﺼﺎءات ﻋﻠﻰ أﺳﺎس رﺑﻊ ﺳﻨﻮي ﰲ ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ووﺿﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺪوﱄ اﻟﺬي ﺗﺼﺪره وزارة اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ.
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت :اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﰲ ﻫﺬه اﻻﺳــﺘﻤﺎرة ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺸــﻤﻞ اﻟﺸــﺮﻛﺔ اﻟﺘﻲ أرﺳــﻠﺖ إﻟﻴﻬﺎ ﻫﺬه اﻻﺳــﺘﻤﺎرة وأي ﺷــﺮﻛﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﰲ دوﻟﺔ
ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا.
ﻣﻮﻋﺪ اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ :ﻳﺮﺟﻰ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎرة وإﻋﺎدﺗﻬﺎ ﰲ اﳌﻈﺮوف ﻣﺪﻓﻮع اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﺮﻓﻖ ﰲ ﻣﻮﻋﺪ ﻏﺎﻳﺘﻪ ﺷﻬﺮ /ﻳﻮم /ﺳﻨﺔ.
ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ :ﻳﺮﺟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻻﺳﺘﻤﺎرة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺒﺮﻳﺪ )اﻟﻌﻨﻮان( أو اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﱐ ).(bop@stat.com
اﳌﺴــﺎﻋﺪة :ﻟﻼﺳﺘﻔﺴــﺎرات أو ﻃﻠــﺐ اﳌﺴــﺎﻋﺪة ﺑﺨﺼــﻮص ﻫــﺬه اﻻﺳــﺘﻤﺎرة ،ﻳﺮﺟــﻰ اﻻﺗﺼــﺎل ﺑﺎﻟﻬﺎﺗــﻒ رﻗــﻢ  (XXX) XXX-XXXXأو إرﺳــﺎل ﺑﺮﻳــﺪ
إﻟﻜﺘﺮوﱐ إﱃ .bop@stat.com
ﻣﻊ ﺟﺰﻳﻞ اﻟﺸﻜﺮ :ﻧﻘﺪر ﺣﺴﻦ ﺗﻌﺎوﻧﻜﻢ اﻟﺬي ﻳﻜﻔﻞ دﻗﺔ إﺣﺼﺎءات ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ووﺿﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺪوﱄ.
ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎرة ،ﻳﺮﺟﻰ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻨﺴﺨﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﺳﺠﻼﺗﻜﻢ.
ﺟﻮن ﺳﻤﻴﺚ
ﺧﺒﻴﺮ إﺣﺼﺎﺋﻲ
ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا
إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﻳﻜﻢ أي اﺳﺘﻔﺴﺎرات ﺑﺸﺄن ﻫﺬه اﻻﺳﺘﻤﺎرة ،ﻳﺮﺟﻰ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﺸﺨﺺ اﳌﻮﺿﺤﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻪ أدﻧﺎه:
اﻻﺳﻢ:

رﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ:

(

)

اﳌﺴﻤﻰ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ:

رﻗﻢ اﻟﻔﺎﻛﺲ:

(

)

رﻣﺰ اﳌﻨﻄﻘﺔ
رﻣﺰ اﳌﻨﻄﻘﺔ
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اﻻﺳﺘﻤﺎرة  - ١اﳌﺴﺢ اﻻﺳﺘﻄﻼﻋﻲ
ﻣﻠﺤﻮﻇﺎت ﻋﺎﻣﺔ

 -١ﻳﻨﺒﻐــﻲ اﺳــﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧــﺎت ﻫــﺬه اﻻﺳــﺘﻤﺎرة ﺑﺒﻴﺎﻧــﺎت اﻟﺸــﺮﻛﺔ اﻟــﻮارد اﺳــﻤﻬﺎ ﰲ اﻟﺼﻔﺤــﺔ  ١وأي ﺷــﺮﻛﺎت ﺗﺎﺑﻌــﺔ ﻟﻬــﺎ ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨــﺪا .وﰲ ﺣﺎﻟــﺔ
وﺟﻮد أي أﺧﻄﺎء ﰲ اﻟﻌﻨﻮان ،ﻳﺮﺟﻰ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻷﺧﻄﺎء ﻗﺒﻞ إﻋﺎدة اﻻﺳﺘﻤﺎرة.
 -٢ﻏﻴــﺮ اﳌﻘﻴــﻢ ﻫــﻮ ﺷــﺨﺺ أو ﺷــﺮﻛﺔ أو أي ﻣﻨﻈﻤــﺔ أﺧــﺮى ﻳﻘــﻊ ﻣﻘــﺮ إﻗﺎﻣﺘــﻪ اﳌﻌﺘــﺎد ﰲ اﻗﺘﺼــﺎد آﺧــﺮ ﺑﺨــﻼف ﻧﻴﻮﻟﻨــﺪا .وﺗﻌﺘﺒــﺮ اﻟﺸــﺮﻛﺎت
اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳــﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌــﺔ ﻟﺸــﺮﻛﺎت ﻏﻴــﺮ ﻣﻘﻴﻤــﺔ ﺑﻤﺜﺎﺑــﺔ ﺷــﺮﻛﺎت ﻣﻘﻴﻤــﺔ ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨــﺪا .وﺑﺎﳌﺜــﻞ ،ﺗﻌﺘﺒــﺮ اﻟﺸــﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌــﺔ ﻟﺸــﺮﻛﺎت ﻧﻴﻮﻟﻨﺪﻳــﺔ ﻏﻴــﺮ
ﻣﻘﻴﻤﺔ.
 -٣ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﻴﻢ ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪي.

اﻟﻘﺴﻢ أﻟﻒ  -أﺳﺌﻠﺔ ﺗﻤﻬﻴﺪﻳﺔ
 -١ﻫﻞ ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ١ﻟﺸﺮﻛﺔ أﺧﺮى ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا؟

ﻧﻌﻢ

[ ]

ﻻ

[ ]

إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻧﻌﻢ ،ﻳﺮﺟﻰ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﺒﺎﺷﺮة إﱃ اﻟﺴﺆال  ١٣دون اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺴﺒﻘﻪ ﻣﻦ أﺳﺌﻠﺔ.
 -٢ﻫﻞ ﻟﻬﺬه اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺷﺮﻛﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا؟

ﻧﻌﻢ

[ ]

ﻻ

[ ]

إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻧﻌﻢ ،ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﺸﺮﻛﺔ واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا.

اﻟﻘﺴﻢ ﺑﺎء  -اﳌﺎﻟﻜﻮن ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﻴﻦ
 -٣ﻫﻞ ﻛﺎن ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻣﺎﻟﻜﻮن ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﻤﻴﻦ ﰲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠XX؟
)ﻳﻜﻮن ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻣﺎﻟﻜﻮن ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﻤﻴﻦ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻓﺮﻋﺎ أو ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ
ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﻤﺔ أو إذا ﻛﺎن ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺴﺎﻫﻤﻮن ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﻤﻴﻦ(.
إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻻ ،ﻳﺮﺟﻰ اﻻﻧﺘﻘﺎل إﱃ اﻟﺴﺆال .٤

ﻧﻌﻢ

[ ]

ﻻ

[ ]

٣أ -ﻫﻞ ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ؟

ﻧﻌﻢ

[ ]

ﻻ

[ ]

٣ب -ﻫﻞ ﻳﻤﺘﻠﻚ ﻣﺴﺎﻫﻢ واﺣﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﻢ )أو ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﻴﻦ اﳌﺮﺗﺒﻄﻴﻦ(
ﻣﻦ ٪١٠إﱃ  ٪٥٠ﻣﻦ اﻷﺳﻬﻢ اﳌﺎﻧﺤﺔ ﳊﻖ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﰲ ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺔ أو أي ﻣﻦ
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا؟

ﻧﻌﻢ

[ ]

ﻻ

[ ]

إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺆال ٣أ أو اﻟﺴﺆال ٣ب ﻧﻌﻢ ،ﻳﺮﺟﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ أﺳﻤﺎء اﳌﺎﻟﻜﻴﻦ،
وﺣﺼﺼﻬﻢ ،واﺳﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﳌﺴﺎﻫﻢ ﻓﻴﻬﺎ.
 -٤ﻫﻞ أي ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻘﻴﻤﺔ ﺳﻮاء ﺗﺎﺑﻌﺔ أو ﻓﺮع ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﻤﺔ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﻣﻦ  ٪١٠إﱃ  ٪٥٠ﻣﻦ
اﻷﺳﻬﻢ اﳌﺎﻧﺤﺔ ﳊﻖ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﰲ ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺔ أو اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﰲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠XX؟
إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻧﻌﻢ ،ﻳﺮﺟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ.

ﻧﻌﻢ

[ ]

١اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻫﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﳌﺎﻟﻜﻬﺎ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻴﻬﺎ — أي أﻧﻪ ﻳﻤﺘﻠﻚ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٪٥٠ﻣﻦ اﻷﺳﻬﻢ اﳌﺎﻧﺤﺔ ﳊﻖ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ.

ﻻ

[ ]
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اﻟﻘﺴﻢ ﺟﻴﻢ  -ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﺮوع واﻟﺸﺮﻛﺎت ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﺔ
 -٥ﻫﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻬﺬه اﻟﺸﺮﻛﺔ أو ﺷﺮﻛﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ أي ﺷﺮﻛﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﻤﺔ أو ﻛﺎﻧﺖ
ﺗﻤﺘﻠﻚ  ٪١٠أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻷﺳﻬﻢ اﳌﺎﻧﺤﺔ ﳊﻖ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﰲ ﺷﺮﻛﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﻤﺔ ﰲ
 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ

ﻧﻌﻢ [ ]

ﻻ [ ]

اﻟﻘﺴﻢ دال  -اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﰲ اﻟﺴﻠﻊ ﰲ ﻋﺎم ٢٠١١
ﻧﻌﻢ [ ]

 -٦ﻫﻞ ﻗﺎﻣﺖ ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺔ أو ﺷﺮﻛﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﺑﺘﺼﺪﻳﺮ ﺳﻠﻊ إﱃ اﳋﺎرج أو اﺳﺘﻴﺮاد ﺳﻠﻊ
ﻣﻦ اﳋﺎرج ﺧﻼل ٢٠XX؟
إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻻ ،ﻳﺮﺟﻰ اﻻﻧﺘﻘﺎل إﱃ اﻟﺴﺆال .٧
٦أ -ﻳﺮﺟﻰ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺘﻘﺮﻳﺒﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺷﺮﻛﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﳎﺘﻤﻌﺔ
ﺑﺘﺼﺪﻳﺮﻫﺎ واﺳﺘﻴﺮادﻫﺎ ﰲ ﻋﺎم :٢٠١١
اﻟﺴﻠﻊ اﳌﺼﺪرة
ﺻﻔﺮ
دوﻻر ﻧﻴﻮﻟﻨﺪي ﺣﺘﻰ أﻗﻞ ﻣﻦ ١٠
آﻻف دوﻻر ﻧﻴﻮﻟﻨﺪي
 ١٠آﻻف دوﻻر ﻧﻴﻮﻟﻨﺪي ﺣﺘﻰ
أﻗﻞ ﻣﻦ  ١٠٠أﻟﻒ دوﻻر ﻧﻴﻮﻟﻨﺪي
 ١٠٠أﻟﻒ دوﻻر ﻧﻴﻮﻟﻨﺪي ﺣﺘﻰ أﻗﻞ
ﻣﻦ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻧﻴﻮﻟﻨﺪي
ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻧﻴﻮﻟﻨﺪي

[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]

اﻟﺴﻠﻊ اﳌﺴﺘﻮردة
ﺻﻔﺮ

ﻻ

[ ]

[ ]

دوﻻر ﻧﻴﻮﻟﻨﺪي ﺣﺘﻰ أﻗﻞ ﻣﻦ  ١٠آﻻف
دوﻻر ﻧﻴﻮﻟﻨﺪي

 ١٠آﻻف دوﻻر ﻧﻴﻮﻟﻨﺪي ﺣﺘﻰ أﻗﻞ
ﻣﻦ ١٠٠أﻟﻒ دوﻻر ﻧﻴﻮﻟﻨﺪي
 ١٠٠أﻟﻒ دوﻻر ﻧﻴﻮﻟﻨﺪي ﺣﺘﻰ
أﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻧﻴﻮﻟﻨﺪي
ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻧﻴﻮﻟﻨﺪي ﻓﺄﻛﺜﺮ

[ ]
[ ]
[ ]
[ ]

٦ب -ﻳﺮﺟﻰ وﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻄﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﺻﺎدراﺗﻬﺎ أو وارداﺗﻬﺎ اﻟﺴﻠﻌﻴﺔ  ١٠٠أﻟﻒ دوﻻر ﻧﻴﻮﻟﻨﺪي.
اﻟﺼﺎدرات

اﻟﻮاردات

اﻟﻐﺬاء واﳌﺎﺷﻴﺔ واﳌﺸﺮوﺑﺎت واﻟﺘﺒﻎ
اﳌﻌﺎدن واﻟﻮﻗﻮد وزﻳﻮت اﻟﺘﺸﺤﻴﻢ

[ ]
[ ]

اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ واﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ واﻟﻄﺒﻴﺔ واﻟﺪواﺋﻴﺔ واﳌﻄﺎط واﻷﺳﻤﺪة

[ ]

[ ]

اﳋﺸﺐ واﻟﻮرق وﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﻤﺎ

[ ]
[ ]

[ ]
[ ]

اﻵﻻت ،واﳌﻌﺪات اﳌﻜﺘﺒﻴﺔ وﻣﻌﺪات اﻻﺗﺼﺎل ،واﻟﺴﻠﻊ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ اﻷﺧﺮى ،ﺑﻤﺎ ﰲ ذﻟﻚ
ﻗﻄﻊ اﻟﻐﻴﺎر

[ ]

[ ]

[ ]
[ ]

[ ]
[ ]

اﻟﻔﻠﺰات واﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﻔﻠﺰﻳﺔ ﻏﻴﺮ اﳌﺪرﺟﺔ ﰲ ﻓﺌﺎت أﺧﺮى

[ ]

[ ]

ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺴﻠﻊ اﻷﺧﺮى

[ ]

[ ]

اﻟﻨﺴﻴﺞ واﳌﻼﺑﺲ واﻷﺣﺬﻳﺔ

اﳌﺮﻛﺒﺎت وﻣﻌﺪات اﻟﻨﻘﻞ ،ﺑﻤﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﻗﻄﻊ اﻟﻐﻴﺎر

 -٧ﻫﻞ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻤﺎرس ﻧﺸﺎط اﳌﺘﺎﺟﺮة  -أي ﺷﺮاء اﻟﺴﻠﻊ وإﻋﺎدة ﺑﻴﻌﻬﺎ ،ﺑﻤﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺬﻫﺐ ،ﻧﻌﻢ

ﰲ اﳋﺎرج دون دﺧﻮل اﻟﺴﻠﻊ إﱃ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا؟

[ ]
[ ]

] [

ﻻ

[ ]

استمارات املسح النموذجية
اﻟﻘﺴﻢ ﻫﺎء — اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﰲ اﳋﺪﻣﺎت ﺧﻼل ٢٠XX
ﻧﻌﻢ [ ]

 -٨ﻫﻞ ﺑﺎﻋﺖ ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺔ أو اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﺧﺪﻣﺎت إﱃ ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﻴﻦ أو اﺷﺘﺮت ﺧﺪﻣﺎت
ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﻴﻦ ﺧﻼل ﻋﺎم ٢٠XX؟
)ﺑﻤﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﳌﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ(

ﻻ [ ]

إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻻ ،ﻳﺮﺟﻰ اﻻﻧﺘﻘﺎل إﱃ اﻟﺴﺆال .٩
٨أ -ﻳﺮﺟﻰ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺘﻘﺮﻳﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﺎﱄ:

اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺴﺘﻮردة

اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺼﺪرة

ﺻﻔﺮ
ﻧﻴﻮﻟﻨﺪي
دوﻻر
آﻻف
١٠
ﻣﻦ
أﻗﻞ
ﺣﺘﻰ
ﻧﻴﻮﻟﻨﺪي
دوﻻر
[
 ١٠آﻻف دوﻻر ﻧﻴﻮﻟﻨﺪي ﺣﺘﻰ أﻗﻞ ﻣﻦ  ١٠٠أﻟﻒ
[
دوﻻر ﻧﻴﻮﻟﻨﺪي
 ١٠٠أﻟﻒ دوﻻر ﻧﻴﻮﻟﻨﺪي ﺣﺘﻰ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﻠﻴﻮن
[
دوﻻر ﻧﻴﻮﻟﻨﺪي
[
ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻧﻴﻮﻟﻨﺪي ﻓﺄﻛﺜﺮ

[

]

ﺻﻔﺮ

]

دوﻻر ﻧﻴﻮﻟﻨﺪي ﺣﺘﻰ أﻗﻞ ﻣﻦ  ١٠آﻻف دوﻻر ﻧﻴﻮﻟﻨﺪي [ ]

]

 ١٠آﻻف دوﻻر ﻧﻴﻮﻟﻨﺪي ﺣﺘﻰ أﻗﻞ ﻣﻦ  ١٠٠أﻟﻒ
دوﻻر ﻧﻴﻮﻟﻨﺪي

]
]

[

 ١٠٠أﻟﻒ دوﻻر ﻧﻴﻮﻟﻨﺪي ﺣﺘﻰ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﻠﻴﻮن
دوﻻر ﻧﻴﻮﻟﻨﺪي
ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻧﻴﻮﻟﻨﺪي ﻓﺄﻛﺜﺮ

]

[

]

[

]

[ ]

٨ب -ﻳﺮﺟﻰ وﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻄﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﺻﺎدراﺗﻬﺎ أو وارداﺗﻬﺎ اﳋﺪﻣﻴﺔ  ١٠٠أﻟﻒ دوﻻر ﻧﻴﻮﻟﻨﺪي.
اﻟﺼﺎدرات

اﻟﻮاردات

ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ )اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ(

[

]

ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ واﻹﺻﻼح

[

]

[

ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻘﻞ اﻟﺮﻛﺎب واﻟﺸﺤﻦ

[

]

[

]

اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ أو اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ دون ﻣﺸﻐﻠﻴﻦ

[

]

[

]

ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻨﻘﻞ اﻷﺧﺮى

[

]

[

]

اﻟﺒﻨﺎء
اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ

[

]

[

]

[

]

[

]

[

]

[

]

[

]

[

]

[

]

[

]

[ ]

[

]

[

]

[

]

ﺧﺪﻣﺎت أﻋﻤﺎل أﺧﺮى )ﻳﺮﺟﻰ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ(

[

]

[

]

اﳋﺪﻣﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟﺘﺮوﻳﺤﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ

[

]

[

]

ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ

اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ
رﺳﻮم اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ
ﺧﺪﻣﺎت اﻻﺗﺼﺎﻻت واﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة

ﰲ ﺣﺎل ﻋﺪم اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ،ﻳﺮﺟﻰ وﺻﻒ اﳋﺪﻣﺔ.

[

]
]
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اﻟﻘﺴﻢ واو  -ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﻤﻴﻦ ﺧﻼل ٢٠XX
 -٩ﻫﻞ ﻗﺎﻣﺖ ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺔ أو اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ أي ﻋﺎﻣﻠﻴﻦ أﺟﺎﻧﺐ ﺧﻼل ﻋﺎم ٢٠XX؟
)ﺗﻌﺒﻴﺮ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻳﺸﻤﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﳌﻘﻴﻤﻴﻦ ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا ﳌﺪة ﺗﻘﻞ ﻋﻦ  ١٢ﺷﻬﺮا(.

ﻧﻌﻢ [ ]

[ ]

ﻻ

.إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻻ ،ﻳﺮﺟﻰ اﻻﻧﺘﻘﺎل إﱃ اﻟﺴﺆال ١٠
٩أﻟﻒ -ﻳﺮﺟﻰ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺘﻘﺮﻳﺒﻴﺔ ﻟﻸﺟﻮر واﻟﺮواﺗﺐ )ﺑﺂﻻف اﻟﺪوﻻرات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ(
اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ إﱃ ﻫﺆﻻء اﻷﺷﺨﺎص ﳎﺘﻤﻌﻴﻦ ﺧﻼل ﻋﺎم ٢٠XX؟

أﻟﻒ

دوﻻر ﻧﻴﻮﻟﻨﺪي

اﻟﻘﺴﻢ زاي  -اﻷﺻﻮل اﳌﺎﻟﻴﺔ واﳋﺼﻮم اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﰲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠XX
 -١٠ﻳﺮﺟﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ اﻟﺘﻘﺮﻳﺒﻴﺔ ﻷﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ )وﺷﺮﻛﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ( وﺧﺼﻮﻣﻬﺎ اﻷﺧﺮى اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻐﻴﺮ ﻣﻘﻴﻤﻴﻦ ﰲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ
 ،٢٠XXواﳌﻄﺎﻟﺒﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﺸﺮﻛﺔ )وﺷﺮﻛﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ( ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﻴﻦ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺘﺎرﻳﺦ.
١٠أﻟﻒ -ﻳﺮﺟﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺘﻘﺮﻳﺒﻴﺔ ﳌﺎ ﻳﻠﻲ:
اﻷﺳﻬﻢ اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻐﻴﺮ ﻣﻘﻴﻤﻴﻦ
واﳋﺼﻮم اﻷﺧﺮى اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻬﻢ
ﺻﻔﺮ
[
آﻻف
١٠
ﻣﻦ
أﻗﻞ
ﺣﺘﻰ
ﻧﻴﻮﻟﻨﺪي
دوﻻر
[
دوﻻر ﻧﻴﻮﻟﻨﺪي
 ١٠آﻻف دوﻻر ﻧﻴﻮﻟﻨﺪي ﺣﺘﻰ أﻗﻞ ﻣﻦ  ١٠٠أﻟﻒ [
دوﻻر ﻧﻴﻮﻟﻨﺪي
 ١٠٠أﻟﻒ دوﻻر ﻧﻴﻮﻟﻨﺪي ﺣﺘﻰ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﻠﻴﻮن [
دوﻻر ﻧﻴﻮﻟﻨﺪي
[
ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻧﻴﻮﻟﻨﺪي ﻓﺄﻛﺜﺮ

اﳌﻄﺎﻟﺒﺎت اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﻴﻦ
]
]
]
]
]

ﺻﻔﺮ
دوﻻر ﻧﻴﻮﻟﻨﺪي ﺣﺘﻰ أﻗﻞ ﻣﻦ  ١٠آﻻف
دوﻻر ﻧﻴﻮﻟﻨﺪي
 ١٠آﻻف دوﻻر ﻧﻴﻮﻟﻨﺪي ﺣﺘﻰ أﻗﻞ ﻣﻦ  ١٠٠أﻟﻒ
دوﻻر ﻧﻴﻮﻟﻨﺪي
 ١٠٠أﻟﻒ دوﻻر ﻧﻴﻮﻟﻨﺪي ﺣﺘﻰ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﻠﻴﻮن
دوﻻر ﻧﻴﻮﻟﻨﺪي
ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻧﻴﻮﻟﻨﺪي ﻓﺄﻛﺜﺮ

١٠ﺑﺎء -ﻳﺮﺟﻰ وﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻄﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﳋﺼﻮم أو اﻷﺻﻮل ﻓﻴﻬﺎ  ١٠٠أﻟﻒ دوﻻر ﻧﻴﻮﻟﻨﺪي.
ﺧﺼﻮم

[

[ ]
[ ]
[ ]
[

أﺻﻮل

أﺳﻬﻢ

[ ]

أﺳﻬﻢ أو وﺣﺪات ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر

[ ]

[ ]

ﺣﺼﺺ ﻣﻠﻜﻴﺔ أﺧﺮى

[ ]

[ ]

ﺳﻨﺪات )دﻳﻦ( أﺧﺮى
ﻗﺮوض

ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﻘﺒﺾ وﻣﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ
وداﺋﻊ
ﻋﻤﻼت ورﻗﻴﺔ وﻣﻌﺪﻧﻴﺔ
اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ واﳌﺴﺘﺤﻘﺎت ﰲ ﻧﻈﻢ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ وﻣﻌﺎﺷﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ
ﻣﺸﺘﻘﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ
أﺧﺮى )ﻳﺮﺟﻰ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ(

]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

]
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اﻟﻘﺴﻢ ﺣﺎء — ﺗﻌﺎﻣﻼت أﺧﺮى ﻣﻊ ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﻴﻦ ﺧﻼل ﻋﺎم ٢٠XX
 -١١ﻫﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻬﺬه اﻟﺸﺮﻛﺔ أو اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ أي ﺗﻌﺎﻣﻼت أو ﻣﺮاﻛﺰ أﺧﺮى ﻣﻊ ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﻴﻦ ﺧﻼل ﻋﺎم ٢٠XX؟
ﻣﻠﻜﻴﺔ أراض ﰲ اﳋﺎرج

دﻓﻊ رﻳﻊ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺄﺟﻴﺮ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﰲ اﳋﺎرج

دﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﺗﺮاﺧﻴﺺ اﺳﺘﻜﺸﺎف أو اﺳﺘﻐﻼل ﻣﻮارد ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﰲ اﳋﺎرج

ﻧﻌﻢ [

]

ﻻ

[

]

ﻧﻌﻢ [

]

ﻧﻌﻢ [

]

ﻻ
ﻻ

[

]

[

]

ﰲ ﺣﺎل ﻋﺪم اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ،ﻳﺮﺟﻰ وﺻﻒ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت.

إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻧﻌﻢ ،ﻳﺮﺟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ.

اﻟﻘﺴﻢ ﻃﺎء  -ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا
 -١٢ﻳﺮﺟﻰ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻧﻌﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺆال .٢

اﺳﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ

اﺳﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم

.

ﻧﺴﺒﺔ اﳊﺼﺔ
اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻷم

اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ

ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام
اﻟﺪاﺧﻠﻲ
ﻓﻘﻂ

أﻟﻒ
ﺑﺎء
ﺟﻴﻢ
دال

اﻟﻘﺴﻢ ﻳﺎء  -أﺳﺌﻠﺔ ﺧﺘﺎﻣﻴﺔ
 -١٣ﻳﺮﺟﻰ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎرة ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺻﺤﻴﺤﺔ ،ﻣﺪﻟﻼ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺑﻮﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ ﺑﻴﻦ اﻷﻗﻮاس ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
[ ] اﻻﺳﻢ واﻟﻌﻨﻮان ﰲ اﻟﺼﻔﺤﺔ  ١ﺻﺤﻴﺤﺎن أو ﺗﻢ ﺗﺼﺤﻴﺤﻬﻤﺎ.

[ ] اﺳﻢ ﻣﺴﺆول اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺸﺄن ﻫﺬه اﻻﺳﺘﻤﺎرة ورﻗﻢ ﻫﺎﺗﻔﻪ ﳏﺮران ﰲ اﻟﺼﻔﺤﺔ ١؛ وﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬه اﻟﺼﻔﺤﺔ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي
اﺳﺘﻮﻓﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻫﺬه اﻻﺳﺘﻤﺎرة.
[ ] اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺆال  ١ﻧﻌﻢ ،واﺳﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم ﰲ ا�ﻤﻮﻋﺔ وﻋﻨﻮاﻧﻬﺎ

وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﱂ ﺗﺘﻢ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻣﻦ  ٢إﱃ .١٢
[ ] اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺆال  ١ﻻ ،وﺗﻤﺖ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻣﻦ  ٢إﱃ .١١
[ ] اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺆال  ٢ﻧﻌﻢ ،وﺗﻤﺖ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺆال .١٢
[ ] ﺗﻢ إﻋﺪاد ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻻﺳﺘﻤﺎرة ﻟﻼﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻬﺎ ﰲ ﺳﺠﻼﺗﻨﺎ.

اﺳﻢ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎرة:
اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ:
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اﻟﺸﻌﺎر

ﻳﺮﺟﻰ ﺗﺼﺤﻴﺢ
أي أﺧﻄﺎء ﰲ
ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺻﻴﻒ

ﻣﺴﺢ ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت
اﻻﺳﺘﻤﺎرة  —٢اﺳﺘﻤﺎرة ﺳﺠﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت
___________
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
اﻟﺮﻗﻢ اﳌﺮﺟﻌﻲ

ﻗﺴﻢ ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت
وزارة اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ
أرﻛﺎدﻳﺎ
(XXX) XXX-XXXX
ﻫﺎﺗﻒ
(XXX) XXX-XXXX
ﻓﺎﻛﺲ
اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﱐbop@stat.com :
اﻻﺳﺘﻼم
اﻟﺘﻨﻘﻴﺢ
اﳌﺮاﺟﻌﺔ

ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻓﻘﻂ

اﻟﺮﺑﻊ اﳌﻨﺘﻬﻲ ﰲ ﺷﻬﺮ /ﻳﻮم /ﺳﻨﺔ
ﻳﺮﺟﻰ ﻗﺮاءة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎرة.
ﺳــﻠﻄﺔ ﺟﻤــﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت :ﺑﻤﻮﺟــﺐ ﻗﺎﻧــﻮن اﻹﺣﺼــﺎءات ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨــﺪا ،ﻳﻨﺒﻐــﻲ ﻷﺣــﺪ ﳑﺜﻠــﻲ اﻟﺸــﺮﻛﺔ اﻟﺘــﻲ ﺗــﻢ إرﺳــﺎل ﻫــﺬه اﻻﺳــﺘﻤﺎرة إﻟﻴﻬــﺎ اﺳــﺘﻴﻔﺎء
ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎرة وإﻋﺎدﺗﻬﺎ إﱃ وزارة اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ.
اﻟﺴﺮﻳﺔ :ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺣﺼﺎءات ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا ﻳﻜﻔﻞ ﺳﺮﻳﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬه اﻻﺳﺘﻤﺎرة.
اﻟﻐــﺮض ﻣــﻦ ﺟﻤــﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت :ﺗﺴــﺘﺨﺪم اﺳــﺘﻤﺎرة ﺳــﺠﻞ اﻟﺸــﺮﻛﺎت ﺑﻐــﺮض ﻗﻴــﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎت ﻋــﻦ أﻋﻀــﺎء )ﺷــﺮﻛﺎت( ا�ﺘﻤــﻊ اﻹﺣﺼﺎﺋــﻲ ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨــﺪا.
وﺗﺴــﺘﺨﺪم ﻫﺬه اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺪورﻫﺎ ﰲ إﻋﺪاد إﺣﺼﺎءات ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ووﺿﻊ اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر اﻟﺪوﱄ ﻟﺪوﻟﺔ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا .وﺗﻨﺸــﺮ ﻫﺬه اﻹﺣﺼﺎءات ﻋﻠﻰ
أﺳﺎس رﺑﻊ ﺳﻨﻮي ﰲ ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ووﺿﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺪوﱄ اﻟﺬي ﺗﺼﺪره وزارة اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ.
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤــﺎت :اﳌﻌﻠﻮﻣــﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑــﺔ ﰲ ﻫــﺬه اﻻﺳــﺘﻤﺎرة ﻳﻨﺒﻐــﻲ أن ﺗﺸــﻤﻞ اﻟﺸــﺮﻛﺔ اﻟﺘــﻲ أرﺳــﻠﺖ إﻟﻴﻬــﺎ ﻫــﺬه اﻻﺳــﺘﻤﺎرة وأي ﺷــﺮﻛﺎت ﺗﺎﺑﻌــﺔ ﻟﻬــﺎ ﰲ
دوﻟﺔ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا.
ﻣﻮﻋﺪ اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ :ﻳﺮﺟﻰ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎرة وإﻋﺎدﺗﻬﺎ ﰲ ﻣﻮﻋﺪ ﻏﺎﻳﺘﻪ ﺷﻬﺮ /ﻳﻮم /ﺳﻨﺔ.
ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ :ﻳﺮﺟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻻﺳﺘﻤﺎرة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺒﺮﻳﺪ )اﻟﻌﻨﻮان( أو اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﱐ ).(bop@stat.com
اﳌﺴــﺎﻋﺪة :ﻟﻼﺳﺘﻔﺴــﺎرات أو ﻃﻠــﺐ اﳌﺴــﺎﻋﺪة ﺑﺨﺼــﻮص ﻫــﺬه اﻻﺳــﺘﻤﺎرة ،ﻳﺮﺟــﻰ اﻻﺗﺼــﺎل ﺑﺎﻟﻬﺎﺗــﻒ رﻗــﻢ  (XXX) XXX-XXXXأو إرﺳــﺎل ﺑﺮﻳــﺪ
إﻟﻜﺘﺮوﱐ إﱃ .bop@stat.com
ﻣﻊ ﺟﺰﻳﻞ اﻟﺸﻜﺮ :ﻧﻘﺪر ﺣﺴﻦ ﺗﻌﺎوﻧﻜﻢ اﻟﺬي ﻳﻜﻔﻞ دﻗﺔ إﺣﺼﺎءات ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ووﺿﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺪوﱄ.
ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎرة ،ﻳﺮﺟﻰ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻨﺴﺨﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﺳﺠﻼﺗﻜﻢ.

ﺟﻮن ﺳﻤﻴﺚ
ﺧﺒﻴﺮ إﺣﺼﺎﺋﻲ
ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا
إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﻳﻜﻢ أي اﺳﺘﻔﺴﺎرات ﺑﺸﺄن ﻫﺬه اﻻﺳﺘﻤﺎرة ،ﻳﺮﺟﻰ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﺸﺨﺺ اﳌﻮﺿﺤﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻪ أدﻧﺎه:
اﻻﺳﻢ:

رﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ:

(

)

اﳌﺴﻤﻰ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ:

رﻗﻢ اﻟﻔﺎﻛﺲ:

(

)

رﻣﺰ اﳌﻨﻄﻘﺔ

رﻣﺰ اﳌﻨﻄﻘﺔ
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ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎرة  — ٢اﺳﺘﻤﺎرة ﺳﺠﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت
ﺗﺴﺘﺨﺪم اﺳﺘﻤﺎرة ﺳﺠﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﻐﺮض ﻗﻴﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ أﻋﻀﺎء )ﺷﺮﻛﺎت( ا�ﺘﻤﻊ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ.
وﺗﺴﺘﺨﺪم اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻻﺣﻘﺎ ﰲ إﻋﺪاد ﻣﺴﻮح ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ووﺿﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺪوﱄ.

وﰲ اﻟﻘﺴﻢ أﻟﻒ ،ﻳﻘﻴﺪ اﻟﺮﻗﻢ اﳌﺮﺟﻌﻲ ،واﺳﻢ أﻛﺒﺮ ﺷﺮﻛﺎت ا�ﻤﻮﻋﺔ ،وﻋﻨﻮان ﻣﺴﺆول اﻻﺗﺼﺎل ﰲ اﻟﺸﺮﻛﺔ واﺳﻤﻪ وﻣﺴﻤﺎه اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ )أي اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﻗﺎم
ﺑﺎﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﺳﺘﻤﺎرة اﳌﺴﺢ اﻻﺳﺘﻄﻼﻋﻲ أو ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﺳﺘﻤﺎرات ﺟﻤﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت( ورﻗﻢ ﻫﺎﺗﻔﻪ ورﻗﻢ اﻟﻔﺎﻛﺲ اﳋﺎص ﺑﻪ.
وﰲ اﻟﻘﺴﻢ ﺑﺎء ،ﺗﺴﺠﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت .وﻳﻤﻜﻦ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ اﺳﺘﺨﺪام رﻣﺰ وﺻﻔﻲ أو رﻣﺰ ﻣﻜﻮن ﻣﻦ ﺣﺮوف أﺑﺠﺪﻳﺔ وأرﻗﺎم .وﺗﺸﻤﻞ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻗﻴﺪﻫﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ:

ﻧﻮع اﻟﻮﺣﺪة

ﻳﻮﺿﺢ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻮﺣﺪة اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ:
 -١ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻨﻔﺮدة
 -٢ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺘﻌﺪدة
 -٣ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﳎﺰأة  -أي ﺗﻤﺖ ﲡﺰﺋﺘﻬﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻄﺎع

اﻟﻘﻄﺎع

 -١اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
 -٢اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي
 -٣ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻠﻘﻲ وداﺋﻊ أﺧﺮى
 -٤ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ أﺧﺮى
٤أ -ﺻﻨﺎدﻳﻖ ﺳﻮق اﳌﺎل
٤ب -ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺨﻼف ﺻﻨﺎدﻳﻖ ﺳﻮق اﳌﺎل
٤ج -ﺟﻬﺎت وﺳﺎﻃﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ أﺧﺮى )ﻣﺎ ﻋﺪا ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ وﺻﻨﺎدﻳﻖ ﻣﻌﺎﺷﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ(
٤د -ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪة
٤ه -ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺣﺼﺮﻳﺔ أو ﻣﻘﺮض أﻣﻮال
٤و -ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺄﻣﻴﻦ
٤ز -ﺻﻨﺪوق ﻣﻌﺎﺷﺎت ﺗﻘﺎﻋﺪﻳﺔ
 -٥ﺷﺮﻛﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺎﻟﻴﺔ أو أﺳﺮة ﻣﻌﻴﺸﻴﺔ أو ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻏﻴﺮ ﻫﺎدﻓﺔ ﻟﻠﺮﺑﺢ ﺗﺨﺪم اﻷﺳﺮ اﳌﻌﻴﺸﻴﺔ
٥أ -ﺷﺮﻛﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺎﻟﻴﺔ
٥ب -أﺳﺮة ﻣﻌﻴﺸﻴﺔ
٥ج -ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻏﻴﺮ ﻫﺎدﻓﺔ ﻟﻠﺮﺑﺢ ﺗﺨﺪم اﻷﺳﺮ اﳌﻌﻴﺸﻴﺔ

اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم/اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص

 -١ﺷﺮﻛﺔ ﻋﺎﻣﺔ
 -٢ﺷﺮﻛﺔ ﺧﺎﺻﺔ
)ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻔﺌﺔ اﻷوﱃ إﱃ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﻓﺮﻋﻴﺔ ﺑﻐﺮض اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ واﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﳊﻜﻮﻣﺎت اﻟﻮﻻﻳﺎت واﻟﺸﺮﻛﺎت
اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺎت اﶈﻠﻴﺔ(.

أﻧﻮاع اﻟﺸﺮﻛﺎت
-١
-٢
-٣
-٤
-٥

ﻣﺆﺳﺴﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺒﺎﺷﺮ أو ﻓﺮع أو ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ
ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺒﺎﺷﺮ وﻣﺴﺘﺜﻤﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﰲ آن واﺣﺪ
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﻧﻮع آﺧﺮ ﺑﺨﻼف ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﺒﺎﺷﺮ واﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﳌﺒﺎﺷﺮﻳﻦ

اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻫﻮ ﻛﻴﺎن ﻣﻘﻴﻢ ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا ﻳﻤﺘﻠﻚ  ٪١٠ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﻮة اﻟﺘﺼﻮﻳﺘﻴﺔ ﰲ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻘﻴﻤﺔ ﰲ اﻗﺘﺼﺎد أﺧﺮ.
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻫﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻘﻴﻤﺔ ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا ﻳﻤﺘﻠﻚ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ أﺟﻨﺒﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮ  ٪١٠أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﻮة اﻟﺘﺼﻮﻳﺘﻴﺔ.
ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﺒﺎﺷﺮ ذو اﳌﻠﻜﻴﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة اﻣﺘﻼك ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ  ٪١٠أو أﻛﺜﺮ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﻮة اﻟﺘﺼﻮﻳﺘﻴﺔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺒﺎﺷﺮ.
ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﺒﺎﺷﺮ ذو اﳌﻠﻜﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﳌﺒﺎﺷﺮة اﻣﺘﻼك ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ  ٪١٠أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﻮة اﻟﺘﺼﻮﻳﺘﻴﺔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﻠﺴﻠﺔ
ﻣﻦ اﳌﻠﻜﻴﺔ.
ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﺳﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻤﺘﻠﻚ  ٪٥٠أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﻮة اﻟﺘﺼﻮﻳﺘﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ.
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ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﳌﺒﺎﺷﺮ درﺟﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻤﺘﻠﻚ  ٪١٠إﱃ  ٪٥٠ﻣﻦ اﻟﻘﻮة اﻟﺘﺼﻮﻳﺘﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ.
اﻟﻨﺸﺎط
)ﻳﺴﺘﺨﺪم ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ أي ﻧﻈﺎم ﻣﻦ ﻧﻈﻢ اﻟﺘﺮﻣﻴﺰ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻼﺋﻤﺔ(.
ﰲ اﻟﻘﺴــﻢ ﺟﻴــﻢ ،ﺗﻘﻴــﺪ أﻧﺸــﻄﺔ ا�ﻤﻮﻋــﺔ )اﻟﺘــﻲ ﲡﻤــﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣــﺎت ﻋﻨﻬــﺎ ﰲ اﳌﺴــﺢ اﻻﺳــﺘﻄﻼﻋﻲ( .وﻓﻴﻤــﺎ ﻳﻠــﻲ ﻓﺌــﺎت ﺣﺠــﻢ اﻷﻋﻤــﺎل ﺑﺎﻟﻌﻤﻠــﺔ اﶈﻠﻴــﺔ )وﻓﻘــﺎ ﳌــﺎ ﺟﺎء
ﰲ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن اﻻﺳﺘﻄﻼﻋﻲ(:
اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺼﻔﺮﻳﺔ ﺻﻔﺮ
اﻟﻔﺌﺔ اﻷوﱃ دوﻻر ﻧﻴﻮﻟﻨﺪي ﺣﺘﻰ أﻗﻞ ﻣﻦ  ١٠آﻻف دوﻻر ﻧﻴﻮﻟﻨﺪي
اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  ١٠آﻻف دوﻻر ﻧﻴﻮﻟﻨﺪي ﺣﺘﻰ أﻗﻞ ﻣﻦ  ١٠٠أﻟﻒ دوﻻر ﻧﻴﻮﻟﻨﺪي
اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ  ١٠٠أﻟﻒ دوﻻر ﻧﻴﻮﻟﻨﺪي ﺣﺘﻰ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻧﻴﻮﻟﻨﺪي
اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻧﻴﻮﻟﻨﺪي ﻓﺄﻛﺜﺮ
وﺗﻄﻠــﺐ اﺳــﺘﻤﺎرة اﳌﺴــﺢ اﻻﺳــﺘﻄﻼﻋﻲ ﻣــﻦ اﳉﻬــﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤــﺔ ﺑﺎﻹﺑــﻼغ وﺿــﻊ ﻋﻼﻣــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻷﻧﺸــﻄﺔ اﻟﺘــﻲ ﻳﺘﺨﻄــﻰ ﺣﺠﻤﻬــﺎ ﺣــﺪود ﻣﻌﻴﻨــﺔ .وﺗﻘﻴــﺪ اﻟﻔﺌــﺎت اﻟﺘــﻲ ﻳﺘــﻢ
وﺿــﻊ ﻋﻼﻣــﺔ ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ اﳋــﻂ اﻟــﺬي ﻳﺤﻤــﻞ ﻋﻨــﻮان اﻟﻔﺌــﺎت .وﺗﺴــﺘﺨﺪم ﻫــﺬه اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت ﰲ ﲢﺪﻳــﺪ ا�ﺘﻤــﻊ اﻹﺣﺼﺎﺋــﻲ اﳌﺴــﺘﻬﺪف وﺣﺠــﻢ اﻷﻋﻀــﺎء ﰲ ﻫــﺬا ا�ﺘﻤــﻊ
اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﻷﻏﺮاض ﺗﺼﻤﻴﻢ اﺳﺘﻤﺎرات ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت.
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻓﺌﺎت اﻟﺼﺎدرات واﻟﻮاردات اﻟﺴﻠﻌﻴﺔ:
اﻟﻐﺬاء واﳌﺎﺷﻴﺔ واﳌﺸﺮوﺑﺎت واﻟﺘﺒﻎ
أﻟﻒ
اﳌﻌﺎدن واﻟﻮﻗﻮد وزﻳﻮت اﻟﺘﺸﺤﻴﻢ
ﺑﺎء
اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ واﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ واﻟﻄﺒﻴﺔ واﻟﺪواﺋﻴﺔ واﳌﻄﺎط واﻷﺳﻤﺪة
ﺟﻴﻢ
اﳋﺸﺐ واﻟﻮرق وﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﻤﺎ
دال
اﻟﻨﺴﻴﺞ واﳌﻼﺑﺲ واﻷﺣﺬﻳﺔ
ﻫﺎء
اﻵﻻت ،واﳌﻌﺪات اﳌﻜﺘﺒﻴﺔ وﻣﻌﺪات اﻻﺗﺼﺎل ،واﻟﺴﻠﻊ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ اﻷﺧﺮى ،ﺑﻤﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﻗﻄﻊ اﻟﻐﻴﺎر
واو
اﳌﺮﻛﺒﺎت وﻣﻌﺪات اﻟﻨﻘﻞ ،ﺑﻤﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﻗﻄﻊ اﻟﻐﻴﺎر
زاي
اﻟﻔﻠﺰات واﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﻔﻠﺰﻳﺔ ﻏﻴﺮ اﳌﺪرﺟﺔ ﰲ ﻓﺌﺎت أﺧﺮى
ﺣﺎء
ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺴﻠﻊ اﻷﺧﺮى
ﻃﺎء
وﺗﺸﻤﻞ ﻓﺌﺎت اﻟﺼﺎدرات واﻟﻮاردات اﳋﺪﻣﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪﺧﻼت اﳌﺎدﻳﺔ اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻵﺧﺮﻳﻦ
أﻟﻒ
ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ واﻹﺻﻼح
ﺑﺎء
ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻘﻞ اﻟﺮﻛﺎب واﻟﺸﺤﻦ
ﺟﻴﻢ
اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ أو اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ دون ﻣﺸﻐﻠﻴﻦ
دال
ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻨﻘﻞ اﻷﺧﺮى
ﻫﺎء
اﻟﺴﻔﺮ
واو
اﻟﺒﻨﺎء
زاي
اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ
ﺣﺎء
ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ
ﻃﺎء
اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻳﺎء
رﺳﻮم اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ
ﻛﺎف
ﺧﺪﻣﺎت اﻻﺗﺼﺎﻻت
ﻻم
ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻣﻴﻢ
اﳌﺘﺎﺟﺮة واﳋﺪﻣﺎت ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة
ﻧﻮن
ﺧﺪﻣﺎت ﲡﺎرﻳﺔ وﻣﻬﻨﻴﺔ وﻓﻨﻴﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ
ﺳﻴﻦ
اﳋﺪﻣﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺘﺮوﻳﺤﻴﺔ
ﻋﻴﻦ
وﺗﺸﻤﻞ ﻓﺌﺎت اﻷﺻﻮل اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ واﳋﺼﻮم اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
اﳌﺮاﻛﺰ واﻷﺳﻬﻢ
أﻟﻒ
أﺳﻬﻢ ووﺣﺪات ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
ﺑﺎء
أراض
ﺟﻴﻢ
ﺣﺼﺺ ﻣﻠﻜﻴﺔ أﺧﺮى
دال
ﺳﻨﺪات دﻳﻦ
ﻫﺎء
ﻗﺮوض
واو
ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﻘﺒﺾ وﻣﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ
زاي
وداﺋﻊ
ﺣﺎء
ﻋﻤﻼت ورﻗﻴﺔ وﻣﻌﺪﻧﻴﺔ
ﻃﺎء
اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت واﳌﺴﺘﺤﻘﺎت ﰲ ﻧﻈﻢ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ وﻣﻌﺎﺷﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ
ﻳﺎء
ﻣﺸﺘﻘﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ
ﻛﺎف
أﺧﺮى
ﻻم
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وﺗﺸﻤﻞ ﻓﺌﺎت اﻟﺪﺧﻮل واﻟﺘﺤﻮﻳﻼت اﻷﺧﺮى ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
أﻟﻒ اﻟﺮﻳﻊ
ﺑﺎء اﻟﺘﺒﺮﻋﺎت
ﺟﻴﻢ اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ
دال ﺗﺮاﺧﻴﺺ اﺳﺘﻜﺸﺎف أو اﺳﺘﻐﻼل ﻣﻮارد ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ
وﻳﻮﺟﺪ ﰲ اﻟﻘﺴﻢ ﺟﻴﻢ ﺳﻄﺮ إﺿﺎﰲ ﻟﻘﻴﺪ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻷﺧﺮى .وﻫﺬا اﳌﻮﺿﻊ ﻣﻼﺋﻢ ﻟﻘﻴﺪ أﻧﺸﻄﺔ )ﻗﺪ ﻳﺘﻌﻴﻦ اﺳﺘﻬﺪاﻓﻬﺎ ﺑﻤﺴﻮح ﳐﺼﺼﺔ(
ﻣﺜﻞ اﳌﺘﺎﺟﺮة واﺳﺘﻴﺮاد
وﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﺴﻠﻊ ﻷﻏﺮاض اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ أو اﻹﺻﻼح.

وﰲ اﻟﻘﺴﻢ دال ،ﺗﻘﻴﺪ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ اﳌﺼﺪر اﻟﺬي ﺗﻢ اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻴﻪ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة وﻋﻦ آﺧﺮ ﻣﺴﺢ اﺳﺘﻄﻼﻋﻲ ﺗﻢ ﻗﻴﺪ ﻫﺬه
اﻟﻮﺣﺪة ﻓﻴﻪ.

وﰲ اﻟﻘﺴﻢ ﻫﺎء ،ﺗﻘﻴﺪ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ وﻋﻦ أي ﺷﺮﻛﺎت اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺒﺎﺷﺮ ﰲ اﳋﺎرج .وﻳﺘﻴﺢ إدراج اﺳﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم
ﺻﺎﺣﺒﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮةﻗﻴﺪ

ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﺷﺮﻛﺎت ا�ﻤﻮﻋﺔ ﺷﺮﻛﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺸﺮﻛﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ.

وﰲ اﻟﻘﺴﻢ واو ،ﺗﻘﻴﺪ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳌﺴﺎﻫﻤﻴﻦ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ .وﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﺰو أرﻗﺎم ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﻟﻬﺆﻻء اﳌﺴﺎﻫﻤﻴﻦ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ ،وإﻧﺸﺎء ﺳﺠﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﺧﺎص ﺑﻬﻢ ،ﺣﺘﻰ وإن ﻛﺎﻧﻮا
ﻛﻴﺎﻧﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﻤﺔ.
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اﻻﺳﺘﻤﺎرة  — ٢اﺳﺘﻤﺎرة ﺳﺠﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﻘﺴﻢ أﻟﻒ — ﺑﻴﺎﻧﺎت ﳎﻤﻮﻋﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت
اﻟﺮﻗﻢ اﳌﺮﺟﻌﻲ واﻻﺳﻢ

اﺳﻢ ﻣﺴﺆول اﻻﺗﺼﺎل
وﻣﺴﻤﺎه اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ

اﻟﻌﻨﻮان

رﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ واﻟﻔﺎﻛﺲ

ﺗﻌﻠﻴﻘﺎت:

اﻟﻘﺴﻢ ﺑﺎء — ﺗﻮﺻﻴﻒ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت
ﻧﻮع اﻟﻮﺣﺪة

اﻟﻘﻄﺎع

اﻟﺘﻮﺻﻴﻒ
اﻟﺮﻣﺰ

ﺷﺮﻛﺔ ﻋﺎﻣﺔ/
ﺷﺮﻛﺔ ﺧﺎﺻﺔ

اﻟﻨﺸﺎط

ﻧﻮع اﻟﺸﺮﻛﺔ

ﺗﻌﻠﻴﻘﺎت:

اﻟﻘﺴﻢ ﺟﻴﻢ — أﻧﺸﻄﺔ ا�ﻤﻮﻋﺔ
اﻟﺼﺎدرات
اﻟﺴﻠﻌﻴﺔ

اﻟﻮاردات
اﻟﺴﻠﻌﻴﺔ

اﻟﺼﺎدرات
اﳋﺪﻣﻴﺔ

اﻟﻮاردات
اﳋﺪﻣﻴﺔ

ﺗﺴﺘﺨﺪم
ﻋﺎﻣﻠﻴﻦ
أﺟﺎﻧﺐ

أﺻﻮل
أﺟﻨﺒﻴﺔ

ﻧﻌﻢ  /ﻻ
اﳊﺠﻢ

/////////

اﻟﻔﺌﺎت
أﻧﺸﻄﺔ أﺧﺮى:

اﻟﻘﺴﻢ دال — ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﺟﻮدة ﺑﻴﺎﻧﺎت ا�ﺘﻤﻊ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ
ﺗﻢ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ )اﳌﺼﺪر(:
آﺧﺮ ﻣﺴﺢ اﺳﺘﻄﻼﻋﻲ وردت اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻪ:

ﺧﺼﻮم
أﺟﻨﺒﻴﺔ

دﺧﻮل
وﲢﻮﻳﻼت
أﺧﺮى
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اﻟﻘﺴﻢ ﻫﺎء -ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﺒﺎﺷﺮ ﰲ اﳋﺎرج )اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ واﳌﺮﺗﺒﻄﺔ(
اﺳﻢ ﻣﺆﺳﺴﺔ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﺒﺎﺷﺮ

اﻟﺮﻗﻢ
اﳌﺮﺟﻌﻲ

اﻻﻗﺘﺼﺎد

رﻣﺰ اﻟﻘﻄﺎع

رﻣﺰ اﻟﻨﺸﺎط

اﻟﺮﻗﻢ اﳌﺮﺟﻌﻲ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻷم

ﻧﺴﺒﺔ اﻷﺳﻬﻢ
اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ اﳌﺎﻧﺤﺔ
ﳊﻖ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ

اﻟﻘﺴﻢ واو -اﳌﺴﺎﻫﻤﻮن اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻮن
ﻳﺮﺟﻰ ﻗﻴﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺄي ﻣﺴﺎﻫﻢ ﻳﺒﻠﻎ ﺣﺠﻢ اﻷﺳﻬﻢ اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻪ ﰲ أﻛﺒﺮ ﺷﺮﻛﺎت ا�ﻤﻮﻋﺔ أو أي ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ  ٪١٠أو أﻛﺜﺮ.
اﺳﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ

اﻟﺮﻗﻢ اﳌﺮﺟﻌﻲ

اﺳﻢ اﳌﺴﺎﻫﻢ
واﻻﻗﺘﺼﺎد

اﻟﺮﻗﻢ اﳌﺮﺟﻌﻲ
ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻢ

اﻷﺳﻬﻢ
اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ٪

اﻟﻘﺴﻢ زاي -اﳌﺴﺆول اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎرة
اﻻﺳﻢ:

اﻟﺘﺎرﻳﺦ:

/

٢٠ /
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ﻣﺴﺢ ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت
اﻻﺳﺘﻤﺎرة  - ١-٣ﻧﻈﺎم إﺑﻼغ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺪوﻟﻴﺔ  -اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت واﳌﺘﺤﺼﻼت
اﻟﺮﻗﻢ اﳌﺮﺟﻌﻲ
اﻟﺒﻨﻚ
اﻟﺘﺎرﻳﺦ )اﻟﻴﻮم واﻟﺸﻬﺮ(
رﻣﺰ اﳌﺘﻌﺎﻣﻞ

_________
|_|_|_|__|__|__|__|__|__|
|_|_|_|_|_|_|
____
_ _ _ _|__|__|__|__|
|_|_|_|_|_|_|_|_|

اﻟﺸﻌﺎر

ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ،ﻳﺮﺟﻰ اﻻﺗﺼﺎل:
ﻗﺴﻢ ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت
وزارة اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ
أرﻛﺎدﻳﺎ
(XXX) XXX-XXXX
ﻫﺎﺗﻒ
(XXX) XXX-XXXX
ﻓﺎﻛﺲ
اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﱐbop@stat.com :

ﻣﻠﺤﻮﻇﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﺑﺸﺄن اﻻﺳﺘﻤﺎرة  - ١-٣ﻧﻈﺎم إﺑﻼغ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺪوﻟﻴﺔ  -اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت واﳌﺘﺤﺼﻼت
 -١ﺑﻤﻮﺟــﺐ ﻗﺎﻧــﻮن اﻹﺣﺼــﺎءات ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨــﺪا ،ﻳﺘﻌﻴــﻦ ﻋﻠــﻰ اﳌﻘﻴﻤﻴــﻦ اﺳــﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧــﺎت اﻻﺳــﺘﻤﺎرة  ١-٣ﻋﻨــﺪ أداء أي ﻣﺪﻓﻮﻋــﺎت ﻟﻐﻴــﺮ ﻣﻘﻴﻤﻴــﻦ ﺗﺰﻳــﺪ ﻗﻴﻤﺘﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ ٥٠٠٠
دوﻻر ﻧﻴﻮﻟﻨــﺪي ،وﻟﻜــﻦ ﺗﺴــﺘﺒﻌﺪ ﻣــﻦ ذﻟــﻚ اﳌﻌﺎﻣــﻼت اﻟﺘــﻲ ﺗﺘــﻢ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺣﺴــﺎب ﻣﺼــﺮﰲ ﻟــﺪى ﺑﻨــﻚ ﻏﻴــﺮ ﻣﻘﻴــﻢ) .ﺗﻘــﺎس ﻗﻴﻤــﺔ اﳌﻌﺎﻣــﻼت اﳌﺴــﺘﺒﻌﺪة ﰲ اﻻﺳــﺘﻤﺎرة
 —٣-٣ﻧﻈﺎم إﺑﻼغ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت( .وﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﻘﻮم ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص أو اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﺄداء ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت إﱃ ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﻴﻦ ﺗﺘﺠﺎوز ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ٥٠٠٠
دوﻻر ﻧﻴﻮﻟﻨﺪي أن ﻳﻜﻮن ﻟﻪ رﻣﺰ ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ ،وﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻫﺬا اﻟﺮﻣﺰ ﰲ اﻻﺳﺘﻤﺎرة .١-٣
 -٢ﻏﻴــﺮ اﳌﻘﻴــﻢ ﻫــﻮ ﺷــﺨﺺ أو ﺷــﺮﻛﺔ أو أي ﻣﻨﻈﻤــﺔ أﺧــﺮى وﻳﻘــﻊ ﻣﻘــﺮ إﻗﺎﻣﺘــﻪ اﳌﻌﺘــﺎد ﰲ اﻗﺘﺼــﺎد آﺧــﺮ ﺑﺨــﻼف ﻧﻴﻮﻟﻨــﺪا .وﺗﻌﺘﺒــﺮ اﻟﻔــﺮوع واﻟﺸــﺮﻛﺎت اﻟﺘــﻲ ﺗﺘﺒــﻊ ﺷــﺮﻛﺎت
ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﻤﺔ واﻟﺘﻲ ﻳﻘﻊ ﻣﻘﺮﻫﺎ ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا ﻛﻴﺎﻧﺎت ﻣﻘﻴﻤﺔ ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا .وﺑﺎﳌﺜﻞ ،ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻔﺮوع واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻊ ﻣﻘﺮﻫﺎ ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا ﻏﻴﺮ
ﻣﻘﻴﻤﺔ.
 -٣اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺒﻠﻐﺔ ﰲ ﻫﺬه اﻻﺳﺘﻤﺎرة ﺗﺴﺘﺨﺪم ﰲ إﻋﺪاد إﺣﺼﺎءات ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ﻟﺪوﻟﺔ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا وﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺳﺮﻳﺔ.
 -٤اﺳــﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧــﺎت اﻻﺳــﺘﻤﺎرة ﻳﺴــﺘﻠﺰم إرﻓــﺎق ﻧﺴــﺨﺔ ﻣــﻦ ﻣﺮﻓــﻖ اﻻﺳــﺘﻤﺎرات  ١-٣إﱃ  ٥-٣اﳋــﺎص ﺑﻨﻈــﺎم إﺑــﻼغ ﺑﻴﺎﻧــﺎت اﳌﻌﺎﻣــﻼت اﻟﺪوﻟﻴــﺔ  -اﻟﺘﺒﻮﻳﺒــﺎت .واﻟﻨﺴــﺦ
ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺬي ﺗﻢ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻤﺎرة  ١-٣ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ.
 -٥اﻹﺟﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺌﻠﺔ اﻻﺳﺘﻤﺎرة  ١-٣ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻛﺘﺎﺑﺘﻬﺎ ﺑﻮﺿﻮح ﻣﻊ ﺿﺮورة ﻗﻴﺎم اﻟﺸﺨﺺ أو ﳑﺜﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﳌﺴﺆول ﻋﻦ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎرة ﺑﺎﻻﺣﺘﻔﺎظ
ﺑﻨﺴﺨﺔ ﻣﻨﻬﺎ.
 -٦وﻳﻨﺒﻐــﻲ أﻳﻀــﺎ اﺳــﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧــﺎت اﻻﺳــﺘﻤﺎرة  ٢-٣اﳋــﺎص ﺑﻨﻈــﺎم إﺑــﻼغ ﺑﻴﺎﻧــﺎت اﳌﻌﺎﻣــﻼت اﻟﺪوﻟﻴــﺔ  -اﻟــﻮاردات واﻟﺼــﺎدرات إذا ﻛﺎﻧــﺖ اﳌﻌﺎﻣــﻼت اﳌﺒﻠﻐــﺔ ﰲ
اﻻﺳــﺘﻤﺎرة  ١-٣ﻋﺒــﺎرة ﻋــﻦ ﻣﺪﻓﻮﻋــﺎت ﻣﻘﺎﺑــﻞ ﺳــﻠﻊ ﻣﺴــﺘﻮردة إﱃ ﻧﻴﻮﻟﻨــﺪا أو ﻣﺘﺤﺼــﻼت ﻋــﻦ ﺳــﻠﻊ ﻣﺼــﺪرة ﻣــﻦ ﻧﻴﻮﻟﻨــﺪا .وﻳﻤﻜــﻦ اﳊﺼــﻮل ﻋﻠــﻰ ﻧﺴــﺨﺔ ﻣــﻦ اﻻﺳــﺘﻤﺎرة
 ٢-٣ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺬي ﺳﺒﻖ اﳊﺼﻮل ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻤﺎرة .١-٣

اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎرة  - ١-٣ﻧﻈﺎم إﺑﻼغ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺪوﻟﻴﺔ  -اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت واﳌﺘﺤﺼﻼت

اﻟﺮﻣــﻮز :اﻟﺮﻗــﻢ اﳌﺮﺟﻌــﻲ ورﻣــﺰ اﻟﺒﻨــﻚ ﻳﻘــﻮم ﺑﺈدﺧﺎﻟﻬﻤــﺎ اﻟﺒﻨــﻚ اﻟــﺬي ﺗــﻢ ﻣــﻦ ﺧﻼﻟــﻪ اﳊﺼــﻮل ﻋﻠــﻰ اﻻﺳــﺘﻤﺎرة  .١-٣وﻳﻨﺒﻐــﻲ ﻟﻸﻓــﺮاد أو ﳑﺜﻠــﻲ اﻟﺸــﺮﻛﺎت اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﻣﻮن
ﺑﺎﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎرة  ١-٣إدﺧﺎل اﻟﺸﻬﺮ واﻟﻴﻮم ﰲ ﺻﻴﻐﺔ أرﺑﻌﺔ أرﻗﺎم )اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ إﺑﺮﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻳﻜﺘﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ (٠٤٠٣ :ورﻣﺰ اﳌﺘﻌﺎﻣﻞ،
ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺻﺪور ﻫﺬا اﻟﺮﻣﺰ ﻋﻦ وزارة اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ.
اﻟﺴﺆال اﻷول :اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن إﻣﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ دﻓﻊ أو ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻗﺒﺾ.
اﻟﺴــﺆال اﻟﺜــﺎﱐ :ﺗــﺮد رﻣــﻮز اﻟﻌﻤــﻼت ﰲ ﻣﺮﻓــﻖ اﻻﺳــﺘﻤﺎرات ﻣــﻦ  ١-٣إﱃ  ٥-٣ﺑﺸــﺄن ﻧﻈــﺎم إﺑــﻼغ ﺑﻴﺎﻧــﺎت اﳌﻌﺎﻣــﻼت اﻟﺪوﻟﻴــﺔ  -اﻟﺘﺒﻮﻳﺒــﺎت .وﺗﺒ َﻠــﻎ ﺟﻤﻴــﻊ اﳌﺒﺎﻟــﻎ
ﺑﺂﻻف وﺣﺪات اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ،أو ﺑﺂﻻف اﻟﺪوﻻرات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ وﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﺮك ﺧﺎﻧﺔ اﻟﺮﻣﻮز ﻓﺎرﻏﺔ ﰲ ﻫﺬه اﳊﺎﻟﺔ.
اﻟﺴــﺆال اﻟﺜﺎﻟــﺚ :ﻹﺑــﻼغ اﻟﻘﻴﻤــﺔ اﳌﻌﺎدﻟــﺔ ﺑﺎﻟــﺪوﻻر اﻟﻨﻴﻮﻟﻨــﺪي )ﺑــﺎﻵﻻف( ،ﻳﺘــﻢ اﻟﺘﺤﻮﻳــﻞ ﻣــﻦ اﻟﻌﻤﻠــﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴــﺔ ﺑﺎﺳــﺘﺨﺪام ﻣﺘﻮﺳــﻂ أﺳــﻌﺎر ﺻــﺮف اﻟﺸــﺮاء واﻟﺒﻴﻊ اﻟﺴــﺎرﻳﺔ
ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ.
اﻟﺴــﺆال اﻟﺮاﺑــﻊ :ﻳﺮﺟــﻰ ﻣﺮاﺟﻌــﺔ ﻣﺮﻓــﻖ اﻻﺳــﺘﻤﺎرات ﻣــﻦ  ١-٣إﱃ  ٥-٣ﺑﺸــﺄن ﻧﻈــﺎم إﺑــﻼغ ﺑﻴﺎﻧــﺎت اﳌﻌﺎﻣــﻼت اﻟﺪوﻟﻴــﺔ  -اﻟﺘﺒﻮﻳﺒــﺎت ﻟﻼﻃــﻼع ﻋﻠــﻰ اﻟﺮﻣــﺰ اﻟﺼﺤﻴــﺢ
ﻟﻠﻤﻌﺎﻣﻠــﺔ ،واﻛﺘــﺐ ﺗﻮﺻﻴــﻒ اﳌﻌﺎﻣﻠــﺔ .وإذا ﻛﺎن ﻳﻨﻄﺒــﻖ ﻋﻠــﻰ اﳌﻌﺎﻣﻠــﺔ أﻛﺜــﺮ ﻣــﻦ رﻣــﺰ واﺣــﺪ ،ﻳﺮﺟــﻰ ذﻛــﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣــﺎت اﻟﻼزﻣــﺔ ﰲ ﻫــﺬا اﻟﺒﻨــﺪ .وﻗــﺪ ﺗﺮﺗﺒــﻂ إﺣــﺪى ﻣﺪﻓﻮﻋــﺎت
اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺑﺮﻣﻮز ﻣﺘﻌﺪدة ﰲ اﳊﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ (١) :ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻨﻄﺒﻖ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ رﻣﺰ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ واﺣﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺪﻓﻊ )ﻣﺜﺎل :ﺳﺪاد دﻳﻦ وﻓﺎﺋﺪة( ،أو ) (٢ﻋﻨﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻘﺎﺻﺔ ﺟﺰﺋﻴﺔ
)ﻣﺜــﺎل :ﻋﻨﺪﻣــﺎ ﻳﻜــﻮن اﳌﺒﻠــﻎ اﻟﻔﻌﻠــﻲ اﳌﺪﻓــﻮع ﻫــﻮ اﻟﻔــﺮق ﺑﻴــﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳــﻞ اﳌﻘــﺪم واﻟﺮﺳــﻮم اﳌﺪﻓﻮﻋــﺔ( ،أو ) (٣ﰲ ﺣﺎﻟــﺔ ﻣﻌﺎﻣــﻼت اﻟﺘﺴــﻮﻳﺔ )أي أن اﳌﺒﻠــﻎ اﳌﺪﻓﻮع ﻳﻤﺜﻞ ﺗﺴــﻮﻳﺔ
ﻟﻌــﺪد ﻣــﻦ اﳌﻌﺎﻣــﻼت( .وﰲ ﻛﻞ ﻣــﻦ ﻫــﺬه اﳊــﺎﻻت ،ﻳﻨﺒﻐــﻲ ﻗﻴــﺪ اﳌﻌﺎﻣــﻼت اﻷﺳﺎﺳــﻴﺔ ،وﻳﻤﻜــﻦ اﺳــﺘﺨﺪام ﻣﺮﻓــﻖ إذا ﻛﺎن اﻟﻔــﺮاغ ا�ﺼــﺺ ﻟﻺﺟﺎﺑــﺔ ﻏﻴــﺮ ﻛﺎف .وإذا ﻛﺎﻧــﺖ
ﻗﻴﻤﺔ ﻓﺮادى اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ اﳌﻌﺎدل ﳌﺒﻠﻎ  ٥٠٠٠دوﻻر ﻧﻴﻮﻟﻨﺪي ،ﻳﻤﻜﻦ دﻣﺞ اﻟﻘﻴﻮد واﺳﺘﺨﺪام رﻣﺰ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ اﻷﻛﺜﺮ ﻣﻼءﻣﺔ.
اﻟﺴــﺆال اﳋﺎﻣــﺲ :ﻳﺮﺟــﻰ ﻣﺮاﺟﻌــﺔ ﻣﺮﻓــﻖ اﻻﺳــﺘﻤﺎرات ﻣــﻦ  ١-٣إﱃ  ٥-٣ﺑﺸــﺄن ﻧﻈــﺎم إﺑــﻼغ ﺑﻴﺎﻧــﺎت اﳌﻌﺎﻣــﻼت اﻟﺪوﻟﻴــﺔ  -اﻟﺘﺒﻮﻳﺒــﺎت ﻟﻼﻃــﻼع ﻋﻠــﻰ ﻗﺎﺋﻤــﺔ ﺑﺮﻣــﻮز
اﻷﻃﺮاف اﻷﺧﺮى ورﻣﻮز اﻻﻗﺘﺼﺎدات.
اﻟﺴﺆال اﻟﺴﺎدس :ﻳﺮﺟﻰ إﺿﺎﻓﺔ أي ﺗﻌﻠﻴﻘﺎت ﻻزﻣﺔ ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ اﻹﺟﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﻮاردة ﰲ اﻻﺳﺘﻤﺎرة  ١-٣و/أو ذﻛﺮ أي ﺻﻌﻮﺑﺎت ﺗﻤﺖ ﻣﻮاﺟﻬﺘﻬﺎ ﰲ اﺳﺘﻴﻔﺎء
ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎرة.

استمارات املسح النموذجية

اﻻﺳﺘﻤﺎرة  — ١-٣ﻧﻈﺎم إﺑﻼغ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺪوﻟﻴﺔ — اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت واﳌﺘﺤﺼﻼت
 -١ﻧﻮع اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ )—١ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت—٢ ،ﻣﺘﺤﺼﻼت(

_
|_|

__
رﻣﺰ اﻟﻌﻤﻠﺔ |_|_|

 -٢رﻣﺰ اﻟﻌﻤﻠﺔ وﻗﻴﻤﺔ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ
 -٢اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪي

___
رﻣﺰ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ |_|_|_|

 -٣رﻣﺰ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ وﺗﻮﺻﻴﻔﻬﺎ )ﻳﺮﺟﻰ اﻟﺮﺟﻮع إﱃ ﻣﺮﻓﻖ اﻻﺳﺘﻤﺎرات ﻣﻦ
 ١-٣إﱃ  ٥-٣ﺑﺸﺄن ﻧﻈﺎم إﺑﻼغ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺪوﻟﻴﺔ —
اﻟﺘﺒﻮﻳﺒﺎت ﻟﻼﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻣﻮز اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ(.
اﻟﺘﻮﺻﻴﻒ

 -٤ﻫﻞ ﻫﺬه اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ رﻣﺰ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ واﺣﺪ أو ﺑﻌﺪة ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻮازِﻧﺔ؟
)راﺟﻊ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺆال  ٤ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت(.

_______
اﻟﻘﻴﻤﺔ |_|_|_|_|_|_|_|
)ﺑﺎﻵﻻف(

_______
اﻟﻘﻴﻤﺔ |_|_|_|_|_|_|_|
)ﺑﺎﻵﻻف(

ﻧﻌﻢ [ ]

ﻻ [ ]

إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻧﻌﻢ ،ﻳﺮﺟﻰ ذﻛﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ.

رﻣﺰ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ

اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت /
اﳌﺘﺤﺼﻼت ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ
*
اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ

وﺻﻒ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ

)ﺑﺎﻵﻻف(

* ﻳﺮﺟﻰ اﻟﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪي إذا ﻛﺎن ﻫﻮ ﻋﻤﻠﺔ اﻟﺪﻓﻊ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ.

___
رﻣﺰ اﻻﻗﺘﺼﺎد |_|_|_|

 -٥ﻳﺮﺟﻰ ﻗﻴﺪ اﺳﻢ اﻟﻄﺮف اﻷﺧﺮ ﰲ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﻘﻴﻢ ﺑﻪ.
اﻻﺳﻢ واﻻﻗﺘﺼﺎد
 -٦ﻫﻞ ﺗﻤﺖ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ أﺳﺌﻠﺔ اﻻﺳﺘﻤﺎرة وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﻌﺎرﻳﻒ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﻮاردة؟

ﻧﻌﻢ [ ]

ﻻ [ ]

إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻻ ،ﻳﺮﺟﻰ ذﻛﺮ أي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ اﻹﺟﺎﺑﺎت.

اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎرة:

رﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ( :

اﻟﺸﺮﻛﺔ )إن وﺟﺪت(:

رﻗﻢ اﻟﻔﺎﻛﺲ( :

)

رﻣﺰ اﳌﻨﻄﻘﺔ

رﻣﺰ اﳌﻨﻄﻘﺔ

)
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ﻣﺴﺢ ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت
اﻻﺳﺘﻤﺎرة —٢-٣ﻧﻈﺎم إﺑﻼغ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺪوﻟﻴﺔ—اﻟﻮاردات واﻟﺼﺎدرات
اﻟﺮﻗﻢ اﳌﺮﺟﻌﻲ
اﻟﺒﻨﻚ
اﻟﺘﺎرﻳﺦ )اﻟﻴﻮم واﻟﺸﻬﺮ(
رﻣﺰ اﳌﺘﻌﺎﻣﻞ

_________
|_|_|_|__|__|__|__|__|__|
|_|_|__|__|__|__|
|_|_|_|_|
________
|_|_|_|_|_|_|_|_|

اﻟﺸﻌﺎر

ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ،ﻳﺮﺟﻰ اﻻﺗﺼﺎل:
ﻗﺴﻢ ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت
وزارة اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ
أرﻛﺎدﻳﺎ
ﻫﺎﺗﻒ
ﻓﺎﻛﺲ
اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﱐbop@stat.com :

(XXX) XXX-XXXX
(XXX) XXX-XXXX

ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎرة  - ٢-٣ﻧﻈﺎم إﺑﻼغ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺪوﻟﻴﺔ  -اﻟﻮاردات واﻟﺼﺎدرات
 -١ﻳﺮﺟــﻰ اﺳــﺘﺨﺪام اﳉــﺪول اﳌﺮﻓــﻖ ﻹدﺧــﺎل اﳌﻌﻠﻮﻣــﺎت ذات اﻟﺼﻠــﺔ ﺑﺎﳌﺪﻓﻮﻋــﺎت اﳌﺒﻠﻐــﺔ ﰲ اﻻﺳــﺘﻤﺎرة  ٢-٣ﻓﻴﻤــﺎ ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺎﻟﺴــﻠﻊ اﳌﺴــﺘﻮردة
إﱃ  /اﳌﺼﺪرة ﻣﻦ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا .وﻳﻨﺒﻐﻲ ﻗﻴﺪ أي ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺷﺤﻦ ﺗﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ  ٥٠٠٠دوﻻر ﻧﻴﻮﻟﻨﺪي أو أﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﺧﻂ ﻣﺴﺘﻘﻞ ،وﻳﻤﻜﻦ دﻣﺞ اﳌﺒﺎﻟﻎ
اﻷﻗﻞ وﻗﻴﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻂ واﺣﺪ.
 -٢ﰲ اﻟﻌﻤــﻮد أﻟــﻒ ،ﻳﺮﺟــﻰ وﺻــﻒ ﻋﻤﻠﻴــﺔ اﻻﺳــﺘﻴﺮاد  /اﻟﺘﺼﺪﻳــﺮ ،وﰲ اﻟﻌﻤــﻮد ﺑــﺎء ،اذﻛــﺮ اﻟﺮﻣــﺰ اﳋــﺎص ﺑﺎﳌﻌﺎﻣﻠــﺔ واﻟــﺬي ﻳﻤﻜــﻦ اﳊﺼــﻮل ﻋﻠﻴــﻪ
ﻣﻦ ﻣﺮﻓﻖ اﻻﺳﺘﻤﺎرات ﻣﻦ  ١-٣إﱃ  ٥-٣ﺑﺸﺄن ﻧﻈﺎم إﺑﻼغ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺪوﻟﻴﺔ  -اﻟﺘﺒﻮﻳﺒﺎت.
 -٣وﰲ اﻟﻌﻤــﻮد ﺟﻴــﻢ ،ﻳﺮﺟــﻰ إدﺧــﺎل رﻣــﺰ اﻻﻗﺘﺼــﺎد اﻟــﺬي ﺗــﻢ ﺷــﺤﻦ اﻟﺴــﻠﻊ ﻣﻨــﻪ  /إﻟﻴــﻪ .وﺗــﺮد اﻟﺮﻣــﻮز ﰲ ﻣﺮﻓــﻖ اﻻﺳــﺘﻤﺎرات ﻣــﻦ  ١-٣إﱃ ٥-٣
ﺑﺸﺄن ﻧﻈﺎم إﺑﻼغ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺪوﻟﻴﺔ  -اﻟﺘﺒﻮﻳﺒﺎت.
 -٤وﰲ اﻟﻌﻤﻮد دال ،ﻳﺮﺟﻰ ذﻛﺮ ﺷﻬﺮ وﺳﻨﺔ وﺻﻮل  /ﻣﻐﺎدرة اﻟﺴﻠﻊ .وﻳﻨﺒﻐﻲ إدﺧﺎل اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﰲ ﺻﻴﻐﺔ أرﺑﻌﺔ أرﻗﺎم )إﺑﺮﻳﻞ  ٢٠١٢ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ
اﳌﺜﺎل ﻳﻜﺘﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ.(٠٤١٢ :
 -٥وﰲ اﻟﻌﻤﻮد ﻫﺎء ﰲ اﻟﻘﺴﻢ أﻟﻒ ،ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻜﻮن ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺴﻠﻊ ﻣﺘﺴﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﺬﻛﻮرة ﰲ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺆال  ٣ﰲ اﻻﺳﺘﻤﺎرة .١-٣
وﰲ اﻟﻌﻤــﻮد واو ،ﻳﺮﺟــﻰ ﺗﺴــﺠﻴﻞ ﻃﺮﻳﻘــﺔ ﺗﻘﻴﻴــﻢ اﻟﺴــﻠﻊ :ﻋﻠــﻰ ﻇﻬــﺮ اﻟﻨﺎﻗﻠــﺔ ﰲ ﻣﻴﻨــﺎء اﻟﺪﺧــﻮل إﱃ ﻧﻴﻮﻟﻨــﺪا  -أي اﻟﺘﻘﻴﻴــﻢ ﺑﻄﺮﻳﻘــﺔ ﺳــﻴﻒ )اﻟﺘﻜﻠﻔــﺔ
واﻟﺘﺄﻣﻴﻦ واﻟﺸﺤﻦ(  -أو ﻋﻠﻰ ﻇﻬﺮ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﰲ ﻧﻘﻄﺔ اﳌﻐﺎدرة ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﺼﺪر  -أي اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻓﻮب )ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻇﻬﺮ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ(.
 -٦وﰲ اﻟﻌﻤﻮد ﻫﺎء ﰲ اﻟﻘﺴــﻢ ﺑﺎء ،ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻜﻮن ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺴــﻠﻊ ﻣﺘﺴــﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﺬﻛﻮرة ﰲ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴــﺆال  ٣ﰲ اﻻﺳــﺘﻤﺎرة .١-٣
وﰲ اﻟﻌﻤــﻮد واو ،ﻳﺮﺟــﻰ ﺗﺴــﺠﻴﻞ ﻃﺮﻳﻘــﺔ ﺗﻘﻴﻴــﻢ اﻟﺴــﻠﻊ  -أي اﻟﺘﻘﻴﻴــﻢ ﺑﻄﺮﻳﻘــﺔ ﺳــﻴﻒ )اﻟﺘﻜﻠﻔــﺔ واﻟﺘﺄﻣﻴــﻦ واﻟﺸــﺤﻦ( أو ﺑﻄﺮﻳﻘــﺔ ﻓــﻮب )ﺗﺴــﻠﻴﻢ
ﻇﻬﺮ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ(.

استمارات املسح النموذجية

اﻻﺳﺘﻤﺎرة  - ٢-٣ﻧﻈﺎم إﺑﻼغ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺪوﻟﻴﺔ  -اﻟﻮاردات واﻟﺼﺎدرات
اﻟﻘﺴﻢ أﻟﻒ :ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺗﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﳌﺴﺘﻮردة إﱃ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا
)ﺗﺴﺠﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﺂﻻف اﻟﺪوﻻرات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ(

وﺻﻒ اﻟﻮاردات

رﻣﺰ اﻟﻮاردات

أﻟﻒ

ﺑـﺎء

اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺸﺤﻦ
ﺟﻴﻢ

ﺷﻬﺮ وﺳﻨﺔ
اﻟﺸﺤﻦ
دال

ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺴﻠﻊ )ﻛﻤﺎ ﺗﺮد
ﰲ اﻻﺳﺘﻤﺎرة (١-٣
ﻫﺎء

ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
)ﺳﻴﻒ أم ﻓﻮب(
واو

اﻟﻘﺴﻢ ﺑﺎء :ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺗﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﳌﺼﺪرة ﻣﻦ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا
)ﺗﺴﺠﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﺂﻻف اﻟﺪوﻻرات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ(

وﺻﻒ اﻟﺼﺎدرات
أﻟﻒ

رﻣﺰ اﻟﺼﺎدرات
ﺑﺎء

اﻗﺘﺼﺎد اﳌﻘﺼﺪ
ﺟﻴﻢ

ﺷﻬﺮ وﺳﻨﺔ
اﻟﺸﺤﻦ
دال

ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺴﻠﻊ )ﻛﻤﺎ ﺗﺮد
ﰲ اﻻﺳﺘﻤﺎرة (١-٣
ﻫﺎء

ﻳﺮﺟﻰ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ أن اﻟﺮﻣﻮز ﰲ اﻟﺰاوﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺟﻬﺔ اﻟﻴﺴﺎر ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺮﻣﻮز اﻟﻮاردة ﰲ اﻻﺳﺘﻤﺎرة .٢-٣
ﻳﺮﺟﻰ إﺿﺎﻓﺔ أي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﻐﺮض ﺗﻮﺿﻴﺢ إﺟﺎﺑﺎﺗﻜﻢ.

اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎرة:

رﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ:

اﻟﺸﺮﻛﺔ )إن وﺟﺪت(:

رﻗﻢ اﻟﻔﺎﻛﺲ:

ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
)ﺳﻴﻒ أم ﻓﻮب(
واو
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اﻟﺸﻌﺎر

ﻳﺮﺟﻰ ﺗﺼﺤﻴﺢ
أي أﺧﻄﺎء ﰲ
ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺻﻴﻒ

ﻣﺴﺢ ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت
اﻻﺳﺘﻤﺎرة  — ٣-٣ﻧﻈﺎم إﺑﻼغ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺪوﻟﻴﺔ — اﻟﺸﺮﻛﺎت
___________
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
اﻟﺮﻗﻢ اﳌﺮﺟﻌﻲ

ﻗﺴﻢ ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت
وزارة اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ
أرﻛﺎدﻳﺎ
(XXX) XXX-XXXX
ﻫﺎﺗﻒ
(XXX) XXX-XXXX
ﻓﺎﻛﺲ
اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﱐbop@stat.com :
اﻻﺳﺘﻼم
اﻟﺘﻨﻘﻴﺢ
اﳌﺮاﺟﻌﺔ

ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻓﻘﻂ

اﻟﺮﺑﻊ اﳌﻨﺘﻬﻲ ﰲ ﺷﻬﺮ /ﻳﻮم /ﺳﻨﺔ
ﻳﺮﺟﻰ ﻗﺮاءة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎرة.
ﺳــﻠﻄﺔ ﺟﻤــﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت :ﺑﻤﻮﺟــﺐ ﻗﺎﻧــﻮن اﻹﺣﺼــﺎءات ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨــﺪا ،ﻳﻨﺒﻐــﻲ ﻷﺣــﺪ ﳑﺜﻠــﻲ اﻟﺸــﺮﻛﺔ اﻟﺘــﻲ ﺗــﻢ إرﺳــﺎل اﻻﺳــﺘﻤﺎرة  - ٣-٣ﻧﻈــﺎم إﺑــﻼغ
ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺪوﻟﻴﺔ  -اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻟﻬﺎ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎرة ﺷﻬﺮﻳﺎ وإﻋﺎدﺗﻬﺎ إﱃ وزارة اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ.
اﻟﺴﺮﻳﺔ :ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺣﺼﺎءات ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا ﻳﻜﻔﻞ ﺳﺮﻳﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬه اﻻﺳﺘﻤﺎرة.
اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت :ﲡﻤﻊ ﻫﺬه اﻻﺳــﺘﻤﺎرة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ اﻟﺸــﺮﻛﺎت ﺑﻐﺮض اﺳــﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﰲ إﻋﺪاد إﺣﺼﺎءات ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ووﺿﻊ
اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر اﻟــﺪوﱄ ﻟﺪوﻟــﺔ ﻧﻴﻮﻟﻨــﺪا .وﺗﻨﺸــﺮ ﻫــﺬه اﻹﺣﺼــﺎءات ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس رﺑــﻊ ﺳــﻨﻮي ﰲ ﻣﻴــﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋــﺎت ووﺿــﻊ اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر اﻟــﺪوﱄ اﻟــﺬي ﺗﺼــﺪره
وزارة اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ.
ﻣﻮﻋﺪ اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ :ﻳﺮﺟﻰ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎرة وإﻋﺎدﺗﻬﺎ ﰲ ﻣﻮﻋﺪ ﻏﺎﻳﺘﻪ ﺷﻬﺮ /ﻳﻮم /ﺳﻨﺔ.
ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ :ﻳﺮﺟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻻﺳﺘﻤﺎرة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺒﺮﻳﺪ )اﻟﻌﻨﻮان( أو اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﱐ ).(bop@stat.com
اﳌﺴــﺎﻋﺪة :ﻟﻼﺳﺘﻔﺴــﺎرات أو ﻃﻠــﺐ اﳌﺴــﺎﻋﺪة ﺑﺨﺼــﻮص ﻫــﺬه اﻻﺳــﺘﻤﺎرة ،ﻳﺮﺟــﻰ اﻻﺗﺼــﺎل ﺑﺎﻟﻬﺎﺗــﻒ رﻗــﻢ  (XXX) XXX-XXXXأو إرﺳــﺎل ﺑﺮﻳــﺪ
إﻟﻜﺘﺮوﱐ إﱃ .bop@stat.com
ﺷﻜﺮا :ﺗﻌﺎوﻧﻜﻢ ﻣﻌﻨﺎ ﳏﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ ،ودﻗﺔ إﺣﺼﺎءات ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ووﺿﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺪوﱄ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ.
ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎرة ،ﻳﺮﺟﻰ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻨﺴﺨﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﺳﺠﻼﺗﻜﻢ.
ﺟﻮن ﺳﻤﻴﺚ
ﺧﺒﻴﺮ إﺣﺼﺎﺋﻲ
ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا
إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﻳﻜﻢ أي اﺳﺘﻔﺴﺎرات ﺑﺸﺄن ﻫﺬه اﻻﺳﺘﻤﺎرة ،ﻳﺮﺟﻰ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﺸﺨﺺ اﳌﻮﺿﺤﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻪ
اﻻﺳﻢ:
اﳌﺴﻤﻰ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ:

رﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ:

(

رﻣﺰ اﳌﻨﻄﻘﺔ

رﻗﻢ اﻟﻔﺎﻛﺲ( :

رﻣﺰ اﳌﻨﻄﻘﺔ

)

)
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ﻣﻠﺤﻮﻇﺎت وﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﺑﺸﺄن اﻻﺳﺘﻤﺎرة  — ٣-٣ﻧﻈﺎم إﺑﻼغ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺪوﻟﻴﺔ  -اﻟﺸﺮﻛﺎت
 -١ﻳﺠﻤــﻊ ﻧﻈــﺎم إﺑــﻼغ ﺑﻴﺎﻧــﺎت اﳌﻌﺎﻣــﻼت اﻟﺪوﻟﻴــﺔ ﺑﻴﺎﻧــﺎت ﻋــﻦ اﻟﺸــﺮﻛﺎت ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻋــﺪة اﺳــﺘﻤﺎرات .واﻻﺳــﺘﻤﺎرة اﻷﺳﺎﺳــﻴﺔ ﻫــﻲ اﻻﺳــﺘﻤﺎرة  - ٣-٣ﻧﻈــﺎم إﺑــﻼغ ﺑﻴﺎﻧــﺎت اﳌﻌﺎﻣــﻼت اﻟﺪوﻟﻴــﺔ -
اﻟﺸــﺮﻛﺎت اﻟــﺬي ﻳﺘﻌﻴــﻦ ﻋﻠــﻰ اﻟﺸــﺮﻛﺎت اﺳــﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎﺗــﻪ وإﻋﺎدﺗــﻪ إﱃ وزارة اﻹﺣﺼــﺎءات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳــﺔ ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس ﺷــﻬﺮي .وﻳﺘﻀﻤــﻦ ﻣﺮﻓــﻖ اﻻﺳــﺘﻤﺎرات ﻣــﻦ  ١-٣إﱃ  ٥-٣ﺑﺸــﺄن ﻧﻈــﺎم إﺑــﻼغ
ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺪوﻟﻴﺔ  -اﻟﺘﺒﻮﻳﺒﺎت واﻟﺮﻣﻮز واﻟﺘﻮﺻﻴﻔﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎرة .٣-٣
 -٢ﻏﻴــﺮ اﳌﻘﻴــﻢ ﻫــﻮ ﺷــﺨﺺ أو ﺷــﺮﻛﺔ أو أي ﻣﻨﻈﻤــﺔ أﺧــﺮى وﻳﻘــﻊ ﻣﻘــﺮ إﻗﺎﻣﺘــﻪ اﳌﻌﺘــﺎد ﰲ اﻗﺘﺼــﺎد آﺧــﺮ ﺑﺨــﻼف ﻧﻴﻮﻟﻨــﺪا .وﺗﻌﺘﺒــﺮ اﻟﻔــﺮوع واﻟﺸــﺮﻛﺎت اﻟﺘــﻲ ﺗﺘﺒــﻊ اﻟﺸــﺮﻛﺎت ﻏﻴــﺮ اﳌﻘﻴﻤــﺔ واﻟﺘــﻲ
ﻳﻘﻊ ﻣﻘﺮﻫﺎ ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا ﺷﺮﻛﺎت ﻣﻘﻴﻤﺔ ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا .وﺑﺎﳌﺜﻞ ،ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻔﺮوع واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻊ ﻣﻘﺮﻫﺎ ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﻤﺔ.
 -٣اﻻﺳــﺘﻤﺎرة  - ٣-٣ﻧﻈــﺎم إﺑــﻼغ ﺑﻴﺎﻧــﺎت اﳌﻌﺎﻣــﻼت اﻟﺪوﻟﻴــﺔ  -اﻟﺸــﺮﻛﺎت ﲡﻤــﻊ ﺑﻴﺎﻧــﺎت ﺷــﻬﺮﻳﺔ ﻋــﻦ ﻣﻌﺎﻣــﻼت ﻣﻴــﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋــﺎت ﻣــﻦ اﻟﺸــﺮﻛﺎت اﻟﺘــﻲ ﺗﻘــﻮم ﺑﺘﻨﻔﻴــﺬ ﻣﻌﺎﻣــﻼت ﻛﺒﻴــﺮة ﻣــﻊ ﻏﻴــﺮ
اﳌﻘﻴﻤﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﺴﺎﺑﺎت ﰲ ﺑﻨﻮك ﻣﻘﻴﻤﺔ و/أو ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻛﺒﻴﺮة ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺣﺴﺎﺑﺎت ﰲ ﺑﻨﻮك ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﻤﺔ .ﻛﺬﻟﻚ ﲡﻤﻊ اﻻﺳﺘﻤﺎرة  ٣-٣ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ اﳌﻄﺎﻟﺒﺎت اﻷﺧﺮى اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ
ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﻤﻴﻦ أو اﳋﺼﻮم اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻬﻢ.
 -٤ﻳﻨﺒﻐــﻲ اﺳــﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧــﺎت اﻻﺳــﺘﻤﺎرة  ٣-٣ﻣﺴــﺘﻘﻞ ﻟــﻜﻞ ﺣﺴــﺎب ﺑﺎﻟﻌﻤﻠــﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴــﺔ ﺗﻤﺘﻠﻜــﻪ ﺷــﺮﻛﺘﻜﻢ ﰲ ﺑﻨــﻚ ﻣﻘﻴــﻢ وﻛﻞ ﺣﺴــﺎب ﳑﻠــﻮك ﻟﻠﺸــﺮﻛﺔ ﰲ ﺑﻨــﻚ ﻏﻴــﺮ ﻣﻘﻴــﻢ  -ﻣــﺎ ﱂ ﻳﻜــﻦ ﻗــﺪ ﺗــﻢ
اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت أﺧﺮى ﻣﻊ وزارة اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ.
 -٥اﻻﺳــﺘﻤﺎرة  ٤-٣ﲡﻤــﻊ ﺑﻴﺎﻧــﺎت ﻋــﻦ اﳌﺪﻓﻮﻋــﺎت واﳌﺘﺤﺼــﻼت اﻟﺘــﻲ ﺗﻨﻔــﺬ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺣﺴــﺎﺑﺎت ﻣﺼﺮﻓﻴــﺔ ﻣﻌﻴﻨــﺔ ﳑﻠﻮﻛــﺔ ﻟﺸــﺮﻛﺘﻜﻢ .وﻳﻨﺒﻐــﻲ ﺗﺴــﺠﻴﻞ ﻗﻴــﺪ ﻣﺴــﺘﻘﻞ ﻟــﻜﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠــﺔ ﺗﺒﻠــﻎ ﻗﻴﻤﺘﻬــﺎ
 ٥٠٠٠دوﻻر ﻧﻴﻮﻟﻨــﺪي أو أﻛﺜــﺮ ،وﻳﻤﻜــﻦ دﻣــﺞ اﳌﻌﺎﻣــﻼت اﻷﻗــﻞ ﻗﻴﻤــﺔ .وﻋﻨﺪﻣــﺎ ﺗﻨﻄﺒــﻖ ﻋﻠــﻰ ﻋﻤﻠﻴــﺔ ﻗﺒــﺾ أو دﻓــﻊ أﻛﺜــﺮ ﻣــﻦ رﻣــﺰ ﻣﻌﺎﻣﻠــﺔ واﺣــﺪ ،أو ﻋﻨﺪﻣــﺎ ﻳﻨﺸــﺄ أﻛﺜــﺮ ﻣــﻦ رﻣــﺰ ﻣﻌﺎﻣﻠــﺔ ﻋــﻦ
ﻣﺪﻓﻮﻋــﺎت ﺗﺘــﻢ ﺗﺴــﻮﻳﺘﻬﺎ ﺟﺰﺋﻴــﺎ ﻣﻘﺎﺑــﻞ ﻣﺘﺤﺼــﻼت )أو اﻟﻌﻜــﺲ( ،ﻳﻨﺒﻐــﻲ ﻗﻴــﺪ ﻗﻴﻤــﺔ اﳌﻌﺎﻣــﻼت اﻹﺟﻤﺎﻟﻴــﺔ اﻷﺳﺎﺳــﻴﺔ) .ﻳﺮﺟــﻰ ﻣﺮاﺟﻌــﺔ ﻣﺮﻓــﻖ اﻻﺳــﺘﻤﺎرات ﻣــﻦ  ١-٣إﱃ  ٥-٣ﺑﺸــﺄن ﻧﻈــﺎم
إﺑــﻼغ ﺑﻴﺎﻧــﺎت اﳌﻌﺎﻣــﻼت اﻟﺪوﻟﻴــﺔ  -اﻟﺘﺒﻮﻳﺒــﺎت ﻟﻼﻃــﻼع ﻋﻠــﻰ ﻣﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣــﺎت ﻋــﻦ اﳌﻌﺎﻣــﻼت ذات اﳌﺪﻓﻮﻋــﺎت اﳌﺘﻌــﺪدة( .وﺑﺎﳌﺜــﻞ ،ﻳﻨﺒﻐــﻲ أﻳﻀــﺎ ﻗﻴــﺪ اﳌﻌﺎﻣــﻼت اﳌﻮا ِزﻧــﺔ )ﻳــﺮد
ﺗﻌﺮﻳﻔﻬــﺎ أﻳﻀــﺎ ﰲ اﳌﺮﻓــﻖ( اﻟﺘــﻲ ﻻ ﺗﻨﺘــﺞ ﻋﻨﻬــﺎ أي ﻗﻴــﻮد ﰲ اﳊﺴــﺎﺑﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴــﺔ وﻟﻜﻨﻬــﺎ ﺗﺆﺛــﺮ ﻋﻠــﻰ ﻣﺮاﻛــﺰ اﻷﺻــﻮل أو اﳋﺼــﻮم اﳋﺎرﺟﻴــﺔ ﻟﻠﺸــﺮﻛﺔ .وإذا ﻗﺎﻣــﺖ ﺷــﺮﻛﺘﻜﻢ ﺑﺘﻨﻔﻴــﺬ ﻣﻌﺎﻣــﻼت
ﻣﻮازِﻧﺔ ﻣﻘﻮﻣﺔ ﺑﻌﻤﻼت )ﺑﻤﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺪوﻻر اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪي( ﱂ ﻳﻌﺪ ﻋﻨﻬﺎ اﻻﺳﺘﻤﺎرة  ،٤-٣ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻗﻴﺪ ﻫﺬه اﳌﻌﺎﻣﻼت ﰲ اﺳﺘﻤﺎرة  ٣-٣ﻣﺴﺘﻘﻞ.
 -٦وﻳﻤﻜــﻦ اﺳــﺘﺨﺪام اﻻﺳــﺘﻤﺎرة  ٣-٣ﻛﺎﺳــﺘﻤﺎرة ﻧﻤﻮذﺟﻴــﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳــﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت اﻟﻼزﻣــﺔ ﰲ ﺻﻴﻐــﺔ ﻳﻤﻜــﻦ إرﺳــﺎﻟﻬﺎ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴ ـ ًﺎ ﺑﻮاﺳــﻄﺔ ﺟﻬــﺎز اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗــﺮ ،أو ﻳﻤﻜــﻦ إدﺧــﺎل اﳌﻌﻠﻮﻣــﺎت ﻋﻠــﻰ
اﻻﺳﺘﻤﺎرة ﻧﻔﺴﻬﺎ .وإذا ﱂ ﻳﻜﻦ اﻟﻔﺮاغ ا�ﺼﺺ ﻟﻘﻴﺪ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻌﺎﻣﻼت ﻏﻴﺮ ﻛﺎف ،ﻳﺮﺟﻰ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ إرﻓﺎق اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ.

اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎرة  - ٣-٣ﻧﻈﺎم إﺑﻼغ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺪوﻟﻴﺔ  -اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﻘﺴﻢ أﻟﻒ

 -٧ﻳﻈﻬﺮ اﻟﺮﻗﻢ اﳌﺮﺟﻌﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﰲ اﻟﺼﻔﺤﺔ  ١ﰲ ﻫﺬه اﻻﺳﺘﻤﺎرة .وﻳﺮد ﺗﺒﻮﻳﺐ رﻣﻮز اﻟﻌﻤﻼت ﰲ ﻣﺮﻓﻖ اﻻﺳﺘﻤﺎرات ﻣﻦ  ١-٣إﱃ  ٥-٣ﺑﺸﺄن ﻧﻈﺎم إﺑﻼغ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺪوﻟﻴﺔ.
وﻳﻨﺒﻐﻲ إدﺧﺎل اﻟﺸﻬﺮ واﻟﺴﻨﺔ ﰲ ﺻﻴﻐﺔ أرﺑﻌﺔ أرﻗﺎم )إﺑﺮﻳﻞ  ٢٠١٢ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻳﻜﺘﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ.(٠٤١٢ :

اﻟﻘﺴﻢ ﺑﺎء

 -٨ﻳﻘﻴــﺪ اﻟﺘﺎرﻳــﺦ ﰲ ﺻﻴﻐــﺔ ﻋﺪدﻳــﻦ ُ)ﻳﻜﺘــﺐ اﻟﻴــﻮم اﻟﺜــﺎﱐ ﻣــﻦ اﻟﺸــﻬﺮ ﻣﺜــﻼ ﻋﻠــﻰ اﻟﻨﺤــﻮ اﻟﺘــﺎﱄ .(٠٢ :وﺗﻘﻴــﺪ اﳌﻌﺎﻣﻠــﺔ اﻷوﱃ ﰲ أي ﻳــﻮم ﺑﺮﻗــﻢ  ،٠٠١وﺗﺴــﺘﺨﺪم اﻷرﻗــﺎم اﻟﺜﻼﺛﻴــﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴــﺔ ﰲ ﻗﻴــﺪ
اﳌﻌﺎﻣــﻼت اﻟﻼﺣﻘــﺔ .وﻳﻨﺒﻐــﻲ ﻗﻴــﺪ رﻣــﺰ اﳌﻌﺎﻣﻠــﺔ وﻧــﻮع اﳌﻌﺎﻣﻠــﺔ ورﻣــﺰ اﻟﻄــﺮف اﻷﺧــﺮ ورﻣــﺰ اﻻﻗﺘﺼــﺎد ﺑﺎﻟﺮﺟــﻮع إﱃ ﻣﺮﻓــﻖ اﻻﺳــﺘﻤﺎرات ﻣــﻦ  ١-٣إﱃ  ٥-٣ﺑﺸــﺄن ﻧﻈــﺎم إﺑــﻼغ ﺑﻴﺎﻧــﺎت
اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺪوﻟﻴﺔ  -اﻟﺘﺒﻮﻳﺒﺎت.
 -٩وﻟﻠﺤــﺪ ﻣــﻦ أﻋﺒــﺎء اﻹﺑــﻼغ وﺗﻜﺎﻟﻴــﻒ ﻣﻌﺎﳉــﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت ،ﻳﻨﺒﻐــﻲ إﺑــﻼغ اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت ﺑــﺂﻻف أو ﻣﻼﻳﻴــﻦ وﺣــﺪات اﻟﻌﻤﻠــﺔ ،ودﻣــﺞ ﻗﻴــﻢ اﳌﻌﺎﻣــﻼت اﻟﺼﻐﻴــﺮة .وﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻷﻧــﻮاع ﻣﻌﻴﻨــﺔ ﻣــﻦ اﳌﻌﺎﻣــﻼت
)ﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﳌﻌﺎﻣﻼت ذات اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت اﳌﺘﻌﺪدة واﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﻮازِﻧﺔ( ،ﻳﻨﺒﻐﻲ ﲢﺪﻳﺪ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وإﺑﻼﻏﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس إﺟﻤﺎﱄ )راﺟﻊ اﳌﻠﺤﻮﻇﺔ رﻗﻢ .(٥
 -١٠ﰲ اﻟﻌﻤﻮدﻳــﻦ زاي وﻃــﺎء ﺣﻴــﺚ ﻳﻨﺒﻐــﻲ إﺑــﻼغ ﺑﻴﺎﻧــﺎت ﻛﻞ اﻟﻘﻴــﻢ ﺑﺎﻟــﺪوﻻر اﻟﻨﻴﻮﻟﻨــﺪي ،ﻳﻨﺒﻐــﻲ ﲢﻮﻳــﻞ ﻗﻴﻤــﺔ اﳌﻌﺎﻣــﻼت ﺑﺎﺳــﺘﺨﺪام ﻣﺘﻮﺳــﻂ أﺳــﻌﺎر ﺻــﺮف اﻟﺸــﺮاء واﻟﺒﻴــﻊ اﻟﺴــﺎرﻳﺔ ﰲ ﺗﺎرﻳــﺦ
اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ.

اﻟﻘﺴﻢ ﺟﻴﻢ واﻟﻘﺴﻢ دال

 -١١اﳉــﺰآن ﺟﻴــﻢ ودال اﻟﻐــﺮض ﻣﻨﻬﻤــﺎ ﺗﻴﺴــﻴﺮ ﻋﻤﻠﻴــﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘــﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت اﳌﻘﺪﻣــﺔ ﰲ اﻟﻘﺴــﻢ ﺑــﺎء واﻟﺘﺤﻘــﻖ ﻣــﻦ ﺻﺤﺘﻬــﺎ .وﻳﻨﺒﻐــﻲ ﺗﻔﺴــﻴﺮ أي ﻣﺒﺎﻟــﻎ ﺿﺨﻤــﺔ ﻧﺎﲡــﺔ ﻋــﻦ ﻋﻤﻠﻴــﺔ اﳌﻄﺎﺑﻘــﺔ أو أي
أﺳﻌﺎر ﺻﺮف ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺘﺎدة ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ.
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اﻟﻘﺴﻢ ﻫﺎء

 -١٢ﻳﺘﻢ اﺧﺘﻴﺎر رﻣﺰ اﻷﺻﻮل/اﳋﺼﻮم ﻣﻦ اﻟﺮﻣﻮز ﻣﻦ  ٧١٠إﱃ  ٧٩٠ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺻﻮل وﻣﻦ  ٨١٠إﱃ  ٨٩٠ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺨﺼﻮم ﺿﻤﻦ رﻣﻮز
اﳌﻌﺎﻣــﻼت ﰲ ﻣﺮﻓــﻖ اﻻﺳــﺘﻤﺎرات ﻣــﻦ  ١-٣إﱃ  ٥-٣ﺑﺸــﺄن ﻧﻈــﺎم إﺑــﻼغ ﺑﻴﺎﻧــﺎت اﳌﻌﺎﻣــﻼت اﻟﺪوﻟﻴــﺔ  -اﻟﺘﺒﻮﻳﺒــﺎت .وﻳﺘــﻢ اﺧﺘﻴــﺎر رﻣــﺰ
اﻻﻗﺘﺼــﺎد ﻣــﻦ ﻗﺎﺋﻤــﺔ رﻣــﻮز اﻻﻗﺘﺼــﺎدات ﰲ اﳌﺮﻓــﻖ )ﻳﻘﻴــﺪ ﻣﻌــﺪو اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت ﻫــﺬه اﳌﻌﻠﻮﻣــﺎت( .وﻳﺘــﻢ اﺧﺘﻴــﺎر رﻣــﺰ اﻟﻌﻤﻠــﺔ ﻣــﻦ ﻗﺎﺋﻤــﺔ رﻣــﻮز
اﻟﻌﻤــﻼت ﰲ اﳌﺮﻓــﻖ )ﻳﻘﻴــﺪ ﻣﻌــﺪو اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت ﻫــﺬه اﳌﻌﻠﻮﻣــﺎت( .وﻳﻨﺒﻐــﻲ اﺳــﺘﺨﺪام ﺧــﻂ واﺣــﺪ ﻟــﻜﻞ أﺻﻞ/ﺧﺼــﻢ ،واﻗﺘﺼــﺎد ،وﻣﺰﻳــﺞ ﻋﻤــﻼت.
ﻓﻌﻠــﻰ ﺳــﺒﻴﻞ اﳌﺜــﺎل ،إذا ﻛﺎﻧــﺖ ﺷــﺮﻛﺘﻜﻢ ﻟﺪﻳﻬــﺎ ﳏﻔﻈــﺔ أﺳــﻬﻢ ﰲ ﺷــﺮﻛﺔ ﻏﻴــﺮ ﻣﺼﺮﻓﻴــﺔ ﰲ اﻟﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤــﺪة وﺣﺼﻠــﺖ ﻋﻠــﻰ ﻗــﺮوض ﻃﻮﻳﻠــﺔ
اﻷﺟــﻞ ﺑﺎﻟــﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜــﻲ ﻣــﻦ ﺑﻨــﻮك ﰲ اﻟﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤــﺪة وﻗــﺮوض ﺑﺎﳉﻨﻴــﻪ اﻹﺳــﺘﺮﻟﻴﻨﻲ ﻣــﻦ اﳌﻤﻠﻜــﺔ اﳌﺘﺤــﺪة ،ﻳﻨﺒﻐــﻲ ﺗﺴــﺠﻴﻞ اﻟﻘﻴــﻮد
اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
أﻟﻒ
٧١٠
٨٥٠
٨٥٠

ﺑﺎء
٠٠١
٠٠١
٠٠٢

ﺟﻴﻢ

USD
USD
GBP

 -١٣ﰲ اﻟﻌﻤــﻮد أﻟــﻒ ،ﻳﻤﺜــﻞ اﻟﺮﻗــﻢ  ٧١٠أﺳــﻬﻢ ﰲ ﺷــﺮﻛﺎت ﻏﻴــﺮ ﻣﻘﻴﻤــﺔ ،واﻟﺮﻗــﻢ  ٨٥٠ﺧﺼــﻮم ﻗــﺮوض ﻃﻮﻳﻠــﺔ اﻷﺟــﻞ ﻣﺴــﺘﺤﻘﺔ ﻟﻐﻴــﺮ ﻣﻘﻴﻤﻴــﻦ .وﰲ
اﻟﻌﻤــﻮد ﺑــﺎء ،ﻳﻤﺜــﻞ اﻟﺮﻗــﻢ  ٠٠١اﻟﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤــﺪة واﻟﺮﻗــﻢ  ٠٠٢اﳌﻤﻠﻜــﺔ اﳌﺘﺤــﺪة .وﰲ اﻟﻌﻤــﻮد ﺟﻴــﻢ ،ﻳﻤﺜــﻞ اﻟﺮﻣــﺰ  USDاﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ واﻟﺮﻣﺰ
 GBPاﳉﻨﻴﻪ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﱐ.
 -١٤ﻻ ﺗﻘﻴــﺪ ﰲ اﻟﻘﺴــﻢ ﺑــﺎء ﺟﻤﻴــﻊ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت/ﻣﺘﺤﺼــﻼت ﺷــﺮﻛﺘﻜﻢ إﱃ/ﻣــﻦ ﻏﻴــﺮ اﳌﻘﻴﻤﻴــﻦ ﻧﻈــﺮا ﻷن ﺑﻌــﺾ اﳌﺪﻓﻮﻋــﺎت رﺑﻤــﺎ ﻳﻜــﻮن ﻗــﺪ ﺗــﻢ
ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل أواﻣﺮ ﺻﺮف أﺟﻨﺒﻲ ﻟﺪى ﺑﻨﻮك ﳏﻠﻴﺔ .وﻫﺬه اﳌﻌﺎﻣﻼت ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻗﻴﺪﻫﺎ ﰲ اﻻﺳﺘﻤﺎرة  — ١-٣ﻧﻈﺎم إﺑﻼغ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳌﻌﺎﻣﻼت
اﻟﺪوﻟﻴــﺔ  -اﳌﺪﻓﻮﻋــﺎت واﳌﺘﺤﺼــﻼت اﻟــﺬي ﲢﺼــﻞ ﻋﻠﻴــﻪ اﻟﺸــﺮﻛﺔ ﻋــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ اﻟﺒﻨــﻚ اﻟــﺬي ﺗﺘﻌﺎﻣــﻞ ﻣﻌــﻪ .ﻏﻴــﺮ أﻧــﻪ ﻷﻏــﺮاض اﳌﻄﺎﺑﻘــﺔ ،ﻳﺠــﺐ ﻗﻴــﺪ
أي ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻟﻬﺬه اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت واﳌﺘﺤﺼﻼت ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻮل واﳋﺼﻮم اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻟﺸﺮﻛﺘﻜﻢ ﰲ اﻟﻌﻤﻮدﻳﻦ ﺣﺎء وﻃﺎء.

اﻟﻘﺴﻢ واو

 -١٥ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻠﻤﺪﻓﻮﻋــﺎت اﳌﻨﻔــﺬة ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﳊﺴــﺎﺑﺎت اﻟﺘــﻲ ﺗﻐﻄﻴﻬــﺎ اﻻﺳــﺘﻤﺎرة  ،٣-٣ﻳﺠﻤــﻊ ﻫــﺬا اﻟﻘﺴــﻢ ﰲ اﻻﺳــﺘﻤﺎرة ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎت ﻋــﻦ اﻟﺴــﻠﻊ
اﳌﺴــﺘﻮردة واﳌﺼــﺪرة ﺧــﻼل اﻟﺸــﻬﺮ وﻋــﻦ اﳌﺪﻓﻮﻋــﺎت اﳌﻨﻔــﺬة ﺧــﻼل اﻟﺸــﻬﺮ .وﻧﻈــﺮا ﻷن ﺷــﻬﺮ اﻟﺘﺴــﻠﻴﻢ ﻗــﺪ ﻳﺨﺘﻠــﻒ ﻋــﻦ اﻟﺸــﻬﺮ اﻟــﺬي ﺗﻨﻔــﺬ ﻓﻴــﻪ
اﳌﺪﻓﻮﻋــﺎت ،ﻓــﺈن اﻟﺴــﻠﻊ اﳌﺒﻠﻐــﺔ ﰲ اﻷﻋﻤــﺪة دال وﻫــﺎء وواو ﻗــﺪ ﺗﻜــﻮن ﻏﻴــﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘــﺔ ﻟﻠﺴــﻠﻊ اﳌﺒﻠﻐــﺔ ﰲ اﻟﻌﻤــﻮد زاي .وﻗــﺪ ﺗﺨﺘﻠــﻒ اﻟﻘﻴﻤــﺔ
اﳌﺒﻠﻐــﺔ ﰲ ﺳــﺠﻼﺗﻜﻢ ﻋــﻦ اﻟﻘﻴﻤــﺔ ﺳــﻴﻒ واﻟﻘﻴﻤــﺔ ﻓــﻮب اﻟﻼزﻣﺘﻴــﻦ ﻷﻏــﺮاض إﻋــﺪاد ﻣﻴــﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋــﺎت ،ﻟــﺬا ﻳﻨﺒﻐــﻲ ﺣﺴــﺎب ﻫﺎﺗﻴــﻦ اﻟﻘﻴﻤﺘﻴــﻦ
وﻗﻴﺪﻫﻤــﺎ ﺣﺘــﻰ وإن ﺗﻄﻠــﺐ ذﻟــﻚ اﻻﻋﺘﻤــﺎد ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﻘﺪﻳــﺮ إﱃ ﺣــﺪ ﻣــﺎ .اﻗﺘﺼــﺎد اﻟﺸــﺤﻦ ﻫــﻮ اﻻﻗﺘﺼــﺎد اﻟــﺬي أوﻓــﺪت ﻣﻨــﻪ اﻟــﻮاردات ﰲ اﻷﺻــﻞ.
واﻗﺘﺼــﺎد اﳌﻘﺼــﺪ ﻫــﻮ اﻻﻗﺘﺼــﺎد اﻟــﺬي ﺗﺘﻮﻗﻌــﻮن أن ﻳﺘــﻢ ﻓﻴــﻪ ﺗﺴــﻠﻴﻢ وارداﺗﻜــﻢ .وﻳﻨﺒﻐــﻲ اﺳــﺘﺨﺪام رﻣــﻮز اﻻﻗﺘﺼــﺎدات اﻟﺼﺤﻴﺤــﺔ ﻛﻤــﺎ ﺗــﺮد ﰲ
اﳌﺮﻓــﻖ )ﻳﻮﻓــﺮ ﻣﻌــﺪو اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت ﻫــﺬه اﳌﻌﻠﻮﻣــﺎت( .وﲡــﺪر اﻹﺷــﺎرة إﱃ أن ﺟﻤﻴــﻊ اﳌﺒﺎﻟــﻎ ﺑﺎﻟﻌﻤــﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴــﺔ ﻳﻨﺒﻐــﻲ ﲢﻮﻳﻠﻬــﺎ ﺑﺎﺳــﺘﺨﺪام
ﻣﺘﻮﺳﻂ أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﺸﺮاء واﻟﺒﻴﻊ اﻟﺴﺎرﻳﺔ ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ.

اﻟﻘﺴﻢ زاي

 -١٦اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻜﻢ ﰲ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮاردة ﰲ اﻻﺳﺘﻤﺎرة ﻗﺒﻞ إﻋﺎدﺗﻬﺎ.

استمارات املسح النموذجية
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اﻻﺳﺘﻤﺎرة  — ٣-٣ﻧﻈﺎم إﺑﻼغ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺪوﻟﻴﺔ — اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﻘﺴﻢ أﻟﻒ :ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ
اﻟﺮﻗﻢ اﳌﺮﺟﻌﻲ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ

اﺳﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ

اﻻﻗﺘﺼﺎد اﶈﺘﻔﻆ
ﺑﺎﳊﺴﺎب ﻓﻴﻪ

رﻗﻢ اﳊﺴﺎب

رﻣﺰ اﻟﻌﻤﻠﺔ

اﻟﺸﻬﺮ واﻟﺴﻨﺔ

اﻟﻘﺴﻢ ﺑﺎء :اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت واﳌﺘﺤﺼﻼت
 -١ﺗﻘﻴﺪ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺒﺎﻟﻎ ﰲ اﻷﻋﻤﺪة واو وزاي وﺣﺎء وﻃﺎء ﺑﺎﻵﻻف.
 -٢اﳌﻌﺎﻣــﻼت اﻟﺼﻐﻴــﺮة — أي اﳌﻌﺎﻣــﻼت اﻟﺘــﻲ ﺗﻘــﻞ ﻗﻴﻤﺘﻬــﺎ ﻋﻤــﺎ ﻳﻌــﺎدل  ٥٠٠٠دوﻻر ﻧﻴﻮﻟﻨــﺪي — ﻳﻨﺒﻐــﻲ دﳎﻬــﺎ وﻗﻴﺪﻫــﺎ ﻛﻤﻌﺎﻣﻠــﺔ واﺣــﺪة ﲢــﺖ رﻣﺰ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ
اﻷﻛﺜﺮ ﺻﻠﺔ.
 -٣وﰲ ﺣﺎﻟــﺔ اﳌﻌﺎﻣــﻼت ذات اﳌﺪﻓﻮﻋــﺎت اﳌﺘﻌــﺪدة واﳌﻌﺎﻣــﻼت اﳌﻮا ِزﻧــﺔ )ﻳﺮﺟــﻰ ﻣﺮاﺟﻌــﺔ اﳌﻠﺤﻮﻇــﺔ  ٥ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻤــﺎت اﻻﺳــﺘﻤﺎرة  ،(٣-٣ﻳﻨﺒﻐــﻲ ﻗﻴــﺪ اﳌﺒﺎﻟــﻎ
اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ.

اﻟﻴﻮم

اﻟﺮﻗﻢ

رﻣﺰ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ

أﻟﻒ

ﺑـﺎء

ﺟﻴﻢ

وﺻﻒ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﻧﻮع اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ
ﻫـﺎء

دال

ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ﻣﺘﺤﺼﻼت
ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ( ﺑﺎﻟﺪوﻻر( ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ(
)اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ )اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪي )اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
زاي
واو
ﺣﺎء

ﻣﺘﺤﺼﻼت رﻣﺰ رﻣﺰ اﻗﺘﺼﺎد
اﻟﻄﺮف
)ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻟﻄﺮف
اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪي( اﻷﺧﺮ
اﻵﺧﺮ
ﻛـﺎف
ﻳـﺎء
ﻃـﺎء

٠٠١

ا�ﻤﻮع

/////////

/////////

/////////

///////// /////////

/////////

اﻟﻘﺴﻢ ﺟﻴﻢ :اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﻣﻊ اﻷرﺻﺪة اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ
)اﻟﻘﻴﺪ ﺑﺂﻻف وﺣﺪات اﻟﻌﻤﻠﺔ(

رﺻﻴﺪ اﳊﺴﺎب ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ
ﻫﺬا اﻟﺸﻬﺮ
)ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ(
أﻟﻒ

رﺻﻴﺪ اﳊﺴﺎب ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ
اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ )ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ
اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ(
ﺑﺎء

ﻳﺮﺟﻰ ﺗﻔﺴﻴﺮ أي ﺑﻨﻮد ﻛﺒﻴﺮة اﻟﻘﻴﻤﺔ ﰲ ﺧﺎﻧﺔ اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ.

ﳎﻤﻮع اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت
ﻛﻤﺎ ﻳﺮد ﰲ اﻟﻌﻤﻮد واو ﰲ
)اﻟﻘﺴﻢ ﺑﺎء
ﺟﻴﻢ

ﳎﻤﻮع اﳌﺘﺤﺼﻼت
)ﻛﻤﺎ ﻳﺮد ﰲ اﻟﻌﻤﻮد ﺣﺎء
)ﰲ اﻟﻘﺴﻢ ﺑﺎء
دال

اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ
)أﻟﻒ – ﺑﺎء  +ﺟﻴﻢ – دال(
ﻫﺎء
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اﻟﻘﺴﻢ دال :اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ

ﻳﺮﺟﻰ ذﻛﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف اﻟﻀﻤﻨﻴﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ اﻟﻘﺴﻢ ﺑﺎء:
)ا�ﻤﻮع ﰲ اﻟﻌﻤﻮد واو  /ا�ﻤﻮع ﰲ اﻟﻌﻤﻮد زاي(

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺪﻓﻮﻋﺎت

)ا�ﻤﻮع ﰲ اﻟﻌﻤﻮد ﺣﺎء  /ا�ﻤﻮع ﰲ اﻟﻌﻤﻮد ﻃﺎء(

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﺤﺼﻼت

ﻳﺮﺟﻰ ﺗﻔﺴﻴﺮ أي أﺳﻌﺎر ﺻﺮف ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺘﺎدة ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ.

اﻟﻘﺴﻢ ﻫﺎء :ﻣﺮﻛﺰ اﻷﺻﻮل واﳋﺼﻮم اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻷﺧﺮى
 -١ﻳﺮﺟــﻰ ﺗﻘﺪﻳــﻢ ﺑﻴﺎﻧــﺎت ﺗﻔﺼﻴﻠﻴــﺔ ﻋــﻦ اﳌﻄﺎﻟﺒــﺎت )ﺑﺨــﻼف اﳊﺴــﺎﺑﺎت اﶈﺘﻔــﻆ ﺑﻬــﺎ ﰲ ﺑﻨــﻮك ﻏﻴــﺮ ﻣﻘﻴﻤــﺔ( اﳌﺴــﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠــﻰ ﻏﻴــﺮ ﻣﻘﻴﻤﻴــﻦ واﳋﺼــﻮم
اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻬﻢ.
 -٢ﺗﺴﺠﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﺂﻻف وﺣﺪات اﻟﻌﻤﻠﺔ.
 -٣ﻳﻨﺒﻐــﻲ اﺳــﺘﺨﺪام ﺧــﻂ ﻣﺴــﺘﻘﻞ ﻟﻘﻴــﺪ ﻛﻞ ﳎﻤﻮﻋــﺔ ﻣــﻦ رﻣــﻮز اﻷﺻﻞ/اﳋﺼــﻢ واﻟﻄــﺮف ﻏﻴــﺮ اﳌﻘﻴــﻢ واﻻﻗﺘﺼــﺎد )ﻳﺮﺟــﻰ ﻣﺮاﺟﻌــﺔ اﳌﻠﺤﻮﻇــﺔ رﻗــﻢ  ١٢ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻤــﺎت
اﻻﺳﺘﻤﺎرة .(٣-٣

رﻣﺰ اﻷﺻﻞ/
رﻣﺰ
اﳋﺼﻢ
اﻻﻗﺘﺼﺎد
ﺑﺎء
أﻟﻒ

رﻣﺰ
اﻟﻌﻤﻠﺔ
ﺟﻴﻢ

اﳌﺮﻛﺰ ﰲ
ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻫﺬا
اﻟﺸﻬﺮ
دال

اﳌﺮﻛﺰ ﰲ اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت
اﳌﺒﻠﻐﺔ
ﻧﻬﺎﻳﺔ
اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﰲ اﻟﻘﺴﻢ ﺑﺎء
واو
ﻫﺎء

اﳌﺘﺤﺼﻼت
اﳌﺒﻠﻐﺔ ﰲ
اﻟﻘﺴﻢ ﺑﺎء
زاي

اﳌﺒﺎﻟﻎ
اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ
إﱃ اﻗﺘﺼﺎد
أﺧﺮ
ﺣـﺎء

اﳌﺒﺎﻟﻎ
اﳌﺘﺤﺼﻠﺔ
ﻣﻦ اﻗﺘﺼﺎد
آﺧﺮ
ﻃـﺎء

)أ( ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺻﻮل ،ﻳﺎء = دال – ﻫﺎء  +واو – زاي  +ﺣﺎء – ﻃﺎء .ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺨﺼﻮم ،ﻳﺎء = دال – ﻫﺎء – واو  +زاي – ﺣﺎء  +ﻃﺎء.

ﻳﺮﺟﻰ ﺗﻔﺴﻴﺮ أي ﺑﻨﻮد ﻛﺒﻴﺮة اﻟﻘﻴﻤﺔ ﰲ ﺧﺎﻧﺔ اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ.

اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ )أ(
ﻳـﺎء
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اﻟﻘﺴﻢ واو :ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺗﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرة
)ﺗﺴﺠﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﺂﻻف اﻟﺪوﻻرات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ(

وﺻﻒ اﻟﺴﻠﻊ
أﻟﻒ

رﻣﺰ اﻟﻮاردات /
اﻟﺼﺎدرات
ﺑﺎء

اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺸﺤﻦ
أو اﳌﻘﺼﺪ
ﺟﻴﻢ

ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺴﻠﻊ اﳌﺸﺤﻮﻧﺔ
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ
)أ(
دال

اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺳﻴﻒ
ﻫﺎء

اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﻮب
واو

اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ ﺧﻼل
اﻟﺸﻬﺮ
زاي

اﻟﻮاردات اﻟﺴﻠﻌﻴﺔ

اﻟﺼﺎدرات اﻟﺴﻠﻌﻴﺔ
/////////////
/////////////
/////////////

)أ( ﻛﻤﺎ ﺗﺮد ﰲ ﺳﺠﻼﺗﻜﻢ.
ﻳﺮﺟــﻰ اﻟﺘﺤﻘــﻖ ﻣــﻦ أن ﳎﻤــﻮع اﳌﺪﻓﻮﻋــﺎت واﳌﺘﺤﺼــﻼت اﳌﺒﻠﻐــﺔ ﰲ اﻟﻌﻤــﻮد زاي ﻣﺴــﺎوﻳﺔ �ﻤــﻮع اﻟﻘﻴــﻢ اﳌﻘﺎﺑﻠــﺔ ﻟﻠﺴــﻠﻊ اﳌﺒﻠﻐــﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻮدﻳــﻦ زاي وﻃــﺎء ﰲ
اﻟﻘﺴﻢ ﺑﺎء.

اﻟﻘﺴﻢ زاي  -أﺳﺌﻠﺔ ﺧﺘﺎﻣﻴﺔ
ﻳﺮﺟﻰ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎرة ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺻﺤﻴﺤﺔ ،ﻣﻊ وﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ ﺑﻴﻦ اﻷﻗﻮاس ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
[ ]

اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﰲ اﻟﻘﺴﻢ أﻟﻒ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻤﺎرة ﺻﺤﻴﺤﺔ.

[ ]

ﺗــﻢ اﺳــﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧــﺎت اﻟﻘﺴــﻢ ﺑــﺎء ﻣــﻦ اﻻﺳــﺘﻤﺎرة وﻓــﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤــﺎت ،وﲢﺪﻳــﺪا ﺗــﻢ ﻗﻴــﺪ اﳌﻌﺎﻣــﻼت ذات اﳌﺪﻓﻮﻋــﺎت اﳌﺘﻌــﺪدة واﳌﻌﺎﻣــﻼت اﳌﻮا ِزﻧــﺔ ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس
إﺟﻤﺎﱄ .وﺗﻢ ﻗﻴﺪ ﳎﺎﻣﻴﻊ اﻷﻋﻤﺪة واو وزاي وﺣﺎء وﻃﺎء.

[ ]

ﺗﻢ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻘﺴﻢ ﺟﻴﻢ وﻓﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ،ﻣﻊ ﺗﻔﺴﻴﺮ أي ﺑﻨﻮد ﻛﺒﻴﺮة اﻟﻘﻴﻤﺔ ﰲ ﺧﺎﻧﺎت اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ.
ﺗــﻢ ﺣﺴــﺎب أﺳــﻌﺎر اﻟﺼــﺮف ﰲ اﻟﻘﺴــﻢ دال ،وﻳﺘﻀــﺢ ﻣــﻦ ﻣﺘﻮﺳــﻄﺎت أﺳــﻌﺎر اﻟﺼــﺮف اﳌﺸــﺘﻘﺔ أن ﻛﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠــﺔ ﻣــﻦ اﳌﻌﺎﻣــﻼت ﻗــﺪ ﺗــﻢ ﲢﻮﻳﻠﻬــﺎ ﺑﺎﺳــﺘﺨﺪام
ﺳﻌﺮ ﺻﺮف ﺻﺤﻴﺢ .وﺗﻢ ﺗﻔﺴﻴﺮ أي أﺳﻌﺎر ﺻﺮف ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺘﺎدة ﺗﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ.

[ ]

ﺗﻢ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻘﺴﻢ ﻫﺎء وﻓﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ،ﻣﻊ ﺗﻔﺴﻴﺮ أي ﺑﻨﻮد ﻛﺒﻴﺮة اﻟﻘﻴﻤﺔ ﰲ ﺧﺎﻧﺎت اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ.

[ ]

ﺗــﻢ اﺳــﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧــﺎت اﻟﻘﺴــﻢ واو ،وﻳﺘﺴــﻖ ﳎﻤــﻮع ﻣﺪﻓﻮﻋــﺎت اﻻﺳــﺘﻴﺮاد واﻟﺘﺼﺪﻳــﺮ اﳌﺒﻠﻐــﺔ ﰲ اﻟﻌﻤــﻮد زاي ﻣــﻊ ﻗﻴــﻢ اﻟﺴــﻠﻊ اﳌﺒﻠﻐــﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻮدﻳــﻦ زاي وﻃــﺎء
ﰲ اﻟﻘﺴﻢ ﺑﺎء ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻤﺎرة.

[ ]

ﺗﻢ إﻋﺪاد ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻻﺳﺘﻤﺎرة ﻟﻼﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻬﺎ ﰲ ﺳﺠﻼﺗﻨﺎ.

[ ]

اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎرة:

رﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ:

اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ:

رﻗﻢ اﻟﻔﺎﻛﺲ:
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اﻟﺸﻌﺎر

ﻣﺴﺢ ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت
اﻻﺳﺘﻤﺎرة  — ٤-٣ﻧﻈﺎم إﺑﻼغ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺪوﻟﻴﺔ — اﻟﺒﻨﻮك

ﻳﺮﺟﻰ ﺗﺼﺤﻴﺢ
أي أﺧﻄﺎء ﰲ
ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺻﻴﻒ

___________
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
اﻟﺮﻗﻢ اﳌﺮﺟﻌﻲ

ﻗﺴﻢ ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت
وزارة اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ
أرﻛﺎدﻳﺎ
(XXX) XXX-XXXX
ﻫﺎﺗﻒ
(XXX) XXX-XXXX
ﻓﺎﻛﺲ
اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﱐbop@stat.com :
اﻻﺳﺘﻼم
اﻟﺘﻨﻘﻴﺢ
اﳌﺮاﺟﻌﺔ

ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻓﻘﻂ

اﻟﺮﺑﻊ اﳌﻨﺘﻬﻲ ﰲ ﺷﻬﺮ /ﻳﻮم /ﺳﻨﺔ
ﻳﺮﺟﻰ ﻗﺮاءة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎرة.
ﺳــﻠﻄﺔ ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت :ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺣﺼﺎءات ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا ،ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻷﺣﺪ ﳑﺜﻠﻲ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺬي ﺗﻢ إرﺳــﺎل ﻫﺬه اﻻﺳــﺘﻤﺎرة ﻟﻪ إﻋﺎدة اﻻﺳــﺘﻤﺎرة
 — ١-٣ﻧﻈــﺎم إﺑــﻼغ ﺑﻴﺎﻧــﺎت اﳌﻌﺎﻣــﻼت اﻟﺪوﻟﻴــﺔ — اﳌﺪﻓﻮﻋــﺎت واﳌﺘﺤﺼــﻼت )أو ﺳــﺠﻼت ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت اﻟــﻮاردة ﻓﻴﻬــﺎ( إﱃ وزارة اﻹﺣﺼــﺎءات
اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ ﺷﻬﺮﻳﺎ ﺑﻌﺪ ﻗﻴﺎم اﻟﻌﻤﻼء ﺑﺎﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻴﻪ ،وﻛﺬﻟﻚ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎرة  - ٤-٣ﻧﻈﺎم إﺑﻼغ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳌﻌﺎﻣﻼت
اﻟﺪوﻟﻴــﺔ — اﻟﺒﻨــﻮك ،واﻻﺳــﺘﻤﺎرة  — ٥-٣ﻧﻈــﺎم إﺑــﻼغ ﺑﻴﺎﻧــﺎت اﳌﻌﺎﻣــﻼت اﻟﺪوﻟﻴــﺔ — ﺳــﺠﻞ ﻣﻌﺎﻣــﻼت اﻟﺒﻨــﻮك ،وإﻋﺎدﺗﻬﻤــﺎ إﱃ وزارة اﻹﺣﺼــﺎءات
اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ.
اﻟﺴﺮﻳﺔ :ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺣﺼﺎءات ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا ﻳﻜﻔﻞ ﺳﺮﻳﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬه اﻻﺳﺘﻤﺎرة.
اﻟﻐــﺮض ﻣــﻦ ﺟﻤــﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت :ﲡﻤــﻊ ﻫــﺬه اﻻﺳــﺘﻤﺎرة ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎت ﺑﻐــﺮض اﺳــﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﰲ إﻋــﺪاد إﺣﺼــﺎءات ﻣﻴــﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋــﺎت ووﺿــﻊ اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر
اﻟــﺪوﱄ ﻟﺪوﻟــﺔ ﻧﻴﻮﻟﻨــﺪا .وﺗﻨﺸــﺮ ﻫــﺬه اﻹﺣﺼــﺎءات ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس رﺑــﻊ ﺳــﻨﻮي ﰲ ﻣﻴــﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋــﺎت ووﺿــﻊ اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر اﻟــﺪوﱄ اﻟــﺬي ﻳﺼﺪره ﻗﺴــﻢ ﻣﻴﺰان
اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ﺑﻮزارة اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ.
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت :ﺗﺮد ﰲ اﻟﺼﻔﺤﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﻣﻔﺼﻠﺔ ﺑﺸﺄن اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﺳﺘﻤﺎرات ﻧﻈﺎم إﺑﻼغ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺪوﻟﻴﺔ.
ﻣﻮﻋﺪ اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ :ﻳﺮﺟﻰ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎرة وإﻋﺎدﺗﻬﺎ ﰲ ﻣﻮﻋﺪ ﻏﺎﻳﺘﻪ ﺷﻬﺮ /ﻳﻮم /ﺳﻨﺔ.
ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ :ﻳﺮﺟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻻﺳﺘﻤﺎرة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺒﺮﻳﺪ )اﻟﻌﻨﻮان( أو اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﱐ ).(bop@stat.com
اﳌﺴــﺎﻋﺪة :ﻟﻼﺳﺘﻔﺴــﺎرات أو ﻃﻠــﺐ اﳌﺴــﺎﻋﺪة ﺑﺨﺼــﻮص ﻫــﺬه اﻻﺳــﺘﻤﺎرة ،ﻳﺮﺟــﻰ اﻻﺗﺼــﺎل ﺑﺎﻟﻬﺎﺗــﻒ رﻗــﻢ  (XXX) XXX-XXXXأو إرﺳــﺎل ﺑﺮﻳــﺪ
إﻟﻜﺘﺮوﱐ إﱃ .bop@stat.com
ﻣﻊ ﺟﺰﻳﻞ اﻟﺸﻜﺮ :ﻧﻘﺪر ﺣﺴﻦ ﺗﻌﺎوﻧﻜﻢ اﻟﺬي ﻳﻜﻔﻞ دﻗﺔ إﺣﺼﺎءات ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ووﺿﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺪوﱄ.
ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎرة ،ﻳﺮﺟﻰ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻨﺴﺨﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﺳﺠﻼﺗﻜﻢ.
ﺟﻮن ﺳﻤﻴﺚ
ﺧﺒﻴﺮ إﺣﺼﺎﺋﻲ
ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا
إذا ﻛﺎﻧــﺖ ﻟﺪﻳﻜــﻢ أي اﺳﺘﻔﺴــﺎرات ﺑﺸــﺄن ﻫــﺬه اﻻﺳــﺘﻤﺎرة ،ﻳﺮﺟــﻰ اﻻﺗﺼــﺎل ﺑﺎﻟﺸــﺨﺺ اﳌﻮﺿﺤــﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗــﻪ
أدﻧﺎه:
اﻻﺳﻢ:
رﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ( :رﻣﺰ اﳌﻨﻄﻘﺔ )
اﳌﺴﻤﻰ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ:

رﻗﻢ اﻟﻔﺎﻛﺲ:

(رﻣﺰ اﳌﻨﻄﻘﺔ )
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ﻣﻠﺤﻮﻇﺎت وﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﺑﺸﺄن اﻻﺳﺘﻤﺎرة  ٤-٣واﻻﺳﺘﻤﺎرة ٥-٣
 -١ﻧﻈﺎم إﺑﻼغ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻳﺠﻤﻊ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺪد ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻤﺎرات.

ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳌﻘﻴﻤﻴﻦ وﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﻴﻦ
 -٢ﻏﻴــﺮ اﳌﻘﻴــﻢ ﻫــﻮ ﺷــﺨﺺ أو ﺷــﺮﻛﺔ أو أي ﻣﻨﻈﻤــﺔ أﺧــﺮى وﻳﻘــﻊ ﻣﻘــﺮ إﻗﺎﻣﺘــﻪ اﳌﻌﺘــﺎد ﰲ اﻗﺘﺼــﺎد آﺧــﺮ ﺑﺨــﻼف ﻧﻴﻮﻟﻨــﺪا .وﺗﻌﺘﺒــﺮ اﻟﻔــﺮوع واﻟﺸــﺮﻛﺎت اﻟﺘــﻲ ﺗﺘﺒــﻊ اﻟﺸــﺮﻛﺎت ﻏﻴــﺮ اﳌﻘﻴﻤــﺔ واﻟﺘــﻲ
ﻳﻘﻊ ﻣﻘﺮﻫﺎ ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا ﺷﺮﻛﺎت ﻣﻘﻴﻤﺔ ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا .وﺑﺎﳌﺜﻞ ،ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻔﺮوع واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻊ ﻣﻘﺮﻫﺎ ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﻤﺔ.

ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻻﺳﺘﻤﺎرات ٣
 -٣اﻻﺳــﺘﻤﺎرة اﻷﺳﺎﺳــﻴﺔ ﻫﻲ اﻻﺳــﺘﻤﺎرة  - ١-٣ﻧﻈﺎم إﺑﻼغ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺪوﻟﻴﺔ  -اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت واﳌﺘﺤﺼﻼت .وﻳﺴــﺘﻮﰲ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻫﺬه اﻻﺳــﺘﻤﺎرة اﳌﻘﻴﻤﻮن ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﻣﻮن
ﺑﺄداء ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت إﱃ ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﻴﻦ أو ﺗﻠﻘﻲ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﻴﻦ ﺑﺄي ﻋﻤﻠﺔ .وﻳﺠﺐ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎرة اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ  - ٢-٣ﻧﻈﺎم إﺑﻼغ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺪوﻟﻴﺔ  -اﻟﻮاردات
واﻟﺼﺎدرات ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ وﺻﻮل ﺳﻠﻊ إﱃ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا أو ﻣﻐﺎدرة ﺳﻠﻊ ﻣﻦ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا .وﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ أﻋﺒﺎء اﻹﺑﻼغ وﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻻﺳﺘﻤﺎرات ،٣
ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻌﺪد ﻣﻦ اﻹﻋﻔﺎءات .وﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬه اﻹﻋﻔﺎءات ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
)أ( اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻞ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻋﻤﺎ ﻳﻌﺎدل  ٥٠٠٠دوﻻر ﻧﻴﻮﻟﻨﺪي .وﻟﻜﻦ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻫﺬا اﳌﺴﺘﻮى ﺗﻘﻴﺪ ﰲ ﻣﺴﻮح اﻟﻌﻴﻨﺎت اﶈﺪودة )راﺟﻊ اﳌﻠﺤﻮﻇﺔ .(٨
)ب( ﺷــﺮاء وﺑﻴــﻊ اﻟﺸــﻴﻜﺎت اﻟﺴــﻴﺎﺣﻴﺔ .وﻳﺘﻌﻴــﻦ ﻋﻠــﻰ ﻣﺆﺳﺴــﺘﻜﻢ اﳌﺼﺮﻓﻴــﺔ ﻗﻴــﺪ ﻫــﺬه اﳌﻌﺎﻣــﻼت ﰲ اﻟﻘﺴــﻢ ﺑــﺎء ﻣــﻦ اﻻﺳــﺘﻤﺎرة  - ٤-٣ﻧﻈــﺎم إﺑــﻼغ ﺑﻴﺎﻧــﺎت اﳌﻌﺎﻣــﻼت اﻟﺪوﻟﻴــﺔ  -اﻟﺒﻨــﻮك ﰲ
وﻗﺖ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺸﻴﻜﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻣﻊ ﺑﻨﻮك ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﻤﺔ.

 -٤وﻓﻘــﺎ ﻟﺘﺮﺗﻴﺒــﺎت ﺟﻤــﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت ﰲ ﻧﻈــﺎم إﺑــﻼغ ﺑﻴﺎﻧــﺎت اﳌﻌﺎﻣــﻼت اﻟﺪوﻟﻴــﺔ ،ﻓــﺄن ﻣﺆﺳﺴــﺘﻜﻢ اﳌﺼﺮﻓﻴــﺔ ﻣﺴــﺆوﻟﺔ ﻋــﻦ إﺧﻄــﺎر ﻋﻤــﻼء اﻟﺒﻨــﻚ اﳌﻘﻴﻤﻴــﻦ ﺑﻮﺟــﻮب اﺳــﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧــﺎت اﻻﺳــﺘﻤﺎرة
 .١-٣وﰲ ﻣﻌﻈــﻢ اﳊــﺎﻻت ،ﻳﻨﺒﻐــﻲ اﺳــﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧــﺎت اﻻﺳــﺘﻤﺎرة  ١-٣ﻋﻨــﺪ ﺣﻀــﻮر اﻟﻌﻤــﻼء إﱃ اﻟﺒﻨــﻚ ﻟﺘﻨﻔﻴــﺬ اﳌﻌﺎﻣــﻼت) .ﻗﺎﻣــﺖ ﺑﻌــﺾ اﻟﺒﻨــﻮك ﺑﺪﻣــﺞ اﺳــﺘﻤﺎرات ﻧﻈــﺎم إﺑــﻼغ ﺑﻴﺎﻧــﺎت
اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻊ اﺳﺘﻤﺎرات اﻟﺒﻨﻚ اﳌﻮﺿﺤﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺪﻓﻊ( .وﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﻘﻮم ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻦ أﺷﺨﺎص أو ﺷﺮﻛﺎت ﺗﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل  ١٠٠أﻟﻒ دوﻻر ﻧﻴﻮﻟﻨﺪي أو أﻛﺜﺮ
ﺳﻨﻮﻳﺎ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻟﺪى وزارة اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ رﻣﺰ اﳌﺘﻌﺎﻣﻞ.
 -٥وﻳﺘﺴــﻢ ﺗﺘﺒــﻊ اﳌﺒﺎﻟــﻎ ﺑﺎﻟــﺪوﻻر اﻟﻨﻴﻮﻟﻨــﺪي اﳌﺪﻓﻮﻋــﺔ ﻣــﻦ ﻣﻘﻴﻤﻴــﻦ إﱃ ﻏﻴــﺮ اﳌﻘﻴﻤﻴــﻦ ﺑﺪرﺟــﺔ أﻛﺒــﺮ ﻣــﻦ اﻟﺼﻌﻮﺑــﺔ ،ﻧﻈــﺮا ﻷن اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﻴــﻦ اﳌﻘﻴﻤﻴــﻦ ﻗــﺪ ﻳﻘﻮﻣــﻮن ﺑﺘﻨﻔﻴــﺬ ﻫــﺬه اﳌﻌﺎﻣــﻼت دون
اﻟﺘﻌﺎﻣــﻞ ﻣــﻊ اﻟﺒﻨــﻚ .وﰲ ﺣﺎﻟــﺔ ﻗﻴــﺎم أﺷــﺨﺎص أو ﺷــﺮﻛﺎت ﺑﻌﻴﻨﻬــﻢ ﺑﺘﻨﻔﻴــﺬ ﻣﻌﺎﻣــﻼت ﻣــﻦ ﻫــﺬا اﻟﻨــﻮع ﺑﺼﻔــﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤــﺔ ،ﺗﻀــﻊ وزارة اﻹﺣﺼــﺎءات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳــﺔ ﺗﺮﺗﻴﺒــﺎت ﺧﺎﺻــﺔ ﺗﺘﻴــﺢ ﻟﻠﻤﻮ ﱢﻛﻠﻴــﻦ
اﳌﻘﻴﻤﻴﻦ إﺑﻼغ اﳌﻌﺎﻣﻼت ﻣﺒﺎﺷﺮة إﱃ اﻟﻮزارة.
 -٦ﻳﻨﺒﻐــﻲ إﳌــﺎم ﻣﻮﻇﻔــﻲ اﻟﺒﻨــﻚ ﺑﺎﻻﺳــﺘﻤﺎرة  ١-٣وﺑﻤﺮﻓــﻖ اﻻﺳــﺘﻤﺎرات ﻣــﻦ  ١-٣إﱃ  ٥-٣ﺑﺸــﺄن ﻧﻈــﺎم إﺑــﻼغ ﺑﻴﺎﻧــﺎت اﳌﻌﺎﻣــﻼت اﻟﺪوﻟﻴــﺔ  -اﻟﺘﺒﻮﻳﺒــﺎت اﻟــﺬي ﻳﺮﺟــﻊ اﳌﺘﻌﺎﻣﻠــﻮن إﻟﻴــﻪ ﻋﻨــﺪ
اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎرات اﻷﺧﺮى .وﺗﻮﻓﺮ وزارة اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم إﺑﻼغ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،أو ﻳﻤﻜﻦ ﳌﺼﺮﻓﻜﻢ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻷرﻗﺎم اﳌﺒﻴﻨﺔ
ﰲ اﻟﺼﻔﺤﺔ ) ١اﻟﺰاوﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺟﻬﺔ اﻟﻴﺴﺎر( ﻣﻦ ﻫﺬه اﻻﺳﺘﻤﺎرة ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺎﻋﺪة.
 -٧ﻳﺘﻌﻴــﻦ ﻋﻠــﻰ ﻣﺆﺳﺴــﺘﻜﻢ اﳌﺼﺮﻓﻴــﺔ اﻻﺣﺘﻔــﺎظ ﺑﻌــﺪد ﻛﺎف ﻣــﻦ اﻻﺳــﺘﻤﺎرات ،وﺗﺸــﺠﻴﻊ اﻟﻌﻤــﻼء اﻟﺬﻳــﻦ ﻳﻘﻮﻣــﻮن ﻳﺎﺳــﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧــﺎت ﻫــﺬه اﻻﺳــﺘﻤﺎرات ﺑﺼﻔــﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻻﺣﺘﻔــﺎظ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋــﺔ
ﻣﻦ ﻫﺬه اﻻﺳﺘﻤﺎرات ﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﻢ اﻟﺸﺨﺼﻲ .وﻳﻤﻜﻦ ﳌﺼﺮﻓﻜﻢ ﻃﻠﺐ اﺳﺘﻤﺎرات ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ وزارة اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﻮان اﳌﺒﻴﻦ ﰲ اﻟﺼﻔﺤﺔ  ١ﻣﻦ ﻫﺬه اﻻﺳﺘﻤﺎرة.

اﺳﺘﻤﺎرة ﻧﻈﺎم إﺑﻼغ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺪوﻟﻴﺔ رﻗﻢ  - ٤-٣اﻟﺒﻨﻮك
 -٨اﻻﺳــﺘﻤﺎرة  ٤-٣ﲡﻤﻊ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت واﳌﺘﺤﺼﻼت اﻟﺘﻲ ﻳﻨﻔﺬﻫﺎ اﻟﺒﻨﻚ ﻣﻊ ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﻴﻦ ﳊﺴــﺎﺑﻪ اﳋﺎص .وﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﺴــﺠﻴﻞ ﻗﻴﺪ ﻣﺴــﺘﻘﻞ ﻟﻜﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ  ٥٠٠٠دوﻻر
ﻧﻴﻮﻟﻨــﺪي أو أﻛﺜــﺮ ،وﻳﻤﻜــﻦ دﻣــﺞ اﳌﻌﺎﻣــﻼت اﻷﻗــﻞ ﻗﻴﻤــﺔ .وﻋﻨﺪﻣــﺎ ﺗﻨﻄﺒــﻖ ﻋﻠــﻰ ﻋﻤﻠﻴــﺔ ﻗﺒــﺾ أو دﻓــﻊ أﻛﺜــﺮ ﻣــﻦ رﻣــﺰ ﻣﻌﺎﻣﻠــﺔ واﺣــﺪ ،أو ﻋﻨﺪﻣــﺎ ﻳﻨﺸــﺄ أﻛﺜــﺮ ﻣــﻦ رﻣــﺰ ﻣﻌﺎﻣﻠــﺔ ﻋــﻦ ﻣﺪﻓﻮﻋــﺎت ﺗﺘــﻢ
ﺗﺴــﻮﻳﺘﻬﺎ ﺟﺰﺋﻴــﺎ ﻣﻘﺎﺑــﻞ ﻣﺘﺤﺼــﻼت )أو اﻟﻌﻜــﺲ( ،ﻳﻨﺒﻐــﻲ ﻗﻴــﺪ ﻗﻴﻤــﺔ اﳌﻌﺎﻣــﻼت اﻹﺟﻤﺎﻟﻴــﺔ اﻷﺳﺎﺳــﻴﺔ) .راﺟــﻊ ﻣﺮﻓــﻖ اﻻﺳــﺘﻤﺎرات ﻣــﻦ  ١-٣إﱃ  ٥-٣ﺑﺸــﺄن ﻧﻈــﺎم إﺑــﻼغ ﺑﻴﺎﻧــﺎت اﳌﻌﺎﻣــﻼت
اﻟﺪوﻟﻴــﺔ  -اﻟﺘﺒﻮﻳﺒــﺎت ﻟﻼﻃــﻼع ﻋﻠــﻰ ﻣﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣــﺎت ﻋــﻦ اﳌﻌﺎﻣــﻼت ذات اﳌﺪﻓﻮﻋــﺎت اﳌﺘﻌــﺪدة واﳌﻌﺎﻣــﻼت اﳌﻮا ِزﻧــﺔ ]ﻳﻮﻓﺮ ﻣﻌﺪو ﺑﻴﺎﻧــﺎت ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ﻫﺬه اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت[ اﻟﺘﻲ
ﻻ ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ أي ﻗﻴﻮد ﰲ اﳊﺴﺎﺑﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﻛﺰ اﻷﺻﻮل أو اﳋﺼﻮم اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ.
 -٩وﻳﻤﻜــﻦ اﺳــﺘﺨﺪام اﻻﺳــﺘﻤﺎرة  ٤-٣ﻛﺎﺳــﺘﻤﺎرة ﻧﻤﻮذﺟﻴــﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳــﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت اﻟﻼزﻣــﺔ ﰲ ﺻﻴﻐــﺔ ﻳﻤﻜــﻦ إرﺳــﺎﻟﻬﺎ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴــﺎ ﺑﻮاﺳــﻄﺔ ﺟﻬــﺎز اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗــﺮ ،أو ﻳﻤﻜــﻦ إدﺧــﺎل اﳌﻌﻠﻮﻣــﺎت ﻋﻠــﻰ
اﻻﺳﺘﻤﺎرة ﻧﻔﺴﻬﺎ .وإذا ﻛﺎن اﻟﻔﺮاغ ا�ﺼﺺ ﻟﻘﻴﺪ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻌﺎﻣﻼت ﻏﻴﺮ ﻛﺎف ،ﻳﺮﺟﻰ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ إرﻓﺎق اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ.
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اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﺳﺘﻤﺎرة ﻧﻈﺎم إﺑﻼغ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺪوﻟﻴﺔ رﻗﻢ  - ٤-٣اﻟﺒﻨﻮك
اﻟﻘﺴﻢ أﻟﻒ

 -١٠ﻳﻈﻬﺮ اﻟﺮﻗﻢ اﳌﺮﺟﻌﻲ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﰲ اﻟﺼﻔﺤﺔ  ١ﰲ ﻫﺬه اﻻﺳﺘﻤﺎرة .وﻳﺮد ﺗﺒﻮﻳﺐ رﻣﻮز اﻟﻌﻤﻼت ﰲ ﻣﺮﻓﻖ اﻻﺳﺘﻤﺎرات ﻣﻦ  ١-٣إﱃ  ٥-٣ﺑﺸﺄن ﻧﻈﺎم
إﺑــﻼغ ﺑﻴﺎﻧــﺎت اﳌﻌﺎﻣــﻼت اﻟﺪوﻟﻴــﺔ  -اﻟﺘﺒﻮﻳﺒــﺎت ]ﻳﻮﻓــﺮ ﻣﻌــﺪو ﺑﻴﺎﻧــﺎت ﻣﻴــﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋــﺎت ﻫــﺬه اﳌﻌﻠﻮﻣــﺎت[ .وﻳﻨﺒﻐــﻲ إدﺧــﺎل اﻟﺸــﻬﺮ واﻟﺴــﻨﺔ ﰲ ﺻﻴﻐــﺔ
أرﺑﻌﺔ أرﻗﺎم )إﺑﺮﻳﻞ  ١٩٩٤ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻳﻜﺘﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ.(٠٤٩٤ :

اﻟﻘﺴﻢ ﺑﺎء

 -١١ﻳﻘﻴــﺪ اﻟﻴــﻮم ﰲ ﺻــﻮرة رﻗــﻢ ﻣــﻦ ﻋﺪدﻳــﻦ )اﻟﻴــﻮم اﻟﺜــﺎﱐ ﻣــﻦ اﻟﺸــﻬﺮ ﻋﻠــﻰ ﺳــﺒﻴﻞ اﳌﺜــﺎل ﻳﻜﺘــﺐ ﻋﻠــﻰ اﻟﻨﺤــﻮ اﻟﺘــﺎﱄ .(٠٢ :وﻳﻜــﻮن اﻟﺮﻗــﻢ ﻋﺒــﺎرة ﻋــﻦ رﻣــﺰ ﻣــﻦ
ﺛﻼﺛﺔ أرﻗﺎم .واﻟﺮﻗﻢ  ٠٠١ﻫﻮ أول رﻗﻢ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ ﻛﻞ ﻳﻮم ،وﺗﺴﺘﺨﺪم اﻷرﻗﺎم اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﻗﻴﺪ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﻼﺣﻘﺔ .وﻳﻨﺒﻐﻲ ﻗﻴﺪ رﻣﺰ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ
وﻧــﻮع اﳌﻌﺎﻣﻠــﺔ ورﻣــﺰ اﻟﻄــﺮف اﻷﺧــﺮ ورﻣــﺰ اﻻﻗﺘﺼــﺎد ﺑﺎﻟﺮﺟــﻮع إﱃ ﻣﺮﻓــﻖ اﻻﺳــﺘﻤﺎرات ﻣــﻦ  ١-٣إﱃ  ٥-٣ﺑﺸــﺄن ﻧﻈــﺎم إﺑــﻼغ ﺑﻴﺎﻧــﺎت اﳌﻌﺎﻣــﻼت
اﻟﺪوﻟﻴﺔ  -اﻟﺘﺒﻮﻳﺒﺎت.
 -١٢وﻟﻠﺤــﺪ ﻣــﻦ أﻋﺒــﺎء اﻹﺑــﻼغ وﺗﻜﺎﻟﻴــﻒ ﻣﻌﺎﳉــﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت ،ﻳﻨﺒﻐــﻲ إﺑــﻼغ اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت ﺑــﺂﻻف أو ﻣﻼﻳﻴــﻦ وﺣــﺪات اﻟﻌﻤﻠــﺔ ،ودﻣــﺞ ﻗﻴــﻢ اﳌﻌﺎﻣــﻼت اﻟﺼﻐﻴــﺮة.
وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻣﻼت ذات اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت اﳌﺘﻌﺪدة واﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﻮا ِزﻧﺔ ،ﻳﻨﺒﻐﻲ ﲢﺪﻳﺪ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وإﺑﻼﻏﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس إﺟﻤﺎﱄ.

 -١٣ﰲ اﻟﻌﻤﻮدﻳــﻦ زاي وﻃــﺎء ﺣﻴــﺚ ﻳﻨﺒﻐــﻲ إﺑــﻼغ ﺑﻴﺎﻧــﺎت ﻛﻞ اﻟﻘﻴــﻢ ﺑﺎﻟــﺪوﻻر اﻟﻨﻴﻮﻟﻨــﺪي ،ﻳﻨﺒﻐــﻲ ﲢﻮﻳــﻞ ﻗﻴﻤــﺔ اﳌﻌﺎﻣــﻼت ﺑﺎﺳــﺘﺨﺪام ﻣﺘﻮﺳــﻂ أﺳــﻌﺎر
ﺻﺮف اﻟﺸﺮاء واﻟﺒﻴﻊ اﻟﺴﺎرﻳﺔ ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ.

اﻟﻘﺴﻢ ﺟﻴﻢ

 -١٤اﻟﻘﺴــﻢ ﺟﻴــﻢ اﻟﻐــﺮض ﻣﻨــﻪ ﺗﻴﺴــﻴﺮ اﻟﺘﺤﻘــﻖ ﻣــﻦ ﺻﺤــﺔ أﺳــﻌﺎر اﻟﺘﺤﻮﻳــﻞ اﳌﺴــﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ اﻟﻘﺴــﻢ ﺑــﺎء .وﻳﻨﺒﻐــﻲ ﺗﻔﺴــﻴﺮ أي أﺳــﻌﺎر ﻏﻴــﺮ ﻣﻌﺘــﺎدة ﺗــﻢ
اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﰲ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ.

اﻷﻗﺴﺎم دال وﻫﺎء وواو

 -١٥اﻟﻐــﺮض ﻣــﻦ اﻷﻗﺴــﺎم دال وﻫــﺎء وواو ﺗﻴﺴــﻴﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘــﺔ ﺑﻴﺎﻧــﺎت اﳌﺮاﻛــﺰ واﻟﺘﺪﻓﻘــﺎت اﳌﺒﻠﻐــﺔ ﰲ ﳐﺘﻠــﻒ اﻻﺳــﺘﻤﺎرات .وﺗﻤﺜــﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت اﻟــﻮاردة ﰲ
اﻟﻘﺴــﻢ دال ﻣﻠﺨﺼﺎ ﻟﻼﺳــﺘﻤﺎرة  ٥-٣اﻟﺬي ﻧﻌﺮﺿﻪ ﻻﺣﻘﺎ .وﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻔﺴــﻴﺮ أي ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻛﺒﻴﺮة ﻧﺎﲡﺔ ﻋﻦ اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺪﻫﺎ ﰲ اﻟﻌﻤﻮد ﻫﺎء ﰲ اﻟﻘﺴــﻢ
ﻫــﺎء واﻟﻘﺴــﻢ واو .وﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻣــﻼت اﳌﻨﻔــﺬة ﺑﺎﻟــﺪوﻻر اﻟﻨﻴﻮﻟﻨــﺪي ،ﻳﻨﺒﻐــﻲ ﻗﻴــﺪ أرﺻــﺪة ﻧﻬﺎﻳــﺔ اﻟﻔﺘــﺮة ﰲ اﻟﻌﻤﻮدﻳــﻦ أﻟــﻒ وﺑــﺎء ﰲ اﻟﻘﺴــﻢ ﻫــﺎء
ﺑﺎﻟﻘﻴﻤــﺔ اﻟﺼﻔﺮﻳــﺔ  -ﻣــﺎ ﱂ ﻳﻜــﻦ اﻟﺒﻨــﻚ ﻳﻤﺘﻠــﻚ ﺣﺴــﺎﺑﺎت ﺑﺎﻟــﺪوﻻر اﻟﻨﻴﻮﻟﻨــﺪي ﻟــﺪى ﺑﻨــﻮك ﻏﻴــﺮ ﻣﻘﻴﻤــﺔ ،وﰲ ﻫــﺬه اﳊﺎﻟــﺔ ﻳﻨﺒﻐــﻲ ﻗﻴــﺪ أرﺻــﺪة ﻫــﺬه
اﳊﺴﺎﺑﺎت .ﻳﺮﺟﻰ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻻﺳﺘﻤﺎرة  ١-٣ﻟﻼﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ رﻣﻮز اﻻﻗﺘﺼﺎدات.

 -١٦ﻳﺘــﻢ اﺧﺘﻴــﺎر رﻣــﺰ اﻷﺻﻮل/اﳋﺼــﻮم ﻣــﻦ اﻟﺮﻣــﻮز ﻣــﻦ  ٧١٠إﱃ  ٧٩٠ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻸﺻــﻮل وﻣــﻦ  ٨١٠إﱃ  ٨٩٠ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻠﺨﺼــﻮم ﺿﻤــﻦ ﺗﺒﻮﻳــﺐ رﻣــﻮز
اﳌﻌﺎﻣــﻼت اﻟــﻮارد ﰲ اﻻﺳــﺘﻤﺎرة  .١-٣وﻳﺘــﻢ اﺧﺘﻴــﺎر رﻣــﺰ اﻻﻗﺘﺼــﺎد ﻣــﻦ ﺗﺒﻮﻳــﺐ اﻻﻗﺘﺼــﺎدات اﻟــﻮارد ﰲ اﳌﺮﻓــﻖ )ﻳﻮﻓــﺮ ﻣﻌــﺪو ﺑﻴﺎﻧــﺎت ﻣﻴــﺰان
اﳌﺪﻓﻮﻋــﺎت ﻫــﺬه اﳌﻌﻠﻮﻣــﺎت( .وﻳﻨﺒﻐــﻲ اﺳــﺘﺨﺪام ﺧــﻂ واﺣــﺪ ﻟــﻜﻞ أﺻﻞ/ﺧﺼــﻢ ،واﻗﺘﺼــﺎد ،وﻣﺰﻳــﺞ ﻋﻤــﻼت .ﻓﻌﻠــﻰ ﺳــﺒﻴﻞ اﳌﺜــﺎل ،إذا ﻛﺎﻧــﺖ ﻣﺆﺳﺴــﺘﻜﻢ
ﻟﺪﻳﻬــﺎ ﳏﻔﻈــﺔ أﺳــﻬﻢ ﰲ ﺷــﺮﻛﺔ ﻏﻴــﺮ ﻣﺼﺮﻓﻴــﺔ ﰲ اﻟﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤــﺪة وﺣﺼﻠــﺖ ﻋﻠــﻰ ﻗــﺮوض ﻃﻮﻳﻠــﺔ اﻷﺟــﻞ ﺑﺎﻟــﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜــﻲ ﻣــﻦ ﺑﻨــﻮك ﰲ اﻟﻮﻻﻳــﺎت
اﳌﺘﺤﺪة وﻗﺮوض ﺑﺎﳉﻨﻴﻪ اﻹﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ ﻣﻦ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة ،ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻘﻴﻮد اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
أﻟﻒ

ﺑﺎء

ﺟﻴﻢ

٧١٠

٠٠١

USD

٨٥٠

٠٠١

USD

٨٥٠

٠٠٢

GBP

 -١٧ﰲ اﻟﻌﻤــﻮد أﻟــﻒ ،ﻳﻤﺜــﻞ اﻟﺮﻗــﻢ  ٧١٠أﺳــﻬﻢ ﰲ ﺷــﺮﻛﺎت ﻏﻴــﺮ ﻣﻘﻴﻤــﺔ ،واﻟﺮﻗــﻢ  ٨٥٠ﺧﺼــﻮم ﻗــﺮوض ﻃﻮﻳﻠــﺔ اﻷﺟــﻞ ﻣﺴــﺘﺤﻘﺔ ﻟﻐﻴــﺮ ﻣﻘﻴﻤﻴــﻦ .وﰲ اﻟﻌﻤــﻮد
ﺑــﺎء ،ﻳﻤﺜــﻞ اﻟﺮﻗــﻢ  ٠٠١اﻟﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤــﺪة واﻟﺮﻗــﻢ  ٠٠٢اﳌﻤﻠﻜــﺔ اﳌﺘﺤــﺪة .وﰲ اﻟﻌﻤــﻮد ﺟﻴــﻢ ،ﻳﻤﺜــﻞ اﻟﺮﻣــﺰ  USDاﻟــﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜــﻲ واﻟﺮﻣــﺰ  GBPاﳉﻨﻴــﻪ
اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﱐ.
اﻟﻘﺴﻢ ﺣﺎء
 -١٨اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻜﻢ ﰲ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮاردة ﰲ اﻻﺳﺘﻤﺎرة ﻗﺒﻞ إﻋﺎدﺗﻬﺎ.

اﻻﺳﺘﻤﺎرات اﻷﺧﺮى اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻨﻈﺎم إﺑﻼغ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺪوﻟﻴﺔ
 -٢٠ﻗــﺪ ﻳﻄﻠــﺐ ﻣــﻦ اﻟﺒﻨــﻚ اﺳــﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧــﺎت اﺳــﺘﻤﺎرات أﺧــﺮى ذات ﻏــﺮض ﺧــﺎص ﻣﺮﺗﺒﻄــﺔ ﺑﻨﻈــﺎم إﺑــﻼغ ﺑﻴﺎﻧــﺎت اﳌﻌﺎﻣــﻼت اﻟﺪوﻟﻴــﺔ ﻟﻘﻴــﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎت ﻋــﻦ
ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻻ ﻳﺘﻢ ﺟﻤﻊ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻋﻨﻬﺎ ﰲ اﻻﺳﺘﻤﺎرات ﻣﻦ  ١-٣إﱃ .٥-٣
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اﻻﺳﺘﻤﺎرة  — ٤-٣ﻧﻈﺎم إﺑﻼغ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺪوﻟﻴﺔ — اﻟﺒﻨﻮك
اﻟﻘﺴﻢ أﻟﻒ :ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ
اﺳﻢ اﻟﺒﻨﻚ

اﻟﺮﻗﻢ اﳌﺮﺟﻌﻲ ﻟﻠﺒﻨﻚ

اﻟﺸﻬﺮ واﻟﺴﻨﺔ

رﻣﺰ اﻟﻌﻤﻠﺔ

اﻟﻘﺴﻢ ﺑﺎء :اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت واﳌﺘﺤﺼﻼت اﻟﺘﻲ ﻳﻨﻔﺬﻫﺎ اﻟﺒﻨﻚ ﳊﺴﺎﺑﻪ اﳋﺎص
)ﺑﻤﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﲢﻮﻳﻞ اﻷﻣﻮال ﺑﻴﻦ اﳊﺴﺎﺑﺎت وﺷﺮاء وﺑﻴﻊ اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ(

 -١ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺒﺎﻟﻎ ﰲ اﻷﻋﻤﺪة واو وزاي وﺣﺎء وﻃﺎء ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻘﻴﺪ ﺑﺎﻵﻻف.

 -٢اﳌﻌﺎﻣــﻼت اﻟﺼﻐﻴــﺮة  -أي اﳌﻌﺎﻣــﻼت اﻟﺘــﻲ ﺗﻘــﻞ ﻗﻴﻤﺘﻬــﺎ ﻋﻤــﺎ ﻳﻌــﺎدل  ٥٠٠٠دوﻻر ﻧﻴﻮﻟﻨــﺪي  -ﻳﻨﺒﻐــﻲ دﳎﻬــﺎ وﻗﻴﺪﻫــﺎ ﻛﻤﻌﺎﻣﻠــﺔ واﺣــﺪة ﲢــﺖ رﻣــﺰ اﳌﻌﺎﻣﻠــﺔ
اﻷﻛﺜﺮ ﺻﻠﺔ.
 -٣وﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﳌﻌﺎﻣﻼت ذات اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت اﳌﺘﻌﺪدة واﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﻮازِﻧﺔ )ﻳﺮﺟﻰ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﳌﻠﺤﻮﻇﺔ  ،(٨ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻗﻴﺪ اﳌﺒﺎﻟﻎ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ.

اﻟﻴﻮم

اﻟﺮﻗﻢ

أﻟﻒ

ﺑـﺎء

رﻣﺰ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ وﺻﻒ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ
ﺟﻴﻢ

دال

ﻧﻮع اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ
ﻫﺎء

ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت
)ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ
اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ(
واو

ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ﻣﺘﺤﺼﻼت ﻣﺘﺤﺼﻼت
)ﺑﺎﻟﺪوﻻر
ﺑﺎﻟﺪوﻻر(
ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ(
اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪي( )اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ )اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪي
زاي

ﺣﺎء

ﻃﺎء

رﻣﺰ رﻣﺰ اﻗﺘﺼﺎد
اﻟﻄﺮف اﻟﻄﺮف
اﻷﺧﺮ
اﻷﺧﺮ
ﻳﺎء

ﻛﺎف

٠٠١

ا�ﻤﻮع

/////////

/////////

/////////

/////////

اﻟﻘﺴﻢ ﺟﻴﻢ :اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ
ﻳﺮﺟﻰ ذﻛﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف اﻟﻀﻤﻨﻴﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ اﻟﻘﺴﻢ ﺑﺎء:
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺪﻓﻮﻋﺎت

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﺤﺼﻼت

ﻳﺮﺟﻰ ﺗﻔﺴﻴﺮ أي أﺳﻌﺎر ﺻﺮف ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺘﺎدة.

)ا�ﻤﻮع ﰲ اﻟﻌﻤﻮد واو  /ا�ﻤﻮع ﰲ اﻟﻌﻤﻮد زاي(
)ا�ﻤﻮع ﰲ اﻟﻌﻤﻮد ﺣﺎء  /ا�ﻤﻮع ﰲ اﻟﻌﻤﻮد ﻃﺎء(

/////////

/////////
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اﻟﻘﺴﻢ دال :ﻣﻠﺨﺺ اﳌﻌﺎﻣﻼت

)ﺗﺴﺠﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﻤﻼﻳﻴﻦ وﺣﺪات اﻟﻌﻤﻠﺔ(
وﺻﻒ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ
 -١ﻣﻌﺎﻣﻼت ﳊﺴﺎب اﻟﺒﻨﻚ )اﻟﻌﻤﻮد أﻟﻒ = اﻟﻌﻤﻮد واو ﰲ اﻟﻘﺴﻢ ﺑﺎء واﻟﻌﻤﻮد ﺑﺎء =
اﻟﻌﻤﻮد ﺣﺎء ﰲ اﻟﻘﺴﻢ ﺑﺎء(

اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت
أﻟﻒ

اﳌﺘﺤﺼﻼت
ﺑﺎء

 -٢ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻘﻴﻤﻴﻦ  ٥٠٠٠ -دوﻻر ﻧﻴﻮﻟﻨﺪي أو أﻛﺜﺮ
 -٣ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻘﻴﻤﻴﻦ  -أﻗﻞ ﻣﻦ  ٥٠٠٠دوﻻر ﻧﻴﻮﻟﻨﺪي
 -٤ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﻤﻴﻦ  -ﺑﻨﻮك
 -٥ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﻤﻴﻦ  -ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ
 -٦ا�ﻤﻮع

اﻟﻘﺴﻢ ﻫﺎء :اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﻣﻊ أرﺻﺪة اﳊﺴﺎﺑﺎت اﶈﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﻟﺪى ﺑﻨﻮك أﺧﺮى
)ﺗﺴﺠﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﻤﻼﻳﻴﻦ وﺣﺪات اﻟﻌﻤﻠﺔ(

رﻣﺰ اﻟﻌﻤﻠﺔ
أﻟﻒ

رﺻﻴﺪ اﳊﺴﺎب ﰲ
ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻫﺬا اﻟﺸﻬﺮ
)ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ(
ﺑﺎء

رﺻﻴﺪ اﳊﺴﺎب
ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ
اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ )ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ
اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ(
ﺟﻴﻢ

ﻳﺮﺟﻰ ﺗﻔﺴﻴﺮ أي ﺑﻨﻮد ﻛﺒﻴﺮة اﻟﻘﻴﻤﺔ ﰲ ﺧﺎﻧﺔ اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ.

ﻳﺮﺟﻰ ﲢﺪﻳﺪ اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﺒﻠﻐﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻮدﻳﻦ ﺑﺎء وﺟﻴﻢ ﺣﺴﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎد.
رﻣﺰ اﻻﻗﺘﺼﺎد
اﻟﻘﻴﻤﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻮد ﺑﺎء
اﻟﻘﻴﻤﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻮد ﺟﻴﻢ

ﳎﻤﻮع اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ﳎﻤﻮع اﳌﺘﺤﺼﻼت
)ﻛﻤﺎ ﻳﺮد ﰲ اﻟﻌﻤﻮد )ﻛﻤﺎ ﻳﺮد ﰲ اﻟﻌﻤﻮد
أﻟﻒ ﰲ اﻟﺼﻒ  ٦ﺑﺎء ﰲ اﻟﺼﻒ  ٦ﰲ
ﰲ اﻟﻘﺴﻢ دال(
اﻟﻘﺴﻢ دال(
دال
ﻫﺎء

اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ
)ﺑﺎء – ﺟﻴﻢ  +دال – ﻫﺎء(
واو
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اﻟﻘﺴﻢ واو :ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﻴﻦ
)ﺗﺴﺠﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﻤﻼﻳﻴﻦ وﺣﺪات اﻟﻌﻤﻠﺔ(

رﻣﺰ اﻟﻌﻤﻠﺔ
أﻟﻒ

رﺻﻴﺪ اﳊﺴﺎب
ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻫﺬا اﻟﺸﻬﺮ
ﺑﺎء

رﺻﻴﺪ اﳊﺴﺎب
ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺸﻬﺮ
اﻟﺴﺎﺑﻖ
ﺟﻴﻢ

ﳎﻤﻮع اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ﳎﻤﻮع اﳌﺘﺤﺼﻼت
ﰲ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻏﻴﺮ
ﻣﻦ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻏﻴﺮ
اﳌﻘﻴﻤﻴﻦ
اﳌﻘﻴﻤﻴﻦ
)ﻛﻤﺎ ﻳﺮد ﰲ اﻟﻌﻤﻮد )ﻛﻤﺎ ﻳﺮد ﰲ اﻟﻌﻤﻮد
أﻟﻒ ﰲ اﻟﺼﻔﻴﻦ  ٤و ٥أﻟﻒ ﰲ اﻟﺼﻔﻴﻦ  ٤و٥
ﰲ اﻟﻘﺴﻢ دال(
ﰲ اﻟﻘﺴﻢ دال(
دال
ﻫﺎء

اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ
)ﺑﺎء – ﺟﻴﻢ  +دال – ﻫﺎء(
واو

ﻳﺮﺟﻰ ﺗﻔﺴﻴﺮ أي ﺑﻨﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﰲ ﺧﺎﻧﺔ اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ.

ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﻟــﻎ اﳌﺒﻠﻐــﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻮدﻳــﻦ أﻟــﻒ وﺑــﺎء ،ﻳﺮﺟــﻰ ذﻛــﺮ ﻣــﺎ إذا ﻛﺎن اﳊﺴــﺎب ﳑﻠــﻮﻛﺎ ﻟﺒﻨــﻚ ﻏﻴــﺮ ﻣﻘﻴــﻢ أو ﻣﺆﺳﺴــﺔ ﻏﻴــﺮ ﻣﺼﺮﻓﻴــﺔ ﻏﻴــﺮ ﻣﻘﻴﻤــﺔ ،وﺗﺴــﺠﻴﻞ رﻣــﻮز
اﻻﻗﺘﺼﺎدات وﻗﻴﻤﺔ اﳌﺒﺎﻟﻎ.
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ/
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ
رﻣﺰ اﻻﻗﺘﺼﺎد
اﻟﻘﻴﻤﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻮد أﻟﻒ
اﻟﻘﻴﻤﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻮد ﺑﺎء

اﻟﻘﺴﻢ زاي :ﻣﺮاﻛﺰ اﻷﺻﻮل واﳋﺼﻮم اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻷﺧﺮى
 -١ﻳﺮﺟــﻰ ﺗﺴــﺠﻴﻞ ﺑﻴﺎﻧــﺎت اﳌﻄﺎﻟﺒــﺎت )ﺑﺨــﻼف اﳊﺴــﺎﺑﺎت اﶈﺘﻔــﻆ ﺑﻬــﺎ ﻟــﺪى ﺑﻨــﻮك أﺧــﺮى( اﳌﺴــﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠــﻰ ﻏﻴــﺮ ﻣﻘﻴﻤﻴــﻦ واﳋﺼــﻮم )ﺑﺨــﻼف ﺣﺴــﺎﺑﺎت اﻟﺒﻨــﻮك
اﻷﺧﺮى اﶈﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﻟﺪﻳﻜﻢ( اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻐﻴﺮ ﻣﻘﻴﻤﻴﻦ.
 -٢ﺗﺴﺠﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﺂﻻف وﺣﺪات اﻟﻌﻤﻠﺔ.
 -٣ﻳﻨﺒﻐﻲ اﺳﺘﺨﺪام ﺧﻂ واﺣﺪ ﻟﻜﻞ رﻣﺰ أﺻﻞ/ﺧﺼﻢ ،ورﻣﺰ اﻗﺘﺼﺎد ،ورﻣﺰ ﻋﻤﻠﺔ.

رﻣﺰ اﻷﺻﻞ/
اﳋﺼﻢ
أﻟﻒ

رﻣﺰ
اﻻﻗﺘﺼﺎد
ﺑﺎء

اﳌﺮﻛﺰ ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ
رﻣﺰ اﻟﻌﻤﻠﺔ
ﻫﺬا اﻟﺸﻬﺮ
ﺟﻴﻢ
دال

اﳌﺮﻛﺰ ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ
اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ
ﻫﺎء

اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت
اﳌﺒﻠﻐﺔ
ﰲ اﻟﻘﺴﻢ ﺑﺎء
واو

)أ( ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺻﻮل ،ﺣﺎء = دال – ﻫﺎء  +واو – زاي .وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺨﺼﻮم ،ﺣﺎء = دال – ﻫﺎء – واو  +زاي.
ﻳﺮﺟﻰ ﺗﻔﺴﻴﺮ أي ﺑﻨﻮد ﻛﺒﻴﺮة ﰲ ﺧﺎﻧﺔ اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ.

اﳌﺘﺤﺼﻼت
اﳌﺒﻠﻐﺔ
ﰲ اﻟﻘﺴﻢ ﺑﺎء
زاي

اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ
)أ(
ﺣﺎء
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اﻟﻘﺴﻢ ﺣﺎء :أﺳﺌﻠﺔ ﺧﺘﺎﻣﻴﺔ

ﻳﺮﺟﻰ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎرة ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺻﺤﻴﺤﺔ ،ﻣﻊ وﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ ﺑﻴﻦ اﻷﻗﻮاس ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ.
[ ] اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﰲ اﻟﻘﺴﻢ أﻟﻒ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻤﺎرة ﺻﺤﻴﺤﺔ.
[ ] ﺗــﻢ اﺳــﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧــﺎت اﻟﻘﺴــﻢ ﺑــﺎء ﻣــﻦ اﻻﺳــﺘﻤﺎرة وﻓــﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤــﺎت ،وﲢﺪﻳــﺪا ﺗــﻢ ﻗﻴــﺪ اﳌﻌﺎﻣــﻼت ذات اﳌﺪﻓﻮﻋــﺎت اﳌﺘﻌــﺪدة واﳌﻌﺎﻣــﻼت اﳌﻮا ِزﻧــﺔ ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس
إﺟﻤﺎﱄ .وﺗﻢ ﻗﻴﺪ ﳎﺎﻣﻴﻊ اﻷﻋﻤﺪة واو وزاي وﺣﺎء وﻃﺎء.
[ ] ﺗــﻢ ﺣﺴــﺎب أﺳــﻌﺎر اﻟﺼــﺮف ﰲ اﻟﻘﺴــﻢ ﺟﻴــﻢ ،وﻳﺘﻀــﺢ ﻣــﻦ ﻣﺘﻮﺳــﻄﺎت أﺳــﻌﺎر اﻟﺼــﺮف اﳌﺸــﺘﻘﺔ أن ﻛﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠــﺔ ﻣــﻦ اﳌﻌﺎﻣــﻼت ﻗــﺪ ﺗــﻢ ﲢﻮﻳﻠﻬــﺎ ﺑﺎﺳــﺘﺨﺪام
ﺳﻌﺮ ﺻﺮف ﺻﺤﻴﺢ .وﺗﻢ ﺗﻔﺴﻴﺮ أي أﺳﻌﺎر ﺻﺮف ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺘﺎدة ﺗﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ.
[ ]

ﺗﻢ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻘﺴﻢ دال وﻫﺎء وواو وﻓﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ،ﻣﻊ ﺗﻔﺴﻴﺮ أي ﺑﻨﻮد ﻛﺒﻴﺮة اﻟﻘﻴﻤﺔ ﰲ ﺧﺎﻧﺎت اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ.

[ ] ﺗﻢ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻘﺴﻢ زاي وﻓﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ،ﻣﻊ ﺗﻔﺴﻴﺮ أي ﺑﻨﻮد ﻛﺒﻴﺮة اﻟﻘﻴﻤﺔ ﰲ ﺧﺎﻧﺎت اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ.
[ ] ﺗﻢ إﻋﺪاد ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻻﺳﺘﻤﺎرة ﻟﻼﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻬﺎ ﰲ ﺳﺠﻼﺗﻨﺎ.
اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎرة:

رﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ:

اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ:

رﻗﻢ اﻟﻔﺎﻛﺲ:

استمارات املسح النموذجية

اﻟﺸﻌﺎر

ﻳﺮﺟﻰ ﺗﺼﺤﻴﺢ
أي أﺧﻄﺎء
ﰲ ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺻﻴﻒ

ﻣﺴﺢ ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت
اﻻﺳﺘﻤﺎرة  — ٥-٣ﻧﻈﺎم إﺑﻼغ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺪوﻟﻴﺔ —ﺳﺠﻞ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺒﻨﻮك
___________
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
اﻟﺮﻗﻢ اﳌﺮﺟﻌﻲ

ﻗﺴﻢ ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت
وزارة اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ
أرﻛﺎدﻳﺎ
(XXX) XXX-XXXX
ﻫﺎﺗﻒ
(XXX) XXX-XXXX
ﻓﺎﻛﺲ
اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﱐbop@stat.com :
اﻻﺳﺘﻼم
اﻟﺘﻨﻘﻴﺢ
اﳌﺮاﺟﻌﺔ

ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻓﻘﻂ

اﻟﺮﺑﻊ اﳌﻨﺘﻬﻲ ﰲ ﺷﻬﺮ /ﻳﻮم /ﺳﻨﺔ
ﻳﺮﺟﻰ ﻗﺮاءة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎرة.
ﺳــﻠﻄﺔ ﺟﻤــﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت :ﺑﻤﻮﺟــﺐ ﻗﺎﻧــﻮن اﻹﺣﺼــﺎءات ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨــﺪا ،ﻳﻨﺒﻐــﻲ ﻷﺣــﺪ ﳑﺜﻠــﻲ اﻟﺒﻨــﻚ اﻟــﺬي ﺗــﻢ إرﺳــﺎل ﻫــﺬه اﻻﺳــﺘﻤﺎرة ﻟــﻪ إﻋــﺎدة اﻻﺳــﺘﻤﺎرة
 - ١-٣ﻧﻈــﺎم إﺑــﻼغ ﺑﻴﺎﻧــﺎت اﳌﻌﺎﻣــﻼت اﻟﺪوﻟﻴــﺔ  -اﳌﺪﻓﻮﻋــﺎت واﳌﺘﺤﺼــﻼت )أو ﺳــﺠﻼت ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت اﻟــﻮاردة ﻓﻴﻬــﺎ( إﱃ وزارة اﻹﺣﺼــﺎءات
اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳــﺔ ﺷــﻬﺮﻳﺎ ﺑﻌــﺪ ﻗﻴــﺎم اﻟﻌﻤــﻼء ﺑﺎﺳــﺘﻴﻔﺎء اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑــﺔ ﻓﻴــﻪ ،وﻛﺬﻟــﻚ ﻳﺮﺟــﻰ اﺳــﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧــﺎت اﻻﺳــﺘﻤﺎرة  - ٤-٣ﻧﻈــﺎم إﺑــﻼغ ﺑﻴﺎﻧــﺎت
اﳌﻌﺎﻣــﻼت اﻟﺪوﻟﻴــﺔ  -اﻟﺒﻨــﻮك واﻻﺳــﺘﻤﺎرة  - ٥-٣ﻧﻈــﺎم إﺑــﻼغ ﺑﻴﺎﻧــﺎت اﳌﻌﺎﻣــﻼت اﻟﺪوﻟﻴــﺔ  -ﺳــﺠﻞ ﻣﻌﺎﻣــﻼت اﻟﺒﻨــﻮك وإﻋﺎدﺗﻬﻤــﺎ إﱃ وزارة
اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ.
اﻟﺴﺮﻳﺔ :ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺣﺼﺎءات ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا ﻳﻜﻔﻞ ﺳﺮﻳﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬه اﻻﺳﺘﻤﺎرة.
اﻟﻐــﺮض ﻣــﻦ ﺟﻤــﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت :ﲡﻤــﻊ ﻫــﺬه اﻻﺳــﺘﻤﺎرة ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎت ﺑﻐــﺮض اﺳــﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﰲ إﻋــﺪاد إﺣﺼــﺎءات ﻣﻴــﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋــﺎت ووﺿــﻊ اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر
اﻟــﺪوﱄ ﻟﺪوﻟــﺔ ﻧﻴﻮﻟﻨــﺪا .وﺗﻨﺸــﺮ ﻫــﺬه اﻹﺣﺼــﺎءات ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس رﺑــﻊ ﺳــﻨﻮي ﰲ ﻣﻴــﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋــﺎت ووﺿــﻊ اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر اﻟــﺪوﱄ اﻟــﺬي ﻳﺼــﺪره ﻗﺴــﻢ ﻣﻴــﺰان
اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ﺑﻮزارة اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ.
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت :ﺗﺮد ﰲ اﻟﺼﻔﺤﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﻣﻔﺼﻠﺔ ﺑﺸﺄن اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﺳﺘﻤﺎرات ﻧﻈﺎم إﺑﻼغ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺪوﻟﻴﺔ.
ﻣﻮﻋﺪ اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ :ﻳﺮﺟﻰ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎرة وإﻋﺎدﺗﻬﺎ ﰲ ﻣﻮﻋﺪ ﻏﺎﻳﺘﻪ ﺷﻬﺮ /ﻳﻮم /ﺳﻨﺔ.
ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ :ﻳﺮﺟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻻﺳﺘﻤﺎرة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺒﺮﻳﺪ )اﻟﻌﻨﻮان( أو اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﱐ ).(bop@stat.com
اﳌﺴــﺎﻋﺪة :ﻟﻼﺳﺘﻔﺴــﺎرات أو ﻃﻠــﺐ اﳌﺴــﺎﻋﺪة ﺑﺨﺼــﻮص ﻫــﺬه اﻻﺳــﺘﻤﺎرة ،ﻳﺮﺟــﻰ اﻻﺗﺼــﺎل ﺑﺎﻟﻬﺎﺗــﻒ رﻗــﻢ  (XXX) XXX-XXXXأو إرﺳــﺎل ﺑﺮﻳــﺪ
إﻟﻜﺘﺮوﱐ إﱃ .bop@stat.com
ﻣﻊ ﺟﺰﻳﻞ اﻟﺸﻜﺮ :ﻧﻘﺪر ﺣﺴﻦ ﺗﻌﺎوﻧﻜﻢ اﻟﺬي ﻳﻜﻔﻞ دﻗﺔ إﺣﺼﺎءات ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ووﺿﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺪوﱄ.
ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎرة ،ﻳﺮﺟﻰ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻨﺴﺨﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﺳﺠﻼﺗﻜﻢ.
ﺟﻮن ﺳﻤﻴﺚ
ﺧﺒﻴﺮ إﺣﺼﺎﺋﻲ
ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا
إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﻳﻜﻢ أي اﺳﺘﻔﺴﺎرات ﺑﺸﺄن ﻫﺬه اﻻﺳﺘﻤﺎرة ،ﻳﺮﺟﻰ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﺸﺨﺺ اﳌﻮﺿﺤﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻪ أدﻧﺎه:
اﻻﺳﻢ:

رﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ( :

)

اﳌﺴﻤﻰ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ:

رﻗﻢ اﻟﻔﺎﻛﺲ(:

)

رﻣﺰ اﳌﻨﻄﻘﺔ
رﻣﺰ اﳌﻨﻄﻘﺔ
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ﻣﻠﺤﻮﻇﺎت وﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﺑﺸﺄن اﻻﺳﺘﻤﺎرة  — ٥-٣ﻧﻈﺎم إﺑﻼغ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺪوﻟﻴﺔ — ﺳﺠﻞ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺒﻨﻮك

ﺣﺴــﺐ ﺗﺮﺗﻴﺒــﺎت ﺟﻤــﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﻨﻈــﺎم إﺑــﻼغ ﺑﻴﺎﻧــﺎت اﳌﻌﺎﻣــﻼت اﻟﺪوﻟﻴــﺔ ،ﻳﺘﻌﻴــﻦ ﻋﻠــﻰ اﻟﺒﻨــﻚ اﻻﺣﺘﻔــﺎظ ﺑﺴــﺠﻞ ﺑﺠﻤﻴــﻊ اﳌﻌﺎﻣــﻼت اﳌﻨﻔــﺬة ﻣــﻦ ﺧــﻼل
اﻟﺒﻨﻚ ﻣﻊ ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﻴﻦ .وﻳﻨﺒﻐﻲ إرﺳﺎل ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺴﺠﻼت إﱃ وزارة اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ ﺧﻼل ﺳﺘﺔ أﻳﺎم ﻣﻦ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻛﻞ ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻻﺳﺘﻤﺎرة ٥-٣
 ﻧﻈــﺎم إﺑــﻼغ ﺑﻴﺎﻧــﺎت اﳌﻌﺎﻣــﻼت اﻟﺪوﻟﻴــﺔ  -ﺳــﺠﻞ ﻣﻌﺎﻣــﻼت اﻟﺒﻨــﻮك .وﺑﻌــﺾ اﳋﺎﻧــﺎت ﰲ اﳉــﺪاول ﻏﻴــﺮ ﻣﻄﻠﻮﺑــﺔ )ﻻﺣــﻆ اﻟﻌﻼﻣــﺔ  .(////ﻓﺎﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑــﺔﰲ اﻷﻋﻤــﺪة ﻫــﺎء وواو وزاي ﻋﻠــﻰ ﺳــﺒﻴﻞ اﳌﺜــﺎل ﻫــﻲ رﻣــﺰ اﻟﻌﻤﻠــﺔ ،واﳌﺪﻓﻮﻋــﺎت واﳌﺘﺤﺼــﻼت ،واﻟﻘﻴﻤــﺔ ﻓﻘــﻂ .وﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤــﻮد أﻟــﻒ )اﳌﻌﺎﻣــﻼت اﳌﻨﻔــﺬة ﳊﺴــﺎب
اﻟﺒﻨﻚ( ،ﻳﻄﻠﺐ اﻻﺳﺘﻤﺎرة  - ٤-٣ﻧﻈﺎم إﺑﻼغ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺪوﻟﻴﺔ  -اﻟﺒﻨﻮك إﺑﻼغ ﺑﻴﺎﻧﺎت أﻛﺜﺮ ﺗﻔﺼﻴﻼ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻮد ،وﻳﻌﺮض ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻮد ﰲ اﳉﺪول ﰲ
اﻻﺳﺘﻤﺎرة  ٥-٣ﻧﻄﺎق اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪم ﰲ اﻻﺳﺘﻤﺎرة  .٤-٣وﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻻﺳﺘﻤﺎرة  ٣-٥ﻛﺎﺳﺘﻤﺎرة ﻧﻤﻮذﺟﻴﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﰲ ﺻﻴﻐﺔ ﻳﻤﻜﻦ
إرﺳﺎﻟﻬﺎ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴ ًﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺟﻬﺎز اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ.
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اﻻﺳﺘﻤﺎرة  — ٥-٣ﻧﻈﺎم إﺑﻼغ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺪوﻟﻴﺔ — ﺳﺠﻞ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺒﻨﻮك
اﺳﻢ اﻟﺒﻨﻚ

اﻟﺸﻬﺮ واﻟﺴﻨﺔ

اﻟﺮﻗﻢ اﳌﺮﺟﻌﻲ ﻟﻠﺒﻨﻚ

اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﻲ
ﻳﻨﻔﺬﻫﺎ اﻟﺒﻨﻚ
ﳊﺴﺎﺑﻪ اﳋﺎص
أﻟﻒ

ﻣﻌﺎﻣﻼت اﳌﻘﻴﻤﻴﻦ
اﻟﻜﺒﻴﺮة )أ(
ﺑﺎء

ﻣﻌﺎﻣﻼت اﳌﻘﻴﻤﻴﻦ
اﻟﺼﻐﻴﺮة )ب(
ﺟﻴﻢ

ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻏﻴﺮ
ﻣﻘﻴﻤﻴﻦ -
ﺑﻨﻮك
دال

ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻏﻴﺮ
ﻣﻘﻴﻤﻴﻦ  -ﻣﺆﺳﺴﺎت
ﻏﻴﺮ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ
ﻫﺎء

رﻣﺰ اﻟﻌﻤﻠﺔ
ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت
ﻣﺘﺤﺼﻼت
اﻟﻴﻮم واﻟﺸﻬﺮ
اﻟﺮﻗﻢ اﳌﺮﺟﻌﻲ ﻟﻠﻤﻌﺎﻣﻠﺔ
رﻣﺰ اﳌﺘﻌﺎﻣﻞ اﳌﻘﻴﻢ
اﻟﻘﻴﻤﺔ

//////////

)أ( ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻘﻴﻤﺔ  ١٠آﻻف دوﻻر ﻧﻴﻮﻟﻨﺪي أو أﻛﺜﺮ
)ب( ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻘﻴﻤﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ  ١٠آﻻف دوﻻر ﻧﻴﻮﻟﻨﺪي

//////////
//////////
//////////

//////////
//////////
//////////

//////////
//////////
//////////
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مرشد جتميع بيانات ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل
ﻣﺮﻓﻖ اﺳﺘﻤﺎرات ﻧﻈﺎم إﺑﻼغ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻦ  ١-٣إﱃ  — ٥-٣اﻟﺘﺒﻮﻳﺒﺎت
رﻣﻮز اﳌﻌﺎﻣﻼت
 -١اﻟﺴﻠﻊ
اﳌﺼﺪرة واﳌﺴﺘﻮردة
 ١١٠اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻘﺎدﻣﺔ إﱃ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا واﳌﻐﺎدرة ﻣﻨﻬﺎ
 ١٢٠اﳌﺘﺎﺟﺮة
 ١٣٠اﻟﺬﻫﺐ ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻘﺪي
 ١٤٠اﻟﺴﻠﻊ اﳌﻮردة ﻟﻠﺴﻔﻦ ﰲ اﳌﻴﻨﺎء
 -٢ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻨﻘﻞ واﻟﺴﻔﺮ
ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺤﻦ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ
 ٢١١اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺤﺮي
 ٢١٢اﻟﻨﻘﻞ اﳉﻮي
 ٢١٣وﺳﺎﺋﻞ ﻧﻘﻞ أﺧﺮى
ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻘﻞ اﻟﺮﻛﺎب )رﺣﻼت دوﻟﻴﺔ(
 ٢٢١اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺤﺮي
 ٢٢٢اﻟﻨﻘﻞ اﳉﻮي
 ٢٢٣وﺳﺎﺋﻞ ﻧﻘﻞ أﺧﺮى
ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻘﻞ أﺧﺮى
 ٢٣١اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺤﺮي
 ٢٣٢اﻟﻨﻘﻞ اﳉﻮي
 ٢٣٣وﺳﺎﺋﻞ ﻧﻘﻞ أﺧﺮى
 ٢٤٠ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺒﺮﻳﺪ وﺗﻮﺻﻴﻞ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ
ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺴﻔﺮ
 ٢٥١ﺳﻔﺮ ﻋﻤﻞ
 ٢٥٢ﺳﻔﺮ ﺷﺨﺼﻲ

 -٣ﺧﺪﻣﺎت أﺧﺮى
 ٣١٠ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ
 ٣٢٠ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ واﻹﺻﻼح
 ٣٣٠اﻟﺒﻨﺎء
 ٣٤١أﻗﺴﺎط اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ
 ٣٤٢ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ
 ٣٤٣اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ
 ٣٥٠ﺗﻜﻠﻔﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ
)اﻹﺗﺎوات واﻟﺮﺳﻮم(
 ٣٦١اﻻﺗﺼﺎﻻت
 ٣٦٢ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ
 ٣٦٣ﺧﺪﻣﺎت اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
 ٣٧١ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
 ٣٧٢اﳋﺪﻣﺎت اﳌﻬﻨﻴﺔ وﺧﺪﻣﺎت اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻹدارﻳﺔ
 ٣٧٣ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﻴﺔ وﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة
وﺧﺪﻣﺎت أﻋﻤﺎل أﺧﺮى
 ٣٧٤ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻤﻌﻴﺔ وﻣﺮﺋﻴﺔ وﺧﺪﻣﺎت ذات ﺻﻠﺔ
 ٣٧٥ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺨﺼﻴﺔ وﺛﻘﺎﻓﻴﺔ وﺗﺮوﻳﺤﻴﺔ
 ٣٨٠ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻘﺪﻣﺔ إﱃ ﺣﻜﻮﻣﺎت أﺟﻨﺒﻴﺔ ،ﻏﻴﺮ ﻣﺪرﺟﺔ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ آﺧﺮ

 -٤اﻟﺪﺧﻞ
 ٤١٠أرﺑﺎح اﻷﺳﻬﻢ
 ٤٢٠ﺗﻮزﻳﻊ اﻷرﺑﺎح
 ٤٣٠اﻟﻔﺎﺋﺪة
 ٤٤٠اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺪﻋﻢ واﻟﺮﻳﻊ
 -٥ﲢﻮﻳﻼت اﳌﻐﺘﺮﺑﻴﻦ
 ٥١٠ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ
 ٥٢٠ﲢﻮﻳﻼت اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ
 ٥٣٠ﲢﻮﻳﻼت ﺷﺨﺼﻴﺔ أﺧﺮى
 ٥٤٠ﲢﻮﻳﻼت ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﺮﻛﺎت ﲢﻮﻳﻞ أﻣﻮال
ﻏﻴﺮ ﻣﺪرﺟﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺒﻖ
 -٦اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت
 ٦١٠ﻣﺴﺎﻋﺪات اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
 ٦٢٠اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻔﻨﻴﺔ
 ٦٣٠ﻣﻨﺢ أﺧﺮى
 ٦٤٠ﲢﻮﻳﻼت ﺟﺎرﻳﺔ أﺧﺮى

 -٧اﳌﻌﺎﻣﻼت ﰲ اﳌﻄﺎﻟﺒﺎت اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﻤﻴﻦ
 ٧١٠ﺣﺼﺺ ﻣﻠﻜﻴﺔ
 ٧١١ﺷﺮاء ﻋﻘﺎرات ﰲ اﳋﺎرج
 ٧٢٠أدوات دﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺎت ﻣﻨﺘﺴﺒﺔ
 ٧٣١ﺳﻨﺪات دﻳﻦ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ )ﺳﻨﺪات وأذون(
 ٧٣٢ﺳﻨﺪات دﻳﻦ ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ
 ٧٤٠ﺧﻴﺎرات وﻋﻘﻮد ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ وﺷﻬﺎدات ﺧﻴﺎر اﻟﺸﺮاء وﻣﺒﺎدﻻت وﻏﻴﺮﻫﺎ
 ٧٥١ﻗﺮوض ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ
 ٧٥٢ﻗﺮوض ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ
 ٧٦٠وداﺋﻊ
 ٧٧٠ﺣﺼﺺ ﻣﻠﻜﻴﺔ أﺧﺮى
 ٧٨٠أﺧﺮى
 -٨اﳌﻌﺎﻣﻼت ﰲ اﳋﺼﻮم اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻐﻴﺮ ﻣﻘﻴﻤﻴﻦ
 ٨١٠ﺣﺼﺺ ﻣﻠﻜﻴﺔ
 ٨١١ﺑﻴﻊ ﻋﻘﺎرات إﱃ ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﻴﻦ
 ٨٢٠أدوات دﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺎت ﻣﻨﺘﺴﺒﺔ
 ٨٣١ﺳﻨﺪات دﻳﻦ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ )ﺳﻨﺪات وأذون(
 ٨٣٢ﺳﻨﺪات دﻳﻦ ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ
 ٨٤٠ﻋﻘﻮد ﺧﻴﺎر وﻋﻘﻮد ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ وﺷﻬﺎدات ﺧﻴﺎر اﻟﺸﺮاء وﻣﺒﺎدﻻت وﻏﻴﺮﻫﺎ
 ٨٥١ﻗﺮوض ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ
 ٨٥٢ﻗﺮوض ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ
 ٨٦٠وداﺋﻊ
 ٨٧٠ﺣﺼﺺ ﻣﻠﻜﻴﺔ أﺧﺮى
 ٨٨٠أﺧﺮى
 -٩ﲢﻮﻳﻞ أﻣﻮال ﺑﻴﻦ اﳊﺴﺎﺑﺎت
 ٩٠٠ﲢﻮﻳﻞ أﻣﻮال ﺑﻴﻦ اﳊﺴﺎﺑﺎت
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ﻧﻮع اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ

)ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻻزﻣﺔ ﻷﻏﺮاض ﻣﻸ اﻻﺳﺘﻤﺎرات  ٣-٣و ٤-٣و(٥-٣
 -١ﻣﻌﺎﻣﻠــﺔ دﻓــﻊ ﻓﺮدﻳــﺔ :ﻋﻤﻠﻴــﺔ دﻓــﻊ ﻳﻨﻄﺒــﻖ ﻋﻠﻴﻬــﺎ رﻣــﺰ ﻣﻌﺎﻣﻠــﺔ واﺣــﺪ وﻻ
ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺻﺔ أو ﺗﺴﻮﻳﺔ.
 -٢ﻣﻌﺎﻣﻠــﺔ ذات ﻣﺪﻓﻮﻋــﺎت ﻣﺘﻌــﺪدة :ﻋﻤﻠﻴــﺎت دﻓــﻊ ﻳﻨﻄﺒــﻖ ﻋﻠﻴﻬــﺎ أﻛﺜــﺮ
ﻣــﻦ رﻣــﺰ ﻣﻌﺎﻣﻠــﺔ واﺣــﺪ )ﻣﺜــﻞ ﺳــﺪاد اﻟﻘــﺮض واﻟﻔﺎﺋــﺪة( ،وﻫــﻲ إﻣــﺎ ﺗﻨﺸــﺄ
ﻋــﻦ ﻣﻘﺎﺻــﺔ ﺟﺰﺋﻴــﺔ )ﻛﺄن ﻳﻜــﻮن اﳌﺒﻠــﻎ اﻟﻔﻌﻠــﻲ اﳌﺪﻓــﻮع ﻫــﻮ اﻟﻔــﺮق ﺑﻴــﻦ
اﻟﺘﻤﻮﻳــﻞ اﳌﻘــﺪم واﻟﺮﺳــﻮم اﳌﺪﻓﻮﻋــﺔ( أو ﺗﻜــﻮن ﻣﻌﺎﻣــﻼت ﺗﺴــﻮﻳﺔ ﺣﻴــﺚ
ﻳﺴــﺘﺨﺪم اﳌﺒﻠــﻎ اﳌﺪﻓــﻮع ﰲ ﺗﺴــﻮﻳﺔ ﻋــﺪد ﻣــﻦ اﳌﻌﺎﻣــﻼت .وﰲ أي ﻣــﻦ
اﳊﺎﻟﺘﻴﻦ ،ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻗﻴﺪ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ.

 -٣اﳌﻌﺎﻣــﻼت اﳌﻮا ِزﻧــﺔ :ﻫــﺬه اﳌﻌﺎﻣــﻼت ﻻ ﺗﻨﺸــﺄ ﻋﻨﻬــﺎ ﻣﺪﻓﻮﻋــﺎت ﻧﻘﺪﻳــﺔ
ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺣﺴــﺎﺑﺎت ﻣﺼﺮﻓﻴــﺔ ،وﻳﻨﺒﻐــﻲ ﻗﻴﺪﻫــﺎ ﻳﻤــﺎ ﻳﺘﻴــﺢ ﻗﻴــﺎس ﻗﻴﻤــﺔ
ﺟﻤﻴــﻊ اﳌﻌﺎﻣــﻼت اﻹﺟﻤﺎﻟﻴــﺔ .وﻗــﺪ ﺗﻨﺸــﺄ اﻟﻘﻴــﻮد اﳌﻮازِ ﻧــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺳــﺒﻴﻞ
اﳌﺜــﺎل ﻋــﻦ اﳊﺼــﻮل ﻋﻠــﻰ ﺗﻤﻮﻳــﻞ ﺑﻐــﺮض ﺳــﺪاد ﻗﻴﻤــﺔ ﺳــﻠﻊ وﺧﺪﻣــﺎت ،أو
ﺗﻘﺪﻳــﻢ ﺳــﻠﻊ وﺧﺪﻣــﺎت وأﺻــﻮل ﻣﺎﻟﻴــﺔ ﺑــﺪﻻ ﻣــﻦ اﻟﻔﻮاﺋــﺪ وأرﺑــﺎح اﻷﺳــﻬﻢ ،أو
ﻣﺒﺎدﻟــﺔ اﻟﺪﻳــﻦ ﺑﺤﺼــﺺ ﻣﻠﻜﻴــﺔ ،أو إﺻــﺪار أﺳــﻬﻢ ﺑﻐــﺮض ﺳــﺪاد ﻗﻴﻤــﺔ ﺳــﻠﻊ.
وﰲ أي ﻣــﻦ ﻫــﺬه اﳊــﺎﻻت ،ﻳﻨﺒﻐــﻲ ﺗﺴــﺠﻴﻞ ﻗﻴــﺪ ﻣﺪﻓﻮﻋــﺎت وﻗﻴــﺪ
ﻣﺘﺤﺼــﻼت .وإذا ﻛﺎﻧــﺖ اﳌﻌﺎﻣﻠــﺔ ﺗﻤﺜــﻞ أﻛﺜــﺮ ﻣــﻦ ﻓﺌــﺔ ﻣــﻦ ﻓﺌــﺎت
اﳌﻌﺎﻣــﻼت ،ﻗــﺪ ﻳﻨﺒﻐــﻲ ﺗﺴــﺠﻴﻞ ﻋــﺪة ﻗﻴــﻮد ﺿﻤــﻦ اﳌﺪﻓﻮﻋــﺎت
واﳌﺘﺤﺼﻼت.
 -٤ﲢﻮﻳﻞ اﻷﻣﻮال ﺑﻴﻦ اﳊﺴﺎﺑﺎت :ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻗﻴﺪ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺧﺮى اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ
ﰲ اﻟﻌﻤﻮد دال.

رﻣﻮز اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ
 -١ﻣﺮﻛــﺰ رﺋﻴﺴــﻲ ﻏﻴــﺮ ﻣﻘﻴــﻢ ،أو ﺷــﺮﻛﺔ أم ﻏﻴــﺮ ﻣﻘﻴﻤــﺔ ،أو ﻣﺴــﺎﻫﻢ رﺋﻴﺴــﻲ،
أو ﺷﺮﻛﺎت ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﻮﺣﺪات أو زﻣﻴﻠﺔ ﻟﻬﺎ
 -٢ﻓــﺮع ﻏﻴــﺮ ﻣﻘﻴــﻢ أو ﺷــﺮﻛﺔ ﻏﻴــﺮ ﻣﻘﻴﻤــﺔ ﺗﺎﺑﻌــﺔ ﳌﺘﻌﺎﻣــﻞ أو ﺷــﺮﻛﺔ ﺗﻜــﻮن
اﻟﺸــﺮﻛﺔ اﳌﺬﻛــﻮرة )أو ﺷــﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌــﺔ ﻟﻬــﺎ أو ﻣﺮﺗﺒﻄــﺔ ﺑﻬــﺎ( ﻣﺴــﺎﻫﻤﺎ
رﺋﻴﺴﻴﺎ ﻓﻴﻬﺎ
 -٣ﺣﻜﻮﻣﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ

 -٤ﻣﺆﺳﺴﺔ دوﻟﻴﺔ
 -٥ﺑﻨﻚ ﻣﺮﻛﺰي ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﻢ
 -٦ﺑﻨﻚ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﻢ
 -٧ﺷﺮﻛﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﻤﺔ أﺧﺮى أو ﺷﺨﺺ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﻢ آﺧﺮ
 -٨ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻘﻴﻤﺔ أو ﺷﺨﺺ ﻣﻘﻴﻢ
ﻣﻠﺤﻮﻇــﺔ :ﰲ اﻟﺒﻨﺪﻳــﻦ  ١و ،٢ﻳﻘﺼــﺪ ﺑﺎﳌﺴــﺎﻫﻢ اﻟﺮﺋﻴﺴــﻲ أي ﻣﺴــﺎﻫﻢ ﻳﻤﺘﻠــﻚ
ﺣﺼﺔ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ  ٪١٠أو أﻛﺜﺮ.

رﻣﻮز اﻻﻗﺘﺼﺎد
ﻳﻮﻓﺮ ﻣﻌﺪو ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ﻫﺬه اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت.

رﻣﻮز اﻟﻌﻤﻼت
ﻳﻮﻓﺮ ﻣﻌﺪو ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ﻫﺬه اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت.

رﻣﻮز اﻟﺼﺎدرات  /اﻟﻮاردات

)ﻻزﻣﺔ ﻷﻏﺮاض اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎرة  ٢-٣واﻟﻘﺴﻢ واو ﰲ اﻻﺳﺘﻤﺎرة (٣-٣
أﻟﻒ -اﻟﻐﺬاء واﳌﺎﺷﻴﺔ واﳌﺸﺮوﺑﺎت واﻟﺘﺒﻎ
ﺑﺎء -اﳌﻌﺎدن واﻟﻮﻗﻮد وزﻳﻮت اﻟﺘﺸﺤﻴﻢ
ﺟﻴﻢ -اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ واﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ واﻟﻄﺒﻴﺔ واﻟﺪواﺋﻴﺔ
واﳌﻄﺎط واﻷﺳﻤﺪة
دال -اﳋﺸﺐ واﻟﻮرق وﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﻤﺎ
ﻫﺎء -اﻟﻨﺴﻴﺞ واﳌﻼﺑﺲ واﻷﺣﺬﻳﺔ

واو -اﻵﻻت ،واﳌﻌﺪات اﳌﻜﺘﺒﻴﺔ وﻣﻌﺪات اﻻﺗﺼﺎل ،واﻟﺴﻠﻊ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
اﻷﺧﺮى ،ﺑﻤﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﻗﻄﻊ اﻟﻐﻴﺎر

زاي -اﳌﺮﻛﺒﺎت وﻣﻌﺪات اﻟﻨﻘﻞ ،ﺑﻤﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﻗﻄﻊ اﻟﻐﻴﺎر
ﺣﺎء -اﻟﻔﻠﺰات واﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﻔﻠﺰﻳﺔ ﻏﻴﺮ اﳌﺪرﺟﺔ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ أﺧﺮى
ﻃﺎء -ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺴﻠﻊ اﻷﺧﺮى
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اﻟﺸﻌﺎر

ﻳﺮﺟﻰ ﺗﺼﺤﻴﺢ
أي أﺧﻄﺎء ﰲ
ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺻﻴﻒ

ﻣﺴﺢ ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت
اﻻﺳﺘﻤﺎرة  - ٤اﻟﺴﻠﻊ
___________
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
اﻟﺮﻗﻢ اﳌﺮﺟﻌﻲ

ﻗﺴﻢ ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت
وزارة اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ
أرﻛﺎدﻳﺎ
(XXX) XXX-XXXX
ﻫﺎﺗﻒ
(XXX) XXX-XXXX
ﻓﺎﻛﺲ
اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﱐbop@stat.com :
اﻻﺳﺘﻼم
اﻟﺘﻨﻘﻴﺢ
اﳌﺮاﺟﻌﺔ

ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻓﻘﻂ

اﻟﺮﺑﻊ اﳌﻨﺘﻬﻲ ﰲ ﺷﻬﺮ /ﻳﻮم /ﺳﻨﺔ
ﻳﺮﺟﻰ ﻗﺮاءة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎرة.
ﺳــﻠﻄﺔ ﺟﻤــﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت :ﺑﻤﻮﺟــﺐ ﻗﺎﻧــﻮن اﻹﺣﺼــﺎءات ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨــﺪا ،ﻳﻨﺒﻐــﻲ ﻷﺣــﺪ ﳑﺜﻠــﻲ اﻟﺸــﺮﻛﺔ اﻟﺘــﻲ ﺗــﻢ إرﺳــﺎل ﻫــﺬه اﻻﺳــﺘﻤﺎرة إﻟﻴﻬــﺎ اﺳــﺘﻴﻔﺎء
ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻫﺬه اﻻﺳﺘﻤﺎرة وإﻋﺎدﺗﻬﺎ إﱃ وزارة اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ.
اﻟﺴﺮﻳﺔ :ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺣﺼﺎءات ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا ﻳﻜﻔﻞ ﺳﺮﻳﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬه اﻻﺳﺘﻤﺎرة.
اﻟﻐــﺮض ﻣــﻦ ﺟﻤــﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت :ﲡﻤــﻊ ﻫــﺬه اﻻﺳــﺘﻤﺎرة ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎت ﺳــﻴﺘﻢ اﺳــﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﰲ إﻋــﺪاد إﺣﺼــﺎءات ﺻــﺎدرات وواردات ﻧﻴﻮﻟﻨــﺪا ﻣــﻦ اﻟﺴــﻠﻊ ﰲ
ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت .وﺗﻨﺸﺮ ﻫﺬه اﻹﺣﺼﺎءات ﻋﻠﻰ أﺳﺎس رﺑﻊ ﺳﻨﻮي ﰲ ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ووﺿﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺪوﱄ اﻟﺬي ﺗﺼﺪره وزارة اﻹﺣﺼﺎءات
اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ.
ﻣﻮﻋﺪ اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ :ﻳﺮﺟﻰ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎرة وإﻋﺎدﺗﻬﺎ ﰲ ﻣﻮﻋﺪ ﻏﺎﻳﺘﻪ ﺷﻬﺮ /ﻳﻮم /ﺳﻨﺔ.
ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ :ﻳﺮﺟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻻﺳﺘﻤﺎرة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺒﺮﻳﺪ )اﻟﻌﻨﻮان( أو اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﱐ ).(bop@stat.com
اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات :ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻗﺪ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻣﺘﺎﺣﺔ ﰲ ﺳﺠﻼﺗﻜﻢ .وﻳﻜﺘﻔﻰ ﰲ ﻫﺬه اﳊﺎﻻت ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺪﻳﺮات دﻗﻴﻘﺔ.
اﳌﺴــﺎﻋﺪة :ﻟﻼﺳﺘﻔﺴــﺎرات أو ﻃﻠــﺐ اﳌﺴــﺎﻋﺪة ﺑﺨﺼــﻮص ﻫــﺬه اﻻﺳــﺘﻤﺎرة ،ﻳﺮﺟــﻰ اﻻﺗﺼــﺎل ﺑﺎﻟﻬﺎﺗــﻒ رﻗــﻢ  (XXX) XXX-XXXXأو إرﺳــﺎل ﺑﺮﻳــﺪ
إﻟﻜﺘﺮوﱐ إﱃ .bop@stat.com
ﻣﻊ ﺟﺰﻳﻞ اﻟﺸﻜﺮ :ﻧﻘﺪر ﺣﺴﻦ ﺗﻌﺎوﻧﻜﻢ اﻟﺬي ﻳﻜﻔﻞ دﻗﺔ إﺣﺼﺎءات ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ووﺿﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺪوﱄ.
ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎرة ،ﻳﺮﺟﻰ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻨﺴﺨﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﺳﺠﻼﺗﻜﻢ.
ﺟﻮن ﺳﻤﻴﺚ
ﺧﺒﻴﺮ إﺣﺼﺎﺋﻲ
ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا
إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﻳﻜﻢ أي اﺳﺘﻔﺴﺎرات ﺑﺸﺄن ﻫﺬه اﻻﺳﺘﻤﺎرة ،ﻳﺮﺟﻰ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﺸﺨﺺ اﳌﻮﺿﺤﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻪ أدﻧﺎه:
اﻻﺳﻢ:

رﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ( :

)

اﳌﺴﻤﻰ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ:

رﻗﻢ اﻟﻔﺎﻛﺲ( :

)

رﻣﺰ اﳌﻨﻄﻘﺔ

رﻣﺰ اﳌﻨﻄﻘﺔ
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ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎرة  — ٤اﻟﺴﻠﻊ
ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻹﺑﻼغ
ﻳﻨﺒﻐﻲ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎرة  ٤ﺑﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ )أو أي ﺷﺮﻛﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا( اﳌﺬﻛﻮرة ﰲ اﻟﺼﻔﺤﺔ رﻗﻢ  ١ﰲ ﻫﺬه اﻻﺳﺘﻤﺎرة  -ﻣﺎ ﱂ ﻳﻜﻦ
ﻗﺪ ﺗﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻊ وزارة اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ.
اﳌﻘﻴﻤﻮن وﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﻴﻦ

ﻏﻴــﺮ اﳌﻘﻴــﻢ ﻫــﻮ ﺷــﺨﺺ أو ﺷــﺮﻛﺔ أو أي ﻣﻨﻈﻤــﺔ أﺧــﺮى وﻳﻘــﻊ ﻣﻘــﺮ إﻗﺎﻣﺘــﻪ اﳌﻌﺘــﺎد ﰲ اﻗﺘﺼــﺎد آﺧــﺮ ﺑﺨــﻼف ﻧﻴﻮﻟﻨــﺪا .وﺗﻌﺘﺒــﺮ اﻟﺸــﺮﻛﺎت اﻟﺘــﻲ ﺗﺘﺒــﻊ اﻟﺸــﺮﻛﺎت ﻏﻴــﺮ
اﳌﻘﻴﻤﺔ واﻟﺘﻲ ﻳﻘﻊ ﻣﻘﺮﻫﺎ ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا ﺷﺮﻛﺎت ﻣﻘﻴﻤﺔ ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا .وﺑﺎﳌﺜﻞ ،ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻊ ﻣﻘﺮﻫﺎ ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﻤﺔ.
اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ إﱃ اﻟﺪوﻻر اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪي
ﻳﻨﺒﻐﻲ إﺑﻼغ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻛﻞ اﻟﻘﻴﻢ ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪي ،وﲢﻮﻳﻞ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ إﱃ اﻟﺪوﻻر اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪي ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﺘﻮﺳﻂ أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﺸﺮاء واﻟﺒﻴﻊ اﻟﺴﺎرﻳﺔ
ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ.
ﻫﻴﻜﻞ اﻻﺳﺘﻤﺎرة ٤

اﻻﺳﺘﻤﺎرة  ٤ﲡﻤﻊ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻔﺬﻫﺎ ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺔ واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا ﻣﻊ ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﻴﻦ.
اﻟﻘﺴــﻢ أﻟــﻒ واﻟﻘﺴــﻢ ﺑــﺎء ﻳﺠﻤﻌــﺎن ﺑﻴﺎﻧــﺎت ﻋــﻦ اﻟﺼــﺎدرات واﻟــﻮاردات  -أي اﻟﺴــﻠﻊ اﳌﺒﺎﻋــﺔ إﱃ ﻏﻴــﺮ اﳌﻘﻴﻤﻴــﻦ )اﻟﺼــﺎدرات( واﻟﺴــﻠﻊ اﳌﺸــﺘﺮاة ﻣــﻦ ﻏﻴــﺮ اﳌﻘﻴﻤﻴــﻦ
)اﻟﻮاردات(.
ﻳﻐﻄﻲ اﻟﻘﺴﻢ ﺟﻴﻢ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺮﻳﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻊ ﳑﻠﻮﻛﺔ ﻟﺸﺮﻛﺘﻜﻢ.
اﻟﻘﺴﻢ دال )اﻟﺼﺎدرات( واﻟﻘﺴﻢ ﻫﺎء )اﻟﻮاردات( ﻳﻘﻴﺴﺎن أي ﻓﺮوق ﻛﺒﻴﺮة ﺑﻴﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺒﻴﻊ وﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺸﺤﻦ.
اﻟﻘﺴﻢ واو )اﻟﻮاردات( واﻟﻘﺴﻢ زاي )اﻟﺼﺎدرات( ﻣﻌﻨﻴﺎن ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺠﺎرة.

اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻘﺴﻢ أﻟﻒ )اﻟﺼﺎدرات اﻟﺴﻠﻌﻴﺔ(
ﻳﺮﺟــﻰ إدﺧــﺎل ﰲ اﻟﻌﻤــﻮد أﻟــﻒ وﺻــﻒ اﻟﺴــﻠﻊ اﻷﺳﺎﺳــﻴﺔ اﻟﺘــﻲ ﺗﺼﺪرﻫــﺎ ﺷــﺮﻛﺘﻜﻢ )واﻟﺸــﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌــﺔ ﻟﻬــﺎ( ،وادﺧــﻞ ﰲ اﻟﻌﻤــﻮد ﻫــﺎء إﱃ اﻟﻌﻤــﻮد ﻃــﺎء اﻟﺒﻠــﺪان اﻟﺘــﻲ
ﺗﺘﻮﻗﻌــﻮن أن ﻳﺘــﻢ ﻓﻴﻬــﺎ اﻟﺘﺴــﻠﻴﻢ اﻟﻨﻬﺎﺋــﻲ ﻟﻠﺴــﻠﻊ .وﻳﻨﺒﻐــﻲ اﺳــﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧــﺎت ﺻــﻒ واﺣــﺪ ﻟــﻜﻞ ﺳــﻠﻌﺔ أﺳﺎﺳــﻴﺔ .وﲡــﺪر اﻹﺷــﺎرة إﱃ أن ﳎﻤــﻮع اﻷﻋﻤــﺪة ﻣــﻦ ﻫــﺎء إﱃ
ﻃــﺎء ﻳﻨﺒﻐــﻲ أن ﻳﻜــﻮن ﻣﺴــﺎوﻳﺎ ﻟﻠﻘﻴﻤــﺔ ﰲ اﻟﻌﻤــﻮد دال .وﺗﻤﺜــﻞ ﻗﻴﻤــﺔ ﺗﺴــﻠﻴﻢ ﻇﻬــﺮ اﻟﺴــﻔﻴﻨﺔ )ﻓــﻮب( ﻗﻴﻤــﺔ اﻟﺴــﻠﻊ ﰲ ﻧﻘﻄــﺔ اﳌﻐــﺎدرة ﻣــﻦ اﻻﻗﺘﺼــﺎد اﳌﺼــﺪر )ﻧﻴﻮﻟﻨــﺪا
ﰲ ﻫــﺬه اﳊﺎﻟــﺔ( ،وﺗﺘﻀﻤــﻦ اﻟﻘﻴﻤــﺔ ﻓــﻮب ﺗﻜﻠﻔــﺔ ﲢﻤﻴــﻞ اﻟﺴــﻠﻊ ﻗﺒــﻞ ﻧﻘﻠﻬــﺎ .وإذا ﻛﺎﻧــﺖ اﻹﺟﺎﺑــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺒﻨــﺪ ) ٥٠٠ (٦دوﻻر ﻧﻴﻮﻟﻨــﺪي أو أﻗــﻞ ،ﻳﺮﺟــﻰ وﺿــﻊ
اﻟﻌﻼﻣﺔ ») «- - -ﺧﻂ ﻣﺘﻔﻄﻊ(.
اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻘﺴﻢ ﺑﺎء )اﻟﻮاردات اﻟﺴﻠﻌﻴﺔ(
ﻳﺮﺟــﻰ ﺗﺴــﺠﻴﻞ ﻗﻴﻤــﺔ ﺗﺴــﻠﻴﻢ ﻇﻬــﺮ اﻟﺴــﻔﻴﻨﺔ )ﻓــﻮب( وﻗﻴﻤــﺔ اﻟﺘﻜﻠﻔــﺔ واﻟﺘﺄﻣﻴــﻦ واﻟﺸــﺤﻦ )ﺳــﻴﻒ( ﻟــﻜﻞ ﳎﻤﻮﻋــﺔ ﻣــﻦ ﳎﻤﻮﻋــﺎت اﻟﺴــﻠﻊ اﻷﺳﺎﺳــﻴﺔ اﻟﺘــﻲ ﺗﺴــﺘﻮردﻫﺎ
ﺷــﺮﻛﺘﻜﻢ )واﻟﺸــﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌــﺔ ﻟﻬــﺎ( .وﺗﻤﺜــﻞ اﻟﻘﻴﻤــﺔ ﻓــﻮب ﻗﻴﻤــﺔ اﻟﺴــﻠﻊ ﻋﻨــﺪ ﻣﻐــﺎدرة اﻻﻗﺘﺼــﺎد اﳌﺼــﺪر ،وﺗﺸــﻤﻞ أﻳﻀــﺎ ﺗﻜﻠﻔــﺔ ﲢﻤﻴــﻞ اﻟﺴــﻠﻊ ﻗﺒــﻞ ﻧﻘﻠﻬــﺎ .واﻟﻘﻴﻤــﺔ
ﺳــﻴﻒ ﻫــﻲ ﻗﻴﻤــﺔ اﻟﺴــﻠﻊ اﻟﺘــﻲ ﺗــﻢ ﺗﻮﺻﻴﻠﻬــﺎ إﱃ ﺣــﺪود اﻻﻗﺘﺼــﺎد اﳌﺴــﺘﻮرد )ﻧﻴﻮﻟﻨــﺪا ﰲ ﻫــﺬه اﳊﺎﻟــﺔ( .وﰲ ﺣــﺎل ﻋــﺪم اﻟﺘﺄﻛــﺪ ﻣــﻦ ﳎﻤﻮﻋــﺔ اﻟﺴــﻠﻊ اﻷﺳﺎﺳــﻴﺔ اﻟﺘــﻲ
ﺗﻨﺘﻤــﻲ إﻟﻴﻬــﺎ ﺳــﻠﻌﺔ ﻣﺴــﺘﻮردة ﺑﻌﻴﻨﻬــﺎ ،ﻳﺮﺟــﻰ اﻻﺗﺼــﺎل ﺑــﻮزارة اﻹﺣﺼــﺎءات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳــﺔ أو ﻳﺮﺟــﻰ ﺗﻘﺪﻳــﻢ ﺑﻴﺎﻧــﺎت ﺗﻔﺼﻴﻠﻴــﺔ ﰲ اﻟﻔــﺮاغ ا�ﺼــﺺ ﰲ اﻻﺳــﺘﻤﺎرة.
وﻳﻨﺒﻐــﻲ إدﺧــﺎل اﺳــﻢ اﻻﻗﺘﺼــﺎد اﻟــﺬي ﺗــﻢ إرﺳــﺎل )ﺷــﺤﻦ( اﻟﺴــﻠﻊ ﻣﻨــﻪ ﰲ اﻷﺻــﻞ ﰲ اﻟﻌﻨــﻮان ﰲ اﻷﻋﻤــﺪة ﺟﻴــﻢ إﱃ زاي ،وﻳﻨﺒﻐــﻲ أن ﻳﻜــﻮن ﳎﻤــﻮع اﻟﻘﻴــﻢ اﳌﺴــﺠﻠﺔ
ﰲ ﺗﻠــﻚ اﻷﻋﻤــﺪة ﻣﺴــﺎوﻳﺎ ﻟﻠﻌﻤــﻮد ﺑــﺎء .وإذا ﻛﺎﻧــﺖ اﻹﺟﺎﺑــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺴــﺆال ) (١١أو ) ٥٠٠ (١٢دوﻻر ﻧﻴﻮﻟﻨــﺪي أو أﻗــﻞ ،ﻳﺮﺟــﻰ وﺿــﻊ اﻟﻌﻼﻣــﺔ »«- - -
)ﺧﻂ ﻣﺘﻘﻄﻊ(.

اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻘﺴﻢ ﺟﻴﻢ )اﻹﺻﻼﺣﺎت اﳌﺪﺧﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ(
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻗﻴﺪ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻛﻞ ﺳﻠﻌﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎد ﻋﻠﻰ ﺧﻂ ﻣﺴﺘﻘﻞ .وأي ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻧﻘﻞ وﺗﺄﻣﻴﻦ ذات ﺻﻠﺔ ،ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﰲ اﻟﻌﻤﻮد دال ﺑﻘﻴﺪ ﻣﻨﻔﺼﻞ.

اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻘﺴﻢ دال واﻟﻘﺴﻢ ﻫﺎء )ﲡﺎرة اﻟﺴﻠﻊ ﺑﺮﺳﻢ اﻷﻣﺎﻧﺔ(
ﻳﻨﺒﻐــﻲ ﻗﻴــﺪ ﺑﻴﺎﻧــﺎت ﻛﻞ ﺳــﻠﻌﺔ أﺳﺎﺳــﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻫــﺎ ﻋﻠــﻰ ﺧــﻂ ﻣﺴــﺘﻘﻞ .وﰲ اﻟﻘﺴــﻢ دال ،ﻳﺮﺟــﻰ ﺗﺴــﺠﻴﻞ ﺑﻴﺎﻧــﺎت ﺗﻔﺼﻴﻠﻴــﺔ ﻋــﻦ اﻟﺴــﻠﻊ اﳌﺮﺳــﻠﺔ ﻟﻠﺨــﺎرج ﺑﺮﺳــﻢ
اﻷﻣﺎﻧــﺔ ،ﺑﻤــﺎ ﰲ ذﻟــﻚ ﻗﻴﻤــﺔ اﻟﺴــﻠﻊ اﳌﺮﺳــﻠﺔ ﻟﻠﺨــﺎرج ﺧــﻼل اﻟﻔﺘــﺮة ،وﻗﻴﻤــﺔ اﻟﺴــﻠﻊ اﳌﺒﺎﻋــﺔ ،وﻗﻴﻤــﺔ اﻟﺘﺎﻟــﻒ أو اﻟﻔﺎﻗــﺪ ﻣــﻦ اﻟﺴــﻠﻊ ،وﻗﻴﻤــﺔ اﻟﺴــﻠﻊ اﳌﻌــﺎدة ،وﻗﻴﻤــﺔ
اﻟﺴــﻠﻊ اﶈﺘﻔــﻆ ﺑﻬــﺎ .وﻳﺮﺟــﻰ اﻟﺘﺄﻛــﺪ ﻣــﻦ أن إﺟﻤــﺎﱄ ﻗﻴﻤــﺔ اﻟﺴــﻠﻊ اﶈﺘﻔــﻆ ﺑﻬــﺎ ﰲ ﻧﻬﺎﻳــﺔ اﻟﻔﺘــﺮة )اﻟﻌﻤــﻮد دال( ﻳﺴــﺎوي اﻟﻘﻴﻤــﺔ ﰲ ﺑﺪاﻳــﺔ اﻟﻔﺘــﺮة )اﻟﻌﻤــﻮد ﺟﻴــﻢ(
زاﺋــﺪا ﻗﻴﻤــﺔ اﻟﺴــﻠﻊ اﳌﺮﺳــﻠﺔ )اﻟﻌﻤــﻮد ﻫــﺎء( ،ﻧﺎﻗﺼــﺎ ﻗﻴﻤــﺔ اﻟﺴــﻠﻊ اﳌﺒﺎﻋــﺔ )اﻟﻌﻤــﻮد زاي( ،ﻧﺎﻗﺼــﺎ ﻗﻴﻤــﺔ اﻟﺴــﻠﻊ اﳌﻌــﺎدة )اﻟﻌﻤــﻮد واو( ،ﻧﺎﻗﺼــﺎ ﻗﻴﻤــﺔ اﻟﻔﺎﻗــﺪ أو اﻟﺘﺎﻟــﻒ
ﻣــﻦ اﻟﺴــﻠﻊ )اﻟﻌﻤــﻮد ﺣــﺎء( .وﻳﻨﺒﻐــﻲ أﻳﻀــﺎ ﻗﻴــﺪ ﺑﻴﺎﻧــﺎت ﺗﻔﺼﻴﻠﻴــﺔ ﻋــﻦ اﻟﻌﻤــﻮﻻت اﳌﺪﻓﻮﻋــﺔ ﻟــﻮﻛﻼء ﻏﻴــﺮ ﻣﻘﻴﻤﻴــﻦ .وﺑﺎﳌﺜــﻞ ،ﻳﻨﺒﻐــﻲ ﰲ اﻟﻘﺴــﻢ ﻫــﺎء ﺗﺴــﺠﻴﻞ ﺑﻴﺎﻧــﺎت
ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻊ ﺑﺮﺳﻢ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﶈﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﰲ اﻟﺪاﺧﻞ وﻋﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻠﻘﻴﻪ ﻣﻦ ﻋﻤﻮﻻت ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﻴﻦ ﻧﻈﻴﺮ ﺑﻴﻊ ﺳﻠﻊ ﺑﺮﺳﻢ اﻷﻣﺎﻧﺔ.

اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻘﺴﻢ واو واﻟﻘﺴﻢ زاي )ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت وﻣﺘﺤﺼﻼت أﻧﺸﻄﺔ ﲡﺎرﻳﺔ(
ﻳﻨﺒﻐــﻲ ﻗﻴــﺪ ﺑﻴﺎﻧــﺎت ﻛﻞ اﻗﺘﺼــﺎد ﻋﻠــﻰ ﺧــﻂ ﻣﻨﻔﺼــﻞ .وﰲ اﻟﻘﺴــﻢ واو ،ﻳﺮﺟــﻰ ﻗﻴــﺪ أي ﻣﺒﺎﻟــﻎ ﻣﺪﻓﻮﻋــﺔ ﻣﻘﺪﻣــﺎ ﻧﻈﻴــﺮ ﺳــﻠﻊ ﱂ ﺗﺴــﺘﻮرد ﺑﻌــﺪ ،وأي ﻣﺪﻓﻮﻋــﺎت ﻧﻈﻴــﺮ ﺳــﻠﻊ
ﻣﺴــﺘﻮردة ﰲ ﻓﺘــﺮات ﺳــﺎﺑﻘﺔ ،وأي ﺳــﻠﻊ ﻣﺴــﺘﻮردة ﺗــﻢ دﻓــﻊ ﻗﻴﻤﺘﻬــﺎ ﰲ ﻓﺘــﺮة ﺳــﺎﺑﻘﺔ أو ﱂ ﺗﺪﻓــﻊ ﻗﻴﻤﺘﻬــﺎ ﺑﻌــﺪ .وﰲ اﻟﻘﺴــﻢ زاي ،ﻳﺮﺟــﻰ ﻗﻴــﺪ أي ﻣﺒﺎﻟــﻎ ﻣﺘﺤﺼﻠــﺔ
ﻣﻘﺪﻣــﺎ ﻧﻈﻴــﺮ ﺳــﻠﻊ ﱂ ﺗﺼــﺪر ﺑﻌــﺪ ،وأي ﻣﺒﺎﻟــﻎ ﻣﺘﺤﺼﻠــﺔ ﻧﻈﻴــﺮ ﺳــﻠﻊ ﻣﺼــﺪرة ﰲ ﻓﺘــﺮات ﺳــﺎﺑﻘﺔ ،وأي ﺳــﻠﻊ ﻣﺼــﺪرة ﺗــﻢ ﻗﺒــﺾ ﻗﻴﻤﺘﻬــﺎ ﰲ ﻓﺘــﺮة ﺳــﺎﺑﻘﺔ أو ﱂ ﺗﻘﺒــﺾ
ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺑﻌﺪ.
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اﻻﺳﺘﻤﺎرة  — ٤اﻟﺴﻠﻊ
اﻟﻘﺴﻢ أﻟﻒ :اﻟﺴﻠﻊ اﳌﺒﺎﻋﺔ إﱃ ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﻴﻦ واﳌﺼﺪرة ﻣﻦ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا ﺧﻼل رﺑﻊ اﻟﺴﻨﺔ

)ﺗﺴﺠﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﺂﻻف اﻟﺪوﻻرات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ ،ﻣﻊ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻜﻤﻴﺔ إن أﻣﻜﻦ(
اﳊﺠﻢ

وﺻﻒ اﻟﺴﻠﻌﺔ
-١

اﳌﺒﻠﻎ
ﺑﺎء

أﻟﻒ

اﻟﻮﺣﺪات
)ﻳﺮﺟﻰ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ(
ﺟﻴﻢ

اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﻮب
اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ

ا�ﻤﻮع
دال

واو

ﻫﻮز

زاي

ﺣﺎء

ﻃﺎء

-٢
-٣
-٤
-٥
 -٦ﻳﺮﺟﻰ ﻗﻴﺪ ﻗﻴﻤﺔ أي ﺳﻠﻊ ﺗﻢ ﺗﺼﺪﻳﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا ﺧﻼل رﺑﻊ اﻟﺴﻨﺔ وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻓﻘﺪت ﻗﺒﻞ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ.

أﻟﻒ دوﻻر ﻧﻴﻮﻟﻨﺪي

اﻟﻘﺴﻢ ﺑﺎء :اﻟﺴﻠﻊ اﳌﺸﺘﺮاة ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﻴﻦ واﳌﺴﺘﻮردة إﱃ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا ﺧﻼل رﺑﻊ اﻟﺴﻨﺔ
)ﺗﺴﺠﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﺂﻻف اﻟﺪوﻻرات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ(
ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﺴﻠﻊ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
 -١اﻟﻐﺬاء واﳌﺎﺷﻴﺔ واﳌﺸﺮوﺑﺎت واﻟﺘﺒﻎ

اﻟﻘﻴﻤﺔ
ﺳﻴﻒ

ا�ﻤﻮع

أﻟﻒ

ﺑﺎء

اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﻮب

اﻗﺘﺼﺎد اﳌﺮﺳﻞ اﻷﺻﻠﻲ )ﻳﺮﺟﻰ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ(
واو
ﺟﻴﻢ
دال
هاء

زاي

 -٢اﳌﻌﺎدن واﻟﻮﻗﻮد وزﻳﻮت اﻟﺘﺸﺤﻴﻢ
 -٣اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ واﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ واﻟﻄﺒﻴﺔ واﻟﺪواﺋﻴﺔ
واﳌﻄﺎط واﻷﺳﻤﺪة
 -٤اﳋﺸﺐ واﻟﻮرق وﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﻤﺎ
 -٥اﻟﻨﺴﻴﺞ واﳌﻼﺑﺲ واﻷﺣﺬﻳﺔ
 -٦اﻵﻻت ،واﳌﻌﺪات اﳌﻜﺘﺒﻴﺔ وﻣﻌﺪات اﻻﺗﺼﺎل ،واﻟﺴﻠﻊ
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ اﻷﺧﺮى ،ﺑﻤﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﻗﻄﻊ اﻟﻐﻴﺎر
 -٧اﳌﺮﻛﺒﺎت وﻣﻌﺪات اﻟﻨﻘﻞ ،ﺑﻤﺎ ﰲ ذﻟﻚ
ﻗﻄﻊ اﻟﻐﻴﺎر
 -٨اﻟﻔﻠﺰات واﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﻔﻠﺰﻳﺔ ﻏﻴﺮ اﳌﺪرﺟﺔ ﰲ ﻓﺌﺎت أﺧﺮى
 -٩ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺴﻠﻊ اﻷﺧﺮى
ا�ﻤﻮع

////////// ////////// ////////// ////////// //////////

ﰲ ﺣﺎل ﻋﺪم اﺳﺘﻄﺎﻋﺔ ﻋﺰو اﻟﺴﻠﻊ إﱃ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺳﻠﻊ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ،ﻳﺮﺟﻰ ذﻛﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ.
 -١٠ﻛﻢ ﺑﻠﻐﺖ أﻗﺴﺎط اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻣﻦ اﳌﺒﻠﻎ اﳌﺴﺠﻞ ﰲ ﺳﻄﺮ ا�ﻤﻮع ﰲ اﻟﻌﻤﻮد أﻟﻒ؟

أﻟﻒ دوﻻر ﻧﻴﻮﻟﻨﺪي

 -١١ﻛﻢ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺘﺤﺼﻼت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻋﻦ ﺳﻠﻊ ﺗﻢ ﺷﺮاؤﻫﺎ ﻣﻦ اﳋﺎرج وﻓﻘﺪت ﻗﺒﻞ
وﺻﻮﻟﻬﺎ إﱃ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا؟

أﻟﻒ دوﻻر ﻧﻴﻮﻟﻨﺪي
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اﻟﻘﺴﻢ ﺟﻴﻢ :ﻗﻴﻤﺔ رﺳﻮم إﺻﻼح اﻟﺴﻠﻊ اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ إﱃ ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﻴﻦ ﺧﻼل رﺑﻊ اﻟﺴﻨﺔ
)ﺗﺴﺠﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﺂﻻف اﻟﺪوﻻرات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ(

وﺻﻒ اﻟﺴﻠﻌﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ

اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺬي ﺗﻢ إﺻﻼح اﻟﺴﻠﻊ ﻓﻴﻪ

ﻗﻴﻤﺔ اﻹﺻﻼﺣﺎت

أﻟﻒ

ﺑﺎء

ﺟﻴﻢ

ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻨﻘﻞ اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ
إﱃ ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﻴﻦ
دال

-١
-٢
-٣

اﻟﻘﺴﻢ دال :ﲡﺎرة اﻟﺴﻠﻊ ﺑﺮﺳﻢ اﻷﻣﺎﻧﺔ — اﻟﺴﻠﻊ ﺑﺮﺳﻢ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﳌﺮﺳﻠﺔ إﱃ اﳋﺎرج ﺧﻼل رﺑﻊ اﻟﺴﻨﺔ
)ﺗﺴﺠﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﺂﻻف اﻟﺪوﻻرات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ(
ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺴﻠﻊ اﶈﺘﻔﻆ
ﺑﻬﺎ ﰲ اﳋﺎرج
وﺻﻒ اﻟﺴﻠﻌﺔ
أﻟﻒ

اﳌﺮﻛﺰ ﰲ
اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺸﺤﻦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻔﺘﺮة
ﺑﺎء

ﺟﻴﻢ

اﻟﺴﻠﻊ اﳌﺸﺤﻮﻧﺔ
ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة

اﳌﺮﻛﺰ ﰲ اﳌﺮﺳﻠﺔ إﱃ
ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻔﺘﺮة اﳋﺎرج ﺳﻴﻒ
دال

ﻫﺎء

اﳌﻌﺎدة
ﻓﻮب
واو

ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺴﻠﻊ
اﳌﺒﺎﻋﺔ ﰲ
اﳋﺎرج
زاي

ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻔﺎﻗﺪ
أو اﻟﺘﺎﻟﻒ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻮﻻت اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ
إﱃ وﻛﻼء
اﻟﺴﻠﻊ ﺧﻼل
ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﻤﻴﻦ
اﻟﻔﺘﺮة
ﺣﺎء

ﻃﺎء

-١
-٢

ا�ﻤﻮع

//////////
اﻟﻘﺴﻢ ﻫﺎء :ﲡﺎرة اﻟﺴﻠﻊ ﺑﺮﺳﻢ اﻷﻣﺎﻧﺔ  -اﻟﺴﻠﻊ ﺑﺮﺳﻢ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﶈﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﰲ اﻟﺪاﺧﻞ ﺧﻼل رﺑﻊ اﻟﺴﻨﺔ
)ﺗﺴﺠﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﺂﻻف اﻟﺪوﻻرات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ(

ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺴﻠﻊ
اﶈﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ

وﺻﻒ اﻟﺴﻠﻌﺔ
-١

أﻟﻒ

اﻗﺘﺼﺎد اﳌﻨﺸﺄ

اﳌﺮﻛﺰ ﰲ
ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻔﺘﺮة

اﳌﺮﻛﺰ ﰲ
ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻔﺘﺮة

اﳌﺮﺳﻠﺔ ﻣﻦ
اﳋﺎرج ﺳﻴﻒ

اﳌﻌﺎدة
ﻓﻮب

ﺑﺎء

ﺟﻴﻢ

دال

ﻫﺎء

واو

-٢
ا�ﻤﻮع

اﻟﺴﻠﻊ اﳌﺸﺤﻮﻧﺔ
ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة

//////////

ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻔﺎﻗﺪ
أو اﻟﺘﺎﻟﻒ
ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺴﻠﻊ
ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ
اﳌﺒﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟﺪاﺧﻞ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة
زاي

ﺣﺎء

اﻟﻌﻤﻮﻻت
اﳌﺘﺤﺼﻠﺔ
ﻃﺎء
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اﻟﻘﺴﻢ واو :ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺠﺎرة  -اﻟﻮاردات
)ﺗﺴﺠﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﺂﻻف اﻟﺪوﻻرات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ(
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻨﺘﻬﻲ اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ

اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳌﻤﻨﻮح
اﻻﻗﺘﺼﺎد
)ﻳﺮﺟﻰ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ(
أﻟﻒ

اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ
ﻣﻘﺪﻣﺎ — اﺳﺘﻼم
اﻟﺴﻠﻊ ﻻﺣﻘﺎ

اﻟﻮاردات اﳌﺘﺴﻠﻤﺔ —
اﻟﺪﻓﻊ ﻻﺣﻘﺎ

اﻟﻮاردات اﳌﺘﺴﻠﻤﺔ —
اﻟﺪﻓﻊ ﺧﻼل
ﻓﺘﺮة ﺳﺎﺑﻘﺔ

ﺟﻴﻢ

ﺑﺎء

اﳌﺒﺎﻟﻎ اﻟﺪﻓﻮﻋﺔ — ﺗﻢ
اﺳﺘﻼم اﻟﺴﻠﻊ ﺧﻼل
ﻓﺘﺮة ﺳﺎﺑﻘﺔ

دال

ﻫﺎء

اﻟﻘﺴﻢ زاي :ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺠﺎرة — اﻟﺼﺎدرات
)ﺗﺴﺠﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﺂﻻف اﻟﺪوﻻرات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ(

اﻻﻗﺘﺼﺎد
)ﻳﺮﺟﻰ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ(
أﻟﻒ

اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳌﻤﻨﻮح
اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﺘﺤﺼﻠﺔ
اﻟﺼﺎدرات اﳌﺮﺳﻠﺔ —
ﻣﻘﺪﻣﺎ — إرﺳﺎل
اﻟﺪﻓﻊ ﻻﺣﻘﺎ
اﻟﺴﻠﻊ ﻻﺣﻘﺎ
ﺟﻴﻢ

ﺑﺎء

اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻨﺘﻬﻲ اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ
اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﺘﺤﺼﻠﺔ —
اﻟﺼﺎدرات اﳌﺮﺳﻠﺔ —
ﺗﻢ إرﺳﺎل اﻟﺴﻠﻊ
اﻟﻘﺒﺾ ﺧﻼل
ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﺳﺎﺑﻘﺔ
ﻓﺘﺮة ﺳﺎﺑﻘﺔ
ﻫﺎء
دال

-١
-٢
ا�ﻤﻮع

اﻟﻘﺴﻢ ﺣﺎء :ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺒﻠﻐﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ
ﻳﺮﺟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻋﻦ أي ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ أﺟﺮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺧﺎﻃﺌﺔ أﺑﻠﻐﺖ ﰲ اﻟﺴﺎﺑﻖ.

اﻟﻘﺴﻢ ﻃﺎء :أﺳﺌﻠﺔ ﺧﺘﺎﻣﻴﺔ
ﻳﺮﺟﻰ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎرة ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺻﺤﻴﺤﺔ ،ﻣﻊ وﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ ﺑﻴﻦ اﻷﻗﻮاس ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ وﺷﻄﺐ اﻟﻌﺒﺎرات ﻏﻴﺮ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ.
] [ اﺳﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﰲ اﻟﺼﻔﺤﺔ  ١ﺻﺤﻴﺢ / .ﺗﻢ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻻﺳﻢ واﻟﻌﻨﻮان ﰲ اﻟﺼﻔﺤﺔ .١
] [ ﺗﻢ إدﺧﺎل ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﺴﺆول اﻻﺗﺼﺎل ﰲ اﻟﺼﻔﺤﺔ .١
] [ اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺗﺸﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺴﻠﻊ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﳌﺬﻛﻮرة ﰲ اﻟﺼﻔﺤﺔ  ١واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا / .ﱂ ﺗﺸﻤﻞ اﻹﺟﺎﺑﺎت
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
] [ ﺗﻢ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻘﺴﻢ أﻟﻒ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻤﺎرة وﻓﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت.
] [ ﺗﻢ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻘﺴﻢ ﺑﺎء ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻤﺎرة وﻓﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت.
] [ ﺗﻢ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻘﺴﻢ ﺟﻴﻢ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻤﺎرة وﻓﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت.
] [ ﺗﻢ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻘﺴﻢ دال واﻟﻘﺴﻢ ﻫﺎء ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻤﺎرة وﻓﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت.
] [ ﺗﻢ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻘﺴﻢ واو واﻟﻘﺴﻢ زاي ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻤﺎرة وﻓﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت.
] [ ﱂ ﻳﺘﻢ إﺟﺮاء ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ / .ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺴﻢ ﺣﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﳌﻠﺤﻮﻇﺔ اﻟﺘﻲ أﺟﺮﻳﺖ
ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
] [ ﺗﻢ إﻋﺪاد ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻻﺳﺘﻤﺎرة ﻟﻼﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻬﺎ ﰲ ﺳﺠﻼﺗﻨﺎ.
اﺳﻢ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎرة:
اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ:

استمارات املسح النموذجية

اﻟﺸﻌﺎر

ﻳﺮﺟﻰ ﺗﺼﺤﻴﺢ
أي أﺧﻄﺎء ﰲ
ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺻﻴﻒ
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ﻣﺴﺢ ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت
اﻻﺳﺘﻤﺎرة  — ٥اﻟﺴﻠﻊ ﻗﻴﺪ اﳌﺘﺎﺟﺮة
___________
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
اﻟﺮﻗﻢ اﳌﺮﺟﻌﻲ

ﻗﺴﻢ ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت
وزارة اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ
أرﻛﺎدﻳﺎ
(XXX) XXX-XXXX
ﻫﺎﺗﻒ
(XXX) XXX-XXXX
ﻓﺎﻛﺲ
اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﱐbop@stat.com :
اﻻﺳﺘﻼم
اﻟﺘﻨﻘﻴﺢ
اﳌﺮاﺟﻌﺔ

ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻓﻘﻂ

اﻟﺮﺑﻊ اﳌﻨﺘﻬﻲ ﰲ ﺷﻬﺮ /ﻳﻮم /ﺳﻨﺔ
ﻳﺮﺟﻰ ﻗﺮاءة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎرة.

ﺳــﻠﻄﺔ ﺟﻤــﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت :ﺑﻤﻮﺟــﺐ ﻗﺎﻧــﻮن اﻹﺣﺼــﺎءات ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨــﺪا ،ﻳﻨﺒﻐــﻲ ﻷﺣــﺪ ﳑﺜﻠــﻲ اﻟﺸــﺮﻛﺔ اﻟﺘــﻲ ﺗــﻢ إرﺳــﺎل ﻫــﺬه اﻻﺳــﺘﻤﺎرة إﻟﻴﻬــﺎ اﺳــﺘﻴﻔﺎء
ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻫﺬه اﻻﺳﺘﻤﺎرة وإﻋﺎدﺗﻬﺎ إﱃ وزارة اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ.
اﻟﺴﺮﻳﺔ :ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺣﺼﺎءات ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا ﻳﻜﻔﻞ ﺳﺮﻳﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬه اﻻﺳﺘﻤﺎرة.

اﻟﻐــﺮض ﻣــﻦ ﺟﻤــﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت :ﲡﻤــﻊ ﻫــﺬه اﻻﺳــﺘﻤﺎرة ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎت ﻋــﻦ ﻋﻤﻠﻴــﺎت ﺷــﺮاء اﻟﺴــﻠﻊ ﻗﻴــﺪ اﳌﺘﺎﺟــﺮة وإﻋــﺎدة ﺑﻴﻌﻬــﺎ ،وﺳــﻴﺘﻢ اﺳــﺘﺨﺪام ﻫــﺬه
اﳌﻌﻠﻮﻣــﺎت ﰲ إﻋــﺪاد إﺣﺼــﺎءات ﻣﻴــﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋــﺎت ﻟﺪوﻟــﺔ ﻧﻴﻮﻟﻨــﺪا .وﺗﻨﺸــﺮ ﻫــﺬه اﻹﺣﺼــﺎءات ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس رﺑــﻊ ﺳــﻨﻮي ﰲ ﻣﻴــﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋــﺎت ووﺿــﻊ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺪوﱄ اﻟﺬي ﺗﺼﺪره وزارة اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ.

وﺻﻒ اﻟﻨﺸﺎط :ﻣﻌﺎﻣﻼت اﳌﺘﺎﺟﺮة ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺳﻠﻊ ﻳﺸﺘﺮﻳﻬﺎ ﻣﻘﻴﻢ )ﺷﺮﻛﺘﻜﻢ( ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﻴﻦ ﺑﻐﺮض إﻋﺎدة ﺑﻴﻊ ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻠﻊ ﻻﺣﻘﺎ إﱃ ﻏﻴﺮ
ﻣﻘﻴﻢ آﺧﺮ دون دﺧﻮل اﻟﺴــﻠﻊ إﱃ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا .وﻳﻐﻄﻲ اﻟﻘﺴــﻢ أﻟﻒ ﻧﺸــﺎط اﳌﺘﺎﺟﺮة اﻟﺬي ﺗﻘﻮم اﻟﺸــﺮﻛﺔ ﺑﻪ .وﰲ ﺣﺎﻟﺔ أن اﻟﺸــﻜﻞ اﳌﺎدي ﻟﻠﺴــﻠﻊ اﳌﺸــﺘﺮاة
ﻣــﻦ اﳋــﺎرج ﻗــﺪ ﺗﻐﻴــﺮ ﺧــﻼل ﻓﺘــﺮة اﻣﺘــﻼك ﺷــﺮﻛﺘﻜﻢ ﻟﻬــﺬه اﻟﺴــﻠﻊ )ﻧﺘﻴﺠــﺔ اﻟﺘﺠﻬﻴــﺰ واﻟﺘﺠﻤﻴــﻊ واﻟﺘﻮﺳــﻴﻢ واﻟﺘﻐﻠﻴــﻒ ﻋﻠــﻰ ﺳــﺒﻴﻞ اﳌﺜــﺎل( ،ﻳﻨﺒﻐــﻲ ﻗﻴــﺪ
اﻟﻨﺸﺎط ﻛﺨﺪﻣﺎت ﺻﻨﺎﻋﺔ ﲢﻮﻳﻠﻴﺔ )ﻳﺮﺟﻰ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻻﺳﺘﻤﺎرة  .(٧وﺗﺘﻀﻤﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﲡﻬﻴﺰ اﻟﺴﻠﻊ اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﳌﻘﻴﻢ ﰲ اﻗﺘﺼﺎد آﺧﺮ
وﲡﻤﻴﻌﻬــﺎ وﺗﻮﺳــﻴﻤﻬﺎ وﺗﻐﻠﻴﻔﻬــﺎ .وﺗﺘﻤﺜــﻞ ﻗﻴﻤــﺔ ﺧﺪﻣــﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋــﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴــﺔ ﰲ اﻟﺮﺳــﻮم اﳌﺘﻠﻘــﺎة ﻋﻠــﻰ ﻋﻤﻠﻴــﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋــﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴــﺔ  -أي أﻧﻬــﺎ ﻻ
ﺗﺘﻀﻤــﻦ ﻗﻴﻤــﺔ اﻟﺴــﻠﻊ أو اﻟﺘﻐﻴــﺮ ﰲ ﻗﻴﻤﺘﻬــﺎ ﻧﺘﻴﺠــﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋــﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴــﺔ .وﻳﻄﻠــﺐ اﻟﻘﺴــﻢ ﺑــﺎء ﺑﻴﺎﻧــﺎت ﻋــﻦ اﻟﺘﻌﺪﻳــﻼت اﳌﻠﺤﻮﻇــﺔ )إن وﺟــﺪت( اﻟﺘــﻲ
أﺟﺮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،وﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺴﻢ ﺟﻴﻢ أﺳﺌﻠﺔ ﺑﻐﺮض اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺷﻤﻮﻟﻴﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ.
ﻣﻮﻋﺪ اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ :ﻳﺮﺟﻰ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎرة وإﻋﺎدﺗﻬﺎ ﰲ ﻣﻮﻋﺪ ﻏﺎﻳﺘﻪ ﺷﻬﺮ /ﻳﻮم /ﺳﻨﺔ.

ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ :ﻳﺮﺟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻻﺳﺘﻤﺎرة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺒﺮﻳﺪ )اﻟﻌﻨﻮان( أو اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﱐ ).(bop@stat.com

اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات :ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻗﺪ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻣﺘﺎﺣﺔ ﰲ ﺳﺠﻼﺗﻜﻢ .وﻳﻜﺘﻔﻰ ﰲ ﻫﺬه اﳊﺎﻻت ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺪﻳﺮات دﻗﻴﻘﺔ.

اﳌﺴــﺎﻋﺪة :ﻟﻼﺳﺘﻔﺴــﺎرات أو ﻃﻠــﺐ اﳌﺴــﺎﻋﺪة ﺑﺨﺼــﻮص ﻫــﺬه اﻻﺳــﺘﻤﺎرة ،ﻳﺮﺟــﻰ اﻻﺗﺼــﺎل ﺑﺎﻟﻬﺎﺗــﻒ رﻗــﻢ  (XXX) XXX-XXXXأو إرﺳــﺎل ﺑﺮﻳــﺪ
إﻟﻜﺘﺮوﱐ إﱃ .bop@stat.com
ﻣﻊ ﺟﺰﻳﻞ اﻟﺸﻜﺮ :ﻧﻘﺪر ﺣﺴﻦ ﺗﻌﺎوﻧﻜﻢ اﻟﺬي ﻳﻜﻔﻞ دﻗﺔ إﺣﺼﺎءات ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ووﺿﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺪوﱄ.

ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎرة ،ﻳﺮﺟﻰ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻨﺴﺨﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﺳﺠﻼﺗﻜﻢ.
ﺟﻮن ﺳﻤﻴﺚ
ﺧﺒﻴﺮ إﺣﺼﺎﺋﻲ
ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا

إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﻳﻜﻢ أي اﺳﺘﻔﺴﺎرات ﺑﺸﺄن ﻫﺬه اﻻﺳﺘﻤﺎرة ،ﻳﺮﺟﻰ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﺸﺨﺺ اﳌﻮﺿﺤﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻪ أدﻧﺎه:
اﻻﺳﻢ:
اﳌﺴﻤﻰ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ:

رﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ:

(

)

رﻗﻢ اﻟﻔﺎﻛﺲ:

(

)

رﻣﺰ اﳌﻨﻄﻘﺔ
رﻣﺰ اﳌﻨﻄﻘﺔ
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اﻻﺳﺘﻤﺎرة  — ٥اﻟﺴﻠﻊ ﻗﻴﺪ اﳌﺘﺎﺟﺮة
اﻟﻘﺴﻢ أﻟﻒ :اﻟﺴﻠﻊ ﻗﻴﺪ اﳌﺘﺎﺟﺮة

ﻫﻞ ﺗﻤﺎرس ﺷﺮﻛﺘﻜﻢ ﻧﺸﺎط اﳌﺘﺎﺟﺮة ﰲ اﳋﺎرج؟
[ ] ﻧﻌﻢ

[ ]

ﻻ

إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺆال اﻟﺴﺎﺑﻖ »ﻧﻌﻢ« ،ﻳﺮﺟﻰ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳉﺪاول أدﻧﺎه ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻊ ﻗﻴﺪ اﳌﺘﺎﺟﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺷﺮاؤﻫﺎ وإﻋﺎدة ﺑﻴﻌﻬﺎ.

اﻟﺴﻠﻊ ﻗﻴﺪ اﳌﺘﺎﺟﺮة اﳌﻘﺘﻨﺎة ﻣﻦ اﳋﺎرج
)ﺗﺴﺠﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﺂﻻف اﻟﺪوﻻرات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ(
اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺬي ﺗﻢ ﺷﺮاء اﻟﺴﻠﻊ ﻣﻨﻪ

وﺻﻒ اﻟﺴﻠﻌﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
أﻟﻒ

ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺴﻠﻊ اﳌﺸﺘﺮاة ﻣﻦ اﳋﺎرج ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة
ﺟﻴﻢ

ﺑﺎء

-١
-٢
-٣
-٤
ا�ﻤﻮع

//////////
اﻟﺴﻠﻊ ﻗﻴﺪ اﳌﺘﺎﺟﺮة اﳌﺒﺎﻋﺔ ﰲ اﳋﺎرج
)ﺗﺴﺠﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﺂﻻف اﻟﺪوﻻرات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ(

ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺴﻠﻊ اﳌﺒﺎﻋﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة
)ﺑﻤﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺴﻠﻊ اﳌﺸﺘﺮاة ﰲ ﻓﺘﺮات ﺳﺎﺑﻘﺔ(
وﺻﻒ اﻟﺴﻠﻊ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
-١
-٢

أﻟﻒ

اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺬي ﺗﻤﺖ إﻋﺎدة
ﺑﻴﻊ اﻟﺴﻠﻊ ﻟﻪ
ﺑﺎء

اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ ﺳﻌﺮ ﺷﺮاء اﻟﺴﻠﻊ
وﺳﻌﺮ إﻋﺎدة ﺑﻴﻌﻬﺎ
ﺟﻴﻢ

-٣
-٤
ا�ﻤﻮع

//////////
اﻟﻘﺴﻢ ﺑﺎء :ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺒﻠﻐﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ

ﻳﺮﺟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻋﻦ أي ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ أﺟﺮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺧﺎﻃﺌﺔ أﺑﻠﻐﺖ ﰲ اﻟﺴﺎﺑﻖ.

ﺳﻌﺮ اﻟﺒﻴﻊ
دال
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اﻟﻘﺴﻢ ﺟﻴﻢ :أﺳﺌﻠﺔ ﺧﺘﺎﻣﻴﺔ
ﻳﺮﺟﻰ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎرة ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺻﺤﻴﺤﺔ ،ﻣﻊ وﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ ﺑﻴﻦ اﻷﻗﻮاس ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ وﺷﻄﺐ اﻟﻌﺒﺎرات ﻏﻴﺮ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ.
] [ اﺳﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﰲ اﻟﺼﻔﺤﺔ  ١ﺻﺤﻴﺢ / .ﺗﻢ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻻﺳﻢ واﻟﻌﻨﻮان ﰲ اﻟﺼﻔﺤﺔ .١
] [ ﺗﻢ إدﺧﺎل ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﺴﺆول اﻻﺗﺼﺎل ﰲ اﻟﺼﻔﺤﺔ .١
] [ ﺗﻢ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻘﺴﻢ أﻟﻒ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻤﺎرة وﻓﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت.
] [ ﱂ ﻳﺘﻢ إﺟﺮاء ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ / .ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺴﻢ ﺑﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﳌﻠﺤﻮﻇﺔ اﻟﺘﻲ أﺟﺮﻳﺖ ﻋﻠﻰ
ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
] [ ﺗﻢ إﻋﺪاد ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻻﺳﺘﻤﺎرة ﻟﻼﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻬﺎ ﰲ ﺳﺠﻼﺗﻨﺎ.
اﺳﻢ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎرة:
اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ:
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اﻟﺸﻌﺎر

ﻣﺴﺢ ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت
اﻻﺳﺘﻤﺎرة  — ٦اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﰲ اﳋﺪﻣﺎت

ﻳﺮﺟﻰ ﺗﺼﺤﻴﺢ
أي أﺧﻄﺎء ﰲ
ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺻﻴﻒ

___________
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
اﻟﺮﻗﻢ اﳌﺮﺟﻌﻲ

ﻗﺴﻢ ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت
وزارة اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ
أرﻛﺎدﻳﺎ

ﻫﺎﺗﻒ
ﻓﺎﻛﺲ
اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﱐbop@stat.com :

(XXX) XXX-XXXX
(XXX) XXX-XXXX

اﻻﺳﺘﻼم
اﻟﺘﻨﻘﻴﺢ
اﳌﺮاﺟﻌﺔ

ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻓﻘﻂ

اﻟﺮﺑﻊ اﳌﻨﺘﻬﻲ ﰲ ﺷﻬﺮ /ﻳﻮم /ﺳﻨﺔ
ﻳﺮﺟﻰ ﻗﺮاءة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎرة.
ﺳــﻠﻄﺔ ﺟﻤــﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت :ﺑﻤﻮﺟــﺐ ﻗﺎﻧــﻮن اﻹﺣﺼــﺎءات ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨــﺪا ،ﻳﻨﺒﻐــﻲ ﻷﺣــﺪ ﳑﺜﻠــﻲ اﻟﺸــﺮﻛﺔ اﻟﺘــﻲ ﺗــﻢ إرﺳــﺎل ﻫــﺬه اﻻﺳــﺘﻤﺎرة إﻟﻴﻬــﺎ اﺳــﺘﻴﻔﺎء
ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻫﺬه اﻻﺳﺘﻤﺎرة وإﻋﺎدﺗﻬﺎ إﱃ وزارة اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ.
اﻟﺴﺮﻳﺔ :ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺣﺼﺎءات ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا ﻳﻜﻔﻞ ﺳﺮﻳﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬه اﻻﺳﺘﻤﺎرة.
اﻟﻐــﺮض ﻣــﻦ ﺟﻤــﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت :ﲡﻤــﻊ ﻫــﺬه اﻻﺳــﺘﻤﺎرة ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎت ﺳــﻴﺘﻢ اﺳــﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﰲ إﻋــﺪاد إﺣﺼــﺎءات اﻟﺘﺠــﺎرة اﻟﺪوﻟﻴــﺔ ﰲ اﳋﺪﻣــﺎت ﻟﺪوﻟــﺔ
ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا ﰲ ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت .وﺗﻨﺸﺮ ﻫﺬه اﻹﺣﺼﺎءات ﻋﻠﻰ أﺳﺎس رﺑﻊ ﺳﻨﻮي ﰲ ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ووﺿﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺪوﱄ اﻟﺬي ﺗﺼﺪره وزارة
اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ.
ﻣﻮﻋﺪ اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ :ﻳﺮﺟﻰ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎرة وإﻋﺎدﺗﻬﺎ ﰲ ﻣﻮﻋﺪ ﻏﺎﻳﺘﻪ ﺷﻬﺮ /ﻳﻮم /ﺳﻨﺔ.
ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ :ﻳﺮﺟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻻﺳﺘﻤﺎرة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺒﺮﻳﺪ )اﻟﻌﻨﻮان( أو اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﱐ ).(bop@stat.com
اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات :ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻗﺪ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻣﺘﺎﺣﺔ ﰲ ﺳﺠﻼﺗﻜﻢ .وﻳﻜﺘﻔﻰ ﰲ ﻫﺬه اﳊﺎﻻت ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺪﻳﺮات دﻗﻴﻘﺔ.
اﳌﺴــﺎﻋﺪة :ﻟﻼﺳﺘﻔﺴــﺎرات أو ﻃﻠــﺐ اﳌﺴــﺎﻋﺪة ﺑﺨﺼــﻮص ﻫــﺬه اﻻﺳــﺘﻤﺎرة ،ﻳﺮﺟــﻰ اﻻﺗﺼــﺎل ﺑﺎﻟﻬﺎﺗــﻒ رﻗــﻢ  (XXX) XXX-XXXXأو إرﺳــﺎل ﺑﺮﻳــﺪ
إﻟﻜﺘﺮوﱐ إﱃ .bop@stat.com
ﻣﻊ ﺟﺰﻳﻞ اﻟﺸﻜﺮ :ﻧﻘﺪر ﺣﺴﻦ ﺗﻌﺎوﻧﻜﻢ اﻟﺬي ﻳﻜﻔﻞ دﻗﺔ إﺣﺼﺎءات ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ووﺿﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺪوﱄ.
ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎرة ،ﻳﺮﺟﻰ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻨﺴﺨﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﺳﺠﻼﺗﻜﻢ.
ﺟﻮن ﺳﻤﻴﺚ
ﺧﺒﻴﺮ إﺣﺼﺎﺋﻲ
ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا
إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﻳﻜﻢ أي اﺳﺘﻔﺴﺎرات ﺑﺸﺄن ﻫﺬه اﻻﺳﺘﻤﺎرة ،ﻳﺮﺟﻰ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﺸﺨﺺ اﳌﻮﺿﺤﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻪ أدﻧﺎه:
اﻻﺳﻢ:
اﳌﺴﻤﻰ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ:

رﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ:

(

)

رﻗﻢ اﻟﻔﺎﻛﺲ:

(

)

رﻣﺰ اﳌﻨﻄﻘﺔ

رﻣﺰ اﳌﻨﻄﻘﺔ
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ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎرة  - ٦اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﰲ اﳋﺪﻣﺎت
ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻹﺑﻼغ
ﻳﻨﺒﻐــﻲ اﺳــﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧــﺎت اﻻﺳــﺘﻤﺎرة  ٦ﺑﺒﻴﺎﻧــﺎت اﻟﺸــﺮﻛﺔ )وأي ﺷــﺮﻛﺎت ﺗﺎﺑﻌــﺔ ﻟﻬــﺎ ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨــﺪا( اﳌﺬﻛــﻮرة ﰲ اﻟﺼﻔﺤــﺔ  ١ﻣــﻦ ﻫــﺬه اﻻﺳــﺘﻤﺎرة  -ﻣــﺎ ﱂ ﻳﻜــﻦ ﻗــﺪ ﺗــﻢ
اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت أﺧﺮى ﻣﻊ وزارة اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ.
اﳌﻘﻴﻤﻮن وﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﻴﻦ

ﻏﻴــﺮ اﳌﻘﻴــﻢ ﻫــﻮ ﺷــﺨﺺ أو ﺷــﺮﻛﺔ أو أي ﻣﻨﻈﻤــﺔ أﺧــﺮى وﻳﻘــﻊ ﻣﻘــﺮ إﻗﺎﻣﺘــﻪ اﳌﻌﺘــﺎد ﰲ اﻗﺘﺼــﺎد آﺧــﺮ ﺑﺨــﻼف ﻧﻴﻮﻟﻨــﺪا .وﺗﻌﺘﺒــﺮ اﻟﺸــﺮﻛﺎت اﻟﺘــﻲ ﺗﺘﺒــﻊ اﻟﺸــﺮﻛﺎت ﻏﻴــﺮ
اﳌﻘﻴﻤﺔ واﻟﺘﻲ ﻳﻘﻊ ﻣﻘﺮﻫﺎ ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا ﺷﺮﻛﺎت ﻣﻘﻴﻤﺔ ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا .وﺑﺎﳌﺜﻞ ،ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻊ ﻣﻘﺮﻫﺎ ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﻤﺔ.

اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ إﱃ اﻟﺪوﻻر اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪي
ﻳﻨﺒﻐﻲ إﺑﻼغ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﻴﻢ ﺑﺂﻻف اﻟﺪوﻻرات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ .وﻳﻨﺒﻐﻲ ﲢﻮﻳﻞ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ إﱃ اﻟﺪوﻻر اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪي ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﺘﻮﺳﻂ أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﺸﺮاء
واﻟﺒﻴﻊ اﻟﺴﺎرﻳﺔ ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ.
ﻫﻴﻜﻞ اﻻﺳﺘﻤﺎرة ٦
ﲡﻤﻊ اﻻﺳﺘﻤﺎرة  ٦ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺧﺪﻣﻴﺔ دوﻟﻴﺔ ﳐﺘﺎرة ﻟﻬﺬه اﻟﺸﺮﻛﺔ واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ.
وﻳﻐﻄــﻲ اﻟﻘﺴــﻢ أﻟــﻒ واﻟﻘﺴــﻢ ﺑــﺎء اﳋﺪﻣــﺎت )ﻣــﺎ ﻋــﺪا ﺧﺪﻣــﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴــﻦ وﻣﻌﺎﺷــﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋــﺪ واﻟﻨﻘــﻞ واﻟﺴــﻔﺮ( اﳌﻘﺪﻣــﺔ إﱃ وﻣــﻦ ﻏﻴــﺮ اﳌﻘﻴﻤﻴــﻦ .وﻳﻨﺒﻐــﻲ ﻗﻴــﺪ ﻣﻌﺎﻣــﻼت
اﻟﺘﺄﻣﻴــﻦ اﻟﺪوﻟﻴــﺔ ﰲ اﻟﻘﺴــﻢ ﺟﻴــﻢ ،وﻗﻴــﺪ ﻣﺪﻓﻮﻋــﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋــﺪ اﻟﺪوﻟﻴــﺔ ﰲ اﻟﻘﺴــﻢ دال .وﲡﻤــﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴــﺔ ﺑﺸــﺄن ﻣﻌﺎﻣــﻼت اﻟﻨﻘــﻞ واﻟﺴــﻔﺮ ﺑﺎﺳــﺘﺨﺪام
اﺳﺘﻤﺎرات ﻣﺴﺢ أﺧﺮى .وﲡﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ وﺻﻨﺎدﻳﻖ ﻣﻌﺎﺷﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﳌﻘﻴﻤﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﺳﺘﻤﺎرات ﻣﺴﺢ أﺧﺮى.
اﻻﻗﺘﺼﺎد
ﻛﻞ ﺳﺆال ﻣﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻗﺘﺼﺎد اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ .ﻳﺮﺟﻰ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺬي ﻳﻘﻴﻢ ﻓﻴﻪ اﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻢ.
اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺘﻀﻤﻨﺔ
اﳋﺪﻣــﺎت ،وﻫــﻲ ﻋﺒــﺎرة ﻋــﻦ ﻣﻨﺘﺠــﺎت ﺑﺨــﻼف اﻟﺴــﻠﻊ اﳌﻠﻤﻮﺳــﺔ ،ﺗﺘﻀﻤــﻦ اﻻﺗﺼــﺎﻻت واﻹﻋــﻼن واﶈﺎﺳــﺒﺔ واﻻﺳﺘﺸــﺎرات اﻹدارﻳــﺔ .وﻻ ﺗﺘﻀﻤــﻦ اﳋﺪﻣــﺎت اﻷﺟــﻮر
أو اﻷرﺑــﺎح أو أرﺑــﺎح اﻷﺳــﻬﻢ أو اﻟﻔﺎﺋــﺪة .وﻳﻨﺒﻐــﻲ ﻋــﺪم ﻗﻴــﺪ ﺧﺪﻣــﺎت اﻟﻨﻘــﻞ واﻟﺴــﻔﺮ ﻧﻈــﺮا ﻷن اﳌﻌﻠﻮﻣــﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺘﻠــﻚ اﻟﺒﻨــﻮد ﻳﺘــﻢ ﺟﻤﻌﻬــﺎ ﺑﺎﺳــﺘﺨﺪام اﺳــﺘﻤﺎرات
اﳌﺴﺢ اﻷﺧﺮى.
اﳋﺪﻣــﺎت اﳌﻘﺪﻣــﺔ إﱃ ﻏﻴــﺮ اﳌﻘﻴﻤﻴــﻦ ﺗﺘﻀﻤــﻦ اﳋﺪﻣــﺎت اﻟﺘــﻲ ﻳﺪﻓــﻊ ﻗﻴﻤﺘﻬــﺎ ﻛﻴــﺎن ﻏﻴــﺮ ﻣﻘﻴــﻢ )ﺑﻤــﺎ ﰲ ذﻟــﻚ اﻟﺸــﺮﻛﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴــﺔ اﳌﻨﺘﺴــﺒﺔ ﻟﺸــﺮﻛﺘﻜﻢ( إﱃ
ﺷــﺮﻛﺘﻜﻢ ﻣﺒﺎﺷــﺮة .ﻳﺮﺟــﻰ ﺗﺴــﺠﻴﻞ ﺑﻴﺎﻧــﺎت اﳋﺪﻣــﺎت اﻟﺘــﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬــﺎ اﻟﺸــﺮﻛﺔ ،أو ﻳﻘﺪﻣﻬــﺎ ﻣﻮﻇﻔﻮﻫــﺎ ﰲ اﳋــﺎرج ،أو أي ﻛﻴــﺎن ﻣﻘﻴــﻢ آﺧــﺮ ﺗﺘﻠﻘــﻰ اﻟﺸــﺮﻛﺔ اﳌﺪﻓﻮﻋــﺎت
ﻧﻴﺎﺑــﺔ ﻋﻨــﻪ .وﻳﺮﺟــﻰ اﺳــﺘﺒﻌﺎد اﳋﺪﻣــﺎت اﻟﺘــﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬــﺎ ﺷــﺮﻛﺘﻜﻢ إﱃ ﻏﻴــﺮ اﳌﻘﻴﻤﻴــﻦ وﻳﺘــﻢ دﻓــﻊ ﻗﻴﻤﺘﻬــﺎ ﻋــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ ﻛﻴﺎﻧــﺎت ﻣﻘﻴﻤــﺔ أﺧــﺮى ﻏﻴــﺮ ﻣﺮﺗﺒﻄــﺔ ،وﻣــﻊ ذﻟــﻚ،
ﻳﺮﺟﻰ ﺗﺴﺠﻴﻞ أﺳﻤﺎء ﻫﺬه اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت وﻋﻨﺎوﻳﻨﻬﺎ ﰲ إﺟﺎﺑﺘﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺆال رﻗﻢ .٣٩
واﳋﺪﻣــﺎت اﳌﻘﺪﻣــﺔ ﻣــﻦ ﻏﻴــﺮ اﳌﻘﻴﻤﻴــﻦ ﺗﺘﻀﻤــﻦ ﺟﻤﻴــﻊ اﳋﺪﻣــﺎت اﳌﻘﺪﻣــﺔ ﻣــﻦ ﻏﻴــﺮ اﳌﻘﻴﻤﻴــﻦ وﺗﺪﻓــﻊ ﺷــﺮﻛﺘﻜﻢ أو اﻟﺸــﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌــﺔ ﻟﻬــﺎ أو ﻣﻮﻇﻔﻮﻫــﺎ ﻗﻴﻤﺘﻬــﺎ
ﻣﺒﺎﺷــﺮة .ﻳﺮﺟــﻰ اﺳــﺘﺒﻌﺎد اﳋﺪﻣــﺎت اﻟﺘــﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬــﺎ ﻏﻴــﺮ ﻣﻘﻴﻤﻴــﻦ إﱃ ﺷــﺮﻛﺘﻜﻢ أو اﻟﺸــﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌــﺔ ﻟﻬــﺎ واﻟﺘــﻲ ﺗﺪﻓــﻊ ﻗﻴﻤﺘﻬــﺎ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑــﺔ ﻋﻨﻜــﻢ ﻛﻴﺎﻧــﺎت ﻣﻘﻴﻤــﺔ أﺧــﺮى
ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ،وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻳﺮﺟﻰ ﺗﺴﺠﻴﻞ أﺳﻤﺎء ﻫﺬه اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت وﻋﻨﺎوﻳﻨﻬﺎ ﰲ إﺟﺎﺑﺘﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺆال رﻗﻢ .٣٩
وﻧﻈــﺮا ﻷن اﻻﺳــﺘﻤﺎرة  ٦ﻳﻄﻠــﺐ ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎت ﻋــﻦ اﳌﻌﺎﻣــﻼت ﺑﻴــﻦ ﻣﻘﻴﻤﻴــﻦ وﻏﻴــﺮ ﻣﻘﻴﻤﻴــﻦ ،ﻳﻨﺒﻐــﻲ أﻻ ﺗﻘﻴــﺪ اﳋﺪﻣــﺎت اﳌﻘﺪﻣــﺔ إﱃ ﻏﻴــﺮ اﳌﻘﻴﻤﻴــﻦ ﻣــﻦ ﺷــﺮﻛﺎت ﻏﻴــﺮ
ﻣﻘﻴﻤــﺔ ﳑﻠﻮﻛــﺔ ﻟﺸــﺮﻛﺘﻜﻢ .وﻟﻜــﻦ ﻳﻨﺒﻐــﻲ ﻗﻴــﺪ اﳋﺪﻣــﺎت اﳌﻘﺪﻣــﺔ ﻣــﻦ ﺷــﺮﻛﺘﻜﻢ إﱃ اﻟﺸــﺮﻛﺎت اﳌﺮﺗﺒﻄــﺔ ﰲ اﳋــﺎرج واﳋﺪﻣــﺎت اﳌﻘﺪﻣــﺔ ﻣــﻦ اﻟﺸــﺮﻛﺎت اﳌﺮﺗﺒﻄــﺔ ﰲ
اﳋــﺎرج إﱃ ﺷــﺮﻛﺘﻜﻢ .وإذا ﻛﺎن ﻣــﻦ اﻟﺼﻌــﺐ اﻟﺘﻤﻴﻴــﺰ ﺑﻴــﻦ أﻧﺸــﻄﺔ اﻟﻔــﺮع وأﻧﺸــﻄﺔ اﳌﻘــﺮ اﻟﺮﺋﻴﺴــﻲ ،أو ﰲ ﺣــﺎل ﻋــﺪم اﻟﺘﺄﻛــﺪ ﻣــﻦ ﺿــﺮورة ﻗﻴــﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠــﺔ ﻣــﺎ ﻣــﻦ ﻋﺪﻣﻬــﺎ،
ﻳﺮﺟﻰ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﻬﺎﺗﻒ رﻗﻢ  (XXX) XXX-XXXXﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺎﻋﺪة.
ﻓﺮادى ﻓﺌﺎت اﳋﺪﻣﺎت
ﺧﺪﻣــﺎت اﻟﺼﻴﺎﻧــﺔ واﻹﺻــﻼح :ﺗﺘﻀﻤــﻦ ﻫــﺬه اﳋﺪﻣــﺎت رﺳــﻮم اﻟﺼﻴﺎﻧــﺔ واﻹﺻــﻼح وﻗﻴﻤــﺔ أي ﻗﻄــﻊ أو ﻣــﻮاد ﻣﺘﻀﻤﻨــﺔ ﰲ رﺳــﻮم اﻹﺻــﻼح .وﺗﺴــﺘﺒﻌﺪ اﻷﺟــﺰاء أو
اﳌﻮاد ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﳋﺪﻣﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﺮض رﺳﻢ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻷﺟﺰاء أو اﳌﻮاد.
ﺧﺪﻣــﺎت اﻟﺒﺮﻳــﺪ وﺗﻮﺻﻴــﻞ اﻟﺮﺳــﺎﺋﻞ :ﺗﺘﻀﻤــﻦ ﻫــﺬه اﳋﺪﻣــﺎت اﺳــﺘﻼم وﺗﻮﺻﻴــﻞ اﳋﻄﺎﺑــﺎت واﻟﺼﺤــﻒ واﻟﺪورﻳــﺎت واﻟﻨﺸــﺮات وﻏﻴﺮﻫــﺎ ﻣــﻦ اﳌــﻮاد اﳌﻄﺒﻮﻋــﺔ
واﻟﻄﺮود  .وﺗﺘﻀﻤﻦ أﻳﻀﺎ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺒﺮﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺒﺎك ،ﻣﺜﻞ ﺑﻴﻊ اﻟﻄﻮاﺑﻊ وﺧﺪﻣﺎت ﺗﺄﺟﻴﺮ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺒﺮﻳﺪ.
اﳋﺪﻣــﺎت اﳌﺎﻟﻴــﺔ :ﺗﺘﻀﻤــﻦ ﻫــﺬه اﳋﺪﻣــﺎت رﺳــﻮم ﺧﺪﻣــﺎت اﻟﻮﺳــﺎﻃﺔ ﻣﺜــﻞ اﻹﻗــﺮاض واﻟﺘﺄﺟﻴــﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠــﻲ وﺧﻄﺎﺑــﺎت اﻟﻀﻤــﺎن وﺷــﻬﺎدات اﻟﻘﺒــﻮل اﳌﺼــﺮﰲ
وﺧﻄــﻮط اﻻﺋﺘﻤــﺎن وﻣﻌﺎﻣــﻼت اﻟﻨﻘــﺪ اﻷﺟﻨﺒــﻲ وﻣﻌﺎﻣــﻼت اﻟﺸــﻴﻜﺎت اﻟﺴــﻴﺎﺣﻴﺔ ،ﻛﻤــﺎ ﺗﺘﻀﻤــﻦ اﻟﻌﻤــﻮﻻت واﻟﺮﺳــﻮم اﳌﺮﺗﺒﻄــﺔ ﺑﺴﻤﺴــﺮة اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴــﺔ وﻃــﺮح
إﺻــﺪارات ﺟﺪﻳــﺪة ﻣــﻦ اﻷﺳــﻬﻢ وﺿﻤــﺎن اﻻﻛﺘﺘــﺎب واﻻﺳــﺘﺮداد واﳌﺒــﺎدﻻت واﳋﻴــﺎرات واﻟﻌﻘــﻮد اﳌﺴــﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﺴــﻠﻊ اﻷﺳﺎﺳــﻴﺔ ،إﱃ ﺟﺎﻧــﺐ رﺳــﻮم إدارة اﶈﺎﻓــﻆ
ورﺳﻮم إدارة ﻣﺎﻟﻴﺔ أﺧﺮى.
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رﺳــﻮم اﺳــﺘﺨﺪام ﺣﻘــﻮق اﳌﻠﻜﻴــﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳــﺔ :ﺗﺘﻀﻤــﻦ اﻟﺮﺳــﻮم اﳌﺮﺗﺒﻄــﺔ ﺑﺎﺳــﺘﺨﺪام ﺑــﺮاءات اﻻﺧﺘــﺮاع وﺣﻘــﻮق اﻟﻨﺸــﺮ واﻟﻌﻼﻣــﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳــﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴــﺎت
اﻟﺼﻨﺎﻋﻴــﺔ وﺣﻘــﻮق اﻻﻣﺘﻴــﺎز وﻏﻴﺮﻫــﺎ ،وﻋﻘــﻮد ﻣﻨــﺢ ﺗﺮاﺧﻴــﺺ اﺳــﺘﺨﺪام ا�ﻄﻮﻃــﺎت واﻟﺮﺳــﻮم واﳌﻨﺤﻮﺗــﺎت وﻏﻴﺮﻫــﺎ ،وﻏﻴــﺮ ذﻟــﻚ ﻣــﻦ ﻧــﻮاﰋ اﻟﺒﺤــﺚ
واﻟﺘﻄﻮﻳــﺮ .وﺗﺘﻀﻤــﻦ أﻳﻀــﺎ رﺳــﻮم ﺗﺮاﺧﻴــﺺ اﻟﻨﺴــﺦ و/أو اﻟﺘﻮزﻳــﻊ )ﻣﺜــﻞ ﺣﻘــﻮق ﻃﺒــﻊ اﻟﻜﺘــﺐ وا�ﻄﻮﻃــﺎت ،وﺑﺮاﻣــﺞ اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗــﺮ ،واﻷﻋﻤــﺎل اﻟﺴــﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ،
واﻟﺘﺴــﺠﻴﻼت اﻟﺼﻮﺗﻴــﺔ واﳊﻘــﻮق ذات اﻟﺼﻠــﺔ ،ﻛﺤﻘــﻮق ﺗﺴــﺠﻴﻞ اﻟﻌــﺮوض اﻟﻔﻨﻴــﺔ اﳌﺒﺎﺷــﺮة أو ﻋﺒــﺮ ﺷــﺒﻜﺎت اﻟﺒــﺚ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳــﻮﱐ أو اﻟﺒــﺚ اﻟﺘﻠﻴﻔﺰﻳــﻮن ﻋﺒــﺮ
اﻟﻜﺎﺑــﻼت أو اﻷﻗﻤــﺎر اﻟﺼﻨﺎﻋﻴــﺔ( .ﻏﻴــﺮ أن ﻋﻤﻠﻴــﺎت اﻟﺸــﺮاء/اﻟﺒﻴﻊ اﳌﺒﺎﺷــﺮ ﻟﻬــﺬه اﻷﺻــﻮل اﻟﺘﺴــﻮﻳﻘﻴﺔ )ﻣﺜــﻞ ﺣﻘــﻮق اﻻﻣﺘﻴــﺎز واﻟﻌﻼﻣــﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳــﺔ( ﺗﻘﻴــﺪ
ﻛﻤﻌﺎﻣﻼت ﰲ اﻷﺻﻮل )راﺟﻊ اﻟﻘﺴﻢ ﻫﺎء(.
ﺧﺪﻣــﺎت اﻻﺗﺼــﺎﻻت :ﺗﺸــﻤﻞ ﻫــﺬه اﳋﺪﻣــﺎت إذاﻋــﺔ أو ﻧﺸــﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣــﺎت اﻟﺼﻮﺗﻴــﺔ أو اﳌﺮﺋﻴــﺔ أو اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت أو ﻏﻴــﺮ ذﻟــﻚ ﻣــﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎت ﻋــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ اﻟﻬﺎﺗــﻒ،
واﻟﺘﻠﻜــﺲ ،واﻟﺘﻠﻐــﺮاف ،وﺑﺮاﻣــﺞ اﻟﺮادﻳــﻮ واﻟﺘﻠﻔﺰﻳــﻮن اﳌﻨﻘﻮﻟــﺔ ﻋﺒــﺮ اﻟﻜﺎﺑــﻼت واﻷﻗﻤــﺎر اﻟﺼﻨﺎﻋﻴــﺔ ،واﻟﺒﺮﻳــﺪ اﻹﻟﻜﺘــﺮوﱐ واﻟﺸــﺒﻜﺎت ،واﳌﺆﺗﻤــﺮات اﻟﻬﺎﺗﻔﻴــﺔ،
واﳋﺪﻣﺎت اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ.

ﺧﺪﻣــﺎت اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗــﺮ :ﺗﺘﻀﻤــﻦ ﻫــﺬه اﳋﺪﻣــﺎت إﻧﺸــﺎء ﻗﻮاﻋــﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت واﻟﺘﺨﺰﻳــﻦ وﺑﺮاﻣــﺞ اﻟﺴﻼﺳــﻞ اﻟﺰﻣﻨﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺷــﺒﻜﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧــﺖ ،وﻣﻌﺎﳉــﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت
وﺧﺪﻣــﺎت اﳌﻌﺎﳉــﺔ )ﺑﻨﻈــﺎم اﳌﺸــﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﻮﻗــﺖ أو أي ﻧﻈــﺎم آﺧــﺮ( وﺧﺪﻣــﺎت إدارة ﻣﻌﺎﳉــﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت ،واﻻﺳﺘﺸــﺎرات ﺑﺸــﺄن اﻷﺟﻬــﺰة ،وﺗﺼﻤﻴــﻢ
اﻟﺘﻄﺒﻴﻘــﺎت وﺗﻄﻮﻳﺮﻫــﺎ وﺗﻨﻔﻴﺬﻫــﺎ ﺣﺴــﺐ اﻟﻄﻠــﺐ وﺑﺮﳎﺘﻬــﺎ ،وﺻﻴﺎﻧــﺔ وإﺻــﻼح أﺟﻬــﺰة اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗــﺮ واﳌﻌــﺪات اﻟﻔﺮﻋﻴــﺔ اﳌﺘﺼﻠــﺔ ﺑﻬــﺎ ،وﲢﻤﻴــﻞ اﳌــﻮاد
اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ.
ﺧﺪﻣــﺎت اﳌﻌﻠﻮﻣــﺎت :ﺗﺘﻀﻤــﻦ ﻫــﺬه اﻟﻔﺌــﺔ ﺧﺪﻣــﺎت وﻛﺎﻻت اﻷﻧﺒــﺎء وﺧﺪﻣــﺎت ﻗﻮاﻋــﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت وﻣﻨﺎﻓــﺬ اﻟﺒﺤــﺚ ﻋﻠــﻰ ﺷــﺒﻜﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧــﺖ .وﺗﺸــﻤﻞ ﻫــﺬه اﻟﻔﺌــﺔ
أﻳﻀــﺎ اﻻﺷــﺘﺮاك اﳌﺒﺎﺷــﺮ ﰲ اﻟﺼﺤــﻒ واﻟﺪورﻳــﺎت اﻟﺘــﻲ ﻳﺘــﻢ إرﺳــﺎﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻄﻌــﺔ ﺳــﻮاء ﺑﺮﻳﺪﻳــﺎ أو إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴــﺎ أو ﺑــﺄي وﺳــﻴﻠﺔ أﺧــﺮى ،وﻏﻴــﺮ ذﻟــﻚ ﻣــﻦ ﺧﺪﻣــﺎت
ﺗﻮﻓﻴــﺮ اﶈﺘﻮﻳــﺎت اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺷــﺒﻜﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧــﺖ )ﻣــﺎ ﻋــﺪا اﻟﺒﺮاﻣــﺞ أو اﳌﻠﻔــﺎت اﻟﺼﻮﺗﻴــﺔ ،واﻟﻜﺘــﺐ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴــﺔ ،وﻣﻠﻔــﺎت اﻟﻔﻴﺪﻳــﻮ( ،وﺧﺪﻣــﺎت اﳌﻜﺘﺒــﺎت
واﻷرﺷﻴﻒ.

اﻟﺒﺤــﻮث واﻟﺘﻄﻮﻳــﺮ :ﺗﻐﻄــﻲ ﻫــﺬه اﻷﻧﺸــﻄﺔ اﳋﺪﻣــﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻟﺒﺤــﻮث اﻷﺳﺎﺳــﻴﺔ واﻟﺒﺤــﻮث اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴــﺔ واﻟﺘﺼﻤﻴــﻢ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒــﻲ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠــﺎت واﻟﻌﻤﻠﻴــﺎت
اﳉﺪﻳﺪة )ﻣﺜﻞ اﻟﺒﺤﻮث اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻠﻮم اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺎت وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ(.

اﳋﺪﻣــﺎت اﳌﻬﻨﻴــﺔ وﺧﺪﻣــﺎت اﻻﺳﺘﺸــﺎرات اﻹدارﻳــﺔ :ﺗﺘﻀﻤــﻦ ﻫــﺬه اﳋﺪﻣــﺎت اﳌﺸــﻮرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ واﻟﺘﻤﺜﻴــﻞ اﻟﻘﺎﻧــﻮﱐ واﻟﺘﻮﺛﻴــﻖ اﻟﻘﺎﻧــﻮﱐ ،واﶈﺎﺳــﺒﺔ
واﻟﺘﺪﻗﻴــﻖ وﻣﺴــﻚ اﻟﺪﻓﺎﺗــﺮ واﳋﺪﻣــﺎت اﳌﺮﺗﺒﻄــﺔ ﺑﺎﻟﻀﺮاﺋــﺐ ،واﻟﺘﺨﻄﻴــﻂ واﻟﺘﻨﻈﻴــﻢ وﺗﻮﻗــﻊ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴــﻒ وإدارة اﳌــﻮارد اﻟﺒﺸــﺮﻳﺔ ،واﻟﻌﻼﻗــﺎت اﻟﻌﺎﻣــﺔ .ﻛﺬﻟــﻚ
ﺗﺸﻤﻞ ﺧﺪﻣﺎت اﻹﻋﻼن وﺧﺪﻣﺎت ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﻌﺎرض اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﺑﺤﻮث اﻟﺴﻮق وإﺟﺮاء اﺳﺘﻄﻼﻋﺎت اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم.
اﳋﺪﻣــﺎت اﳌﻌﻤﺎرﻳــﺔ واﻟﻬﻨﺪﺳــﻴﺔ واﳋﺪﻣــﺎت اﻟﻔﻨﻴــﺔ اﻷﺧــﺮى :ﺗﺘﻀﻤــﻦ ﻫــﺬه اﳋﺪﻣــﺎت ﺗﺼﻤﻴــﻢ ﻣﺸــﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ اﳊﻀﺮﻳــﺔ وﻣﺸــﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ
اﻷﺧــﺮى ،واﻟﺘﺨﻄﻴــﻂ وﺗﺼﻤﻴــﻢ اﳌﺸــﺮوﻋﺎت واﻹﺷــﺮاف ﻋﻠــﻰ أﻋﻤــﺎل اﻟﺴــﺪود واﳉﺴــﻮر واﳌﻄــﺎرات واﳌﺸــﺮوﻋﺎت اﳉﺎﻫــﺰة وﻏﻴــﺮ ذﻟــﻚ ،وإﻋــﺪاد اﳌﺴــﻮح
واﺧﺘﺒﺎر اﳌﻨﺘﺠﺎت واﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﻟﻔﻨﻲ.

ﻣﻌﺎﳉــﺔ اﻟﻨﻔﺎﻳــﺎت وإزاﻟــﺔ اﻟﺘﻠــﻮث واﳋﺪﻣــﺎت اﻟﺰراﻋﻴــﺔ وﺧﺪﻣــﺎت اﻟﺘﻌﺪﻳــﻦ :ﻫــﺬه اﻟﻔﺌــﺔ ﺗﺘﻀﻤــﻦ اﳋﺪﻣــﺎت اﳌﺘﺼﻠــﺔ ﺑﻤﻌﺎﳉــﺔ اﻟﻨﻔﺎﻳــﺎت اﳌﺸــﻌﺔ
وﻏﻴﺮﻫــﺎ وإزاﻟــﺔ آﺛــﺎر اﻟﺘﻠــﻮث واﻟﺘﺴــﺮب واﻹﺻــﻼح اﻟﺒﻴﺌــﻲ ،واﳋﺪﻣــﺎت اﳌﺘﺼﻠــﺔ ﺑﺎﶈﺎﺻﻴــﻞ اﻟﺰراﻋﻴــﺔ — ﻣﺜــﻞ ﻣﻜﺎﻓﺤــﺔ اﳊﺸــﺮات واﻷﻣــﺮاض وزﻳــﺎدة
اﶈﺼﻮل وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ،وﺧﺪﻣﺎت اﳊﺮاﺟﺔ واﻟﺼﻴﺪ ،واﳋﺪﻣﺎت اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﻳﻦ واﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز — ﻣﺜﻞ ﲢﻠﻴﻞ اﳌﻮاد اﳋﺎم وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ.
اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ :ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﺄﺟﻴﺮ اﳌﺒﺎﱐ واﻵﻻت واﳌﻌﺪات — ﺑﺨﻼف ﺗﺄﺟﻴﺮ ﻣﻌﺪات اﻟﻨﻘﻞ ﺑﺄﻃﻘﻤﻬﺎ — وﺗﺴﺘﺒﻌﺪ ﻣﻨﻪ اﻟﺒﻨﻮد اﳌﺒﻠﻐﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ
اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ.

اﳋﺪﻣــﺎت اﳌﺮﺗﺒﻄــﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠــﺎرة :ﺗﺘﻀﻤــﻦ ﻫــﺬه اﳋﺪﻣــﺎت اﻟﻌﻤــﻮﻻت اﳌﺘﺤﺼﻠــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺴــﻠﻊ واﳋﺪﻣــﺎت ﰲ ﺳــﻴﺎق ﺳﻤﺴــﺮة اﻟﺴــﻠﻊ اﻷﺳﺎﺳــﻴﺔ واﻟﺒﻴــﻊ
ﺑﺎﳌﺰادات وﺑﻴﻊ اﻟﺴﻔﻦ واﻟﻄﺎﺋﺮات وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ.

ﺧﺪﻣــﺎت اﻷﻋﻤــﺎل اﻷﺧــﺮى :ﺗﺘﻀﻤــﻦ ﻫــﺬه اﻟﻔﺌــﺔ ﺧﺪﻣــﺎت اﻟﺘﻮزﻳــﻊ اﳌﺮﺗﺒﻄــﺔ ﺑﺎﳌﻴــﺎه واﻟﺒﺨــﺎر واﻟﻐــﺎز واﳌﻨﺘﺠــﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴــﺔ اﻷﺧــﺮى وﺧﺪﻣــﺎت ﺗﻜﻴﻴــﻒ
اﻟﻬــﻮاء )ﰲ ﺣﺎﻟــﺔ ﻗﻴﺪﻫــﺎ ﻛﺒﻨــﺪ ﻣﻨﻔﺼــﻞ ﻋــﻦ ﺧﺪﻣــﺎت ﻧﻘــﻞ اﻟﻜﻬﺮﺑــﺎء( ،وﺧﺪﻣــﺎت اﻷﻣــﻦ واﻟﺘﺤــﺮي واﻟﺘﺮﺟﻤــﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳــﺔ واﻟﺸــﻔﻮﻳﺔ وﺧﺪﻣــﺎت اﻟﺘﺼﻮﻳــﺮ
اﻟﻔﻮﺗﻮﻏﺮاﰲ وﺧﺪﻣﺎت ﺗﻨﻈﻴﻒ اﳌﺒﺎﱐ وﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ واﳋﺪﻣﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ.

اﳋﺪﻣــﺎت اﻟﺸــﺨﺼﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴــﺔ واﻟﺘﺮوﻳﺤﻴــﺔ :ﺗﺘﻀﻤــﻦ ﻫــﺬه اﳋﺪﻣــﺎت أﺗﻌــﺎب اﳌﻤﺜﻠﻴــﻦ وا�ﺮﺟﻴــﻦ واﳌﻨﺘﺠﻴــﻦ اﳌﺸــﺎرﻛﻴﻦ ﰲ إﻧﺘــﺎج اﻷﻓــﻼم
اﻟﺴــﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ واﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴــﺔ ،وﺗﻨﺰﻳــﻞ اﻷﻋﻤــﺎل اﻟﺴــﻤﻌﻴﺔ واﻟﺒﺼﺮﻳــﺔ اﻟﺘــﻲ ﺗﻨﺘــﺞ ﺑﻜﻤﻴــﺎت ﻛﺒﻴــﺮة )اﻷﻓــﻼم واﳌﻮﺳــﻴﻘﻰ ،ﺑﻤــﺎ ﰲ ذﻟــﻚ ﺗﺴــﺠﻴﻼت اﻟﻌــﺮوض
اﳌﺒﺎﺷﺮة( ،واﳋﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ ،وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﺮاث واﳋﺪﻣﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻷﺧﺮى ،واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ،واﳋﺪﻣﺎت اﻟﺘﺮوﻳﺤﻴﺔ اﻷﺧﺮى.
ﻣﻠﺤﻮﻇــﺔ :اﳋﺪﻣــﺎت ،ﺑﻤــﺎ ﰲ ذﻟــﻚ ﺧﺪﻣــﺎت اﻟﺼﺤــﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴــﻢ ،اﳌﻘﺪﻣــﺔ إﱃ ﻏﻴــﺮ اﳌﻘﻴﻤﻴــﻦ أﺛﻨــﺎء زﻳﺎرﺗﻬــﻢ إﱃ ﻧﻴﻮﻟﻨــﺪا ﺗﻌﺘﺒــﺮ ﺧﺪﻣــﺎت ﺳــﻔﺮ وﻳﻨﺒﻐــﻲ ﻋــﺪم
ﻗﻴﺪﻫﺎ ﰲ ﻫﺬه اﻻﺳﺘﻤﺎرة.

ﻗﻴﺪ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﰲ اﻟﻘﺴﻢ ﺟﻴﻢ

ﻳﻨﺒﻐــﻲ ﻗﻴــﺪ ﺑﻴﺎﻧــﺎت ﺗﻔﺼﻴﻠﻴــﺔ ﻋــﻦ أﻗﺴــﺎط اﻟﺘﺄﻣﻴــﻦ واﳌﻄﺎﻟﺒــﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴــﺔ اﳌﻘﺎﻣــﺔ ﰲ اﳋــﺎرج ﻣﺒﺎﺷــﺮة ﻣــﻦ ﻣﻘﻴﻤﻴــﻦ ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨــﺪا )ﺑﺨــﻼف ﺷــﺮﻛﺎت
اﻟﺘﺄﻣﻴــﻦ( وﻣــﻦ وﻛﻼء وﺳﻤﺎﺳــﺮة اﻟﺘﺄﻣﻴــﻦ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑــﺔ ﻋــﻦ ﻣﻘﻴﻤﻴــﻦ ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨــﺪا .وﻋﻠــﻰ ﺷــﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴــﻦ ﻋــﺪم اﺳــﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧــﺎت ﻫــﺬا اﻟﻘﺴــﻢ ﻣــﻦ اﻻﺳــﺘﻤﺎرة ﻣــﺎ
ﱂ ﺗﻜــﻦ ﺗﻤــﺎرس أﻳﻀــﺎ ﻧﺸــﺎط اﻟﺴﻤﺴــﺮة أو اﻟﻮﻛﺎﻟــﺔ .وﻋﻠــﻰ اﻟﺸــﺮﻛﺎت اﻟﺘــﻲ ﺗﺴــﺘﻌﻴﻦ ﺑﻮﻛﻴــﻞ أو ﺳﻤﺴــﺎر ﻣﻘﻴــﻢ ﰲ إﻗﺎﻣــﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒــﺎت ﺗﺄﻣﻴﻨﻴــﺔ ﰲ اﳋــﺎرج ﻋــﺪم
ﻗﻴﺪ ﻫﺬه اﳌﻌﺎﻣﻼت ﻧﻈﺮا ﻷن ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺴﻤﺴﺮة أو اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺳﺘﻘﻮم ﺑﻘﻴﺪﻫﺎ.

استمارات املسح النموذجية

اﻻﺳﺘﻤﺎرة  - ٦اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﰲ اﳋﺪﻣﺎت

اﻟﻘﺴﻢ أﻟﻒ :ﳎﻤﻮﻋﺔ ﳐﺘﺎرة ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ إﱃ ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﻴﻦ
)ﺗﺴﺠﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﺂﻻف اﻟﺪوﻻرات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ(
ا�ﻤﻮع
أﻟﻒ

 -١ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ واﻹﺻﻼح
 -٢ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺒﺮﻳﺪ وﺗﻮﺻﻴﻞ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ
 -٣اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ
 -٤رﺳﻮم اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ
 -٥ﺧﺪﻣﺎت اﻻﺗﺼﺎﻻت
 -٦ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ
 -٧ﺧﺪﻣﺎت اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
 -٨اﻟﺒﺤﻮث وﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
 -٩اﳋﺪﻣﺎت اﳌﻬﻨﻴﺔ وﺧﺪﻣﺎت اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻹدارﻳﺔ
 -١٠اﳋﺪﻣﺎت اﳌﻌﻤﺎرﻳﺔ واﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ واﳋﺪﻣﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻷﺧﺮى
 -١١ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت وإزاﻟﺔ اﻟﺘﻠﻮث واﳋﺪﻣﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ
وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﻌﺪﻳﻦ
 -١٢اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ
 -١٣ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة
 -١٤ﺧﺪﻣﺎت اﻷﻋﻤﺎل اﻷﺧﺮى

 -١٥اﳋﺪﻣﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺘﺮوﻳﺤﻴﺔ
 -١٦أﺧﺮى )ﻳﺮﺟﻰ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ

)

اﳌﻌﺎﻣﻼت ﺣﺴﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎد )ﻳﺮﺟﻰ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ(
ﺑﺎء

ﺟﻴﻢ

دال

ﻫﺎء

واو

505
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مرشد جتميع بيانات ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل
اﻟﻘﺴﻢ ﺑﺎء :ﳎﻤﻮﻋﺔ ﳐﺘﺎرة ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﻴﻦ
)ﺗﺴﺠﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﺂﻻف اﻟﺪوﻻرات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ(
ا�ﻤﻮع
أﻟﻒ

 -١٧ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ واﻹﺻﻼح

اﳌﻌﺎﻣﻼت ﺣﺴﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎد )ﻳﺮﺟﻰ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ(
ﺑﺎء

ﺟﻴﻢ

دال

واو

ﻫﺎء

 -١٨ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺒﺮﻳﺪ وﺗﻮﺻﻴﻞ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ
 -١٩اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ
 -٢٠رﺳﻮم اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ
 -٢١ﺧﺪﻣﺎت اﻻﺗﺼﺎﻻت
 -٢٢ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ
 -٢٣ﺧﺪﻣﺎت اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
 -٢٤اﻟﺒﺤﻮث وﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
 -٢٥اﳋﺪﻣﺎت اﳌﻬﻨﻴﺔ وﺧﺪﻣﺎت اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻹدارﻳﺔ
 -٢٦اﳋﺪﻣﺎت اﳌﻌﻤﺎرﻳﺔ واﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ واﳋﺪﻣﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻷﺧﺮى
 -٢٧ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت وإزاﻟﺔ اﻟﺘﻠﻮث واﳋﺪﻣﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ
وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﻌﺪﻳﻦ
 -٢٨اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ
 -٢٩ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة
 -٣٠ﺧﺪﻣﺎت اﻷﻋﻤﺎل اﻷﺧﺮى
 -٣١اﳋﺪﻣﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺘﺮوﻳﺤﻴﺔ
 -٣٢أﺧﺮى )ﻳﺮﺟﻰ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ

(

اﻟﻘﺴﻢ ﺟﻴﻢ :ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت واﻟﺴﻤﺎﺳﺮة واﻟﻮﻛﻼء ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا ﻣﻊ ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﻴﻦ
)ﺗﺴﺠﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﺂﻻف اﻟﺪوﻻرات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ(

ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻻ ﺗﺴﺘﻮﰲ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ.
ا�ﻤﻮع
أﻟﻒ
 -٣٣ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﺴﻠﻊ

اﻷﻗﺴﺎط اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ
اﳌﻄﺎﻟﺒﺎت اﳌﺘﺤﺼﻠﺔ

 -٣٤ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺿﺪ ﳐﺎﻃﺮ اﻷﺣﺪاث اﻷﺧﺮى

اﻷﻗﺴﺎط اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ
اﳌﻄﺎﻟﺒﺎت اﳌﺘﺤﺼﻠﺔ

 -٣٥اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﳊﻴﺎة

اﻷﻗﺴﺎط اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ
اﳌﻄﺎﻟﺒﺎت اﳌﺘﺤﺼﻠﺔ

اﳌﻌﺎﻣﻼت ﺣﺴﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎد )ﻳﺮﺟﻰ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ(
ﺑﺎء

ﺟﻴﻢ

دال

ﻫﺎء

واو

استمارات املسح النموذجية

اﻟﻘﺴﻢ دال :ﻣﺴﺎﻫﻤﺎت ﻣﻌﺎﺷﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎﺳﺮة واﻟﻮﻛﻼء ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﳌﻮﻇﻔﻴﻦ اﳌﻘﻴﻤﻴﻦ وﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﻴﻦ
 -٣٦ﻫﻞ ﺗﺪﻓﻊ ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺔ ،أو اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا ،ﻣﺴﺎﻫﻤﺎت ﰲ ﻣﻌﺎﺷﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ:
[ ﻧﻌﻢ

)أ( ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﳌﻮﻇﻔﻴﻦ اﳌﻘﻴﻤﻴﻦ ﰲ ﺻﻨﺎدﻳﻖ ﺗﻘﺎﻋﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﻤﺔ؟

]

)ب( ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﻤﻴﻦ ﰲ ﺻﻨﺎدﻳﻖ ﺗﻘﺎﻋﺪ ﻣﻘﻴﻤﺔ؟

] [ ﻧﻌﻢ

[ ﻻ

]

] [ ﻻ

إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻧﻌﻢ ،ﻳﺮﺟﻰ ذﻛﺮ اﺳﻢ وﻋﻨﻮان ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﳌﻘﻴﻢ اﻟﺬي ﻳﺘﻠﻘﻰ اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت.
]

)ج( ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﻤﻴﻦ ﰲ ﺻﻨﺎدﻳﻖ ﺗﻘﺎﻋﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﻤﺔ؟

[ ﻧﻌﻢ

[ ﻻ

]

إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺆال ) ٣٦أ( و)ب( و)ج( ،ﻳﺮﺟﻰ اﻻﻧﺘﻘﺎل إﱃ اﻟﺴﺆال .٣٨
)ﺗﺴﺠﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﺂﻻف اﻟﺪوﻻرات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ(
ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﻤﻴﻦ

ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ ﻣﻘﻴﻤﻴﻦ
اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺪوق
أﻟﻒ

ﺑﺎء

اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺪوق
دال

ﺟﻴﻢ

واو

ﻫﺎء

 -٣٧اﳌﺴﺎﻫﻤﺎت اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ

اﻟﻘﺴﻢ ﻫﺎء :ﺷﺮاء وﺑﻴﻊ اﻷﺻﻮل اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ
 -٣٨ﻫﻞ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺸﺮاء أو ﺑﻴﻊ ﺑﻨﻮد ﻣﺜﻞ اﻻﺳﻢ اﻟﺘﺠﺎري أو ﺗﺮوﻳﺴﺔ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت اﳌﺆﺳﺴﺔ أو
اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ أو اﻟﺸﻌﺎر أو اﺳﻢ اﻟﻨﻄﺎق اﻹﻟﻜﺘﺮوﱐ )دون ﺷﺮاء أو ﺑﻴﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﳌﺎﻟﻜﺔ
ﻟﻸﺻﻮل اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ(؟
أ -ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺻﻮل اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ اﳌﺸﺘﺮاة ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﻴﻦ؟

ب -ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺻﻮل اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ اﳌﺒﺎﻋﺔ إﱃ ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﻴﻦ؟

] [ ﻧﻌﻢ

] [

ﻻ

دوﻻر ﻧﻴﻮﻟﻨﺪي
دوﻻر ﻧﻴﻮﻟﻨﺪي

اﻟﻘﺴﻢ واو :ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺴﺪدة ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﻈﻤﺎت ﻣﻘﻴﻤﺔ أﺧﺮى
وأﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﻨﺎء ﻃﻮﻳﻞ اﻷﺟﻞ
 -٣٩ﻫﻞ ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺔ ،أو اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا ،أو ﻣﻮﻇﻔﻮﻫﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﰲ اﳋﺎرج:
أ -ﻳﻘﺪﻣﻮن ﺧﺪﻣﺎت إﱃ ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﻴﻦ ﻳﺪﻓﻊ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﻜﻢ ﻛﻴﺎن ﻣﻘﻴﻢ آﺧﺮ؟

]

[ ﻧﻌﻢ

] [ ﻻ

ب -ﻳﺤﺼﻠﻮن ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﻴﻦ ﻳﺘﻠﻘﻰ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﻜﻢ ﻛﻴﺎن ﻣﻘﻴﻢ آﺧﺮ؟

]

[ ﻧﻌﻢ

] [ ﻻ

ج -ﻳﺸﺘﻐﻠﻮن ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ ﺑﻨﺎء ﻃﻮﻳﻞ اﻷﺟﻞ ﰲ اﳋﺎرج؟

]

[ ﻧﻌﻢ

]

[ ﻻ

د -ﻳﺴﺘﻌﻴﻨﻮن ﺑﺸﺮﻛﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﻤﺔ ﻷﻏﺮاض ﺗﻨﻔﻴﺬ أﻧﺸﻄﺔ ﺑﻨﺎء ﻃﻮﻳﻞ اﻷﺟﻞ ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا؟

]

[ ﻧﻌﻢ

]

[ ﻻ

.إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻧﻌﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺆال ) ٣٩أ( أو )ب( ،ﻳﺮﺟﻰ ذﻛﺮ اﺳﻢ وﻋﻨﻮان اﻟﺸﺮﻛﺔ اﳌﻘﻴﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺪد أو ﺗﺘﻠﻘﻰ اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت
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مرشد جتميع بيانات ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل
اﻟﻘﺴﻢ زاي :ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺒﻠﻐﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ

ﻳﺮﺟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻋﻦ أي ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ أﺟﺮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺧﺎﻃﺌﺔ أﺑﻠﻐﺖ ﰲ اﻟﺴﺎﺑﻖ.

اﻟﻘﺴﻢ ﺣﺎء :أﺳﺌﻠﺔ ﺧﺘﺎﻣﻴﺔ
ﻳﺮﺟﻰ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎرة ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺻﺤﻴﺤﺔ ،ﻣﻊ وﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ ﺑﻴﻦ اﻷﻗﻮاس ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ وﺷﻄﺐ اﻟﻌﺒﺎرات ﻏﻴﺮ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ.
] [ اﺳﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﰲ اﻟﺼﻔﺤﺔ  ١ﺻﺤﻴﺢ / .ﺗﻢ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻻﺳﻢ واﻟﻌﻨﻮان ﰲ اﻟﺼﻔﺤﺔ .١
] [ ﺗﻢ إدﺧﺎل ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﺴﺆول اﻻﺗﺼﺎل ﰲ اﻟﺼﻔﺤﺔ .١
] [ ﺗﻢ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻘﺴﻢ أﻟﻒ إﱃ اﻟﻘﺴﻢ واو ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻤﺎرة وﻓﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت.
] [ ﱂ ﻳﺘﻢ إﺟﺮاء ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ / .ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺴﻢ زاي ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﳌﻠﺤﻮﻇﺔ
اﻟﺘﻲ أﺟﺮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
] [ ﺗﻢ إﻋﺪاد ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻻﺳﺘﻤﺎرة ﻟﻼﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻬﺎ ﰲ ﺳﺠﻼﺗﻨﺎ.
اﺳﻢ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎرة:
اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ:

استمارات املسح النموذجية

اﻟﺸﻌﺎر
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ﻣﺴﺢ ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت
اﻻﺳﺘﻤﺎرة  — ٧ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ

ﻳﺮﺟﻰ ﺗﺼﺤﻴﺢ
أي أﺧﻄﺎء ﰲ
ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺻﻴﻒ

___________
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
اﻟﺮﻗﻢ اﳌﺮﺟﻌﻲ

ﻗﺴﻢ ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت
وزارة اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ
أرﻛﺎدﻳﺎ
(XXX) XXX-XXXX
ﻫﺎﺗﻒ
(XXX) XXX-XXXX
ﻓﺎﻛﺲ
اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﱐbop@stat.com :
اﻻﺳﺘﻼم
اﻟﺘﻨﻘﻴﺢ
اﳌﺮاﺟﻌﺔ

ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻓﻘﻂ

اﻟﺮﺑﻊ اﳌﻨﺘﻬﻲ ﰲ ﺷﻬﺮ /ﻳﻮم /ﺳﻨﺔ
ﻳﺮﺟﻰ ﻗﺮاءة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎرة.
ﺳــﻠﻄﺔ ﺟﻤــﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت :ﺑﻤﻮﺟــﺐ ﻗﺎﻧــﻮن اﻹﺣﺼــﺎءات ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨــﺪا ،ﻳﻨﺒﻐــﻲ ﻷﺣــﺪ ﳑﺜﻠــﻲ اﻟﺸــﺮﻛﺔ اﻟﺘــﻲ ﺗــﻢ إرﺳــﺎل ﻫــﺬه اﻻﺳــﺘﻤﺎرة إﻟﻴﻬــﺎ اﺳــﺘﻴﻔﺎء
ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻬﺎ وإﻋﺎدﺗﻬﺎ إﱃ وزارة اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ.
اﻟﺴﺮﻳﺔ :ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺣﺼﺎءات ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا ﻳﻜﻔﻞ ﺳﺮﻳﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬه اﻻﺳﺘﻤﺎرة.
اﻟﻐــﺮض ﻣــﻦ ﺟﻤــﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت :ﲡﻤــﻊ ﻫــﺬه اﻻﺳــﺘﻤﺎرة ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎت رﺑــﻊ ﺳــﻨﻮﻳﺔ ﺳــﻴﺘﻢ اﺳــﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﰲ إﻋــﺪاد إﺣﺼــﺎءات ﺧﺪﻣــﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋــﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴــﺔ
ﻟﺪوﻟﺔ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا ﰲ ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت .وﺗﻨﺸﺮ ﻫﺬه اﻹﺣﺼﺎءات ﻋﻠﻰ أﺳﺎس رﺑﻊ ﺳﻨﻮي ﰲ ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ووﺿﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺪوﱄ اﻟﺬي ﺗﺼﺪره
وزارة اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ.
وﺻــﻒ اﻟﻨﺸــﺎط :ﺧﺪﻣــﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋــﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴــﺔ ﺗﺘﻀﻤــﻦ ﲡﻬﻴــﺰ اﻟﺴــﻠﻊ اﳌﻤﻠﻮﻛــﺔ ﳌﻘﻴــﻢ ﰲ اﻗﺘﺼــﺎد آﺧــﺮ وﲡﻤﻴﻌﻬــﺎ وﺗﻮﺳــﻴﻤﻬﺎ وﺗﻐﻠﻴﻔﻬــﺎ .وﻳﻐﻄــﻲ
اﻟﻘﺴــﻢ أﻟــﻒ اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت ذات اﻟﺼﻠــﺔ ﺑﺄﻋﻤــﺎل اﻟﺼﻨﺎﻋــﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴــﺔ )اﻟﺘﺠﻬﻴــﺰ( اﻟﺘــﻲ ﲡﺮﻳﻬــﺎ ﺷــﺮﻛﺘﻜﻢ ﻋﻠــﻰ ﺳــﻠﻊ ﳑﻠﻮﻛــﺔ ﻟﻐﻴــﺮ ﻣﻘﻴﻤﻴــﻦ .وﻳﺘﻀﻤــﻦ اﻟﻘﺴــﻢ
ﺑــﺎء ﺑﻴﺎﻧــﺎت ﻋــﻦ أﻋﻤــﺎل اﻟﺼﻨﺎﻋــﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴــﺔ )اﻟﺘﺠﻬﻴــﺰ( اﻟﺘــﻲ ﻳﺠﺮﻳﻬــﺎ اﻗﺘﺼــﺎد أﺟﻨﺒــﻲ ﻋﻠــﻰ ﺳــﻠﻊ ﳑﻠﻮﻛــﺔ ﻟﺸــﺮﻛﺘﻜﻢ .وﻳﻘﺘﺼــﺮ اﻟﻘﺴــﻢ ﺑــﺎء ﻋﻠــﻰ ﻗﻴــﺪ
ﺑﻴﺎﻧــﺎت ﺧﺪﻣــﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋــﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴــﺔ اﻟﺘــﻲ ﺗــﺆدي إﱃ ﺗﻐﻴﻴــﺮ ﺷــﻜﻞ اﻟﺴــﻠﻊ .وﺗــﺪرج ﰲ اﻟﻘﺴــﻢ أﻟــﻒ ﺧﺪﻣــﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋــﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴــﺔ اﻟﺘــﻲ ﻻ ﺗــﺆدي إﱃ
ﺗﻐﻴﻴــﺮ ﺷــﻜﻞ اﻟﺴــﻠﻊ .وﺗﺘﻤﺜــﻞ ﻗﻴﻤــﺔ ﺧﺪﻣــﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋــﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴــﺔ ﰲ اﻟﺮﺳــﻮم اﳌﺘﻠﻘــﺎة ﻋﻠــﻰ ﻋﻤﻠﻴــﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋــﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴــﺔ  -أي أﻧﻬــﺎ ﻻ ﺗﺘﻀﻤــﻦ ﻗﻴﻤــﺔ
اﻟﺴــﻠﻊ أو اﻟﺘﻐﻴــﺮ ﰲ ﻗﻴﻤﺘﻬــﺎ ﻧﺘﻴﺠــﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋــﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴــﺔ .وﻳﻄﻠــﺐ اﻟﻘﺴــﻢ ﺟﻴــﻢ ﺑﻴﺎﻧــﺎت ﻋــﻦ اﻟﺘﻌﺪﻳــﻼت اﳌﻠﺤﻮﻇــﺔ )إن وﺟــﺪت( اﻟﺘــﻲ أﺟﺮﻳــﺖ ﻋﻠــﻰ
ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،وﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺴﻢ دال أﺳﺌﻠﺔ ﺑﻐﺮض اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺷﻤﻮﻟﻴﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ.
ﻣﻮﻋﺪ اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ :ﻳﺮﺟﻰ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎرة وإﻋﺎدﺗﻬﺎ ﰲ ﻣﻮﻋﺪ ﻏﺎﻳﺘﻪ ﺷﻬﺮ /ﻳﻮم /ﺳﻨﺔ.
ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ :ﻳﺮﺟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻻﺳﺘﻤﺎرة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺒﺮﻳﺪ )اﻟﻌﻨﻮان( أو اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﱐ ).(bop@stat.com
اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات :ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻗﺪ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻣﺘﺎﺣﺔ ﰲ ﺳﺠﻼﺗﻜﻢ .وﻳﻜﺘﻔﻰ ﰲ ﻫﺬه اﳊﺎﻻت ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺪﻳﺮات دﻗﻴﻘﺔ.

اﳌﺴــﺎﻋﺪة :ﻟﻼﺳﺘﻔﺴــﺎرات أو ﻃﻠــﺐ اﳌﺴــﺎﻋﺪة ﺑﺨﺼــﻮص ﻫــﺬه اﻻﺳــﺘﻤﺎرة ،ﻳﺮﺟــﻰ اﻻﺗﺼــﺎل ﺑﺎﻟﻬﺎﺗــﻒ رﻗــﻢ  (XXX) XXX-XXXXأو إرﺳــﺎل ﺑﺮﻳــﺪ
إﻟﻜﺘﺮوﱐ إﱃ .bop@stat.com
ﻣﻊ ﺟﺰﻳﻞ اﻟﺸﻜﺮ :ﻧﻘﺪر ﺣﺴﻦ ﺗﻌﺎوﻧﻜﻢ اﻟﺬي ﻳﻜﻔﻞ دﻗﺔ إﺣﺼﺎءات ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ووﺿﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺪوﱄ.
ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎرة ،ﻳﺮﺟﻰ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻨﺴﺨﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﺳﺠﻼﺗﻜﻢ.
ﺟﻮن ﺳﻤﻴﺚ
ﺧﺒﻴﺮ إﺣﺼﺎﺋﻲ
ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا

إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﻳﻜﻢ أي اﺳﺘﻔﺴﺎرات ﺑﺸﺄن ﻫﺬه اﻻﺳﺘﻤﺎرة ،ﻳﺮﺟﻰ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﺸﺨﺺ اﳌﻮﺿﺤﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻪ أدﻧﺎه:
اﻻﺳﻢ:
اﳌﺴﻤﻰ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ:

رﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ:

(

)

رﻗﻢ اﻟﻔﺎﻛﺲ:

(

)

رﻣﺰ اﳌﻨﻄﻘﺔ

رﻣﺰ اﳌﻨﻄﻘﺔ
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اﻻﺳﺘﻤﺎرة  - ٧ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ
اﻟﻘﺴﻢ أﻟﻒ :ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆدﻳﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ

ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﻳﻐﻄﻴﻬﺎ ﻫﺬا اﳌﺴﺢ ،ﻫﻞ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺈﺟﺮاء ﺧﺪﻣﺎت ﺻﻨﺎﻋﺔ ﲢﻮﻳﻠﻴﺔ )ﲡﻬﻴﺰ( ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻊ ﳑﻠﻮﻛﺔ ﻷﺟﺎﻧﺐ؟
]

]

[ ﻧﻌﻢ

[ ﻻ

إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺆال أﻋﻼه ﻧﻌﻢ ،ﻳﺮﺟﻰ
أ -ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎت وﺻﻔﻴﺔ ﳐﺘﺼﺮة ﻋﻦ ) (١اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻘﺘﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻹﺟﺮاء أﻋﻤﺎل اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ و) (٢اﻟﺴﻠﻊ اﳌﺼﻨﻌﺔ )اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ(؛
ب -اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳉﺪول أدﻧﺎه ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ اﻟﺘﻲ أﺟﺮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﺴﻠﻊ.

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻴﻌﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ
)ﺗﺴﺠﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ أو اﻟﺪوﻻر اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪي(

ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻘﺘﻬﺎ/أرﺳﻠﺘﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺧﻼل رﺑﻊ اﻟﺴﻨﺔ

اﻗﺘﺼﺎد اﳌﻨﺸﺄ

اﻟﻌﻤﻠﺔ

أﻟﻒ

ﺑﺎء

ا�ﻤﻮع

اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻘﺘﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺘﻲ أرﺳﻠﺘﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ
إﱃ ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﻴﻦ ﺑﻌﺪ إﺟﺮاء
ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﻴﻦ
ﻹﺟﺮاء أﻋﻤﺎل اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ أﻋﻤﺎل اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ
ﻋﻠﻴﻬﺎ *
اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺟﻴﻢ١-

ﺟﻴﻢ٢-

ﻗﻴﻤﺔ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ
ﺧﻼل رﺑﻊ اﻟﺴﻨﺔ

ا�ﻤﻮع
دال١-

ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ﻋﻴﻨﻴﺔ
)اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ
ﻟﻠﺴﻠﻊ(

ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺴﻠﻊ اﳌﺒﺎﻋﺔ
ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ
ﻋﻦ ﻣﺎﻟﻚ أﺟﻨﺒﻲ

دال٢-

X

ﻫﺎء

X

* اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ اﳌﺼﻨﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ أي ﺗﻴﺴﻴﺮات ﳑﻨﻮﺣﺔ )ﻣﺜﻞ اﻻﻣﺘﻴﺎزات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ واﻹﺟﺮاءات اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ(.

اﻟﻘﺴﻢ ﺑﺎء :ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺆدﻳﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﻤﻴﻦ ﰲ اﳋﺎرج ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺷﺮﻛﺘﻜﻢ
ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻐﻄﻴﻬﺎ ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ،ﻫﻞ أرﺳﻠﺖ ﺷﺮﻛﺘﻜﻢ ﺳﻠﻌﺎ إﱃ اﳋﺎرج ﻹﺟﺮاء أﻋﻤﺎل اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ )اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ( ﻋﻠﻴﻬﺎ؟
]

[ ﻧﻌﻢ

]

[ ﻻ

إذا ﻛﺎﻧﺖ إﺟﺎﺑﺘﻜﻢ »ﻧﻌﻢ« ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺆال أﻋﻼه ،ﻳﺮﺟﻰ
ج -ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎت وﺻﻔﻴﺔ ﳐﺘﺼﺮة ﻋﻦ ) (١اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺘﻲ أرﺳﻠﺘﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ إﱃ اﳋﺎرج ﻹﺟﺮاء أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ و) (٢اﻟﺴﻠﻊ اﳌﺼﻨﻌﺔ )اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ( اﳌﻌﺎدة
د -اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎ ﻧﺎت اﳉﺪول أدﻧﺎه ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ اﻟﺘﻲ أﺟﺮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﺴﻠﻊ ﰲ اﳋﺎرج.
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ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ اﳌﺸﺘﺮاة ﻣﻦ اﳋﺎرج
)ﺗﺴﺠﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ أو اﻟﺪوﻻر اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪي(

اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ

اﻟﻌﻤﻠﺔ

أﻟﻒ

ﺑﺎء

ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺘﻲ أرﺳﻠﺘﻬﺎ/
ﺗﻠﻘﺘﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺧﻼل رﺑﻊ اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻘﺘﻬﺎ
اﻟﺴﻠﻊ اﳌﺮﺳﻠﺔ إﱃ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﻲ
ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﻴﻦ ﻹﺟﺮاء
ﺑﻌﺪ إﺟﺮاء أﻋﻤﺎل
أﻋﻤﺎل اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ
اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺟﻴﻢ١-

ﺟﻴﻢ٢-

ﻗﻴﻤﺔ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ
ﺧﻼل رﺑﻊ اﻟﺴﻨﺔ

ا�ﻤﻮع

ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت
ﻋﻴﻨﻴﺔ )اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ(

ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺴﻠﻊ اﳌﺼﻨﻌﺔ
اﳌﺒﺎﻋﺔ ﰲ اﳋﺎرج
ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺷﺮﻛﺘﻜﻢ

دال١-

دال٢-

ﻫﺎء

X

X

اﻟﻘﺴﻢ ﺟﻴﻢ :ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺒﻠﻐﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ
ﻳﺮﺟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻋﻦ أي ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ أﺟﺮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺧﺎﻃﺌﺔ أﺑﻠﻐﺖ ﰲ اﻟﺴﺎﺑﻖ.

اﻟﻘﺴﻢ دال :أﺳﺌﻠﺔ ﺧﺘﺎﻣﻴﺔ
ﻳﺮﺟﻰ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎرة ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺻﺤﻴﺤﺔ ،ﻣﻊ وﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ ﺑﻴﻦ اﻷﻗﻮاس ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ وﺷﻄﺐ اﻟﻌﺒﺎرات ﻏﻴﺮ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ.
] [ اﺳﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﰲ اﻟﺼﻔﺤﺔ  ١ﺻﺤﻴﺢ / .ﺗﻢ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻻﺳﻢ واﻟﻌﻨﻮان ﰲ اﻟﺼﻔﺤﺔ .١
] [ ﺗﻢ إدﺧﺎل ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﺴﺆول اﻻﺗﺼﺎل ﰲ اﻟﺼﻔﺤﺔ .١
] [ ﺗﻢ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻘﺴﻢ أﻟﻒ إﱃ اﻟﻘﺴﻢ ﺑﺎء وﻓﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت.
] [ ﱂ ﻳﺘﻢ إﺟﺮاء ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ / .ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺴﻢ ﺟﻴﻢ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﳌﻠﺤﻮﻇﺔ اﻟﺘﻲ أﺟﺮﻳﺖ
ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
] [ ﺗﻢ إﻋﺪاد ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻻﺳﺘﻤﺎرة ﻟﻼﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻬﺎ ﰲ ﺳﺠﻼﺗﻨﺎ.
اﺳﻢ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﻤﻸ اﻻﺳﺘﻤﺎرة:
اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ:
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اﻟﺸﻌﺎر

ﻣﺴﺢ ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت
اﻻﺳﺘﻤﺎرة  — ٨ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻨﻘﻞ اﳌﻘﻴﻤﺔ

ﻳﺮﺟﻰ ﺗﺼﺤﻴﺢ
أي أﺧﻄﺎء ﰲ
ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺻﻴﻒ

___________
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
اﻟﺮﻗﻢ اﳌﺮﺟﻌﻲ

ﻗﺴﻢ ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت
وزارة اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ
أرﻛﺎدﻳﺎ

ﻫﺎﺗﻒ
(XXX) XXX-XXXX
ﻓﺎﻛﺲ
اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﱐbop@stat.com :
(XXX) XXX-XXXX

اﻻﺳﺘﻼم
اﻟﺘﻨﻘﻴﺢ
اﳌﺮاﺟﻌﺔ

ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻓﻘﻂ

اﻟﺮﺑﻊ اﳌﻨﺘﻬﻲ ﰲ ﺷﻬﺮ /ﻳﻮم /ﺳﻨﺔ
ﻳﺮﺟﻰ ﻗﺮاءة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎرة.
ﺳــﻠﻄﺔ ﺟﻤــﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت :ﺑﻤﻮﺟــﺐ ﻗﺎﻧــﻮن اﻹﺣﺼــﺎءات ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨــﺪا ،ﻳﻨﺒﻐــﻲ ﻷﺣــﺪ ﳑﺜﻠــﻲ اﻟﺸــﺮﻛﺔ اﻟﺘــﻲ ﺗــﻢ إرﺳــﺎل ﻫــﺬه اﻻﺳــﺘﻤﺎرة إﻟﻴﻬــﺎ اﺳــﺘﻴﻔﺎء
ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻫﺬه اﻻﺳﺘﻤﺎرة وإﻋﺎدﺗﻬﺎ إﱃ وزارة اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ.
اﻟﺴﺮﻳﺔ :ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺣﺼﺎءات ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا ﻳﻜﻔﻞ ﺳﺮﻳﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬه اﻻﺳﺘﻤﺎرة.
اﻟﻐــﺮض ﻣــﻦ ﺟﻤــﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت :ﲡﻤــﻊ ﻫــﺬه اﻻﺳــﺘﻤﺎرة ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎت ﺳــﻴﺘﻢ اﺳــﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﰲ إﻋــﺪاد إﺣﺼــﺎءات ﻣﻌﺎﻣــﻼت اﻟﻨﻘــﻞ اﻟــﺪوﱄ ﰲ ﻣﻴــﺰان
اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ووﺿﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺪوﱄ .وﺗﻨﺸﺮ ﻫﺬه اﻹﺣﺼﺎءات ﻋﻠﻰ أﺳﺎس رﺑﻊ ﺳﻨﻮي ﰲ ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ووﺿﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺪوﱄ اﻟﺬي ﺗﺼﺪره
وزارة اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ.
ﻣﻮﻋﺪ اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ :ﻳﺮﺟﻰ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎرة وإﻋﺎدﺗﻬﺎ ﰲ ﻣﻮﻋﺪ ﻏﺎﻳﺘﻪ ﺷﻬﺮ /ﻳﻮم /ﺳﻨﺔ.
ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ :ﻳﺮﺟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻻﺳﺘﻤﺎرة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺒﺮﻳﺪ )اﻟﻌﻨﻮان( أو اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﱐ ).(bop@stat.com
اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات :ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻗﺪ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻣﺘﺎﺣﺔ ﰲ ﺳﺠﻼﺗﻜﻢ .وﻳﻜﺘﻔﻰ ﰲ ﻫﺬه اﳊﺎﻻت ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺪﻳﺮات دﻗﻴﻘﺔ.
اﳌﺴــﺎﻋﺪة :ﻟﻼﺳﺘﻔﺴــﺎرات أو ﻃﻠــﺐ اﳌﺴــﺎﻋﺪة ﺑﺨﺼــﻮص ﻫــﺬه اﻻﺳــﺘﻤﺎرة ،ﻳﺮﺟــﻰ اﻻﺗﺼــﺎل ﺑﺎﻟﻬﺎﺗــﻒ رﻗــﻢ  (XXX) XXX-XXXXأو إرﺳــﺎل ﺑﺮﻳــﺪ
إﻟﻜﺘﺮوﱐ إﱃ .bop@stat.com
ﻣﻊ ﺟﺰﻳﻞ اﻟﺸﻜﺮ :ﻧﻘﺪر ﺣﺴﻦ ﺗﻌﺎوﻧﻜﻢ اﻟﺬي ﻳﻜﻔﻞ دﻗﺔ إﺣﺼﺎءات ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ووﺿﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺪوﱄ.
ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎرة ،ﻳﺮﺟﻰ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻨﺴﺨﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﺳﺠﻼﺗﻜﻢ.
ﺟﻮن ﺳﻤﻴﺚ
ﺧﺒﻴﺮ إﺣﺼﺎﺋﻲ
ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا
إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﻳﻜﻢ أي اﺳﺘﻔﺴﺎرات ﺑﺸﺄن ﻫﺬه اﻻﺳﺘﻤﺎرة ،ﻳﺮﺟﻰ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﺸﺨﺺ اﳌﻮﺿﺤﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻪ أدﻧﺎه:
اﻻﺳﻢ:

رﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ:

اﳌﺴﻤﻰ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ:

رﻗﻢ اﻟﻔﺎﻛﺲ:

(
(

رﻣﺰ اﳌﻨﻄﻘﺔ
رﻣﺰ اﳌﻨﻄﻘﺔ

)
)
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ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎرة  - ٨ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻨﻘﻞ اﳌﻘﻴﻤﺔ
ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻹﺑﻼغ
ﻳﻨﺒﻐــﻲ اﺳــﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧــﺎت اﻻﺳــﺘﻤﺎرة  ٨ﺑﻤﻌﻠﻮﻣــﺎت ﻋــﻦ اﻟﺸــﺮﻛﺔ )وأي ﺷــﺮﻛﺎت ﺗﺎﺑﻌــﺔ ﻟﻬــﺎ ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨــﺪا( اﳌﺬﻛــﻮرة ﰲ اﻟﺼﻔﺤــﺔ  ١ﻣــﻦ ﻫــﺬه اﻻﺳــﺘﻤﺎرة  -ﻣــﺎ ﱂ ﻳﻜــﻦ ﻗــﺪ ﺗــﻢ
اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻊ وزارة اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ.
اﳌﻘﻴﻤﻮن وﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﻴﻦ
ﻏﻴــﺮ اﳌﻘﻴــﻢ ﻫــﻮ ﺷــﺨﺺ أو ﺷــﺮﻛﺔ أو أي ﻣﻨﻈﻤــﺔ أﺧــﺮى وﻳﻘــﻊ ﻣﻘــﺮ إﻗﺎﻣﺘــﻪ اﳌﻌﺘــﺎد ﰲ اﻗﺘﺼــﺎد آﺧــﺮ ﺑﺨــﻼف ﻧﻴﻮﻟﻨــﺪا .وﺗﻌﺘﺒــﺮ اﻟﺸــﺮﻛﺎت اﻟﺘــﻲ ﺗﺘﺒــﻊ اﻟﺸــﺮﻛﺎت ﻏﻴــﺮ
اﳌﻘﻴﻤﺔ واﻟﺘﻲ ﻳﻘﻊ ﻣﻘﺮﻫﺎ ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا ﺷﺮﻛﺎت ﻣﻘﻴﻤﺔ ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا .وﺑﺎﳌﺜﻞ ،ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻊ ﻣﻘﺮﻫﺎ ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﻤﺔ.
اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ إﱃ اﻟﺪوﻻر اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪي
ﻳﻨﺒﻐــﻲ إﺑــﻼغ ﺑﻴﺎﻧــﺎت ﺟﻤﻴــﻊ اﻟﻘﻴــﻢ ﺑــﺂﻻف اﻟــﺪوﻻرات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳــﺔ .وﻳﻨﺒﻐــﻲ ﲢﻮﻳــﻞ اﻟﻌﻤــﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴــﺔ إﱃ اﻟــﺪوﻻر اﻟﻨﻴﻮﻟﻨــﺪي ﺑﺎﺳــﺘﺨﺪام ﻣﺘﻮﺳــﻂ أﺳــﻌﺎر ﺻــﺮف اﻟﺸــﺮاء
واﻟﺒﻴﻊ اﻟﺴﺎرﻳﺔ ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ.
ﻫﻴﻜﻞ اﻻﺳﺘﻤﺎرة ٨
ﲡﻤــﻊ اﻻﺳــﺘﻤﺎرة  ٨ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎت ﻋــﻦ أﻧﺸــﻄﺔ اﻟﻨﻘــﻞ اﻟــﺪوﱄ اﻟﺘــﻲ ﺗﻘــﻮم ﺑﻬــﺎ ﺷــﺮﻛﺘﻜﻢ واﻟﺸــﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌــﺔ ﻟﻬــﺎ ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨــﺪا .وﻳﺠﻤــﻊ اﻟﻘﺴــﻢ أﻟــﻒ ﺑﻴﺎﻧــﺎت ﳐﺘــﺎرة ﻋــﻦ
اﻹﻳــﺮادات واﻟﻨﻔﻘــﺎت .وﻳﺠﻤــﻊ اﻟﻘﺴــﻢ ﺑــﺎء ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎت ﻋــﻦ اﳌﻌــﺪات اﻟﻀﺨﻤــﺔ اﻟﺘــﻲ ﻳﺘﻮﻗــﻊ ﺷــﺮاؤﻫﺎ .وﻳﻄﻠــﺐ اﻟﻘﺴــﻢ ﺟﻴــﻢ ﺑﻴﺎﻧــﺎت ﳐﺘــﺎرة ﻋــﻦ ﻣﺒﻴﻌــﺎت ﺗﺬاﻛــﺮ اﻟﺴــﻔﺮ إﱃ
اﳌﻘﻴﻤﻴﻦ اﳌﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺣﻼت اﻟﺪوﻟﻴﺔ.
اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺸﺮﻳﻚ
ﻳﻄﻠــﺐ اﻟﻘﺴــﻢ أﻟــﻒ ﻣــﻦ اﻻﺳــﺘﻤﺎرة  ٨ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎت ﻋــﻦ اﻹﻳــﺮادات واﻟﻨﻔﻘــﺎت ﺣﺴــﺐ اﻻﻗﺘﺼــﺎد .وﻳﻨﺒﻐــﻲ ﲢﺪﻳــﺪ اﻟﺒﻠــﺪان اﻟﺘــﻲ ﻧﺸــﺄت ﻓﻴﻬــﺎ اﻹﻳــﺮادات أو اﻟﻨﻔﻘــﺎت) .اﳌﻌﺎﻣــﻼت
ﻣﻊ اﳌﻘﻴﻤﻴﻦ ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻗﻴﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﺤﻮ ﰲ اﻟﻘﺴﻢ ٢أ واﻟﻘﺴﻢ ٢ب ﰲ اﻟﻘﺴﻢ أﻟﻒ (.وﻳﻄﻠﺐ اﻟﻘﺴﻢ ﺟﻴﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻹﻳﺮادات اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﺘﻬﺎ ﺷﺮﻛﺎت
اﻟﻨﻘﻞ اﳉﻮي اﻷﺧﺮى ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻊ ﺗﺬاﻛﺮ ﺳﻔﺮ اﻟﺮﻛﺎب ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﺮﻛﺘﻜﻢ .وﻳﻨﺒﻐﻲ ﻗﻴﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺬي ﺗﻘﻴﻢ ﻓﻴﻪ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻨﻘﻞ ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﺔ.
أﺟﺮة ﻧﻘﻞ اﻟﺮﻛﺎب )اﻟﺒﻨﺪ (١
اﳌﺒﺎﻟــﻎ اﳌﺒﻠﻐــﺔ ﻳﻨﺒﻐــﻲ أن ﺗﺸــﻤﻞ أﺟــﺮة ﻧﻘــﻞ اﻟــﺮﻛﺎب اﻟﺘــﻲ ﲢﺼﻠﻬــﺎ ﺷــﺮﻛﺘﻜﻢ واﻟﺸــﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌــﺔ ﻟﻬــﺎ واﻟﺘــﻲ ﺗﻨﻘﺴــﻢ إﱃ ﻓﺌــﺎت ﺣﺴــﺐ ﻧــﻮع اﻷﺷــﺨﺎص ﻋﻠــﻰ اﻟﻨﺤــﻮ اﳌﺒﻴــﻦ
ﰲ اﳉــﺪول .وﻳﻨﺒﻐــﻲ أن ﺗﺘﻀﻤــﻦ أﻳﻀــﺎ اﻹﻳــﺮادات اﶈﻘﻘــﺔ ﻣــﻦ ﺗﺄﺟﻴــﺮ ﻣﻌــﺪات اﻟﻨﻘــﻞ ﺑﺄﻃﻘﻤﻬــﺎ )ﻟﻨﻘــﻞ اﻟــﺮﻛﺎب( وﻣــﻦ ﺣﻘﺎﺋــﺐ اﻟــﺮﻛﺎب )اﻷﻣﺘﻌــﺔ اﻟﺰاﺋــﺪة( .وﻳﻨﺒﻐــﻲ أن ﺗﻘﻴــﺪ
اﻹﻳﺮادات ﻋﻠﻰ أﺳﺎس إﺟﻤﺎﱄ  -أي ﻗﺒﻞ ﺧﺼﻢ أي ﻋﻤﻮﻻت ﻋﻠﻰ ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﺘﺬاﻛﺮ .وﻫﺬه اﻟﻌﻤﻮﻻت ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻧﻔﻘﺎت وﻗﻴﺪﻫﺎ ﰲ اﻟﺒﻨﺪ .١١
ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺸﺤﻦ )اﻟﺒﻨﺪ (٢
اﳌﺒﺎﻟــﻎ اﳌﺒﻠﻐــﺔ ﻳﻨﺒﻐــﻲ أن ﺗﺸــﻤﻞ اﻹﻳــﺮادات اﻟﺘــﻲ ﲢﻘﻘﻬــﺎ ﺷــﺮﻛﺘﻜﻢ واﻟﺸــﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌــﺔ ﻟﻬــﺎ ﻣــﻦ ﻧﻘــﻞ اﻟﺴــﻠﻊ )اﻟﺸــﺤﻦ( وﻣــﻦ ﺗﺄﺟﻴــﺮ ﻣﻌــﺪات اﻟﻨﻘــﻞ ﺑﺄﻃﻘﻤﻬــﺎ )ﻟﻨﻘــﻞ
اﻟﺴــﻠﻊ( .وﻳﻨﺒﻐــﻲ أن ﺗﻘﻴــﺪ اﻹﻳــﺮادات ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس إﺟﻤــﺎﱄ  -أي ﻗﺒــﻞ ﺧﺼــﻢ أي ﻋﻤــﻮﻻت ﻣﺪﻓﻮﻋــﺔ إﱃ وﻛﻼء اﻟﺸــﺤﻦ .وﻫــﺬه اﻟﻌﻤــﻮﻻت ﻳﻨﺒﻐــﻲ اﻋﺘﺒﺎرﻫــﺎ ﻧﻔﻘــﺎت وﻗﻴﺪﻫــﺎ
ﰲ اﻟﺒﻨﺪ .١٢
ﺗﺄﺟﻴﺮ ﻣﻌﺪات ﺑﺪون أﻃﻘﻢ )اﻟﺒﻨﺪ ٣ب واﻟﺒﻨﺪ (١٣

اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﺒﻠﻐﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺸﻤﻞ اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﺄﺟﻴﺮ ﻣﻌﺪات ﻧﻘﻞ ﺑﺪون أﻃﻘﻢ  -ﻣﺎ ﻋﺪا ﻣﻌﺪات اﻟﻨﻘﻞ اﳌﺆﺟﺮة ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﺪ ﺗﺄﺟﻴﺮ ﺗﻤﻮﻳﻠﻲ.
رﺳﻮم اﻟﻮﻛﻼء ﻋﻠﻰ أﺟﺮة ﻧﻘﻞ اﻟﺮﻛﺎب )اﻟﺒﻨﺪ (١١
اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﺒﻠﻐﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺮﺳﻮم اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ إﱃ ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﻴﻦ ﻋﻦ أﺟﺮة ﻧﻘﻞ اﻟﺮﻛﺎب اﶈﺼﻠﺔ.
ﺗﺬاﻛﺮ أﺟﺮة ﻧﻘﻞ اﻟﺮﻛﺎب اﳌﺒﺎﻋﺔ إﱃ رﻛﺎب ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﻤﻴﻦ )اﻟﻘﺴﻢ ﺟﻴﻢ(

ﻫــﺬه اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت ﻣﻄﻠﻮﺑــﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳــﺮ إﻳــﺮادات وﻧﻔﻘــﺎت اﻟﺸــﺮﻛﺎت ﻏﻴــﺮ اﳌﻘﻴﻤــﺔ اﻟﻨﺎﺷــﺌﺔ ﻋــﻦ ﺧﺪﻣــﺎت ﻧﻘــﻞ اﻟــﺮﻛﺎب اﳌﻘﺪﻣــﺔ إﱃ ﻣﺴــﺎﻓﺮﻳﻦ ﻣﻘﻴﻤﻴــﻦ .وﰲ اﻟﺒﻨــﺪ  ،١٧ﻳﻨﺒﻐــﻲ ﻗﻴــﺪ
ﺑﻴﺎﻧــﺎت ﻋــﻦ ﻣﺒﻴﻌــﺎت اﻟﺘﺬاﻛــﺮ )ﻧﺎﻗﺼــﺎ أي ﻣﺒﺎﻟــﻎ ﻣﺴــﺘﺮدة( إﱃ ﻣﻘﻴﻤﻴــﻦ ﻣﺴــﺎﻓﺮﻳﻦ ﻋﻠــﻰ اﻟﺮﺣــﻼت اﻟﺪوﻟﻴــﺔ .وﰲ اﻟﺒﻨــﺪ  ،١٨ﻳﻨﺒﻐــﻲ ﻗﻴــﺪ اﻹﻳــﺮادات اﳌﺪﻓﻮﻋــﺔ إﱃ ﺷــﺮﻛﺎت
ﻏﻴــﺮ ﻣﻘﻴﻤــﺔ ﻋــﻦ اﻟﺘﺬاﻛــﺮ اﻟﺘــﻲ ﺑﺎﻋﺘﻬــﺎ ﺷــﺮﻛﺘﻜﻢ .وﺟﻤﻴــﻊ اﳌﺒﺎﻟــﻎ ﻳﻨﺒﻐــﻲ ﻗﻴﺪﻫــﺎ ﻗﺒــﻞ ﺧﺼــﻢ اﻟﻌﻤــﻮﻻت اﳌﺪﻓﻮﻋــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺑﻴــﻊ اﻟﺘﺬاﻛــﺮ .واﻟﻌﻤــﻮﻻت اﻟﺘــﻲ ﺣﺼﻠﺘﻬــﺎ ﺷــﺮﻛﺘﻜﻢ
ﻋﻠﻰ اﻹﻳﺮادات اﳌﺒﻠﻐﺔ ﰲ اﻟﺒﻨﺪ  ١٨ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﰲ اﻟﺒﻨﺪ  ١٩وﻟﻴﺲ ﰲ اﻟﺒﻨﺪ .٣
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اﻻﺳﺘﻤﺎرة  - ٨ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻨﻘﻞ اﳌﻘﻴﻤﺔ
اﻟﻘﺴﻢ أﻟﻒ :ﺑﻴﺎﻧﺎت ﳐﺘﺎرة ﻋﻦ اﻹﻳﺮادات واﻟﻨﻔﻘﺎت
)ﺗﺴﺠﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﺂﻻف اﻟﺪوﻻرات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ(
ا�ﻤﻮع

اﻹﻳﺮادات واﻟﻨﻔﻘﺎت ﺣﺴﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎد )ﻳﺮﺟﻰ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ(

أﻟﻒ

واو

ﺑﺎء

ﺟﻴﻢ

دال

ﻫﺎء

ﺑﻴﺎﻧﺎت ﳐﺘﺎرة ﻋﻦ إﻳﺮادات اﻟﻨﻘﻞ
 -١أﺟﺮة ﻧﻘﻞ اﻟﺮﻛﺎب اﶈﺼﻠﺔ ﻣﻦ:
أ -ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﻤﻴﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺣﻼت اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ب -ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﻤﻴﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺣﻼت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
ج -ﻣﻘﻴﻤﻴﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺣﻼت اﻟﺪوﻟﻴﺔ

//////// //////// //////// //////// ////////

 -٢اﻹﻳﺮادات ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻨﻘﻞ اﶈﺼﻠﺔ ﻋﻦ:
أ -واردات إﱃ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا
ب -ﺻﺎدرات ﻣﻦ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا
ج -ﻋﻤﻠﻴﺎت ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﻤﻴﻦ
د -رﺣﻼت دوﻟﻴﺔ أﺧﺮى
 -٣إﻳﺮادات ﳐﺘﺎرة أﺧﺮى ﻣﻦ اﳋﺎرج:
أ -اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻟﻮارد
ب -ﺗﺄﺟﻴﺮ ﻣﻌﺪات ﺑﺪون أﻃﻘﻢ )ﺗﺄﺟﻴﺮ(
ج -أﺧﺮى )ﻳﺮﺟﻰ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ

)

ﺑﻴﺎﻧﺎت ﳐﺘﺎرة ﻋﻦ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﻨﻘﻞ ﰲ اﳋﺎرج

 -٤اﻟﻮﻗﻮد )وﻗﻮد اﻟﺴﻔﻦ(
 -٥اﳌﺆن )ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻄﻌﺎم واﳌﺸﺮوﺑﺎت(
 -٦رﺳﻮم اﻟﺘﺤﻤﻴﻞ واﻟﺘﻨﺰﻳﻞ )اﻟﺸﺤﻦ واﻟﺘﻔﺮﻳﻎ(
 -٧إﺻﻼح وﺻﻴﺎﻧﺔ ﻣﻌﺪات اﻟﻨﻘﻞ
 -٨رﺳﻮم اﻟﺘﻨﻈﻴﻒ
 -٩ﻧﻔﻘﺎت اﻟﻄﺎﻗﻢ ﺧﻼل ﻓﺘﺮات اﻟﺘﻮﻗﻒ أﺛﻨﺎء اﻟﺮﺣﻼت
 -١٠اﻟﺮﺳﻮم واﻟﻀﺮاﺋﺐ ورﺳﻮم اﻟﻬﺒﻮط ﰲ اﳌﻮاﻧﺊ
 -١١رﺳﻮم اﻟﻮﻛﻼء اﶈﺼﻠﺔ ﻋﻦ أﺟﺮة ﻧﻘﻞ اﻟﺮﻛﺎب
 -١٢رﺳﻮم وﻛﻼء أﺧﺮى
 -١٣ﺗﺄﺟﻴﺮ ﺳﻔﻦ ﺑﺪون أﻃﻘﻢ )ﺗﺄﺟﻴﺮ(
 -١٤اﻹﻋﻼن ﰲ اﳋﺎرج
 -١٥ﻧﻔﻘﺎت أﺧﺮى ﰲ اﳋﺎرج )ﻳﺮﺟﻰ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ

(
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اﻟﻘﺴﻢ ﺑﺎء :ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺷﺮاء اﳌﻌﺪات اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ
 -١٦ﻳﺮﺟﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎت اﳌﻌﺪات اﻟﻀﺨﻤﺔ )ﻣﺜﻞ اﻟﻄﺎﺋﺮات واﻟﺴﻔﻦ( اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻗﻌﻮن ﺗﺴﻠﻤﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺘﻴﻦ اﻟﻘﺎدﻣﺘﻴﻦ .ﻳﺮﺟﻰ
ذﻛﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻗﺘﻨﺎء اﳌﻌﺪات ،ﺳﻮاء ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﺪ ﺗﺄﺟﻴﺮ ﺗﻤﻮﻳﻠﻲ أو ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت أﺧﺮى )ﻳﺮﺟﻰ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ(.

اﻟﻘﺴﻢ ﺟﻴﻢ :ﻣﺒﻴﻌﺎت ﺗﺬاﻛﺮ اﻟﺴﻔﺮ إﱃ رﻛﺎب ﻣﻘﻴﻤﻴﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺣﻼت اﻟﺪوﻟﻴﺔ
)ﺗﺴﺠﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﺂﻻف اﻟﺪوﻻرات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ(

اﻗﺘﺼﺎد إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﺔ
)ﺣﺪد(

ا�ﻤﻮع

أﻟﻒ
 -١٧ﻣﺒﻴﻌــﺎت اﻟﺘﺬاﻛــﺮ )ﻧﺎﻗﺼــﺎ اﳌﺒﺎﻟــﻎ اﳌﺴــﺘﺮدة( ﺧــﻼل رﺑــﻊ اﻟﺴــﻨﺔ إﱃ
ﻣﻘﻴﻤﻴﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺣﻼت اﻟﺪوﻟﻴﺔ

ﺑﺎء

/////////

ﺟﻴﻢ

دال

ﻫﺎء

واو

///////// ///////// ///////// /////////

 -١٨اﻹﻳــﺮادات اﻟﺘــﻲ ﺣﺼﻠﺘﻬــﺎ ﺷــﺮﻛﺎت ﻧﻘــﻞ ﻏﻴــﺮ ﻣﻘﻴﻤــﺔ ﺧــﻼل
رﺑﻊ اﻟﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺬاﻛﺮ ﺻﺎدرة ﻋﻦ ﺷﺮﻛﺘﻜﻢ
 -١٩اﻟﻌﻤــﻮﻻت اﻟﺘــﻲ ﺣﺼﻠﺘﻬــﺎ ﺷــﺮﻛﺘﻜﻢ ﻋﻠــﻰ اﳌﺒﺎﻟــﻎ اﳌﺒﻠﻐــﺔ ﰲ
اﻟﺒﻨﺪ ١٨

اﻟﻘﺴﻢ دال :ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺒﻠﻐﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ
ﻳﺮﺟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻋﻦ أي ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ أﺟﺮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺧﺎﻃﺌﺔ أﺑﻠﻐﺖ ﰲ اﻟﺴﺎﺑﻖ.

اﻟﻘﺴﻢ ﻫﺎء :أﺳﺌﻠﺔ ﺧﺘﺎﻣﻴﺔ
ﻳﺮﺟﻰ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎرة ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺻﺤﻴﺤﺔ ،ﻣﻊ وﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ ﺑﻴﻦ اﻷﻗﻮاس ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ وﺷﻄﺐ اﻟﻌﺒﺎرات ﻏﻴﺮ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ.
] [ اﺳﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﰲ اﻟﺼﻔﺤﺔ  ١ﺻﺤﻴﺢ / .ﺗﻢ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻻﺳﻢ واﻟﻌﻨﻮان ﰲ اﻟﺼﻔﺤﺔ .١
] [ ﺗﻢ إدﺧﺎل ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﺴﺆول اﻻﺗﺼﺎل ﰲ اﻟﺼﻔﺤﺔ .١
] [ ﺗﻢ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻘﺴﻢ أﻟﻒ واﻟﻘﺴﻢ ﺑﺎء واﻟﻘﺴﻢ ﺟﻴﻢ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻤﺎرة وﻓﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت.
] [ ﱂ ﻳﺘﻢ إﺟﺮاء ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ / .ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺴﻢ دال ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﳌﻠﺤﻮﻇﺔ اﻟﺘﻲ أﺟﺮﻳﺖ ﻋﻠﻰ
ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
] [ ﺗﻢ إﻋﺪاد ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻻﺳﺘﻤﺎرة ﻟﻼﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻬﺎ ﰲ ﺳﺠﻼﺗﻨﺎ.
اﺳﻢ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎرة:
اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ:
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اﻟﺸﻌﺎر

ﻣﺴﺢ ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت
اﻻﺳﺘﻤﺎرة  — ٩اﳌﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻨﻘﻞ ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﺔ

ﻳﺮﺟﻰ ﺗﺼﺤﻴﺢ
أي أﺧﻄﺎء ﰲ
ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺻﻴﻒ

___________
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
اﻟﺮﻗﻢ اﳌﺮﺟﻌﻲ

ﻗﺴﻢ ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت
وزارة اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ
أرﻛﺎدﻳﺎ

ﻫﺎﺗﻒ
(XXX) XXX-XXXX
ﻓﺎﻛﺲ
اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﱐbop@stat.com :
(XXX) XXX-XXXX

اﻻﺳﺘﻼم
اﻟﺘﻨﻘﻴﺢ
اﳌﺮاﺟﻌﺔ

ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻓﻘﻂ

اﻟﺮﺑﻊ اﳌﻨﺘﻬﻲ ﰲ ﺷﻬﺮ /ﻳﻮم /ﺳﻨﺔ
ﻳﺮﺟﻰ ﻗﺮاءة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎرة.
ﺳــﻠﻄﺔ ﺟﻤــﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت :ﺑﻤﻮﺟــﺐ ﻗﺎﻧــﻮن اﻹﺣﺼــﺎءات ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨــﺪا ،ﻳﻨﺒﻐــﻲ ﻷﺣــﺪ ﳑﺜﻠــﻲ اﻟﺸــﺮﻛﺔ اﻟﺘــﻲ ﺗــﻢ إرﺳــﺎل ﻫــﺬه اﻻﺳــﺘﻤﺎرة إﻟﻴﻬــﺎ اﺳــﺘﻴﻔﺎء
ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻫﺬه اﻻﺳﺘﻤﺎرة وإﻋﺎدﺗﻬﺎ إﱃ وزارة اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ.
اﻟﺴﺮﻳﺔ :ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺣﺼﺎءات ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا ﻳﻜﻔﻞ ﺳﺮﻳﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬه اﻻﺳﺘﻤﺎرة.
اﻟﻐــﺮض ﻣــﻦ ﺟﻤــﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت :ﲡﻤــﻊ ﻫــﺬه اﻻﺳــﺘﻤﺎرة ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎت ﻣــﻦ اﻟﺸــﺮﻛﺎت اﻟﺘــﻲ ﺗﻘــﺪم ﺳــﻠﻌ ًﺎ وﺧﺪﻣــﺎت اﱃ ﺷــﺮﻛﺎت ﻧﻘــﻞ ﻏﻴــﺮ ﻣﻘﻴﻤــﺔ ،وﻋــﻦ
اﻹﻳــﺮادات اﻟﺘــﻲ ﲢﺼﻠﻬــﺎ اﻟﻔــﺮوع أو اﻟــﻮﻛﺎﻻت ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨــﺪا اﻟﺘــﻲ ﺗﻤﺜــﻞ ﺷــﺮﻛﺎت اﻟﻨﻘــﻞ ﻏﻴــﺮ اﳌﻘﻴﻤــﺔ .وﺳــﻮف ﺗﺴــﺘﺨﺪم اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت اﻟﺘــﻲ ﻳﺘــﻢ ﺟﻤﻌﻬــﺎ ﻣــﻦ
ﺧــﻼل ﻫــﺬه اﻻﺳــﺘﻤﺎرة ﰲ إﻋــﺪاد إﺣﺼــﺎءات ﻣﻴــﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋــﺎت ووﺿــﻊ اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر اﻟــﺪوﱄ .وﺗﻨﺸــﺮ ﻫــﺬه اﻹﺣﺼــﺎءات ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس رﺑــﻊ ﺳــﻨﻮي ﰲ
ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ووﺿﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺪوﱄ اﻟﺬي ﻳﺼﺪره ﻗﺴﻢ ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ﺑﻮزارة اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ.
ﻣﻮﻋﺪ اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ :ﻳﺮﺟﻰ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎرة وإﻋﺎدﺗﻬﺎ ﰲ ﻣﻮﻋﺪ ﻏﺎﻳﺘﻪ ﺷﻬﺮ /ﻳﻮم /ﺳﻨﺔ.
ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ :ﻳﺮﺟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻻﺳﺘﻤﺎرة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺒﺮﻳﺪ )اﻟﻌﻨﻮان( أو اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﱐ ).(bop@stat.com
اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات :ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻗﺪ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻣﺘﺎﺣﺔ ﰲ ﺳﺠﻼﺗﻜﻢ .وﻳﻜﺘﻔﻰ ﰲ ﻫﺬه اﳊﺎﻻت ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺪﻳﺮات دﻗﻴﻘﺔ.
اﳌﺴــﺎﻋﺪة :ﻟﻼﺳﺘﻔﺴــﺎرات أو ﻃﻠــﺐ اﳌﺴــﺎﻋﺪة ﺑﺨﺼــﻮص ﻫــﺬه اﻻﺳــﺘﻤﺎرة ،ﻳﺮﺟــﻰ اﻻﺗﺼــﺎل ﺑﺎﻟﻬﺎﺗــﻒ رﻗــﻢ  (XXX) XXX-XXXXأو إرﺳــﺎل ﺑﺮﻳــﺪ
إﻟﻜﺘﺮوﱐ إﱃ .bop@stat.com
ﻣﻊ ﺟﺰﻳﻞ اﻟﺸﻜﺮ :ﻧﻘﺪر ﺣﺴﻦ ﺗﻌﺎوﻧﻜﻢ اﻟﺬي ﻳﻜﻔﻞ دﻗﺔ إﺣﺼﺎءات ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ووﺿﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺪوﱄ.
ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎرة ،ﻳﺮﺟﻰ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻨﺴﺨﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﺳﺠﻼﺗﻜﻢ.
ﺟﻮن ﺳﻤﻴﺚ
ﺧﺒﻴﺮ إﺣﺼﺎﺋﻲ
ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا
إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﻳﻜﻢ أي اﺳﺘﻔﺴﺎرات ﺑﺸﺄن ﻫﺬه اﻻﺳﺘﻤﺎرة ،ﻳﺮﺟﻰ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﺸﺨﺺ اﳌﻮﺿﺤﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻪ أدﻧﺎه:
اﻻﺳﻢ:

رﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ:

(

اﳌﺴﻤﻰ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ:

رﻗﻢ اﻟﻔﺎﻛﺲ:

(

)

رﻣﺰ اﳌﻨﻄﻘﺔ

)

رﻣﺰ اﳌﻨﻄﻘﺔ
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ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎرة  — ٩اﳌﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻨﻘﻞ ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﺔ
ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻹﺑﻼغ
ﻳﻨﺒﻐــﻲ اﺳــﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧــﺎت اﻻﺳــﺘﻤﺎرة  ٩ﺑﺒﻴﺎﻧــﺎت ﻋــﻦ اﻟﺸــﺮﻛﺔ )أو أي ﺷــﺮﻛﺎت ﺗﺎﺑﻌــﺔ ﻟﻬــﺎ ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨــﺪا( اﳌﺬﻛــﻮرة ﰲ اﻟﺼﻔﺤــﺔ رﻗــﻢ  ١ﰲ ﻫــﺬه اﻻﺳــﺘﻤﺎرة  -ﻣــﺎ ﱂ ﻳﻜــﻦ
ﻗﺪ ﺗﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻊ وزارة اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ.
اﳌﻘﻴﻤﻮن وﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﻴﻦ
ﻏﻴــﺮ اﳌﻘﻴــﻢ ﻫــﻮ ﺷــﺨﺺ أو ﺷــﺮﻛﺔ أو أي ﻣﻨﻈﻤــﺔ أﺧــﺮى وﻳﻘــﻊ ﻣﻘــﺮ إﻗﺎﻣﺘــﻪ اﳌﻌﺘــﺎد ﰲ اﻗﺘﺼــﺎد آﺧــﺮ ﺑﺨــﻼف ﻧﻴﻮﻟﻨــﺪا .وﺗﻌﺘﺒــﺮ اﻟﺸــﺮﻛﺎت اﻟﺘــﻲ ﺗﺘﺒــﻊ اﻟﺸــﺮﻛﺎت ﻏﻴــﺮ
اﳌﻘﻴﻤﺔ واﻟﺘﻲ ﻳﻘﻊ ﻣﻘﺮﻫﺎ ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا ﺷﺮﻛﺎت ﻣﻘﻴﻤﺔ ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا .وﺑﺎﳌﺜﻞ ،ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻊ ﻣﻘﺮﻫﺎ ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﻤﺔ.
اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ إﱃ اﻟﺪوﻻر اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪي
ﻳﻨﺒﻐــﻲ إﺑــﻼغ ﺑﻴﺎﻧــﺎت ﻛﻞ اﻟﻘﻴــﻢ ﺑﺎﻟــﺪوﻻر اﻟﻨﻴﻮﻟﻨــﺪي ،وﻳﻨﺒﻐــﻲ ﲢﻮﻳــﻞ اﻟﻌﻤــﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴــﺔ إﱃ اﻟــﺪوﻻر اﻟﻨﻴﻮﻟﻨــﺪي ﺑﺎﺳــﺘﺨﺪام ﻣﺘﻮﺳــﻂ أﺳــﻌﺎر ﺻــﺮف اﻟﺸــﺮاء واﻟﺒﻴــﻊ
اﻟﺴﺎرﻳﺔ ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ.
ﻫﻴﻜﻞ اﻻﺳﺘﻤﺎرة ٩
اﻻﺳــﺘﻤﺎرة  ٩ﲡﻤــﻊ ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎت ﻋــﻦ اﳌﻌﺎﻣــﻼت ﺑﻴــﻦ ﺷــﺮﻛﺘﻜﻢ وﺷــﺮﻛﺎت اﻟﻨﻘــﻞ ﻏﻴــﺮ اﳌﻘﻴﻤــﺔ ،ﺑﻤــﺎ ﰲ ذﻟــﻚ ﺷــﺮﻛﺎت اﻟﻄﻴــﺮان واﻟﺴــﻔﻦ وﺷــﺮﻛﺎت اﻟﺴــﻜﻚ اﳊﺪﻳﺪﻳــﺔ
وﻣﺮاﻛــﺐ اﻟﺼﻴــﺪ اﻷﺟﻨﺒﻴــﺔ وﻏﻴﺮﻫــﺎ )إذا ﻛﺎﻧــﺖ اﻟﺸــﺮﻛﺔ ﻏﻴــﺮ ﻣﻨﺘﺴــﺒﺔ إﱃ ﺷــﺮﻛﺎت ﻏﻴــﺮ ﻣﻘﻴﻤــﺔ ُﺗﻘــﺪم إﻟﻴﻬــﺎ اﳋﺪﻣــﺎت( ،أو ﻋــﻦ ﻣﻌﺎﻣــﻼت اﻟﻔــﺮوع أو اﻟــﻮﻛﺎﻻت اﻟﺘــﻲ
ﺗﻤﺜﻞ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻨﻘﻞ ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﺔ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ اﻷم ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﺔ أو ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﻬﺎ.
وﻳﺠﻤــﻊ اﻟﻘﺴــﻢ أﻟــﻒ اﻟــﺬي ﻳﻨﻘﺴــﻢ إﱃ ﻗﺴــﻤﻴﻦ ﻓﺮﻋﻴﻴــﻦ ﺑﻴﺎﻧــﺎت ﻋــﻦ اﻟﺴــﻠﻊ واﳋﺪﻣــﺎت اﳌﻘﺪﻣــﺔ إﱃ ﺷــﺮﻛﺎت اﻟﻨﻘــﻞ ﻏﻴــﺮ اﳌﻘﻴﻤــﺔ .ﰲ اﻟﺒﻨــﻮد ﻣــﻦ  ١إﱃ  ،١٠ﻗﻴــﺪ ﺑﻴﺎﻧــﺎت
اﻟﺴــﻠﻊ واﳋﺪﻣــﺎت اﻟﺘــﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬــﺎ ﺷــﺮﻛﺘﻜﻢ إﱃ ﻏﻴــﺮ اﳌﻘﻴﻤﻴــﻦ واﻟﺘــﻲ ﺗﺘﻔــﻖ اﻟﺸــﺮﻛﺔ ﻋﻠــﻰ ﺳــﺪاد ﻗﻴﻤﺘﻬــﺎ ﻣﺒﺎﺷــﺮة ﻣــﻊ ﺷــﺮﻛﺔ ﻧﻘــﻞ ﻏﻴــﺮ ﻣﻘﻴﻤــﺔ أو ﻣــﻊ وﻛﻴﻠﻬــﺎ ﻏﻴــﺮ اﳌﻘﻴــﻢ.
وﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت اﳌﺒﺎﻟــﻎ اﳌﺴــﺪدة ﻋــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ ﺷــﺮﻛﺎت ﻣﻘﻴﻤــﺔ أﺧــﺮى ،ﻓﻴﺘــﻢ ﺟﻤﻌﻬــﺎ ﻣﺒﺎﺷــﺮة ﻣــﻦ ﻫــﺬه اﻟﺸــﺮﻛﺎت .وﰲ اﻟﺒﻨــﻮد ﻣــﻦ  ١١إﱃ  ،٢٠ﻳﺮﺟــﻰ ﻗﻴــﺪ ﺑﻴﺎﻧــﺎت
اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ اﺷﺘﺮﺗﻬﺎ ﺷﺮﻛﺎت ﻧﻘﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﻤﺔ ﻣﻦ ﻣﻘﻴﻤﻴﻦ آﺧﺮﻳﻦ واﻟﺘﻲ ُﺗﺴﺪد ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﺮﻛﺘﻜﻢ أو اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ.
وﻳﺠﻤــﻊ اﻟﻘﺴــﻢ ﺑــﺎء ﺑﻴﺎﻧــﺎت ﻋــﻦ اﻟﺘﺬاﻛــﺮ اﳌﺒﺎﻋــﺔ ﻧﻴﺎﺑــﺔ ﻋــﻦ ﺷــﺮﻛﺎت اﻟﻨﻘــﻞ ﻏﻴــﺮ اﳌﻘﻴﻤــﺔ واﻹﻳــﺮادات اﻟﺘــﻲ ﲢﺼﻠﻬــﺎ ﺷــﺮﻛﺎت اﻟﻨﻘــﻞ ﻏﻴــﺮ اﳌﻘﻴﻤــﺔ .وﺗﻘــﻮم اﻟﻔــﺮوع أو
اﻟﻮﻛﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻨﻘﻞ ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﺔ ﺑﺎﺳﺘﻴﻔﺎء ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﻘﻞ ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﺔ.
وﻳﺠﻤــﻊ اﻟﻘﺴــﻢ ﺟﻴــﻢ ﺑﻴﺎﻧــﺎت ﻋــﻦ إﻳــﺮادات ﳐﺘــﺎرة ،ﻣﺜــﻞ إﻳــﺮادات ﺗﻘﺪﻳــﻢ ﺧﺪﻣــﺎت اﻟﺸــﺤﻦ داﺧــﻞ ﻧﻴﻮﻟﻨــﺪا )ﺷــﺤﻦ داﺧﻠــﻲ( ،وإﻳــﺮادات ﺷــﺮﻛﺎت اﻟﺸــﺤﻦ ﻏﻴــﺮ اﳌﻘﻴﻤــﺔ
واﳌﺪﻓﻮﻋــﺎت اﻷﺧــﺮى اﻟﺘــﻲ ﲢﺼﻠﻬــﺎ اﻟﺸــﺮﻛﺎت ﻏﻴــﺮ اﳌﻘﻴﻤــﺔ  -ﺑﺨــﻼف ﺧﺪﻣــﺎت ﻧﻘــﻞ اﻟــﺮﻛﺎب واﻟﺸــﺤﻦ اﳌﻘﺪﻣــﺔ ﰲ إﻃــﺎر ﻋﻤﻠﻴــﺎت اﻻﺳــﺘﻴﺮاد واﻟﺘﺼﺪﻳــﺮ( .وﺗﻘــﻮم
اﻟﻔﺮوع أو اﻟﻮﻛﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻨﻘﻞ ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﺔ ﺑﺎﺳﺘﻴﻔﺎء ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﻘﻞ ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﺔ.
اﻻﻗﺘﺼﺎد
ﻳﻘﻴﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺬي ﺗﻘﻴﻢ ﻓﻴﻪ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻨﻘﻞ ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﺔ ﰲ ﻋﺪة أﻗﺴﺎم ﰲ اﻻﺳﺘﻤﺎرة .٩
أﺟﺮة ﻧﻘﻞ اﻟﺮﻛﺎب )اﻟﺒﻨﺪ  ٢١واﻟﺒﻨﺪ (٢٢
اﻟﺒﻨﺪ  ٢١ﻳﻄﻠﺐ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﺬاﻛﺮ اﻟﺘﻲ ﺑﺎﻋﺘﻬﺎ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻨﻘﻞ ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﺔ )ﻧﺎﻗﺼﺎ اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﺴﺘﺮدة( إﱃ ﻣﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﻣﻘﻴﻤﻴﻦ ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا .وﻳﻄﻠﺐ اﻟﺒﻨﺪ ٢٢
ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎت ﻋــﻦ إﻳــﺮادات ﺧﺪﻣــﺎت ﻧﻘــﻞ اﻟــﺮﻛﺎب اﻟﺘــﻲ ﺣﺼﻠﺘﻬــﺎ ﺷــﺮﻛﺎت اﻟﻨﻘــﻞ ﻏﻴــﺮ اﳌﻘﻴﻤــﺔ ﻣــﻦ ﺑﻴــﻊ اﻟﺘﺬاﻛــﺮ )ﺑﻐــﺾ اﻟﻨﻈــﺮ ﻋــﻦ اﻟﺸــﺮﻛﺔ اﻟﺘــﻲ ﻗﺎﻣــﺖ ﺑﺒﻴــﻊ اﻟﺘﺬﻛــﺮة( إﱃ
ﻣﻘﻴﻤﻴــﻦ ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨــﺪا) .ﻓﺎﻟﺘﺬﻛــﺮة اﻟﺘــﻲ ﺗﺒﻴﻌﻬــﺎ ﺷــﺮﻛﺔ ﻣــﺎ ﻗــﺪ ﺗﺴــﺘﺨﺪم ﻟﻼﻧﺘﻔــﺎع ﻣــﻦ ﺧﺪﻣــﺎت ﺷــﺮﻛﺔ أﺧــﺮى ﳑــﺎ ﻳﺤﻘــﻖ إﻳــﺮادات ﻟﻠﺸــﺮﻛﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ( .وإذا ﻛﺎﻧــﺖ ﺷــﺮﻛﺘﻜﻢ
ﻓﺮﻋــﺎ أو وﻛﻴــﻼ ﻟﻠﺸــﺮﻛﺔ اﻷوﱃ ،ﻳﻨﺒﻐــﻲ ﻗﻴــﺪ ﻣﺒﻴﻌــﺎت اﻟﺘﺬاﻛــﺮ ﰲ اﻟﺒﻨــﺪ  .٢١وإذا ﻛﺎﻧــﺖ ﺷــﺮﻛﺘﻜﻢ ﻓﺮﻋــﺎ أو وﻛﻴــﻼ ﻟﻠﺸــﺮﻛﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ ،ﻳﻨﺒﻐــﻲ ﻗﻴــﺪ ﻣﺒﻴﻌــﺎت اﻟﺘﺬاﻛــﺮ ﰲ
اﻟﺒﻨﺪ  .٢٢وﺗﻘﻴﺪ أﺟﺮة ﻧﻘﻞ اﻟﺮﻛﺎب ﻋﻠﻰ أﺳــﺎس إﺟﻤﺎﱄ  -أي ﻗﺒﻞ ﺧﺼﻢ اﻟﻌﻤﻮﻻت .وﺗﻘﻴﺪ ﰲ اﻟﻘﺴــﻢ أﻟﻒ اﻟﻌﻤﻮﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻓﻌﻬﺎ ﺷــﺮﻛﺎت اﻟﻨﻘﻞ ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﺘﺬاﻛﺮ .وﺗﺘﻀﻤﻦ اﻷرﺑﺎح اﻹﻳﺮادات ﻣﻦ ﺗﺄﺟﻴﺮ ﻣﻌﺪات اﻟﻨﻘﻞ ﺑﺄﻃﻘﻤﻬﺎ )ﻟﻨﻘﻞ اﻟﺮﻛﺎب( وﻣﻦ اﳊﻘﺎﺋﺐ )اﻷﻣﺘﻌﺔ اﻟﺰاﺋﺪة(.
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اﻻﺳﺘﻤﺎرة  - ٩اﳌﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻨﻘﻞ ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﺔ
اﻟﻘﺴﻢ أﻟﻒ :اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ إﱃ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻨﻘﻞ ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﺔ
)ﺗﺴﺠﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﺂﻻف اﻟﺪوﻻرات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ(

ا�ﻤﻮع
أﻟﻒ

اﻗﺘﺼﺎد إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ )ﻳﺮﺟﻰ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ(
ﺑﺎء

دال

ﺟﻴﻢ

اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺷﺮﻛﺘﻜﻢ وﺗﺘﻔﻖ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻊ ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺳﺪاد ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ

ﻫﺎء

واو

 -١اﻟﻮﻗﻮد )وﻗﻮد اﻟﺴﻔﻦ(
 -٢اﳌﺆن )ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻄﻌﺎم واﳌﺸﺮوﺑﺎت(
 -٣رﺳﻮم اﻟﺘﺤﻤﻴﻞ واﻟﺘﻨﺰﻳﻞ )اﻟﺸﺤﻦ واﻟﺘﻔﺮﻳﻎ(
 -٤اﻟﺮﺳﻮم واﻟﻀﺮاﺋﺐ ورﺳﻮم اﻟﻬﺒﻮط ﰲ اﳌﻮاﻧﺊ
 -٥إﺻﻼح وﺻﻴﺎﻧﺔ ﻣﻌﺪات اﻟﻨﻘﻞ
 -٦ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻒ
 -٧رﺳﻮم اﻟﻮﻛﻼء اﶈﺼﻠﺔ ﻋﻦ ﺑﻴﻊ ﺗﺬاﻛﺮ ﻧﻘﻞ اﻟﺮﻛﺎب
 -٨رﺳﻮم وﻛﻼء أﺧﺮى
 -٩اﻹﻋﻼن
 -١٠أﺧﺮى )ﻳﺮﺟﻰ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ

)
اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺷﺮﻛﺎت ﻣﻘﻴﻤﺔ أﺧﺮى وﺗُ ﺴﺪد ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﺮﻛﺘﻜﻢ

 -١١اﻟﻮﻗﻮد )وﻗﻮد اﻟﺴﻔﻦ(
 -١٢اﳌﺆن )ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻄﻌﺎم واﳌﺸﺮوﺑﺎت(
 -١٣رﺳﻮم اﻟﺘﺤﻤﻴﻞ واﻟﺘﻨﺰﻳﻞ )اﻟﺸﺤﻦ واﻟﺘﻔﺮﻳﻎ(
 -١٤إﺻﻼح وﺻﻴﺎﻧﺔ ﻣﻌﺪات اﻟﻨﻘﻞ
 -١٥ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻒ
 -١٦اﻟﺮﺳﻮم واﻟﻀﺮاﺋﺐ ورﺳﻮم اﻟﻬﺒﻮط ﰲ اﳌﻮاﻧﺊ
 -١٧رﺳﻮم اﻟﻮﻛﻼء اﶈﺼﻠﺔ ﻋﻦ ﺑﻴﻊ ﺗﺬاﻛﺮ ﻧﻘﻞ اﻟﺮﻛﺎب
 -١٨رﺳﻮم وﻛﻼء أﺧﺮى
 -١٩اﻹﻋﻼن
)

 -٢٠أﺧﺮى )ﻳﺮﺟﻰ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ

اﻟﻘﺴﻢ ﺑﺎء :إﻳﺮادات ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻘﻞ اﻟﺮﻛﺎب اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺘﻬﺎ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻨﻘﻞ ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﺔ ﻣﻦ ﻧﻘﻞ ﻣﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﻣﻘﻴﻤﻴﻦ
)ﺗﺴﺠﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﺂﻻف اﻟﺪوﻻرات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ(
ا�ﻤﻮع
 -٢١ﻣﺒﻴﻌــﺎت ﺗﺬاﻛــﺮ ﻧﻘــﻞ اﻟــﺮﻛﺎب )ﻧﺎﻗﺼــﺎ اﳌﺒﺎﻟــﻎ اﳌﺴــﺘﺮدة( ﺧــﻼل رﺑــﻊ اﻟﺴــﻨﺔ
ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺷﺮﻛﺎت ﻧﻘﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﻤﺔ إﱃ ﻣﻘﻴﻤﻴﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﺧﻼل رﺑﻊ اﻟﺴﻨﺔ
 -٢٢اﻹﻳــﺮادات اﻟﺘــﻲ ﺣﺼﻠﺘﻬــﺎ ﺷــﺮﻛﺎت اﻟﻨﻘــﻞ ﻏﻴــﺮ اﳌﻘﻴﻤــﺔ ﻣــﻦ أﺟــﺮة
ﻧﻘﻞ اﻟﺮﻛﺎب ﺧﻼل رﺑﻊ اﻟﺴﻨﺔ

أﻟﻒ

اﻗﺘﺼﺎد إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ )ﻳﺮﺟﻰ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ(
ﺑﺎء

ﺟﻴﻢ

دال

ﻫﺎء

واو
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اﻟﻘﺴﻢ ﺟﻴﻢ :ﳎﻤﻮﻋﺔ ﳐﺘﺎرة ﻣﻦ اﻹﻳﺮادات اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺘﻬﺎ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺸﺤﻦ ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﺔ ﻣﻦ ﻣﻘﻴﻤﻴﻦ
)ﺗﺴﺠﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﺂﻻف اﻟﺪوﻻرات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ(

اﻗﺘﺼﺎد إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ )ﻳﺮﺟﻰ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ(

ا�ﻤﻮع
أﻟﻒ

ﺑﺎء

ﺟﻴﻢ

دال

ﻫﺎء

 -٢٣اﻟﺸﺤﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ — أي ﻧﻘﻞ اﻟﺴﻠﻊ اﳌﺴﺘﻮردة ،ﺑﻤﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺴﻠﻊ اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ
ﻣﻦ وإﱃ اﳊﺪود داﺧﻞ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا
 -٢٤اﻟﺸــﺤﻦ اﻟﺪاﺧﻠــﻲ — أي ﻧﻘــﻞ اﻟﺴــﻠﻊ اﳌﺴــﺘﻮردة ،ﺑﻤــﺎ ﰲ ذﻟــﻚ اﻟﺴــﻠﻊ اﳌﻨﻘﻮﻟــﺔ
ﻣﻦ وإﱃ اﳊﺪود داﺧﻞ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا
 -٢٥اﻟﺒﺮﻳﺪ
 -٢٦أﺧﺮى )ﻣﺎ ﻋﺪا ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺸﺤﻦ وﻧﻘﻞ اﻟﺮﻛﺎب واﻟﺘﺄﺟﻴﺮ(
ﻳﺮﺟﻰ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ:

اﻟﻘﺴﻢ دال :ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺒﻠﻐﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ
ﻳﺮﺟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻋﻦ أي ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ أﺟﺮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺧﺎﻃﺌﺔ أﺑﻠﻐﺖ ﰲ اﻟﺴﺎﺑﻖ.

اﻟﻘﺴﻢ ﻫﺎء :أﺳﺌﻠﺔ ﺧﺘﺎﻣﻴﺔ
ﻳﺮﺟﻰ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎرة ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺻﺤﻴﺤﺔ ،ﻣﻊ وﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ ﺑﻴﻦ اﻷﻗﻮاس ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ وﺷﻄﺐ اﻟﻌﺒﺎرات ﻏﻴﺮ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ.
] [ اﺳﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﰲ اﻟﺼﻔﺤﺔ  ١ﺻﺤﻴﺢ / .ﺗﻢ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻻﺳﻢ واﻟﻌﻨﻮان ﰲ اﻟﺼﻔﺤﺔ .١
] [ ﺗﻢ إدﺧﺎل ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﺴﺆول اﻻﺗﺼﺎل ﰲ اﻟﺼﻔﺤﺔ .١
] [ ﺗﻢ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻘﺴﻢ أﻟﻒ واﻟﻘﺴﻢ ﺑﺎء واﻟﻘﺴﻢ ﺟﻴﻢ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻤﺎرة وﻓﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت.
] [ ﱂ ﻳﺘﻢ إﺟﺮاء ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ / .ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺴﻢ دال ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﳌﻠﺤﻮﻇﺔ اﻟﺘﻲ أﺟﺮﻳﺖ
ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
] [ ﺗﻢ إﻋﺪاد ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻻﺳﺘﻤﺎرة ﻟﻼﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻬﺎ ﰲ ﺳﺠﻼﺗﻨﺎ.
اﺳﻢ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎرة:
اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ:

واو
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اﻟﺸﻌﺎر

ﻳﺮﺟﻰ ﺗﺼﺤﻴﺢ
أي أﺧﻄﺎء ﰲ
ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺻﻴﻒ

ﻣﺴﺢ ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت
اﻻﺳﺘﻤﺎرة  - ١٠اﻟﺴﻔﺮ اﻟﺪوﱄ
___________
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
اﻟﺮﻗﻢ اﳌﺮﺟﻌﻲ

ﻗﺴﻢ ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت
وزارة اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ
أرﻛﺎدﻳﺎ

ﻫﺎﺗﻒ
ﻓﺎﻛﺲ
اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﱐbop@stat.com :

(XXX) XXX-XXXX
(XXX) XXX-XXXX

اﻻﺳﺘﻼم
اﻟﺘﻨﻘﻴﺢ
اﳌﺮاﺟﻌﺔ

ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻓﻘﻂ

اﻟﺮﺑﻊ اﳌﻨﺘﻬﻲ ﰲ ﺷﻬﺮ /ﻳﻮم /ﺳﻨﺔ
ﻳﺮﺟﻰ ﻗﺮاءة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎرة.
ﺳــﻠﻄﺔ ﺟﻤــﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت :ﺑﻤﻮﺟــﺐ ﻗﺎﻧــﻮن اﻹﺣﺼــﺎءات ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨــﺪا ،ﻳﻨﺒﻐــﻲ ﻷﺣــﺪ ﳑﺜﻠــﻲ اﻟﺸــﺮﻛﺔ اﻟﺘــﻲ ﺗــﻢ إرﺳــﺎل ﻫــﺬه اﻻﺳــﺘﻤﺎرة إﻟﻴﻬــﺎ اﺳــﺘﻴﻔﺎء
ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻫﺬه اﻻﺳﺘﻤﺎرة وإﻋﺎدﺗﻬﺎ إﱃ وزارة اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ.
اﻟﺴﺮﻳﺔ :ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺣﺼﺎءات ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا ﻳﻜﻔﻞ ﺳﺮﻳﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬه اﻻﺳﺘﻤﺎرة.
اﻟﻐــﺮض ﻣــﻦ ﺟﻤــﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت :ﲡﻤــﻊ ﻫــﺬه اﻻﺳــﺘﻤﺎرة ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎت ﺳــﻴﺘﻢ اﺳــﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﰲ إﻋــﺪاد إﺣﺼــﺎءات ﻣﻌﺎﻣــﻼت اﻟﺴــﻔﺮ اﻟــﺪوﱄ ﰲ ﻣﻴــﺰان
اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ووﺿﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺪوﱄ .وﺗﻨﺸﺮ ﻫﺬه اﻹﺣﺼﺎءات ﻋﻠﻰ أﺳﺎس رﺑﻊ ﺳﻨﻮي ﰲ ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ووﺿﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺪوﱄ اﻟﺬي ﺗﺼﺪره
وزارة اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ.
ﻣﻮﻋﺪ اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ :ﻳﺮﺟﻰ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎرة وإﻋﺎدﺗﻬﺎ ﰲ ﻣﻮﻋﺪ ﻏﺎﻳﺘﻪ ﺷﻬﺮ /ﻳﻮم /ﺳﻨﺔ.
ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ :ﻳﺮﺟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻻﺳﺘﻤﺎرة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺒﺮﻳﺪ )اﻟﻌﻨﻮان( أو اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﱐ ).(bop@stat.com
اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات :ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻗﺪ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻣﺘﺎﺣﺔ ﰲ ﺳﺠﻼﺗﻜﻢ .وﻳﻜﺘﻔﻰ ﰲ ﻫﺬه اﳊﺎﻻت ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺪﻳﺮات دﻗﻴﻘﺔ.
اﳌﺴــﺎﻋﺪة :ﻟﻼﺳﺘﻔﺴــﺎرات أو ﻃﻠــﺐ اﳌﺴــﺎﻋﺪة ﺑﺨﺼــﻮص ﻫــﺬه اﻻﺳــﺘﻤﺎرة ،ﻳﺮﺟــﻰ اﻻﺗﺼــﺎل ﺑﺎﻟﻬﺎﺗــﻒ رﻗــﻢ  (XXX) XXX-XXXXأو إرﺳــﺎل ﺑﺮﻳــﺪ
إﻟﻜﺘﺮوﱐ إﱃ .bop@stat.com
ﻣﻊ ﺟﺰﻳﻞ اﻟﺸﻜﺮ :ﻧﻘﺪر ﺣﺴﻦ ﺗﻌﺎوﻧﻜﻢ اﻟﺬي ﻳﻜﻔﻞ دﻗﺔ إﺣﺼﺎءات ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ووﺿﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺪوﱄ.
ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎرة ،ﻳﺮﺟﻰ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻨﺴﺨﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﺳﺠﻼﺗﻜﻢ.
ﺟﻮن ﺳﻤﻴﺚ
ﺧﺒﻴﺮ إﺣﺼﺎﺋﻲ
ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا
إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﻳﻜﻢ أي اﺳﺘﻔﺴﺎرات ﺑﺸﺄن ﻫﺬه اﻻﺳﺘﻤﺎرة ،ﻳﺮﺟﻰ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﺸﺨﺺ اﳌﻮﺿﺤﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻪ أدﻧﺎه:
اﻻﺳﻢ:

رﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ:

(

اﳌﺴﻤﻰ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ:

رﻗﻢ اﻟﻔﺎﻛﺲ:

(

رﻣﺰ اﳌﻨﻄﻘﺔ
رﻣﺰ اﳌﻨﻄﻘﺔ

)
)
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ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎرة  — ١٠اﻟﺴﻔﺮ اﻟﺪوﱄ
ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻹﺑﻼغ
ﻳﻨﺒﻐﻲ اﺳــﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳــﺘﻤﺎرة  ١٠ﺑﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ اﻟﺸــﺮﻛﺔ )أو أي ﺷــﺮﻛﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا( اﳌﺬﻛﻮرة ﰲ اﻟﺼﻔﺤﺔ رﻗﻢ  ١ﰲ ﻫﺬه اﻻﺳــﺘﻤﺎرة  -ﻣﺎ ﱂ ﻳﻜﻦ
ﻗﺪ ﺗﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻊ وزارة اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ.
اﳌﻘﻴﻤﻮن وﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﻴﻦ
ﻏﻴــﺮ اﳌﻘﻴــﻢ ﻫــﻮ ﺷــﺨﺺ أو ﺷــﺮﻛﺔ أو أي ﻣﻨﻈﻤــﺔ أﺧــﺮى وﻳﻘــﻊ ﻣﻘــﺮ إﻗﺎﻣﺘــﻪ اﳌﻌﺘــﺎد ﰲ اﻗﺘﺼــﺎد آﺧــﺮ ﺑﺨــﻼف ﻧﻴﻮﻟﻨــﺪا .وﺗﻌﺘﺒــﺮ اﻟﺸــﺮﻛﺎت اﻟﺘــﻲ ﺗﺘﺒــﻊ اﻟﺸــﺮﻛﺎت ﻏﻴــﺮ
اﳌﻘﻴﻤﺔ واﻟﺘﻲ ﻳﻘﻊ ﻣﻘﺮﻫﺎ ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا ﺷﺮﻛﺎت ﻣﻘﻴﻤﺔ ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا .وﺑﺎﳌﺜﻞ ،ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻊ ﻣﻘﺮﻫﺎ ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﻤﺔ.
اﳌﺴﺎﻓﺮون
اﳌﺴــﺎﻓﺮون ﻫــﻢ أﺷــﺨﺎص ﻳﻤﻜﺜــﻮن ﻷﻏــﺮاض اﻟﻌﻤــﻞ أو ﻏﻴﺮﻫــﺎ )ﻛﺎﻟﺴــﻴﺎﺣﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴــﻢ واﻟﺼﺤــﺔ( ﰲ ﺑﻠــﺪان ﺑﺨــﻼف ﺗﻠــﻚ اﻟﺘــﻲ ﻳﻘﻴﻤــﻮن ﻓﻴﻬــﺎ .وﻋــﺎدة ﻓــﺈن اﻟﺸــﺨﺺ
اﻟــﺬي ﻳﻤﻜــﺚ ﰲ اﻗﺘﺼــﺎد ﻣــﺎ ﻟﻔﺘــﺮة ﺗﻘــﻞ ﻋــﻦ  ١٢ﺷــﻬﺮا ﻳﻨﺒﻐــﻲ أن ﻳﻌﺘﺒــﺮ ﻣﺴــﺎﻓﺮاً .وﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻠﻄــﻼب واﳌﺮﺿــﻰ ،ﻓﻴﻨﺒﻐــﻲ اﻋﺘﺒﺎرﻫــﻢ ﻣﺴــﺎﻓﺮﻳﻦ ﺑﻐــﺾ اﻟﻨﻈــﺮ ﻋــﻦ ﻣــﺪة
إﻗﺎﻣﺘﻬﻢ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﻀﻴﻒ .وﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺴﺆوﻟﻮ اﳊﻜﻮﻣﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﳌﺸﺘﻐﻠﻮن ﺑﺎﻟﺴﻔﺎرات واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﺴﺎﻓﺮﻳﻦ.
اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ إﱃ اﻟﺪوﻻر اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪي
ﻳﻨﺒﻐــﻲ إﺑــﻼغ ﺑﻴﺎﻧــﺎت ﻛﻞ اﻟﻘﻴــﻢ ﺑﺎﻟــﺪوﻻر اﻟﻨﻴﻮﻟﻨــﺪي ،وﻳﻨﺒﻐــﻲ ﲢﻮﻳــﻞ اﻟﻌﻤــﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴــﺔ إﱃ اﻟــﺪوﻻر اﻟﻨﻴﻮﻟﻨــﺪي ﺑﺎﺳــﺘﺨﺪام ﻣﺘﻮﺳــﻂ أﺳــﻌﺎر ﺻــﺮف اﻟﺸــﺮاء واﻟﺒﻴــﻊ
اﻟﺴﺎرﻳﺔ ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ.
ﻫﻴﻜﻞ اﻻﺳﺘﻤﺎرة ١٠
ﲡﻤﻊ اﻻﺳﺘﻤﺎرة  ١٠ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺴﻔﺮ اﻟﺪوﱄ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻔﺬﻫﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ.
وﻳﻨﺒﻐــﻲ أن ﺗﺴــﺘﻮﰲ ﺑﻴﺎﻧــﺎت اﻟﻘﺴــﻢ أﻟــﻒ اﻟﺸــﺮﻛﺎت اﳌﺼــﺪرة ﻟﺒﻄﺎﻗــﺎت اﻻﺋﺘﻤــﺎن واﳋﺼــﻢ أو اﻟﺸــﺮﻛﺎت اﻟﺘــﻲ ﺗﺪﻓــﻊ ﻣﺒﺎﻟــﻎ ﰲ اﳋــﺎرج ﻷﻏــﺮاض ﺗﺴــﻮﻳﺔ ﻣﻌﺎﻣــﻼت
ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎن واﳋﺼﻢ.
وﺗﺴﺘﻮﰲ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻘﺴﻢ ﺑﺎء اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﺸﻴﻜﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺪﻓﻊ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﰲ اﳋﺎرج ﻷﻏﺮاض ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺸﻴﻜﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ.
وﺗﺴــﺘﻮﰲ ﺑﻴﺎﻧــﺎت اﻟﻘﺴــﻢ ﺟﻴــﻢ اﻟﺸــﺮﻛﺎت اﻟﺘــﻲ ﺗﻘــﺪم اﳋﺪﻣــﺎت اﻟﺴــﻴﺎﺣﻴﺔ ﺑﺎﳉﻤﻠــﺔ واﻟﺸــﺮﻛﺎت اﻟﺘــﻲ ﺗﺪﻓــﻊ أو ﺗﺘﻠﻘــﻰ ﻣﺪﻓﻮﻋــﺎت ﻣﺴــﺒﻘﺔ أو ﻣﺪﻓﻮﻋــﺎت ﻣﻘﺪﻣــﺔ أو
ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ﺗﺴﻮﻳﺔ رﺳﻮم اﻟﺴﻔﺮ .وﺗﺴﺘﺒﻌﺪ ﻗﻴﻤﺔ أﺟﺮة ﻧﻘﻞ اﻟﺮﻛﺎب اﳌﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺣﻼت اﻟﺪوﻟﻴﺔ.
وﺗﺴــﺘﻮﰲ ﺑﻴﺎﻧــﺎت اﻟﻘﺴــﻢ دال اﻟﻔﻨــﺎدق اﻟﺘــﻲ ﺗﻘــﺪم ﺧﺪﻣــﺎت اﻹﻗﺎﻣــﺔ أو ﻏﻴﺮﻫــﺎ إﱃ اﳌﺴــﺎﻓﺮﻳﻦ اﻟﺪوﻟﻴﻴــﻦ .وﻳﻨﺒﻐــﻲ أن ﻳﺘﻀﻤــﻦ اﻟﻘﺴــﻢ دال اﳌﺒﺎﻟــﻎ اﳌﺘﺤﺼﻠــﺔ ﻣــﻦ
ﻋﻤﻠﻴــﺎت اﻟﻔﻨــﺪق اﻟﻔﺮﻋﻴــﺔ )ﻛﻤﺤــﺎل اﻟﻬﺪاﻳــﺎ( واﳌﺒﺎﻟــﻎ اﳌﺘﺤﺼﻠــﺔ ﻣــﻦ ﻣﺴــﺎﻓﺮﻳﻦ ﻏﻴــﺮ ﻣﻘﻴﻤﻴــﻦ واﳌﺴــﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ اﻗﺘﻨــﺎء ﺳــﻠﻊ وﺧﺪﻣــﺎت ﻣــﻦ ﺷــﺮﻛﺎت ﻣﻘﻴﻤــﺔ أﺧــﺮى
ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻫﺆﻻء اﳌﺴﺎﻓﺮﻳﻦ.
اﻻﻗﺘﺼﺎد
ﻳﺠــﺐ ﺗﺒﻮﻳــﺐ اﳌﻌﺎﻣــﻼت ﰲ اﻷﻗﺴــﺎم أﻟــﻒ وﺑــﺎء وﺟﻴــﻢ ﺣﺴــﺐ اﻗﺘﺼــﺎد اﻟﻄــﺮف اﳌﻘﺎﺑــﻞ ﻏﻴــﺮ اﳌﻘﻴــﻢ .وﰲ اﻟﻘﺴــﻢ دال ،ﻳﻨﺒﻐــﻲ ﻗﻴــﺪ اﻗﺘﺼــﺎد إﻗﺎﻣــﺔ اﳌﺴــﺎﻓﺮﻳﻦ ﻏﻴــﺮ
اﳌﻘﻴﻤﻴﻦ.
ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎن واﳋﺼﻢ واﻟﺸﻴﻜﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ
ﺗﻘﻴــﺪ ﻣﻌﺎﻣــﻼت اﻟﺸــﻴﻜﺎت اﻟﺴــﻴﺎﺣﻴﺔ وﺑﻄﺎﻗــﺎت اﻻﺋﺘﻤــﺎن واﳋﺼــﻢ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤــﺔ اﻻﺳــﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻣﻠــﺔ .وﺗﻘﻴــﺪ أي رﺳــﻮم ﻣﺘﺤﺼﻠــﺔ ﻣــﻦ اﳋــﺎرج أو ﻣﺪﻓﻮﻋــﺔ ﰲ اﳋــﺎرج ﻛﺒﻨــﺪ
ﻣﺴﺘﻘﻞ.
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اﻻﺳﺘﻤﺎرة  — ١٠اﻟﺴﻔﺮ اﻟﺪوﱄ
اﻟﻘﺴﻢ أﻟﻒ :ﳎﻤﻮﻋﺔ ﳐﺘﺎرة ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎن واﳋﺼﻢ
)ﺗﺴﺠﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﺂﻻف اﻟﺪوﻻرات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ(
ا�ﻤﻮع
أﻟﻒ

اﳌﻌﺎﻣﻼت ﺣﺴﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎد )ﻳﺮﺟﻰ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ(
ﺑﺎء

ﺟﻴﻢ

دال

ﻫﺎء

واو

 -١ﻧﻔﻘﺎت ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﻴﻦ اﳌﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا ﺧﻼل رﺑﻊ اﻟﺴﻨﺔ
 -٢ﻧﻔﻘﺎت ﻣﻘﻴﻤﻲ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا اﳌﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﰲ اﳋﺎرج ﺧﻼل رﺑﻊ اﻟﺴﻨﺔ
 -٣اﻹﻳﺮادات اﶈﺼﻠﺔ ﻣﻦ اﳋﺎرج ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎن
واﳋﺼﻢ ﺧﻼل رﺑﻊ اﻟﺴﻨﺔ
 -٤اﻟﺮﺳﻮم اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ ﰲ اﳋﺎرج ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎن واﳋﺼﻢ
ﺧﻼل رﺑﻊ اﻟﺴﻨﺔ

اﻟﻘﺴﻢ ﺑﺎء :ﳎﻤﻮﻋﺔ ﳐﺘﺎرة ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺸﻴﻜﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ
)ﺗﺴﺠﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﺂﻻف اﻟﺪوﻻرات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ(
ا�ﻤﻮع
أﻟﻒ
 -١اﻟﺸﻴﻜﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﳌﺼﺪرة ﰲ اﳋﺎرج ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺷﺮﻛﺘﻜﻢ واﻟﺘﻲ اﺳﺘﺨﺪﻣﻬﺎ
ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﻤﻴﻦ ﺧﻼل رﺑﻊ اﻟﺴﻨﺔ
 -٢اﻟﺸﻴﻜﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا ﻋﻦ ﺷﺮﻛﺘﻜﻢ واﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺑﻨﻮك
ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﻤﺔ ﻟﻠﺘﺤﺼﻴﻞ ﺧﻼل رﺑﻊ اﻟﺴﻨﺔ
 -٣اﻟﺸﻴﻜﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة )ﻧﺎﻗﺼﺎ اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﺴﺘﺮدة( ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا ﻧﻴﺎﺑﺔ
ﻋﻦ ﺑﻨﻮك ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﻤﺔ ﺧﻼل رﺑﻊ اﻟﺴﻨﺔ
 -٤اﻟﺸﻴﻜﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﰲ اﳋﺎرج ﻋﻦ ﺷﺮﻛﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﻤﺔ واﻟﺘﻲ
ﺗﺸﺘﺮﻳﻬﺎ ﺷﺮﻛﺘﻜﻢ وﻳﺘﻢ إرﺳﺎﻟﻬﺎ ﻟﻠﺘﺤﺼﻴﻞ إﱃ ﺑﻨﻮك ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﻤﺔ ﺧﻼل
رﺑﻊ اﻟﺴﻨﺔ
 -٥اﻹﻳﺮادات ﻣﻦ اﳋﺎرج ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺸﻴﻜﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺧﻼل رﺑﻊ اﻟﺴﻨﺔ
 -٦اﻟﺮﺳﻮم اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ ﰲ اﳋﺎرج ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺸﻴﻜﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺧﻼل
رﺑﻊ اﻟﺴﻨﺔ

اﳌﻌﺎﻣﻼت ﺣﺴﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎد )ﻳﺮﺟﻰ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ(
ﺑﺎء

ﺟﻴﻢ

دال

ﻫﺎء

واو
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اﻟﻘﺴﻢ ﺟﻴﻢ :اﻟﺮﺣﻼت اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎ واﳌﺸﺘﺮاة ﻣﻘﺪﻣﺎ واﳌﺒﺎﻟﻎ اﻷﺧﺮى اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ رﺳﻮم اﻟﺴﻔﺮ
)ﺗﺴﺠﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﺂﻻف اﻟﺪوﻻرات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ(

ﺗﺴﺘﺒﻌﺪ اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺮﺣﻼت اﳉﻮﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ.

ﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﺴﻮﻳﺘﻪ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺑﻄﺎﻗﺎت
اﻻﺋﺘﻤﺎن/اﳋﺼﻢ
ا�ﻤﻮع أو اﻟﺸﻴﻜﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ
أﻟﻒ

اﳌﻌﺎﻣﻼت ﺣﺴﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎد )ﻳﺮﺟﻰ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ(
ﺟﻴﻢ

ﺑﺎء

دال

ﻫﺎء

واو

زاي

 -١اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﺘﺤﺼﻠﺔ ﻣﻦ اﳋﺎرج ﺧﻼل رﺑﻊ اﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ
اﻟﺮﺣﻼت اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻘﺪﻣﺎ واﳌﺸﺘﺮاة ﻣﺴﺒﻘﺎ
 -٢اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ ﰲ اﳋﺎرج ﺧﻼل رﺑﻊ اﻟﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺮﺣﻼت اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻘﺪﻣﺎ واﳌﺸﺘﺮاة ﻣﺴﺒﻘﺎ
 -٣اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﺘﺤﺼﻠﺔ ﻣﻦ اﳋﺎرج ﺧﻼل رﺑﻊ اﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ
ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت أﺧﺮى ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ رﺳﻮم اﻟﺴﻔﺮ )ﻳﺮﺟﻰ
(
اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ
 -٤اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ ﰲ اﳋﺎرج ﺧﻼل رﺑﻊ اﻟﺴﻨﺔ ﰲ إﻃﺎر
ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت أﺧﺮى ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ رﺳﻮم اﻟﺴﻔﺮ )ﻳﺮﺟﻰ
(
اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ
 -٥اﻟﻌﻤﻮﻻت اﳌﺘﺤﺼﻠﺔ ﻣﻦ اﳋﺎرج ﺧﻼل رﺑﻊ اﻟﺴﻨﺔ
 -٦اﻟﻌﻤﻮﻻت اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ ﰲ اﳋﺎرج ﺧﻼل رﺑﻊ اﻟﺴﻨﺔ

اﻟﻘﺴﻢ دال :اﳌﺴﺎﻓﺮون ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﻴﻦ اﻟﻘﺎﻃﻨﻮن ﺑﺎﻟﻔﻨﺎدق
)ﺗﺴﺠﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﺂﻻف اﻟﺪوﻻرات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ(
ا�ﻤﻮع
أﻟﻒ
 -١ﻋﺪد اﳌﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﻴﻦ اﳌﻨﺘﻔﻌﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﳌﺒﻴﺖ ﺑﺎﻟﻔﻨﺎدق ﺧﻼل
رﺑﻊ اﻟﺴﻨﺔ
 -٢ﻋﺪد ﻟﻴﺎﱄ ﻣﺒﻴﺖ اﳌﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﻔﻨﺎدق ﺧﻼل رﺑﻊ اﻟﺴﻨﺔ
 -٣اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﻤﻴﻦ ﺧﻼل رﺑﻊ اﻟﺴﻨﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﳌﺒﻴﺖ
 -٤اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ ﺧﻼل رﺑﻊ اﻟﺴﻨﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت اﻷﺧﺮى اﳌﻘﺪﻣﺔ
ﻣﻦ اﻟﻔﻨﺪق إﱃ ﻣﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﻤﻴﻦ
 -٥اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ ﺧﻼل رﺑﻊ اﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻨﺪق إﱃ ﺷﺮﻛﺎت ﻣﻘﻴﻤﺔ أﺧﺮى
ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ إﱃ ﻣﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﻤﻴﻦ

اﻗﺘﺼﺎد إﻗﺎﻣﺔ اﳌﺴﺎﻓﺮ )ﻳﺮﺟﻰ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ(
ﺑﺎء

ﺟﻴﻢ

دال

ﻫﺎء

واو
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اﻟﻘﺴﻢ ﻫﺎء :ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺒﻠﻐﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ

ﻳﺮﺟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻋﻦ أي ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ أﺟﺮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺧﺎﻃﺌﺔ أﺑﻠﻐﺖ ﰲ اﻟﺴﺎﺑﻖ )اﻷرﺑﺎع اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ(.

اﻟﻘﺴﻢ واو :أﺳﺌﻠﺔ ﺧﺘﺎﻣﻴﺔ
ﻳﺮﺟﻰ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎرة ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺻﺤﻴﺤﺔ ،ﻣﻊ وﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ ﺑﻴﻦ اﻷﻗﻮاس ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ وﺷﻄﺐ اﻟﻌﺒﺎرات ﻏﻴﺮ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ.
] [ اﺳﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﰲ اﻟﺼﻔﺤﺔ  ١ﺻﺤﻴﺢ / .ﺗﻢ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻻﺳﻢ واﻟﻌﻨﻮان ﰲ اﻟﺼﻔﺤﺔ .١
] [ ﺗﻢ إدﺧﺎل ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﺴﺆول اﻻﺗﺼﺎل ﰲ اﻟﺼﻔﺤﺔ .١
] [ ﺗﻢ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻘﺴﻢ أﻟﻒ اﱃ اﻟﻘﺴﻢ دال وﻓﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت.
]

[

] [

ﱂ ﻳﺘﻢ إﺟﺮاء ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ / .ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺴﻢ ﻫﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﳌﻠﺤﻮﻇﺔ اﻟﺘﻲ أﺟﺮﻳﺖ ﻋﻠﻰ
ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
ﺗﻢ إﻋﺪاد ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻻﺳﺘﻤﺎرة ﻟﻼﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻬﺎ ﰲ ﺳﺠﻼﺗﻨﺎ.

اﺳﻢ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎرة:
اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ:

استمارات املسح النموذجية

اﻟﺸﻌﺎر
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ﻣﺴﺢ ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت
اﻻﺳﺘﻤﺎرة  — ١١ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺒﻨﺎء

ﻳﺮﺟﻰ ﺗﺼﺤﻴﺢ
أي أﺧﻄﺎء ﰲ
ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺻﻴﻒ

___________
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
اﻟﺮﻗﻢ اﳌﺮﺟﻌﻲ

ﻗﺴﻢ ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت
وزارة اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ
أرﻛﺎدﻳﺎ

ﻫﺎﺗﻒ
ﻓﺎﻛﺲ
اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﱐbop@stat.com :

(XXX) XXX-XXXX
(XXX) XXX-XXXX

اﻻﺳﺘﻼم
اﻟﺘﻨﻘﻴﺢ
اﳌﺮاﺟﻌﺔ

ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻓﻘﻂ

اﻟﺮﺑﻊ اﳌﻨﺘﻬﻲ ﰲ ﺷﻬﺮ /ﻳﻮم /ﺳﻨﺔ
ﻳﺮﺟﻰ ﻗﺮاءة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎرة.
ﺳــﻠﻄﺔ ﺟﻤــﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت :ﺑﻤﻮﺟــﺐ ﻗﺎﻧــﻮن اﻹﺣﺼــﺎءات ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨــﺪا ،ﻳﻨﺒﻐــﻲ ﻷﺣــﺪ ﳑﺜﻠــﻲ اﻟﺸــﺮﻛﺔ اﻟﺘــﻲ ﺗــﻢ إرﺳــﺎل ﻫــﺬه اﻻﺳــﺘﻤﺎرة إﻟﻴﻬــﺎ اﺳــﺘﻴﻔﺎء
ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻫﺬه اﻻﺳﺘﻤﺎرة وإﻋﺎدﺗﻬﺎ إﱃ وزارة اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ.
اﻟﺴﺮﻳﺔ :ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺣﺼﺎءات ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا ﻳﻜﻔﻞ ﺳﺮﻳﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬه اﻻﺳﺘﻤﺎرة.
اﻟﻐــﺮض ﻣــﻦ ﺟﻤــﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت :ﲡﻤــﻊ ﻫــﺬه اﻻﺳــﺘﻤﺎرة ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎت رﺑــﻊ ﺳــﻨﻮﻳﺔ ﻋــﻦ أﻧﺸــﻄﺔ اﻟﺒﻨــﺎء ،وﺳــﻴﺘﻢ اﺳــﺘﺨﺪام ﻫــﺬه اﳌﻌﻠﻮﻣــﺎت ﰲ إﻋــﺪاد
إﺣﺼﺎءات ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ﻟﺪوﻟﺔ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا .وﺗﻨﺸﺮ ﻫﺬه اﻹﺣﺼﺎءات ﻋﻠﻰ أﺳﺎس رﺑﻊ ﺳﻨﻮي ﰲ ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ووﺿﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺪوﱄ اﻟﺬي
ﺗﺼﺪره وزارة اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ.
وﺻــﻒ اﻟﻨﺸــﺎط :ﻳﻐﻄــﻲ ﻫــﺬا اﻟﻨﺸــﺎط ﺧﺪﻣــﺎت اﻟﺒﻨــﺎء اﳌﻘﺪﻣــﺔ ﰲ اﳋــﺎرج ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس ﻗﺼﻴــﺮ اﻷﺟــﻞ )ﺣﺘــﻰ ﺳــﻨﺔ واﺣــﺪة( و/أو ﺧﺪﻣــﺎت اﻟﺒﻨــﺎء
اﳌﻘﺪﻣــﺔ ﰲ إﻃــﺎر ﻣﺸــﺮوﻋﺎت اﻟﺒﻨــﺎء واﻟﺘﺮﻛﻴــﺐ ﻃﻮﻳﻠــﺔ اﻷﺟــﻞ )ﺳــﻨﺔ وأﻛﺜــﺮ( اﻟﺘــﻲ ﺗﻨﻔﺬﻫــﺎ ﺷــﺮﻛﺘﻜﻢ ﰲ اﳋــﺎرج .وﻗــﺪ ﻳﺸــﻤﻞ ذﻟــﻚ اﻟﺒﻨــﺎء اﻟﻬﻨﺪﺳــﻲ،
ﻛﺎﻟﻄــﺮق واﳉﺴــﻮر واﻟﺴــﺪود وﻏﻴﺮﻫــﺎ ،واﻟﺒﻨﺎﻳــﺎت ،وإﺻــﻼح اﻷراﺿــﻲ ،وأﻋﻤــﺎل اﻟﺘﺮﻛﻴــﺐ واﻟﺘﺠﻤﻴــﻊ ،وأﻋﻤــﺎل إﺻــﻼح وﺻﻴﺎﻧــﺔ اﳌﺒــﺎﱐ ،وﻏﻴــﺮ ذﻟــﻚ.
وﻳﺸــﻤﻞ أﻳﻀــﺎ أﻧﺸــﻄﺔ اﻟﺒﻨــﺎء واﻟﺘﺮﻛﻴــﺐ اﻟﺘــﻲ ﻳﻨﻔﺬﻫــﺎ ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨــﺪا ﻏﻴــﺮ ﻣﻘﻴﻤﻴــﻦ ﻟﺼﺎﻟــﺢ ﺷــﺮﻛﺘﻜﻢ .وﺗﺴــﺘﺒﻌﺪ أﻋﻤــﺎل اﻟﺒﻨــﺎء وأﻋﻤــﺎل اﻟﺘﺮﻛﻴــﺐ اﳌﺮﺗﺒﻄــﺔ
ﺑﻬــﺎ اﻟﺘــﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬــﺎ ﰲ اﳋــﺎرج اﻟﻔــﺮوع واﻟﺸــﺮﻛﺎت ﻏﻴــﺮ اﳌﻘﻴﻤــﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌــﺔ ﻟﺸــﺮﻛﺘﻜﻢ ،وأﻋﻤــﺎل اﻟﺒﻨــﺎء اﳌﻨﻔــﺬة ﰲ ﺑﻠﺪﻛــﻢ ﻣــﻦ ﻗﺒــﻞ ﻓــﺮوع وﺷــﺮﻛﺎت ﻣﻘﻴﻤــﺔ
ﺗﺎﺑﻌــﺔ ﻟﺸــﺮﻛﺔ ﺑﻨــﺎء أﺟﻨﺒﻴــﺔ .وﻳﺮﺟــﻰ اﺳــﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧــﺎت اﻟﻘﺴــﻢ أﻟــﻒ إذا ﻛﺎﻧــﺖ ﺷــﺮﻛﺘﻜﻢ ﺗﻤــﺎرس أﻋﻤــﺎل ﺑﻨــﺎء ﰲ اﳋــﺎرج .وﻳﺮﺟــﻰ اﺳــﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧــﺎت
اﻟﻘﺴــﻢ ﺑــﺎء إذا ﻛﺎﻧــﺖ ﺷــﺮﻛﺘﻜﻢ ﻫــﻲ اﳌﺴــﺘﻔﻴﺪة ﻣــﻦ أﻋﻤــﺎل اﻟﺒﻨــﺎء اﻟﺘــﻲ ﺗﻨﻔﺬﻫــﺎ ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨــﺪا ﺷــﺮﻛﺎت ﻏﻴــﺮ ﻣﻘﻴﻤــﺔ .وﻳﻄﻠــﺐ اﻟﻘﺴــﻢ ﺟﻴــﻢ ﺑﻴﺎﻧــﺎت ﻋــﻦ أي
ﺗﻌﺪﻳــﻼت ﻣﻠﺤﻮﻇــﺔ )إن وﺟــﺪت( أﺟﺮﻳــﺖ ﻋﻠــﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت اﳌﻘﺪﻣــﺔ ﺧــﻼل اﻟﻔﺘــﺮات اﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ ،وﻳﺘﻀﻤــﻦ اﻟﻘﺴــﻢ دال أﺳــﺌﻠﺔ ﺑﻐــﺮض اﻟﺘﺤﻘــﻖ ﻣــﻦ ﺷــﻤﻮﻟﻴﺔ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ.
ﻣﻮﻋﺪ اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ :ﻳﺮﺟﻰ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎرة وإﻋﺎدﺗﻬﺎ ﰲ ﻣﻮﻋﺪ ﻏﺎﻳﺘﻪ ﺷﻬﺮ /ﻳﻮم /ﺳﻨﺔ.
ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ :ﻳﺮﺟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻻﺳﺘﻤﺎرة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺒﺮﻳﺪ )اﻟﻌﻨﻮان( أو اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﱐ ).(bop@stat.com
اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات :ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻗﺪ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻣﺘﺎﺣﺔ ﰲ ﺳﺠﻼﺗﻜﻢ .وﻳﻜﺘﻔﻰ ﰲ ﻫﺬه اﳊﺎﻻت ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺪﻳﺮات دﻗﻴﻘﺔ.
اﳌﺴــﺎﻋﺪة :ﻟﻼﺳﺘﻔﺴــﺎرات أو ﻃﻠــﺐ اﳌﺴــﺎﻋﺪة ﺑﺨﺼــﻮص ﻫــﺬه اﻻﺳــﺘﻤﺎرة ،ﻳﺮﺟــﻰ اﻻﺗﺼــﺎل ﺑﺎﻟﻬﺎﺗــﻒ رﻗــﻢ  (XXX) XXX-XXXXأو إرﺳــﺎل ﺑﺮﻳــﺪ
إﻟﻜﺘﺮوﱐ إﱃ .bop@stat.com
ﻣﻊ ﺟﺰﻳﻞ اﻟﺸﻜﺮ :ﻧﻘﺪر ﺣﺴﻦ ﺗﻌﺎوﻧﻜﻢ اﻟﺬي ﻳﻜﻔﻞ دﻗﺔ إﺣﺼﺎءات ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ووﺿﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺪوﱄ.
ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎرة ،ﻳﺮﺟﻰ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻨﺴﺨﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﺳﺠﻼﺗﻜﻢ.
ﺟﻮن ﺳﻤﻴﺚ
ﺧﺒﻴﺮ إﺣﺼﺎﺋﻲ
ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا
إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﻳﻜﻢ أي اﺳﺘﻔﺴﺎرات ﺑﺸﺄن ﻫﺬه اﻻﺳﺘﻤﺎرة ،ﻳﺮﺟﻰ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﺸﺨﺺ اﳌﻮﺿﺤﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻪ أدﻧﺎه:
اﻻﺳﻢ:

رﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ:

(

اﳌﺴﻤﻰ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ:

رﻗﻢ اﻟﻔﺎﻛﺲ:

(

رﻣﺰ اﳌﻨﻄﻘﺔ
رﻣﺰ اﳌﻨﻄﻘﺔ

)
)
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اﻻﺳﺘﻤﺎرة — ١١ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺒﻨﺎء
اﻟﻘﺴﻢ أﻟﻒ :ﺗﺼﺪﻳﺮ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺒﻨﺎء )ﻣﺎ ﻋﺪا ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺘﻲ ﺗﺆدﻳﻬﺎ ﻓﺮوع ﺷﺮﻛﺘﻜﻢ
واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻊ ﻣﻘﺮ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ ﰲ اﳋﺎرج(

ﻫﻞ ﻧﻔﺬت ﺷﺮﻛﺘﻜﻢ أﻋﻤﺎل ﺑﻨﺎء ﳊﺴﺎب ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﻤﻴﻦ ﺧﻼل رﺑﻊ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ؟
] [ ﻻ
] [ ﻧﻌﻢ
إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻹﺟﺎﺑﺔ »ﻧﻌﻢ« ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺆال أﻋﻼه ،ﻳﺮﺟﻰ:
أ -ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎت وﺻﻔﻴﺔ ﻣﻮﺟﺰة ﻋﻦ ﻧﻮع أﻋﻤﺎل اﻟﺒﻨﺎء اﳌﻨﻔﺬة ﰲ إﻃﺎر ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﻛﺒﺮى.
ب -اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳉﺪول أدﻧﺎه ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﻧﺸﺎط اﻟﺒﻨﺎء .وﺗﻘﻴﺪ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻛﻞ ﻋﻘﺪ ﺳﺎري ﻣﻊ ﻋﻤﻼﺋﻜﻢ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻋﻠﻰ ﺳﻄﺮ ﻣﻨﻔﺼﻞ.

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﺒﻨﺎء اﳌﻨﻔﺬة ﺧﻼل رﺑﻊ اﻟﺴﻨﺔ
)ﺗﺴﺠﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ أو ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪي(

اﻗﺘﺼﺎد
اﻟﻄﺮف
اﳌﻘﺎﺑﻞ

ﺗﻮارﻳﺦ اﻟﻌﻘﻮد
ﺑﺪاﻳﺔ
اﻟﻌﻘﺪ

ﻧﻬﺎﻳﺔ
اﻟﻌﻘﺪ

ﺑﺎء١

ﺑﺎء٢

اﻟﻌﻤﻠﺔ
اﻟﺘﻲ
أﺑﺮم ﺑﻬﺎ
اﻟﻌﻘﺪ

ﻗﻴﻤﺔ
اﻟﻌﻘﺪ

ﻣﻌﺪات اﻟﺒﻨﺎء
اﳌﺮﺳﻠﺔ إﱃ
ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺒﻨﺎء
ﺧﻼل رﺑﻊ
اﻟﺴﻨﺔ

ﺟﻴﻢ

دال

ﻫﺎء

ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻘﺴﻢ اﳌﻨﻔﺬ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺪ ﺧﻼل رﺑﻊ اﻟﺴﻨﺔ ،ﻣﻨﻬﺎ:
اﻟﺮواﺗﺐ اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ إﱃ
ﻣﻮﻇﻔﻲ
ﺷﺮﻛﺘﻜﻢ
ﻣﻦ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا

ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ
أﺟﺎﻧﺐ

اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت اﳌﺸﺘﺮاة
ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا
واﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ
ﰲ أﻋﻤﺎل
اﻟﺒﻨﺎء ﰲ
اﳋﺎرج

ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد
اﻟﺬي ﺗﻨﻔﺬ
ﻓﻴﻪ أﻋﻤﺎل
اﻟﺒﻨﺎء

ﰲ
اﻗﺘﺼﺎد
آﺧﺮ

اﻟﻀﺮاﺋﺐ
اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ ﰲ
اﳋﺎرج

ﻧﻔﻘﺎت
أﺧﺮى

ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺘﺒﻘﻲ
ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل
اﳌﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ
رﺑﻊ اﻟﺴﻨﺔ

ﺗﺴﺠﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ أو اﻟﺪوﻻر اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪي
)ﻳﺮﺟﻰ ﲢﺪﻳﺪ ﻋﻤﻠﺔ ﻛﻞ ﻋﻘﺪ ﰲ ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ(
أﻟﻒ

واو١

واو٢

زاي١

زاي٢

زاي٣

ﺣﺎء

ﻃﺎء

ﻳﺎء

استمارات املسح النموذجية
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اﻟﻘﺴﻢ ﺑﺎء :اﺳﺘﻴﺮاد ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺒﻨﺎء )ﻣﺎ ﻋﺪا ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺘﻲ ﺗﺆدﻳﻬﺎ ﻓﺮوع اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻊ ﻣﻘﺮﻫﺎ ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا(
ﻫﻞ ﻃﻠﺒﺖ ﺷﺮﻛﺘﻜﻢ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ أﻋﻤﺎل ﻟﺼﺎﳊﻬﺎ ﰲ رﺑﻊ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ؟
]

]

[ ﻧﻌﻢ

[ ﻻ

إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻹﺟﺎﻳﺔ »ﻧﻌﻢ« ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺆال أﻋﻼه ،ﻳﺮﺟﻰ:
أ -ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎت وﺻﻔﻴﺔ ﻣﻮﺟﺰة ﻋﻦ ﻧﻮع أﻋﻤﺎل اﻟﺒﻨﺎء اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
ب -اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳉﺪول أدﻧﺎه ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﻧﺸﺎط اﻟﺒﻨﺎء .وﺗﻘﻴﺪ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻛﻞ ﻋﻘﺪ ﺳﺎري ﻣﻊ اﳌﻮرد اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﻄﺮ ﻣﻨﻔﺼﻞ.

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﺒﻨﺎء اﳌﻨﻔﺬة ﺧﻼل رﺑﻊ اﻟﺴﻨﺔ
)ﺗﺴﺠﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ أو ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪي(

ﺗﻮارﻳﺦ اﻟﻌﻘﻮد

اﻗﺘﺼﺎد
اﻟﻄﺮف
اﳌﻘﺎﺑﻞ

ﺑﺪاﻳﺔ
اﻟﻌﻘﺪ

ﻧﻬﺎﻳﺔ
اﻟﻌﻘﺪ

أﻟﻒ

ﺑﺎء١

ﺑﺎء٢

اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺘﻲ
أﺑﺮم ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻘﺪ

ﻗﻴﻤﺔ
اﻟﻌﻘﺪ

ﺟﻴﻢ

دال

ﻣﻌﺪات اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺘﻲ
ﺗﻢ اﺳﺘﻘﺪاﻣﻬﺎ إﱃ
ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺒﻨﺎء ﺧﻼل
رﺑﻊ اﻟﺴﻨﺔ

اﻟﺴﻠﻊ اﳌﺸﺘﺮاة ﰲ
ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻘﺴﻢ
اﳌﻨﻔﺬ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺪ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﺧﻼل رﺑﻊ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻄﺮف اﳌﻘﺎﺑﻞ
ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻢ
ﻷﻏﺮاض ﻣﺸﺮوع
اﻟﺒﻨﺎء

ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺘﺒﻘﻲ
ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل
اﳌﺘﻌﺎﻗﺪ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ
ﻧﻬﺎﻳﺔ رﺑﻊ
اﻟﺴﻨﺔ

ﺗﺴﺠﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
أو اﻟﺪوﻻر اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪي
)ﻳﺮﺟﻰ ﲢﺪﻳﺪ ﻋﻤﻠﺔ ﻛﻞ ﻋﻘﺪ ﰲ ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ(
ﻫﺎء

واو

زاي

ﺣﺎء

اﻟﻘﺴﻢ ﺟﻴﻢ :ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺒﻠﻐﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ
ﻳﺮﺟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻋﻦ أي ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ أﺟﺮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺧﺎﻃﺌﺔ أﺑﻠﻐﺖ ﰲ اﻟﺴﺎﺑﻖ )اﻷرﺑﺎع اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ(.

اﻟﻘﺴﻢ دال :أﺳﺌﻠﺔ ﺧﺘﺎﻣﻴﺔ
ﻳﺮﺟﻰ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎرة ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺻﺤﻴﺤﺔ ،ﻣﻊ وﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ ﺑﻴﻦ اﻷﻗﻮاس ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ وﺷﻄﺐ اﻟﻌﺒﺎرات ﻏﻴﺮ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ.
] [ اﺳﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﰲ اﻟﺼﻔﺤﺔ  ١ﺻﺤﻴﺢ / .ﺗﻢ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻻﺳﻢ واﻟﻌﻨﻮان ﰲ اﻟﺼﻔﺤﺔ .١
] [ ﺗﻢ إدﺧﺎل ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﺴﺆول اﻻﺗﺼﺎل ﰲ اﻟﺼﻔﺤﺔ .١
] [ ﺗﻢ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﰲ اﻟﻘﺴﻢ أﻟﻒ واﻟﻘﺴﻢ ﺑﺎء وﻓﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت.
] [ ﱂ ﻳﺘﻢ إﺟﺮاء ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ / .ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺴﻢ ﺟﻴﻢ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﳌﻠﺤﻮﻇﺔ اﻟﺘﻲ أﺟﺮﻳﺖ ﻋﻠﻰ
ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
[ ] ﺗﻢ إﻋﺪاد ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻻﺳﺘﻤﺎرة ﻟﻼﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻬﺎ ﰲ ﺳﺠﻼﺗﻨﺎ.
اﺳﻢ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎرة:
اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ:
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اﻟﺸﻌﺎر

ﻣﺴﺢ ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت
اﻻﺳﺘﻤﺎرة  — ١٢ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺪوﻟﻴﺔ

ﻳﺮﺟﻰ ﺗﺼﺤﻴﺢ
أي أﺧﻄﺎء ﰲ
ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺻﻴﻒ

___________
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
اﻟﺮﻗﻢ اﳌﺮﺟﻌﻲ

ﻗﺴﻢ ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت
وزارة اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ
أرﻛﺎدﻳﺎ

ﻫﺎﺗﻒ
(XXX) XXX-XXXX
ﻓﺎﻛﺲ
اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﱐbop@stat.com :
(XXX) XXX-XXXX

اﻻﺳﺘﻼم
اﻟﺘﻨﻘﻴﺢ
اﳌﺮاﺟﻌﺔ

ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻓﻘﻂ

اﻟﺮﺑﻊ اﳌﻨﺘﻬﻲ ﰲ ﺷﻬﺮ /ﻳﻮم /ﺳﻨﺔ
ﻳﺮﺟﻰ ﻗﺮاءة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎرة.
ﺳــﻠﻄﺔ ﺟﻤــﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت :ﺑﻤﻮﺟــﺐ ﻗﺎﻧــﻮن اﻹﺣﺼــﺎءات ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨــﺪا ،ﻳﻨﺒﻐــﻲ ﻷﺣــﺪ ﳑﺜﻠــﻲ اﻟﺸــﺮﻛﺔ اﻟﺘــﻲ ﺗــﻢ إرﺳــﺎل ﻫــﺬه اﻻﺳــﺘﻤﺎرة إﻟﻴﻬــﺎ اﺳــﺘﻴﻔﺎء
ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻫﺬه اﻻﺳﺘﻤﺎرة وإﻋﺎدﺗﻬﺎ إﱃ وزارة اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ.
اﻟﺴﺮﻳﺔ :ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺣﺼﺎءات ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا ﻳﻜﻔﻞ ﺳﺮﻳﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬه اﻻﺳﺘﻤﺎرة.
اﻟﻐــﺮض ﻣــﻦ ﺟﻤــﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت :ﲡﻤــﻊ ﻫــﺬه اﻻﺳــﺘﻤﺎرة ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎت ﺳــﻴﺘﻢ اﺳــﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﰲ إﻋــﺪاد إﺣﺼــﺎءات ﻣﻌﺎﻣــﻼت ﺧﺪﻣــﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴــﻦ اﻟﺪوﻟﻴــﺔ ﰲ
ﻣﻴــﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋــﺎت ﻟﺪوﻟــﺔ ﻧﻴﻮﻟﻨــﺪا .وﺗﻨﺸــﺮ ﻫــﺬه اﻹﺣﺼــﺎءات ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس رﺑــﻊ ﺳــﻨﻮي ﰲ ﻣﻴــﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋــﺎت ووﺿــﻊ اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر اﻟــﺪوﱄ اﻟــﺬي ﺗﺼــﺪره
وزارة اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ.
ﻣﻮﻋﺪ اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ :ﻳﺮﺟﻰ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎرة وإﻋﺎدﺗﻬﺎ ﰲ ﻣﻮﻋﺪ ﻏﺎﻳﺘﻪ ﺷﻬﺮ /ﻳﻮم /ﺳﻨﺔ.
ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ :ﻳﺮﺟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻻﺳﺘﻤﺎرة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺒﺮﻳﺪ )اﻟﻌﻨﻮان( أو اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﱐ ).(bop@stat.com
اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات :ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻗﺪ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻣﺘﺎﺣﺔ ﰲ ﺳﺠﻼﺗﻜﻢ .وﻳﻜﺘﻔﻰ ﰲ ﻫﺬه اﳊﺎﻻت ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺪﻳﺮات دﻗﻴﻘﺔ.
اﳌﺴــﺎﻋﺪة :ﻟﻼﺳﺘﻔﺴــﺎرات أو ﻃﻠــﺐ اﳌﺴــﺎﻋﺪة ﺑﺨﺼــﻮص ﻫــﺬه اﻻﺳــﺘﻤﺎرة ،ﻳﺮﺟــﻰ اﻻﺗﺼــﺎل ﺑﺎﻟﻬﺎﺗــﻒ رﻗــﻢ  (XXX) XXX-XXXXأو إرﺳــﺎل ﺑﺮﻳــﺪ
إﻟﻜﺘﺮوﱐ إﱃ .bop@stat.com
ﻣﻊ ﺟﺰﻳﻞ اﻟﺸﻜﺮ :ﻧﻘﺪر ﺣﺴﻦ ﺗﻌﺎوﻧﻜﻢ اﻟﺬي ﻳﻜﻔﻞ دﻗﺔ إﺣﺼﺎءات ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ووﺿﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺪوﱄ.
ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎرة ،ﻳﺮﺟﻰ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻨﺴﺨﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﺳﺠﻼﺗﻜﻢ.
ﺟﻮن ﺳﻤﻴﺚ
ﺧﺒﻴﺮ إﺣﺼﺎﺋﻲ
ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا
إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﻳﻜﻢ أي اﺳﺘﻔﺴﺎرات ﺑﺸﺄن ﻫﺬه اﻻﺳﺘﻤﺎرة ،ﻳﺮﺟﻰ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﺸﺨﺺ اﳌﻮﺿﺤﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻪ أدﻧﺎه:
اﻻﺳﻢ:
اﳌﺴﻤﻰ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ:

رﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ:
رﻗﻢ اﻟﻔﺎﻛﺲ( :

(رﻣﺰ اﳌﻨﻄﻘﺔ )
رﻣﺰ اﳌﻨﻄﻘﺔ

)
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ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎرة  - ١٢ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻹﺑﻼغ
ﻳﻨﺒﻐﻲ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎرة  ١٢ﺑﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ )أو أي ﺷﺮﻛﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا( اﳌﺬﻛﻮرة ﰲ اﻟﺼﻔﺤﺔ رﻗﻢ  ١ﰲ ﻫﺬه اﻻﺳﺘﻤﺎرة  -ﻣﺎ ﱂ ﻳﻜﻦ
ﻗﺪ ﺗﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻊ وزارة اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ.
اﳌﻘﻴﻤﻮن وﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﻴﻦ

ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻢ ﻫﻮ ﺷﺨﺺ أو ﺷﺮﻛﺔ أو أي ﻣﻨﻈﻤﺔ أﺧﺮى وﻳﻘﻊ ﻣﻘﺮ إﻗﺎﻣﺘﻪ اﳌﻌﺘﺎد ﰲ اﻗﺘﺼﺎد آﺧﺮ ﺑﺨﻼف ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا.

اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ إﱃ اﻟﺪوﻻر اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪي

ﻳﻨﺒﻐــﻲ ﻗﻴــﺪ ﺟﻤﻴــﻊ اﻟﻘﻴــﻢ ﺑﺎﻟــﺪوﻻر اﻟﻨﻴﻮﻟﻨــﺪي ،وﻳﻨﺒﻐــﻲ ﲢﻮﻳــﻞ اﻟﻌﻤــﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴــﺔ إﱃ اﻟــﺪوﻻر اﻟﻨﻴﻮﻟﻨــﺪي ﺑﺎﺳــﺘﺨﺪام ﻣﺘﻮﺳــﻂ أﺳــﻌﺎر ﺻــﺮف اﻟﺸــﺮاء واﻟﺒﻴﻊ اﻟﺴــﺎرﻳﺔ
ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ.
ﻫﻴﻜﻞ اﻻﺳﺘﻤﺎرة ١٢
ﻳﺠﻤــﻊ اﻟﻘﺴــﻢ أﻟــﻒ ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎت ﻣﺮﺗﺒﻄــﺔ ﺑﻌﻘــﻮد اﻟﺘﺄﻣﻴــﻦ ﻋﻠــﻰ ﻏﻴــﺮ اﳊﻴــﺎة اﳌﺒﺮﻣــﺔ ﺑﻴــﻦ ﺷــﺮﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴــﻦ اﳌﻘﻴﻤــﺔ وﺣﻤﻠــﺔ وﺛﺎﺋــﻖ اﻟﺘﺄﻣﻴــﻦ ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﻴــﻦ ،وﺑﻌﻘﻮد إﻋﺎدة
اﻟﺘﺄﻣﻴــﻦ ﺑﻴــﻦ ﺷــﺮﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴــﻦ اﳌﻘﻴﻤــﺔ وﺷــﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴــﻦ ﻏﻴــﺮ اﳌﻘﻴﻤــﺔ ،إﱃ ﺟﺎﻧــﺐ اﳌﻌﻠﻮﻣــﺎت اﳌﺮﺗﺒﻄــﺔ ﺑﻌﻘــﻮد اﻟﺘﺄﻣﻴــﻦ ﻋﻠــﻰ اﳊﻴــﺎة اﳌﺒﺮﻣــﺔ ﺑﻴــﻦ ﺷــﺮﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴــﻦ
اﳌﻘﻴﻤﺔ وﺣﻤﻠﺔ وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﻴﻦ.

وﺗﺸﻴﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ إﱃ اﻟﺘﺎﱄ:

أﻗﺴــﺎط اﻟﺘﺄﻣﻴــﻦ اﳌﺒﺎﺷــﺮ اﳌﻜﺘﺘﺒــﺔ ﻫــﻲ اﳌﺒﺎﻟــﻎ اﳌﻄﻠﻮﺑــﺔ ﻣــﻦ ﺣﻤﻠــﺔ وﺛﺎﺋــﻖ اﻟﺘﺄﻣﻴــﻦ ﻏﻴــﺮ اﳌﻘﻴﻤﻴــﻦ اﻟﺘــﻲ ﻳﺴــﺪدوﻧﻬﺎ ﺧــﻼل اﻟﻔﺘــﺮة اﶈﺎﺳــﺒﻴﺔ )ﻓﺘــﺮة ا�ﺎﻃــﺮ(
ﻷﻏﺮاض اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ.
ﻣﻠﺤﻮﻇــﺔ ﻣﻬﻤــﺔ :ﻗﻴﻤــﺔ أﻗﺴــﺎط اﻟﺘﺄﻣﻴــﻦ اﳌﺒﺎﺷــﺮ اﳌﻜﺘﺘﺒــﺔ ﻳﻨﺒﻐــﻲ أﻻ ﺗﻌــﺪل ﺑﻘﻴﻤــﺔ أﻗﺴــﺎط إﻋــﺎدة اﻟﺘﺄﻣﻴــﻦ  -أي ﻳﻨﺒﻐــﻲ ﺗﻀﻤﻴــﻦ اﻟﻘﺴــﻢ ﻣــﻦ اﻷﻗﺴــﺎط اﳌﺘﻨــﺎزل
ﻋﻨــﻪ إﱃ ﺷــﺮﻛﺎت إﻋــﺎدة اﻟﺘﺄﻣﻴــﻦ ،وﺗﺴــﺘﺒﻌﺪ أي أﻗﺴــﺎط ﻣﺘﺤﻤﻠــﺔ ﻣــﻦ ﺷــﺮﻛﺎت ﺗﺄﻣﻴــﻦ ﻣﺒﺎﺷــﺮ أﺧــﺮى .ﻫــﺬه اﻷﻗﺴــﺎط اﳌﺘﻨــﺎزل ﻋﻨﻬــﺎ أو اﳌﺘﺤﻤﻠــﺔ ﻳﻨﺒﻐــﻲ ﻗﻴﺪﻫــﺎ ﰲ
ﺑﻨﻮد ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﺒﺮ اﳊﺪود.
اﻷﻗﺴــﺎط اﳌﻜﺘﺴــﺒﺔ ﺗﺸــﻴﺮ إﱃ ﻧﺴــﺒﺔ اﻷﻗﺴــﺎط اﻟﻔﻌﻠﻴــﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄــﺔ ﺑﺎﻟﻔﺘــﺮة اﶈﺎﺳــﺒﻴﺔ )ﺑﻐــﺾ اﻟﻨﻈــﺮ ﻋﻤــﺎ إذا ﻛﺎﻧــﺖ ﻗــﺪ ﺗــﻢ ﺳــﺪادﻫﺎ ﺧــﻼل رﺑــﻊ اﻟﺴــﻨﺔ اﳊــﺎﱄ أو رﺑــﻊ
ﺳﻨﺔ ﺳﺎﺑﻖ( واﻟﺘﻲ ﺗﻐﻄﻲ ا�ﺎﻃﺮ اﳌﺘﺤﻤﻠﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ.
اﳌﻄﺎﻟﺒــﺎت  /اﳌﺰاﻳــﺎ اﳌﺴــﺪدة ﺗﻨﺸــﺄ ﻋﻨــﺪ أداء ﻣﺪﻓﻮﻋــﺔ ﻧﻘﺪﻳــﺔ ﻓﻌﻠﻴــﺔ إﱃ أﺻﺤــﺎب اﳌﻄﺎﻟﺒــﺎت ﻏﻴــﺮ اﳌﻘﻴﻤﻴــﻦ ﺑﺴــﺒﺐ وﻗــﻮع أﺣــﺪاث ﻣﺆﻣــﻦ ﺿﺪﻫــﺎ ﺧــﻼل اﻟﻔﺘــﺮة
اﳊﺎﻟﻴﺔ أو ﻓﺘﺮات ﺳﺎﺑﻘﺔ.

اﳌﻄﺎﻟﺒﺎت  /اﳌﺰاﻳﺎ اﳌﺴــﺘﺤﻘﺔ  /اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻫﻲ اﳌﻄﺎﻟﺒﺎت اﳌﺴــﺘﺤﻘﺔ ﺧﻼل رﺑﻊ اﻟﺴــﻨﺔ اﳊﺎﱄ ﻋﻘﺐ وﻗﻮع أﺣﺪاث ﻧﺸــﺄت ﻋﻨﻬﺎ ﻫﺬه اﳌﻄﺎﻟﺒﺎت  -أي أن ﺗﻜﻠﻔﺔ
اﳌﻄﺎﻟﺒــﺎت ﺗﻘﻴــﺪ ﺧــﻼل اﻟﻔﺘــﺮة اﻟﺘــﻲ ﻧﺸــﺄت ﻓﻴﻬــﺎ .وﻳﺸــﻤﻞ ذﻟــﻚ اﳌﻄﺎﻟﺒــﺎت اﳌﺒﻠﻐــﺔ اﻟﺘــﻲ ﱂ ﺗﺘــﻢ ﺗﺴــﻮﻳﺘﻬﺎ واﳌﻄﺎﻟﺒــﺎت اﻟﺘــﻲ ﺗــﻢ ﻗﻴﺪﻫــﺎ وﺗﺴــﻮﻳﺘﻬﺎ وﻟﻜــﻦ ﱂ ﺗﺴــﺪد ﰲ
ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻔﺘﺮة اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ.

اﳌﻄﺎﻟﺒــﺎت اﳌﺴــﺘﺤﻘﺔ ﻧﺘﻴﺠــﺔ أﺣــﺪاث اﺳــﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻫــﻲ اﳌﻄﺎﻟﺒــﺎت اﻟﺘــﻲ ﺗﻨﺸــﺄ ﻋــﻦ وﻗــﻮع ﻛــﻮارث ﻣﺜــﻞ اﻟــﺰﻻزل واﻟﺘﺴــﻮﻧﺎﻣﻲ واﻟﻔﻴﻀﺎﻧــﺎت واﻷﻋﺎﺻﻴــﺮ واﻟﺰواﺑﻊ
واﻟﻌﻮاﺻﻒ اﻟﺜﻠﺠﻴﺔ وﺣﺮاﺋﻖ اﻟﻐﺎﺑﺎت وﻏﻴﺮﻫﺎ ،وﻫﻲ أﺣﺪاث ﻻ ﺗﻘﻊ ﺑﺼﻔﺔ دورﻳﺔ وﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺟﺰءا ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌﻌﺘﺎدة.
ﻋﻤﻮﻟــﺔ اﻟﺘﻨــﺎزل ﺗﺪﻓﻌﻬــﺎ ﺷــﺮﻛﺔ إﻋــﺎدة اﻟﺘﺄﻣﻴــﻦ ﺑﻐــﺮض ﺗﻌﻮﻳــﺾ اﻟﺸــﺮﻛﺔ اﳌﺘﻨﺎزﻟــﺔ ﻋــﻦ ﻧﻔﻘــﺎت اﻗﺘﻨــﺎء وﺛﺎﺋــﻖ اﻟﺘﺄﻣﻴــﻦ وﻏﻴــﺮ ذﻟــﻚ ﻣــﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴــﻒ اﻟﺘﻌﺎﻗــﺪ ﻣــﻊ ﺷــﺮﻛﺔ
إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ.

ﻋﻤﻮﻟــﺔ اﻷرﺑــﺎح ﺗﻤﺜــﻞ ﻧﺴــﺒﺔ ﳏــﺪدة ﻣﺴــﺒﻘﺎ ﻣــﻦ اﻷرﺑــﺎح اﻟﺘــﻲ ﲢﻘﻘﻬــﺎ ﺷــﺮﻛﺔ إﻋــﺎدة اﻟﺘﺄﻣﻴــﻦ ﻣــﻦ اﻟﻌﻘــﻮد اﳌﺘﻨــﺎزل ﻋﻨﻬــﺎ ﻟﻬــﺎ ﻣــﻦ ﺷــﺮﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴــﻦ اﻷﺳﺎﺳــﻴﺔ وﺣﺼﺔ
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﳌﺘﻨﺎزﻟﺔ ﰲ ﻫﺬه اﻷرﺑﺎح.

اﻟﺪﺧﻞ اﳌﻜﺘﺴــﺐ ﻳﺸــﻴﺮ إﱃ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻨﺎﰋ ﻋﻦ اﺳــﺘﺜﻤﺎر اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﶈﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻷﻗﺴــﺎط ﻏﻴﺮ اﳌﻜﺘﺴــﺒﺔ واﳌﻄﺎﻟﺒﺎت ﻏﻴﺮ اﳌﺴــﺪدة )أي اﻟﻨﺎﰋ ﻋﻦ
اﺳﺘﺜﻤﺎر أﻣﻮال ﺣﻤﻠﺔ وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ( ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة.
اﻟﻘﺴﻢ ﺑﺎء ﻳﺠﻤﻊ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻐﻴﺮ ﻣﻘﻴﻤﻴﻦ ﺣﺴﺐ ﻧﻮع اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ.

اﺣﺘﻴﺎﻃﻴــﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴــﻦ اﻟﻔﻨﻴــﺔ ﺗﺘﻀﻤــﻦ ﺑﻴﺎﻧــﺎت ﺗﻔﺼﻴﻠﻴــﺔ ﻋــﻦ اﻷﻗﺴــﺎط اﳌﺪﻓﻮﻋــﺔ ﻏﻴــﺮ اﳌﻜﺘﺴــﺒﺔ واﳌﻄﺎﻟﺒــﺎت اﳌﺴــﺘﺤﻘﺔ ﻏﻴــﺮ اﳌﺴــﺪدة .وﺗﺸــﻴﺮ ﻫــﺬه اﳌﺒﺎﻟــﻎ إﱃ
اﺣﺘﻴﺎﻃﻴــﺎت ﺗــﻢ ﲡﻨﻴﺒﻬــﺎ ﰲ اﳌﻴﺰاﻧﻴــﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴــﺔ ﳌﻮاﺟﻬــﺔ اﻻﻟﺘﺰاﻣــﺎت اﳌﺴــﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻟﺘــﻲ ﺗﻨﺸــﺄ ﻋــﻦ ﻋﻘــﻮد اﻟﺘﺄﻣﻴــﻦ ﻋﻠــﻰ ﻏﻴــﺮ اﳊﻴــﺎة )ﺑﻤــﺎ ﰲ ذﻟــﻚ ﻣــﺎ ﻳﺮﺗﺒــﻂ ﺑﻬــﺎ ﻣــﻦ
ﻧﻔﻘﺎت إدارﻳﺔ وﺿﺮاﺋﺐ وﻏﻴﺮﻫﺎ(.
أ -اﺣﺘﻴﺎﻃﻴــﺎت اﻷﻗﺴــﺎط ﻏﻴــﺮ اﳌﻜﺘﺴــﺒﺔ ﻫــﻲ ذﻟــﻚ اﻟﻘﺴــﻢ ﻣــﻦ اﻷﻗﺴــﺎط اﳌﻜﺘﺘﺒــﺔ اﳌﺴــﺘﺤﻖ ﻋــﻦ اﻟﻘﺴــﻢ ﻏﻴــﺮ اﳌﻨﺘﻬــﻲ ﻣــﻦ ﻣــﺪة وﺛﻴﻘــﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴــﻦ .ﻳﺮﺟــﻰ
ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﺮﻛﺰ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻷﻗﺴﺎط ﻏﻴﺮ اﳌﻜﺘﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺣﻤﻠﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﻴﻦ ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ وﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻔﺘﺮة اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ.

ب -ﻳﺮﺟــﻰ ﺗﺴــﺠﻴﻞ ﻣﺮﻛــﺰ ﺗﻘﺪﻳــﺮي ﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴــﺎت اﳌﻄﺎﻟﺒــﺎت ﻏﻴــﺮ اﳌﺒﻠﻐــﺔ اﳌﺘﺤﻤﻠــﺔ ﲡــﺎه ﺣﻤﻠــﺔ وﺛﺎﺋــﻖ اﻟﺘﺄﻣﻴــﻦ ﻏﻴــﺮ اﳌﻘﻴﻤﻴــﻦ ،وﻣﺮﻛــﺰ
ا�ﺼﺼــﺎت ا�ﻨﺒــﺔ ﳌﻮاﺟﻬــﺔ اﻟﺘﻜﻠﻔــﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳــﺔ ﻟﺘﺴــﻮﻳﺔ اﳌﻄﺎﻟﺒــﺎت اﻟﺘــﻲ ﻧﺸــﺄت ﺣﺘــﻰ ﻧﻬﺎﻳــﺔ اﻟﻔﺘــﺮة اﶈﺎﺳــﺒﻴﺔ ﻋــﻦ وﺛﺎﺋــﻖ اﻟﺘﺄﻣﻴــﻦ اﻟﺴــﺎرﻳﺔ ﺣﺎﻟﻴــﺎ
ووﺛﺎﺋــﻖ اﻟﺘﺄﻣﻴــﻦ اﳌﺒﺮﻣــﺔ ﰲ اﻟﺴــﺎﺑﻖ ،ﺑﻌــﺪ ﺧﺼــﻢ اﳌﺒﺎﻟــﻎ اﻟﺘــﻲ ﺗــﻢ دﻓﻌﻬــﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌــﻞ .وﻳﺸــﻤﻞ ﻫــﺬا اﳌﺒﻠــﻎ اﻷﻣــﻮال ا�ﺼﺼــﺔ ﳌﻮاﺟﻬــﺔ اﳌﻄﺎﻟﺒــﺎت ﻏﻴــﺮ
اﳌﺴــﺪدة ،واﻟﻨﻔﻘــﺎت اﶈــﺪدة اﻟﺘــﻲ ﱂ ﺗﺴــﺪد ﺑﻌــﺪ واﻟﻨﺎﲡــﺔ ﻋــﻦ ﺣﺴــﺎب ﺣﺠــﻢ اﳋﺴــﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎﺷــﺌﺔ ﻋــﻦ اﳌﻄﺎﻟﺒــﺎت وﻋــﻦ إدارة اﳌﻄﺎﻟﺒــﺎت ،وﺗﻘﺪﻳــﺮات
اﳌﻄﺎﻟﺒﺎت اﳌﺘﺤﻤﻠﺔ ﻏﻴﺮ اﳌﺒﻠﻎ ﻋﻨﻬﺎ )ﺗﻌﺮف ﺑﺎﺳﻢ »ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺘﺤﻤﻠﺔ وﱂ ﻳﺒﻠﻎ ﻋﻨﻬﺎ«( ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
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ج -اﺣﺘﻴﺎﻃﻴــﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴــﻦ اﻟﻔﻨﻴــﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﻌﻘــﻮد اﻟﺘﺄﻣﻴــﻦ ﻋﻠــﻰ اﳊﻴــﺎة ﺗﻤﺜــﻞ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴــﺎت ﻣﻘﺎﺑــﻞ اﻷﻗﺴــﺎط ﻏﻴــﺮ اﳌﻜﺘﺴــﺒﺔ وﻣﻄﺎﻟﺒــﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴــﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ،إﱃ
ﺟﺎﻧــﺐ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴــﺎت اﻻﻛﺘﻮارﻳــﺔ ذات اﻟﺼﻠــﺔ ﺑﻌﻘــﻮد اﻟﺘﺄﻣﻴــﻦ ﻋﻠــﻰ اﳊﻴــﺎة وﻋﻘــﻮد اﻟﺘﺄﻣﻴــﻦ ﻣــﻊ اﳌﺸــﺎرﻛﺔ ﰲ اﻷرﺑــﺎح واﻟﺘــﻲ ﻳﺘــﻢ ﲡﻨﻴﺒﻬــﺎ ﻟﺴــﺪاد اﳌﺰاﻳــﺎ ﰲ
اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ.
د -ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ:

اﻟﺘﻐﻴــﺮات ﰲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴــﺎت اﻻﻛﺘﻮارﻳــﺔ ﻟﻌﻘــﻮد اﻟﺘﺄﻣﻴــﻦ ﻋﻠــﻰ اﳊﻴــﺎة اﳌﺒﺮﻣــﺔ ﻣــﻊ ﺣﻤﻠــﺔ وﺛﺎﺋــﻖ اﻟﺘﺄﻣﻴــﻦ ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﻴﻦ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻬﺎ اﻟﺘﻐﻴــﺮات ﰲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﻣﻦ وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ.
اﻟﻘﺴﻢ ﺑﺎء ﻳﺠﻤﻊ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﳌﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ دﻓﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﺮﻛﺎت ﻣﻘﻴﻤﺔ أﺧﺮى )إن وﺟﺪت( ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ.
اﻻﻗﺘﺼﺎد
ﻳﻄﻠﺐ ﻛﻞ ﺳﺆال ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻗﺘﺼﺎد اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ .ﻳﺮﺟﻰ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﺳﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺬي ﻳﻘﻴﻢ ﻓﻴﻪ اﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻢ.
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اﻻﺳﺘﻤﺎرة  — ١٢ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
اﻟﻘﺴﻢ أﻟﻒ :ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ
)ﺗﺴﺠﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﺂﻻف اﻟﺪوﻻرات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ(

ا�ﻤﻮع
أﻟﻒ

ﺑﺎء

اﳌﻌﺎﻣﻼت ﺣﺴﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎد )ﻳﺮﺟﻰ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ(
ﺟﻴﻢ

ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ اﳊﻴﺎة اﳌﻘﺪﻣﺔ إﱃ ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﻴﻦ

دال

 -١اﻷﻗﺴﺎط اﳌﻜﺘﺘﺒﺔ
ﻣﻨﻬﺎ ﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﻨﺘﺴﺒﺔ
اﻷﻗﺴﺎط اﳌﻜﺘﺴﺒﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ
اﳌﻄﺎﻟﺒﺎت اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ
اﳌﻄﺎﻟﺒﺎت اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ
ﻣﻨﻬﺎ:
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ أﺣﺪاث اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ
١

ﻋﻘﻮد إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﳌﻘﺒﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎت ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﻤﺔ )ﻏﻴﺮ ﻣﺪرﺟﺔ أﻋﻼه(
 -٢اﻷﻗﺴﺎط اﳌﻜﺘﺘﺒﺔ
ﻣﻨﻬﺎ ﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﻨﺘﺴﺒﺔ
اﻷﻗﺴﺎط اﳌﻜﺘﺴﺒﺔ
ﻣﻨﻬﺎ:
»ﻋﻤﻮﻟﺔ ﺗﻨﺎزل« ﺗﺨﺼﻤﻬﺎ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﺔ
)إن وﺟﺪت(
اﳌﻄﺎﻟﺒﺎت اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ
اﳌﻄﺎﻟﺒﺎت اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ »ﻋﻤﻮﻟﺔ اﻷرﺑﺎح« اﳌﺘﻨﺎزل ﻋﻨﻬﺎ ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﺔ
ﻣﻨﻬﺎ:
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻧﺎﲡﺔ ﻋﻦ أﺣﺪاث اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ
أﻋﻤﺎل إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﳌﺘﻨﺎزل ﻋﻨﻬﺎ إﱃ ﺷﺮﻛﺎت ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﻤﺔ )ﻏﻴﺮ ﻣﺪرﺟﺔ أﻋﻼه(
 -٣اﻷﻗﺴﺎط اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ
ﻣﻨﻬﺎ إﱃ ﺷﺮﻛﺎت ﻣﻨﺘﺴﺒﺔ
ﻣﻨﻬﺎ» :ﻋﻤﻮﻟﺔ ﺗﻨﺎزل« ﳐﺼﻮﻣﺔ ﻗﺒﻞ ﲢﻮﻳﻞ اﻷﻗﺴﺎط )إن وﺟﺪت(
اﳌﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﻮاردة
»ﻋﻤﻮﻟﺔ أرﺑﺎح« ﻣﺘﺤﺼﻠﺔ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎت إﻋﺎدة ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﻤﺔ
)إن ﱂ ﺗﻜﻦ ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ ﰲ اﳌﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﻮاردة(
ﻣﻨﻬﺎ:
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻧﺎﲡﺔ ﻋﻦ أﺣﺪاث اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ
ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﳊﻴﺎة اﳌﻘﺪﻣﺔ إﱃ ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﻴﻦ
٢
 -٤اﻷﻗﺴﺎط اﳌﻜﺘﺘﺒﺔ
اﻷﻗﺴﺎط اﳌﻜﺘﺴﺒﺔ ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻔﺘﺮة اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ
اﳌﺰاﻳﺎ اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ
اﳌﺰاﻳﺎ اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻔﺘﺮة اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ
دﺧﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺬي ﻳﻌﺰى إﱃ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﻤﻴﻦ ﰲ ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺮة
ﻣﻨﻪ :ﻣﺎ ﻳﻌﺰى إﱃ ﻓﺮادى اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻻﻛﺘﻮارﻳﺔ وﻣﺎ ﻳﻀﺎف ﻣﺒﺎﺷﺮة
إﱃ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻔﻨﻴﺔ

 -١ﺗﺸﻤﻞ اﻷﻗﺴﺎط اﳌﺘﻨﺎزل ﻋﻨﻬﺎ إﱃ ﺷﺮﻛﺎت إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ،وﺗﺴﺘﺒﻌﺪ ﻣﻨﻬﺎ اﻷﻗﺴﺎط اﳌﺘﺤﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﳌﺒﺎﺷﺮ اﻷﺧﺮى.
 -٢ﺗﺸﻤﻞ اﻷﻗﺴﺎط اﳌﺘﺤﺼﻠﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﳉﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻋﺒﺮ اﳊﺪود.

ﻫﺎء

واو
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اﻟﻘﺴﻢ ﺑﺎء :اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﳊﻤﻠﺔ وﺛﺎﺋﻖ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﻤﻴﻦ
)ﺗﺴﺠﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﺂﻻف اﻟﺪوﻻرات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ(

اﳌﺮﻛﺰ ﰲ
ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻔﺘﺮة
أﻟﻒ

ﺻﺎﰲ اﻟﺘﻐﻴﺮات
اﻟﻨﺎﲡﺔ
ﻋﻦ اﳌﻌﺎﻣﻼت
ﺑﺎء

اﻟﺘﻐﻴﺮات ﰲ
أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف
وﺗﻐﻴﺮات أﺧﺮى

اﳌﺮﻛﺰ ﰲ
ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻔﺘﺮة

ﺟﻴﻢ

اﻟﺪﺧﻞ اﳌﻜﺘﺴﺐ ﻣﻦ
اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت
ﻫﺎء

دال

ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﳌﻘﺪﻣﺔ إﱃ ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﻴﻦ
اﻷﻗﺴﺎط
اﳌﻄﺎﻟﺒﺎت
إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﳌﻘﺒﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎت ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﻤﺔ
اﻷﻗﺴﺎط
اﳌﻄﺎﻟﺒﺎت
ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﳊﻴﺎة اﳌﻘﺪﻣﺔ إﱃ ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﻴﻦ
اﻷﻗﺴﺎط
اﳌﻄﺎﻟﺒﺎت
اﻟﺘﻐﻴﺮات ﰲ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ
ﻋﻠﻰ اﳊﻴﺎة )اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت
اﻻﻛﺘﻮارﻳﺔ واﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻣﻊ
اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻷرﺑﺎح(

اﻟﻘﺴﻢ ﺟﻴﻢ :ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻤﺖ ﺗﺴﻮﻳﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﺮﻛﺎت ﻣﻘﻴﻤﺔ أﺧﺮى
ﻫﻞ ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺔ ،أو اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا:
أ -ﺗﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت إﱃ ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﻴﻦ ﻳﺪﻓﻊ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﻜﻢ ﻛﻴﺎن ﻣﻘﻴﻢ آﺧﺮ؟

] [ ﻧﻌﻢ

] [ ﻻ

ب -ﺗﺘﻠﻘﻰ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﻴﻦ ﻳﺘﻠﻘﻰ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﻜﻢ ﻛﻴﺎن ﻣﻘﻴﻢ آﺧﺮ؟

] [ ﻧﻌﻢ

] [ ﻻ

إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻧﻌﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺆاﻟﻴﻦ ) ١٠أ( و) ١٠ب( ،ﻳﺮﺟﻰ ذﻛﺮ اﺳﻢ وﻋﻨﻮان اﻟﺸﺮﻛﺔ اﳌﻘﻴﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆدي أو ﺗﺘﻠﻘﻰ اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت.

اﻟﻘﺴﻢ دال :ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺒﻠﻐﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ

ﻳﺮﺟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻋﻦ أي ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ أﺟﺮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺧﺎﻃﺌﺔ أﺑﻠﻐﺖ ﰲ اﻟﺴﺎﺑﻖ.
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اﻟﻘﺴﻢ واو :أﺳﺌﻠﺔ ﺧﺘﺎﻣﻴﺔ
ﻳﺮﺟﻰ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎرة ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺻﺤﻴﺤﺔ ،ﻣﻊ وﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ ﺑﻴﻦ اﻷﻗﻮاس ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ وﺷﻄﺐ اﻟﻌﺒﺎرات ﻏﻴﺮ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ.
] [ اﺳﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﰲ اﻟﺼﻔﺤﺔ  ١ﺻﺤﻴﺢ / .ﺗﻢ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻻﺳﻢ واﻟﻌﻨﻮان ﰲ اﻟﺼﻔﺤﺔ .١
] [ ﺗﻢ إدﺧﺎل ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﺴﺆول اﻻﺗﺼﺎل ﰲ اﻟﺼﻔﺤﺔ .١
] [ ﺗﻢ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻘﺴﻢ أﻟﻒ اﱃ اﻟﻘﺴﻢ ﺟﻴﻢ وﻓﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت.
] [ ﱂ ﻳﺘﻢ إﺟﺮاء ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ / .ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺴﻢ دال ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﳌﻠﺤﻮﻇﺔ اﻟﺘﻲ أﺟﺮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت
اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
[ ] ﺗﻢ إﻋﺪاد ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻻﺳﺘﻤﺎرة ﻟﻼﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻬﺎ ﰲ ﺳﺠﻼﺗﻨﺎ.
اﺳﻢ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎرة:
اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ:
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اﻟﺸﻌﺎر

ﻣﺴﺢ ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت

اﻻﺳﺘﻤﺎرة  — ١٣ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻌﺎﺷﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﺪوﻟﻴﺔ

ﻳﺮﺟﻰ ﺗﺼﺤﻴﺢ
أي أﺧﻄﺎء ﰲ
ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺻﻴﻒ

___________
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
اﻟﺮﻗﻢ اﳌﺮﺟﻌﻲ

ﻗﺴﻢ ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت
وزارة اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ
أرﻛﺎدﻳﺎ

(XXX) XXX-XXXX
ﻫﺎﺗﻒ
(XXX) XXX-XXXX
ﻓﺎﻛﺲ
اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﱐbop@stat.com :

اﻻﺳﺘﻼم
اﻟﺘﻨﻘﻴﺢ
اﳌﺮاﺟﻌﺔ

ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻓﻘﻂ

اﻟﺮﺑﻊ اﳌﻨﺘﻬﻲ ﰲ ﺷﻬﺮ /ﻳﻮم /ﺳﻨﺔ
ﻳﺮﺟﻰ ﻗﺮاءة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎرة.
ﺳــﻠﻄﺔ ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت :ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺣﺼﺎءات ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا ،ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻷﺣﺪ ﳑﺜﻠﻲ اﳉﻬﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ أو اﻟﺸــﺮﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إرﺳــﺎل ﻫﺬه اﻻﺳــﺘﻤﺎرة
إﻟﻴﻬﺎ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻫﺬه اﻻﺳﺘﻤﺎرة وإﻋﺎدﺗﻬﺎ إﱃ وزارة اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ.
اﻟﺴﺮﻳﺔ :ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺣﺼﺎءات ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا ﻳﻜﻔﻞ ﺳﺮﻳﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬه اﻻﺳﺘﻤﺎرة.
اﻟﻐــﺮض ﻣــﻦ ﺟﻤــﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت :ﲡﻤــﻊ ﻫــﺬه اﻻﺳــﺘﻤﺎرة ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎت ﺳــﻴﺘﻢ اﺳــﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﰲ إﻋــﺪاد إﺣﺼــﺎءات ﻣﻌﺎﻣــﻼت ﺻﻨﺎدﻳــﻖ ﻣﻌﺎﺷــﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋــﺪ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﰲ ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ﻟﺪوﻟﺔ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا .وﺗﻨﺸﺮ ﻫﺬه اﻹﺣﺼﺎءات ﻋﻠﻰ أﺳﺎس رﺑﻊ ﺳﻨﻮي ﰲ ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ووﺿﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺪوﱄ اﻟﺬي
ﺗﺼﺪره وزارة اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ.
ﻣﻮﻋﺪ اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ :ﻳﺮﺟﻰ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎرة وإﻋﺎدﺗﻬﺎ ﰲ ﻣﻮﻋﺪ ﻏﺎﻳﺘﻪ ﺷﻬﺮ /ﻳﻮم /ﺳﻨﺔ.
ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ :ﻳﺮﺟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻻﺳﺘﻤﺎرة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺒﺮﻳﺪ )اﻟﻌﻨﻮان( أو اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﱐ ).(bop@stat.com
اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات :ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻗﺪ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻣﺘﺎﺣﺔ ﰲ ﺳﺠﻼﺗﻜﻢ .وﻳﻜﺘﻔﻰ ﰲ ﻫﺬه اﳊﺎﻻت ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺪﻳﺮات دﻗﻴﻘﺔ.
اﳌﺴــﺎﻋﺪة :ﻟﻼﺳﺘﻔﺴــﺎرات أو ﻃﻠــﺐ اﳌﺴــﺎﻋﺪة ﺑﺨﺼــﻮص ﻫــﺬه اﻻﺳــﺘﻤﺎرة ،ﻳﺮﺟــﻰ اﻻﺗﺼــﺎل ﺑﺎﻟﻬﺎﺗــﻒ رﻗــﻢ  (XXX) XXX-XXXXأو إرﺳــﺎل ﺑﺮﻳــﺪ
إﻟﻜﺘﺮوﱐ إﱃ .bop@stat.com
ﻣﻊ ﺟﺰﻳﻞ اﻟﺸﻜﺮ :ﻧﻘﺪر ﺣﺴﻦ ﺗﻌﺎوﻧﻜﻢ اﻟﺬي ﻳﻜﻔﻞ دﻗﺔ إﺣﺼﺎءات ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ووﺿﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺪوﱄ.
ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎرة ،ﻳﺮﺟﻰ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻨﺴﺨﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﺳﺠﻼﺗﻜﻢ.
ﺟﻮن ﺳﻤﻴﺚ
ﺧﺒﻴﺮ إﺣﺼﺎﺋﻲ
ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا
إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﻳﻜﻢ أي اﺳﺘﻔﺴﺎرات ﺑﺸﺄن ﻫﺬه اﻻﺳﺘﻤﺎرة ،ﻳﺮﺟﻰ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﺸﺨﺺ اﳌﻮﺿﺤﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻪ أدﻧﺎه:
اﻻﺳﻢ:
اﳌﺴﻤﻰ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ:

رﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ:

(

رﻗﻢ اﻟﻔﺎﻛﺲ:

(

)

رﻣﺰ اﳌﻨﻄﻘﺔ

رﻣﺰ اﳌﻨﻄﻘﺔ

)
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ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎرة  — ١٣ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻌﺎﺷﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻹﺑﻼغ
ﻳﻨﺒﻐﻲ اﺳــﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳــﺘﻤﺎرة  ١٣ﺑﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺸــﺮﻛﺔ )وأي ﺷــﺮﻛﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا( أو اﳉﻬﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﳌﺬﻛﻮرة ﰲ اﻟﺼﻔﺤﺔ  ١ﻣﻦ ﻫﺬه اﻻﺳــﺘﻤﺎرة -
ﻣﺎ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻗﺪ ﺗﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت أﺧﺮى ﻣﻊ وزارة اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ.
اﳌﻘﻴﻤﻮن وﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﻴﻦ
ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻢ ﻫﻮ ﺷﺨﺺ ﻳﻘﻊ ﻣﻘﺮ إﻗﺎﻣﺘﻪ اﳌﻌﺘﺎد ﰲ اﻗﺘﺼﺎد آﺧﺮ ﺑﺨﻼف ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا.
اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ إﱃ اﻟﺪوﻻر اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪي
ﻳﻨﺒﻐﻲ إﺑﻼغ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﻴﻢ ﺑﺂﻻف اﻟﺪوﻻرات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ .وﻳﻨﺒﻐﻲ ﲢﻮﻳﻞ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ إﱃ اﻟﺪوﻻر اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪي ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﺘﻮﺳﻂ أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﺸﺮاء
واﻟﺒﻴﻊ اﻟﺴﺎرﻳﺔ ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ.
ﻫﻴﻜﻞ اﻻﺳﺘﻤﺎرة ١٣
ﲡﻤــﻊ اﻻﺳــﺘﻤﺎرة  ١٣ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎت رﺑــﻊ ﺳــﻨﻮﻳﺔ ﻋــﻦ ﳎﻤﻮﻋــﺔ ﳐﺘــﺎرة ﻣــﻦ ﻣﻌﺎﻣــﻼت وﻣﺮاﻛــﺰ ﻫــﺬه اﻟﺸــﺮﻛﺔ أو اﻟﻜﻴــﺎن اﳊﻜﻮﻣــﻲ ﻣــﻊ ﺻﻨﺎدﻳــﻖ ﻣﻌﺎﺷــﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋــﺪ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ.
وﻳﺠﻤــﻊ اﻟﻘﺴــﻢ أﻟــﻒ ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎت رﺑــﻊ ﺳــﻨﻮﻳﺔ و/أو ﺳــﻨﻮﻳﺔ ﻋــﻦ ﻣﺴــﺎﻫﻤﺎت وﻣﺰاﻳــﺎ اﻟﺘﻘﺎﻋــﺪ ﺑﻴــﻦ ﺻﻨــﺪوق ﻣﻌﺎﺷــﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋــﺪ اﳌﻘﻴــﻢ وأﻓــﺮاد ﻏﻴــﺮ ﻣﻘﻴﻤﻴــﻦ .وﺗﻄﻠــﺐ
اﻻﺳــﺘﻤﺎرة ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎت أﻳﻀــﺎ ﻋــﻦ اﳌﺴــﺎﻫﻤﺎت اﳌﺘﺤﺼﻠــﺔ ﻣــﻦ اﻟﺸــﺮﻛﺎت اﶈﻠﻴــﺔ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑــﺔ ﻋــﻦ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬــﻢ ﻏﻴــﺮ اﳌﻘﻴﻤﻴــﻦ )ﻛﺎﳌﻮﻇﻔﻴــﻦ ﻏﻴــﺮ اﳌﻘﻴﻤﻴــﻦ اﳌﻌﻴﻨﻴــﻦ ﺑﻌﻘــﻮد
ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ أو اﳌﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﰲ اﳋﺎرج ﺑﻌﻘﻮد ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ(.
وﺗﺸﻴﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ إﱃ اﻟﺘﺎﱄ:
اﻟﻘﺴﻢ أﻟﻒ :ﻣﻌﺎﻣﻼت وﻣﺮاﻛﺰ ﻋﺒﺮ اﳊﺪود ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻨﻈﻢ اﳌﺴﺎﻫﻤﺎت اﶈﺪدة
اﳌﺴــﺎﻫﻤﺎت اﻟﻔﻌﻠﻴــﺔ اﳌﺪﻓﻮﻋــﺔ ﰲ ﻓــﺮادى ﺣﺴــﺎﺑﺎت ﻣﺴــﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻏﻴــﺮ ﻣﻘﻴﻤﻴــﻦ ﺗﺘﻀﻤــﻦ ﻣﺴــﺎﻫﻤﺎت اﻟﺸــﺮﻛﺎت )أي أرﺑــﺎب اﻟﻌﻤــﻞ( )اﶈﻠﻴــﺔ أو ﻏﻴــﺮ اﳌﻘﻴﻤــﺔ(
اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﻢ ،واﳌﺴﺎﻫﻤﺎت اﳌﺘﺤﺼﻠﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ/ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﻤﻴﻦ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ.
اﳌﺰاﻳﺎ اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ ﺗﺸﻴﺮ إﱃ اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ إﱃ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﻤﻴﻦ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ.
ﻳﺮﺟــﻰ ﺗﻘﺪﻳــﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣــﺎت ﻋــﻦ اﳌﺴــﺘﺤﻘﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﻳــﺔ ﳌﺴــﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻏﻴــﺮ ﻣﻘﻴﻤﻴــﻦ ﰲ ﻧﻈــﻢ اﳌﺴــﺎﻫﻤﺎت اﶈــﺪدة ﰲ ﺑﺪاﻳــﺔ اﻟﻔﺘــﺮة اﶈﺎﺳــﺒﻴﺔ وﻧﻬﺎﻳﺘﻬــﺎ .وﻣــﻦ
اﻟﻌﻮاﻣــﻞ اﻟﺘــﻲ ﺗﻨﺸــﺄ ﻋﻨﻬــﺎ ﺗﻐﻴــﺮات ﰲ ﻗﻴﻤــﺔ اﳌﺴــﺘﺤﻘﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﻳــﺔ ﺧــﻼل اﻟﻔﺘــﺮة اﶈﺎﺳــﺒﻴﺔ اﳊﺎﻟﻴــﺔ اﳌﺴــﺎﻫﻤﺎت ﻣﺴــﺘﺤﻘﺔ اﻟﻘﺒــﺾ ﳌﻮﻇﻔﻴــﻦ  /ﻣﺴــﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻏﻴــﺮ
ﻣﻘﻴﻤﻴــﻦ ،واﳌﺰاﻳــﺎ ﻣﺴــﺘﺤﻘﺔ اﻟﺪﻓــﻊ إﱃ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪﻳــﻦ ﺣﺎﻟﻴﻴــﻦ ﰲ اﳋــﺎرج ،وأي ﻣﻜﺎﺳــﺐ أو ﺧﺴــﺎﺋﺮ ﺣﻴــﺎزة ﺗﻨﺘــﺞ ﻋــﻦ اﺳــﺘﺜﻤﺎر اﳌﺴــﺘﺤﻘﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﻳــﺔ اﳌﺘﺮاﻛﻤــﺔ ﻟﻐﻴــﺮ
ﻣﻘﻴﻤﻴﻦ وﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ ﻷﺻﻮل ﺻﻨﺪوق ﻣﻌﺎﺷﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ.
وﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺪﺧﻞ اﳌﻜﺘﺴــﺐ ﻣﻦ اﳌﺴــﺘﺤﻘﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﻳﺔ اﳌﺘﺮاﻛﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺰى إﱃ ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﻴﻦ ﻳﺸــﻴﺮ إﱃ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻔﻌﻠﻲ )أي اﻟﻔﺎﺋﺪة وأرﺑﺎح اﻷﺳــﻬﻢ واﻟﺮﻳﻊ(
اﳌﻜﺘﺴﺐ ﻣﻦ أﺻﻮل ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺰى إﱃ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﻤﻴﻦ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ.
اﻟﻘﺴﻢ ﺑﺎء :اﳌﻌﺎﻣﻼت واﳌﺮاﻛﺰ ﻋﺒﺮ اﳊﺪود اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻨﻈﻢ اﳌﺰاﻳﺎ اﶈﺪدة
اﳌﺴــﺎﻫﻤﺎت اﻟﻔﻌﻠﻴــﺔ اﳌﺪﻓﻮﻋــﺔ ﰲ ﻓــﺮادى ﺣﺴــﺎﺑﺎت ﻣﺴــﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻏﻴــﺮ ﻣﻘﻴﻤﻴــﻦ ﺗﺘﻀﻤــﻦ ﻣﺴــﺎﻫﻤﺎت اﻟﺸــﺮﻛﺎت )أي أرﺑــﺎب اﻟﻌﻤــﻞ( )اﶈﻠﻴــﺔ أو ﻏﻴــﺮ اﳌﻘﻴﻤــﺔ(
اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﻢ ،واﳌﺴﺎﻫﻤﺎت اﳌﺘﺤﺼﻠﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ/ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﻤﻴﻦ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ.
اﳌﺰاﻳﺎ اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ ﺗﺸﻴﺮ إﱃ اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ إﱃ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﻤﻴﻦ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ.
ﻳﺮﺟــﻰ ذﻛــﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎت ﻋــﻦ اﳌﺰاﻳــﺎ اﳌﺘﻮﻗﻌــﺔ اﳌﻠﺘــﺰم ﺑﻬــﺎ اﻟﺘــﻲ ﺗﻌــﺰى إﱃ ﻣﻮﻇﻔﻴــﻦ  /ﻣﺴــﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻏﻴــﺮ ﻣﻘﻴﻤﻴــﻦ ﰲ ﺑﺪاﻳــﺔ اﻟﻔﺘــﺮة اﶈﺎﺳــﺒﻴﺔ وﻧﻬﺎﻳﺘﻬــﺎ .وﻣــﻦ
اﻟﻌﻮاﻣــﻞ اﻟﺘــﻲ ﺗﻨﺸــﺄ ﻋﻨﻬــﺎ ﺗﻐﻴــﺮات ﰲ ﻗﻴﻤــﺔ اﳌﺴــﺘﺤﻘﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﻳــﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴــﻦ  /اﳌﺴــﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻏﻴــﺮ اﳌﻘﻴﻤﻴــﻦ ﺧــﻼل اﻟﻔﺘــﺮة اﶈﺎﺳــﺒﻴﺔ ﺗﻜﻠﻔــﺔ اﳋﺪﻣــﺎت ،وﺗﻜﻠﻔــﺔ
اﻟﻔﺎﺋﺪة ،واﳌﻜﺎﺳﺐ واﳋﺴﺎﺋﺮ اﻻﻛﺘﻮارﻳﺔ ،واﳌﺴﺎﻫﻤﺎت ﰲ ﻧﻈﻢ اﳌﺰاﻳﺎ اﶈﺪدة ،واﳌﺰاﻳﺎ اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ.
ﻳﺮﺟــﻰ ذﻛــﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎت ﻋــﻦ اﻟﺰﻳــﺎدة ﰲ اﳌﺰاﻳــﺎ اﳌﺘﻮﻗﻌــﺔ اﳌﻠﺘــﺰم ﺑﻬــﺎ ﲡــﺎه ﻣﻮﻇﻔﻴــﻦ  /ﻣﺴــﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻏﻴــﺮ ﻣﻘﻴﻤﻴــﻦ ﺧــﻼل اﻟﻔﺘــﺮة اﶈﺎﺳــﺒﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠــﺔ ﺗﻜﻠﻔــﺔ
اﳋﺪﻣﺎت  -أي اﳋﺼﻮم اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ اﳌﻜﺘﺴﺒﺔ ﳌﻮﻇﻔﻴﻦ  /ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﻤﻴﻦ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
ﻳﺮﺟــﻰ ذﻛــﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎت ﻋــﻦ اﻟﺰﻳــﺎدة ﰲ اﳌﺰاﻳــﺎ اﳌﺘﻮﻗﻌــﺔ اﳌﻠﺘــﺰم ﺑﻬــﺎ ﲡــﺎه ﻣﻮﻇﻔﻴــﻦ  /ﻣﺴــﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻏﻴــﺮ ﻣﻘﻴﻤﻴــﻦ ﺧــﻼل اﻟﻔﺘــﺮة اﶈﺎﺳــﺒﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠــﺔ ﺗﻜﻠﻔــﺔ
اﻟﻔﺎﺋﺪة  -أي اﳋﺼﻮم اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻗﺘﺮاب اﳌﻮﻇﻔﻴﻦ ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﻴﻦ ﻣﻦ ﺳﻦ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺑﻔﺘﺮة زﻣﻨﻴﺔ ﻣﺎ )ﺳﻨﺔ واﺣﺪة ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ
اﳌﺜﺎل(.
ﻳﺮﺟــﻰ ذﻛــﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎت ﻋــﻦ اﻟﺰﻳــﺎدة  /اﻻﻧﺨﻔــﺎض ﰲ اﳌﺰاﻳــﺎ اﳌﺘﻮﻗﻌــﺔ اﳌﻠﺘــﺰم ﺑﻬــﺎ ﺧــﻼل اﻟﻔﺘــﺮة اﶈﺎﺳــﺒﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠــﺔ اﳌﻜﺎﺳــﺐ واﳋﺴــﺎﺋﺮ اﻻﻛﺘﻮارﻳــﺔ
اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ واﻟﻘﻴﻢ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﰲ ﺧﻄﺔ ﺗﻘﺎﻋﺪ اﳌﻮﻇﻔﻴﻦ  /اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﻴﻦ.
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اﻻﻗﺘﺼﺎد
ﻳﻄﻠﺐ ﻛﻞ ﺳﺆال ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻗﺘﺼﺎد اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ .ﻳﺮﺟﻰ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﺳﻢ اﻗﺘﺼﺎد إﻗﺎﻣﺔ اﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻢ .وﰲ ﺣﺎل ﱂ ﻳﻤﻜﻦ ذﻟﻚ ،ﻳﺮﺟﻰ ذﻛﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﳎﻤﻊ.
ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت أﺧﺮى
ﻧﻈــﺮا ﻷن اﻻﺳــﺘﻤﺎرة  ١٢ﻳﻄﻠــﺐ ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎت ﻋــﻦ ﻣﻌﺎﻣــﻼت ﻣﻌﺎﺷــﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋــﺪ ﺑﻴــﻦ اﳌﻘﻴﻤﻴــﻦ وﻏﻴــﺮ اﳌﻘﻴﻤﻴــﻦ ،ﻳﻨﺒﻐــﻲ ﻋــﺪم إﺑــﻼغ اﳌﻌﺎﻣــﻼت اﳌﻘﺪﻣــﺔ إﱃ ﻏﻴــﺮ اﳌﻘﻴﻤﻴــﻦ ﻣــﻦ اﻟﻔــﺮوع
واﻟﺸــﺮﻛﺎت ﻏﻴــﺮ اﳌﻘﻴﻤــﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌــﺔ ﳌﺆﺳﺴــﺘﻜﻢ .وإذا ﻛﺎن ﻣــﻦ اﻟﺼﻌــﺐ اﻟﺘﻤﻴﻴــﺰ ﺑﻴــﻦ أﻧﺸــﻄﺔ اﳌﻘــﺮ اﻟﺮﺋﻴﺴــﻲ وأﻧﺸــﻄﺔ اﻟﻔــﺮوع واﻟﺸــﺮﻛﺎت ﻏﻴــﺮ اﳌﻘﻴﻤــﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌــﺔ ﻟﺸــﺮﻛﺘﻜﻢ ،أو ﰲ ﺣــﺎل
ﻋﺪم اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺿﺮورة ﻗﻴﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﺎ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻬﺎ ،ﻳﺮﺟﻰ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﻬﺎﺗﻒ رﻗﻢ  (XXX) XXX-XXXXﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺎﻋﺪة.
وﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺴﺎﻫﻤﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻓﻌﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻮﻇﻔﻴﻦ أﻧﻔﺴﻬﻢ.
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اﻻﺳﺘﻤﺎرة  — ١٣ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻌﺎﺷﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
اﻟﻘﺴﻢ أﻟﻒ :اﳌﻌﺎﻣﻼت واﳌﺮاﻛﺰ ﻋﺒﺮ اﳊﺪود اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻨﻈﻢ اﳌﺴﺎﻫﻤﺎت اﶈﺪدة
اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺻﻨﺎدﻳﻖ ﻣﻌﺎﺷﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا
)ﺗﺴﺠﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﺂﻻف اﻟﺪوﻻرات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ(
ا�ﻤﻮع
أﻟﻒ

اﳌﻌﺎﻣﻼت ﺣﺴﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎد )ﻳﺮﺟﻰ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ(
ﺑﺎء

ﺟﻴﻢ

دال

ﻣﺴﺎﻫﻤﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﳌﺘﺤﺼﻠﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﻴﻦ أو ﻣﻦ أرﺑﺎب ﻋﻤﻞ ﻣﻘﻴﻤﻴﻦ
ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﻢ ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﻴﻦ
 -١ﻣﺴﺎﻫﻤﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﳌﺘﺤﺼﻠﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ أﻓﺮاد ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﻤﻴﻦ
 -٢ﻣﺴﺎﻫﻤﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﳌﺘﺤﺼﻠﺔ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎت ﻣﻘﻴﻤﺔ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ
ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﻤﻴﻦ
 -٣ﻣﺴﺎﻫﻤﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﳌﺘﺤﺼﻠﺔ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﻤﺔ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ
ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﻤﻴﻦ

ﻣﺰاﻳﺎ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ إﱃ ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﻴﻦ

 -٤ﻣﺰاﻳﺎ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ إﱃ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﻤﻴﻦ
ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت  /ﺧﺼﻮم ﻣﻌﺎﺷﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﲡﺎه ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﻤﻴﻦ ﰲ ﻧﻈﻢ اﳌﺴﺎﻫﻤﺎت اﶈﺪدة
 -٥اﳌﺮﻛﺰ ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻔﺘﺮة
 -٦اﻟﺘﻐﻴﺮات ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﳌﺴﺎﻫﻤﺎت اﳌﺘﺤﺼﻠﺔ
ﳌﻮﻇﻔﻴﻦ  /ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﻤﻴﻦ
 -٧اﻟﺘﻐﻴﺮات ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﳌﺰاﻳﺎ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ إﱃ
ﻣﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ﰲ اﳋﺎرج

 -٨اﻟﺘﻐﻴﺮات ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻜﺎﺳﺐ وﺧﺴﺎﺋﺮ اﳊﻴﺎزة
اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺄ ﻋﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﳌﺘﺮاﻛﻤﺔ ﻟﻐﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﻴﻦ وﺗﺆﺛﺮ
ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ ﻷﺻﻮل ﺻﻨﺪوق ﻣﻌﺎﺷﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ

 -٩اﳌﺮﻛﺰ ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻔﺘﺮة
 -١٠اﻟﺪﺧــﻞ اﳌﻜﺘﺴــﺐ ﻣــﻦ اﺳــﺘﺜﻤﺎر اﳌﺴــﺘﺤﻘﺎت اﳌﺘﺮاﻛﻤــﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴــﻦ/
اﳌﺴــﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻏﻴــﺮ اﳌﻘﻴﻤﻴــﻦ ﰲ ﺻﻨــﺪوق ﻣﻌﺎﺷــﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋــﺪ ﻧﺘﻴﺠــﺔ اﻟﻔﻮاﺋــﺪ
وأرﺑــﺎح اﻷﺳــﻬﻢ واﻟﺮﻳــﻮع اﻟﻔﻌﻠﻴــﺔ اﳌﻜﺘﺴــﺒﺔ ﻣــﻦ أﺻــﻮل اﳋﻄــﺔ .ﻳﺮﺟــﻰ
اﺳﺘﺒﻌﺎد ﻣﻜﺎﺳﺐ وﺧﺴﺎﺋﺮ اﳊﻴﺎزة.

ﻫﺎء

واو
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اﻟﻘﺴﻢ ﺑﺎء :اﳌﻌﺎﻣﻼت واﳌﺮاﻛﺰ ﻋﺒﺮ اﳊﺪود اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻨﻈﻢ اﳌﺰاﻳﺎ اﶈﺪدة
اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺻﻨﺎدﻳﻖ ﻣﻌﺎﺷﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا
)ﺗﺴﺠﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﺂﻻف اﻟﺪوﻻرات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ(
ا�ﻤﻮع
أﻟﻒ

اﳌﻌﺎﻣﻼت ﺣﺴﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎد )ﻳﺮﺟﻰ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ(
ﺑﺎء

ﺟﻴﻢ

ﻣﺴﺎﻫﻤﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﳌﺘﺤﺼﻠﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﻴﻦ أو ﻣﻦ أرﺑﺎب ﻋﻤﻞ ﻣﻘﻴﻤﻴﻦ
ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﻢ ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﻴﻦ

دال

ﻫﺎء

واو

 -١ﻣﺴﺎﻫﻤﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﳌﺘﺤﺼﻠﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ أﻓﺮاد ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﻤﻴﻦ
 -٢ﻣﺴﺎﻫﻤﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﳌﺘﺤﺼﻠﺔ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎت ﻣﻘﻴﻤﺔ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ
ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﻤﻴﻦ
 -٣ﻣﺴﺎﻫﻤﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﳌﺘﺤﺼﻠﺔ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﻤﺔ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ
ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﻤﻴﻦ

ﻣﺰاﻳﺎ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ إﱃ ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﻴﻦ

 -٤ﻣﺰاﻳﺎ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ إﱃ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ
اﳌﺰاﻳﺎ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ اﳌﻠﺘﺰم ﺑﻬﺎ ﰲ ﻧﻈﻢ اﳌﺰاﻳﺎ اﶈﺪدة ﲡﺎه ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﻤﻴﻦ
 -٥اﳌﺮﻛﺰ ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻔﺘﺮة
 -٦اﻟﺘﻐﻴﺮات ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﳌﺰاﻳﺎ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﻘﺒﺾ
ﳌﻮﻇﻔﻴﻦ/ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﻤﻴﻦ
 -٦اﻟﺘﻐﻴﺮات ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﳌﺰاﻳﺎ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ إﱃ
ﻣﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ﰲ اﳋﺎرج
 -٧اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ اﳌﺰاﻳﺎ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ اﳌﻠﺘﺰم ﺑﻬﺎ ﲡﺎه ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ/ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﻤﻴﻦ
ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﳋﺪﻣﺎت

 -٨اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ اﳌﺰاﻳﺎ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ اﳌﻠﺘﺰم ﺑﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻜﻠﻔﺔ
١
اﻟﻔﺎﺋﺪة
 -٩ﻳﺮﺟــﻰ ذﻛــﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎت ﻋــﻦ اﻟﺰﻳــﺎدة  /اﻻﻧﺨﻔــﺎض ﰲ اﳌﺰاﻳــﺎ اﳌﺘﻮﻗﻌــﺔ اﳌﻠﺘــﺰم
ﺑﻬــﺎ ﺧــﻼل اﻟﻔﺘــﺮة اﶈﺎﺳــﺒﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠــﺔ اﳌﻜﺎﺳــﺐ واﳋﺴــﺎﺋﺮ اﻻﻛﺘﻮارﻳــﺔ
اﻟﻨﺎﺷــﺌﺔ ﻋــﻦ اﻟﻔــﺮق ﺑﻴــﻦ اﻟﺘﻘﺪﻳــﺮات اﳌﺘﻮﻗﻌــﺔ واﻟﻘﻴــﻢ اﻟﻔﻌﻠﻴــﺔ ﰲ
ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ /اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﻴﻦ.
 -١٠اﳌﺮﻛﺰ ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻔﺘﺮة

اﻟﻘﺴﻢ ﺟﻴﻢ :ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺒﻠﻐﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ
ﻳﺮﺟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻋﻦ أي ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ أﺟﺮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺧﺎﻃﺌﺔ أﺑﻠﻐﺖ ﰲ اﻟﺴﺎﺑﻖ.

 -١وﻓﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻋﺪ ﶈﺎﺳــﺒﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺸــﺎﺋﻌﺔ ،ﲢﺴــﺐ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻛﺤﺎﺻﻞ ﺿﺮب ﺳــﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﰲ اﳌﺰاﻳﺎ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ اﳌﻠﺘﺰم ﺑﻬﺎ ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻔﺘﺮة اﶈﺎﺳــﺒﻴﺔ .وﺳــﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﺳــﻌﺮ ﺧﺼﻢ ﺗﻘﺪﻳﺮي
ﻳﻌﻜــﺲ اﻟﺴــﻌﺮ اﻟﺴــﻮﻗﻲ اﳌﺴــﺘﺨﺪم ﰲ اﻟﻮﻗــﺖ اﳊــﺎﱄ ﰲ ﺗﺴــﻮﻳﺔ اﳌﺰاﻳــﺎ اﳌﺴــﺘﺤﻘﺔ ،أو ﻗــﺪ ﻳﻜــﻮن ﺳــﻌﺮا ﻳﺘــﻢ ﲢﺪﻳــﺪه ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس اﻟﻌﺎﺋــﺪ اﳌﺘﻮﻗــﻊ ﻋﻠــﻰ أدوات اﻟﺪﺧــﻞ اﻟﺜﺎﺑــﺖ ﻋﺎﻟﻴــﺔ اﳉــﻮدة )ﻣﺜــﻞ اﻟﺴــﻨﺪات
اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ(.

استمارات املسح النموذجية

اﻟﻘﺴﻢ دال :أﺳﺌﻠﺔ ﺧﺘﺎﻣﻴﺔ
ﻳﺮﺟﻰ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎرة ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺻﺤﻴﺤﺔ ،ﻣﻊ وﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ ﺑﻴﻦ اﻷﻗﻮاس ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ وﺷﻄﺐ اﻟﻌﺒﺎرات ﻏﻴﺮ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ.
] [ اﺳﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﰲ اﻟﺼﻔﺤﺔ  ١ﺻﺤﻴﺢ / .ﺗﻢ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻻﺳﻢ واﻟﻌﻨﻮان ﰲ اﻟﺼﻔﺤﺔ .١
] [ ﺗﻢ إدﺧﺎل ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﺴﺆول اﻻﺗﺼﺎل ﰲ اﻟﺼﻔﺤﺔ .١
] [ ﺗﻢ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻘﺴﻢ أﻟﻒ اﱃ اﻟﻘﺴﻢ ﺑﺎء وﻓﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت.
] [ ﱂ ﻳﺘﻢ إﺟﺮاء ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ / .ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺴﻢ ﻫﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﳌﻠﺤﻮﻇﺔ اﻟﺘﻲ أﺟﺮﻳﺖ ﻋﻠﻰ
ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
[ ] ﺗﻢ إﻋﺪاد ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻻﺳﺘﻤﺎرة ﻟﻼﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻬﺎ ﰲ ﺳﺠﻼﺗﻨﺎ.
اﺳﻢ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎرة:
اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ:

539

540

مرشد جتميع بيانات ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل

اﻟﺸﻌﺎر

ﻣﺴﺢ ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت
اﻻﺳﺘﻤﺎرة  — ١٤اﻟﺴﻔﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ

ﻳﺮﺟﻰ ﺗﺼﺤﻴﺢ
أي أﺧﻄﺎء ﰲ
ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺻﻴﻒ

___________
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
اﻟﺮﻗﻢ اﳌﺮﺟﻌﻲ

ﻗﺴﻢ ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت
وزارة اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ
أرﻛﺎدﻳﺎ
(XXX) XXX-XXXX
ﻫﺎﺗﻒ
(XXX) XXX-XXXX
ﻓﺎﻛﺲ
اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﱐbop@stat.com :
اﻻﺳﺘﻼم
اﻟﺘﻨﻘﻴﺢ
اﳌﺮاﺟﻌﺔ

ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻓﻘﻂ

اﻟﺮﺑﻊ اﳌﻨﺘﻬﻲ ﰲ ﺷﻬﺮ /ﻳﻮم /ﺳﻨﺔ
ﻳﺮﺟﻰ ﻗﺮاءة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎرة.
ﺳــﻠﻄﺔ ﺟﻤــﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت :ﺑﻤﻮﺟــﺐ ﻗﺎﻧــﻮن اﻹﺣﺼــﺎءات ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨــﺪا ،ﻳﻨﺒﻐــﻲ ﻷﺣــﺪ ﳑﺜﻠــﻲ اﻟﺴــﻔﺎرة أو اﳌﺆﺳﺴــﺔ اﻟﺘــﻲ ﺗــﻢ إرﺳــﺎل ﻫــﺬه اﻻﺳــﺘﻤﺎرة إﻟﻴﻬــﺎ
اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻫﺬه اﻻﺳﺘﻤﺎرة وإﻋﺎدﺗﻬﺎ إﱃ وزارة اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ.
اﻟﺴﺮﻳﺔ :ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺣﺼﺎءات ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا ﻳﻜﻔﻞ ﺳﺮﻳﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬه اﻻﺳﺘﻤﺎرة.
اﻟﻐــﺮض ﻣــﻦ ﺟﻤــﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت :ﲡﻤــﻊ ﻫــﺬه اﻻﺳــﺘﻤﺎرة ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎت ﺳــﻴﺘﻢ اﺳــﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﰲ إﻋــﺪاد إﺣﺼــﺎءات ﻣﻴــﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋــﺎت ﻟﺪوﻟــﺔ ﻧﻴﻮﻟﻨــﺪا ﺑﺸــﺄن
ﻣﻌﺎﻣــﻼت اﻟﺴــﻔﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴــﺔ واﳌﺆﺳﺴــﺎت اﻟﺪوﻟﻴــﺔ اﻟﺘــﻲ ﻳﻘــﻊ ﻣﻘﺮﻫــﺎ ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨــﺪا .وﺗﻨﺸــﺮ ﻫــﺬه اﻹﺣﺼــﺎءات ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس رﺑــﻊ ﺳــﻨﻮي ﰲ ﻣﻴــﺰان
اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ووﺿﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺪوﱄ اﻟﺬي ﺗﺼﺪره وزارة اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ.
ﻣﻮﻋﺪ اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ :ﻳﺮﺟﻰ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎرة وإﻋﺎدﺗﻬﺎ ﰲ ﻣﻮﻋﺪ ﻏﺎﻳﺘﻪ ﺷﻬﺮ /ﻳﻮم /ﺳﻨﺔ.
ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ :ﻳﺮﺟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻻﺳﺘﻤﺎرة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺒﺮﻳﺪ )اﻟﻌﻨﻮان( أو اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﱐ ).(bop@stat.com
اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات :ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻗﺪ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻣﺘﺎﺣﺔ ﰲ ﺳﺠﻼﺗﻜﻢ .وﻳﻜﺘﻔﻰ ﰲ ﻫﺬه اﳊﺎﻻت ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺪﻳﺮات دﻗﻴﻘﺔ.
اﳌﺴــﺎﻋﺪة :ﻟﻼﺳﺘﻔﺴــﺎرات أو ﻃﻠــﺐ اﳌﺴــﺎﻋﺪة ﺑﺨﺼــﻮص ﻫــﺬه اﻻﺳــﺘﻤﺎرة ،ﻳﺮﺟــﻰ اﻻﺗﺼــﺎل ﺑﺎﻟﻬﺎﺗــﻒ رﻗــﻢ  (XXX) XXX-XXXXأو إرﺳــﺎل ﺑﺮﻳــﺪ
إﻟﻜﺘﺮوﱐ إﱃ .bop@stat.com
ﻣﻊ ﺟﺰﻳﻞ اﻟﺸﻜﺮ :ﻧﻘﺪر ﺣﺴﻦ ﺗﻌﺎوﻧﻜﻢ اﻟﺬي ﻳﻜﻔﻞ دﻗﺔ إﺣﺼﺎءات ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ووﺿﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺪوﱄ.
ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎرة ،ﻳﺮﺟﻰ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻨﺴﺨﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﺳﺠﻼﺗﻜﻢ.
ﺟﻮن ﺳﻤﻴﺚ
ﺧﺒﻴﺮ إﺣﺼﺎﺋﻲ
ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا
إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﻳﻜﻢ أي اﺳﺘﻔﺴﺎرات ﺑﺸﺄن ﻫﺬه اﻻﺳﺘﻤﺎرة ،ﻳﺮﺟﻰ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﺸﺨﺺ اﳌﻮﺿﺤﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻪ أدﻧﺎه:
اﻻﺳﻢ:

رﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ:

اﳌﺴﻤﻰ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ:

(رﻣﺰ اﳌﻨﻄﻘﺔ )

رﻗﻢ اﻟﻔﺎﻛﺲ:

)

(

رﻣﺰ اﳌﻨﻄﻘﺔ
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اﻻﺳﺘﻤﺎرة  — ١٤اﻟﺴﻔﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ
اﻟﻘﺴﻢ أﻟﻒ :ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﺪد اﳌﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺧﻼل رﺑﻊ اﻟﺴﻨﺔ
 -١اﳌﻮﻇﻔﻮن اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﻮن وﻣﻮﻇﻔﻮ اﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺎت واﳌﻮﻇﻔﻮن اﻷﺟﺎﻧﺐ اﻵﺧﺮون
 -٢اﳌﻮﻇﻔﻮن اﳌﻌﻴﻨﻮن ﳏﻠﻴﺎ

اﻟﻘﺴﻢ ﺑﺎء :اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ واﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا ﺧﻼل رﺑﻊ اﻟﺴﻨﺔ
)ﺗﺴﺠﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﺂﻻف اﻟﺪوﻻرات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ ﻣﺎ ﻋﺪا ﰲ اﻟﺒﻨﺪ )٤ب((

 -٣ﻣﻮﻇﻔﻮن ﳏﻠﻴﻮن
)أ( اﻷﺟﻮر واﻟﺮواﺗﺐ اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ إﱃ ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ ﳏﻠﻴﻴﻦ )ﺑﻤﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ وﻗﺒﻞ ﺧﺼﻢ ﺿﺮاﺋﺐ اﻟﺪﺧﻞ(
)ب( ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ رب اﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
 -٤اﳌﻮﻇﻔﻮن اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﻮن وﻣﻮﻇﻔﻮ اﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺎت وﻣﻮﻇﻔﻮن أﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮون
)أ( اﻷﺟﻮر واﻟﺮواﺗﺐ اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ إﱃ اﳌﻮﻇﻔﻴﻦ )ﺑﻤﺎ ﰲ ذﻟﻚ أي ﻧﻔﻘﺎت ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﳌﻮﻇﻔﻴﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻨﻈﻤﺘﻜﻢ إﱃ
ﻣﻨﻈﻤﺎت أﺧﺮى ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا(
)ب( ﰲ ﺗﻘﺪﻳﺮﻛﻢ ،ﻛﻢ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺎ ﺗﻢ ﺻﺮﻓﻪ ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا ﻣﻦ اﳌﺒﻠﻎ اﳌﺴﺠﻞ ﰲ )أ(؟
 -٥ﻧﻔﻘــﺎت ﺗﺸــﻐﻴﻠﻴﺔ أﺧــﺮى ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨــﺪا )ﺑﻤــﺎ ﰲ ذﻟــﻚ أي ﻧﻔﻘــﺎت ﻋﻠــﻰ اﻟﻠــﻮازم واﳌﻌــﺪات اﳌﻜﺘﺒﻴــﺔ ،واﻟﻮﻗــﻮد واﳌﺮاﻓــﻖ  -ﻛﺨﺪﻣــﺎت
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻬﺎﺗﻒ  ، -واﻟﺮﺳﻮم ،واﻟﺮﻳﻮع ،وﻧﻔﻘﺎت اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺮوﻳﺤﻴﺔ ﰲ ﺳﻴﺎق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺮﺳﻤﻲ ،وﺗﺄﺟﻴﺮ وﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺴﻴﺎرات(
 -٦اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا
)أ( ﺷﺮاء أراض
)ب( ﺷﺮاء ﻣﺒﺎن وﻧﻔﻘﺎت ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل اﻟﺒﻨﺎء وﲢﺴﻴﻦ اﳌﺒﺎﱐ
)ج( أﺧﺮى )ﻳﺮﺟﻰ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ(
 -٧أﺧﺮى )ﻳﺮﺟﻰ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ(

اﻟﻘﺴﻢ ﺟﻴﻢ :اﳌﺘﺤﺼﻼت اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا ﺧﻼل رﺑﻊ اﻟﺴﻨﺔ
)ﺗﺴﺠﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﺂﻻف اﻟﺪوﻻرات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ(

) -٨أ( ﺑﻴﻊ أراض
)ب( ﺑﻴﻊ ﻣﺒﺎن
)ج( ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻴﻊ أﺧﺮى )ﻳﺮﺟﻰ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ(
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اﻟﻘﺴﻢ دال :اﳌﻨﺢ واﳌﺴﺎﻋﺪات اﻷﺧﺮى اﳌﻘﺪﻣﺔ إﱃ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا ﺧﻼل رﺑﻊ اﻟﺴﻨﺔ
)ﺗﺴﺠﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﺂﻻف اﻟﺪوﻻرات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ(

 -٩ﻣﻨﺢ ﻧﻘﺪﻳﺔ رﺳﻤﻴﺔ
)أ( ﻧﻔﻘﺎت ﻣﺘﻜﺮرة
)ب( ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺮوﻋﺎت
)ج( أﺧﺮى )ﻳﺮﺟﻰ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ(
 -١٠ﻣﺴﺎﻋﺪات أﺧﺮى
)أ( ﺳﻠﻊ
)ب( ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻓﻨﻴﺔ
)ج( اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ اﻟﺪﻳﻦ
)د( ﻣﻨﺢ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
)ه (-ﺧﺪﻣﺎت أﺧﺮى
)و( أﺧﺮى )ﻳﺮﺟﻰ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ(
 -١١ﻣﺴﺎﻋﺪات ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ )ﻳﺮﺟﻰ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ(
) -١٢ﺗﺴﺘﻮﰲ اﻟﺴﻔﺎرات ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ إذا ﺗﻮاﻓﺮت ﻟﻬﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ( اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻨﺢ واﳌﺴﺎﻋﺪات اﳌﻘﺪﻣﺔ
إﱃ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺧﺎﺻﺔ )ﻛﻮﻛﺎﻻت اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ واﳌﻨﻈﻤﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻟﻜﻨﺎﺋﺲ( ﰲ ﺑﻠﺪ اﻟﺴﻔﺎرة

اﻟﻘﺴﻢ ﻫﺎء :ﻗﺮوض رﺳﻤﻴﺔ إﱃ ﻣﻘﻴﻤﻴﻦ ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا
)ﺗﺴﺠﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﺂﻻف اﻟﺪوﻻرات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ(

اﺳﻢ اﳌﻘﺘﺮض
أﻟﻒ

ﻋﻤﻠﺔ اﻟﻘﺮض
ﺑﺎء

اﳌﺮﻛﺰ ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ
رﺑﻊ اﻟﺴﻨﺔ

اﳌﺴﺤﻮﺑﺎت
ﺧﻼل
رﺑﻊ اﻟﺴﻨﺔ

اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﺴﺪدة
ﺧﻼل
رﺑﻊ اﻟﺴﻨﺔ

ﺟﻴﻢ

دال

ﻫﺎء

اﻟﻔﺎﺋﺪة اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ
اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻷﺧﺮى اﳌﺮﻛﺰ ﰲ
ﰲ اﳌﺮﻛﺰ ﻧﻬﺎﻳﺔ رﺑﻊ اﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ اﳌﻘﺘﺮض
واو

زاي

ﺣﺎء

اﻟﻘﺮوض

اﳌﺘﺄﺧﺮات

ﻣﻠﺤﻮﻇــﺔ :ﻣﺪﻓﻮﻋــﺎت اﻟﺴــﺪاد واﻟﻔﺎﺋــﺪة اﻟﺘــﻲ ﺗﺴــﺘﺤﻖ ﺧــﻼل رﺑــﻊ اﻟﺴــﻨﺔ وﱂ ﺗﺪﻓــﻊ ﻳﻨﺒﻐــﻲ إدراﺟﻬــﺎ ﲢــﺖ اﻟﻘــﺮوض ﻛﻤﺪﻓﻮﻋــﺎت ﺳــﺪاد وﻓﺎﺋــﺪة وإدراﺟﻬــﺎ ﲢــﺖ
اﳌﺘﺄﺧــﺮات ﻛﻤﺴــﺤﻮﺑﺎت .وﺗﻘﻴــﺪ دﻳــﻮن اﳌﻘﻴﻤﻴــﻦ ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨــﺪا اﳌﺘﻨــﺎزل ﻋﻨﻬــﺎ ﻛﻤﺪﻓﻮﻋــﺎت ﺳــﺪاد )ﺑﻴﻨﻤــﺎ ﺗﻘﻴــﺪ اﻟﺪﻳــﻮن اﳌﺸــﻄﻮﺑﺔ ﺿﻤــﻦ اﻟﺘﻐﻴــﺮات اﻷﺧــﺮى( ،وﺗﻘﻴــﺪ
اﻟﺪﻳﻮن اﳌﺘﻨﺎزل ﻋﻨﻬﺎ ﰲ اﻟﺒﻨﺪ ) ١٠ﺟﻴﻢ( أﻳﻀﺎ.
ﻳﺮﺟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻋﻦ أي ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺒﻠﻐﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻮد واو.
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اﻟﻘﺴﻢ ﻫﺎء :ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺒﻠﻐﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ
ﻳﺮﺟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻋﻦ أي ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ أﺟﺮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺧﺎﻃﺌﺔ أﺑﻠﻐﺖ ﰲ اﻟﺴﺎﺑﻖ.

اﻟﻘﺴﻢ واو :أﺳﺌﻠﺔ ﺧﺘﺎﻣﻴﺔ
ﻳﺮﺟﻰ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎرة ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺻﺤﻴﺤﺔ ،ﻣﻊ وﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ ﺑﻴﻦ اﻷﻗﻮاس ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ وﺷﻄﺐ اﻟﻌﺒﺎرات ﻏﻴﺮ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ.
] [ اﺳﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﰲ اﻟﺼﻔﺤﺔ  ١ﺻﺤﻴﺢ / .ﺗﻢ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻻﺳﻢ واﻟﻌﻨﻮان ﰲ اﻟﺼﻔﺤﺔ .١
] [ ﺗﻢ إدﺧﺎل ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﺴﺆول اﻻﺗﺼﺎل ﰲ اﻟﺼﻔﺤﺔ .١
] [ ﺗﻢ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻘﺴﻢ أﻟﻒ اﱃ اﻟﻘﺴﻢ دال وﻓﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت.
[ ] ﰲ اﻟﻘﺴــﻢ ﻫــﺎء ،اﳌﺒﺎﻟــﻎ ﰲ اﻟﻌﻤــﻮد زاي = اﳌﺒﺎﻟــﻎ ﰲ اﻷﻋﻤــﺪة ﺟﻴــﻢ  +دال – ﻫــﺎء  +واو .ﻣﺪﻓﻮﻋــﺎت اﻟﺴــﺪاد واﻟﻔﺎﺋــﺪة اﳌﺴــﺘﺤﻘﺔ ﻏﻴــﺮ اﳌﺴــﺪدة ﺗــﻢ ﻗﻴﺪﻫــﺎ
وﻓﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﰲ اﻟﻮاردة ﰲ ﻗﺴﻢ اﳌﺘﺄﺧﺮات ﰲ اﻟﻘﺴﻢ ﻫﺎء .ﺗﻢ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﺒﻠﻐﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻮد واو.
] [ ﱂ ﻳﺘﻢ إﺟﺮاء ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ / .ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺴﻢ ﻫﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﳌﻠﺤﻮﻇﺔ اﻟﺘﻲ أﺟﺮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت
اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
] [ ﺗﻢ إﻋﺪاد ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻻﺳﺘﻤﺎرة ﻟﻼﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻬﺎ ﰲ ﺳﺠﻼﺗﻨﺎ.
اﺳﻢ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎرة:
اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ
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اﻟﺸﻌﺎر

ﻣﺴﺢ ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت
اﻻﺳﺘﻤﺎرة  — ١٥ﻣﻨﻈﻤﺎت اﳌﻌﻮﻧﺔ اﳋﺎﺻﺔ واﳌﻨﻈﻤﺎت اﳋﻴﺮﻳﺔ

ﻳﺮﺟﻰ ﺗﺼﺤﻴﺢ
أي أﺧﻄﺎء ﰲ
ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺻﻴﻒ

___________
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
اﻟﺮﻗﻢ اﳌﺮﺟﻌﻲ

ﻗﺴﻢ ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت
وزارة اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ
أرﻛﺎدﻳﺎ

(XXX) XXX-XXXX
ﻫﺎﺗﻒ
(XXX) XXX-XXXX
ﻓﺎﻛﺲ
اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﱐbop@stat.com :

اﻻﺳﺘﻼم
اﻟﺘﻨﻘﻴﺢ
اﳌﺮاﺟﻌﺔ

ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻓﻘﻂ

اﻟﺮﺑﻊ اﳌﻨﺘﻬﻲ ﰲ ﺷﻬﺮ /ﻳﻮم /ﺳﻨﺔ
ﻳﺮﺟﻰ ﻗﺮاءة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎرة.
ﺳــﻠﻄﺔ ﺟﻤــﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت :ﺑﻤﻮﺟــﺐ ﻗﺎﻧــﻮن اﻹﺣﺼــﺎءات ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨــﺪا ،ﻳﻨﺒﻐــﻲ ﻷﺣــﺪ ﳑﺜﻠــﻲ اﳌﻨﻈﻤــﺔ اﻟﺘــﻲ ﺗــﻢ إرﺳــﺎل ﻫــﺬه اﻻﺳــﺘﻤﺎرة إﻟﻴﻬــﺎ اﺳــﺘﻴﻔﺎء
ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻫﺬه اﻻﺳﺘﻤﺎرة وإﻋﺎدﺗﻬﺎ إﱃ وزارة اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ.
اﻟﺴﺮﻳﺔ :ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺣﺼﺎءات ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا ﻳﻜﻔﻞ ﺳﺮﻳﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬه اﻻﺳﺘﻤﺎرة.
اﻟﻐــﺮض ﻣــﻦ ﺟﻤــﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت :ﲡﻤــﻊ ﻫــﺬه اﻻﺳــﺘﻤﺎرة ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎت ﺳــﻴﺘﻢ اﺳــﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﰲ إﻋــﺪاد إﺣﺼــﺎءات ﻣﻴــﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋــﺎت ووﺿــﻊ اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر
اﻟــﺪوﱄ ﻟﺪوﻟــﺔ ﻧﻴﻮﻟﻨــﺪا ﺑﺸــﺄن ﻣﻌﺎﻣــﻼت ﻣﻨﻈﻤــﺎت اﳌﻌﻮﻧــﺔ اﳋﺎﺻــﺔ واﳌﻨﻈﻤــﺎت اﳋﻴﺮﻳــﺔ .وﺗﻨﺸــﺮ ﻫــﺬه اﻹﺣﺼــﺎءات ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس رﺑﻊ ﺳــﻨﻮي ﰲ ﻣﻴﺰان
اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ووﺿﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺪوﱄ اﻟﺬي ﺗﺼﺪره وزارة اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ.
ﻣﻮﻋﺪ اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ :ﻳﺮﺟﻰ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎرة وإﻋﺎدﺗﻬﺎ ﰲ ﻣﻮﻋﺪ ﻏﺎﻳﺘﻪ ﺷﻬﺮ /ﻳﻮم /ﺳﻨﺔ.
ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ :ﻳﺮﺟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻻﺳﺘﻤﺎرة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺒﺮﻳﺪ )اﻟﻌﻨﻮان( أو اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﱐ ).(bop@stat.com
اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات :ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻗﺪ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻣﺘﺎﺣﺔ ﰲ ﺳﺠﻼﺗﻜﻢ .وﻳﻜﺘﻔﻰ ﰲ ﻫﺬه اﳊﺎﻻت ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺪﻳﺮات دﻗﻴﻘﺔ.
اﳌﺴــﺎﻋﺪة :ﻟﻼﺳﺘﻔﺴــﺎرات أو ﻃﻠــﺐ اﳌﺴــﺎﻋﺪة ﺑﺨﺼــﻮص ﻫــﺬه اﻻﺳــﺘﻤﺎرة ،ﻳﺮﺟــﻰ اﻻﺗﺼــﺎل ﺑﺎﻟﻬﺎﺗــﻒ رﻗــﻢ  (XXX) XXX-XXXXأو إرﺳــﺎل ﺑﺮﻳــﺪ
إﻟﻜﺘﺮوﱐ إﱃ .bop@stat.com
ﻣﻊ ﺟﺰﻳﻞ اﻟﺸﻜﺮ :ﻧﻘﺪر ﺣﺴﻦ ﺗﻌﺎوﻧﻜﻢ اﻟﺬي ﻳﻜﻔﻞ دﻗﺔ إﺣﺼﺎءات ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ووﺿﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺪوﱄ.
ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎرة ،ﻳﺮﺟﻰ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻨﺴﺨﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﺳﺠﻼﺗﻜﻢ.
ﺟﻮن ﺳﻤﻴﺚ
ﺧﺒﻴﺮ إﺣﺼﺎﺋﻲ
ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا
إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﻳﻜﻢ أي اﺳﺘﻔﺴﺎرات ﺑﺸﺄن ﻫﺬه اﻻﺳﺘﻤﺎرة ،ﻳﺮﺟﻰ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﺸﺨﺺ اﳌﻮﺿﺤﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻪ أدﻧﺎه:
اﻻﺳﻢ:
اﳌﺴﻤﻰ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ:

)

رﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ:

(

رﻗﻢ اﻟﻔﺎﻛﺲ:

(رﻣﺰ اﳌﻨﻄﻘﺔ )

رﻣﺰ اﳌﻨﻄﻘﺔ
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ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎرة  — ١٥ﻣﻨﻈﻤﺎت اﳌﻌﻮﻧﺔ اﳋﺎﺻﺔ واﳌﻨﻈﻤﺎت اﳋﻴﺮﻳﺔ
ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻹﺑﻼغ
ﻳﻨﺒﻐﻲ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎرة  ١٥ﺑﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﳌﺬﻛﻮرة ﰲ اﻟﺼﻔﺤﺔ رﻗﻢ  ١ﰲ ﻫﺬه اﻻﺳﺘﻤﺎرة  -ﻣﺎ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻗﺪ ﺗﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ
ﻣﻊ وزارة اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ.
اﳌﻘﻴﻤﻮن وﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﻴﻦ
ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻢ ﻫﻮ ﺷﺨﺺ أو ﺷﺮﻛﺔ أو أي ﻣﻨﻈﻤﺔ أﺧﺮى وﻳﻘﻊ ﻣﻘﺮ إﻗﺎﻣﺘﻪ اﳌﻌﺘﺎد ﰲ اﻗﺘﺼﺎد آﺧﺮ ﺑﺨﻼف ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا .وﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻔﺮوع واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت
ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﺔ واﻟﺘﻲ ﻳﻘﻊ ﻣﻘﺮﻫﺎ ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا ﺷﺮﻛﺎت ﻣﻘﻴﻤﺔ ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا .وﺑﺎﳌﺜﻞ ،ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻔﺮوع واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻊ ﻣﻘﺮﻫﺎ ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا
ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﻤﺔ .وﻣﻨﻈﻤﺎت اﳌﻌﻮﻧﺔ واﳌﻨﻈﻤﺎت اﳋﻴﺮﻳﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﻨﻈﻤﺎت اﳌﻌﻮﻧﺔ واﳌﻨﻈﻤﺎت اﳋﻴﺮﻳﺔ اﳌﻘﻴﻤﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﻤﺔ.
اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ إﱃ اﻟﺪوﻻر اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪي
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻗﻴﺪ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﻴﻢ ﺑﺂﻻف اﻟﺪوﻻرات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ ،وﻳﻨﺒﻐﻲ ﲢﻮﻳﻞ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ إﱃ اﻟﺪوﻻر اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪي ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﺘﻮﺳﻂ أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﺸﺮاء واﻟﺒﻴﻊ
اﻟﺴﺎرﻳﺔ ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ.
ﻫﻴﻜﻞ اﻻﺳﺘﻤﺎرة ١٥
اﻻﺳﺘﻤﺎرة  ١٥ﲡﻤﻊ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻋﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﳐﺘﺎرة ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﻬﺬه اﳌﻨﻈﻤﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﻘﻴﻤﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ.
وﻳﺠﻤﻊ اﻟﻘﺴﻢ أﻟﻒ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺬه اﳌﻨﻈﻤﺔ واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﻴﻦ ﻫﺬه اﳌﻨﻈﻤﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ.
وﻳﺠﻤﻊ اﻟﻘﺴﻢ ﺑﺎء ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻟﺪى ﻫﺬه اﳌﻨﻈﻤﺔ ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا واﳋﺎرج.
وﻳﺠﻤﻊ اﻟﻘﺴﻢ ﺟﻴﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﻣﺼﺎدر اﻟﺪﺧﻞ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﻬﺬه اﳌﻨﻈﻤﺔ.
وﻳﺠﻤﻊ اﻟﻘﺴﻢ دال ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﳌﻨﺢ وﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺼﺮف اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻔﺬﻫﺎ ﻫﺬه اﳌﻨﻈﻤﺔ ﰲ اﳋﺎرج.
اﻻﻗﺘﺼﺎد
ﻳﻄﻠﺐ ﻛﻞ ﺳﺆال ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻗﺘﺼﺎد اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ .ﻳﺮﺟﻰ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﺳﻢ اﻗﺘﺼﺎد إﻗﺎﻣﺔ اﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻢ.
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اﻻﺳﺘﻤﺎرة  — ١٥ﻣﻨﻈﻤﺎت اﳌﻌﻮﻧﺔ اﳋﺎﺻﺔ واﳌﻨﻈﻤﺎت اﳋﻴﺮﻳﺔ
اﻟﻘﺴﻢ أﻟﻒ :اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ
)ﺗﺴﺠﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﺂﻻف اﻟﺪوﻻرات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ(

ﻧﻌﻢ

ﻫﻞ ﻟﻬﺬه اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﰲ اﳋﺎرج؟
إذا ﻛﺎﻧــﺖ اﻹﺟﺎﺑــﺔ ﻻ ،اﻧﺘﻘــﻞ إﱃ اﻟﻘﺴــﻢ ﺑــﺎء.
ﻫﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ )أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺎم واﺣﺪ( أو ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻜﻮن ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ؟

]

[

ﻻ

]

[

ﻧﻌﻢ ]

[

ﻻ

]

[

اﳌﻌﺎﻣﻼت ﺣﺴﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎد
أﻟﻒ

ﺟﻴﻢ

ﺑﺎء

أ( اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳌﻘﺪم إﱃ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﰲ اﳋﺎرج
ب( اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳌﻘﺪم ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﰲ اﳋﺎرج

اﻟﻘﺴﻢ ﺑﺎء :ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﻴﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻟﺪى اﳌﻨﻈﻤﺔ
)ﺗﺴﺠﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﺂﻻف اﻟﺪوﻻرات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ(

اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا )ﻳﺮﺟﻰ ﲢﺪﻳﺪ
اﻗﺘﺼﺎد إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ(
ﺟﻴﻢ
ﺑﺎء
أﻟﻒ
 -١ﻋﺪد اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ
 -٢اﻷﺟﻮر واﻟﺮواﺗﺐ اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ:
)أ( ﻧﻘﺪا
)ب( ﰲ اﳊﺴﺎﺑﺎت اﶈﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﻟﺪى ﺑﻨﻮك ﻣﻘﻴﻤﺔ
)ج( ﰲ اﳊﺴﺎﺑﺎت اﶈﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﻟﺪى ﺑﻨﻮك أﺟﻨﺒﻴﺔ
)د( ﻋﻴﻨﻴ ًﺎ )ﻛﺎﻟﻐﺬاء واﻹﺳﻜﺎن واﳌﺰاﻳﺎ ﻏﻴﺮ
اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻷﺧﺮى(
 -٣ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ رب اﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﻧﻈﻢ اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
 -٤ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ﻧﻬﺎﻳﺔ اﳋﺪﻣﺔ

اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﰲ اﳋﺎرج
)ﻳﺮﺟﻰ ﲢﺪﻳﺪ اﻗﺘﺼﺎد إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ(
دال

ﻫﺎء

واو
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اﻟﻘﺴﻢ ﺟﻴﻢ :اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﰲ اﳋﺎرج
)ﺗﺴﺠﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﺂﻻف اﻟﺪوﻻرات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ(

اﻻﻗﺘﺼﺎد

اﻟﻌﻤﻠﺔ

اﳌﺮﻛﺰ ﰲ
ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻔﺘﺮة

أﻟﻒ

ﺑﺎء

ﺟﻴﻢ

اﻟﻮداﺋﻊ واﻟﻘﺮوض
واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات
اﻷﺧﺮى اﳉﺪﻳﺪة
اﳌﻘﺪﻣﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة

ﻣﺴﺤﻮﺑﺎت اﻟﻮداﺋﻊ
واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺧﺮى
وﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ﺳﺪاد
اﻟﻘﺮوض ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة

دال

اﻟﺘﻐﻴﺮات
اﻷﺧﺮى ﰲ
اﳌﺮﻛﺰ

ﻫﺎء

اﳌﺮﻛﺰ ﰲ
ﻧﻬﺎﻳﺔ رﺑﻊ
اﻟﺴﻨﺔ

اﻟﺪﺧﻞ
اﳌﺘﺤﺼﻞ
ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة

زاي

ﺣﺎء

واو

اﳊﺴﺎﺑﺎت ﰲ اﻟﺒﻨﻮك ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﺔ

اﻟﻘﺮوض اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ إﱃ ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﻴﻦ

اﺳﺘﺜﻤﺎرات أﺟﻨﺒﻴﺔ أﺧﺮى

اذﻛﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻋﻦ أي ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺒﻠﻐﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻮد واو.

اﻟﻘﺴﻢ دال :اﳌﻨﺢ واﳌﺴﺎﻋﺪات اﻷﺧﺮى اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﺣﺴﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎد
)ﺗﺴﺠﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﺂﻻف اﻟﺪوﻻرات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ(
اﻻﻗﺘﺼﺎد أﻟﻒ
 -١اﳌﻌﻮﻧﺎت اﳌﻨﺼﺮﻓﺔ
)أ( ﻧﻘﺪا
)ب( ﻋﻴﻨﻴ ًﺎ
)ج( أﺧﺮى )ﻳﺮﺟﻰ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ(
 -٢ﺗﺒﺮﻋﺎت رأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ
)أ( ﻣﻨﺢ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ

)ب( ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻓﻨﻴﺔ
)ج( أﺧﺮى )ﻳﺮﺟﻰ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ(

اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎء

اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺟﻴﻢ

.....
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اﻟﻘﺴﻢ ﻫﺎء :ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺒﻠﻐﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ

ﻳﺮﺟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻋﻦ أي ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ أﺟﺮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺧﺎﻃﺌﺔ أﺑﻠﻐﺖ ﰲ اﻟﺴﺎﺑﻖ.

اﻟﻘﺴﻢ واو :أﺳﺌﻠﺔ ﺧﺘﺎﻣﻴﺔ
ﻳﺮﺟﻰ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎرة ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺻﺤﻴﺤﺔ ،ﻣﻊ وﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ ﺑﻴﻦ اﻷﻗﻮاس ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ وﺷﻄﺐ اﻟﻌﺒﺎرات ﻏﻴﺮ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ.
] [ اﻹﺳﻢ واﻟﻌﻨﻮان ﰲ اﻟﺼﻔﺤﺔ  ١ﺻﺤﻴﺤﺎن / .ﺗﻢ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻻﺳﻢ واﻟﻌﻨﻮان ﰲ اﻟﺼﻔﺤﺔ .١
] [ ﺗﻢ إدﺧﺎل ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﺴﺆول اﻹﺗﺼﺎل ﰲ اﻟﺼﻔﺤﺔ .١
] [ ﺗﻢ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻘﺴﻢ أﻟﻒ إﱃ اﻟﻘﺴﻢ دال ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻤﺎرة وﻓﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت.
] [ ﰲ اﻟﺒﻨﺪ  ٨ﰲ اﻟﻘﺴﻢ ﺟﻴﻢ ،اﳌﺒﺎﻟﻎ ﰲ اﻟﻌﻤﻮد زاي = اﳌﺒﺎﻟﻎ ﰲ اﻷﻋﻤﺪة ﺟﻴﻢ  +دال – ﻫﺎء  +واو .ﺗﻢ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﺒﻠﻐﺔ ﰲ
اﻟﻌﻤﻮد واو.
] [ ﱂ ﻳﺘﻢ إﺟﺮاء ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ / .ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺴﻢ ﺟﻴﻢ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﳌﻠﺤﻮﻇﺔ اﻟﺘﻲ
أﺟﺮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
] [ ﺗﻢ إﻋﺪاد ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻻﺳﺘﻤﺎرة ﻟﻼﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻬﺎ ﰲ ﺳﺠﻼﺗﻨﺎ.
اﺳﻢ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎرة:
اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ:
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ﻣﺴﺢ ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت
اﻻﺳﺘﻤﺎرة  —١٦اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت اﳉﺎرﻳﺔ واﳌﻨﺢ واﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻔﻨﻴﺔ

ﻳﺮﺟﻰ ﺗﺼﺤﻴﺢ
أي أﺧﻄﺎء ﰲ
ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺻﻴﻒ

___________
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
اﻟﺮﻗﻢ اﳌﺮﺟﻌﻲ

ﻗﺴﻢ ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت
وزارة اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ
أرﻛﺎدﻳﺎ

ﻫﺎﺗﻒ
ﻓﺎﻛﺲ
اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﱐbop@stat.com :

(XXX) XXX-XXXX
(XXX) XXX-XXXX

اﻻﺳﺘﻼم
اﻟﺘﻨﻘﻴﺢ
اﳌﺮاﺟﻌﺔ

ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻓﻘﻂ

اﻟﺮﺑﻊ اﳌﻨﺘﻬﻲ ﰲ ﺷﻬﺮ /ﻳﻮم /ﺳﻨﺔ
ﻳﺮﺟﻰ ﻗﺮاءة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎرة.
ﺳﻠﻄﺔ ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت :ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺣﺼﺎءات ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا ،ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻷﺣﺪ ﳑﺜﻠﻲ اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت واﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إرﺳﺎل ﻫﺬه اﻻﺳﺘﻤﺎرة إﻟﻴﻬﺎ
اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻫﺬه اﻻﺳﺘﻤﺎرة وإﻋﺎدﺗﻬﺎ إﱃ وزارة اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ.
اﻟﺴﺮﻳﺔ :ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺣﺼﺎءات ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا ﻳﻜﻔﻞ ﺳﺮﻳﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬه اﻻﺳﺘﻤﺎرة.
اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت :ﲡﻤﻊ ﻫﺬه اﻻﺳﺘﻤﺎرة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺳﻴﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﰲ إﻋﺪاد إﺣﺼﺎءات ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ووﺿﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
اﻟﺪوﱄ ﻟﺪوﻟﺔ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا .وﺗﻨﺸﺮ ﻫﺬه اﻹﺣﺼﺎءات ﻋﻠﻰ أﺳﺎس رﺑﻊ ﺳﻨﻮي ﰲ ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ووﺿﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺪوﱄ اﻟﺬي ﺗﺼﺪره وزارة
اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ.
ﻣﻮﻋﺪ اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ :ﻳﺮﺟﻰ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎرة وإﻋﺎدﺗﻬﺎ ﰲ ﻣﻮﻋﺪ ﻏﺎﻳﺘﻪ ﺷﻬﺮ /ﻳﻮم /ﺳﻨﺔ.
ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ :ﻳﺮﺟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻻﺳﺘﻤﺎرة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺒﺮﻳﺪ )اﻟﻌﻨﻮان( أو اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﱐ ).(bop@stat.com
اﳌﺴﺎﻋﺪة :ﻟﻼﺳﺘﻔﺴﺎرات أو ﻃﻠﺐ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﺑﺨﺼﻮص ﻫﺬه اﻻﺳﺘﻤﺎرة ،ﻳﺮﺟﻰ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﻬﺎﺗﻒ رﻗﻢ  (XXX) XXX-XXXXأو إرﺳﺎل ﺑﺮﻳﺪ
إﻟﻜﺘﺮوﱐ إﱃ .bop@stat.com
ﻣﻊ ﺟﺰﻳﻞ اﻟﺸﻜﺮ :ﻧﻘﺪر ﺣﺴﻦ ﺗﻌﺎوﻧﻜﻢ اﻟﺬي ﻳﻜﻔﻞ دﻗﺔ إﺣﺼﺎءات ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ووﺿﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺪوﱄ.
ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎرة ،ﻳﺮﺟﻰ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻨﺴﺨﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﺳﺠﻼﺗﻜﻢ.
ﺟﻮن ﺳﻤﻴﺚ
ﺧﺒﻴﺮ إﺣﺼﺎﺋﻲ
ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا
إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﻳﻜﻢ أي اﺳﺘﻔﺴﺎرات ﺑﺸﺄن ﻫﺬه اﻻﺳﺘﻤﺎرة ،ﻳﺮﺟﻰ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﺸﺨﺺ اﳌﻮﺿﺤﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻪ أدﻧﺎه:
اﻻﺳﻢ:

اﳌﺴﻤﻰ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ:

رﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ:

)

(

رﻗﻢ اﻟﻔﺎﻛﺲ( :

رﻣﺰ اﳌﻨﻄﻘﺔ

)

رﻣﺰ اﳌﻨﻄﻘﺔ
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ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎرة  — ١٦اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت اﳉﺎرﻳﺔ واﳌﻨﺢ واﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻔﻨﻴﺔ
ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻹﺑﻼغ
ﺗﺴــﺘﻮﰲ ﺑﻴﺎﻧــﺎت اﻻﺳــﺘﻤﺎرة  ١٦اﻟﻜﻴﺎﻧــﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴــﺔ واﳌﻨﻈﻤــﺎت ﻏﻴــﺮ اﳊﻜﻮﻣﻴــﺔ واﻟﻜﻴﺎﻧــﺎت اﳌﺎﻧﺤــﺔ اﻟﺪوﻟﻴــﺔ أو اﶈﻠﻴــﺔ اﳌﺬﻛــﻮرة ﰲ اﻟﺼﻔﺤــﺔ  ١ﰲ
ﻫﺬه اﻻﺳﺘﻤﺎرة  -ﻣﺎ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻗﺪ ﺗﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻊ وزارة اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ.
اﳌﻘﻴﻤﻮن وﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﻴﻦ
ﻏﻴــﺮ اﳌﻘﻴــﻢ ﻫــﻮ ﺷــﺨﺺ أو ﺷــﺮﻛﺔ أو أي ﻣﻨﻈﻤــﺔ أﺧــﺮى وﻳﻘــﻊ ﻣﻘــﺮ إﻗﺎﻣﺘــﻪ اﳌﻌﺘــﺎد ﰲ اﻗﺘﺼــﺎد آﺧــﺮ ﺑﺨــﻼف ﻧﻴﻮﻟﻨــﺪا .وﺗﻜــﻮن اﳌﻨﻈﻤــﺎت ﻏﻴــﺮ اﳊﻜﻮﻣﻴــﺔ
اﶈﻠﻴﺔ ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا ﻣﻘﻴﻤﺔ ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا .وﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻮﻛﺎﻻت اﳌﺎﻧﺤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ أو اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﻤﺔ ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا.
اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ إﱃ اﻟﺪوﻻر اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪي
ﻳﻨﺒﻐــﻲ ﻗﻴــﺪ ﺟﻤﻴــﻊ اﻟﻘﻴــﻢ ﺑــﺂﻻف اﻟــﺪوﻻرات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳــﺔ ،وﻳﺮﺟــﻰ ﲢﻮﻳــﻞ اﳌﺒﺎﻟــﻎ ﺑﺎﻟﻌﻤــﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴــﺔ إﱃ اﻟــﺪوﻻر اﻟﻨﻴﻮﻟﻨــﺪي .وﻳﻨﺒﻐــﻲ ﲢﻮﻳــﻞ ﺟﻤﻴــﻊ
ﻣﺒﺎﻟﻎ اﳌﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﺘﻮﺳﻂ أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﺸﺮاء واﻟﺒﻴﻊ اﻟﺴﺎرﻳﺔ ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ.
ﻫﻴﻜﻞ وﻧﻄﺎق اﻻﺳﺘﻤﺎرة ١٦
ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻻﺳﺘﻤﺎرة  ١٦اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ إﺑﻼﻏﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس رﺑﻊ ﺳﻨﻮي/ﺳﻨﻮي ﺑﺸﺄن اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﻴﻦ ،ﺳﻮاء اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ أو اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ،
اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻠﻘﺎﻫﺎ اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا أو ﻳﺘﻠﻘﺎﻫﺎ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص )ﺑﻤﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﶈﻠﻴﺔ واﳌﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴﺮ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ(.
ﻛﺬﻟــﻚ ﲡﻤــﻊ ﺑﻴﺎﻧــﺎت ﻋــﻦ اﳌﺴــﺎﻋﺪة اﻟﻔﻨﻴــﺔ ﰲ ﺻــﻮرة ﺑﻌﺜــﺎت ﺧﺒــﺮاء اﳌﺮﺳــﻠﺔ إﱃ ﻧﻴﻮﻟﻨــﺪا ﲢــﺖ رﻋﺎﻳــﺔ ﺑﻠــﺪان أﺟﻨﺒﻴــﺔ ﻷﻏــﺮاض أﻋﻤــﺎل اﳌﺸــﺮوﻋﺎت.
واﻟﺘﻜﻠﻔــﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴــﺔ ﻟﺘﻠــﻚ اﳌﺸــﺮوﻋﺎت وﺗﻜﻠﻔــﺔ ﺟﻤﻴــﻊ اﻟﻌﻨﺎﺻــﺮ اﻟﻔﺮدﻳــﺔ ﺗﻤﺜــﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎت ﻣﻬﻤــﺔ ﻷﻏــﺮاض إﻋــﺪاد ﻣﻴــﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋــﺎت .وﺗﺘﻀﻤــﻦ ﻋﻨﺎﺻــﺮ
اﻟﺘﻜﻠﻔــﺔ اﻟﻨﻔﻘــﺎت اﻹدارﻳــﺔ اﳌﺘﺤﻤﻠــﺔ ﰲ اﻗﺘﺼــﺎد اﳉﻬــﺔ اﳌﺎﻧﺤــﺔ ﻏﻴــﺮ اﳌﻘﻴﻤــﺔ ،واﻟﺘﻜﻠﻔــﺔ اﳌﺘﺤﻤﻠــﺔ ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨــﺪا )ﻣﻘﺎﺑــﻞ اﻟﻨﻘــﻞ واﻟﺘﺮﺗﻴﺒــﺎت اﻹدارﻳــﺔ ﻋﻠــﻰ
ﺳــﺒﻴﻞ اﳌﺜــﺎل( ،واﻟﺮواﺗــﺐ اﳌﺪﻓﻮﻋــﺔ إﱃ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴــﻦ اﳌﻐﺘﺮﺑﻴــﻦ اﳌﻌﻴﻨﻴــﻦ ﻷﺟــﻞ ﻗﺼﻴــﺮ وإﱃ اﳌﻮﻇﻔﻴــﻦ اﳌﻌﻴﻨﻴــﻦ ﻷﺟــﻞ ﻃﻮﻳــﻞ واﳌﻮﻇﻔﻴــﻦ اﶈﻠﻴﻴــﻦ.
وﻳﺮﺟــﻰ إدراج ﺗﻮزﻳــﻊ ﺗﻘﺮﻳﺒــﻲ ﻷﻫــﻢ ﺧﺪﻣــﺎت اﳌﺴــﺎﻋﺪة اﻟﻔﻨﻴــﺔ اﳌﻘﺪﻣــﺔ إﱃ ﻧﻴﻮﻟﻨــﺪا )ﻣﺜــﻞ اﻻﺳﺘﺸــﺎرات واﶈﺎﺳــﺒﺔ واﻷﻋﻤــﺎل اﻹدارﻳــﺔ وﺗﺪرﻳــﺐ
اﳌﺪﻳﺮﻳﻦ واﳋﺪﻣﺎت اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة(.
وإذا ﻛﺎن اﻟﻜﻴــﺎن اﻟﻘﺎﺋــﻢ ﺑﺈﺑــﻼغ اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت ﻛﻴﺎﻧــﺎ ﺣﻜﻮﻣﻴــﺎ ،ﻳﻨﺒﻐــﻲ أن ﺗﺘﻀﻤــﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت اﳌﺒﻠﻐــﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳــﻼت اﻟﻨﻘﺪﻳــﺔ واﻟﻌﻴﻨﻴــﺔ ،واﳌﺴــﺎﻋﺪة اﻟﻔﻨﻴــﺔ اﻟﺘــﻲ
ﺗﺘﻠﻘﺎﻫﺎ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة واﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم إﱃ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﲢﺖ إﺷﺮاف اﳊﻜﻮﻣﺔ.
وإذا ﻛﺎن اﻟﻜﻴــﺎن اﻟﻘﺎﺋــﻢ ﺑﺈﺑــﻼغ اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت ﻛﻴﺎﻧــﺎ ﺧﺎﺻــﺎ )ﺑﻤــﺎ ﰲ ذﻟــﻚ اﳌﻨﻈﻤــﺎت ﺷــﺒﻪ اﳊﻜﻮﻣﻴــﺔ( ،ﻳﻨﺒﻐــﻲ أن ﺗﺘﻀﻤــﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت اﳌﺒﻠﻐــﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳــﻼت
اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻟﻌﻴﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻠﻘﺎﻫﺎ اﻟﻜﻴﺎن اﳋﺎص ﻣﺒﺎﺷﺮة.
وﰲ اﻟﻘﺴﻢ أﻟﻒ ،ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻗﻴﺪ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻟﻌﻴﻨﻴﺔ اﳌﺘﺤﺼﻠﺔ.
وﰲ اﻟﻘﺴﻢ ﺑﺎء ،ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻗﻴﺪ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻋﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﻠﻘﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻓﻨﻴﺔ ﰲ ﺻﻮرة أﻋﻤﺎل ﻣﺸﺮوﻋﺎت  /ﺑﻌﺜﺎت ﺧﺒﺮاء.
وﰲ ﺣﺎل ﻋﺪم اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻗﻴﺪﻫﺎ ،ﻳﺮﺟﻰ اﻻﺗﺼﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻗﻢ .(XXX) XXX-XXXX
رﻣﻮز اﻻﻗﺘﺼﺎدات
]ﻳﻮﻓﺮ ﻣﻌﺪو ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺮﻣﻮز اﻻﻗﺘﺼﺎدات[.

551

استمارات املسح النموذجية

اﻻﺳﺘﻤﺎرة  — ١٦اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت اﳉﺎرﻳﺔ واﳌﻨﺢ واﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻔﻨﻴﺔ
اﻟﻘﺴﻢ أﻟﻒ :اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻟﻌﻴﻨﻴﺔ اﻟﻮاردة إﱃ ﻛﻴﺎﻧﺎت ﻣﻘﻴﻤﺔ ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا
)ﺗﺴﺠﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﺂﻻف اﻟﺪوﻻرات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ(

اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت واﳌﻨﺢ ،ﻣﺎ ﻋﺪا اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻔﻨﻴﺔ

ﳎﻤﻮع اﻟﺴﻨﺔ

اﻟﺮﺑﻊ اﻷول

اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﱐ

ﺑﺎء

ﺟﻴﻢ

دال

أﻟﻒ
 -١اﳌﻨﺢ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻠﻘﺎﻫﺎ اﳊﻜﻮﻣﺔ

اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ

١

ﳎﻤﻮع اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت اﻟﻮاردة ﰲ ﺻﻮرة ﻣﻨﺢ ﻧﻘﺪﻳﺔ

٢

أ -ﻷﻏﺮاض ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻧﻔﻘﺎت ﺟﺎرﻳﺔ )ﻣﺜﻞ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻹدارﻳﺔ واﻟﺮواﺗﺐ(
ب -ﻷﻏﺮاض اﻗﺘﻨﺎء أﺻﻮل ﺛﺎﺑﺘﺔ )ﻣﺜﻞ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
وأﻋﻤﺎل اﻟﺒﻨﺎء وﺗﻜﻮﻳﻦ رأس اﳌﺎل(
 -٢اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻠﻘﺎﻫﺎ اﳊﻜﻮﻣﺔ
ﳎﻤﻮع اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ اﻟﻮاردة:

أ -اﻟﻠﻮازم اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻷﻏﺮاض اﻻﺳﺘﻬﻼك اﳉﺎري )اﻟﻠﻮازم اﳌﻜﺘﺒﻴﺔ
واﻷدوﻳﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ(
ب -اﻟﻠﻮازم اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻷﻏﺮاض إﺟﻤﺎﱄ ﺗﻜﻮﻳﻦ رأس اﳌﺎل )ﺗﺘﻀﻤﻦ
ﺗﻮﻓﻴﺮ أﺟﻬﺰة اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ وﻣﻮاد اﻟﺒﻨﺎء واﻵﻻت(
 -٣اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻠﻘﺎﻫﺎ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ،ﺑﻤﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴﺮ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
ﳎﻤﻮع اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت اﻟﻮاردة ﰲ ﺻﻮرة ﻣﻨﺢ ﻧﻘﺪﻳﺔ:
أ -ﻷﻏﺮاض ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻧﻔﻘﺎت ﺟﺎرﻳﺔ )ﻣﺜﻞ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻹدارﻳﺔ واﻟﺮواﺗﺐ(
ب -ﻷﻏﺮاض اﻗﺘﻨﺎء أﺻﻮل ﺛﺎﺑﺘﺔ )ﻣﺜﻞ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
وأﻋﻤﺎل اﻟﺒﻨﺎء وﺗﻜﻮﻳﻦ رأس اﳌﺎل(
 -٤اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻠﻘﺎﻫﺎ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ،ﺑﻤﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴﺮ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
ﳎﻤﻮع اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ اﻟﻮاردة:
أ -اﻟﻠﻮازم اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻷﻏﺮاض اﻻﺳﺘﻬﻼك اﳉﺎري )اﻟﻠﻮازم اﳌﻜﺘﺒﻴﺔ
واﻷدوﻳﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ(
ب -اﻟﻠﻮازم اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻷﻏﺮاض إﺟﻤﺎﱄ ﺗﻜﻮﻳﻦ رأس اﳌﺎل )ﺗﺘﻀﻤﻦ
ﺗﻮﻓﻴﺮ أﺟﻬﺰة اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ وﻣﻮاد اﻟﺒﻨﺎء واﻵﻻت(

 ١إذا ﻛﺎن اﻟﻜﻴﺎن اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﻹﺑﻼغ ﻛﻴﺎﻧﺎ ﺧﺎﺻﺎ ،ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﺪم اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻘﺴﻤﻴﻦ  ١و.٢
 ٢إذا ﻛﺎﻧﺖ اﳌﻨﺢ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺗﻬﺪف إﱃ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﳉﺎرﻳﺔ وﺗﻜﻮﻳﻦ رأس اﳌﺎل ،ﻳﺮﺟﻰ ﳏﺎوﻟﺔ ﺗﻮزﻳﻊ ﳎﻤﻮع اﳌﻨﺢ ﺣﺴﺐ اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ.

ﻫﺎء

اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ
واو
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اﻟﻘﺴﻢ ﺑﺎء :اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻔﻨﻴﺔ ﰲ ﺻﻮرة أﻋﻤﺎل ﻣﺸﺮوﻋﺎت  /ﺑﻌﺜﺎت ﺧﺒﺮاء اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻠﻘﺎﻫﺎ ﻛﻴﺎﻧﺎت ﻣﻘﻴﻤﺔ ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا
)ﺗﺴﺠﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﺂﻻف اﻟﺪوﻻرات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ(
اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻔﻨﻴﺔ

ﳎﻤﻮع اﻟﺴﻨﺔ
ﺑﺎء

أﻟﻒ

اﻟﺮﺑﻊ اﻷول

اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﱐ

ﺟﻴﻢ

 -١اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻠﻘﺎﻫﺎ اﳊﻜﻮﻣﺔ
ﳎﻤــﻮع ﺗﻜﻠﻔــﺔ اﳌﺸــﺮوع )ﺑﻤــﺎ ﰲ ذﻟــﻚ اﻟﺘﺨﻄﻴــﻂ واﻟﺘﻜﻠﻔــﺔ اﳌﺘﺤﻤﻠــﺔ
ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﻹﺑﻼغ واﻟﺮواﺗﺐ اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ(
ﻣﻨﻬﺎ
أ -ﳎﻤــﻮع اﻟﺘﻜﻠﻔــﺔ اﳌﺘﺤﻤﻠــﺔ ﰲ اﻻﻗﺘﺼــﺎد اﻟﻘﺎﺋــﻢ ﺑﺎﻹﺑــﻼغ )ﻣﺜــﻞ
ﺗﻜﻠﻔــﺔ اﻻﻧﺘﻘــﺎل داﺧــﻞ اﻻﻗﺘﺼــﺎد اﻟﻘﺎﺋــﻢ ﺑﺎﻹﺑــﻼغ واﻟﺘﺮﺗﻴﺒــﺎت
اﻹدارﻳﺔ وﺧﺪﻣﺎت اﻷﻋﻤﺎل(
ﻳﺮﺟﻰ إدراج ﺗﻮزﻳﻊ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﻟﻠﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﺘﺤﻤﻠﺔ )ﻳﺮﺟﻰ إدراج ﺻﻔﻮف إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻀﺮورة(
•
•
•

ب -ﻧﻘﺪﻳﺔ ﳏﻮﻟﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة إﱃ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﳌﺸﺮوﻋﺎت
ج -ﳎﻤﻮع اﻟﺮواﺗﺐ اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ ﰲ إﻃﺎر اﳌﺸﺮوع:
• اﻟﺮواﺗﺐ اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ إﱃ ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ ﳏﻠﻴﻴﻦ )ﻳﺮﺟﻰ ذﻛﺮ ﺗﻘﺪﻳﺮات
إن أﻣﻜﻦ(
• اﻟﺮواﺗﺐ اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ إﱃ ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ أﺟﺎﻧﺐ ﻣﻘﻴﻤﻴﻦ ﰲ اﻗﺘﺼﺎد ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا
اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﻹﺑﻼغ )اﳌﻘﻴﻤﻮن ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا ﳌﺪة ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺎم واﺣﺪ(
• اﻟﺮواﺗﺐ اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ إﱃ ﺧﺒﺮاء ﻣﻌﻴﻨﻴﻦ ﻷﺟﻞ ﻗﺼﻴﺮ )ﺧﺒﺮاء أﺟﺎﻧﺐ
٣
ﻳﻘﻴﻤﻮن ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﻹﺑﻼغ ﳌﺪة ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻋﺎم(
 -٢ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻔﻨﻴﺔ
ﻳﺮﺟــﻰ إدراج ﺗﻮزﻳــﻊ ﺗﻘﺮﻳﺒــﻲ ) (٪ﻷﻫــﻢ ﺧﺪﻣــﺎت اﳌﺴــﺎﻋﺪة اﻟﻔﻨﻴــﺔ
اﳌﻘﺪﻣــﺔ إﱃ اﻻﻗﺘﺼــﺎد اﻟﻘﺎﺋــﻢ ﺑﺎﻹﺑــﻼغ )ﻣﺜــﻞ اﻻﺳﺘﺸــﺎرات واﻟﺘﺪرﻳــﺲ
واﻹدارة وإدارة ﺷﺆون اﻟﺼﺤﺔ واﳋﺪﻣﺎت اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة(.

اﻟﻘﺴﻢ ﺟﻴﻢ :ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺒﻠﻐﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ
ﻳﺮﺟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻋﻦ أي ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ أﺟﺮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺧﺎﻃﺌﺔ أﺑﻠﻐﺖ ﰲ اﻟﺴﺎﺑﻖ.

 ٣ﻳﻤﻜﻦ اﻻﻛﺘﻔﺎء ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﺑﺈدراج ﺗﻘﺪﻳﺮات ﻟﻌﺪد اﳌﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻷﺟﻞ ﻗﺼﻴﺮ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﻹﺑﻼغ وﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺪة ﻋﻤﻠﻬﻢ.

دال

اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ
ﻫﺎء

واو

استمارات املسح النموذجية
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اﻟﻘﺴﻢ دال :أﺳﺌﻠﺔ ﺧﺘﺎﻣﻴﺔ
ﻳﺮﺟﻰ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎرة ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺻﺤﻴﺤﺔ ،ﻣﻊ وﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ ﺑﻴﻦ اﻷﻗﻮاس ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ وﺷﻄﺐ اﻟﻌﺒﺎرات ﻏﻴﺮ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ.
] [ اﻻﺳﻢ واﻟﻌﻨﻮان ﰲ اﻟﺼﻔﺤﺔ  ١ﺻﺤﻴﺤﺎن / .ﺗﻢ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻻﺳﻢ واﻟﻌﻨﻮان ﰲ اﻟﺼﻔﺤﺔ .١
] [ ﺗﻢ إدﺧﺎل ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﺴﺆول اﻻﺗﺼﺎل ﰲ اﻟﺼﻔﺤﺔ .١
] [ ﺗﻢ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻘﺴﻢ أﻟﻒ واﻟﻘﺴﻢ ﺑﺎء ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻤﺎرة وﻓﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت.
] [ ﱂ ﻳﺘﻢ إﺟﺮاء ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ / .ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺴﻢ ﺟﻴﻢ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﳌﻠﺤﻮﻇﺔ اﻟﺘﻲ أﺟﺮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت
اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
] [ ﺗﻢ إﻋﺪاد ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻻﺳﺘﻤﺎرة ﻟﻼﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻬﺎ ﰲ ﺳﺠﻼﺗﻨﺎ.
اﺳﻢ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎرة.:
اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ:
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اﻟﺸﻌﺎر

ﻣﺴﺢ ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت
اﻻﺳﺘﻤﺎرة  — ١٧اﳌﻄﺎﻟﺒﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﻤﻴﻦ واﳋﺼﻮم اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻬﻢ

ﻳﺮﺟﻰ ﺗﺼﺤﻴﺢ
أي أﺧﻄﺎء ﰲ
ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺻﻴﻒ

___________
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
اﻟﺮﻗﻢ اﳌﺮﺟﻌﻲ

ﻗﺴﻢ ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت
وزارة اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ
أرﻛﺎدﻳﺎ
(XXX) XXX-XXXX
ﻫﺎﺗﻒ
(XXX) XXX-XXXX
ﻓﺎﻛﺲ
اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﱐbop@stat.com :
اﻻﺳﺘﻼم
اﻟﺘﻨﻘﻴﺢ
اﳌﺮاﺟﻌﺔ

ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻓﻘﻂ

اﻟﺮﺑﻊ اﳌﻨﺘﻬﻲ ﰲ ﺷﻬﺮ /ﻳﻮم /ﺳﻨﺔ
ﻳﺮﺟﻰ ﻗﺮاءة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎرة.
ﺳــﻠﻄﺔ ﺟﻤــﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت :ﺑﻤﻮﺟــﺐ ﻗﺎﻧــﻮن اﻹﺣﺼــﺎءات ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨــﺪا ،ﻳﻨﺒﻐــﻲ ﻷﺣــﺪ ﳑﺜﻠــﻲ اﻟﺸــﺮﻛﺔ اﻟﺘــﻲ ﺗــﻢ إرﺳــﺎل ﻫــﺬه اﻻﺳــﺘﻤﺎرة إﻟﻴﻬــﺎ اﺳــﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧــﺎت ﻫــﺬه
اﻻﺳﺘﻤﺎرة وإﻋﺎدﺗﻬﺎ إﱃ وزارة اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ.
اﻟﺴﺮﻳﺔ :ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺣﺼﺎءات ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا ﻳﻜﻔﻞ ﺳﺮﻳﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬه اﻻﺳﺘﻤﺎرة.
اﻟﻐــﺮض ﻣــﻦ ﺟﻤــﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت :ﲡﻤــﻊ ﻫــﺬه اﻻﺳــﺘﻤﺎرة ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎت ﺳــﻴﺘﻢ اﺳــﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﰲ إﻋــﺪاد إﺣﺼــﺎءات ﻣﻴــﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋــﺎت ووﺿــﻊ اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر اﻟــﺪوﱄ ﻟﺪوﻟــﺔ
ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا .وﺗﻨﺸﺮ ﻫﺬه اﻹﺣﺼﺎءات ﻋﻠﻰ أﺳﺎس رﺑﻊ ﺳﻨﻮي ﰲ ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ووﺿﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺪوﱄ اﻟﺬي ﺗﺼﺪره وزارة اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ.
ﻣﻮﻋﺪ اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ :ﻳﺮﺟﻰ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎرة وإﻋﺎدﺗﻬﺎ ﰲ ﻣﻮﻋﺪ ﻏﺎﻳﺘﻪ ﺷﻬﺮ /ﻳﻮم /ﺳﻨﺔ.
ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ :ﻳﺮﺟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻻﺳﺘﻤﺎرة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺒﺮﻳﺪ )اﻟﻌﻨﻮان( أو اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﱐ ).(bop@stat.com
اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات :ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻗﺪ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻣﺘﺎﺣﺔ ﰲ ﺳﺠﻼﺗﻜﻢ .وﻳﻜﺘﻔﻰ ﰲ ﻫﺬه اﳊﺎﻻت ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺪﻳﺮات دﻗﻴﻘﺔ.
اﳌﺴﺎﻋﺪة :ﻟﻼﺳﺘﻔﺴﺎرات أو ﻃﻠﺐ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﺑﺨﺼﻮص ﻫﺬه اﻻﺳﺘﻤﺎرة ،ﻳﺮﺟﻰ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﻬﺎﺗﻒ رﻗﻢ  (XXX) XXX-XXXXأو إرﺳﺎل ﺑﺮﻳﺪ إﻟﻜﺘﺮوﱐ إﱃ
.bop@stat.com
ﻣﻊ ﺟﺰﻳﻞ اﻟﺸﻜﺮ :ﻧﻘﺪر ﺣﺴﻦ ﺗﻌﺎوﻧﻜﻢ اﻟﺬي ﻳﻜﻔﻞ دﻗﺔ إﺣﺼﺎءات ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ووﺿﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺪوﱄ.
ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎرة ،ﻳﺮﺟﻰ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻨﺴﺨﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﺳﺠﻼﺗﻜﻢ.
ﺟﻮن ﺳﻤﻴﺚ
ﺧﺒﻴﺮ إﺣﺼﺎﺋﻲ
ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا
إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﻳﻜﻢ أي اﺳﺘﻔﺴﺎرات ﺑﺸﺄن ﻫﺬه اﻻﺳﺘﻤﺎرة ،ﻳﺮﺟﻰ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﺸﺨﺺ اﳌﻮﺿﺤﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻪ أدﻧﺎه:
اﻻﺳﻢ:

رﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ:

اﳌﺴﻤﻰ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ:

رﻗﻢ اﻟﻔﺎﻛﺲ( :

(

رﻣﺰ اﳌﻨﻄﻘﺔ

رﻣﺰ اﳌﻨﻄﻘﺔ

)
)
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ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎرة  - ١٧اﳌﻄﺎﻟﺒﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﻤﻴﻦ واﳋﺼﻮم اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻬﻢ
ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻹﺑﻼغ
ﻳﺘﻢ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎرة  ١٧ﺑﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ )وأي ﺷﺮﻛﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا( اﳌﺬﻛﻮرة ﰲ اﻟﺼﻔﺤﺔ  ١ﰲ ﻫﺬه اﻻﺳﺘﻤﺎرة  -ﻣﺎ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻗﺪ ﺗﻢ اﻻﺗﻔﺎق
ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻊ وزارة اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ.
اﳌﻘﻴﻤﻮن وﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﻴﻦ
ﻏﻴــﺮ اﳌﻘﻴــﻢ ﻫــﻮ ﺷــﺨﺺ أو ﺷــﺮﻛﺔ أو أي ﻣﻨﻈﻤــﺔ أﺧــﺮى وﻳﻘــﻊ ﻣﻘــﺮ إﻗﺎﻣﺘــﻪ اﳌﻌﺘــﺎد ﰲ اﻗﺘﺼــﺎد آﺧــﺮ ﺑﺨــﻼف ﻧﻴﻮﻟﻨــﺪا .وﺗﻌﺘﺒــﺮ اﻟﻔــﺮوع واﻟﺸــﺮﻛﺎت اﻟﺘــﻲ ﺗﺘﺒﻊ ﺷــﺮﻛﺎت
ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﻤﺔ واﻟﺘﻲ ﻳﻘﻊ ﻣﻘﺮﻫﺎ ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا ﻛﻴﺎﻧﺎت ﻣﻘﻴﻤﺔ ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا .وﺑﺎﳌﺜﻞ ،ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻔﺮوع واﻟﺸﺮﻛﺎت ﰲ اﳋﺎرج اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻊ ﻣﻘﺮﻫﺎ ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا
ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﻤﺔ.
ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﺒﺎﺷﺮ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻜﻢ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻬﺎ:
• اﻟﺸــﺮﻛﺎت ﻏﻴــﺮ اﳌﻘﻴﻤــﺔ اﻟﺘــﻲ ﺗﻤﺘﻠــﻚ ﻓﻴﻬــﺎ ﺷــﺮﻛﺘﻜﻢ أو اﻟﺸــﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌــﺔ ﻟﻬــﺎ ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨــﺪا ﺣﺼــﺔ ﺗﺼﻮﻳﺘﻴــﺔ ﺗﺰﻳــﺪ ﻋﻠــﻰ  ،٪٥٠وﺗﻜــﻮن ﻫــﺬه اﻟﺸــﺮﻛﺎت ﻓﺮوﻋــﺎ
وﺷﺮﻛﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺷﺮﻛﺘﻜﻢ؛
• اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﺮﻛﺘﻜﻢ أو اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا ﺣﺼﺔ ﺗﺼﻮﻳﺘﻴﺔ ﺗﺘﺮاوح ﻣﻦ  ٪١٠إﱃ  ،٪٥٠وﺗﻜﻮن ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت
ﺷﺮﻛﺎت ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﺮﻛﺘﻜﻢ ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻮذ؛
• اﻟﺸــﺮﻛﺎت ﻏﻴــﺮ اﳌﻘﻴﻤــﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌــﺔ أو اﳌﺮﺗﺒﻄــﺔ اﳌﻤﻠﻮﻛــﺔ ﳌﺆﺳﺴــﺎت اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر اﳌﺒﺎﺷــﺮ ذي اﳌﻠﻜﻴــﺔ اﳌﺒﺎﺷــﺮة اﳌﻤﻠﻮﻛــﺔ ﻟﺸــﺮﻛﺘﻜﻢ ﰲ ﺳﻠﺴــﻠﺔ اﻟﺴــﻴﻄﺮة أو
اﻟﻨﻔﻮذ.
واﳌﺴــﺘﺜﻤﺮ اﳌﺒﺎﺷــﺮ ﻏﻴــﺮ اﳌﻘﻴــﻢ ﻫــﻮ ﻛﻴــﺎن ﻏﻴــﺮ ﻣﻘﻴــﻢ )أو ﳎﻤﻮﻋــﺔ ﻣــﻦ ﻏﻴــﺮ اﳌﻘﻴﻤﻴــﻦ اﳌﺮﺗﺒﻄﻴــﻦ( ﻳﻤﺘﻠــﻚ ﺣﺼــﺔ ﺗﺼﻮﻳﺘﻴــﺔ ﺗﺒﻠــﻎ  ٪١٠أو أﻛﺜــﺮ ﰲ ﻫــﺬه اﻟﺸــﺮﻛﺔ.
واﻟﺸــﺮﻛﺎت ﻏﻴــﺮ اﳌﻘﻴﻤــﺔ اﻟﺘــﻲ ﺗﻤــﺎرس اﻟﺴــﻴﻄﺮة أو درﺟــﺔ ﻛﺒﻴــﺮة ﻣــﻦ اﻟﻨﻔــﻮذ ﻋﻠــﻰ اﳌﺴــﺘﺜﻤﺮ اﳌﺒﺎﺷــﺮ ﻏﻴــﺮ اﳌﻘﻴــﻢ ذي اﳌﻠﻜﻴــﺔ اﳌﺒﺎﺷــﺮة ﺗﻌﺘﺒــﺮ أﻳﻀــﺎ ﻣﺴــﺘﺜﻤﺮﻳﻦ
ﻣﺒﺎﺷــﺮﻳﻦ ﻏﻴــﺮ ﻣﻘﻴﻤﻴــﻦ ﰲ ﺷــﺮﻛﺘﻜﻢ ﰲ ﺳﻠﺴــﻠﺔ اﻟﺴــﻴﻄﺮة أو اﻟﻨﻔــﻮذ .وﻣــﻦ اﻷﻣﺜﻠــﺔ اﻟﺸــﺎﺋﻌﺔ ﳌﺆﺳﺴــﺎت اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر اﳌﺒﺎﺷــﺮ ﻏﻴــﺮ اﳌﻘﻴﻤــﺔ اﳌﺮاﻛــﺰ اﻟﺮﺋﻴﺴــﻴﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴــﺔ
)ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻠﻔــﺮوع( واﻟﺸــﺮﻛﺎت اﻷم اﻷﺟﻨﺒﻴــﺔ )ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻠﺸــﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌــﺔ( .وﻗــﺪ ﻳﻮﺟــﺪ أﻛﺜــﺮ ﻣــﻦ ﻣﺴــﺘﺜﻤﺮ ﻣﺒﺎﺷــﺮ ﰲ اﻟﺸــﺮﻛﺔ ،وﻗــﺪ ﺗﻜــﻮن إﻗﺎﻣــﺔ ﻫــﺆﻻء اﳌﺴــﺘﺜﻤﺮﻳﻦ
ﰲ ﺑﻠﺪان ﳐﺘﻠﻔﺔ .وﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري أن ﻳﻤﺘﻠﻚ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ اﳊﺼﺔ اﻷﻛﺒﺮ ﻻﻋﺘﺒﺎره ﻣﺴﺘﺜﻤﺮا ﻣﺒﺎﺷﺮا.
اﳌﺆﺳﺴــﺎت اﻟﺰﻣﻴﻠــﺔ ﻫــﻲ ﻛﻴﺎﻧــﺎت ﻏﻴــﺮ ﻣﻘﻴﻤــﺔ ﺗﺨﻀــﻊ ﻟﺴــﻴﻄﺮة أو ﻧﻔــﻮذ ﻧﻔــﺲ اﳌﺴــﺘﺜﻤﺮ ذي اﳌﻠﻜﻴــﺔ اﳌﺒﺎﺷــﺮة أو ﻏﻴــﺮ اﳌﺒﺎﺷــﺮة ،دون أن ﺗﻜــﻮن ﻷي ﻣــﻦ ﻫــﺬه
اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺳﻴﻄﺮة أو ﻧﻔﻮذ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮﻫﺎ )أي أن اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﺣﺼﺺ ﻣﻠﻜﻴﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ  ٪١٠ﰲ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ )إن ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق((.
ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﻴﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻫﻢ ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﻴﻦ ﺑﺨﻼف اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﳌﺒﺎﺷﺮﻳﻦ وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﺒﺎﺷﺮ واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ.
ﺗﻌﺎرﻳــﻒ اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر اﳌﺒﺎﺷــﺮ وﻃــﺮق اﻟﺘﻌﺎﻣــﻞ ﻣﻌــﻪ ﻣﻌﻘــﺪة ،وﰲ ﺣــﺎل ﻋــﺪم اﻟﺘﺄﻛــﺪ ﻣــﻦ ﻛﻴﻔﻴــﺔ ﺗﻄﺒﻴــﻖ اﻟﺘﻌﺎرﻳــﻒ ،ﻳﺮﺟــﻰ اﻻﺗﺼــﺎل ﺑﺎﻟﻬﺎﺗــﻒ رﻗــﻢ  (xxx) xxx-xxxxأو
إرﺳﺎل ﺑﺮﻳﺪ إﻟﻜﺘﺮوﱐ إﱃ اﻟﻌﻨﻮان  bop@stat.comﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺎﻋﺪة.
ﻫﻴﻜﻞ اﻻﺳﺘﻤﺎرة ١٧
اﻻﺳــﺘﻤﺎرة  ١٧ﲡﻤــﻊ ﺑﻴﺎﻧــﺎت رﺑــﻊ ﺳــﻨﻮﻳﺔ ﻋــﻦ اﳌﻄﺎﻟﺒــﺎت اﳌﺎﻟﻴــﺔ اﳌﺴــﺘﺤﻘﺔ ﻟﺸــﺮﻛﺘﻜﻢ واﻟﺸــﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌــﺔ ﻟﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻏﻴــﺮ ﻣﻘﻴﻤﻴــﻦ واﳋﺼــﻮم اﳌﺴــﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠــﻰ
ﺷــﺮﻛﺘﻜﻢ واﻟﺸــﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌــﺔ ﻟﻬــﺎ ﻟﻐﻴــﺮ ﻣﻘﻴﻤﻴــﻦ .وﺗﻄﻠــﺐ اﻻﺳــﺘﻤﺎرة ﺑﻴﺎﻧــﺎت ﻋــﻦ اﳌﺮاﻛــﺰ )اﻷرﺻــﺪة( واﳌﻌﺎﻣــﻼت اﳌﺎﻟﻴــﺔ وﺑﻨــﻮد اﳌﻄﺎﺑﻘــﺔ )اﻟﺘﻐﻴــﺮات اﻷﺧــﺮى ﰲ
اﻷرﺻﺪة( واﻟﺪﺧﻞ وﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ رﺳﻮم ﻣﺎﻟﻴﺔ وﺿﺮاﺋﺐ ﳐﺼﻮﻣﺔ ﻣﻦ اﳌﻨﺒﻊ.
وﺗﺘﺄﻟــﻒ اﻻﺳــﺘﻤﺎرة  ١٧ﻣــﻦ ﻋﺸــﺮة أﻗﺴــﺎم .وﻳﺠﻤــﻊ اﻟﻘﺴــﻢ أﻟــﻒ ﺑﻴﺎﻧــﺎت أﺳﺎﺳــﻴﺔ ﻋــﻦ اﻷﺻــﻮل اﳌﺎﻟﻴــﺔ ،وﻳﺠﻤــﻊ اﻟﻘﺴــﻢ ﺑــﺎء ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎت ﻋــﻦ اﻷﺻــﻮل اﳌﺎﻟﻴــﺔ ﻣﺒﻮﺑــﺔ
ﺣﺴــﺐ اﻗﺘﺼــﺎد اﳌﺪﻳــﻦ ﻏﻴــﺮ اﳌﻘﻴــﻢ .وﻳﺠﻤــﻊ اﻟﻘﺴــﻢ ﺟﻴــﻢ واﻟﻘﺴــﻢ دال ﺑﻴﺎﻧــﺎت ﳑﺎﺛﻠــﺔ ﻋــﻦ اﳋﺼــﻮم .وﻳﺠﻤــﻊ اﻟﻘﺴــﻢ ﻫــﺎء ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎت ﻋــﻦ اﻟﺮﺳــﻮم اﳌﺎﻟﻴــﺔ واﻟﻀﺮاﺋــﺐ
ا�ﺼﻮﻣــﺔ ﻣــﻦ اﳌﻨﺒــﻊ ،وﻳﺠﻤــﻊ اﻟﻘﺴــﻢ واو ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎت ﻋــﻦ ﺗﻘﻴﻴــﻢ اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر اﳌﺒﺎﺷــﺮ ،وﻳﺠﻤــﻊ اﻟﻘﺴــﻢ زاي واﻟﻘﺴــﻢ ﺣــﺎء ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎت ﻋــﻦ اﻷرﺑــﺎح اﶈﺘﺠــﺰة وﻏﻴﺮﻫــﺎ.
وﻳﻄﻠــﺐ اﻟﻘﺴــﻢ ﻃــﺎء ﺑﻴﺎﻧــﺎت ﺗﻔﺼﻴﻠﻴــﺔ ﻋــﻦ اﻟﺘﻌﺪﻳــﻼت اﳌﻠﺤﻮﻇــﺔ اﻟﺘــﻲ ﺗــﻢ إﺟﺮاؤﻫــﺎ ﻋﻠــﻰ ﺑﻴﺎﻧــﺎت اﻟﻔﺘــﺮات اﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ )إن وﺟــﺪت( ،وﻳﺘﻀﻤــﻦ اﻟﻘﺴــﻢ ﻳــﺎء أﺳــﺌﻠﺔ ﺑﻐــﺮض
اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺷﻤﻮﻟﻴﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ.
اﻷدوات اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﺣﺼــﺺ اﳌﻠﻜﻴــﺔ وأﺳــﻬﻢ ﺻﻨﺎدﻳــﻖ اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر ﺗﺘﻀﻤــﻦ اﻷﺳــﻬﻢ وﺣﺼــﺺ اﳌﻠﻜﻴــﺔ اﻷﺧــﺮى ،ﻣﺜــﻞ اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻟﻔــﺮوع .وﻳﻨﺒﻐــﻲ ﻗﻴــﺪ اﻷﺳــﻬﻢ اﳌﻤﺘــﺎزة ﻏﻴــﺮ
اﳌﺎﻧﺤﺔ ﳊﻖ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺿﻤﻦ ﺑﻨﺪ ﺳﻨﺪات دﻳﻦ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ.
واﻷوراق اﻟﺘﺠﺎرﻳــﺔ واﻟﺴــﻨﺪات اﻹذﻧﻴــﺔ وﺷــﻬﺎدات اﻹﻳــﺪاع
وﺗﺘﻀﻤــﻦ ﺳــﻨﺪات اﻟﺪﻳــﻦ ﻃﻮﻳﻠــﺔ اﻷﺟــﻞ وﻗﺼﻴــﺮة اﻷﺟــﻞ اﻟﺴــﻨﺪات وﺳــﻨﺪات اﻟﺪﻳــﻦ ﻏﻴــﺮ اﳌﻀﻤﻮﻧــﺔ .
واﻷوراق اﳌﺎﻟﻴــﺔ اﳌﺘﺪاوﻟــﺔ اﻷﺧــﺮى ﺑﺨــﻼف ﺣﺼــﺺ اﳌﻠﻜﻴــﺔ ﻣــﺎ ﻋــﺪا اﳌﺸــﺘﻘﺎت اﳌﺎﻟﻴــﺔ .وﺗﺘﻀﻤــﻦ ﺳــﻨﺪات اﻟﺪﻳــﻦ ﻃﻮﻳﻠــﺔ اﻷﺟــﻞ اﻷدوات اﳌﺼــﺪرة ﺑﺂﺟــﺎل
اﺳــﺘﺤﻘﺎق أﺻﻠﻴﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ  ١٢ﺷــﻬﺮا .وﺗﺪرج اﻷدوات اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻠﻎ آﺟﺎل اﺳــﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ اﻷﺻﻠﻴﺔ  ١٢ﺷــﻬﺮا أو أﻗﻞ ﺿﻤﻦ ﺳــﻨﺪات اﻟﺪﻳﻦ ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ .وﰲ اﻟﻘﺴــﻢ أﻟﻒ
واﻟﻘﺴﻢ ﺟﻴﻢ ،ﺗﺪرج ﺳﻨﺪات اﻟﺪﻳﻦ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ وﺳﻨﺪات اﻟﺪﻳﻦ ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ ﻛﻞ ﺿﻤﻦ اﻟﻔﺌﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ.
اﳌﺸــﺘﻘﺎت اﳌﺎﻟﻴــﺔ )ﺑﺨــﻼف اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴــﺎت( وﺧﻴــﺎرات اﻻﻛﺘﺘــﺎب اﳌﻤﻨﻮﺣــﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴــﻦ ﺗﺘﻀﻤــﻦ ﺟﻤﻴــﻊ اﳌﺸــﺘﻘﺎت اﳌﺎﻟﻴــﺔ اﳌﺘﺪاوﻟــﺔ أو أدوات اﻷﺳــﻮاق
اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻣﺜﻞ ﻋﻘﻮد اﳋﻴﺎر واﻟﻌﻘﻮد اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ واﻟﻌﻘﻮد اﻵﺟﻠﺔ.
ﺑﻨﺪ اﻟﻘﺮوض ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺮوض وﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ .وﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﻘﺮوض ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ اﻟﻘﺮوض اﻟﺘﻲ ﺗﺰﻳﺪ آﺟﺎل اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ  ١٢ﺷﻬﺮا.
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اﻟﻮداﺋﻊ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﳊﺴﺎﺑﺎت اﳉﺎرﻳﺔ وﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺘﻮﻓﻴﺮ/اﻻدﺧﺎر واﻟﻮداﺋﻊ اﻷﺧﺮى ﳏﺪدة اﻷﺟﻞ.

اﻻﺋﺘﻤﺎﻧــﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳــﺔ واﻟﺴــﻠﻒ ﻳﻘﺼــﺪ ﺑﻬــﺎ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧــﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳــﺔ اﻟﺘــﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬــﺎ اﳌﺼــﺪرون إﱃ اﳌﺴــﺘﻮردﻳﻦ واﳌﺒﺎﻟــﻎ اﳌﺪﻓﻮﻋــﺔ ﻣﻘﺪﻣــﺎ اﻟﺘــﻲ ﻳﺆدﻳﻬــﺎ
اﳌﺴﺘﻮردون إﱃ اﳌﺼﺪرﻳﻦ.
اﻷدوات اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺻﻮل اﳌﺎﻟﻴﺔ واﳋﺼﻮم اﻷﺧﺮى ﻏﻴﺮ اﳌﺪرﺟﺔ ﺿﻤﻦ أي ﻣﻦ اﻷدوات اﶈﺪدة اﳌﺬﻛﻮرة أﻋﻼه.

اﳌﺮاﻛﺰ واﳌﻌﺎﻣﻼت واﻟﺘﻐﻴﺮات اﻷﺧﺮى واﻟﺪﺧﻞ
اﳌﺮﻛــﺰ ﰲ ﺑﺪاﻳــﺔ اﻟﻔﺘــﺮة ﻳﺸــﻴﺮ إﱃ ﻗﻴﻤــﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒــﺎت )اﻟﻘﺴــﻢ أﻟــﻒ واﻟﻘﺴــﻢ ﺑــﺎء( وﺧﺼــﻮم )اﻟﻘﺴــﻢ ﺟﻴــﻢ واﻟﻘﺴــﻢ دال( ﺷــﺮﻛﺘﻜﻢ واﻟﺸــﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌــﺔ ﻟﻬــﺎ ﰲ ﺑﺪاﻳــﺔ رﺑــﻊ
اﻟﺴــﻨﺔ .وﻳﻨﺒﻐــﻲ أن ﺗﺘﺴــﻖ اﳌﺮاﻛــﺰ اﳌﺒﻠﻐــﺔ ﻋــﻦ ﺑﺪاﻳــﺔ اﻟﻔﺘــﺮة ﻣــﻊ اﳌﺮاﻛــﺰ اﳌﺒﻠﻐــﺔ ﻋــﻦ ﻧﻬﺎﻳــﺔ اﻟﻔﺘــﺮة ﰲ رﺑــﻊ اﻟﺴــﻨﺔ اﻟﺴــﺎﺑﻖ .وﰲ ﺣﺎﻟــﺔ ﻋــﺪم اﻻﺗﺴــﺎق ،ﻳﺮﺟــﻰ ذﻛــﺮ
ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن ﰲ اﻟﻘﺴﻢ اﻷول .وﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﳌﺮﻛﺰ ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻔﺘﺮة ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت وﺧﺼﻮم ﺷﺮﻛﺘﻜﻢ واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ رﺑﻊ اﻟﺴﻨﺔ.

اﳌﻌﺎﻣــﻼت اﳌﺎﻟﻴــﺔ ﻫــﻲ ﻣﻌﺎﻣــﻼت ﺗﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺎﻗﺘﻨــﺎء اﳌﻄﺎﻟﺒــﺎت اﳌﺎﻟﻴــﺔ اﳌﺴــﺘﺤﻘﺔ ﻟﺸــﺮﻛﺘﻜﻢ واﳋﺼــﻮم اﳌﺴــﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﲡــﺎه ﻏﻴــﺮ اﳌﻘﻴﻤﻴــﻦ أو اﻟﺘﺼــﺮف ﻓﻴﻬــﺎ.
وﻣــﻦ أﻣﺜﻠــﺔ اﳌﻌﺎﻣــﻼت اﻟﺘــﻲ ﺗــﺆدي إﱃ زﻳــﺎدة ﺣﺠــﻢ اﻷﺻــﻮل أو اﳋﺼــﻮم اﻷﺳــﻬﻢ اﻟﺘــﻲ ﺗﺸــﺘﺮﻳﻬﺎ ﺷــﺮﻛﺘﻜﻢ )واﻟﺸــﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌــﺔ ﻟﻬــﺎ( ﰲ ﺷــﺮﻛﺎت ﻏﻴــﺮ ﻣﻘﻴﻤــﺔ،
واﻷﺳــﻬﻢ اﻟﺘــﻲ ﻳﺸــﺘﺮﻳﻬﺎ ﻏﻴــﺮ ﻣﻘﻴﻤﻴــﻦ ﰲ ﺷــﺮﻛﺘﻜﻢ ،وﻋﻤﻠﻴــﺎت إﺻــﺪار وﺷــﺮاء ﺳــﻨﺪات دﻳــﻦ ﻃﻮﻳﻠــﺔ اﻷﺟــﻞ وﻗﺼﻴــﺮة اﻷﺟــﻞ ،وزﻳــﺎدة اﻟﻮداﺋــﻊ ﰲ اﳊﺴــﺎﺑﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴــﺔ،
واﳌﺴــﺤﻮﺑﺎت ﻣــﻦ اﻟﻘــﺮوض .وﻣــﻦ أﻣﺜﻠــﺔ اﳌﻌﺎﻣــﻼت اﻟﺘــﻲ ﺗــﺆدي إﱃ اﻧﺨﻔــﺎض ﺣﺠــﻢ اﻷﺻــﻮل أو اﳋﺼــﻮم اﻷﺳــﻬﻢ اﻟﺘــﻲ ﺗﺒﻴﻌﻬــﺎ ﺷــﺮﻛﺘﻜﻢ )واﻟﺸــﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌــﺔ ﻟﻬــﺎ(
ﰲ ﺷــﺮﻛﺎت ﻏﻴــﺮ ﻣﻘﻴﻤــﺔ ،واﻷﺳــﻬﻢ اﻟﺘــﻲ ﻳﺒﻴﻌﻬــﺎ ﻏﻴــﺮ ﻣﻘﻴﻤﻴــﻦ ﰲ ﺷــﺮﻛﺘﻜﻢ ،وﻋﻤﻠﻴــﺎت اﺳــﺘﺮداد وﺑﻴــﻊ ﺳــﻨﺪات دﻳــﻦ ﻃﻮﻳﻠــﺔ اﻷﺟــﻞ وﻗﺼﻴــﺮة اﻷﺟــﻞ ،واﳌﺴــﺤﻮﺑﺎت ﻣــﻦ
اﳊﺴﺎﺑﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ،وﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ﺳﺪاد اﻟﻘﺮوض.

ﻣﺼﻄﻠــﺢ اﻟﺪﺧــﻞ ﻳﺸــﻴﺮ إﱃ (١) :اﻟﺪﺧــﻞ ﻣﺴــﺘﺤﻖ اﻟﻘﺒــﺾ ﻟﺸــﺮﻛﺘﻜﻢ ﻣــﻦ ﻣﻠﻜﻴــﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒــﺎت ﻣﺎﻟﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻏﻴــﺮ ﻣﻘﻴﻤﻴــﻦ ،و) (٢اﻟﺪﺧــﻞ ﻣﺴــﺘﺤﻖ اﻟﺪﻓــﻊ ﻣــﻦ ﺷــﺮﻛﺘﻜﻢ ﻧﺘﻴﺠــﺔ
اﳋﺼﻮم اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ إﱃ ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﻴﻦ .وﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ أرﺑﺎح اﻷﺳﻬﻢ وﺗﻮزﻳﻌﺎت اﻷرﺑﺎح واﻟﻔﺎﺋﺪة.
أرﺑــﺎح اﻷﺳــﻬﻢ وﺗﻮزﻳﻌــﺎت اﻷرﺑــﺎح ﺗﺸــﻴﺮ إﱃ اﻟﺪﺧــﻞ اﳌﺘﺤﺼــﻞ ﻣــﻦ ﻣﻠﻜﻴــﺔ أﺳــﻬﻢ أو ﺣﺼــﺺ ﻣﻠﻜﻴــﺔ ﻣﻮازﻳــﺔ ﰲ اﻟﺸــﺮﻛﺎت .وﻳﻨﺒﻐــﻲ ﻗﻴــﺪ ﻫــﺬه اﳌﺒﺎﻟــﻎ ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس
ﺗﺎرﻳــﺦ ﺑــﺪء ﺗــﺪاول اﻷﺳــﻬﻢ ﺑــﺪون أرﺑــﺎح ﻣﻮزﻋــﺔ .وﻳﻘﺼــﺪ ﺑﺎﻟﻔﺎﺋــﺪة اﻟﺪﺧــﻞ اﳌﻜﺘﺴــﺐ ﻣــﻦ ﻣﻠﻜﻴــﺔ أﺻــﻮل ﻣﺎﻟﻴــﺔ ﺑﺨــﻼف أﺻــﻮل ﺣﺼــﺺ اﳌﻠﻜﻴــﺔ .وﻳﺘﻀﻤــﻦ ﺑﻨــﺪ اﻟﺪﺧــﻞ
اﳋﺼﻮﻣــﺎت .وﻳﻘﺼــﺪ ﺑﺎﳋﺼــﻢ اﻟﻔــﺮق ﺑﻴــﻦ ﻗﻴﻤــﺔ أداة ﻣﺎﻟﻴــﺔ وﻗــﺖ إﺻﺪارﻫــﺎ وﻗﻴﻤﺘﻬــﺎ وﻗــﺖ اﻻﺳــﺘﺮداد اﻟﻨﻬﺎﺋــﻲ .وﺗﻘﻴــﺪ اﻟﻔﺎﺋــﺪة ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس اﻻﺳــﺘﺤﻘﺎق .وﻳﻘﻴــﺪ
اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ اﻟﺪﺧﻞ ﻣﺴﺘﺤﻖ اﻟﻘﺒﺾ واﻟﺪﺧﻞ ﻣﺴﺘﺤﻖ اﻟﺪﻓﻊ ﻛﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﲢﺖ اﻷداة اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻔﺎﺋﺪة.
وﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻼﺳــﺘﺜﻤﺎرات اﳌﺒﺎﺷــﺮة )راﺟــﻊ اﻟﺘﻌﺮﻳــﻒ اﳌﺸــﺎر إﻟﻴــﻪ آﻧﻔــﺎ( ،ﻳﻘﻴــﺪ اﻟﺪﺧــﻞ ﻏﻴــﺮ اﳌــﻮزع )اﻷرﺑــﺎح اﳌﻌــﺎد اﺳــﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ( ﰲ اﻟﻘﺴــﻢ زاي واﻟﻘﺴــﻢ ﺣــﺎء) .راﺟــﻊ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﻼﺣﻘﺔ ﺑﺸﺄن اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻫﺬه اﻷﻗﺴﺎم(.

اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
ﻳﻨﺒﻐﻲ إﺑﻼغ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﻴﻢ ﺑﺂﻻف اﻟﺪوﻻرات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ .ﻳﺮﺟﻰ ﲢﻮﻳﻞ اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﻘﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ إﱃ اﻟﺪوﻻر اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪي.

اﳌﻌﺎﻣــﻼت اﳌﺎﻟﻴــﺔ واﻟﺪﺧــﻮل اﳌﻘﻮﻣــﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤــﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴــﺔ ﻳﻨﺒﻐــﻲ ﲢﻮﻳﻠﻬــﺎ إﱃ اﻟــﺪوﻻر اﻟﻨﻴﻮﻟﻨــﺪي ﺑﺎﺳــﺘﺨﺪام ﻣﺘﻮﺳــﻂ أﺳــﻌﺎر ﺑﻴــﻊ وﺷــﺮاء اﻟﻌﻤــﻼت اﳌﻌﻨﻴــﺔ
اﻟﺴــﺎرﻳﺔ ﰲ ﺗﺎرﻳــﺦ اﳌﻌﺎﻣﻠــﺔ .وﻳﻨﺒﻐــﻲ ﻗﻴــﺪ اﳌﻌﺎﻣــﻼت اﳌﺎﻟﻴــﺔ واﻟﺪﺧــﻮل ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس إﺟﻤــﺎﱄ  -أي ﻗﺒــﻞ ﺧﺼــﻢ اﻟﻌﻤــﻮﻻت اﳌﻔﺮوﺿــﺔ ﻋﻠــﻰ اﳌﺘﺤﺼــﻼت )أو إﺿﺎﻓــﺔ
ﻋﻤﻮﻟــﺔ ﻋﻠــﻰ اﳌﺪﻓﻮﻋــﺎت( ورﺳــﻮم اﻟﺴﻤﺴــﺮة واﻟﻀﺮاﺋــﺐ ا�ﺼﻮﻣــﺔ ﻣــﻦ اﳌﻨﺒــﻊ اﻟﺘــﻲ ﺗﻘﻴــﺪ ﰲ اﻟﻘﺴــﻢ ﻫــﺎء ﰲ ﺣﺎﻟــﺔ دﻓﻌﻬــﺎ إﱃ ﻏﻴــﺮ اﳌﻘﻴﻤﻴــﻦ أو ﻗﺒﻀﻬــﺎ ﻣــﻦ ﻏﻴــﺮ
اﳌﻘﻴﻤﻴﻦ.
اﳌﺮاﻛــﺰ اﳌﻘﻮﻣــﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤــﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴــﺔ ﻳﻨﺒﻐــﻲ ﲢﻮﻳﻠﻬــﺎ إﱃ اﻟــﺪوﻻر اﻟﻨﻴﻮﻟﻨــﺪي ﺑﺎﺳــﺘﺨﺪام ﻣﺘﻮﺳــﻂ أﺳــﻌﺎر ﺑﻴــﻊ وﺷــﺮاء اﻟﻌﻤــﻼت اﳌﻌﻨﻴــﺔ اﻟﺴــﺎرﻳﺔ ﰲ اﻟﺘﻮارﻳــﺦ
اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ.

وﻳﻨﺒﻐﻲ إﺑﻼغ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﻴﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ .وﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام إﺣﺪى اﻟﻄﺮق اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺮاﻛﺰ ﺣﺼﺺ اﳌﻠﻜﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ:
• ﻣﺘﻮﺳﻂ أﺳﻌﺎر اﻟﺒﻴﻊ واﻟﺸﺮاء اﻟﺴﺎرﻳﺔ ﰲ ﺳﻮق اﻷﺳﻬﻢ ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﳌﺮﺟﻌﻲ
• ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﰲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﻴﺮة
• اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻟﻸرﺻﺪة اﻟﺬاﺗﻴﺔ
• ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﺪﻳﺮﻳﻦ
• ﺻﺎﰲ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺻﻮل

ﺣﻴــﺚ ﺻــﺎﰲ ﻗﻴﻤــﺔ اﻷﺻــﻮل ﻳﺴــﺎوي ﳎﻤــﻮع اﻷﺻــﻮل ﺷــﺎﻣﻼ اﻷﺻــﻮل ﻏﻴــﺮ اﳌﻠﻤﻮﺳــﺔ وﻧﺎﻗﺼــﺎ اﳋﺼــﻮم واﻟﻘﻴﻤــﺔ اﳌﺪﻓﻮﻋــﺔ ﻟﻸﺳــﻬﻢ ﻏﻴــﺮ اﳌﺎﻧﺤــﺔ ﳊــﻖ اﻟﺘﺼﻮﻳــﺖ.
وﻳﻨﺒﻐــﻲ ﻗﻴــﺪ اﻷﺻــﻮل واﳋﺼــﻮم ﺑﺎﻟﻘﻴﻤــﺔ اﳊﺎﻟﻴــﺔ وﻟﻴــﺲ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤــﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴــﺔ .وﻳﻨﻄــﻮي أﺳــﻠﻮب اﻟﻘﻴﻤــﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳــﺔ ﻟﻸرﺻــﺪة اﻟﺬاﺗﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺗﻘﻴﻴــﻢ اﻟﺸــﺮﻛﺔ ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس
اﻟﻘﻴــﻢ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳــﺔ اﻟﺘــﻲ ﺗﻨﻄــﻮي ﻋﻠــﻰ اﻟﻌﻨﺎﺻــﺮ اﻷﺳﺎﺳــﻴﺔ اﻟﺘــﻲ ﺗﻘــﻮم ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻣﻌﺎﻳﻴــﺮ اﶈﺎﺳــﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴــﺔ )ﺗﻀﻤــﻦ اﻷرﺑــﺎح اﳌﺘﺮاﻛﻤــﺔ اﳌﻌــﺎد اﺳــﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ ،وإﻋــﺎدة ﺗﻘﻴﻴــﻢ
ﻣﻌﻈﻢ اﻷدوات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﻔﺘﺮة اﳊﺎﻟﻴﺔ ،وﺗﻀﻤﻴﻦ اﻹﻫﻼك اﻟﺘﺮاﻛﻤﻲ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت واﳌﻌﺪات ﺑﻤﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﺷﻄﺐ اﻷﺻﻮل ﻋﺪﻳﻤﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ(.

استمارات املسح النموذجية
اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ ﺑﻨﻮد اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺒﻠﻐﺔ ﰲ اﻟﻘﺴﻢ أﻟﻒ واﻟﻘﺴﻢ ﺟﻴﻢ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻌﻜﺲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
اﳌﺮﻛﺰ ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻔﺘﺮة

= اﳌﺮﻛﺰ ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻔﺘﺮة  +اﻟﺘﻐﻴﺮ ﰲ اﳌﺮﻛﺰ

= ﺻﺎﰲ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺎﻟﻴﺔ  +اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻷﺧﺮى
اﻟﺘﻐﻴﺮ ﰲ اﳌﺮﻛﺰ
= اﻟﺰﻳﺎدة )اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻗﺘﻨﺎء أﺻﻮل أو ﺧﺼﻮم( — اﻻﻧﺨﻔﺎض
ﺻﺎﰲ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺎﻟﻴﺔ
)اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮف ﰲ أﺻﻮل أو ﺧﺼﻮم(
= اﻟﺘﻐﻴﺮات ﰲ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ )اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺗﻐﻴﺮات أﺳــﻌﺎر اﻟﺼﺮف وﺗﻐﻴﺮات اﻷﺳــﻌﺎر اﻟﺴــﻮﻗﻴﺔ(  +اﻟﻘﻴﻢ اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ
اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻷﺧﺮى
)اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ إﻋﺎدة ﺗﺒﻮﻳﺐ ﺑﻨﻮد واﻟﺸﻄﺐ واﻷﺧﻄﺎء اﳊﺴﺎﺑﻴﺔ(
اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﺒﻠﻐﺔ ﰲ اﻟﻘﺴﻢ ﺑﺎء واﻟﻘﺴﻢ دال ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺘﺴﻖ ﻣﻊ اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻬﺎ ﰲ اﻟﻘﺴﻢ أﻟﻒ واﻟﻘﺴﻢ ﺟﻴﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ.
اﳋﺼﻮم اﶈﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﻟﺪى ﺷﺮﻛﺎت وﻛﻴﻠﺔ وﺷﺮﻛﺎت وﺳﺎﻃﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ أﺧﺮى ﻣﻘﻴﻤﺔ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﻤﻴﻦ
ﺑﻌــﺾ اﳋﺼــﻮم )ﻛﺎﻷوراق اﳌﺎﻟﻴــﺔ اﻟﺼــﺎدرة ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨــﺪا( اﳌﺴــﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠــﻰ ﺷــﺮﻛﺘﻜﻢ ﻗــﺪ ﺗﻜــﻮن ﰲ ﺣﻴــﺎزة ﻏﻴــﺮ ﻣﻘﻴﻤﻴــﻦ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺷــﺮﻛﺎت وﺳــﺎﻃﺔ ﻣﺎﻟﻴــﺔ ﰲ
ﻧﻴﻮﻟﻨــﺪا ،دون أن ﺗﻜــﻮن ﻫــﺬه اﳋﺼــﻮم ﻣﻌﻠﻮﻣــﺔ ﻟــﻚ ﺗﻔﺼﻴﻠﻴــﺎ .ﻟﺬﻟــﻚ ﺗﻘــﻮم وزارة اﻹﺣﺼــﺎءات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳــﺔ ﺑﺠﻤــﻊ ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎت ﻋــﻦ ﻫــﺬه اﳋﺼــﻮم ﻣــﻦ ﺷــﺮﻛﺎت اﻟﻮﺳــﺎﻃﺔ
اﳌﺎﻟﻴﺔ.

ﻗﻴﺪ اﳌﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻮك اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ
ﺟﻤﻴــﻊ اﳌﻌﺎﻣــﻼت اﳌﺎﻟﻴــﺔ اﻟﺘــﻲ ﺗﺘﻀﻤــﻦ دﻳــﻮن أو ﻣﺸــﺘﻘﺎت ﻣﺎﻟﻴــﺔ وﻣﺮاﻛــﺰ ﻣــﻊ ﺑﻨــﻮك ﻣﺮﺗﺒﻄــﺔ ﻳﻨﺒﻐــﻲ ﻗﻴﺪﻫــﺎ ﻛﻤﻄﺎﻟﺒــﺎت ﻣﺴــﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠــﻰ ﻏﻴــﺮ ﻣﻘﻴﻤﻴــﻦ آﺧﺮﻳــﻦ أو
ﺧﺼﻮم ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻬﻢ وﻟﻴﺲ ﻛﻤﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮﻳﻦ أو ﺷﺮﻛﺎت اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺒﺎﺷﺮ أو ﺧﺼﻮم ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻬﻢ.

ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ أدوات اﻟﺘﺤﻮط
اﻷدوات اﳌﺎﻟﻴــﺔ اﳌﻐﻄــﺎة ﺑﺎﺳــﺘﺨﺪام ﻣﺸــﺘﻘﺎت )ﻛﻤﺒــﺎدﻻت اﻟﻌﻤﻠــﺔ( ﻳﻨﺒﻐــﻲ ﻗﻴﺪﻫــﺎ ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس ﺷــﺮوط اﻟﻌﻘــﺪ ﺑﻐــﺾ اﻟﻨﻈــﺮ ﻋــﻦ ﻧــﻮع أداة اﻟﺘﺤــﻮط .وإذا ﻛﺎﻧــﺖ أداة
اﻟﺘﺤــﻮط ﰲ ﺣﻴــﺎزة ﻏﻴــﺮ ﻣﻘﻴــﻢ ،ﺗﻘﻴــﺪ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻬــﺎ اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴــﺔ ﺿﻤــﻦ ﺑﻨــﺪ اﳌﺸــﺘﻘﺔ اﳌﺎﻟﻴــﺔ اﳌﻌﻨﻴــﺔ .ﻓﺒﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻠﻘــﺮوض ﻃﻮﻳﻠــﺔ اﻷﺟــﻞ اﳌﻐﻄــﺎة ﺑﻌﻘــﺪ ﻣﺒﺎدﻟــﺔ ،ﻳﻨﺒﻐــﻲ
ﻗﻴﺪ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﺮﻛﺰ ﻏﻴﺮ اﳌﻐﻄﻰ وﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ﺳﺪاد اﳌﺒﻠﻎ اﻷﺻﻠﻲ واﻟﻔﺎﺋﺪة ﰲ اﻷﻋﻤﺪة اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﻘﺮوض ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ .وﺗﻘﻴﺪ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺒﺎدﻟــﺔ واﳌﺒﺎﻟــﻎ اﻟﻔﻌﻠﻴــﺔ اﳌﺪﻓﻮﻋــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻋﻘــﺪ اﳌﺒﺎدﻟــﺔ )ﺑﺎﺳــﺘﺜﻨﺎء اﻷداة اﻷﺳﺎﺳــﻴﺔ( ﺿﻤــﻦ أﻋﻤــﺪة اﳌﺮاﻛــﺰ واﳌﻌﺎﻣــﻼت اﳌﻌﻨﻴــﺔ ﰲ ﺻــﻒ اﳌﺸــﺘﻘﺎت اﳌﺎﻟﻴــﺔ )ﻣــﺎ
ﻋﺪا اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت( وﺧﻴﺎرات اﻻﻛﺘﺘﺎب اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ.

ﺗﺒﻮﻳﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎدات
اﻻﻗﺘﺼــﺎد ﻳﻘﺼــﺪ ﺑــﻪ اﻗﺘﺼــﺎد إﻗﺎﻣــﺔ اﻟﺪاﺋــﻦ أو اﳌﺪﻳــﻦ .وﰲ اﻟﻘﺴــﻢ ﺑــﺎء واﻟﻘﺴــﻢ ﺟﻴــﻢ ،إذا ﻛﺎن اﳌﺮﻛــﺰ اﳌــﺎﱄ ﻟﺒﻠــﺪان ﻣﻌﻴﻨــﺔ ﰲ ﺑﺪاﻳــﺔ اﻟﻔﺘــﺮة وﻧﻬﺎﻳﺘﻬــﺎ أﻗــﻞ ﻣــﻦ
ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻧﻴﻮﻟﻨﺪي ،ﻳﻤﻜﻦ ﲡﻤﻴﻊ اﳌﺒﺎﻟﻎ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺒﻠﺪان وﻋﺰوﻫﺎ إﱃ أﻛﺒﺮ اﻗﺘﺼﺎد.
وﺗﻘﻴﺪ اﳌﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،ﻣﺜﻞ ﺑﻨﻚ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻵﺳﻴﻮي ،ﻛﻤﻌﺎﻣﻼت دوﻟﻴﺔ.

اﻷرﺑﺎح اﶈﺘﺠﺰة )اﻟﻘﺴﻢ زاي واﻟﻘﺴﻢ ﺣﺎء(
ﻳﻄﻠــﺐ اﻟﻘﺴــﻢ زاي واﻟﻘﺴــﻢ ﺣــﺎء ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎت ﻋــﻦ اﻷرﺑــﺎح اﶈﺘﺠــﺰة .وﻳﺴــﺘﻜﻤﻞ اﻟﻘﺴــﻢ زاي ﺑﻤﻌﻠﻮﻣــﺎت ﻋــﻦ ﻣﺆﺳﺴــﺎت اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر اﳌﺒﺎﺷــﺮ اﻷﺟﻨﺒﻴــﺔ اﳌﻤﻠﻮﻛــﺔ ﻟﺸــﺮﻛﺘﻜﻢ
)وﻟﻠﺸــﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌــﺔ ﻟﺸــﺮﻛﺘﻜﻢ( ،وﻳﺴــﺘﻜﻤﻞ اﻟﻘﺴــﻢ ﺣــﺎء ﺑﻤﻌﻠﻮﻣــﺎت ﻋــﻦ ﺷــﺮﻛﺘﻜﻢ .وﻻ ﻳﺴــﺘﻜﻤﻞ اﻟﻘﺴــﻢ ﺣــﺎء إﻻ ﰲ ﺣﺎﻟــﺔ وﺟــﻮد ﻣﺴــﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻣﺒﺎﺷــﺮﻳﻦ ﻏﻴــﺮ ﻣﻘﻴﻤﻴــﻦ
ﰲ ﺷﺮﻛﺘﻜﻢ.

أرﺑــﺎح اﻟﺘﺸــﻐﻴﻞ ﻫــﻲ اﻷرﺑــﺎح اﶈﻘﻘــﺔ ﻣــﻦ ﻋﻤﻠﻴــﺎت اﻟﺸــﺮﻛﺎت .وﻳﻨﺒﻐــﻲ ﻋﻨــﺪ ﺣﺴــﺎب أرﺑــﺎح اﻟﺘﺸــﻐﻴﻞ ﲢﺪﻳــﺪ اﻹﻫــﻼك ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس ﺗﻜﻠﻔــﺔ اﻹﺣــﻼل .وﻳﻨﺒﻐــﻲ أن
ﺗﺴﺘﺒﻌﺪ ﻣﻦ اﳊﺴﺎب ﻣﻜﺎﺳﺐ وﺧﺴﺎﺋﺮ أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف ،وا�ﺼﺼﺎت اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ )ﻣﺜﻞ اﻹﻫﻼك اﳌﻌﺠﻞ( ،وأي ﺑﻨﻮد اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ.
ﺻﺎﰲ اﻟﺪﺧﻞ اﳌﺘﺤﺼﻞ ﻳﺴــﺎوي اﻟﻔﺎﺋﺪة وأرﺑﺎح اﻷﺳــﻬﻢ وأي أرﺑﺎح ﻏﻴﺮ ﻣﻮزﻋﺔ ﺗﻌﺰى إﱃ اﻟﺸــﺮﻛﺔ )اﻟﺸــﺮﻛﺎت( اﳌﻌﻨﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺷــﺮﻛﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ وﻣﺮﺗﺒﻄﺔ،
ﻧﺎﻗﺼﺎ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ )اﻟﺸﺮﻛﺎت(.
اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻗﻴﺪﻫﺎ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ ودون اﻟﻐﺮاﻣﺎت.
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اﻻﺳﺘﻤﺎرة  — ١٧اﳌﻄﺎﻟﺒﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﻤﻴﻦ واﳋﺼﻮم اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻬﻢ
اﻟﻘﺴﻢ أﻟﻒ :اﳌﻄﺎﻟﺒﺎت اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﻤﻴﻦ
)ﺗﺴﺠﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﺂﻻف اﻟﺪوﻻرات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ(

اﻟﺘﻐﻴﺮ ﰲ اﳌﺮﻛﺰ
اﳌﺮﻛﺰ ﰲ
ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻔﺘﺮة
أﻟﻒ

اﳌﻌﺎﻣﻼت
اﻟﺰﻳﺎدة
ﺑﺎء

اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻷﺧﺮى

اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﺼﺎﰲ
ﺟﻴﻢ

دال

أﺳﻌﺎر
اﻟﺼﺮف
ﻫﺎء

أﺧﺮى
واو

اﳌﺮﻛﺰ ﰲ
ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻔﺘﺮة

اﻟﺪﺧﻞ

زاي

ﺣﺎء

اﳌﻄﺎﻟﺒﺎت اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﺒﺎﺷﺮ
 -١ﺣﺼﺺ اﳌﻠﻜﻴﺔ وأﺳﻬﻢ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
(ب)

 -٢أدوات اﻟﺪﻳﻦ )أ(
اﳌﻄﺎﻟﺒﺎت اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮﻳﻦ
 -٣ﺣﺼﺺ اﳌﻠﻜﻴﺔ وأﺳﻬﻢ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر

(ب)

 -٤أدوات اﻟﺪﻳﻦ )أ(
اﳌﻄﺎﻟﺒﺎت اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ
 -٥ﺣﺼﺺ اﳌﻠﻜﻴﺔ وأﺳﻬﻢ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر

(ب)

 -٦أدوات اﻟﺪﻳﻦ )أ(
اﳌﻄﺎﻟﺒﺎت اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﻤﻴﻦ آﺧﺮﻳﻦ
 -٧ﺣﺼﺺ اﳌﻠﻜﻴﺔ وأﺳﻬﻢ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
 -٨أدوات دﻳﻦ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ
 -٩أدوات دﻳﻦ ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ
 -١٠ﻗﺮوض ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ
 -١١ﻗﺮوض ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ
 -١٢وداﺋﻊ
 -١٣ﻣﺸﺘﻘﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ )ﺑﺨﻼف اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت(
وﺧﻴﺎرات اﻻﻛﺘﺘﺎب اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ

//////

 -١٤اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺴﻠﻒ
 -١٥أﺧﺮى
 -١٦ﳎﻤﻮع اﳌﻄﺎﻟﺒﺎت
)أ( ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻠﺒﻨــﻮك ،ﺗﻘﻴــﺪ ﺧﺼــﻮم اﻟﺪﻳــﻦ اﳌﺴــﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠــﻰ اﳌﺆﺳﺴــﺎت اﳌﺎﻟﻴــﺔ اﳌﻨﺘﺴــﺒﺔ ﰲ اﻟﺒﻨــﺪ اﳌﻌﻨــﻲ ﰲ اﳋﺼــﻮم اﳌﺴــﺘﺤﻘﺔ إﱃ ﻏﻴــﺮ اﳌﻘﻴﻤﻴــﻦ آﺧﺮﻳــﻦ .وﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﳋﺼــﻮم
اﳌﺆﺳﺴــﺎت ﻏﻴــﺮ اﳌﺼﺮﻓﻴــﺔ اﳌﺴــﺘﺤﻘﺔ ﻟﻐﻴــﺮ ﻣﻘﻴﻤﻴــﻦ وﺧﺼــﻮم اﻟﺒﻨــﻮك اﳌﺴــﺘﺤﻘﺔ ﳌﺆﺳﺴــﺎت ﻏﻴــﺮ ﻣﺼﺮﻓﻴــﺔ ﻏﻴــﺮ ﻣﻘﻴﻤــﺔ ،ﻳﻨﺒﻐــﻲ ﺗﻀﻤﻴــﻦ ﺳــﻨﺪات اﻟﺪﻳــﻦ ﻃﻮﻳﻠــﺔ اﻷﺟــﻞ وﻗﺼﻴــﺮة اﻷﺟــﻞ
واﻷذون واﳌﺸﺘﻘﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﻘﺮوض واﻻﺋﺘﻤﺎﻧﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﳌﻄﺎﻟﺒﺎت اﻷﺧﺮى.
)ب( ﻣﺎ ﻋﺪا اﳌﺸﺘﻘﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ.
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اﻟﻘﺴﻢ ﺑﺎء :اﳋﺼﻮم اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﻤﻴﻦ ﺣﺴﺐ اﻗﺘﺼﺎد اﳌﺪﻳﻦ ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻢ واﻟﻌﻤﻠﺔ
)ﺗﺴﺠﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﺂﻻف اﻟﺪوﻻرات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ(

ﺻﺎﰲ اﳌﻌﺎﻣﻼت
اﻗﺘﺼﺎد
اﳌﺪﻳﻦ
)ﻳﺮﺟﻰ
اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ(

رﻣﺰ اﻟﻌﻤﻠﺔ

اﳌﺮﻛﺰ ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻔﺘﺮة

ﺣﺼﺺ
اﳌﻠﻜﻴﺔ
وأﺳﻬﻢ
ﺻﻨﺎدﻳﻖ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر

اﳌﺸﺘﻘﺎت
اﳌﺎﻟﻴﺔ

أﺧﺮى

ﺣﺼﺺ
اﳌﻠﻜﻴﺔ
وأﺳﻬﻢ
ﺻﻨﺎدﻳﻖ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر

اﳌﺸﺘﻘﺎت
اﳌﺎﻟﻴﺔ

أﻟﻒ

ﺑﺎء

ﺟﻴﻢ

دال

ﻫﺎء

اﻟﺪﺧﻞ

أﺧﺮى

ﻣﻦ
ﺣﺼﺺ
اﳌﻠﻜﻴﺔ
وأﺳﻬﻢ
ﺻﻨﺎدﻳﻖ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر

ﻣﻦ
اﳌﺸﺘﻘﺎت
اﳌﺎﻟﻴﺔ

آﺧﺮ

واو

زاي

ﺣﺎء

ﻃﺎء

(أ)
(أ)
(أ)
(أ)
(أ)
(أ)
(أ)
(أ)
(أ)
(أ)
(أ)
(أ)
(أ)

ﳎﻤﻮع
اﳌﻄﺎﻟﺒﺎت
)أ( ﻳﻘﻴﺪ اﻟﺪﺧﻞ ﻣﻦ اﳌﺸﺘﻘﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻛﺼﻔﺮ )ﻻ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﻓﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻷدوات(.

(أ)
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اﻟﻘﺴﻢ ﺟﻴﻢ :اﳋﺼﻮم اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ إﱃ ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﻴﻦ
)ﺗﺴﺠﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﺂﻻف اﻟﺪوﻻرات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ(
اﻟﺘﻐﻴﺮ ﰲ اﳌﺮﻛﺰ
اﳌﺮﻛﺰ ﰲ
ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻔﺘﺮة
أﻟﻒ

اﳌﻌﺎﻣﻼت
اﻟﺰﻳﺎدة
ﺑﺎء

اﻻﻧﺨﻔﺎض
ﺟﻴﻢ

اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻷﺧﺮى
اﻟﺼﺎﰲ
دال

أﺳﻌﺎر
اﻟﺼﺮف
ﻫﺎء

أﺧﺮى

واو

اﳌﺮﻛﺰ ﰲ
ﻧﻬﺎﻳﺔ
اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺪﺧﻞ
زاي

ﺣﺎء

اﳋﺼﻮم اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ إﱃ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮﻳﻦ
 -١ﺣﺼﺺ اﳌﻠﻜﻴﺔ وأﺳﻬﻢ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
(ب)

 -٢أدوات اﻟﺪﻳﻦ )أ(
اﳋﺼﻮم اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ إﱃ ﺷﺮﻛﺎت اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺒﺎﺷﺮ
 -٣ﺣﺼﺺ اﳌﻠﻜﻴﺔ وأﺳﻬﻢ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر

(ب)

 -٤أدوات اﻟﺪﻳﻦ )أ(
 -٥ﺣﺼﺺ اﳌﻠﻜﻴﺔ وأﺳﻬﻢ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر

اﳋﺼﻮم اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ إﱃ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ

 -٦أدوات اﻟﺪﻳﻦ )أ(
اﳋﺼﻮم اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ إﱃ ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﻴﻦ آﺧﺮﻳﻦ
 -٧ﺣﺼﺺ اﳌﻠﻜﻴﺔ وأﺳﻬﻢ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
 -٨أدوات دﻳﻦ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ
 -٩أدوات دﻳﻦ ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ
 -١٠ﻗﺮوض ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ
 -١١ﻗﺮوض ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ
 -١٢وداﺋﻊ
 -١٣ﻣﺸــﺘﻘﺎت ﻣﺎﻟﻴــﺔ )ﺑﺨــﻼف اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴــﺎت(
وﺧﻴﺎرات اﻻﻛﺘﺘﺎب اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ

//////

 -١٤اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺴﻠﻒ
 -١٥أﺧﺮى
 -١٦ﳎﻤﻮع اﳋﺼﻮم
)أ( ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻠﺒﻨــﻮك ،ﺗﻘﻴــﺪ ﺧﺼــﻮم اﻟﺪﻳــﻦ اﳌﺴــﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠــﻰ اﳌﺆﺳﺴــﺎت اﳌﺎﻟﻴــﺔ اﳌﻨﺘﺴــﺒﺔ ﰲ اﻟﺒﻨــﺪ اﳌﻌﻨــﻲ ﰲ اﳋﺼــﻮم اﳌﺴــﺘﺤﻘﺔ إﱃ ﻏﻴــﺮ اﳌﻘﻴﻤﻴــﻦ آﺧﺮﻳــﻦ .وﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﳋﺼــﻮم
اﳌﺆﺳﺴــﺎت ﻏﻴــﺮ اﳌﺼﺮﻓﻴــﺔ اﳌﺴــﺘﺤﻘﺔ ﻟﻐﻴــﺮ ﻣﻘﻴﻤﻴــﻦ وﺧﺼــﻮم اﻟﺒﻨــﻮك اﳌﺴــﺘﺤﻘﺔ ﳌﺆﺳﺴــﺎت ﻏﻴــﺮ ﻣﺼﺮﻓﻴــﺔ ﻏﻴــﺮ ﻣﻘﻴﻤــﺔ ،ﻳﻨﺒﻐــﻲ ﺗﻀﻤﻴــﻦ ﺳــﻨﺪات اﻟﺪﻳــﻦ ﻃﻮﻳﻠــﺔ اﻷﺟــﻞ وﻗﺼﻴــﺮة اﻷﺟــﻞ
واﻷذون واﳌﺸﺘﻘﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﻘﺮوض واﻻﺋﺘﻤﺎﻧﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﳌﻄﺎﻟﺒﺎت اﻷﺧﺮى.
)ب( ﻣﺎ ﻋﺪا اﳌﺸﺘﻘﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ.
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اﻟﻘﺴﻢ دال :اﳋﺼﻮم اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ إﱃ ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﻴﻦ ﺣﺴﺐ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺪاﺋﻦ ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻢ واﻟﻌﻤﻠﺔ
)ﺗﺴﺠﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﺂﻻف اﻟﺪوﻻرات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ(

ﺻﺎﰲ اﳌﻌﺎﻣﻼت
اﻗﺘﺼﺎد
اﳌﺪﻳﻦ
)ﻳﺮﺟﻰ
اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ(

ﺣﺼﺺ
اﳌﻠﻜﻴﺔ وأﺳﻬﻢ
ﺻﻨﺎدﻳﻖ
اﳌﺸﺘﻘﺎت
رﻣﺰ اﻟﻌﻤﻠﺔ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
اﳌﺎﻟﻴﺔ
أﻟﻒ

ﺑﺎء

اﻟﺪﺧﻞ

اﳌﺮﻛﺰ ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻔﺘﺮة

أﺧﺮى

ﺣﺼﺺ
اﳌﻠﻜﻴﺔ
وأﺳﻬﻢ
ﺻﻨﺎدﻳﻖ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر

اﳌﺸﺘﻘﺎت
اﳌﺎﻟﻴﺔ

ﺟﻴﻢ

دال

ﻫﺎء

أﺧﺮى

ﻣﻦ ﺣﺼﺺ
اﳌﻠﻜﻴﺔ وأﺳﻬﻢ
ﺻﻨﺎدﻳﻖ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر

ﻣﻦ
اﳌﺸﺘﻘﺎت
اﳌﺎﻟﻴﺔ

واو

زاي

ﺣﺎء

آﺧﺮ
ﻃﺎء

(أ)
(أ)
(أ)
(أ)
(أ)
(أ)
(أ)
(أ)
(أ)
(أ)
(أ)
(أ)
(أ)
ﳎﻤﻮع
اﳌﻄﺎﻟﺒﺎت

(أ)

)أ( ﻳﻘﻴﺪ اﻟﺪﺧﻞ ﻣﻦ اﳌﺸﺘﻘﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻛﺼﻔﺮ )ﻻ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﻓﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻷدوات(.

اﻟﻘﺴﻢ ﻫﺎء :رﺳﻮم اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﻀﺮاﺋﺐ ا�ﺼﻮﻣﺔ ﻣﻦ اﳌﻨﺒﻊ
)ﺗﺴﺠﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﺂﻻف اﻟﺪوﻻرات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ(

اﻗﺘﺼﺎد اﻟﻄﺮف ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻢ )ﻳﺮﺟﻰ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ(
ا�ﻤﻮع
ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﻘﺒﺾ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﻴﻦ

اﻻﻗﺘﺼﺎد ١

اﻻﻗﺘﺼﺎد ٢

اﻻﻗﺘﺼﺎد ٣

رﺳﻮم ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ

ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ إﱃ ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﻴﻦ
اﻟﻀﺮاﺋﺐ ا�ﺼﻮﻣﺔ ﻣﻦ اﳌﻨﺒﻊ
اﳌﺪﻓﻮﻋــﺔ ﻣــﻦ ﺷــﺮﻛﺘﻜﻢ ﻧﻴﺎﺑــﺔ ﻋــﻦ ﻏﻴــﺮ
ﻣﻘﻴﻤﻴﻦ إﱃ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا
اﳌﺪﻓﻮﻋــﺔ ﻣــﻦ ﻏﻴــﺮ اﳌﻘﻴﻤﻴــﻦ ﻧﻴﺎﺑــﺔ ﻋــﻦ
ﺷﺮﻛﺘﻜﻢ إﱃ ﺣﻜﻮﻣﺎت أﺟﻨﺒﻴﺔ

اﻻﻗﺘﺼﺎد ٤

اﻻﻗﺘﺼﺎد ٥

اﻻﻗﺘﺼﺎد ٦
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اﻟﻘﺴﻢ واو :ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺣﺼﺺ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﺒﺎﺷﺮ
ﻳﺮﺟــﻰ ﺗﺴــﺠﻴﻞ ﻃﺮﻳﻘــﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴــﻢ )ﺗﻘﻴﻴــﻢ اﻷﺳــﻬﻢ ﺣﺴــﺐ ﻗﻴﻤﺘﻬــﺎ ﰲ ﺳــﻮق اﻷﺳــﻬﻢ ،أو ﻗﻴﻤــﺔ اﳌﻌﺎﻣــﻼت اﳌﻨﻔــﺬة ﰲ اﻵوﻧــﺔ اﻷﺧﻴــﺮة ،أو ﺑﺄﺳــﻠﻮب اﻟﻘﻴﻤــﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳــﺔ
ﻟﻸرﺻــﺪة اﻟﺬاﺗﻴــﺔ ،أو ﺗﻘﻴﻴــﻢ اﳌﺪﻳﺮﻳــﻦ ،أو ﺻــﺎﰲ ﻗﻴﻤــﺔ اﻷﺻــﻮل ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس اﻟﻘﻴــﻢ اﳊﺎﻟﻴــﺔ ،أو ﺻــﺎﰲ ﻗﻴﻤــﺔ اﻷﺻــﻮل ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس اﻟﻘﻴــﻢ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳــﺔ( اﳌﺴــﺘﺨﺪﻣﺔ
ﰲ اﻟﺒﻨﺪ ١زاي ﰲ اﻟﻘﺴﻢ أﻟﻒ واﻟﺒﻨﺪ ١زاي ﰲ اﻟﻘﺴﻢ ﺟﻴﻢ.
اﻟﺒﻨﺪ ١زاي ﰲ اﻟﻘﺴﻢ أﻟﻒ
اﻟﺒﻨﺪ ١زاي ﰲ اﻟﻘﺴﻢ ﺟﻴﻢ

ﻣﺎذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﰲ دﻓﺎﺗﺮﻛﻢ؟
اﻟﺒﻨﺪ ١زاي ﰲ اﻟﻘﺴﻢ أﻟﻒ
اﻟﺒﻨﺪ ١زاي ﰲ اﻟﻘﺴﻢ ﺟﻴﻢ

أﻟﻒ دوﻻر ﻧﻴﻮﻟﻨﺪي
أﻟﻒ دوﻻر ﻧﻴﻮﻟﻨﺪي

اﻟﻘﺴﻢ زاي :اﻷرﺑﺎح اﶈﺘﺠﺰة ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﺒﺎﺷﺮ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ذات اﳌﻠﻜﻴﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة
)ﺗﺴﺠﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﺂﻻف اﻟﺪوﻻرات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ ﰲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﻨﻮد ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﺒﻨﺪ (٥
اﻗﺘﺼﺎد إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﺒﺎﺷﺮ )ﻳﺮﺟﻰ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ(
اﻻﻗﺘﺼﺎد ١

اﻻﻗﺘﺼﺎد ٢

اﻻﻗﺘﺼﺎد ٣

اﻻﻗﺘﺼﺎد ٤

اﻻﻗﺘﺼﺎد ٥

 -١أرﺑﺎح اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ زاﺋﺪا ﺻﺎﰲ اﻟﺪﺧﻞ ﺧﻼل رﺑﻊ اﻟﺴﻨﺔ
 -٢اﻟﻀﺮاﺋﺐ )ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح( ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﺴﺪاد ﺧﻼل رﺑﻊ اﻟﺴﻨﺔ
 -٣أرﺑﺎح اﻷﺳﻬﻢ اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ أو اﻷرﺑﺎح اﶈﻮﻟﺔ ﺧﻼل رﺑﻊ اﻟﺴﻨﺔ
 -٤اﻷرﺑﺎح اﶈﺘﺠﺰة )(٣ – ٢ – ١
 -٥ﻧﺴﺒﺔ ﺣﺼﺺ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻹﺑﻼغ ﰲ
ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻔﺘﺮة )(٪
 -٦اﻷرﺑﺎح اﶈﺘﺠﺰة اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺰى إﱃ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻹﺑﻼغ
)(١٠٠ / ٥ * ٤

اﻟﻘﺴﻢ ﺣﺎء :اﻷرﺑﺎح اﶈﺘﺠﺰة ﰲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻹﺑﻼغ
)ﺗﺴﺠﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﺂﻻف اﻟﺪوﻻرات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ ﰲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﻨﻮد ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﺒﻨﺪ (٥
ﻳﺴﺘﻮﰲ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮون ﻣﺒﺎﺷﺮون ﻓﻘﻂ.
ﳎﻤﻮع
اﳌﺴﺎﻫﻤﻴﻦ
ﻛﻜﻞ
 -١أرﺑﺎح اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ زاﺋﺪا ﺻﺎﰲ اﻟﺪﺧﻞ ﺧﻼل رﺑﻊ اﻟﺴﻨﺔ
 -٢اﻟﻀﺮاﺋﺐ )ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح( ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﺴﺪاد ﺧﻼل رﺑﻊ اﻟﺴﻨﺔ
 -٣أرﺑﺎح اﻷﺳﻬﻢ اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ أو اﻷرﺑﺎح اﶈﻮﻟﺔ ﺧﻼل رﺑﻊ اﻟﺴﻨﺔ
 -٤اﻷرﺑﺎح اﶈﺘﺠﺰة )(٣ – ٢ – ١
 -٥ﻧﺴﺒﺔ ﺣﺼﺺ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻹﺑﻼغ ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻔﺘﺮة )(٪
 -٦اﻷرﺑﺎح اﶈﺘﺠﺰة اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺰى إﱃ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﳌﺒﺎﺷﺮﻳﻦ )(١٠٠ / ٥ * ٤

////////
////////

اﳌﺴﺘﺜﻤﺮون اﳌﺒﺎﺷﺮون اﻷﺟﺎﻧﺐ
)ﻳﺮﺟﻰ ﲢﺪﻳﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎد(
اﻻﻗﺘﺼﺎد ١

اﻻﻗﺘﺼﺎد ٢

اﻻﻗﺘﺼﺎد ٣
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اﻟﻘﺴﻢ ﻃﺎء :ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺒﻠﻐﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ
ﻳﺮﺟﻰ ذﻛﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻋﻦ أي ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ أﺟﺮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺧﺎﻃﺌﺔ أﺑﻠﻐﺖ ﰲ اﻟﺴﺎﺑﻖ.

اﻟﻘﺴﻢ ﻳﺎء :أﺳﺌﻠﺔ ﺧﺘﺎﻣﻴﺔ
ﻳﺮﺟﻰ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎرة ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺻﺤﻴﺤﺔ ،ﻣﻊ وﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ ﺑﻴﻦ اﻷﻗﻮاس ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ وﺷﻄﺐ اﻟﻌﺒﺎرات ﻏﻴﺮ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ.
] [

اﺳﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﰲ اﻟﺼﻔﺤﺔ  ١ﺻﺤﻴﺢ / .ﺗﻢ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻻﺳﻢ واﻟﻌﻨﻮان ﰲ اﻟﺼﻔﺤﺔ .١

] [ ﺗﻢ إدﺧﺎل ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﺴﺆول اﻻﺗﺼﺎل ﰲ اﻟﺼﻔﺤﺔ .١
] [ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻐﻄﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺻﻮل واﳋﺼﻮم اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﳌﺬﻛﻮرة ﰲ اﻟﺼﻔﺤﺔ  ١واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا/ .
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﱂ ﻳﺘﻢ إدراﺟﻬﺎ:

] [ ﰲ اﻟﻘﺴﻢ أﻟﻒ واﻟﻘﺴﻢ ﺟﻴﻢ ،ﺗﻢ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺼﻒ رﻗﻢ  ،١٤وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳉﻤﻴﻊ اﻟﺼﻔﻮف اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ﳒﺪ أن اﻟﺘﻐﻴﺮ ﰲ اﳌﺮﻛﺰ )اﻟﻌﻤﻮد
زاي  -اﻟﻌﻤﻮد أﻟﻒ( ﻳﺴﺎوي ﺻﺎﰲ اﳌﻌﺎﻣﻼت )اﻟﻌﻤﻮد دال = ﺑﺎء – ﺟﻴﻢ( زاﺋﺪا اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻷﺧﺮى )اﻟﻌﻤﻮد ﻫﺎء  +اﻟﻌﻤﻮد واو(.
] [ ﰲ اﻟﻘﺴﻢ ﺑﺎء ،ﺗﻢ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺻﻒ ﳎﻤﻮع اﳌﻄﺎﻟﺒﺎت ،وﺗﺘﻔﻖ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺒﻠﻐﺔ ﻣﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺒﻠﻐﺔ ﰲ اﻟﻘﺴﻢ أﻟﻒ .ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ،ﻳﻨﺒﻐﻲ
أن ﻳﻜﻮن ﳎﻤﻮع اﻟﻌﻤﻮد أﻟﻒ ﰲ اﻟﻘﺴﻢ ﺑﺎء ﻣﺴﺎوﻳﺎ ﳊﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻨﻮد ١دال و٣دال و٥دال ﰲ اﻟﻘﺴﻢ أﻟﻒ.
] [ ﰲ اﻟﻘﺴﻢ دال ،ﺗﻢ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺻﻒ ﳎﻤﻮع اﳋﺼﻮم ،وﺗﺘﻔﻖ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺒﻠﻐﺔ ﻣﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺒﻠﻐﺔ ﰲ اﻟﻘﺴﻢ ﺟﻴﻢ .ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ،ﻳﻨﺒﻐﻲ
أن ﻳﻜﻮن ﳎﻤﻮع اﻟﻌﻤﻮد أﻟﻒ ﰲ اﻟﻘﺴﻢ دال ﻣﺴﺎوﻳﺎ ﳊﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻨﻮد ١دال و٣دال و٥دال ﰲ اﻟﻘﺴﻢ ﺟﻴﻢ.
] [ ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺒﻠﻐﺔ ﰲ أﻋﻤﺪة اﻻﻗﺘﺼﺎدات ﰲ اﻟﻘﺴﻢ ﻫﺎء ﻳﺴﺎوي ﻋﻤﻮد ا�ﻤﻮع.
] [ ﺗﻢ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻘﺴﻢ واو وﻓﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت.
] [ ﺗﻢ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻘﺴﻢ زاي واﻟﻘﺴﻢ ﺣﺎء وﻓﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت.
] [ ﱂ ﻳﺘﻢ إﺟﺮاء ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ / .ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺴﻢ ﻃﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﳌﻠﺤﻮﻇﺔ اﻟﺘﻲ أﺟﺮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت
اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
] [ ﺗﻢ إﻋﺪاد ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻻﺳﺘﻤﺎرة ﻟﻼﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻬﺎ ﰲ ﺳﺠﻼﺗﻨﺎ.
اﺳﻢ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎرة:
اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ:
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اﻟﺸﻌﺎر

ﻣﺴﺢ ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت
اﻻﺳﺘﻤﺎرة  — ١٨اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ اﳌﺒﺎﺷﺮ

ﻳﺮﺟﻰ ﺗﺼﺤﻴﺢ
أي أﺧﻄﺎء ﰲ
ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺻﻴﻒ

___________
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
اﻟﺮﻗﻢ اﳌﺮﺟﻌﻲ

ﻗﺴﻢ ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت
وزارة اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ
أرﻛﺎدﻳﺎ
ﻫﺎﺗﻒ

(XXX) XXX-XXXX

(XXX) XXX-XXXX
ﻓﺎﻛﺲ
اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﱐbop@stat.com :

اﻻﺳﺘﻼم
اﻟﺘﻨﻘﻴﺢ
اﳌﺮاﺟﻌﺔ

ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻓﻘﻂ

اﻟﺮﺑﻊ اﳌﻨﺘﻬﻲ ﰲ ﺷﻬﺮ /ﻳﻮم /ﺳﻨﺔ
ﻳﺮﺟﻰ ﻗﺮاءة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎرة.
ﺳــﻠﻄﺔ ﺟﻤــﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت :ﺑﻤﻮﺟــﺐ ﻗﺎﻧــﻮن اﻹﺣﺼــﺎءات ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨــﺪا ،ﻳﻨﺒﻐــﻲ ﻷﺣــﺪ ﳑﺜﻠــﻲ اﻟﺸــﺮﻛﺔ اﻟﺘــﻲ ﺗــﻢ إرﺳــﺎل ﻫــﺬه اﻻﺳــﺘﻤﺎرة إﻟﻴﻬــﺎ اﺳــﺘﻴﻔﺎء
ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻫﺬه اﻻﺳﺘﻤﺎرة وإﻋﺎدﺗﻬﺎ إﱃ وزارة اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ.
اﻟﺴﺮﻳﺔ :ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺣﺼﺎءات ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا ﻳﻜﻔﻞ ﺳﺮﻳﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬه اﻻﺳﺘﻤﺎرة.
اﻟﻐــﺮض ﻣــﻦ ﺟﻤــﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت :ﲡﻤــﻊ ﻫــﺬه اﻻﺳــﺘﻤﺎرة ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎت ﺑﻐــﺮض ﺗﻮﻓﻴــﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎت ﻣﻮﺛﻮﻗــﺔ وﺣﺪﻳﺜــﺔ ﻋــﻦ اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر اﳌﺒﺎﺷــﺮ ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨــﺪا،
وﺳﻴﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬه اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﰲ إﻋﺪاد إﺣﺼﺎءات اﻷﺻﻮل واﳋﺼﻮم اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﰲ ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ووﺿﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺪوﱄ ﻟﺪوﻟﺔ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا.
وﺗﻨﺸﺮ ﻫﺬه اﻹﺣﺼﺎءات ﻋﻠﻰ أﺳﺎس رﺑﻊ ﺳﻨﻮي ﰲ ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ووﺿﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺪوﱄ اﻟﺬي ﺗﺼﺪره وزارة اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ.
ﻣﻮﻋﺪ اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ :ﻳﺮﺟﻰ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎرة وإﻋﺎدﺗﻬﺎ ﰲ ﻣﻮﻋﺪ ﻏﺎﻳﺘﻪ ﺷﻬﺮ /ﻳﻮم /ﺳﻨﺔ.
ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ :ﻳﺮﺟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻻﺳﺘﻤﺎرة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺒﺮﻳﺪ )اﻟﻌﻨﻮان( أو اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﱐ ).(bop@stat.com
اﳌﺴــﺎﻋﺪة :ﻟﻼﺳﺘﻔﺴــﺎرات أو ﻃﻠــﺐ اﳌﺴــﺎﻋﺪة ﺑﺨﺼــﻮص ﻫــﺬه اﻻﺳــﺘﻤﺎرة ،ﻳﺮﺟــﻰ اﻻﺗﺼــﺎل ﺑﺎﻟﻬﺎﺗــﻒ رﻗــﻢ  (XXX) XXX-XXXXأو إرﺳــﺎل ﺑﺮﻳــﺪ
إﻟﻜﺘﺮوﱐ إﱃ .bop@stat.com
ﻣﻊ ﺟﺰﻳﻞ اﻟﺸﻜﺮ :ﻧﻘﺪر ﺣﺴﻦ ﺗﻌﺎوﻧﻜﻢ اﻟﺬي ﻳﻜﻔﻞ دﻗﺔ إﺣﺼﺎءات ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ووﺿﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺪوﱄ.
ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎرة ،ﻳﺮﺟﻰ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻨﺴﺨﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﺳﺠﻼﺗﻜﻢ.
ﺟﻮن ﺳﻤﻴﺚ
ﺧﺒﻴﺮ إﺣﺼﺎﺋﻲ
ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا
إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﻳﻜﻢ أي اﺳﺘﻔﺴﺎرات ﺑﺸﺄن ﻫﺬه اﻻﺳﺘﻤﺎرة ،ﻳﺮﺟﻰ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﺸﺨﺺ اﳌﻮﺿﺤﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻪ أدﻧﺎه:
اﻻﺳﻢ:
اﳌﺴﻤﻰ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ:

رﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ:

(

)

رﻣﺰ اﳌﻨﻄﻘﺔ

رﻗﻢ اﻟﻔﺎﻛﺲ( :

رﻣﺰ اﳌﻨﻄﻘﺔ

)
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ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎرة  — ١٨اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ اﳌﺒﺎﺷﺮ
ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻹﺑﻼغ
ﻳﺘــﻢ اﺳــﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧــﺎت اﻻﺳــﺘﻤﺎرة  ١٨ﺑﺒﻴﺎﻧــﺎت اﻟﺸــﺮﻛﺔ اﳌﺬﻛــﻮرة ﰲ اﻟﺼﻔﺤــﺔ  ١ﰲ ﻫــﺬه اﻻﺳــﺘﻤﺎرة  -ﻣــﺎ ﱂ ﻳﻜــﻦ ﻗــﺪ ﺗــﻢ اﻻﺗﻔــﺎق ﻋﻠــﻰ ﺗﺮﺗﻴﺒــﺎت ﳐﺘﻠﻔــﺔ
ﻣــﻊ وزارة اﻹﺣﺼــﺎءات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳــﺔ .وﻳﺮﺟــﻰ ﺗﺨﺼﻴــﺺ ﺑﻌــﺾ اﻟﻮﻗــﺖ ﻟﻘــﺮاءة اﺳــﺘﺒﻴﺎن اﳌﺴــﺢ ﻗﺒــﻞ اﺳــﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎﺗــﻪ .وﻳﺮﺟــﻰ اﻻﺗﺼــﺎل ﺑﺎﻟﻬﺎﺗــﻒ رﻗــﻢ
 (XXX) XXX-XXXXﰲ ﺣﺎل ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﰲ ﻓﻬﻢ اﳌﺴﺢ أو اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻪ.
اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ إﱃ اﻟﺪوﻻر اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪي

ﻳﻨﺒﻐــﻲ إﺑــﻼغ ﺑﻴﺎﻧــﺎت ﺟﻤﻴــﻊ اﻟﻘﻴــﻢ ﺑــﺂﻻف اﻟــﺪوﻻرات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳــﺔ .وﻳﺮﺟــﻰ ﲢﻮﻳــﻞ اﳌﺒﺎﻟــﻎ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠــﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴــﺔ إﱃ اﻟــﺪوﻻر اﻟﻨﻴﻮﻟﻨــﺪي .ﺟﻤﻴــﻊ اﳌﺒﺎﻟــﻎ ذات
اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺎﻟﻴﺔ وأرﺑﺎح اﻷﺳــﻬﻢ واﻟﻔﺎﺋﺪة واﻟﻀﺮاﺋﺐ ا�ﺼﻮﻣﺔ ﻣﻦ اﳌﻨﺒﻊ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﲢﻮﻳﻠﻬﺎ ﺑﺎﺳــﺘﺨﺪام ﻣﺘﻮﺳــﻂ أﺳــﻌﺎر اﻟﺒﻴﻊ واﻟﺸــﺮاء اﻟﺴــﺎرﻳﺔ
ﰲ ﺗﺎرﻳــﺦ اﳌﻌﺎﻣﻠــﺔ ،وﺗﻘﻴــﺪ ﺟﻤﻴــﻊ ﻣﺒﺎﻟــﻎ اﳌﺮاﻛــﺰ ﰲ ﺑﺪاﻳــﺔ اﻟﻔﺘــﺮة وﻧﻬﺎﻳــﺔ اﻟﻔﺘــﺮة ﺑﺎﺳــﺘﺨﺪام ﻣﺘﻮﺳــﻂ أﺳــﻌﺎر اﻟﺒﻴــﻊ واﻟﺸــﺮاء اﻟﺴــﺎرﻳﺔ ﰲ اﻟﺘﻮارﻳــﺦ
اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ.
اﻟﻬﻴﻜﻞ واﻟﻨﻄﺎق
ﲡﻤــﻊ اﻻﺳــﺘﻤﺎرة  ١٨ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎت ﻋــﻦ اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎرات اﳌﺒﺎﺷــﺮة ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨــﺪا اﻟﺘــﻲ ﻳﻨﺒﻐــﻲ ﻗﻴﺪﻫــﺎ ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس رﺑــﻊ ﺳــﻨﻮي  /ﺳــﻨﻮي ،ﺑﻤــﺎ ﰲ ذﻟــﻚ ﻋــﻦ اﳌﺴــﺎﺋﻞ
اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
اﻟﻘﺴﻢ أﻟﻒ :ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ ﺷﺮﻛﺘﻜﻢ
اﻟﻘﺴﻢ ﺑﺎء :اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺘﻜﻢ واﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﳌﺒﺎﺷﺮﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﰲ ﺷﺮﻛﺘﻜﻢ )أي اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﻠﻚ  ٪١٠أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺣﺼﺺ
اﳌﻠﻜﻴــﺔ اﳌﺎﻧﺤــﺔ ﳊــﻖ اﻟﺘﺼﻮﻳــﺖ ﰲ ﺷــﺮﻛﺘﻜﻢ( واﻻﺳــﺘﺜﻤﺎرات ﻣــﻊ اﳌﺆﺳﺴــﺎت اﻟﺰﻣﻴﻠــﺔ ﻏﻴــﺮ اﳌﻘﻴﻤــﺔ )أي اﺳــﺘﺜﻤﺎرات ﳐﺘــﺎرة ﻣــﻊ ﺷــﺮﻛﺎت أﺟﻨﺒﻴــﺔ
ﻳﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﻔﺲ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ وﻟﻜﻦ ﺗﻘﻞ ﺣﺼﺺ ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﻢ ﻋﻦ ) ٪١٠أو ﺗﻜﻮن ﻣﻌﺪوﻣﺔ( ﰲ ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻟﺒﻌﺾ(.
اﻟﻘﺴــﻢ ﺟﻴــﻢ :اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر ﺑﻴــﻦ ﺷــﺮﻛﺘﻜﻢ وﻣﺆﺳﺴــﺎت اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر اﳌﺒﺎﺷــﺮ اﻷﺟﻨﺒﻴــﺔ اﳌﻤﻠﻮﻛــﺔ ﻟﻜــﻢ )أي اﻟﺸــﺮﻛﺎت ﻏﻴــﺮ اﳌﻘﻴﻤــﺔ اﻟﺘــﻲ ﺗﻤﺘﻠــﻚ ﻓﻴﻬــﺎ
ﺷــﺮﻛﺘﻜﻢ ﺑﺸــﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷــﺮ أو ﻏﻴــﺮ ﻣﺒﺎﺷــﺮ  ٪١٠أو أﻛﺜــﺮ ﻣــﻦ ﺣﺼــﺺ اﳌﻠﻜﻴــﺔ اﳌﺎﻧﺤــﺔ ﳊــﻖ اﻟﺘﺼﻮﻳــﺖ( واﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر ﻣــﻊ اﳌﺆﺳﺴــﺎت اﻟﺰﻣﻴﻠــﺔ ﻏﻴــﺮ اﳌﻘﻴﻤــﺔ
)أي اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻨﻔﺲ ﻣﺎﻟﻚ ﺷﺮﻛﺘﻜﻢ(.
اﻟﻘﺴــﻢ دال :اﻟﺪﺧــﻞ واﳌﻌﺎﻣــﻼت اﳌﺎﻟﻴــﺔ وﻣﺮاﻛــﺰ اﻷﺻــﻮل واﳋﺼــﻮم ﺑﻴــﻦ ﺷــﺮﻛﺘﻜﻢ وﻣﺴــﺘﺜﻤﺮ )ﻣﺴــﺘﺜﻤﺮﻳﻦ( ﻣﺒﺎﺷــﺮ أﺟﻨﺒــﻲ )أي اﻟﺸــﺮﻛﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴــﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﻠﻚ  ٪١٠أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺣﺼﺺ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﳌﺎﻧﺤﺔ ﳊﻖ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﰲ ﺷــﺮﻛﺘﻜﻢ( ،وﺑﻴﻦ ﺷــﺮﻛﺘﻜﻢ ﻣﺆﺳﺴــﺎت زﻣﻴﻠﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﻤﺔ )أي اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎرات
ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻨﻔﺲ ﻣﺎﻟﻚ ﺷﺮﻛﺘﻜﻢ(.
اﻟﻘﺴــﻢ ﻫﺎء :اﻟﺪﺧﻞ واﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻣﺮاﻛﺰ اﻷﺻﻮل واﳋﺼﻮم ﺑﻴﻦ ﺷــﺮﻛﺘﻜﻢ وﺷــﺮﻛﺔ )ﺷــﺮﻛﺎت( أﺟﻨﺒﻴﺔ ﰲ اﳋﺎرج ﺗﻤﺘﻠﻚ ﺷــﺮﻛﺘﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ٪١٠
أو أﻛﺜــﺮ ﻣــﻦ ﺣﺼــﺺ اﳌﻠﻜﻴــﺔ اﳌﺎﻧﺤــﺔ ﳊــﻖ اﻟﺘﺼﻮﻳــﺖ ،وﺑﻴــﻦ ﺷــﺮﻛﺘﻜﻢ ﻣﺆﺳﺴــﺎت زﻣﻴﻠــﺔ ﻏﻴــﺮ ﻣﻘﻴﻤــﺔ )أي اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎرات ﻣــﻊ اﻟﺸــﺮﻛﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴــﺔ
اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻨﻔﺲ ﻣﺎﻟﻚ ﺷﺮﻛﺘﻜﻢ(.
اﻟﻘﺴﻢ واو :ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﻣﺮاﻛﺰ اﻷﺻﻮل اﳌﺎﻟﻴﺔ واﳋﺼﻮم ﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺘﻜﻢ وﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﻤﻴﻦ )أوﺿﺎع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺪوﱄ(.
إذا ﱂ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺪﻗﻘﺔ ،ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺪﻳﺮات ﱂ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﺘﺪﻗﻴﻖ.
ﺗﻌﺎرﻳﻒ اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮاردة ﰲ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن
اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ اﳌﺒﺎﺷﺮ:
اﳌﺴــﺘﺜﻤﺮ اﳌﺒﺎﺷــﺮ ﻫــﻮ ﺷــﺮﻛﺔ ﻣﻘﻴﻤــﺔ ﰲ اﻗﺘﺼــﺎد ﻣــﺎ ﺗﻤﺘﻠــﻚ ﺑﺸــﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷــﺮ أو ﻏﻴــﺮ ﻣﺒﺎﺷــﺮ  ٪١٠أو أﻛﺜــﺮ ﻣــﻦ ﺣﺼــﺺ اﳌﻠﻜﻴــﺔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴــﺔ اﺳــﺘﺜﻤﺎر ﻣﺒﺎﺷــﺮ
ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﻤﺔ.
وﺗﻌﺘﺒــﺮ اﻟﻮﺣــﺪات ﻣﻘﻴﻤــﺔ ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨــﺪا إذا ﻛﺎﻧــﺖ ﻗــﺪ أﻗﺎﻣــﺖ )أو ﺗﻌﺘــﺰم اﻹﻗﺎﻣــﺔ( ﻟﺴــﻨﺔ أو أﻛﺜــﺮ ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨــﺪا .وﺗﺘﻀﻤــﻦ ﳎﻤﻮﻋــﺔ اﳌﺆﺳﺴــﺎت اﶈﻠﻴــﺔ اﳌﻤﻠﻮﻛــﺔ
ﻟﻠﻤﺴــﺘﺜﻤﺮ اﳌﺒﺎﺷــﺮ اﻟﺸــﺮﻛﺔ اﳌﻘﻴﻤــﺔ اﻟﺘــﻲ ﺗﻤﺘﻠــﻚ ﻣﺒﺎﺷــﺮة ﻣﺆﺳﺴــﺔ اﺳــﺘﺜﻤﺎر ﻣﺒﺎﺷــﺮ أﺟﻨﺒﻴــﺔ )راﺟــﻊ اﻟﺘﻌﺮﻳــﻒ أدﻧــﺎه( ،واﻟﺸــﺮﻛﺎت اﳌﻘﻴﻤــﺔ اﻟﺘــﻲ ﺗﺴــﻴﻄﺮ ﺑﺸــﻜﻞ
ﻣﺒﺎﺷﺮ أو ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺔ ،واﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﻘﻴﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ أي ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ أو ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﰲ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ.
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﺒﺎﺷﺮ:
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻫﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻘﻴﻤﺔ ﰲ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺎ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺎ ﻣﻘﻴﻤﺔ ﰲ اﻗﺘﺼﺎد آﺧﺮ  ٪١٠أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺣﺼﺺ اﳌﻠﻜﻴﺔ ﺳﻮاء ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﺒﺎﺷﺮ أو ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ.
وﺗﻌﺘﺒــﺮ اﻟﻮﺣــﺪات ﻣﻘﻴﻤــﺔ ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨــﺪا إذا ﻛﺎﻧــﺖ ﻗــﺪ أﻗﺎﻣــﺖ )أو ﺗﻌﺘــﺰم اﻹﻗﺎﻣــﺔ( ﻟﺴــﻨﺔ أو أﻛﺜــﺮ ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨــﺪا .وﺗﺘﻀﻤــﻦ ﳎﻤﻮﻋــﺔ اﳌﺆﺳﺴــﺎت اﶈﻠﻴــﺔ اﳌﻤﻠﻮﻛــﺔ
ﳌﺆﺳﺴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﺒﺎﺷﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﳌﻘﻴﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﺘﻠﻚ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ أﺟﻨﺒﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮ )راﺟﻊ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ أﻋﻼه( ﺣﺼﺔ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺗﺒﻠﻎ  ٪١٠ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ،
واﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﻘﻴﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ أو ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﰲ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ.
وﺟﻤﻴــﻊ ﻫــﺬه اﻟﺸــﺮﻛﺎت ﻳﻨﺒﻐــﻲ ﺗﻀﻤﻴﻨﻬــﺎ ﰲ اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر اﳌﺒﺎﺷــﺮ ﺳــﻮاء ﻛﺎﻧــﺖ ﺷــﺮﻛﺘﻜﻢ ﺗﻘــﻮم ﺑﺈﺑــﻼغ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻬــﺎ ﰲ اﺳــﺘﻤﺎرة إﺑــﻼغ واﺣــﺪة ﻋــﻦ ﳎﻤﻮﻋــﺔ
اﳌﺆﺳﺴﺎت اﶈﻠﻴﺔ أو ﰲ اﺳﺘﻤﺎرات إﺑﻼغ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ.
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وﺗﻌﺘﺒــﺮ اﻟﻮﺣــﺪات ﻏﻴــﺮ ﻣﻘﻴﻤــﺔ ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨــﺪا إذا ﻛﺎﻧــﺖ ﻗــﺪ أﻗﺎﻣــﺖ )أو ﺗﻌﺘــﺰم اﻹﻗﺎﻣــﺔ( ﻟﺴــﻨﺔ أو أﻛﺜــﺮ ﰲ اﳋــﺎرج .وﰲ ﺣــﺎل ﻋــﺪم اﻟﺘﺄﻛــﺪ ﻣــﻦ إﻗﺎﻣــﺔ اﻟﺸــﺮﻛﺔ ،ﻳﺮﺟــﻰ
اﻻﺗﺼﺎل ﺑﻨﺎ ﺑﻐﺮض ﲢﺪﻳﺪ وﺿﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ.
اﳌﺆﺳﺴــﺔ اﻟﺰﻣﻴﻠــﺔ ﻫــﻲ ﺷــﺮﻛﺔ ﻏﻴــﺮ ﻣﻘﻴﻤــﺔ ﳑﻠﻮﻛــﺔ ﻟﻨﻔــﺲ اﻟﺸــﺮﻛﺔ اﻷم )ﻣﻠﻜﻴــﺔ ﻣﺒﺎﺷــﺮة أو ﻏﻴــﺮ ﻣﺒﺎﺷــﺮة( اﻟﺘــﻲ ﺗﻤﺘﻠــﻚ ﺷــﺮﻛﺘﻜﻢ ،دون أن ﺗﻤﺘﻠــﻚ ﻓﻴﻬــﺎ ﺷــﺮﻛﺘﻜﻢ أو
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﻨﺘﺴﺒﺔ ﻟﻬﺎ  ٪١٠أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺣﺼﺺ اﳌﻠﻜﻴﺔ.
ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ ﻏﻴﺮ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ أي ﺷﺮﻛﺔ ﻻ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﳌﺬﻛﻮرة أﻋﻼه.
ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺒﻠﻐﺔ ﰲ اﻷﻗﺴﺎم ﻣﻦ ﺑﺎء إﱃ ﻫﺎء:
ﻳﺮﺟﻰ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺑﺂﻻف اﻟﺪوﻻرات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ وﻓﻖ اﻹرﺷﺎدات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
اﳌﺮاﻛﺰ
اﻟﻌﻤﻠﺔ:
ﻳﺮﺟــﻰ ﻗﻴــﺪ ﺟﻤﻴــﻊ اﻟﻘﻴــﻢ ﺑــﺂﻻف اﻟــﺪوﻻرات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳــﺔ .إذا ﻛﺎﻧــﺖ ﻋﻤﻠــﺔ )ﻋﻤــﻼت( ﺗﻘﻮﻳــﻢ أي ﻣــﻦ اﻷﺻــﻮل واﳋﺼــﻮم اﻷﺟﻨﺒﻴــﺔ ﻟﺸــﺮﻛﺘﻜﻢ ﻋﻤﻠــﺔ )ﻋﻤــﻼت( أﺧــﺮى ﺑﺨــﻼف
اﻟﺪوﻻر اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪي ،ﻳﺮﺟﻰ اﺳﺘﺨﺪام أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم ﰲ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ إﱃ اﻟﺪوﻻر اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪي.
ﺣﺼﺺ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﳌﺴﺎﻫﻤﻴﻦ:
ﻳﺮﺟــﻰ ﻗﻴــﺪ ﺣﺼــﺺ ﻣﻠﻜﻴــﺔ اﳌﺴــﺎﻫﻤﻴﻦ )أي ﺻــﺎﰲ اﻟﻘﻴﻤــﺔ( ﺿﻤــﻦ اﳌﻄﺎﻟﺒــﺎت ﻋﻠــﻰ ﺻــﺎﰲ ﻗﻴﻤــﺔ ﻣﺆﺳﺴــﺔ اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر اﳌﺒﺎﺷــﺮ اﻷﺟﻨﺒــﻲ أو اﻟﺸــﺮﻛﺔ اﳌﻨﺘﺴــﺒﺔ ،وﻳﺘﺄﻟــﻒ
ﺻﺎﰲ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﳑﺎ ﻳﻠﻲ:
) (١رأس اﳌــﺎل اﳌﺪﻓــﻮع )ﻣــﺎ ﻋــﺪا أي أﺳــﻬﻢ ﻣﺼــﺪرة ﲢﺘﻔــﻆ اﻟﺸــﺮﻛﺔ ﺑﻬــﺎ ﻟﻨﻔﺴــﻬﺎ ،ﺑﻤــﺎ ﰲ ذﻟــﻚ ﺣﺴــﺎﺑﺎت ﻋــﻼوة إﺻــﺪار اﻷﺳــﻬﻢ( أو ﻣــﺎ ﻳﻮازﻳــﻪ ﰲ اﻟﺸــﺮﻛﺎت ﻏﻴــﺮ
اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ
) (٢ﻛﻞ أﻧــﻮاع اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴــﺎت اﶈــﺪدة ﻛﺤﺼــﺺ ﻣﻠﻜﻴــﺔ ﰲ اﳌﻴﺰاﻧﻴــﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴــﺔ ﻟﻠﺸــﺮﻛﺔ )ﺑﻤــﺎ ﰲ ذﻟــﻚ ﻣﻨــﺢ اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر ﻋﻨــﺪ اﻋﺘﺒﺎرﻫــﺎ أﺣــﺪ ﻋﻨﺎﺻــﺮ ﺣﺼــﺺ اﳌﻠﻜﻴــﺔ
وﻓﻖ اﻹرﺷﺎدات اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ(
) (٣اﻹﻳﺮادات اﻟﺘﺮاﻛﻤﻴﺔ اﳌﻌﺎد اﺳﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ )اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﺳﺎﻟﺒﺔ(
) (٤ﻣﻜﺎﺳﺐ أو ﺧﺴﺎﺋﺮ اﳊﻴﺎزة
وﺑﺎﳌﺜــﻞ ،ﻳﺮﺟــﻰ إدراج اﻟﺒﻨــﻮد اﻟﺜﻼﺛــﺔ اﳌﺬﻛــﻮرة آﻧﻔــﺎ ﰲ ﺣﺴــﺎب ﻗﻴﻤــﺔ اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﻜﺴــﻴﺔ ﰲ ﺣﺼــﺺ اﳌﻠﻜﻴــﺔ  -أي ﻗﻴﻤــﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒــﺎت ﻣﺆﺳﺴــﺔ اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر اﳌﺒﺎﺷــﺮ
أو اﻟﺸﺮﻛﺔ اﳌﻨﺘﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﰲ ﻗﻴﻤﺔ ﺷﺮﻛﺘﻜﻢ.
وﻋﻨــﺪ ﲢﺪﻳــﺪ ﺻــﺎﰲ ﻗﻴﻤــﺔ اﻟﺸــﺮﻛﺔ )وﺑﺎﻟﺘــﺎﱄ ﺣﺠــﻢ ﻣﻄﺎﻟﺒــﺎت اﳌﺴــﺘﺜﻤﺮ اﻷﺟﻨﺒــﻲ اﳌﺒﺎﺷــﺮ أو اﻟﺸــﺮﻛﺔ اﳌﻨﺘﺴــﺒﺔ ﻋﻠــﻰ ﺻــﺎﰲ ﻗﻴﻤــﺔ اﻟﺸــﺮﻛﺔ( ،ﺗــﺪرج ﻣﻌﻈــﻢ اﻷﺻــﻮل
اﳌﺎﻟﻴــﺔ ﺑﻘﻴﻤــﺔ ﻋﺎدﻟــﺔ ﺣﺎﻟﻴــﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮﻳــﺔ ،وﺗــﺪرج اﻷرﺑــﺎح اﻟﺘﺮاﻛﻤﻴــﺔ اﳌﻌــﺎد اﺳــﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ ،وﻳﺨﺼــﻢ إﻫــﻼك ﺑﻨــﻮد اﻟﻌﻘــﺎرات واﳌﻨﺸــﺂت واﳌﻌــﺪات .وإذا ﻛﺎﻧــﺖ ﻗﻮاﻋــﺪ ﻣﺴــﻚ
اﻟﺴــﺠﻼت أو اﻟﻘﻮاﻋــﺪ اﶈﺎﺳــﺒﻴﺔ اﳌﻄﺒﻘــﺔ ﻟــﺪى ﺷــﺮﻛﺘﻜﻢ ﻻ ﺗﻘﻴــﻢ ﻫــﺬه اﻟﺒﻨــﻮد ﻋﻠــﻰ اﻟﻨﺤــﻮ اﳌﺬﻛــﻮر آﻧﻔــﺎ ،ﻳﺮﺟــﻰ ﺗﻌﺪﻳــﻞ ﻗﻴــﻢ ﻫــﺬه اﻟﺒﻨــﻮد ﻗﺒــﻞ ﺣﺴــﺎب اﳌﺒﺎﻟــﻎ اﻟﺘــﻲ ﻳﺘــﻢ
ﻗﻴﺪﻫﺎ ﰲ اﻷﻗﺴﺎم ﺑﺎء إﱃ ﻫﺎء.
أدوات اﻟﺪﻳﻦ:
اﻟﻘﺮوض واﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺘﺠﺎري واﳊﺴﺎﺑﺎت اﻷﺧﺮى ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ
ﻳﺮﺟﻰ ﻗﻴﺪ اﳌﺒﺎﻟﻎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺳﻤﻴﺔ )ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أي ﺗﻐﻴﺮات ﻗﺪ ﺗﻨﺸﺄ ﻋﻦ ﺗﻐﻴﺮات أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف(.
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺳﻤﻴﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﻣﻮال اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻧﺎﻗﺼﺎ أي ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ﺳﺪاد وزاﺋﺪا أي ﻓﻮاﺋﺪ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ.
ﺳﻨﺪات اﻟﺪﻳﻦ

ﻳﺮﺟﻰ ﻗﻴﺪ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﺴﻨﺪات اﻟﺪﻳﻦ ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
اﳌﻌﺎﻣﻼت
ﻳﻨﺒﻐــﻲ ﻗﻴــﺪ اﳌﻌﺎﻣــﻼت ﺑﻘﻴﻤﺘﻬــﺎ وﻗــﺖ ﺗﻨﻔﻴــﺬ ﺗﻠــﻚ اﳌﻌﺎﻣــﻼت .ﻓــﺈذا ﻛﺎﻧــﺖ اﳌﻌﺎﻣﻠــﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠــﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴــﺔ ،ﻳﺮﺟــﻰ اﺳــﺘﺨﺪام ﺳــﻌﺮ اﻟﺼــﺮف اﻟﺴــﺎري ﰲ ﺗﺎرﻳــﺦ اﳌﻌﺎﻣﻠــﺔ،
أو ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻌﺮ ﻣﺮﺟﺢ ﻋﻦ اﻟﻔﺘﺮة اﳌﺒﻠﻎ ﻋﻨﻬﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﳌﻌﺎﻣﻼت )ﻣﺜﻞ ﻣﺘﺤﺼﻼت وﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻔﺎﺋﺪة( ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻜﺮر ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة.
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﻮاﺋﺪ ،ﻳﺮﺟﻰ ﻗﻴﺪ ﳎﻤﻮع ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻔﻮاﺋﺪ )ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ واﻟﻘﺒﺾ( اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺤﻘﺖ ﺧﻼل ﻋﺎم  ،٢٠XXﺣﺘﻰ إذا ﻛﺎن ﻗﺪ ﺗﻢ دﻓﻊ ﺟﺰء ﻣﻨﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم.
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷرﺑﺎح اﻷﺳﻬﻢ ،ﻳﺮﺟﻰ ﻗﻴﺪ ﳎﻤﻮع ﻗﻴﻤﺔ أرﺑﺎح اﻷﺳﻬﻢ اﳌﺘﺤﺼﻠﺔ وﻣﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﻘﺒﺾ )واﳌﺪﻓﻮﻋﺔ وﻣﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ( ﺧﻼل ﻋﺎم .٢٠XX
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اﻻﺳﺘﻤﺎرة  — ١٨اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ اﳌﺒﺎﺷﺮ
اﻟﻘﺴﻢ أﻟﻒ :ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ ﺷﺮﻛﺘﻜﻢ
 ١-١اﺳﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ
 ٢-١اﺳﻢ  /وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎرة

 ٣-١اﺳﻢ  /وﻇﻴﻔﺔ ﻣﺴﺆول اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺒﺪﻳﻞ

 ٤-١اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺒﺮﻳﺪي
 ٥-١رﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ

 ٦-١رﻗﻢ اﻟﻔﺎﻛﺲ

 ٨-١ﰲ ﺣﺎﻟــﺔ ﻗﻴــﺎم وﻛﻴــﻞ ﻋــﻦ اﻟﺸــﺮﻛﺔ ﺑﺎﺳــﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧــﺎت اﻻﺳــﺘﺒﻴﺎن
)ﺷــﺮﻛﺔ اﶈﺎﺳــﺒﺔ اﻟﺘــﻲ ﺗﺘﻌﺎﻣــﻞ ﻣﻌﻬــﺎ اﻟﺸــﺮﻛﺔ ﻋﻠــﻰ ﺳــﺒﻴﻞ اﳌﺜــﺎل( ،ﻳﺮﺟــﻰ
ذﻛﺮ اﻻﺳﻢ واﻟﻌﻨﻮان اﻟﺒﺮﻳﺪي وﻋﻨﻮان اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﱐ ورﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ.

 ٧-١ﻋﻨﻮان اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﱐ
 ٩-١اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬه اﻻﺳﺘﻤﺎرة ﺻﺤﻴﺤﺔ.
اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ )ﻣﺴﺆول رﻓﻴﻊ اﳌﺴﺘﻮى ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ أو وﻛﻴﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ(
اﻟﺘﺎرﻳﺦ

 ١٠-١إذا ﻛﺎﻧــﺖ ﺷــﺮﻛﺘﻜﻢ ﺟــﺰءا ﻣــﻦ ﳎﻤﻮﻋــﺔ ﳏﻠﻴــﺔ )راﺟــﻊ اﻟﺘﻌﺮﻳــﻒ ﰲ اﻟﻘﺴــﻢ ﺑــﺎء( ،ﻳﺮﺟــﻰ ذﻛــﺮ اﻟﺸــﺮﻛﺎت اﻷﺧــﺮى ﰲ ا�ﻤﻮﻋــﺔ اﻟﺘــﻲ ﺗﻤــﺎرس ﻋﻤﻠﻬــﺎ ﰲ
ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا وﲢﺪﻳﺪ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮاردة ﰲ اﻟﻘﺴﻢ ﺟﻴﻢ ﺗﻐﻄﻲ ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت )ﻳﺮﺟﻰ وﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ ﰲ اﻷﻋﻤﺪة أدﻧﺎه ﺣﺴﺐ اﳊﺎﻟﺔ(.
أﺳﻤﺎء اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﻘﻴﻤﺔ اﻷﺧﺮى ﰲ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﶈﻠﻴﺔ
)ﻳﺮﺟﻰ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺎ إذا اﻟﻘﺴﻢ ﺟﻴﻢ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت(

ﻏﻴﺮ ﻣﺪرﺟﺔ

ﻣﺪرﺟﺔ

 ١١-١ﻳﺮﺟﻰ ذﻛﺮ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ أو ﳎﻤﻮﻋﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﶈﻠﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻹﺑﻼغ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل )ﻳﺮﺟﻰ وﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺎط واﺣﺪ ﻓﻘﻂ(:
أﻟﻒ -اﻟﺰراﻋﺔ واﳊﺮاﺟﺔ واﻟﺼﻴﺪ

ﻛﺎف  -٢اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ،ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ

ﺑﺎء -اﻟﺘﻌﺪﻳﻦ واﺳﺘﻐﻼل اﶈﺎﺟﺮ

ﻻم -أﻧﺸﻄﺔ ﻋﻘﺎرﻳﺔ

ﺟﻴﻢ -اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ

ﻣﻴﻢ -اﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌﻬﻨﻴﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ

دال -اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻐﺎز واﻟﺒﺨﺎر وﺧﺪﻣﺎت ﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻬﻮاء

ﻧﻮن -ﺧﺪﻣﺎت اﻹدارة واﳌﺴﺎﻧﺪة

ﻫﺎء -اﳌﻴﺎه واﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ وإدارة اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت
واﻹﺻﻼح اﻟﺒﻴﺌﻲ

ﺳﻴﻦ -اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ

واو -اﻟﺒﻨﺎء

ﻋﻴﻦ -اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

زاي -أﻧﺸﻄﺔ اﳉﻤﻠﺔ واﻟﺘﺠﺰﺋﺔ

ﻓﺎء -اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻟﻌﻤﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﺣﺎء -اﻟﻨﻘﻞ واﻟﺘﺨﺰﻳﻦ

ﺻﺎد -اﻟﻔﻨﻮن واﻟﺘﺮﻓﻴﻪ واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺮوﻳﺤﻴﺔ

ﻃﺎء -ﺧﺪﻣﺎت اﻹﻗﺎﻣﺔ واﻟﻐﺬاء

ﻗﺎف -أﻧﺸﻄﺔ ﺧﺪﻣﻴﺔ أﺧﺮى

ﻳﺎء -اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت

راء -أﻧﺸــﻄﺔ اﻷﺳــﺮ اﳌﻌﻴﺸــﻴﺔ ﻛﺄرﺑــﺎب ﻋﻤــﻞ ﳌﺴــﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﳏﻠﻴﻴــﻦ،
واﻟﺴــﻠﻊ واﳋﺪﻣــﺎت ﻏﻴــﺮ اﶈــﺪدة  -أﻧﺸــﻄﺔ إﻧﺘﺎﺟﻴــﺔ ﺗﻤﺎرﺳــﻬﺎ اﻷﺳــﺮ
اﳌﻌﻴﺸﻴﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ اﳋﺎص

ﻛﺎف  -١اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ

ﺷﻴﻦ -أﻧﺸﻄﺔ اﳌﻨﻈﻤﺎت واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻜﺎﺋﻨﺔ ﺧﺎرج اﻷراﺿﻲ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
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اﻟﻘﺴﻢ ﺑﺎء :ﻣﺮاﻛﺰ اﻷﺻﻮل واﳋﺼﻮم ﺑﻴﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﺒﺎﺷﺮ واﳌﺴﺘﺜﻤﺮ اﳌﺒﺎﺷﺮ اﻷﺟﻨﺒﻲ
)اﻟﻘﺴﻢ ﺑﺎء ،(١-وﺑﻴﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ اﳌﻘﻴﻤﺔ وﺷﺮﻛﺎﺗﻬﺎ اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ ﰲ اﳋﺎرج )اﻟﻘﺴﻢ ﺑﺎء،(٢-
ﺣﺴﺐ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﺣﺪات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﶈﺘﻔﻆ ﺑﺎﳊﺴﺎﺑﺎت ﻟﺪﻳﻬﺎ.

ﺗﻘﻴــﺪ ﺑــﺂﻻف اﻟــﺪوﻻرات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳــﺔ وﻓــﻖ إرﺷــﺎدات اﻟﺘﻘﻴﻴــﻢ اﳌﺬﻛــﻮرة آﻧﻔــﺎ ﺟﻤﻴــﻊ اﻷرﺻــﺪة ﰲ ﺑﺪاﻳــﺔ اﻟﻔﺘــﺮة وأي ﻣﻌﺎﻣــﻼت ﺧــﻼل اﻟﻔﺘــﺮة وأي ﺗﻐﻴــﺮات أﺧــﺮى ﰲ
اﳌﻴﺰاﻧﻴــﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴــﺔ ﻏﻴــﺮ ﻧﺎﲡــﺔ ﻋــﻦ ﻣﻌﺎﻣــﻼت واﻷرﺻــﺪة ﰲ ﻧﻬﺎﻳــﺔ اﻟﻔﺘــﺮة ﺑﻴــﻦ ﺷــﺮﻛﺘﻜﻢ وﺷــﺮﻛﺔ )ﺷــﺮﻛﺎت( اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر اﳌﺒﺎﺷــﺮ واﳌﺆﺳﺴــﺎت اﻟﺰﻣﻴﻠــﺔ ﰲ اﳋــﺎرج.
وإن ﱂ ﻳﺘﻮاﻓﺮ أي ﻣﻦ ذﻟﻚ ،ﻳﺮﺟﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ »ﻻ ﻳﻮﺟﺪ«.

اﻟﻘﺴﻢ ﺑﺎء :١-ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻣﻊ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻬﺎ اﻷﺟﺎﻧﺐ اﳌﺒﺎﺷﺮﻳﻦ )أﺻﺤﺎب اﳌﻠﻜﻴﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة وﻏﻴﺮ اﳌﺒﺎﺷﺮة(
اﳌﺮاﻛﺰ ﰲ

)ﻳﺮﺟﻰ إدﺧﺎل اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﳌﺮﺟﻌﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت(
ﺧﺼﻮم ﺣﺼﺺ اﳌﻠﻜﻴﺔ واﻟﺪﻳﻦ اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ
ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﻷﺟﻨﺒﻲ اﳌﺒﺎﺷﺮ

اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺬي ﻳﻘﻊ
ﻓﻴﻪ ﻣﻘﺮ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ
اﻷﺟﻨﺒﻲ اﳌﺒﺎﺷﺮ

ﺣﺼﺺ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ
اﳌﺒﺎﺷﺮ — ﻳﺮﺟﻰ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻗﻴﻤﺔ
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ
ﺻﺎﰲ ﻗﻴﻤﺔ ﺷﺮﻛﺘﻜﻢ

ﺧﺼﻮم اﻟﺪﻳﻦ اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ
ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﳌﺒﺎﺷﺮ

ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺣﺼﺺ اﳌﻠﻜﻴﺔ واﻟﺪﻳﻦ اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ
اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ اﻷﺟﻨﺒﻲ اﳌﺒﺎﺷﺮ )ﻣﺎ ﻳﻌﺮف »ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﻜﺴﻲ«(
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﺪﻳﻦ
اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ
اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ اﳌﺒﺎﺷﺮ

ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺣﺼﺺ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ
ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ اﳌﺒﺎﺷﺮ — ﻳﺮﺟﻰ
ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﰲ
ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ اﳌﺒﺎﺷﺮ

إن ﱂ ﺗﻜﻦ ﻟﺸﺮﻛﺘﻜﻢ أﺻﻮل أو ﺧﺼﻮم ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ،ﻳﺮﺟﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ »ﻻ ﻳﻮﺟﺪ« وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎرة.

اﻟﻘﺴﻢ ﺑﺎء :٢-اﳌﺮاﻛﺰ ﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺘﻜﻢ واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ ﰲ اﳋﺎرج
إذا ﱂ ﺗﻜﻦ ﻟﺸﺮﻛﺘﻜﻢ أي ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎت زﻣﻴﻠﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﻤﺔ ، ،ﻳﺮﺟﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ »ﻻ ﻳﻮﺟﺪ« وﻋﺪم اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺘﺎﱄ.

إذا ﻛﻨﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ زﻣﻴﻠﺔ ،ﻳﺮﺟﻰ ﲢﺪﻳﺪ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﺴﻴﻄﺮة اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺘﻜﻢ  -أي أﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺔ ﰲ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﺴﻴﻄﺮة:
إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﺴﻴﻄﺮة اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺘﻜﻢ )ﻳﺮﺟﻰ وﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ واﺣﺪة ﻓﻘﻂ وﻣﺮاﺟﻌﺔ اﳌﻠﺤﻮﻇﺔ أدﻧﺎه(
ﻣﻘﻴﻤﺔ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻗﺘﺼﺎد ﺷﺮﻛﺘﻜﻢ
ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﻤﺔ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻗﺘﺼﺎد ﺷﺮﻛﺘﻜﻢ
ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮوف
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ:

إذا ﻛﻨﺘــﻢ ﻣﺆﺳﺴــﺔ زﻣﻴﻠــﺔ ﻣﻘﻴﻤــﺔ ،وﻛﺎﻧــﺖ اﻟﺸــﺮﻛﺔ اﻷم ﺻﺎﺣﺒــﺔ اﻟﺴــﻴﻄﺮة اﻟﻨﻬﺎﺋﻴــﺔ ﻋﻠﻴﻜــﻢ ﻏﻴــﺮ ﻣﻘﻴﻤــﺔ ﰲ ﻧﻔــﺲ اﻗﺘﺼــﺎد ﺷــﺮﻛﺘﻜﻢ ،ﺗﻌﺘﺒــﺮ ﻣﺮاﻛــﺰ اﻷﺻــﻮل واﳋﺼــﻮم ﻣــﻊ
اﳌﺆﺳﺴــﺎت اﻟﺰﻣﻴﻠــﺔ ﰲ اﳋــﺎرج اﺳــﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺒﺎﺷــﺮة داﺧﻠــﺔ .وإذا ﻛﺎﻧــﺖ اﻟﺸــﺮﻛﺔ اﻷم ﺻﺎﺣﺒــﺔ اﻟﺴــﻴﻄﺮة اﻟﻨﻬﺎﺋﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺷــﺮﻛﺘﻜﻢ ﻣﻘﻴﻤــﺔ ﰲ ﻧﻔــﺲ اﻗﺘﺼــﺎد ﺷــﺮﻛﺘﻜﻢ ،ﺗﻌﺘﺒــﺮ ﻣﺮاﻛــﺰ
اﻷﺻــﻮل واﳋﺼــﻮم ﻣــﻊ اﳌﺆﺳﺴــﺎت اﻟﺰﻣﻴﻠــﺔ ﰲ اﳋــﺎرج اﺳــﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺒﺎﺷــﺮة ﺧﺎرﺟــﺔ .وإذا ﱂ ﻳﻜــﻦ ﻣﻌﺮوﻓـ ًﺎ ﻣــﺎ إذا ﻛﺎﻧــﺖ اﻟﺸــﺮﻛﺔ اﻷم ﺻﺎﺣﺒــﺔ اﻟﺴــﻴﻄﺮة اﻟﻨﻬﺎﺋﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺷــﺮﻛﺘﻜﻢ
ﻣﻘﻴﻤــﺔ أم ﻏﻴــﺮ ﻣﻘﻴﻤــﺔ ﰲ ﻧﻔــﺲ اﻗﺘﺼــﺎد ﺷــﺮﻛﺘﻜﻢ ،ﺗﻌﺘﺒــﺮ ﻣﺮاﻛــﺰ اﻷﺻــﻮل ﻣــﻊ اﳌﺆﺳﺴــﺎت اﻟﺰﻣﻴﻠــﺔ ﰲ اﳋــﺎرج اﺳــﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺒﺎﺷــﺮة ﺧﺎرﺟــﺔ ،وﺗﻌﺘﺒــﺮ ﻣﺮاﻛــﺰ اﳋﺼــﻮم ﻣــﻊ
اﳌﺆﺳﺴــﺎت اﻟﺰﻣﻴﻠــﺔ ﰲ اﳋــﺎرج اﺳــﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺒﺎﺷــﺮة داﺧﻠــﺔ .وﻷﻏــﺮاض اﻟﺘﻴﺴــﻴﺮ ،ﻳﻤﻜــﻦ ﻗﻴــﺪ ﺟﻤﻴــﻊ اﳌﺮاﻛــﺰ ﻣــﻊ اﳌﺆﺳﺴــﺎت اﻟﺰﻣﻴﻠــﺔ ﰲ اﳋــﺎرج إﻣــﺎ ﰲ اﻟﻘﺴــﻢ ﺑــﺎء )اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎرات
اﳌﺒﺎﺷﺮة اﻟﺪاﺧﻠﺔ( أو ﰲ اﻟﻘﺴﻢ ﺟﻴﻢ )اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺧﺎرﺟﺔ( ،وﻟﻜﻦ ﻳﺮﺟﻰ ﻋﺪم ﻗﻴﺪ ﺗﻠﻚ اﳌﺮاﻛﺰ ﰲ ﻛﻼ اﻟﻘﺴﻤﻴﻦ ﺑﺎء وﺟﻴﻢ.
اﳌﺮاﻛﺰ ﰲ

)ﻳﺮﺟﻰ إدﺧﺎل اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﳌﺮﺟﻌﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت(

استمارات املسح النموذجية

ﺧﺼﻮم ﺣﺼﺺ اﳌﻠﻜﻴﺔ واﻟﺪﻳﻦ
اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ ﰲ اﳋﺎرج
اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺬي ﻳﻘﻊ
ﻓﻴﻪ ﻣﻘﺮ اﳌﺆﺳﺴﺔ
اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ ﰲ اﳋﺎرج

ﺣﺼﺺ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ
اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ ﰲ اﳋﺎرج — ﻳﺮﺟﻰ
ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اﳌﺆﺳﺴﺔ
اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ ﰲ اﳋﺎرج ﻋﻠﻰ ﺻﺎﰲ
ﻗﻴﻤﺔ ﺷﺮﻛﺘﻜﻢ

ﺧﺼﻮم اﻟﺪﻳﻦ
اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ
اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ ﰲ اﳋﺎرج
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ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺣﺼﺺ اﳌﻠﻜﻴﺔ واﻟﺪﻳﻦ اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ
ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ ﰲ اﳋﺎرج
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺣﺼﺺ اﳌﻠﻜﻴﺔ
اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ
ﰲ اﳋﺎرج — ﻳﺮﺟﻰ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻗﻴﻤﺔ
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﺪﻳﻦ
اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺷﺮﻛﺘﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﰲ
ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ ﰲ اﳋﺎرج
اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ ﰲ اﳋﺎرج

اﻟﻘﺴﻢ ﺟﻴﻢ :ﻣﺮاﻛﺰ أﺻﻮل وﺧﺼﻮم اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎﺗﻪ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﰲ اﳋﺎرج
ﺣﺴﺐ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﺣﺪات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﶈﺘﻔﻆ ﺑﺎﳊﺴﺎﺑﺎت ﻟﺪﻳﻬﺎ
ﺗﻘﻴــﺪ ﺑــﺂﻻف اﻟــﺪوﻻرات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳــﺔ وﻓــﻖ إرﺷــﺎدات اﻟﺘﻘﻴﻴــﻢ اﳌﺬﻛــﻮرة آﻧﻔــﺎ ﺟﻤﻴــﻊ اﻷرﺻــﺪة ﰲ ﺑﺪاﻳــﺔ اﻟﻔﺘــﺮة وأي ﻣﻌﺎﻣــﻼت ﺧــﻼل اﻟﻔﺘــﺮة وأي ﺗﻐﻴــﺮات أﺧــﺮى ﰲ
اﳌﻴﺰاﻧﻴــﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴــﺔ ﻏﻴــﺮ ﻧﺎﲡــﺔ ﻋــﻦ ﻣﻌﺎﻣــﻼت واﻷرﺻــﺪة ﰲ ﻧﻬﺎﻳــﺔ اﻟﻔﺘــﺮة ﺑﻴــﻦ ﺷــﺮﻛﺘﻜﻢ وﺷــﺮﻛﺔ )ﺷــﺮﻛﺎت( اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر اﳌﺒﺎﺷــﺮ واﳌﺆﺳﺴــﺎت اﻟﺰﻣﻴﻠــﺔ ﰲ
اﳋﺎرج .وإن ﱂ ﻳﺘﻮاﻓﺮ أي ﻣﻦ ذﻟﻚ ،ﻳﺮﺟﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ »ﻻ ﻳﻮﺟﺪ«.
ﻣﺮاﻛﺰ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎﺗﻪ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﺒﺎﺷﺮ ﰲ اﳋﺎرج )ذات اﳌﻠﻜﻴﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة وﻏﻴﺮ اﳌﺒﺎﺷﺮة(
اﳌﺮاﻛﺰ ﰲ

)ﻳﺮﺟﻰ إدﺧﺎل اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﳌﺮﺟﻌﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت(
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺣﺼﺺ اﳌﻠﻜﻴﺔ واﻟﺪﻳﻦ اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﳌﺒﺎﺷﺮ

اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺬي ﻳﻘﻊ
ﻓﻴﻪ ﻣﻘﺮ ﻣﺆﺳﺴﺔ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﺒﺎﺷﺮ

ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺣﺼﺺ اﳌﻠﻜﻴﺔ
)اﻷﺻﻮل( اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺔ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﺒﺎﺷﺮ )ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﺒﺎﺷﺮ
اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻘﻂ( — ﻳﺮﺟﻰ
ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺷﺮﻛﺘﻜﻢ
ﻋﻠﻰ ﺻﺎﰲ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﺒﺎﺷﺮ

ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت )أﺻﻮل( اﻟﺪﻳﻦ
اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺔ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﺒﺎﺷﺮ

اﳋﺼﻮم اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ اﳌﺒﺎﺷﺮ
)ﻣﺎ ﻳﻌﺮف »ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﻜﺴﻲ«(

ﺧﺼﻮم اﻟﺪﻳﻦ
اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﳌﺆﺳﺴﺔ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﺒﺎﺷﺮ

إن ﱂ ﺗﻜﻦ ﻟﺸﺮﻛﺘﻜﻢ أﺻﻮل أو ﺧﺼﻮم ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ،ﻳﺮﺟﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ »ﻻ ﻳﻮﺟﺪ« وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎرة.

ﺧﺼﻮم ﺣﺼﺺ اﳌﻠﻜﻴﺔ
اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﳌﺆﺳﺴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
اﳌﺒﺎﺷﺮ
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اﻟﻘﺴﻢ دال :ﻣﺮاﻛﺰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳌﺒﺎﺷﺮة اﻟﺪاﺧﻠﺔ واﳌﻌﺎﻣﻼت واﻟﺘﻐﻴﺮات اﻷﺧﺮى

اﻟﻘﺴــﻢ دال :١-أرﺻــﺪة ﺣﺼــﺺ اﳌﻠﻜﻴــﺔ واﻟﺪﻳــﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤــﺔ ،واﳌﻌﺎﻣــﻼت اﳌﺎﻟﻴــﺔ ،واﻟﺘﻐﻴــﺮات اﻷﺧــﺮى ﰲ اﻷﺻــﻮل واﳋﺼــﻮم ﺑﻴــﻦ ﺷــﺮﻛﺘﻜﻢ
واﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﳌﺒﺎﺷﺮﻳﻦ واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ ﰲ اﳋﺎرج )ﻳﺮﺟﻰ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﳌﻠﺤﻮﻇﺔ ﰲ اﻟﻘﺴﻢ ﺑﺎء(٢-
ﺗﻘﻴــﺪ ﺑــﺂﻻف اﻟــﺪوﻻرات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳــﺔ وﻓــﻖ إرﺷــﺎدات اﻟﺘﻘﻴﻴــﻢ اﳌﺬﻛــﻮرة آﻧﻔــﺎ ﺟﻤﻴــﻊ اﻷرﺻــﺪة ﰲ ﺑﺪاﻳــﺔ اﻟﻔﺘــﺮة وأي ﻣﻌﺎﻣــﻼت ﺧــﻼل اﻟﻔﺘــﺮة وأي ﺗﻐﻴــﺮات أﺧــﺮى ﰲ
اﳌﻴﺰاﻧﻴــﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴــﺔ ﻏﻴــﺮ ﻧﺎﲡــﺔ ﻋــﻦ ﻣﻌﺎﻣــﻼت واﻷرﺻــﺪة ﰲ ﻧﻬﺎﻳــﺔ اﻟﻔﺘــﺮة ﺑﻴــﻦ ﺷــﺮﻛﺘﻜﻢ وﺷــﺮﻛﺔ )ﺷــﺮﻛﺎت( اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر اﳌﺒﺎﺷــﺮ واﳌﺆﺳﺴــﺎت اﻟﺰﻣﻴﻠــﺔ ﰲ اﳋــﺎرج.
وإن ﱂ ﻳﺘﻮاﻓﺮ أي ﻣﻦ ذﻟﻚ ،ﻳﺮﺟﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ »ﻻ ﻳﻮﺟﺪ«.
ﺣﺼﺺ اﳌﻠﻜﻴﺔ
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺣﺼﺺ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﺸﺮﻛﺘﻜﻢ
ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺎت ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﰲ اﳋﺎرج

اﻻﻗﺘﺼﺎد
اﳌﻘﺎﺑﻞ )ﻳﺮﺟﻰ
ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺮﺻﻴﺪ ﰲ
ﻛﻞ اﻗﺘﺼﺎد ﻋﻠﻰ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻔﺘﺮة
)(١
ﺣﺪة(

ﺧﺼﻮم ﺣﺼﺺ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺘﻜﻢ ﻟﺸﺮﻛﺎت
ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﰲ اﳋﺎرج

اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﺮﺻﻴﺪ
ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة
اﻷﺧﺮى ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺮﺻﻴﺪ ﰲ
اﻟﺰﻳﺎدة اﻻﻧﺨﻔﺎض ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻔﺘﺮة ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻔﺘﺮة
)(٤
)(٣
)(٢
)(٦
)(٥

اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة
اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﺮﺻﻴﺪ
اﻷﺧﺮى ﺧﻼل ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ
اﻟﺰﻳﺎدة اﻻﻧﺨﻔﺎض
اﻟﻔﺘﺮة
اﻟﻔﺘﺮة
)(٨
)(٧
)(١٠
)(٩

اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ اﳌﺒﺎﺷﺮ )اﳌﺴﺘﺜﻤﺮون اﳌﺒﺎﺷﺮون(

اﻟﺸﺮﻛﺔ )اﻟﺸﺮﻛﺎت( اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ

ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺎ ﻳﻤﺘﻠﻜﻪ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﺣﺼﺺ اﳌﻠﻜﻴﺔ ﰲ ﺷﺮﻛﺘﻜﻢ
اﻗﺘﺼﺎد اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ اﳌﺒﺎﺷﺮ

اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻔﺘﺮة
)ﻳﺮﺟﻰ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻘﺴﻢ ﺑﺎء(
)(١١

اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻔﺘﺮة )ﻳﺮﺟﻰ ﻣﺮاﺟﻌﺔ
اﻟﻘﺴﻢ ﺑﺎء(
)(١٢
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اﻟﺪﻳﻦ
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﺪﻳﻦ ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ وﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ
ﻟﺸﺮﻛﺘﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺎت ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﰲ اﳋﺎرج
اﻻﻗﺘﺼﺎد
اﳌﻘﺎﺑﻞ )ﻳﺮﺟﻰ
ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎت
ﻛﻞ اﻗﺘﺼﺎد
ﻋﻠﻰ ﺣﺪة(

اﻟﺮﺻﻴﺪ ﰲ
ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻔﺘﺮة
)(١٣

)ﺻﺎﰲ(
اﳌﻌﺎﻣﻼت
اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺧﻼل
اﻟﻔﺘﺮة
)(١٤

اﻟﺘﻐﻴﺮات
اﻷﺧﺮى
ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة
)(١٥

ﺧﺼﻮم اﻟﺪﻳﻦ ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ وﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ
ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺘﻜﻢ ﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﰲ اﳋﺎرج

اﻟﺮﺻﻴﺪ ﰲ اﻟﺮﺻﻴﺪ ﰲ
ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻔﺘﺮة ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻔﺘﺮة
)(١٧
)(١٦

)ﺻﺎﰲ(
اﳌﻌﺎﻣﻼت
اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة
)(١٨

اﻟﺘﻐﻴﺮات
اﻷﺧﺮى
ﺧﻼل
اﻟﻔﺘﺮة
)(١٩

اﻟﺮﺻﻴﺪ ﰲ
ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻔﺘﺮة
)(٢٠

اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ اﳌﺒﺎﺷﺮ )اﳌﺴﺘﺜﻤﺮون اﳌﺒﺎﺷﺮون(

اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ )اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ(

اﻟﻘﺴﻢ دال :٢-اﻟﺪﺧﻞ ﻣﺴﺘﺤﻖ اﻟﺪﻓﻊ واﻟﻘﺒﺾ ﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺘﻚ واﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﳌﺒﺎﺷﺮﻳﻦ واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ ﰲ اﳋﺎرج واﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ
ا�ﺼﻮﻣﺔ ﻣﻦ اﳌﻨﺒﻊ
ﺗﻘﻴﺪ اﳌﺒﺎﻟﻎ ﺑﺂﻻف اﻟﺪوﻻرات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ وﻓﻖ إرﺷﺎدات اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﳌﺬﻛﻮرة ﰲ اﻟﻘﺴﻢ ﺑﺎء .وإن ﱂ ﺗﻮﺟﺪ أي ﻣﺒﺎﻟﻎ ،ﻳﺮﺟﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ »ﻻ ﻳﻮﺟﺪ«.

اﻻﻗﺘﺼﺎد
اﳌﻘﺎﺑﻞ )ﻳﺮﺟﻰ
ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎت
ﻛﻞ اﻗﺘﺼﺎد
ﻋﻠﻰ ﺣﺪة(

ﺿﺮاﺋﺐ
ﺿﺮاﺋﺐ
ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت
ﳐﺼﻮﻣﺔ ﻣﻦ
ﻣﺘﺤﺼﻼت ﳐﺼﻮﻣﺔ ﻣﻦ
اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﻦ
اﻟﻔﺎﺋﺪة إﱃ
اﳌﻨﺒﻊ ﻋﻠﻰ
اﳌﻨﺒﻊ ﻋﻠﻰ
ﺷﺮﻛﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺒﻨﺪ رﻗﻢ ) (٢١ﺷﺮﻛﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺒﻨﺪ رﻗﻢ )(٢٣
ﻣﻘﻴﻤﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ،ﻣﻘﻴﻤﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة،
ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة
ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة
إن وﺟﺪت
إن وﺟﺪت
)(٢١
)(٢٣
)(٢٤
)(٢٢

إﺟﻤﺎﱄ أرﺑﺎح
اﻷﺳﻬﻢ ،أو
إﺟﻤﺎﱄ
ﺗﻮزﻳﻌﺎت
اﻷرﺑﺎح،
ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ
اﻟﺪﻓﻊ إﱃ
ﺷﺮﻛﺔ ﻏﻴﺮ
ﻣﻘﻴﻤﺔ
ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺧﻼل
اﻟﻔﺘﺮة )(٢٥

ﺿﺮاﺋﺐ
ﳐﺼﻮﻣﺔ
ﻣﻦ اﳌﻨﺒﻊ
ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﺪ
رﻗﻢ )(٢٥
ﺧﻼل
اﻟﻔﺘﺮة ،إن
وﺟﺪت
)(٢٦

إﺟﻤﺎﱄ أرﺑﺎح
اﻷﺳﻬﻢ ،أو
إﺟﻤﺎﱄ
ﺗﻮزﻳﻌﺎت
اﻷرﺑﺎح،
ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ
اﻟﻘﺒﺾ ﻣﻦ
ﺷﺮﻛﺔ ﻏﻴﺮ
ﻣﻘﻴﻤﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ
ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة
)(٢٧

ﺿﺮاﺋﺐ
ﳐﺼﻮﻣﺔ
ﻣﻦ اﳌﻨﺒﻊ
ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﺪ
رﻗﻢ )(٢٧
ﺧﻼل
اﻟﻔﺘﺮة ،إن
وﺟﺪت
)(٢٨

اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ اﳌﺒﺎﺷﺮ )اﳌﺴﺘﺜﻤﺮون اﳌﺒﺎﺷﺮون(

املؤسسة الزميلة )املؤسسات الزميلة(

ﺻﺎﰲ اﻟﺪﺧﻞ ،وﻣﻜﺎﺳﺐ )وﺧﺴﺎﺋﺮ( اﳊﻴﺎزة اﶈﻘﻘﺔ وﻏﻴﺮ اﶈﻘﻘﺔ ﻟﺸﺮﻛﺘﻜﻢ ،واﻟﺘﻐﻴﺮات اﻷﺧﺮى ﰲ ﻣﺮﻛﺰ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺣﺼﺺ اﳌﻠﻜﻴﺔ
»اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻷﺧﺮى« ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة
ﻳﺮﺟــﻰ ﲢﺪﻳــﺪ ﻗﻴﻤــﺔ اﻟﺘﻐﻴــﺮات ﰲ ﺣﺼــﺺ اﳌﻠﻜﻴــﺔ )اﻟﺒﻨــﺪ  ٤واﻟﺒﻨــﺪ  (٩وأﺻــﻮل وﺧﺼــﻮم اﻟﺪﻳــﻦ ﺑﻴــﻦ اﻟﺸــﺮﻛﺎت )اﻟﺒﻨــﺪ  ١٥واﻟﺒﻨــﺪ  (١٩ﰲ اﻟﻘﺴــﻢ دال ١-آﻧﻔــﺎ واﻟﺘــﻲ
ﱂ ﺗﻨﺸــﺄ ﻋــﻦ ﻣﻌﺎﻣــﻼت .واﳌﻌﺎﻣﻠــﺔ ﻋﺒــﺎرة ﻋــﻦ ﻋﻼﻗــﺔ ﺑﻴــﻦ وﺣﺪﺗﻴــﻦ وﻓﻘــﺎ ﻻﺗﻔــﺎق ﻣﺘﺒــﺎدل .وﻓﻴﻤــﺎ ﻳﻠــﻲ أﻣﺜﻠــﺔ ﺷــﺎﺋﻌﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﻐﻴــﺮات ﰲ اﻷرﺻــﺪة ﻧﺘﻴﺠــﺔ ﺗﻌﺪﻳــﻞ
اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ :اﻟﺘﻐﻴﺮات ﰲ أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ،أو رﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺻﻮل )اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻏﻴﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ( وﺧﺼﻮم اﻟﺪﻳﻦ أو ﺧﻔﻀﻬﺎ أو ﺷﻄﺒﻬﺎ.
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ﻣﻜﺎﺳﺐ اﳊﻴﺎزة اﶈﻘﻘﺔ وﻏﻴﺮ اﶈﻘﻘﺔ )اﳋﺴﺎﺋﺮ( :اﻟﺒﻨﺪ ٣٠
ﻳﺮﺟﻰ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻜﺎﺳﺐ )ﺧﺴﺎﺋﺮ( اﳊﻴﺎزة اﶈﻘﻘﺔ وﻏﻴﺮ اﶈﻘﻘﺔ اﳌﺪرﺟﺔ ﰲ ﺻﺎﰲ اﻟﺪﺧﻞ واﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺑﻴﻊ أﺻﻮل ﻣﺎﻟﻴﺔ وﻏﻴﺮ ﻣﺎﻟﻴﺔ أو اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻴﻬﺎ )ﻣﺜﻞ
اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻷراﺿﻲ واﳌﻠﻜﻴﺔ اﻷﺧﺮى واﳌﻨﺸﺂت واﳌﻌﺪات( ،واﺿﻤﺤﻼل ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺸﻬﺮة ،وﺗﺨﻔﻴﺾ أو ﺷﻄﺐ اﻷﺻﻮل أو اﳋﺼﻮم ،واﻟﺒﻨﻮد اﻟﻀﺨﻤﺔ
اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ أو ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻳﺔ أو ﻏﻴﺮ اﳌﺘﻜﺮرة ﻛﺎﳋﺴﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ اﻟﻜﻮارث أو اﻟﺘﻠﻔﻴﺎت اﻟﻄﺎرﺋﺔ ،واﳌﻜﺎﺳﺐ واﳋﺴﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ إﻋﺎدة ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷﺻﻮل
واﳋﺼﻮم اﳌﻘﻮﻣﺔ ﺑﻌﻤﻼت أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻐﻴﺮات ﰲ أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف اﻷﺟﻨﺒﻲ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة.
اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻷﺧﺮى ﰲ ﻣﺮﻛﺰ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺣﺼﺺ اﳌﻠﻜﻴﺔ :اﻟﺒﻨﺪ ٣١
ﻳﺮﺟﻰ ﲢﺪﻳﺪ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﻐﻴﺮ ﰲ ﻣﺮﻛﺰ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺣﺼﺺ اﳌﻠﻜﻴﺔ ﰲ ﺷﺮﻛﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ اﳌﺒﺎﺷﺮ اﳌﻘﻴﻤﺔ أو اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ اﳌﻘﻴﻤﺔ )اﻟﺒﻨﺪ  (٤أو اﻟﺘﻐﻴﺮ
ﰲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻢ أو اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﺔ )اﻟﺒﻨﺪ  (٩واﻟﺬي ﱂ ﻳﻨﺸﺄ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت وﻻ ﻳﻘﻴﺪ ﰲ اﻟﺒﻨﺪ ) ٣٠ﺑﻌﺾ اﳌﻜﺎﺳﺐ
)اﳋﺴﺎﺋﺮ( اﶈﻘﻘﺔ وﻏﻴﺮ اﶈﻘﻘﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﳌﻘﻴﻤﺔ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺒﻌﺎدﻫﺎ ﻣﻦ ﺻﺎﰲ اﻟﺪﺧﻞ وﺗﻘﻴﺪ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﰲ ﺣﺴﺎب ﺣﺼﺺ اﳌﻠﻜﻴﺔ( .وﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻐﻴﺮ ﰲ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺣﺼﺺ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﻨﺸﺄ ﻋﻦ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ وﻻ ﻳﻘﻴﺪ ﰲ اﻟﺒﻨﺪ  ٣٠ذﻟﻚ اﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﻨﺎﰋ ﻋﻦ اﻗﺘﻨﺎء أو ﺑﻴﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻣﺒﻠﻎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ )أو ﻳﻘﻞ ﻋﻦ( ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﺒﺎﺷﺮ اﳌﺒﻠﻐﺔ ﰲ دﻓﺎﺗﺮ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﺒﺎﺷﺮ .ﻳﺴﺠﻞ اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ واﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ
ﰲ ﻣﺮﻛﺰ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺣﺼﺺ اﳌﻠﻜﻴﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﻨﺪ.

ﺻﺎﰲ اﻟﺪﺧﻞ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة
)(٢٩

ﺑﻌﺾ ﻣﻜﺎﺳﺐ )ﺧﺴﺎﺋﺮ( اﳊﻴﺎزة
اﶈﻘﻘﺔ وﻏﻴﺮ اﶈﻘﻘﺔ اﳌﺪرﺟﺔ ﰲ
ﺻﺎﰲ اﻟﺪﺧﻞ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة
)(٣٠

اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻷﺧﺮى ﰲ ﻣﺮﻛﺰ
اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺣﺼﺺ اﳌﻠﻜﻴﺔ ﺧﻼل
اﻟﻔﺘﺮة
)(٣١

اﻟﻘﺴﻢ ﻫﺎء :ﻣﺮاﻛﺰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳌﺒﺎﺷﺮة اﳋﺎرﺟﺔ واﳌﻌﺎﻣﻼت واﻟﺘﻐﻴﺮات اﻷﺧﺮى
ﰲ ﺿــﻮء إرﺷــﺎدات اﻟﺘﻘﻴﻴــﻢ اﳌﺬﻛــﻮرة آﻧﻔــﺎ ،ﺗﻘﻴــﺪ ﺑــﺂﻻف اﻟــﺪوﻻرات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳــﺔ ﻋــﻦ ﻓﺘــﺮة اﻻﺛﻨــﻲ ﻋﺸــﺮة ﺷــﻬﺮا اﳌﻨﺘﻬﻴــﺔ ﰲ  ٢٠xxﺟﻤﻴــﻊ اﻷرﺻــﺪة ﰲ ﺑﺪاﻳــﺔ اﻟﻔﺘــﺮة
وأي ﻣﻌﺎﻣــﻼت ﺧــﻼل اﻟﻔﺘــﺮة وأي ﺗﻐﻴــﺮات أﺧــﺮى ﰲ اﳌﻴﺰاﻧﻴــﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴــﺔ ﻏﻴــﺮ ﻧﺎﲡــﺔ ﻋــﻦ ﻣﻌﺎﻣــﻼت واﻷرﺻــﺪة ﰲ ﻧﻬﺎﻳــﺔ اﻟﻔﺘــﺮة ﺑﻴــﻦ ﺷــﺮﻛﺘﻜﻢ وﺷــﺮﻛﺔ )ﺷــﺮﻛﺎت(
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﺒﺎﺷﺮ واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ ﰲ اﳋﺎرج )راﺟﻊ اﳌﻠﺤﻮﻇﺔ ﰲ اﻟﻘﺴﻢ ﺑﺎء .(٢وإن ﱂ ﻳﺘﻮاﻓﺮ أي ﻣﻦ ذﻟﻚ ،ﻳﺮﺟﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ »ﻻ ﻳﻮﺟﺪ«.
اﻟﻘﺴــﻢ ﻫــﺎء :١-أرﺻــﺪة ﺣﺼــﺺ اﳌﻠﻜﻴــﺔ واﻟﺪﻳــﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤــﺔ ،واﳌﻌﺎﻣــﻼت اﳌﺎﻟﻴــﺔ ،واﻟﺘﻐﻴــﺮات اﻷﺧــﺮى ﰲ اﻷﺻــﻮل واﳋﺼــﻮم ﺑﻴــﻦ ﺷــﺮﻛﺘﻜﻢ
وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﺒﺎﺷﺮ واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ ﰲ اﳋﺎرج
ﺣﺼﺺ اﳌﻠﻜﻴﺔ
ﺧﺼﻮم ﺣﺼﺺ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺘﻜﻢ
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺣﺼﺺ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﺸﺮﻛﺘﻜﻢ
ﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﰲ اﳋﺎرج
اﻻﻗﺘﺼﺎد
ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺎت ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﰲ اﳋﺎرج
اﳌﻘﺎﺑﻞ )ﻳﺮﺟﻰ
اﳌﺎﻟﻴﺔ
اﳌﻌﺎﻣﻼت
اﳌﺎﻟﻴﺔ
اﳌﻌﺎﻣﻼت
اﻟﺘﻐﻴﺮات
اﻟﺘﻐﻴﺮات
ﺗﺴﺠﻴﻞ
اﻷﺧﺮى اﻟﺮﺻﻴﺪ ﰲ
ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة
ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة
ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻛﻞ
اﻷﺧﺮى اﻟﺮﺻﻴﺪ ﰲ
اﻟﺮﺻﻴﺪ
ﺧﻼل
ﺧﻼل
ﻧﻬﺎﻳﺔ
اﻗﺘﺼﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺻﻴﺪ ﰲ
ﻧﻬﺎﻳﺔ
ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ
اﻟﻔﺘﺮة
اﻟﺰﻳﺎدة اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﻔﺘﺮة
اﻟﻔﺘﺮة
اﻟﺰﻳﺎدة اﻻﻧﺨﻔﺎض
ﺣﺪة(
اﻟﻔﺘﺮة
ﺑﺪاﻳﺔ
اﻟﻔﺘﺮة
اﻟﻔﺘﺮة
)(٤
)(١٠
)(٩
)(٥
)(٣
)(٨
)(٢
)(١
)(٧
)(٦
ﺷﺮﻛﺔ )ﺷﺮﻛﺎت( اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﺒﺎﺷﺮ

اﻟﺸﺮﻛﺔ )اﻟﺸﺮﻛﺎت( اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ
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ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺎ ﺗﻤﺘﻠﻜﻪ ﺷﺮﻛﺘﻜﻢ ﻣﻦ ﺣﺼﺺ اﳌﻠﻜﻴﺔ ﰲ ﺷﺮﻛﺔ )ﺷﺮﻛﺎت( اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﺒﺎﺷﺮ واﻟﺸﺮﻛﺔ )اﻟﺸﺮﻛﺎت( اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ ﰲ اﳋﺎرج
اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻔﺘﺮة
)راﺟﻊ اﻟﻘﺴﻢ ﺑﺎء(
)(١١

اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﺒﺎﺷﺮ

اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻔﺘﺮة )راﺟﻊ
اﻟﻘﺴﻢ ﺑﺎء(
)(١٢

اﻗﺘﺼﺎد اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ
اﻟﺪﻳﻦ

اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﻘﺎﺑﻞ
)ﻳﺮﺟﻰ ﺗﺴﺠﻴﻞ
ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻛﻞ
اﻗﺘﺼﺎد ﻋﻠﻰ ﺣﺪة(

ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﺪﻳﻦ ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ وﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﺸﺮﻛﺘﻜﻢ ﺧﺼﻮم اﻟﺪﻳﻦ ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ وﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺘﻜﻢ
ﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﰲ اﳋﺎرج
ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺎت ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﰲ اﳋﺎرج
اﻟﺮﺻﻴﺪ ﰲ
ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻔﺘﺮة
)(١٣

)ﺻﺎﰲ(
اﳌﻌﺎﻣﻼت
اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺧﻼل
اﻟﻔﺘﺮة
)(١٤

اﻟﺘﻐﻴﺮات
اﻷﺧﺮى
)(١٥

اﻟﺮﺻﻴﺪ ﰲ
ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻔﺘﺮة
)(١٦

اﻟﺮﺻﻴﺪ ﰲ
ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻔﺘﺮة
)(١٧

)ﺻﺎﰲ(
اﳌﻌﺎﻣﻼت
اﳌﺎﻟﻴﺔ
)(١٨

اﻟﺘﻐﻴﺮات
اﻷﺧﺮى ﺧﻼل اﻟﺮﺻﻴﺪ ﰲ
ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻔﺘﺮة
اﻟﻔﺘﺮة
)(٢٠
)(١٩

ﺷﺮﻛﺔ )ﺷﺮﻛﺎت( اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﺒﺎﺷﺮ

اﻟﺸﺮﻛﺔ )اﻟﺸﺮﻛﺎت( اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ

اﻟﻘﺴــﻢ ﻫــﺎء :٢-اﻟﺪﺧــﻞ ﻣﺴــﺘﺤﻖ اﻟﺪﻓــﻊ واﻟﻘﺒــﺾ ﺑﻴــﻦ ﺷــﺮﻛﺘﻜﻢ وﺷــﺮﻛﺔ )ﺷــﺮﻛﺎت( اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر اﳌﺒﺎﺷــﺮ واﻟﺸــﺮﻛﺔ )اﻟﺸــﺮﻛﺎت( اﻟﺰﻣﻴﻠــﺔ ﰲ اﳋــﺎرج
واﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ ا�ﺼﻮﻣﺔ ﻣﻦ اﳌﻨﺒﻊ
ﺗﻘﻴﺪ اﳌﺒﺎﻟﻎ ﺑﺂﻻف اﻟﺪوﻻرات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ وﻓﻖ إرﺷﺎدات اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﳌﺬﻛﻮرة ﰲ اﻟﻘﺴﻢ ﺑﺎء .وإن ﱂ ﺗﻮﺟﺪ أي ﻣﺒﺎﻟﻎ ،ﻳﺮﺟﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ »ﻻ ﻳﻮﺟﺪ«.

اﻻﻗﺘﺼﺎد
اﳌﻘﺎﺑﻞ )ﻳﺮﺟﻰ
ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎت
ﻛﻞ اﻗﺘﺼﺎد ﻋﻠﻰ
ﺣﺪة(

إﺟﻤﺎﱄ أرﺑﺎح
اﻷﺳﻬﻢ ،أو
إﺟﻤﺎﱄ
ﺿﺮاﺋﺐ
ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت
ﺿﺮاﺋﺐ
ﻣﺘﺤﺼﻼت
ﺗﻮزﻳﻌﺎت
اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﻦ ﳐﺼﻮﻣﺔ ﻣﻦ
اﻟﻔﺎﺋﺪة إﱃ
ﳐﺼﻮﻣﺔ ﻣﻦ
اﻷرﺑﺎح،
اﳌﻨﺒﻊ ﻋﻠﻰ
ﺷﺮﻛﺔ ﻏﻴﺮ
اﳌﻨﺒﻊ ﻋﻠﻰ
ﺷﺮﻛﺔ ﻏﻴﺮ
اﻟﺒﻨﺪ رﻗﻢ ) (٢٣ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﻘﺒﺾ
)(٢١
اﻟﺒﻨﺪ رﻗﻢ
ﻣﻘﻴﻤﺔ
ﻣﻘﻴﻤﺔ
ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﻏﻴﺮ
ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺧﻼل ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ،ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺧﻼل ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ،إن
ﻣﻘﻴﻤﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ
إن وﺟﺪت
اﻟﻔﺘﺮة
وﺟﺪت
اﻟﻔﺘﺮة
ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة
)(٢٢
)(٢٣
)(٢٥
)(٢٤
)(٢١

ﺷﺮﻛﺔ )ﺷﺮﻛﺎت( اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﺒﺎﺷﺮ

اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ )اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ(

إﺟﻤﺎﱄ أرﺑﺎح
ﺿﺮاﺋﺐ
اﻷﺳﻬﻢ ،أو
إﺟﻤﺎﱄ ﺗﻮزﻳﻌﺎت ﳐﺼﻮﻣﺔ ﻣﻦ
ﺿﺮاﺋﺐ
اﻷرﺑﺎح ،ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ اﳌﻨﺒﻊ ﻋﻠﻰ
ﳐﺼﻮﻣﺔ ﻣﻦ
اﳌﻨﺒﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻓﻊ إﱃ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺒﻨﺪ رﻗﻢ
) (٢٧ﺧﻼل
ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﻤﺔ
اﻟﺒﻨﺪ رﻗﻢ )(٢٥
ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ،ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ،إن
وﺟﺪت
اﻟﻔﺘﺮة
إن وﺟﺪت
)(٢٦

)(٢٧

)(٢٨
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اﻟﻘﺴــﻢ ﻫــﺎء :٣-ﺻــﺎﰲ اﻟﺪﺧــﻞ ،وﻣﻜﺎﺳــﺐ )وﺧﺴــﺎﺋﺮ( اﳊﻴــﺎزة اﶈﻘﻘــﺔ وﻏﻴــﺮ اﶈﻘﻘــﺔ ﳌﺆﺳﺴــﺔ اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر اﳌﺒﺎﺷــﺮ أو اﳌﺆﺳﺴــﺔ اﻟﺰﻣﻴﻠــﺔ ﰲ
اﳋﺎرج ،واﻟﺘﻐﻴﺮات اﻷﺧﺮى ﰲ ﻣﺮﻛﺰ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺣﺼﺺ اﳌﻠﻜﻴﺔ
»اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻷﺧﺮى« ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة
ﻳﺮﺟﻰ ﲢﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻐﻴﺮات ﰲ ﺣﺼﺺ اﳌﻠﻜﻴﺔ )اﻟﺒﻨﺪ  ٤واﻟﺒﻨﺪ  (٩وأﺻﻮل وﺧﺼﻮم اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت )اﻟﺒﻨﺪ  ١٥واﻟﺒﻨﺪ  (١٩ﰲ اﻟﻘﺴﻢ ﺟﻴﻢ ١-أدﻧﺎه واﻟﺘﻲ
ﱂ ﺗﻨﺸــﺄ ﻋــﻦ ﻣﻌﺎﻣــﻼت .واﳌﻌﺎﻣﻠــﺔ ﻋﺒــﺎرة ﻋــﻦ ﻋﻼﻗــﺔ ﺑﻴــﻦ وﺣﺪﺗﻴــﻦ وﻓﻘــﺎ ﻻﺗﻔــﺎق ﻣﺘﺒــﺎدل .وﻓﻴﻤــﺎ ﻳﻠــﻲ أﻣﺜﻠــﺔ ﺷــﺎﺋﻌﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﻐﻴــﺮات ﰲ اﻷرﺻــﺪة ﻧﺘﻴﺠــﺔ ﺗﻌﺪﻳــﻞ
اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ :اﻟﺘﻐﻴﺮات ﰲ أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ،أو رﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺻﻮل )اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻏﻴﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ( وﺧﺼﻮم اﻟﺪﻳﻦ أو ﺧﻔﻀﻬﺎ أو ﺷﻄﺒﻬﺎ.
ﻣﻜﺎﺳﺐ اﳊﻴﺎزة اﶈﻘﻘﺔ وﻏﻴﺮ اﶈﻘﻘﺔ )اﳋﺴﺎﺋﺮ( :اﻟﺒﻨﺪ ٣٠
ﻳﺮﺟــﻰ ﲢﺪﻳــﺪ ﻣﻜﺎﺳــﺐ )ﺧﺴــﺎﺋﺮ( اﳊﻴــﺎزة اﶈﻘﻘــﺔ وﻏﻴــﺮ اﶈﻘﻘــﺔ اﳌﺪرﺟــﺔ ﰲ ﺻــﺎﰲ اﻟﺪﺧــﻞ واﻟﻨﺎﲡــﺔ ﻋــﻦ ﺑﻴــﻊ أﺻــﻮل ﻣﺎﻟﻴــﺔ وﻏﻴــﺮ ﻣﺎﻟﻴــﺔ أو اﻟﺘﺼــﺮف ﻓﻴﻬــﺎ )ﻣﺜــﻞ
اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴــﺔ واﻷراﺿــﻲ واﳌﻠﻜﻴــﺔ اﻷﺧــﺮى واﳌﻨﺸــﺂت واﳌﻌــﺪات( ،واﺿﻤﺤــﻼل ﻗﻴﻤــﺔ اﻟﺸــﻬﺮة ،وﺗﺨﻔﻴــﺾ أو ﺷــﻄﺐ اﻷﺻــﻮل أو اﳋﺼــﻮم ،واﻟﺒﻨــﻮد اﻟﻀﺨﻤــﺔ
اﻻﺳــﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ أو ﻏﻴــﺮ اﻟﻌﺎدﻳــﺔ أو ﻏﻴــﺮ اﳌﺘﻜــﺮرة ﻛﺎﳋﺴــﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎﲡــﺔ ﻋــﻦ اﻟﻜــﻮارث أو اﻟﺘﻠﻔﻴــﺎت اﻟﻄﺎرﺋــﺔ ،واﳌﻜﺎﺳــﺐ واﳋﺴــﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎﲡــﺔ ﻋــﻦ إﻋــﺎدة ﺗﻘﻴﻴــﻢ اﻷﺻــﻮل
واﳋﺼﻮم اﳌﻘﻮﻣﺔ ﺑﻌﻤﻼت أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻐﻴﺮات ﰲ أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف اﻷﺟﻨﺒﻲ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة.
اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻷﺧﺮى ﰲ ﻣﺮﻛﺰ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺣﺼﺺ اﳌﻠﻜﻴﺔ :اﻟﺒﻨﺪ ٣١
ﻳﺮﺟــﻰ ﲢﺪﻳــﺪ ﺣﺠــﻢ اﻟﺘﻐﻴــﺮ ﰲ ﻣﺮﻛــﺰ اﺳــﺘﺜﻤﺎرات ﺣﺼــﺺ اﳌﻠﻜﻴــﺔ ﰲ ﺷــﺮﻛﺔ اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒــﻲ اﳌﺒﺎﺷــﺮ أو ﺷــﺮﻛﺔ اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر أو اﳌﺆﺳﺴــﺔ اﻟﺰﻣﻴﻠــﺔ ﰲ اﳋــﺎرج
)اﻟﺒﻨﺪ  (٤أو اﻟﺘﻐﻴﺮ ﰲ ﺣﺠﻢ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﺒﺎﺷﺮ أو اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ ﰲ اﳋﺎرج ﰲ ﺷﺮﻛﺘﻜﻢ )اﻟﺒﻨﺪ  (٩واﻟﺬي ﱂ ﻳﻨﺸﺄ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت وﻻ ﻳﻘﻴﺪ
ﰲ اﻟﺒﻨﺪ ) ٣٠ﺑﻌﺾ اﳌﻜﺎﺳــﺐ )اﳋﺴــﺎﺋﺮ( اﶈﻘﻘﺔ وﻏﻴﺮ اﶈﻘﻘﺔ ﻟﻠﺸــﺮﻛﺔ اﳌﻘﻴﻤﺔ ﻳﺘﻢ اﺳــﺘﺒﻌﺎدﻫﺎ ﻣﻦ ﺻﺎﰲ اﻟﺪﺧﻞ وﺗﻘﻴﺪ ﻣﺒﺎﺷــﺮة ﰲ ﺣﺴــﺎب ﺣﺼﺺ اﳌﻠﻜﻴﺔ(.
وﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐﻴﺮ ﰲ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺣﺼﺺ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﻨﺸﺄ ﻋﻦ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ وﻻ ﻳﻘﻴﺪ ﰲ اﻟﺒﻨﺪ  ٣٠ذﻟﻚ اﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﻨﺎﰋ ﻋﻦ اﻗﺘﻨﺎء أو ﺑﻴﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔ
اﺳــﺘﺜﻤﺎر ﻣﺒﺎﺷــﺮ ﻣﻘﺎﺑــﻞ ﻣﺒﻠــﻎ ﻳﺰﻳــﺪ ﻋﻠــﻰ )أو ﻳﻘــﻞ ﻋــﻦ( ﻗﻴﻤــﺔ ﻣﺆﺳﺴــﺔ اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر اﳌﺒﺎﺷــﺮ اﳌﺒﻠﻐــﺔ ﰲ دﻓﺎﺗــﺮ ﻣﺆﺳﺴــﺔ اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر اﳌﺒﺎﺷــﺮ .ﻳﺮﺟــﻰ ﺗﺴــﺠﻴﻞ اﻟﻔــﺮق
ﺑﻴﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ واﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﰲ ﻣﺮﻛﺰ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺣﺼﺺ اﳌﻠﻜﻴﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﻨﺪ.

ﺻﺎﰲ اﻟﺪﺧﻞ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة
)(٢٩
ﺷﺮﻛﺔ )ﺷﺮﻛﺎت( اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﺒﺎﺷﺮ

ﺑﻌﺾ ﻣﻜﺎﺳﺐ )ﺧﺴﺎﺋﺮ( اﳊﻴﺎزة اﶈﻘﻘﺔ
وﻏﻴﺮ اﶈﻘﻘﺔ
اﳌﺪرﺟﺔ ﰲ ﺻﺎﰲ اﻟﺪﺧﻞ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة
)(٣٠

اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻷﺧﺮى ﰲ ﻣﺮﻛﺰ اﺳﺘﺜﻤﺎرات
ﺣﺼﺺ اﳌﻠﻜﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة
)(٣١

اﻟﻘﺴﻢ واو :أوﺿﺎع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺪوﱄ
أرﺻﺪة اﻷﺻﻮل واﳋﺼﻮم ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻔﺘﺮة ﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺘﻜﻢ وﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﻤﻴﻦ
ﺗﻌﺎرﻳﻒ اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت ﰲ اﻟﻘﺴﻢ واو:
ﺣﺼــﺺ اﳌﻠﻜﻴــﺔ ﺗﺘﻀﻤــﻦ ﺟﻤﻴــﻊ اﻷدوات واﻟﺴــﺠﻼت اﻟﺘــﻲ ﺗﺜﺒــﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒــﺎت ﻋﻠــﻰ اﻟﻘﻴﻤــﺔ اﳌﺘﺒﻘﻴــﺔ ﻟﺸــﺮﻛﺔ أو ﺷــﺒﻪ ﺷــﺮﻛﺔ ﺑﻌــﺪ ﺳــﺪاد ﺟﻤﻴــﻊ ﻣﻄﺎﻟﺒــﺎت اﻟﺪاﺋﻨﻴــﻦ.
وﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻣﻠﻜﻴﺔ اﳊﺼﺺ ﰲ اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﰲ ﺻﻮرة أﺳﻬﻢ أو ﻣﺮاﻛﺰ أو ﻣﺴﺎﻫﻤﺎت أو إﻳﺼﺎﻻت إﻳﺪاع أو ﻣﺴﺘﻨﺪات ﳑﺎﺛﻠﺔ.
ﺣﺼــﺺ اﳌﻠﻜﻴــﺔ اﻷﺧــﺮى ﻫــﻲ ﺣﺼــﺺ ﻣﻠﻜﻴــﺔ ﻻ ﺗﻜــﻮن ﰲ ﺷــﻜﻞ ﻣﺴــﺘﻨﺪات ﻣﻠﻜﻴــﺔ .وﺗﻌﺎﻣــﻞ ﺣﺼــﺺ اﳌﻠﻜﻴــﺔ ﻛﺨﺼــﻮم ﻋﻠــﻰ اﻟﻮﺣــﺪة اﳌﺆﺳﺴــﻴﺔ اﳌﺼــﺪرة )ﺷــﺮﻛﺔ
أو وﺣﺪة أﺧﺮى(.
أدوات اﻟﺪﻳﻦ ﻫﻲ أدوات ﺗﺸﺘﺮط ﺳﺪاد اﳌﺒﻠﻎ اﻷﺻﻠﻲ و/أو اﻟﻔﺎﺋﺪة ﰲ ﻓﺘﺮة )ﻓﺘﺮات( زﻣﻨﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ .وﺗﺘﻀﻤﻦ أدوات اﻟﺪﻳﻦ:
اﻟﻌﻤﻠﺔ :ﺗﺘﻜﻮن اﻟﻌﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﻧﻘﻮد ورﻗﻴﺔ وﻣﻌﺪﻧﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻗﻴﻤﺔ اﺳﻤﻴﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ وﺗﺼﺪر ﻋﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ أو اﳊﻜﻮﻣﺎت أو ﺑﻤﻮاﻓﻘﺘﻬﺎ.
اﻟﻮداﺋــﻊ :ﺗﺸــﻤﻞ اﻟﻮداﺋــﻊ ﻛﺎﻓــﺔ اﳌﻄﺎﻟﺒــﺎت ) (١ﻋﻠــﻰ اﻟﺒﻨــﻚ اﳌﺮﻛــﺰي ،وﺷــﺮﻛﺎت ﺗﻠﻘــﻲ اﻟﻮداﺋــﻊ ﻋــﺪا اﻟﺒﻨــﻚ اﳌﺮﻛــﺰي ،وﻋﻠــﻰ وﺣــﺪات ﻣﺆﺳﺴــﻴﺔ أﺧــﺮى ﰲ ﺑﻌــﺾ
اﳊﺎﻻت ،و) (٢اﳌﺜﺒﺘﺔ ﺑﺸﻬﺎدات إﻳﺪاع .وﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﻮدﻳﻌﺔ ﻋﻘﺪا ﻧﻤﻄﻴﺎ.
ﺳﻨﺪات اﻟﺪﻳﻦ :ﺳﻨﺪات اﻟﺪﻳﻦ ﻫﻲ أدوات ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺪاول ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻛﺈﺛﺒﺎت ﻟﻮﺟﻮد دﻳﻦ.
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اﻟﻘــﺮوض :اﻟﻘــﺮوض ﻫــﻲ أﺻــﻮل ﻣﺎﻟﻴــﺔ ) (١ﺗﻨﺸــﺄ ﺣﻴــﻦ ﻳﻘــﻮم اﻟﺪاﺋــﻦ ﺑﺈﻗــﺮاض أﻣــﻮال إﱃ اﳌﺪﻳــﻦ ﻣﺒﺎﺷــﺮة ،و)ب( وﺗﻜــﻮن ﻣﺜﺒﺘــﺔ ﺑﻮﺛﺎﺋــﻖ ﻏﻴــﺮ ﻗﺎﺑﻠــﺔ
ﻟﻠﺘﺪاول.
ﻧﻈﻢ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ وﻣﻌﺎﺷﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ واﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﳌﻮﺣﺪة :ﺗﺸﻤﻞ ﻧﻈﻢ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ وﻣﻌﺎﺷﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ واﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﳌﻮﺣﺪة ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
) (١اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ اﳊﻴﺎة
) (٢ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﳊﻴﺎة واﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻻدﺧﺎري
) (٣اﳌﺴﺘﺤﻘﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﻳﺔ وﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﳉﻬﺎت اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ وﻣﺴﺘﺤﻘﺎت اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ ﻏﻴﺮ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﻳﺔ
) (٤ﳐﺼﺼﺎت ﺗﻐﻄﻴﺔ اﳌﻄﺎﻟﺒﺎت اﳌﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﻀﻤﺎﻧﺎت ﻣﻮﺣﺪة.
اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺴــﻠﻒ :ﺗﺸــﻤﻞ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺴــﻠﻒ ) (١اﻻﺋﺘﻤﺎن اﳌﻤﻨﻮح ﻣﺒﺎﺷــﺮة ﻣﻦ ﻣﻮردي اﻟﺴــﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت ﻟﻌﻤﻼﺋﻬﻢ ،و)(٢
اﻟﺴﻠﻒ ﻟﻸﻋﻤﺎل ﻗﻴﺪ اﻹﳒﺎز )أو اﻟﺘﻲ ﱂ ﺗﻨﺠﺰ ﺑﻌﺪ( واﻟﺪﻓﻌﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺪدﻫﺎ اﻟﻌﻤﻼء ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻊ وﺧﺪﻣﺎت ﱂ ﺗﻘﺪم ﺑﻌﺪ.
اﳊﺴــﺎﺑﺎت اﻷﺧــﺮى ﻣﺴــﺘﺤﻘﺔ اﻟﻘﺒﺾ/اﻟﺪﻓــﻊ :اﳊﺴــﺎﺑﺎت اﻷﺧــﺮى ﻣﺴــﺘﺤﻘﺔ اﻟﻘﺒﺾ/اﻟﺪﻓــﻊ ﺗﺘﻀﻤــﻦ اﳊﺴــﺎﺑﺎت ﻣﺴــﺘﺤﻘﺔ اﻟﻘﺒــﺾ أو اﻟﺪﻓــﻊ ﻋــﺪا
اﳊﺴﺎﺑﺎت اﳌﺪرﺟﺔ ﰲ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺴﻠﻒ أو اﻷدوات اﻷﺧﺮى.
ﻋﻘــﺪ اﳌﺸــﺘﻘﺎت اﳌﺎﻟﻴــﺔ :ﻋﻘــﺪ اﳌﺸــﺘﻘﺎت اﳌﺎﻟﻴــﺔ ﻫــﻮ أداة ﻣﺎﻟﻴــﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄــﺔ ﺑــﺄداة ﻣﺎﻟﻴــﺔ أو ﻣﺆﺷــﺮ أو ﺳــﻠﻌﺔ أﺳﺎﺳــﻴﺔ ﳏــﺪدة أﺧــﺮى ،وﻳﻤﻜــﻦ ﻣــﻦ ﺧﻼﻟﻬــﺎ
ﺗــﺪاول ﳐﺎﻃــﺮ ﻣﺎﻟﻴــﺔ ﳏــﺪدة )ﻛﻤﺨﺎﻃــﺮ أﺳــﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋــﺪة ،وﳐﺎﻃــﺮ أﺳــﻌﺎر اﻟﺼــﺮف ،وﳐﺎﻃــﺮ أﺳــﻌﺎر اﻷﺳــﻬﻢ واﻟﺴــﻠﻊ اﻷﺳﺎﺳــﻴﺔ ،وﳐﺎﻃــﺮ اﻻﺋﺘﻤــﺎن ،وﻣــﺎ
ﺷﺎﺑﻪ ذﻟﻚ( ﰲ اﻷﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ.
ﺧﻴــﺎرات اﻻﻛﺘﺘــﺎب اﳌﻤﻨﻮﺣــﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴــﻦ :ﺧﻴــﺎرات اﻻﻛﺘﺘــﺎب اﳌﻤﻨﻮﺣــﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴــﻦ ﻫــﻲ ﺧﻴــﺎرات ﺷــﺮاء أﺳــﻬﻢ ﺷــﺮﻛﺔ ﻣــﺎ ﺗﻘــﺪم ﳌﻮﻇﻔــﻲ اﻟﺸــﺮﻛﺔ ﻛﺸــﻜﻞ
ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ.
ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺒﻠﻐﺔ ﰲ اﻟﻘﺴﻢ واو:
ﻳﺮﺟﻰ ﻗﻴﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﻓﻖ اﻹرﺷﺎدات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
اﻟﻌﻤﻠﺔ:
ﺗﺴــﺠﻞ ﺟﻤﻴــﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت ﺑــﺂﻻف وﺣــﺪات اﻟﻌﻤﻠــﺔ اﶈﻠﻴــﺔ .إذا ﻛﺎﻧــﺖ ﻋﻤﻠــﺔ ﺗﻘﻮﻳــﻢ أي ﻣــﻦ اﻷﺻــﻮل واﳋﺼــﻮم اﻷﺟﻨﺒﻴــﺔ ﻟﺸــﺮﻛﺘﻜﻢ ﻋﻤﻠــﺔ أﺧــﺮى ﺑﺨــﻼف
اﻟﻌﻤﻠﺔ اﶈﻠﻴﺔ ،ﻳﺮﺟﻰ اﺳﺘﺨﺪام أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم ﰲ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ إﱃ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﶈﻠﻴﺔ.
ﺣﺼﺺ اﳌﻠﻜﻴﺔ:
ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻠﻜﻴﺎﻧــﺎت )اﳌﺮﺗﺒﻄــﺔ وﻏﻴــﺮ اﳌﺮﺗﺒﻄــﺔ( اﳌﺪرﺟــﺔ ﰲ اﻟﺒﻮرﺻــﺔ :اﻟﻘﻴﻤــﺔ اﻟﺴــﻮﻗﻴﺔ إذا ﻛﺎﻧــﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣــﺔ ،أو اﺳــﺘﺨﺪام ﻣﺆﺷــﺮ ﺑﺪﻳــﻞ ﻟﻠﻘﻴﻤــﺔ اﻟﺴــﻮﻗﻴﺔ
)ﻣﺜﻞ ﺻﺎﰲ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺻﻮل( إن ﱂ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ.
ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻠﺸــﺮﻛﺎت )اﳌﺮﺗﺒﻄــﺔ وﻏﻴــﺮ اﳌﺮﺗﺒﻄــﺔ( ﻏﻴــﺮ اﳌﺪرﺟــﺔ ﰲ اﻟﺒﻮرﺻــﺔ ،ﻳﺮﺟــﻰ ﻗﻴــﺪ ﺣﺼــﺺ اﳌﻠﻜﻴــﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤــﺔ )أي ﺻــﺎﰲ اﻟﻘﻴﻤــﺔ( ﺑﻘﻴﻤﺘﻬــﺎ ﰲ ﻧﻬﺎﻳــﺔ
اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺎس اﻟﺘﺎﱄ.
ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻠﻜﻴﺎﻧــﺎت اﳌﺮﺗﺒﻄــﺔ :ﺣﺎﺻــﻞ ﺟﻤــﻊ ﻣﻄﺎﻟﺒــﺎت اﳌﺴــﺘﺜﻤﺮ اﳌﺒﺎﺷــﺮ اﻷﺟﻨﺒــﻲ أو اﳌﺆﺳﺴــﺔ اﻟﺰﻣﻴﻠــﺔ )راﺟــﻊ اﻟﺘﻌﺎرﻳــﻒ أدﻧــﺎه( ﻋﻠــﻰ ﺻــﺎﰲ ﻗﻴﻤــﺔ
ﺷﺮﻛﺘﻜﻢ ،وﻳﺘﻜﻮن ﺻﺎﰲ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﳑﺎ ﻳﻠﻲ:
) (١رأس اﳌــﺎل اﳌﺪﻓــﻮع )ﻣــﺎ ﻋــﺪا أي أﺳــﻬﻢ ﻣﺼــﺪرة ﲢﺘﻔــﻆ اﻟﺸــﺮﻛﺔ ﺑﻬــﺎ ﻟﻨﻔﺴــﻬﺎ ،ﺑﻤــﺎ ﰲ ذﻟــﻚ ﺣﺴــﺎﺑﺎت ﻋــﻼوة إﺻــﺪار اﻷﺳــﻬﻢ( أو ﻣــﺎ ﻳﻮازﻳــﻪ
ﰲ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻏﻴﺮ اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ
) (٢ﻛﻞ أﻧــﻮاع اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴــﺎت اﶈــﺪدة ﻛﺤﺼــﺺ ﻣﻠﻜﻴــﺔ ﰲ اﳌﻴﺰاﻧﻴــﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴــﺔ ﻟﻠﺸــﺮﻛﺔ )ﺑﻤــﺎ ﰲ ذﻟــﻚ ﻣﻨــﺢ اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر ﻋﻨــﺪ اﻋﺘﺒﺎرﻫــﺎ أﺣــﺪ
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺣﺼﺺ اﳌﻠﻜﻴﺔ وﻓﻖ اﻹرﺷﺎدات اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ(
) (٣اﻹﻳﺮادات اﻟﺘﺮاﻛﻤﻴﺔ اﳌﻌﺎد اﺳﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ )اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﺳﺎﻟﺒﺔ(
وﺑﺎﳌﺜــﻞ ،ﻳﺮﺟــﻰ إدراج اﻟﺒﻨــﻮد اﻟﺜﻼﺛــﺔ اﳌﺬﻛــﻮرة آﻧﻔــﺎ ﰲ ﺣﺴــﺎب ﻗﻴﻤــﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒــﺎت ﺣﺼــﺺ اﳌﻠﻜﻴــﺔ اﳌﺴــﺘﺤﻘﺔ ﻟﺸــﺮﻛﺘﻜﻢ ﻋﻠــﻰ اﳌﺴــﺘﺜﻤﺮ اﳌﺒﺎﺷــﺮ أو
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﺒﺎﺷﺮ أو اﻟﺸﺮﻛﺔ اﳌﻨﺘﺴﺒﺔ )راﺟﻊ اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ أدﻧﺎه( .ﻳﺮﺟﻰ ﻋﺪم اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ اﳌﺒﻠﻐﺔ ﰲ ﺳﺠﻼﺗﻜﻢ.
وﻋﻨــﺪ ﲢﺪﻳــﺪ ﺻــﺎﰲ ﻗﻴﻤــﺔ ﺷــﺮﻛﺘﻜﻢ ،ﺗــﺪرج ﻣﻌﻈــﻢ اﻷﺻــﻮل اﳌﺎﻟﻴــﺔ ﺑﻘﻴﻤــﺔ ﻋﺎدﻟــﺔ ﺣﺎﻟﻴــﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮﻳــﺔ ،وﺗــﺪرج اﻷرﺑــﺎح اﻟﺘﺮاﻛﻤﻴــﺔ اﳌﻌــﺎد اﺳــﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ ،ﻛﻤــﺎ
ﻳــﺪرج إﻫــﻼك ﺑﻨــﻮد اﻟﻌﻘــﺎرات واﳌﻨﺸــﺂت واﳌﻌــﺪات .وإذا ﻛﺎﻧــﺖ ﻗﻮاﻋــﺪ ﻣﺴــﻚ اﻟﺴــﺠﻼت أو اﻟﻘﻮاﻋــﺪ اﶈﺎﺳــﺒﻴﺔ اﳌﻄﺒﻘــﺔ ﻟــﺪى ﺷــﺮﻛﺘﻜﻢ ﻋــﺎدة ﻻ ﺗﻘﻴــﻢ ﻫــﺬه
اﻟﺒﻨﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﳌﺬﻛﻮر آﻧﻔﺎ ،ﻳﺮﺟﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﻴﻢ ﻫﺬه اﻟﺒﻨﻮد ﻗﺒﻞ ﺣﺴﺎب اﳌﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺪﻫﺎ ﰲ اﻟﻘﺴﻢ واو.
أدوات اﻟﺪﻳﻦ:
اﻟﻘﺮوض واﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺘﺠﺎري واﳊﺴﺎﺑﺎت اﻷﺧﺮى ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ
ﻳﺮﺟﻰ ﻗﻴﺪ اﳌﺒﺎﻟﻎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺳﻤﻴﺔ )ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أي ﺗﻐﻴﺮات ﻗﺪ ﺗﻨﺸﺄ ﻋﻦ ﺗﻐﻴﺮات أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف(.
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺳﻤﻴﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﻣﻮال اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻧﺎﻗﺼﺎ أي ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ﺳﺪاد وزاﺋﺪا أي ﻓﻮاﺋﺪ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ.
ﺳﻨﺪات اﻟﺪﻳﻦ
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ﻳﺮﺟﻰ ﻗﻴﺪ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﺴﻨﺪات اﻟﺪﻳﻦ ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.

اﻟﻘﺴﻢ واو :١-ﻣﺮاﻛﺰ اﻷﺻﻮل ﻣﻊ اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ )اﳌﺴﺘﺜﻤﺮون اﳌﺒﺎﺷﺮون وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﺒﺎﺷﺮ واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ(
ﺗﻘﻴــﺪ ﺑــﺂﻻف اﻟــﺪوﻻرات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳــﺔ وﻓــﻖ إرﺷــﺎدات اﻟﺘﻘﻴﻴــﻢ اﳌﺬﻛــﻮرة آﻧﻔــﺎ أرﺻــﺪة أﺻــﻮل ﺣﺼــﺺ اﳌﻠﻜﻴــﺔ واﻟﺪﻳــﻦ ﰲ ﻧﻬﺎﻳــﺔ اﻟﻔﺘــﺮة ﺑﻴــﻦ ﺷــﺮﻛﺘﻜﻢ وﻏﻴــﺮ اﳌﻘﻴﻤﻴــﻦ
اﳌﺮﺗﺒﻄﻴﻦ ﺣﺴﺐ ﻧﻮع اﻟﻄﺮف ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻢ )ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ أو ﻣﺆﺳﺴﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺒﺎﺷﺮ أو ﻣﺆﺳﺴﺔ زﻣﻴﻠﺔ( .وإن ﱂ ﻳﺘﻮاﻓﺮ أي ﻣﻦ ذﻟﻚ ،ﻳﺮﺟﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ »ﻻ ﻳﻮﺟﺪ«.
)ﻳﺮﺟﻰ إدﺧﺎل اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﳌﺮﺟﻌﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت(

ﻣﺮاﻛﺰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻔﺘﺮة ﰲ
ﺣﺼﺺ اﳌﻠﻜﻴﺔ
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت
ﺣﺼﺺ اﳌﻠﻜﻴﺔ
اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ
ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ
اﳌﺒﺎﺷﺮ اﳌﻘﻴﻢ
ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺔ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
اﳌﺒﺎﺷﺮ ﰲ
اﳋﺎرج

)اﺳﻢ( اﻻﻗﺘﺼﺎد
اﳌﻘﺎﺑﻞ

ﺣﺼﺺ اﳌﻠﻜﻴﺔ
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺣﺼﺺ
اﳌﻠﻜﻴﺔ اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ
ﳌﺆﺳﺴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
اﳌﺒﺎﺷﺮ اﳌﻘﻴﻤﺔ
ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ
اﳌﺒﺎﺷﺮ ﰲ
اﳋﺎرج

ﺣﺼﺺ اﳌﻠﻜﻴﺔ
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت
ﺣﺼﺺ اﳌﻠﻜﻴﺔ
اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ
اﳌﻘﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﺆﺳﺴﺔ زﻣﻴﻠﺔ
ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﻤﺔ

اﻟﺪﻳﻦ
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﺪﻳﻦ
اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ
ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ
اﳌﺒﺎﺷﺮ اﳌﻘﻴﻢ
ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺔ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
اﳌﺒﺎﺷﺮ ﰲ
اﳋﺎرج

اﻟﺪﻳﻦ
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﺪﻳﻦ
اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ
ﳌﺆﺳﺴﺔ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
اﳌﺒﺎﺷﺮ اﳌﻘﻴﻤﺔ
ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ
اﳌﺒﺎﺷﺮ ﰲ
اﳋﺎرج

اﻟﺪﻳﻦ
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت
اﻟﺪﻳﻦ
اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ
اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ
اﳌﻘﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﺆﺳﺴﺔ زﻣﻴﻠﺔ
ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﻤﺔ

اﻟﻘﺴﻢ واو :٢-اﻷﺻﻮل ﻣﻊ ﻛﻴﺎﻧﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﻤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ
ﺗﻘﻴــﺪ ﺑــﺂﻻف اﻟــﺪوﻻرات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳــﺔ وﻓــﻖ إرﺷــﺎدات اﻟﺘﻘﻴﻴــﻢ اﳌﺬﻛــﻮرة آﻧﻔــﺎ أرﺻــﺪة ﺣﺼــﺺ اﳌﻠﻜﻴــﺔ وأﺻــﻮل اﻟﺪﻳــﻦ ﰲ ﻧﻬﺎﻳــﺔ اﻟﻔﺘــﺮة ﺣﺴــﺐ ﻧــﻮع اﻷداة ﺑﻴــﻦ ﺷــﺮﻛﺘﻜﻢ
واﻟﻜﻴﺎﻧﺎت ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﺔ ﻏﻴﺮ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ .وإن ﱂ ﻳﺘﻮاﻓﺮ أي ﻣﻦ ذﻟﻚ ،ﻳﺮﺟﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ »ﻻ ﻳﻮﺟﺪ«.
ﻣﺮاﻛﺰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻔﺘﺮة ﰲ

)اﺳﻢ(
اﻻﻗﺘﺼﺎد
اﳌﻘﺎﺑﻞ

ﺳﻨﺪات
اﳌﻠﻜﻴﺔ

)ﻳﺮﺟﻰ إدﺧﺎل اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﳌﺮﺟﻌﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت(

ﺣﺼﺺ
ﻣﻠﻜﻴﺔ
أﺧﺮى

ﺳﻨﺪات
اﻟﺪﻳﻦ

اﻟﻌﻤﻠﺔ
واﻟﻮداﺋﻊ

اﻟﻘﺮوض

اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﺎت
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
واﻟﺴﻠﻒ

اﳊﺴﺎﺑﺎت
اﻷﺧﺮى
ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ
اﻟﻘﺒﺾ

ﻧﻈﻢ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ
وﻣﻌﺎﺷﺎت
اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ
واﻟﻀﻤﺎﻧﺎت
اﳌﻮﺣﺪة

اﳌﺸﺘﻘﺎت
اﳌﺎﻟﻴﺔ
وﺧﻴﺎرات
اﻻﻛﺘﺘﺎب
اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ
ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
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اﻟﻘﺴﻢ واو :٣-اﳋﺼﻮم )ﺑﻤﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﺣﺼﺺ اﳌﻠﻜﻴﺔ( اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻜﻴﺎﻧﺎت ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ )ﻣﺴﺘﺜﻤﺮون ﻣﺒﺎﺷﺮون وﺷﺮﻛﺎت اﺳﺘﺜﻤﺎر
ﻣﺒﺎﺷﺮ وﺷﺮﻛﺎت زﻣﻴﻠﺔ(
ﻳﺮﺟــﻰ ﻗﻴﺪﻫــﺎ ﺑــﺂﻻف )اﻟﻌﻤﻠــﺔ اﶈﻠﻴــﺔ( وﻓــﻖ إرﺷــﺎدات اﻟﺘﻘﻴﻴــﻢ اﳌﺬﻛــﻮرة ﰲ اﻟﻘﺴــﻢ ﺑــﺎء أرﺻــﺪة ﺧﺼــﻮم ﺣﺼــﺺ اﳌﻠﻜﻴــﺔ واﻟﺪﻳــﻦ ﰲ ﻧﻬﺎﻳــﺔ اﻟﻔﺘــﺮة ﺑﻴــﻦ ﺷــﺮﻛﺘﻜﻢ
وﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﻤﻴﻦ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻮع )ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ أو ﻣﺆﺳﺴﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺒﺎﺷﺮ أو ﻣﺆﺳﺴﺔ زﻣﻴﻠﺔ( .وإن ﱂ ﺗﻮﺟﺪ ،ﻳﺮﺟﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ »ﻻ ﺗﻮﺟﺪ«.
ﻣﺮاﻛﺰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻔﺘﺮة ﰲ

)ﻳﺮﺟﻰ إدﺧﺎل اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﳌﺮﺟﻌﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت(
ﺣﺼﺺ اﳌﻠﻜﻴﺔ
ﺧﺼﻮم ﺣﺼﺺ
اﳌﻠﻜﻴﺔ اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺔ
اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺒﺎﺷﺮ
ﻣﻘﻴﻤﺔ ﳌﺴﺘﺜﻤﺮ
ﻣﺒﺎﺷﺮ ﰲ
اﳋﺎرج

اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﻘﺎﺑﻞ
)اﻻﺳﻢ(

ﺣﺼﺺ اﳌﻠﻜﻴﺔ
ﺧﺼﻮم ﺣﺼﺺ
اﳌﻠﻜﻴﺔ
اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ
ﻣﻘﻴﻢ ﳌﺆﺳﺴﺔ
اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺒﺎﺷﺮ
ﰲ اﳋﺎرج

ﺣﺼﺺ اﳌﻠﻜﻴﺔ
ﺧﺼﻮم ﺣﺼﺺ
اﳌﻠﻜﻴﺔ
اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﺆﺳﺴﺔ زﻣﻴﻠﺔ
ﻣﻘﻴﻤﺔ ﳌﺆﺳﺴﺔ
زﻣﻴﻠﺔ ﻏﻴﺮ
ﻣﻘﻴﻤﺔ

اﻟﺪﻳﻦ
ﺧﺼﻮم اﻟﺪﻳﻦ
اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﺆﺳﺴﺔ
اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺒﺎﺷﺮ
ﻣﻘﻴﻤﺔ ﳌﺴﺘﺜﻤﺮ
ﻣﺒﺎﺷﺮ ﰲ
اﳋﺎرج

اﻟﺪﻳﻦ
ﺧﺼﻮم اﻟﺪﻳﻦ
اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ
ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻘﻴﻢ
ﳌﺆﺳﺴﺔ
اﺳﺘﺜﻤﺎر
ﻣﺒﺎﺷﺮ ﰲ
اﳋﺎرج

اﻟﺪﻳﻦ
ﺧﺼﻮم اﻟﺪﻳﻦ
اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﺆﺳﺴﺔ زﻣﻴﻠﺔ
ﻣﻘﻴﻤﺔ ﳌﺆﺳﺴﺔ
زﻣﻴﻠﺔ ﻏﻴﺮ
ﻣﻘﻴﻤﺔ

اﻟﻘﺴﻢ واو :٤-اﳋﺼﻮم اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻜﻴﺎﻧﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﻤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ

ﻳﺮﺟــﻰ ﻗﻴﺪﻫــﺎ ﺑــﺂﻻف )اﻟﻌﻤﻠــﺔ اﶈﻠﻴــﺔ( وﻓــﻖ إرﺷــﺎدات اﻟﺘﻘﻴﻴــﻢ اﳌﺬﻛــﻮرة ﰲ اﻟﻘﺴــﻢ ﺑــﺎء أرﺻــﺪة ﺧﺼــﻮم ﺣﺼــﺺ اﳌﻠﻜﻴــﺔ واﻟﺪﻳــﻦ ﰲ ﻧﻬﺎﻳــﺔ اﻟﻔﺘــﺮة ﺑﻴــﻦ ﺷــﺮﻛﺘﻜﻢ
وﻛﻴﺎﻧﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﻤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ .وإن ﱂ ﺗﻮﺟﺪ ،ﻳﺮﺟﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ »ﻻ ﺗﻮﺟﺪ«.

ﻣﺮاﻛﺰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻔﺘﺮة ﰲ

اﺳﻢ( اﻻﻗﺘﺼﺎد(
اﳌﻘﺎﺑﻞ

ﺳﻨﺪات
اﳌﻠﻜﻴﺔ

)ﻳﺮﺟﻰ إدﺧﺎل اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﳌﺮﺟﻌﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت(

ﺣﺼﺺ
ﻣﻠﻜﻴﺔ أﺧﺮى

ﺳﻨﺪات
اﻟﺪﻳﻦ

اﻟﻌﻤﻠﺔ
واﻟﻮداﺋﻊ

اﻟﻘﺮوض

اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﺎت
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
واﻟﺴﻠﻒ

اﳊﺴﺎﺑﺎت
اﻷﺧﺮى
ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ
اﻟﻘﺒﺾ

ﻧﻈﻢ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ
وﻣﻌﺎﺷﺎت
اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ
واﻟﻀﻤﺎﻧﺎت
اﳌﻮﺣﺪة

اﳌﺸﺘﻘﺎت
اﳌﺎﻟﻴﺔ
وﺧﻴﺎرات
اﻻﻛﺘﺘﺎب
اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ
ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
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اﻟﻘﺴﻢ زاي :ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺒﻠﻐﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ

ﻳﺮﺟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻋﻦ أي ﺗﻌﺪﻳﻼت أﺟﺮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺧﺎﻃﺌﺔ أﺑﻠﻐﺖ ﰲ اﻟﺴﺎﺑﻖ.

اﻟﻘﺴﻢ ﺣﺎء :أﺳﺌﻠﺔ ﺧﺘﺎﻣﻴﺔ
ﻳﺮﺟﻰ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎرة ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺻﺤﻴﺤﺔ ،ﻣﻊ وﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ ﺑﻴﻦ اﻷﻗﻮاس ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ وﺷﻄﺐ اﻟﻌﺒﺎرات ﻏﻴﺮ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ.
] [ اﺳﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﰲ اﻟﺼﻔﺤﺔ  ١ﺻﺤﻴﺢ / .ﺗﻢ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻻﺳﻢ واﻟﻌﻨﻮان ﰲ اﻟﺼﻔﺤﺔ .١
] [ ﺗﻢ إدﺧﺎل ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﺴﺆول اﻻﺗﺼﺎل ﰲ اﻟﺼﻔﺤﺔ .١
] [ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻐﻄﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ / .ﱂ ﺗﺪرج اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
اﳌﺒﺎﺷﺮة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

] [ ﺗﻢ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻷﻗﺴﺎم أﻟﻒ وﺑﺎء وﺟﻴﻢ ودال وﻫﺎء وواو ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻤﺎرة وﻓﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت.
] [ ﱂ ﻳﺘﻢ إﺟﺮاء ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ / .ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺴﻢ زاي ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﳌﻠﺤﻮﻇﺔ اﻟﺘﻲ
أﺟﺮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
] [ ﺗﻢ إﻋﺪاد ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻻﺳﺘﻤﺎرة ﻟﻼﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻬﺎ ﰲ ﺳﺠﻼﺗﻨﺎ.
اﺳﻢ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎرة:
اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ:
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ﻣﺴﺢ ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت
اﻻﺳﺘﻤﺎرة  — ١٩اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ

ﻳﺮﺟﻰ ﺗﺼﺤﻴﺢ
أي أﺧﻄﺎء ﰲ
ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺻﻴﻒ

___________
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
اﻟﺮﻗﻢ اﳌﺮﺟﻌﻲ

ﻗﺴﻢ ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت
وزارة اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ
أرﻛﺎدﻳﺎ
(XXX) XXX-XXXX
ﻫﺎﺗﻒ
(XXX) XXX-XXXX
ﻓﺎﻛﺲ
اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﱐbop@stat.com :
اﻻﺳﺘﻼم
اﻟﺘﻨﻘﻴﺢ
اﳌﺮاﺟﻌﺔ

ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻓﻘﻂ

اﻟﺮﺑﻊ اﳌﻨﺘﻬﻲ ﰲ ﺷﻬﺮ /ﻳﻮم /ﺳﻨﺔ
ﻳﺮﺟﻰ ﻗﺮاءة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎرة.
ﺳــﻠﻄﺔ ﺟﻤــﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت :ﺑﻤﻮﺟــﺐ ﻗﺎﻧــﻮن اﻹﺣﺼــﺎءات ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨــﺪا ،ﻳﻨﺒﻐــﻲ ﻷﺣــﺪ ﳑﺜﻠــﻲ اﻟﺸــﺮﻛﺔ اﻟﺘــﻲ ﺗــﻢ إرﺳــﺎل ﻫــﺬه اﻻﺳــﺘﻤﺎرة إﻟﻴﻬــﺎ اﺳــﺘﻴﻔﺎء
ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻫﺬه اﻻﺳﺘﻤﺎرة وإﻋﺎدﺗﻬﺎ إﱃ وزارة اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ.
اﻟﺴﺮﻳﺔ :ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺣﺼﺎءات ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا ﻳﻜﻔﻞ ﺳﺮﻳﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬه اﻻﺳﺘﻤﺎرة.
اﻟﻐــﺮض ﻣــﻦ ﺟﻤــﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت :ﲡﻤــﻊ ﻫــﺬه اﻻﺳــﺘﻤﺎرة ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎت ﺳــﻴﺘﻢ اﺳــﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﰲ إﻋــﺪاد إﺣﺼــﺎءات اﻷﺻــﻮل واﳋﺼــﻮم اﳋﺎرﺟﻴــﺔ ﻟﺪوﻟــﺔ
ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا ﰲ ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت .وﺗﻨﺸﺮ ﻫﺬه اﻹﺣﺼﺎءات ﻋﻠﻰ أﺳﺎس رﺑﻊ ﺳﻨﻮي ﰲ ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ووﺿﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺪوﱄ اﻟﺬي ﺗﺼﺪره وزارة
اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ.
ﻣﻮﻋﺪ اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ :ﻳﺮﺟﻰ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎرة وإﻋﺎدﺗﻬﺎ ﰲ ﻣﻮﻋﺪ ﻏﺎﻳﺘﻪ ﺷﻬﺮ /ﻳﻮم /ﺳﻨﺔ.
ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ :ﻳﺮﺟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻻﺳﺘﻤﺎرة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺒﺮﻳﺪ )اﻟﻌﻨﻮان( أو اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﱐ ).(bop@stat.com
اﳌﺴﺎﻋﺪة :ﻟﻼﺳﺘﻔﺴﺎرات أو ﻃﻠﺐ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﺑﺨﺼﻮص ﻫﺬه اﻻﺳﺘﻤﺎرة ،ﻳﺮﺟﻰ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﻬﺎﺗﻒ رﻗﻢ  (XXX) XXX-XXXXأو إرﺳﺎل ﺑﺮﻳﺪ
إﻟﻜﺘﺮوﱐ إﱃ .bop@stat.com
ﻣﻊ ﺟﺰﻳﻞ اﻟﺸﻜﺮ :ﻧﻘﺪر ﺣﺴﻦ ﺗﻌﺎوﻧﻜﻢ اﻟﺬي ﻳﻜﻔﻞ دﻗﺔ إﺣﺼﺎءات ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ووﺿﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺪوﱄ.
ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎرة ،ﻳﺮﺟﻰ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻨﺴﺨﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﺳﺠﻼﺗﻜﻢ.
ﺟﻮن ﺳﻤﻴﺚ
ﺧﺒﻴﺮ إﺣﺼﺎﺋﻲ
ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا
إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﻳﻜﻢ أي اﺳﺘﻔﺴﺎرات ﺑﺸﺄن ﻫﺬه اﻻﺳﺘﻤﺎرة ،ﻳﺮﺟﻰ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﺸﺨﺺ اﳌﻮﺿﺤﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻪ أدﻧﺎه:
اﻻﺳﻢ:

رﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ:

(

)

اﳌﺴﻤﻰ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ:

رﻗﻢ اﻟﻔﺎﻛﺲ:

(

)

رﻣﺰ اﳌﻨﻄﻘﺔ

رﻣﺰ اﳌﻨﻄﻘﺔ
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ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎرة  — ١٩اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻹﺑﻼغ
ﻳﻨﺒﻐــﻲ اﺳــﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧــﺎت اﻻﺳــﺘﻤﺎرة  ١٩ﺑﺒﻴﺎﻧــﺎت اﻟﺸــﺮﻛﺔ )وأي ﺷــﺮﻛﺎت ﺗﺎﺑﻌــﺔ ﻟﻬــﺎ ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨــﺪا( اﳌﺬﻛــﻮرة ﰲ اﻟﺼﻔﺤــﺔ  ١ﻣــﻦ ﻫــﺬه اﻻﺳــﺘﻤﺎرة  -ﻣــﺎ ﱂ ﻳﻜــﻦ ﻗــﺪ ﺗــﻢ
اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت أﺧﺮى ﻣﻊ وزارة اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ.

اﳌﻘﻴﻤﻮن وﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﻴﻦ

ﻏﻴــﺮ اﳌﻘﻴــﻢ ﻫــﻮ ﺷــﺨﺺ أو ﺷــﺮﻛﺔ أو أي ﻣﻨﻈﻤــﺔ أﺧــﺮى وﻳﻘــﻊ ﻣﻘــﺮ إﻗﺎﻣﺘــﻪ اﳌﻌﺘــﺎد ﰲ اﻗﺘﺼــﺎد آﺧــﺮ ﺑﺨــﻼف ﻧﻴﻮﻟﻨــﺪا .وﺗﻌﺘﺒــﺮ اﻟﺸــﺮﻛﺎت اﻟﺘــﻲ ﺗﺘﺒــﻊ اﻟﺸــﺮﻛﺎت ﻏﻴــﺮ
اﳌﻘﻴﻤﺔ واﻟﺘﻲ ﻳﻘﻊ ﻣﻘﺮﻫﺎ ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا ﺷﺮﻛﺎت ﻣﻘﻴﻤﺔ ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا .وﺑﺎﳌﺜﻞ ،ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻊ ﻣﻘﺮﻫﺎ ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﻤﺔ.

اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ إﱃ اﻟﺪوﻻر اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪي
ﻳﻨﺒﻐــﻲ إﺑــﻼغ ﺑﻴﺎﻧــﺎت ﺟﻤﻴــﻊ اﻟﻘﻴــﻢ ﺑــﺂﻻف اﻟــﺪوﻻرات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳــﺔ .وﻳﺮﺟــﻰ ﲢﻮﻳــﻞ اﻟﻌﻤــﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴــﺔ إﱃ اﻟــﺪوﻻر اﻟﻨﻴﻮﻟﻨــﺪي .وﲢــﻮل ﺟﻤﻴــﻊ ﻣﺒﺎﻟــﻎ اﳌﻌﺎﻣــﻼت
اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺪﺧﻞ واﻟﺮﺳﻮم واﻟﻀﺮاﺋﺐ ا�ﺼﻮﻣﺔ ﻣﻦ اﳌﻨﺒﻊ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﺘﻮﺳﻂ أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﺸﺮاء واﻟﺒﻴﻊ اﻟﺴﺎرﻳﺔ ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ،وﺗﻘﻴﺪ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺮﻛﺰ
ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻔﺘﺮة وﻣﺮﻛﺰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻔﺘﺮة ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﺘﻮﺳﻂ أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﺸﺮاء واﻟﺒﻴﻊ اﻟﺴﺎرﻳﺔ ﰲ اﻟﺘﻮارﻳﺦ اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ.

ﻫﻴﻜﻞ وﻧﻄﺎق اﻻﺳﺘﻤﺎرة ١٩
ﺗﺘﻀﻤــﻦ اﻻﺳــﺘﻤﺎرة  ١٩اﳌﻌﻠﻮﻣــﺎت اﻟﺘــﻲ ﺗﻘــﻮم اﻟﺸــﺮﻛﺔ ﺑﺈﺑﻼﻏﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس رﺑــﻊ ﺳــﻨﻮي ﺑﺸــﺄن اﳌﻌﺎﻣــﻼت ﰲ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴــﺔ اﻟﺪوﻟﻴــﺔ اﻟﺘــﻲ ﺗﻨﻔﺬﻫــﺎ ﳊﺴــﺎﺑﻬﺎ
اﳋــﺎص أو ﻧﻴﺎﺑــﺔ ﻋــﻦ ﻋﻤﻼﺋﻬــﺎ .وﺣﺴــﺐ اﻟﺘﺮﺗﻴﺒــﺎت اﳌﺘﻔــﻖ ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻣــﻊ ﺷــﺮﻛﺘﻜﻢ ،ﺗﻘــﺪم اﳌﻌﻠﻮﻣــﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻟﻘﺴــﻢ أﻟــﻒ واﻟﻘﺴــﻢ ﺑــﺎء ﺑﺎﺳــﺘﺨﺪام وﺳــﻴﻠﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴــﺔ
وﻳﺮﻓﻖ ﺑﻬﺎ اﻷﻗﺴﺎم ﻣﻦ ﺟﻴﻢ إﱃ ﻫﺎء ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻤﺎرة  ١٩ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻬﺎ.
وﰲ اﻟﻘﺴــﻢ أﻟــﻒ ،ﻳﻨﺒﻐــﻲ إﺑــﻼغ ﺑﻴﺎﻧــﺎت ﺗﻔﺼﻴﻠﻴــﺔ ﻋــﻦ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴــﺔ اﻟﺼــﺎدرة ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨــﺪا )أ( ﻋــﻦ ﻣﻘﻴﻤﻴــﻦ واﻟﺘــﻲ ﲢﺘﻔــﻆ ﺑﻬــﺎ ﺷــﺮﻛﺘﻜﻢ أو ﺗﺘﺎﺟــﺮ ﻓﻴﻬــﺎ ﻧﻴﺎﺑــﺔ ﻋــﻦ
ﻋﻤﻼء ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﻤﻴﻦ ،و)ب( ﻋﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﻤﻴﻦ واﻟﺘﻲ ﲢﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﺷﺮﻛﺘﻜﻢ أو ﺗﺘﺎﺟﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﻼء ﻣﻘﻴﻤﻴﻦ أو ﳊﺴﺎب اﻟﺸﺮﻛﺔ.
ﰲ اﻟﻘﺴــﻢ ﺑــﺎء ،ﻳﻨﺒﻐــﻲ إﺑــﻼغ ﺑﻴﺎﻧــﺎت ﺗﻔﺼﻴﻠﻴــﺔ ﻋــﻦ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴــﺔ اﻟﺼــﺎدرة ﰲ اﳋــﺎرج )أ( ﻋــﻦ ﻣﻘﻴﻤﻴــﻦ واﻟﺘــﻲ ﲢﺘﻔــﻆ ﺑﻬــﺎ ﺷــﺮﻛﺘﻜﻢ أو ﺗﺘﺎﺟــﺮ ﻓﻴﻬــﺎ ﻧﻴﺎﺑــﺔ ﻋــﻦ
ﻋﻤــﻼء ﻏﻴــﺮ ﻣﻘﻴﻤﻴــﻦ ،و)ب( ﻋــﻦ ﻏﻴــﺮ ﻣﻘﻴﻤﻴــﻦ واﻟﺘــﻲ ﲢﺘﻔــﻆ ﺑﻬــﺎ ﺷــﺮﻛﺘﻜﻢ أو ﺗﺘﺎﺟــﺮ ﻓﻴﻬــﺎ ﻧﻴﺎﺑــﺔ ﻋــﻦ ﻋﻤــﻼء ﻣﻘﻴﻤﻴــﻦ أو ﳊﺴــﺎب اﻟﺸــﺮﻛﺔ ،و)ج( ﻋــﻦ ﻣﻘﻴﻤﻴــﻦ واﻟﺘــﻲ
ﲢﺘﻔــﻆ ﺑﻬــﺎ ﺷــﺮﻛﺘﻜﻢ أو ﺗﺘﺎﺟــﺮ ﻓﻴﻬــﺎ ﻧﻴﺎﺑــﺔ ﻋــﻦ ﻋﻤــﻼء ﻣﻘﻴﻤﻴــﻦ أو ﳊﺴــﺎب اﻟﺸــﺮﻛﺔ .وﺗﻘﻴــﺪ ﺑﻴﺎﻧــﺎت ﺗﻔﺼﻴﻠﻴــﺔ ﻣﺴــﺘﻘﻠﺔ ﻋــﻦ ﻛﻞ ورﻗــﺔ ﻣﺎﻟﻴــﺔ ﻟﻬــﺎ رﻗــﻢ ﻣﺮﺟﻌــﻲ )اﻟﻌﻤــﻮد
أﻟــﻒ( ورﻣــﺰ ﻣﺎﻟــﻚ )اﻟﻌﻤــﻮد ﺑــﺎء( ،وﻳﻨﻄﺒــﻖ ذﻟــﻚ ﻋﻠــﻰ ﺟﻤﻴــﻊ ﻓﺌــﺎت اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴــﺔ .وﰲ ﺣــﺎل ﻋــﺪم اﻟﺘﺄﻛــﺪ ﻣــﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣــﺎت اﻟﺘــﻲ ﻳﻨﺒﻐــﻲ إﺑﻼﻏﻬــﺎ ،ﻳﺮﺟــﻰ اﻻﺗﺼــﺎل
ﺑﺎﻟﻬﺎﺗﻒ رﻗﻢ .(XXX) XXX-XXXX
ﰲ اﻟﻘﺴــﻢ ﺟﻴــﻢ ،ﻳﻨﺒﻐــﻲ ﻗﻴــﺪ ﺑﻴﺎﻧــﺎت ﺗﻔﺼﻴﻠﻴــﺔ ﻋــﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒــﺎت ﺷــﺮﻛﺘﻜﻢ ﻋﻠــﻰ ﻋﻤــﻼء ﻏﻴــﺮ ﻣﻘﻴﻤﻴــﻦ واﳋﺼــﻮم اﳌﺴــﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻟﻌﻤــﻼء ﻏﻴــﺮ ﻣﻘﻴﻤﻴــﻦ واﳌﺮﺗﺒﻄــﺔ
ﺑﺎﳊﺴﺎﺑﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﻤﻌﺎﻣﻼت اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺪﺧﻞ واﻟﺮﺳﻮم وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ.

اﻷرﻗﺎم اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ ﻟﻸوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ ورﻣﻮز ﻣﺎﻟﻜﻲ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻳﻨﺒﻐــﻲ اﺳــﺘﺨﺪام رﻗــﻢ ﻣﺮﺟﻌــﻲ ﻣﻮﺣــﺪ ﻟــﻜﻞ ورﻗــﺔ ﻣﺎﻟﻴــﺔ .وﰲ ﺣﺎﻟــﺔ ﻋــﺪم ﺗﻮاﻓــﺮ ﻫــﺬه اﻷرﻗــﺎم  -ﻻ ﺳــﻴﻤﺎ ﰲ ﺣﺎﻟــﺔ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴــﺔ اﻟﺼــﺎدرة ﰲ اﳋــﺎرج  -ﻳﻨﺒﻐــﻲ
وﺿــﻊ رﻣــﻮز ﺧﺎﺻــﺔ ﺑﺸــﺮﻛﺘﻜﻢ وﺗﻘﺪﻳــﻢ ﻗﺎﺋﻤــﺔ ﺑﻬــﺬه اﻟﺮﻣــﻮز إﱃ وزارة اﻹﺣﺼــﺎءات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳــﺔ .وﻳﻨﺒﻐــﻲ أن ﺗﻮﺿــﺢ اﻟﻘﺎﺋﻤــﺔ ﻟــﻜﻞ رﻣــﺰ ﻧــﻮع اﻟﻮرﻗــﺔ اﳌﺎﻟﻴــﺔ
واﻻﻗﺘﺼــﺎد اﳌﺼــﺪر وﻋﻤﻠــﺔ اﻟﺘﻘﻮﻳــﻢ ،واﻟﺼﻨﺎﻋــﺔ )اﻟﻨﺸــﺎط( اﻟﺘــﻲ ﺗﺸــﺘﻐﻞ ﺑﻬــﺎ ﺟﻬــﺔ اﻹﺻــﺪار ،وﻗﻄــﺎع )ﻣﺆﺳﺴــﺔ دوﻟﻴــﺔ أو ﺣﻜﻮﻣــﺔ أو ﺑﻨــﻚ ﻣﺮﻛــﺰي أو ﺑﻨــﻚ أو ﻏﻴــﺮ ذﻟــﻚ(
ﺟﻬﺔ اﻹﺻﺪار) .اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻫﻲ ﻣﻨﻈﻤﺎت أﻋﻀﺎؤﻫﺎ ﻣﻦ اﳊﻜﻮﻣﺎت ،ﻣﺜﻞ ﺑﻨﻚ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻵﺳﻴﻮي وﺑﻨﻚ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷوروﺑﻲ(.
وﻳﺘﻜــﻮن رﻣــﺰ اﳌﺎﻟــﻚ ﻏﻴــﺮ اﳌﻘﻴــﻢ ﻣــﻦ أرﺑﻌــﺔ أرﻗــﺎم .وﻳﺸــﻴﺮ اﻟﻌــﺪد اﻷول ﰲ اﻟﺮﻣــﺰ إﱃ ﻗﻄــﺎع اﻟﻌﻤﻴــﻞ ﻏﻴــﺮ اﳌﻘﻴــﻢ ) -١ﻣﺆﺳﺴــﺔ دوﻟﻴــﺔ -٢ ،ﺣﻜﻮﻣــﺔ -٣ ،ﺑﻨــﻚ ﻣﺮﻛــﺰي،
 -٤ﺑﻨﻮك أﺧﺮى -٥ ،أﺧﺮى( .وﺗﺸﻴﺮ اﻷرﻗﺎم اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷﺧﻴﺮة إﱃ رﻣﺰ اﻗﺘﺼﺎد إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻢ .وﺗﺮد رﻣﻮز اﻻﻗﺘﺼﺎدات ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻫﺬه اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت.
وﻳﺘﻜــﻮن رﻣــﺰ اﳌﺎﻟــﻚ اﳌﻘﻴــﻢ ﻣــﻦ أرﺑﻌــﺔ أرﻗــﺎم وﺣــﺮوف وﲢــﺪده ﺷــﺮﻛﺘﻜﻢ .وﻳﻨﺒﻐــﻲ إﺳــﻨﺎد رﻣــﺰ ﻣﺴــﺘﻘﻞ ﻟﻔــﺮادى اﻟﻌﻤــﻼء ﻣــﻦ اﻟﺸــﺮﻛﺎت )ﻣﺆﺳﺴــﺎت اﻷﻋﻤــﺎل( .وﺗﻘــﺪم
إﱃ وزارة اﻹﺣﺼــﺎءات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳــﺔ ﻗﺎﺋﻤــﺔ ﺑﻬــﺬه اﻟﺮﻣــﻮز ﺗﻮﺿــﺢ اﻟﺼﻨﺎﻋــﺔ )اﻟﻨﺸــﺎط( اﻟﺘــﻲ ﻳﺸــﺘﻐﻞ ﺑﻬــﺎ ﻛﻞ ﻣﺎﻟــﻚ وﻗﻄﺎﻋــﻪ )ﺣﻜﻮﻣــﺔ أو ﺑﻨــﻚ ﻣﺮﻛــﺰي أو ﺑﻨــﻚ آﺧــﺮ أو
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ أﺧﺮى أو ﻗﻄﺎع آﺧﺮ( .وﻳﺸﺎر إﱃ اﻟﻌﻤﻼء ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد وﻟﻴﺲ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﺎﻟﺮﻣﺰ .HOUS
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اﳌﺮاﻛﺰ واﳌﻌﺎﻣﻼت واﻟﺘﻐﻴﺮات اﻷﺧﺮى واﻟﺪﺧﻞ واﻟﺮﺳﻮم واﻟﻀﺮاﺋﺐ ا�ﺼﻮﻣﺔ ﻣﻦ اﳌﻨﺒﻊ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺒﻠﻐﺔ ﰲ اﻷﻗﺴﺎم أﻟﻒ وﺑﺎء وﺟﻴﻢ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ:
ﻣﺮﻛﺰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻔﺘﺮة = ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻔﺘﺮة  +اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺎﻟﻴﺔ  +اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻷﺧﺮى.
وﺗﺒﻠﻎ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳌﺮﻛﺰ ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻔﺘﺮة واﳌﺮﻛﺰ ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻔﺘﺮة ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ اﻟﺴﺎرﻳﺔ ﰲ اﻟﺘﻮارﻳﺦ اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ.
اﳌﻌﺎﻣــﻼت اﳌﺎﻟﻴــﺔ ﻋﺒــﺎرة ﻋــﻦ ﻣﻌﺎﻣــﻼت ﻣﺮﺗﺒﻄــﺔ ﺑﺎﻗﺘﻨــﺎء )ﺑﻤــﺎ ﰲ ذﻟــﻚ اﻹﺻــﺪارات( ورﻗــﺔ ﻣﺎﻟﻴــﺔ أو اﻟﺘﺼــﺮف ﻓﻴﻬــﺎ )ﺑﻤــﺎ ﰲ ذﻟــﻚ اﻻﺳــﺘﺮداد( .وﺗﻘﻴــﺪ ﻗﻴﻤــﺔ
اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺧﺼﻢ اﻟﺮﺳﻮم.
اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻷﺧﺮى ﻫﻲ ﺗﻐﻴﺮات ﰲ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ،ﻛﺘﻠﻚ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺗﻐﻴﺮات أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف )ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻘﻮﻣﺔ ﺑﻌﻤﻼت أﺟﻨﺒﻴﺔ( واﻷﺳﻌﺎر اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ.
اﻟﺪﺧــﻞ ﻳﺸــﻴﺮ إﱃ أرﺑــﺎح اﻷﺳــﻬﻢ واﻟﻔﺎﺋــﺪة .وﻳﻨﺒﻐــﻲ ﻗﻴــﺪ أرﺑــﺎح اﻷﺳــﻬﻢ ﰲ ﺗﺎرﻳــﺦ ﺑــﺪء ﺗــﺪاول اﻷﺳــﻬﻢ دون أرﺑــﺎح ﻣﻮزﻋــﺔ .وﺗﺸــﻤﻞ اﻟﻔﺎﺋــﺪة اﳋﺼﻮﻣــﺎت .واﳋﺼــﻢ
ﻫــﻮ اﻟﻔــﺮق ﺑﻴــﻦ ﻗﻴﻤــﺔ اﻷداة اﳌﺎﻟﻴــﺔ وﻗــﺖ إﺻﺪارﻫــﺎ وﻗﻴﻤﺘﻬــﺎ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴــﺔ وﻗــﺖ اﻻﺳــﺘﺮداد .وﺗﻘﻴــﺪ اﻟﻔﺎﺋــﺪة ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس اﻻﺳــﺘﺤﻘﺎق .وﻳﻘﻴــﺪ اﻟﻔــﺮق ﺑﻴــﻦ اﻟﺪﺧــﻞ اﳌﺴــﺘﺤﻖ
واﻟﺪﺧــﻞ اﳌﺪﻓــﻮع ﻛﻤﻌﺎﻣﻠــﺔ ﻣﺎﻟﻴــﺔ ﰲ اﻷداة اﻟﺘــﻲ ﺗﻨﺸــﺄ ﻋﻨﻬــﺎ اﻟﻔﺎﺋــﺪة .وﰲ ﺣــﺎل ﻋــﺪم اﻟﺘﺄﻛــﺪ ﻣــﻦ ﻛﻴﻔﻴــﺔ ﻗﻴــﺪ أﻧــﻮاع اﳌﻌﺎﻣــﻼت ﺗﻠــﻚ ،ﻳﺮﺟــﻰ اﻻﺗﺼــﺎل ﺑﺎﻟﻬﺎﺗــﻒ رﻗــﻢ
.(XXX) XXX-XXXX
وﻳﻘﻴﺪ اﻟﺪﺧﻞ ﻗﺒﻞ ﺧﺼﻢ أي رﺳﻮم وﺿﺮاﺋﺐ ﳐﺼﻮﻣﺔ ﻣﻦ اﳌﻨﺒﻊ.
اﻟﺮﺳﻮم ﻫﻲ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼء ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﻴﻦ ﻧﻈﻴﺮ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺷﺮﻛﺘﻜﻢ.
اﻟﻀﺮاﺋــﺐ ا�ﺼﻮﻣــﺔ ﻣــﻦ اﳌﻨﺒــﻊ ﺗﺸــﻴﺮ — ﰲ ﺣﺎﻟــﺔ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴــﺔ اﻟﺼــﺎدرة ﻋــﻦ ﻣﻘﻴﻤﻴــﻦ — إﱃ اﻟﻀﺮاﺋــﺐ ﻣﺴــﺘﺤﻘﺔ اﻟﺪﻓــﻊ إﱃ ﺣﻜﻮﻣــﺔ ﻧﻴﻮﻟﻨــﺪا ﻣــﻦ ﺷــﺮﻛﺘﻜﻢ
ﻧﻴﺎﺑــﺔ ﻋــﻦ اﻟﻌﻤــﻼء ﻏﻴــﺮ اﳌﻘﻴﻤﻴــﻦ وﺗﺸــﻴﺮ — ﰲ ﺣﺎﻟــﺔ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴــﺔ اﻟﺼــﺎدرة ﻋــﻦ ﻏﻴــﺮ ﻣﻘﻴﻤﻴــﻦ — إﱃ اﻟﻀﺮاﺋــﺐ اﻟﺘــﻲ ﺗﺨﺼﻤﻬــﺎ ﺣﻜﻮﻣــﺎت أﺟﻨﺒﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻷوراق
اﳌﺎﻟﻴﺔ اﶈﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﰲ ﺷﺮﻛﺘﻜﻢ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﻼء ﻣﻘﻴﻤﻴﻦ أو ﳊﺴﺎﺑﻜﻢ اﳋﺎص.
رﻣﻮز اﻻﻗﺘﺼﺎدات
)ﺗﻮﻓﺮ ﺟﻬﺔ إﻋﺪاد ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺮﻣﻮز اﻻﻗﺘﺼﺎدات(.
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اﻻﺳﺘﻤﺎرة  — ١٩اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
اﻟﻘﺴﻢ أﻟﻒ :اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺼﺪرة ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا
)ﺗﺴﺠﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﺂﻻف اﻟﺪوﻻرات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ(

اﻟﺮﻗﻢ
اﳌﺮﺟﻌﻲ

رﻣﺰ
اﳌﺎﻟﻚ

أﻟﻒ

ﺑﺎء

اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺎﻟﻴﺔ
اﳌﺮﻛﺰ ﰲ
ﺑﺪاﻳﺔ
ﻋﻤﻠﻴﺎت
اﻟﻔﺘﺮة اﻹﺻﺪارات اﻻﺳﺘﺮداد

ﺟﻴﻢ

دال

ﻫﺎء

ﻋﻤﻠﻴﺎت
اﻟﺸﺮاء

واو

اﳌﺮﻛﺰ ﰲ
اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻧﻬﺎﻳﺔ
اﻟﻔﺘﺮة
ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻷﺧﺮى
اﻟﺒﻴﻊ

زاي

ﺣﺎء

ﻋﻤﻠﺔ
اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

اﻟﺪﺧﻞ

اﻟﺮﺳﻮم

اﻟﻀﺮاﺋﺐ
ا�ﺼﻮﻣﺔ
ﻣﻦ اﳌﻨﺒﻊ

ﻳﺎء

ﻛﺎف

ﻻم

ﻣﻴﻢ

ﻃﺎء

)أ( اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﻘﻴﻤﻴﻦ واﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻐﻴﺮ ﻣﻘﻴﻤﻴﻦ

)ب( اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﻤﻴﻦ واﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﳌﻘﻴﻤﻴﻦ
////////
////////
////////
////////
////////
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اﻟﻘﺴﻢ ﺑﺎء :اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺼﺪرة ﰲ اﳋﺎرج
)ﺗﺴﺠﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﺂﻻف اﻟﺪوﻻرات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ(
اﻟﺮﻗﻢ
اﳌﺮﺟﻌﻲ

رﻣﺰ
اﳌﺎﻟﻚ

أﻟﻒ

ﺑﺎء

اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺎﻟﻴﺔ
اﳌﺮﻛﺰ ﰲ
ﺑﺪاﻳﺔ
ﻋﻤﻠﻴﺎت
ﻋﻤﻠﻴﺎت
اﻹﺻﺪارات
اﻟﺸﺮاء
اﻟﻔﺘﺮة
اﻻﺳﺘﺮداد

ﺟﻴﻢ

ﻫﺎء

دال

واو

اﳌﺮﻛﺰ ﰲ
اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻧﻬﺎﻳﺔ
اﻟﻔﺘﺮة
ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻷﺧﺮى
اﻟﺒﻴﻊ

زاي

ﺣﺎء

ﻃﺎء

ﻋﻤﻠﺔ
اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

اﻟﺪﺧﻞ

اﻟﺮﺳﻮم

ﻳﺎء

ﻛﺎف

ﻻم

اﻟﻀﺮاﺋﺐ
ا�ﺼﻮﻣﺔ
ﻣﻦ اﳌﻨﺒﻊ

ﻣﻴﻢ

)أ(( اﻵوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﻘﻴﻤﻴﻦ واﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻐﻴﺮ ﻣﻘﻴﻤﻴﻦ

)ب( اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﻤﻴﻦ واﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﳌﻘﻴﻤﻴﻦ
////////
////////
////////
////////
////////

أﻟﻒ دوﻻر ﻧﻴﻮﻟﻨﺪي

ﺑﻨﺪ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ :اﻟﺮﺳﻮم اﶈﺼﻠﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﻴﻦ ﻏﻴﺮ اﳌﺪرﺟﺔ ﰲ اﻟﻘﺴﻢ أﻟﻒ أو اﻟﻘﺴﻢ ﺑﺎء آﻧﻔﺎ

اﻟﻘﺴﻢ ﺟﻴﻢ :اﳌﻄﺎﻟﺒﺎت اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻼء ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﻤﻴﻦ واﳋﺼﻮم اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻬﻢ
)ﺗﺴﺠﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﺂﻻف اﻟﺪوﻻرات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ(
ﻧﻮع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر

اﳌﺮﻛﺰ ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻔﺘﺮة

أﻟﻒ

ﺑﺎء

اﳌﻌﺎﻣﻼت
ﺟﻴﻢ

اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻷﺧﺮى

اﳌﺮﻛﺰ ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻔﺘﺮة

دال

ﻫﺎء

اﳌﻄﺎﻟﺒﺎت اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﻤﻴﻦ
أوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ
رﺳﻮم
دﺧﻞ
أﺧﺮى
اﳋﺼﻮم اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻐﻴﺮ ﻣﻘﻴﻤﻴﻦ
أوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ
رﺳﻮم
دﺧﻞ
أﺧﺮى
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اﻟﻘﺴﻢ دال :ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺒﻠﻐﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ

ﻳﺮﺟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻋﻦ أي ﺗﻌﺪﻳﻼت أﺟﺮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺧﺎﻃﺌﺔ أﺑﻠﻐﺖ ﰲ اﻟﺴﺎﺑﻖ.

اﻟﻘﺴﻢ ﻫﺎء :أﺳﺌﻠﺔ ﺧﺘﺎﻣﻴﺔ
ﻳﺮﺟﻰ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎرة ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺻﺤﻴﺤﺔ ،ﻣﻊ وﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ ﺑﻴﻦ اﻷﻗﻮاس ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ وﺷﻄﺐ اﻟﻌﺒﺎرات ﻏﻴﺮ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ.
[ ] اﺳﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﰲ اﻟﺼﻔﺤﺔ  ١ﺻﺤﻴﺢ / .ﺗﻢ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻻﺳﻢ واﻟﻌﻨﻮان ﰲ اﻟﺼﻔﺤﺔ .١
] [ ﺗﻢ إدﺧﺎل ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﺴﺆول اﻻﺗﺼﺎل ﰲ اﻟﺼﻔﺤﺔ .١
] [ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻐﻄﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺸﻄﺔ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﳌﺬﻛﻮرة ﰲ اﻟﺼﻔﺤﺔ  / .١اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﱂ ﻳﺘﻢ إدراﺟﻬﺎ:

] [ ﺗﻢ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻷﻗﺴﺎم أﻟﻒ وﺑﺎء وﺟﻴﻢ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻤﺎرة وﻓﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت.
] [ ﱂ ﻳﺘﻢ إﺟﺮاء ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ / .ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺴﻢ دال ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﳌﻠﺤﻮﻇﺔ اﻟﺘﻲ أﺟﺮﻳﺖ
ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.

] [ ﺗﻢ إﻋﺪاد ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻻﺳﺘﻤﺎرة ﻟﻼﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻬﺎ ﰲ ﺳﺠﻼﺗﻨﺎ.

اﺳﻢ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎرة:
اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ:

استمارات املسح النموذجية

اﻟﺸﻌﺎر
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ﻣﺴﺢ ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت
اﻻﺳﺘﻤﺎرة  — ٢٠ﺣﻴﺎزات وﻣﻌﺎﻣﻼت ﻋﻘﻮد اﳌﺸﺘﻘﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ
اﳌﺒﺮﻣﺔ ﻣﻊ ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﻴﻦ

ﻳﺮﺟﻰ ﺗﺼﺤﻴﺢ
أي أﺧﻄﺎء ﰲ
ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺻﻴﻒ

___________
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
اﻟﺮﻗﻢ اﳌﺮﺟﻌﻲ

ﻗﺴﻢ ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت
وزارة اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ
أرﻛﺎدﻳﺎ
(XXX) XXX-XXXX
ﻫﺎﺗﻒ
(XXX) XXX-XXXX
ﻓﺎﻛﺲ
اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﱐbop@stat.com :
اﻻﺳﺘﻼم
اﻟﺘﻨﻘﻴﺢ
اﳌﺮاﺟﻌﺔ

ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻓﻘﻂ

اﻟﺮﺑﻊ اﳌﻨﺘﻬﻲ ﰲ ﺷﻬﺮ /ﻳﻮم /ﺳﻨﺔ
ﻳﺮﺟﻰ ﻗﺮاءة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎرة.
ﺳــﻠﻄﺔ ﺟﻤــﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت :ﺑﻤﻮﺟــﺐ ﻗﺎﻧــﻮن اﻹﺣﺼــﺎءات ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨــﺪا ،ﻳﻨﺒﻐــﻲ ﻷﺣــﺪ ﳑﺜﻠــﻲ اﻟﺸــﺮﻛﺔ اﻟﺘــﻲ ﺗــﻢ إرﺳــﺎل ﻫــﺬه اﻻﺳــﺘﻤﺎرة إﻟﻴﻬــﺎ اﺳــﺘﻴﻔﺎء
ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻫﺬه اﻻﺳﺘﻤﺎرة وإﻋﺎدﺗﻬﺎ إﱃ وزارة اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ.
اﻟﺴﺮﻳﺔ :ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺣﺼﺎءات ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا ﻳﻜﻔﻞ ﺳﺮﻳﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬه اﻻﺳﺘﻤﺎرة.
اﻟﻐــﺮض ﻣــﻦ ﺟﻤــﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت :ﲡﻤــﻊ ﻫــﺬه اﻻﺳــﺘﻤﺎرة ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎت ﺳــﻴﺘﻢ اﺳــﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﰲ إﻋــﺪاد إﺣﺼــﺎءات ﻣﻴــﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋــﺎت ووﺿــﻊ اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر
اﻟﺪوﱄ ﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪا .وﺗﻨﺸﺮ ﻫﺬه اﻹﺣﺼﺎءات ﻋﻠﻰ أﺳﺎس رﺑﻊ ﺳﻨﻮي ﰲ ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ووﺿﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺪوﱄ اﻟﺬي ﺗﺼﺪره وزارة اﻹﺣﺼﺎءات
اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ.
ﻣﻮﻋﺪ اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ :ﻳﺮﺟﻰ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎرة وإﻋﺎدﺗﻬﺎ ﰲ ﻣﻮﻋﺪ ﻏﺎﻳﺘﻪ ﺷﻬﺮ /ﻳﻮم /ﺳﻨﺔ.
ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ :ﻳﺮﺟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻻﺳﺘﻤﺎرة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺒﺮﻳﺪ )اﻟﻌﻨﻮان( أو اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﱐ ).(bop@stat.com
اﳌﺴــﺎﻋﺪة :ﻟﻼﺳﺘﻔﺴــﺎرات أو ﻃﻠــﺐ اﳌﺴــﺎﻋﺪة ﺑﺨﺼــﻮص ﻫــﺬه اﻻﺳــﺘﻤﺎرة ،ﻳﺮﺟــﻰ اﻻﺗﺼــﺎل ﺑﺎﻟﻬﺎﺗــﻒ رﻗــﻢ  (XXX) XXX-XXXXأو إرﺳــﺎل ﺑﺮﻳــﺪ
إﻟﻜﺘﺮوﱐ إﱃ .bop@stat.com
ﻣﻊ ﺟﺰﻳﻞ اﻟﺸﻜﺮ :ﻧﻘﺪر ﺣﺴﻦ ﺗﻌﺎوﻧﻜﻢ اﻟﺬي ﻳﻜﻔﻞ دﻗﺔ إﺣﺼﺎءات ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ووﺿﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺪوﱄ.
ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎرة ،ﻳﺮﺟﻰ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻨﺴﺨﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﺳﺠﻼﺗﻜﻢ.
ﺟﻮن ﺳﻤﻴﺚ
ﺧﺒﻴﺮ إﺣﺼﺎﺋﻲ
ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا
إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﻳﻜﻢ أي اﺳﺘﻔﺴﺎرات ﺑﺸﺄن ﻫﺬه اﻻﺳﺘﻤﺎرة ،ﻳﺮﺟﻰ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﺸﺨﺺ اﳌﻮﺿﺤﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻪ أدﻧﺎه:
اﻻﺳﻢ:
اﳌﺴﻤﻰ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ:

رﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ:

(

)

رﻗﻢ اﻟﻔﺎﻛﺲ:

(

)

رﻣﺰ اﳌﻨﻄﻘﺔ

رﻣﺰ اﳌﻨﻄﻘﺔ
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ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎرة  — ٢٠ﺣﻴﺎزات وﻣﻌﺎﻣﻼت
ﻋﻘﻮد اﳌﺸﺘﻘﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺒﺮﻣﺔ ﻣﻊ ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﻴﻦ

ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻹﺑﻼغ
ﻳﻨﺒﻐــﻲ اﺳــﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧــﺎت اﻻﺳــﺘﻤﺎرة  ٢٠ﺑﺒﻴﺎﻧــﺎت ﺟﻤﻴــﻊ اﻟﺸــﺮﻛﺎت اﳌﻘﻴﻤــﺔ )وأي ﺷــﺮﻛﺎت ﺗﺎﺑﻌــﺔ ﻟﻬــﺎ ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨــﺪا( اﻟﺘــﻲ ﺗﺪﺧــﻞ ﰲ ﻋﻘــﻮد ﻣﺸــﺘﻘﺎت ﻣــﻊ
ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﻴﻦ  -ﻣﺎ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻗﺪ ﺗﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت أﺧﺮى ﻣﻊ وزارة اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ.

اﳌﻘﻴﻤﻮن وﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﻴﻦ
ﻏﻴــﺮ اﳌﻘﻴــﻢ ﻫــﻮ ﺷــﺨﺺ أو ﺷــﺮﻛﺔ أو أي ﻣﻨﻈﻤــﺔ أﺧــﺮى وﻳﻘــﻊ ﻣﻘــﺮ إﻗﺎﻣﺘــﻪ اﳌﻌﺘــﺎد ﰲ اﻗﺘﺼــﺎد آﺧــﺮ ﺑﺨــﻼف ﻧﻴﻮﻟﻨــﺪا .وﺗﻌﺘﺒــﺮ اﻟﻔــﺮوع واﻟﺸــﺮﻛﺎت اﻟﺘــﻲ
ﺗﺘﺒــﻊ اﻟﺸــﺮﻛﺎت ﻏﻴــﺮ اﳌﻘﻴﻤــﺔ واﻟﺘــﻲ ﻳﻘــﻊ ﻣﻘﺮﻫــﺎ ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨــﺪا ﺷــﺮﻛﺎت ﻣﻘﻴﻤــﺔ ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨــﺪا .وﺑﺎﳌﺜــﻞ ،ﺗﻌﺘﺒــﺮ اﻟﻔــﺮوع واﻟﺸــﺮﻛﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴــﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌــﺔ
ﻟﻠﺸــﺮﻛﺎت اﻟﺘــﻲ ﻳﻘــﻊ ﻣﻘﺮﻫــﺎ ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨــﺪا ﻏﻴــﺮ ﻣﻘﻴﻤــﺔ .وﺗﺒﻠــﻎ اﳌﻌﺎﻣــﻼت واﳌﺮاﻛــﺰ ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس اﻗﺘﺼــﺎد إﻗﺎﻣــﺔ اﻟﻄــﺮف اﳌﻘﺎﺑــﻞ اﳌﺒﺎﺷــﺮ .وﻳﺮﺟــﻰ ﻋــﺪم
ﻗﻴــﺪ اﳌﻌﺎﻣــﻼت واﳌﺮاﻛــﺰ ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس ﻋﻤﻠــﺔ ﺗﻘﻮﻳــﻢ اﻷداة أو اﻗﺘﺼــﺎد اﳌﺆﺳﺴــﺔ اﻷم ﻟﻠﻄــﺮف اﳌﻘﺎﺑــﻞ )أي اﳉﻨﺴــﻴﺔ( أو اﻗﺘﺼــﺎد إﺻــﺪار اﻷداة أو
اﻗﺘﺼﺎد اﻟﻀﺎﻣﻦ )أي اﳌﺘﺤﻤﻞ ﻟﻠﺨﻄﺮ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ(.

اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ إﱃ اﻟﺪوﻻر اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪي
ﻳﻨﺒﻐــﻲ إﺑــﻼغ ﺑﻴﺎﻧــﺎت ﺟﻤﻴــﻊ اﻟﻘﻴــﻢ ﺑــﺂﻻف اﻟــﺪوﻻرات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳــﺔ .وﻳﺮﺟــﻰ ﲢﻮﻳــﻞ اﳌﺒﺎﻟــﻎ ﺑﺎﻟﻌﻤــﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴــﺔ إﱃ اﻟــﺪوﻻر اﻟﻨﻴﻮﻟﻨــﺪي .وﲢــﻮل ﺟﻤﻴــﻊ
ﻣﺒﺎﻟــﻎ اﳌﻌﺎﻣــﻼت اﳌﺎﻟﻴــﺔ واﻟﺪﺧــﻞ واﻟﺮﺳــﻮم واﻟﻀﺮاﺋــﺐ ا�ﺼﻮﻣــﺔ ﻣــﻦ اﳌﻨﺒــﻊ ﺑﺎﺳــﺘﺨﺪام ﻣﺘﻮﺳــﻂ أﺳــﻌﺎر ﺻــﺮف اﻟﺸــﺮاء واﻟﺒﻴــﻊ اﻟﺴــﺎرﻳﺔ ﰲ ﺗﺎرﻳــﺦ
اﳌﻌﺎﻣﻠــﺔ ،وﺗﻘﻴــﺪ ﺟﻤﻴــﻊ ﻣﺒﺎﻟــﻎ ﻣﺮﻛــﺰ ﺑﺪاﻳــﺔ اﻟﻔﺘــﺮة وﻣﺮﻛــﺰ ﻧﻬﺎﻳــﺔ اﻟﻔﺘــﺮة ﺑﺎﺳــﺘﺨﺪام ﻣﺘﻮﺳــﻂ أﺳــﻌﺎر ﺻــﺮف اﻟﺸــﺮاء واﻟﺒﻴــﻊ اﻟﺴــﺎرﻳﺔ ﰲ اﻟﺘﻮارﻳــﺦ
اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ.

إﺑﻼغ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳌﺮاﻛﺰ
ﰲ اﻷﻗﺴــﺎم أﻟــﻒ وﺑــﺎء وﺟﻴــﻢ ،ﻳﻨﺒﻐــﻲ أن ﺗﻜــﻮن اﳌﺮاﻛــﺰ اﳌﺒﻠﻐــﺔ ﻫــﻲ اﻷرﺻــﺪة اﻟﻘﺎﺋﻤــﺔ ﰲ ﻧﻬﺎﻳــﺔ ﻋﻤــﻞ اﻟﻴــﻮم اﻷﺧﻴــﺮ ﰲ رﺑــﻊ اﻟﺴــﻨﺔ اﻟﺘﻘﻮﻳﻤﻴــﺔ اﳌﻌــﺪة
ﻋﻨــﻪ اﻻﺳــﺘﻤﺎرة .وﺗﻘﻴــﻢ اﳌﺸــﺘﻘﺎت اﳌﺎﻟﻴــﺔ ﺑﺎﻷﺳــﻌﺎر اﻟﺴــﻮﻗﻴﺔ اﻟﺴــﺎرﻳﺔ ﰲ ﺗﻮارﻳــﺦ اﻟﻘﻴــﺪ ﰲ اﳌﻴﺰاﻧﻴــﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴــﺔ .وإذا ﱂ ﺗﻜــﻦ ﺑﻴﺎﻧــﺎت اﻷﺳــﻌﺎر
اﻟﺴــﻮﻗﻴﺔ ﻣﺘﺎﺣــﺔ ،ﻳﻤﻜــﻦ ﺗﻘﻴﻴــﻢ اﳌﺸــﺘﻘﺎت اﳌﺎﻟﻴــﺔ ﺑﺎﺳــﺘﺨﺪام ﻃــﺮق أﺧــﺮى ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس اﻟﻘﻴﻤــﺔ اﻟﻌﺎدﻟــﺔ )ﻣﺜــﻞ ﻧﻤــﺎذج اﳋﻴــﺎرات أو اﻟﻘﻴﻤــﺔ اﳊﺎﺿــﺮة(.
ووﻳﻨﺒﻐــﻲ إﺑــﻼغ ﺑﻴﺎﻧــﺎت اﳌﺮاﻛــﺰ ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس إﺟﻤــﺎﱄ .وﻟﻜــﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻠﻌﻘــﻮد اﳌﺘﻌــﺪدة اﳌﺒﺮﻣــﺔ ﻣــﻊ ﻃــﺮف ﻣﻘﺎﺑــﻞ واﺣــﺪ ،ﻓﻴﻤﻜــﻦ إﺑــﻼغ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻬــﺎ
ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس ﺻــﺎف ﰲ ﺣﺎﻟــﺔ وﺟــﻮد اﺗﻔــﺎق ﻋــﺎم ﻟﺘﺼﻔﻴــﺔ اﳌﺮاﻛــﺰ وﰲ ﺣــﺎل ﻗﻴــﺪ اﻟﻌﻘــﻮد ﺑﺎﻟﻘﻴﻤــﺔ اﻟﺼﺎﻓﻴــﺔ ﰲ اﻟﺴــﺠﻼت اﶈﺎﺳــﺒﻴﺔ وﻛﺸــﻮف اﳌﺮﻛــﺰ
اﳌﺎﱄ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ.

ﻫﻴﻜﻞ وﻧﻄﺎق اﻻﺳﺘﻤﺎرة ٢٠
اﻟﻐــﺮض ﻣــﻦ ﻫــﺬه اﻻﺳــﺘﻤﺎرة ﺟﻤــﻊ ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎت ﺣﺪﻳﺜــﺔ وﻣﻮﺛﻮﻗــﺔ ﻋــﻦ ﻣﻌﺎﻣــﻼت وﺣﻴــﺎزات ﻋﻘــﻮد اﳌﺸــﺘﻘﺎت اﳌﺒﺮﻣــﺔ ﻣــﻊ ﻣﻘﻴﻤﻴــﻦ أﺟﺎﻧــﺐ ﻣﺼﻨﻔــﺔ
ﺣﺴــﺐ اﻗﺘﺼــﺎد اﳌﻘﻴــﻢ اﻷﺟﻨﺒــﻲ .وﲡﻤــﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت ﺣﺴــﺐ أدوات اﳌﺸــﺘﻘﺎت :ﻋﻘــﻮد ﺧﻴــﺎر ،وﻋﻘــﻮد ﻣﺴــﺘﻘﺒﻠﻴﺔ وآﺟﻠــﺔ ،وﻋﻘــﻮد ﻣﺒــﺎدﻻت .وﻳﻨﺒﻐــﻲ أﻻ
ﺗﺸــﻤﻞ اﳌﻌﺎﻣــﻼت واﳌﺮاﻛــﺰ اﳌﺒﻠﻐــﺔ ﻗﻴﻤــﺔ اﻟﺴــﻠﻊ اﻷﺳﺎﺳــﻴﺔ واﻷوراق اﳌﺎﻟﻴــﺔ واﻷﺻــﻮل اﻷﺧــﺮى ﻏﻴــﺮ اﻟﻨﻘﺪﻳــﺔ واﻟﻨﻘﺪﻳــﺔ )ﰲ ﺣﺎﻟــﺔ ﻋﻘــﻮد ﻣﺒــﺎدﻻت
اﻟﻨﻘــﺪ اﻷﺟﻨﺒــﻲ( اﻟﺘــﻲ ﺗــﻢ ﺗﻠﻘﻴﻬــﺎ أو ﺗﺴــﻠﻴﻤﻬﺎ ﺑﻐــﺮض ﺗﺴــﻮﻳﺔ ﻋﻘــﻮد اﳌﺸــﺘﻘﺎت ﺑﻤﺨﺘﻠــﻒ أﻧﻮاﻋﻬــﺎ .وﻻ ﺗﺸــﻤﻞ اﳌﻌﺎﻣــﻼت واﳌﺮاﻛــﺰ اﳌﺒﻠﻐــﺔ ﺧﻴــﺎرات
اﻻﻛﺘﺘﺎب اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ )اﻷدوات اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻟﻬﺎ ﺳﻤﺎت ﳑﺎﺛﻠﺔ ﻟﻌﻘﻮد ﺧﻴﺎر اﻟﺸﺮاء(.
اﻟﻘﺴــﻢ أﻟــﻒ  -ﻋﻘــﻮد اﳋﻴــﺎر :ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻣــﻼت )اﻟﻌﻤــﻮد ﺑــﺎء واﻟﻌﻤــﻮد ﺟﻴــﻢ( ،ﺗﺴــﺠﻞ اﻟﻌــﻼوات اﳌﺪﻓﻮﻋــﺔ أو اﳌﺘﺤﺼﻠــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻋﻘــﻮد اﳋﻴــﺎر .وﰲ
اﻟﻌﻤﻮدﻳــﻦ دال وﻫــﺎء ،ﺗﻘﻴــﺪ اﳌﺒﺎﻟــﻎ اﻟﻨﻘﺪﻳــﺔ اﻟﺘــﻲ ﻳﺘــﻢ ﺗﻠﻘﻴﻬــﺎ أو دﻓﻌﻬــﺎ وﻗــﺖ ﳑﺎرﺳــﺔ ﻋﻘــﻮد اﳋﻴــﺎر اﻟﺘــﻲ ﺗﺘــﻢ ﺗﺴــﻮﻳﺘﻬﺎ ﻧﻘــﺪا ﻓﻘــﻂ .وﺗﺴــﺠﻞ ﻣﺮاﻛــﺰ
ﻧﻬﺎﻳﺔ رﺑﻊ اﻟﺴﻨﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻮد واو )اﻷﺻﻮل( واﻟﻌﻤﻮد زاي )اﳋﺼﻮم(.
اﻟﻘﺴــﻢ ﺑﺎء  -ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻌﻘﻮد اﳌﺴــﺘﻘﺒﻠﻴﺔ واﻟﻌﻘﻮد اﻵﺟﻠﺔ :ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻣﻼت ﰲ اﻟﻌﻘﻮد اﳌﺴــﺘﻘﺒﻠﻴﺔ واﻟﻌﻘﻮد اﻵﺟﻠﺔ )اﻟﻌﻤﻮد ﺑﺎء واﻟﻌﻤﻮد
ﺟﻴــﻢ( ،ﺗﺴــﺠﻞ اﳌﺪﻓﻮﻋــﺎت أو اﳌﺘﺤﺼــﻼت اﻟﺘﺮاﻛﻤﻴــﺔ )ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس ﻳﻮﻣــﻲ ﻋــﺎدة ﰲ ﺣﺎﻟــﺔ اﻟﻌﻘــﻮد اﳌﺴــﺘﻘﺒﻠﻴﺔ( اﻟﺘــﻲ ﺗﻨﺸــﺄ ﻋــﻦ اﻟﺘﻐﻴــﺮ ﰲ ﻗﻴﻤــﺔ اﻟﻌﻘــﻮد
اﳌﺴــﺘﻘﺒﻠﻴﺔ )»ﻫﺎﻣــﺶ ﺿﻤــﺎن اﻟﻘﻴﻤــﺔ«( .وﺗــﺪرج أﻳﻀــﺎ ﻣﺒﻠــﻎ اﻟﺘﺴــﻮﻳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳــﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻌﻘــﻮد اﳌﺴــﺘﻘﺒﻠﻴﺔ واﻟﻌﻘــﻮد اﻵﺟﻠــﺔ .وﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻌﻘــﻮد اﻟﻔﺎﺋــﺪة
اﻵﺟﻠــﺔ ،ﺗﻘﻴــﺪ اﳌﺒﺎﻟــﻎ اﻟﻨﻘﺪﻳــﺔ اﳌﺘﺤﺼﻠــﺔ أو اﳌﺪﻓﻮﻋــﺔ وﻗــﺖ اﺳــﺘﺤﻘﺎق اﻟﻌﻘــﻮد اﻵﺟﻠــﺔ أو ﺗﺴــﻮﻳﺘﻬﺎ )ﺑﻤــﺎ ﰲ ذﻟــﻚ ﻋﻘــﻮد اﻟﺼــﺮف اﻷﺟﻨﺒــﻲ( .ﻻ ﻳﻘﻴــﺪ
اﳌﺒﻠــﻎ اﳌﺘﺤﺼــﻞ أو اﳌﺪﻓــﻮع وﻗــﺖ ﺗﺴــﻮﻳﺔ اﻟﻌﻘــﺪ اﻵﺟــﻞ ﺑــﺄوراق ﻣﺎﻟﻴــﺔ أو أﺻــﻮل ﻏﻴــﺮ ﻧﻘﺪﻳــﺔ أﺧــﺮى .وﺗﺴــﺠﻞ ﻣﺮاﻛــﺰ ﻧﻬﺎﻳــﺔ رﺑــﻊ اﻟﺴــﻨﺔ ﰲ اﻟﻌﻤــﻮد دال
)اﻷﺻﻮل( واﻟﻌﻤﻮد ﻫﺎء )اﳋﺼﻮم(.
اﻟﻘﺴــﻢ ﺟﻴــﻢ  -ﻋﻘــﻮد اﳌﺒــﺎدﻻت :ﺗﻘﻴــﺪ ﰲ اﻟﻌﻤــﻮد ﺑــﺎء واﻟﻌﻤــﻮد ﺟﻴــﻢ ﺻــﺎﰲ اﳌﺒﺎﻟــﻎ اﻟﻨﻘﺪﻳــﺔ اﳌﺘﺤﺼﻠــﺔ أو اﳌﺪﻓﻮﻋــﺔ وﻗــﺖ اﺳــﺘﺤﻘﺎق أو إﻧﻬــﺎء ﻋﻘــﺪ
اﳌﺒﺎدﻟــﺔ ،وأي ﻣﺪﻓﻮﻋــﺎت ﺗﺴــﻮﻳﺔ ﻧﻘﺪﻳــﺔ ﺻﺎﻓﻴــﺔ ﺗــﺆدى ﺑﺼﻔــﺔ دورﻳــﺔ ﺑﻤﻮﺟــﺐ ﺷــﺮوط ﻋﻘــﺪ اﳌﺒﺎدﻟــﺔ )اﻟﺘﺴــﻮﻳﺎت اﻟﺼﺎﻓﻴــﺔ ﺗﺸــﻴﺮ إﱃ ﻣﻘﺎﺻــﺔ ﺗﺪﻓﻘــﺎت
ﻓﺮادى اﻟﻌﻘﻮد وﻟﻴﺲ ﻣﻘﺎﺻﺔ اﻷدوات اﳌﺘﻤﺎﺛﻠﺔ( .وﺗﺴﺠﻞ ﻣﺮاﻛﺰ ﻧﻬﺎﻳﺔ رﺑﻊ اﻟﺴﻨﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻮد دال )اﻷﺻﻮل( واﻟﻌﻤﻮد ﻫﺎء )اﳋﺼﻮم(.
اﻟﻘﺴــﻢ دال  -اﻟﻘﻴﻤــﺔ اﻻﻓﺘﺮاﺿﻴــﺔ ﻟﻠﻌﻘــﻮد ﺑﺎﻟﻌﻤﻠــﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴــﺔ واﻟﻌﻘــﻮد اﳌﺮﺑﻮﻃــﺔ ﺑﻌﻤــﻼت أﺟﻨﺒﻴــﺔ :ﺗﺴــﺠﻞ اﳌﺮاﻛــﺰ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤــﺔ اﻻﻓﺘﺮاﺿﻴــﺔ،
ﻣﺒﻮﺑﺔ ﺣﺴﺐ اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت واﳌﺘﺤﺼﻼت اﳉﺎرﻳﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ،وﺣﺴﺐ اﻷداة )ﻋﻘﻮد آﺟﻠﺔ وﻋﻘﻮد ﺧﻴﺎرات(.
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اﺳﺘﺜﻨﺎءات ﳏﺪدة:
ﻳﻨﺒﻐــﻲ ﻋــﺪم ﻗﻴــﺪ اﻵﺗــﻲ (١) :ﻋﻘــﻮد اﻟﻨﻘــﺪ اﻷﺟﻨﺒــﻲ اﻟﻔﻮرﻳــﺔ ،و) (٢ﺑﻴــﻊ اﻷﺻــﻮل ﻋﻠــﻰ اﳌﻜﺸــﻮف ،و) (٣ﻋﻤﻠﻴــﺎت اﳌﺘﺎﺟــﺮة اﳌﻌﺘــﺎدة ﰲ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴــﺔ،
و) (٤ﻋﻤﻠﻴــﺎت اﻟﺸــﺮاء واﻟﺒﻴــﻊ اﳌﻌﺘــﺎدة ﻟﺒﻨــﻮد أﺧــﺮى )ﺑﺨــﻼف اﻷدوات اﳌﺎﻟﻴــﺔ أو أدوات اﳌﺸــﺘﻘﺎت( ﺳــﻴﺘﻢ ﺗﺴــﻠﻴﻤﻬﺎ وﻳﺘﻮﻗــﻊ ﻗﻴــﺎم ﺟﻬــﺔ اﻹﺑــﻼغ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ أو ﺑﻴﻌﻬﺎ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﰲ ﺳﻴﺎق ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ اﳌﻌﺘﺎد ،و) (٥ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﳊﻴﺎة واﳌﻤﺘﻠﻜﺎت وﺿﺪ اﻹﺻﺎﺑﺎت ،و) (٦اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت
اﳌﺎﻟﻴــﺔ اﻟﺘــﻲ ﻻ ﻳﻨﻄﺒــﻖ ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﺗﻌﺮﻳــﻒ اﳌﺸــﺘﻘﺎت اﳌﺎﻟﻴــﺔ .وﻳﻤﻜــﻦ ﻣﺮاﺟﻌــﺔ اﻟﻄﺒﻌــﺔ اﻟﺴﺎدﺳــﺔ ﻣــﻦ دﻟﻴــﻞ ﻣﻴــﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋــﺎت ووﺿــﻊ اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر اﻟــﺪوﱄ
)اﻟﻔﻘﺮة  (٨٣-٥ﻟﻼﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺨﻼف اﳌﺸﺘﻘﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ.
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اﻻﺳﺘﻤﺎرة  — ٢٠ﺣﻴﺎزات وﻣﻌﺎﻣﻼت ﻋﻘﻮد اﳌﺸﺘﻘﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺒﺮﻣﺔ ﻣﻊ ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﻴﻦ
اﻟﻘﺴﻢ أﻟﻒ :ﻋﻘﻮد اﳋﻴﺎر
)ﺗﺴﺠﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﺂﻻف اﻟﺪوﻻرات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ(

اﻻﻗﺘﺼﺎد

اﻟﻌﻼوات
اﳌﺘﺤﺼﻠﺔ

أﻟﻒ

ﺑﺎء

اﳌﻌﺎﻣﻼت

اﻟﻌﻼوات
اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ
ﺟﻴﻢ

اﳌﺒﺎﻟﻎ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﺘﺤﺼﻠﺔ/اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ
وﻗﺖ ﳑﺎرﺳﺔ اﳋﻴﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ
ﺗﺴﻮﻳﺘﻬﺎ ﻧﻘﺪا ﻓﻘﻂ

اﳌﺮاﻛﺰ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ رﺑﻊ اﻟﺴﻨﺔ

اﳌﺘﺤﺼﻼت

اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت

اﻷﺻﻮل

اﳋﺼﻮم

دال

ﻫﺎء

واو

زاي

اﻟﻘﺴﻢ ﺑﺎء :اﻟﻌﻘﻮد اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ واﻟﻌﻘﻮد اﻵﺟﻠﺔ
)ﺗﺴﺠﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﺂﻻف اﻟﺪوﻻرات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ(

اﻻﻗﺘﺼﺎد
أﻟﻒ

اﳌﺘﺤﺼﻼت  /اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺘﺮاﻛﻤﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ
اﻟﺘﻐﻴﺮ ﰲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻘﻮد اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ واﻟﻌﻘﻮد اﻵﺟﻠﺔ وﻋﻦ اﻟﺘﺴﻮﻳﺎت
اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ
اﳌﺘﺤﺼﻼت
ﺑﺎء

اﳌﺮاﻛﺰ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ رﺑﻊ اﻟﺴﻨﺔ

اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت

اﻷﺻﻮل

اﳋﺼﻮم

ﺟﻴﻢ

دال

ﻫﺎء

اﻟﻘﺴﻢ ﺟﻴﻢ :ﻋﻘﻮد اﳌﺒﺎدﻻت

)ﺗﺴﺠﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﺂﻻف اﻟﺪوﻻرات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ(
ﺻﺎﰲ اﳌﺒﺎﻟﻎ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﺘﺤﺼﻠﺔ  /اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ وﻗﺖ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق أو اﻹﻧﻬﺎء
وأي ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺻﺎﻓﻴﺔ ﺗﻢ أداؤﻫﺎ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﻌﻘﺪ
اﻻﻗﺘﺼﺎد
أﻟﻒ

اﳌﺘﺤﺼﻼت
ﺑﺎء

اﳌﺮاﻛﺰ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ رﺑﻊ اﻟﺴﻨﺔ

اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت

اﻷﺻﻮل

اﳋﺼﻮم

ﺟﻴﻢ

دال

ﻫﺎء
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اﻟﻘﺴﻢ دال :ﻣﺮاﻛﺰ اﳌﺸﺘﻘﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﻴﻦ :اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﻓﺘﺮاﺿﻴﺔ
ﻟﻠﻌﻘﻮد ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ واﻟﻌﻘﻮد اﳌﺮﺑﻮﻃﺔ ﺑﻌﻤﻼت أﺟﻨﺒﻴﺔ
)ﺗﺴﺠﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﺂﻻف اﻟﺪوﻻرات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ(

اﻷداة

اﳌﺮاﻛﺰ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ رﺑﻊ اﻟﺴﻨﺔ
ﺑﺎء

أﻟﻒ
ﻋﻤﻠﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﻘﺒﺾ:
ﻋﻘﻮد آﺟﻠﺔ
ﻋﻘﻮد ﺧﻴﺎر
ﻋﻤﻠﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ:
ﻋﻘﻮد آﺟﻠﺔ
ﻋﻘﻮد ﺧﻴﺎر

اﻟﻘﺴﻢ ﻫﺎء :ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺒﻠﻐﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ
ﻳﺮﺟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻋﻦ أي ﺗﻌﺪﻳﻼت أﺟﺮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺧﺎﻃﺌﺔ أﺑﻠﻐﺖ ﰲ اﻟﺴﺎﺑﻖ.

اﻟﻘﺴﻢ واو :أﺳﺌﻠﺔ ﺧﺘﺎﻣﻴﺔ

ﻳﺮﺟﻰ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎرة ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺻﺤﻴﺤﺔ ،ﻣﻊ وﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ ﺑﻴﻦ اﻷﻗﻮاس ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ وﺷﻄﺐ اﻟﻌﺒﺎرات ﻏﻴﺮ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ.
] [ اﺳﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﰲ اﻟﺼﻔﺤﺔ  ١ﺻﺤﻴﺢ / .ﺗﻢ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻻﺳﻢ واﻟﻌﻨﻮان ﰲ اﻟﺼﻔﺤﺔ .١
] [ ﺗﻢ إدﺧﺎل ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﺴﺆول اﻻﺗﺼﺎل ﰲ اﻟﺼﻔﺤﺔ .١
] [ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻐﻄﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺸﻄﺔ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﳌﺬﻛﻮرة ﰲ اﻟﺼﻔﺤﺔ  / .١اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﱂ ﻳﺘﻢ إدراﺟﻬﺎ:

] [ ﺗﻢ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻷﻗﺴﺎم أﻟﻒ وﺑﺎء وﺟﻴﻢ ودال ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻤﺎرة وﻓﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت.
] [ ﱂ ﻳﺘﻢ إﺟﺮاء ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ / .ﺗﺮد أدﻧﺎه ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﳌﻠﺤﻮﻇﺔ اﻟﺘﻲ أﺟﺮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت
اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
] [ ﺗﻢ إﻋﺪاد ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻻﺳﺘﻤﺎرة ﻟﻼﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻬﺎ ﰲ ﺳﺠﻼﺗﻨﺎ.
اﺳﻢ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎرة:
اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ:
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اﻟﺸﻌﺎر

ﻣﺴﺢ ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت
اﻻﺳﺘﻤﺎرة  — ٢١اﻟﺴﻔﺮ :اﳌﻘﻴﻤﻮن اﻟﻌﺎﺋﺪون

ﻳﺮﺟﻰ ﺗﺼﺤﻴﺢ
أي أﺧﻄﺎء ﰲ
ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺻﻴﻒ

___________
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
اﻟﺮﻗﻢ اﳌﺮﺟﻌﻲ

ﻗﺴﻢ ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت
وزارة اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ
أرﻛﺎدﻳﺎ
(XXX) XXX-XXXX
ﻫﺎﺗﻒ
(XXX) XXX-XXXX
ﻓﺎﻛﺲ
اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﱐbop@stat.com :
اﻻﺳﺘﻼم
اﻟﺘﻨﻘﻴﺢ
اﳌﺮاﺟﻌﺔ

ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻓﻘﻂ

اﻟﺮﺑﻊ اﳌﻨﺘﻬﻲ ﰲ ﺷﻬﺮ /ﻳﻮم /ﺳﻨﺔ
ﻳﺮﺟﻰ ﻗﺮاءة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎرة.
ﺳــﻠﻄﺔ ﺟﻤــﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت :ﺑﻤﻮﺟــﺐ ﻗﺎﻧــﻮن اﻹﺣﺼــﺎءات ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨــﺪا ،ﻳﺘﻌﻴــﻦ ﻋﻠــﻰ اﳌﻘﻴــﻢ اﻟﻌﺎﺋــﺪ ﻣــﻦ اﻟﺴــﻔﺮ اﱃ اﳋــﺎرج اﺳــﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧــﺎت ﻫــﺬه
اﻻﺳﺘﻤﺎرة وإﻋﺎدﺗﻬﺎ إﱃ وزارة اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ.
اﻟﺴﺮﻳﺔ :ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺣﺼﺎءات ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا ﻳﻜﻔﻞ ﺳﺮﻳﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬه اﻻﺳﺘﻤﺎرة.
اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت :ﲡﻤﻊ ﻫﺬه اﻻﺳــﺘﻤﺎرة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺳــﻴﺘﻢ اﺳــﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﰲ إﻋﺪاد إﺣﺼﺎءات ﻧﻔﻘﺎت اﳌﺴــﺎﻓﺮﻳﻦ اﳌﻘﻴﻤﻴﻦ اﻟﻌﺎﺋﺪﻳﻦ إﱃ
ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا ﰲ ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ﻟﺪوﻟﺔ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا.
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤــﺎت :ﻳﺮﺟــﻰ اﻹﺟﺎﺑــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺟﻤﻴــﻊ اﻷﺳــﺌﻠﺔ اﻟــﻮاردة ﰲ اﻻﺳــﺘﻤﺎرة  .٢١وﺑﻌــﺪ اﺳــﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧــﺎت اﻻﺳــﺘﻤﺎرة ،ﻳﺮﺟــﻰ وﺿﻌﻬــﺎ ﰲ اﻟﺼﻨــﺪوق
اﻷزرق اﳌﻜﺘــﻮب ﻋﻠﻴــﻪ وزارة اﻹﺣﺼــﺎءات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳــﺔ  -ﻣﺴــﺢ اﳌﺴــﺎﻓﺮﻳﻦ واﳌﻮﺟــﻮد ﰲ ﺻﺎﻟــﺔ اﻟﻮﺻــﻮل .وﺳــﻴﻜﻮن أﺣــﺪ ﻣﻮﻇﻔــﻲ اﻟــﻮزارة ﻣﺘﻮاﺟــﺪا
ﺑﺠﻮار ﻫﺬا اﻟﺼﻨﺪوق ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أي أﺳﺌﻠﺔ ﻟﺪﻳﻜﻢ.
اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات :ﰲ ﺣﺎل ﻋﺪم اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ إدراﺟﻬﺎ ﰲ اﻻﺳﺘﻤﺎرة ،ﻳﺮﺟﻰ إدراج أدق ﺗﻘﺪﻳﺮات ﳑﻜﻨﺔ.
ﻣﻊ ﺟﺰﻳﻞ اﻟﺸﻜﺮ :ﻧﻘﺪر ﺣﺴﻦ ﺗﻌﺎوﻧﻜﻢ اﻟﺬي ﻳﻜﻔﻞ دﻗﺔ إﺣﺼﺎءات ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ووﺿﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺪوﱄ.
ﺟﻮن ﺳﻤﻴﺚ
ﺧﺒﻴﺮ إﺣﺼﺎﺋﻲ
ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا

إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﻳﻜﻢ أي اﺳﺘﻔﺴﺎرات ﺑﺸﺄن ﻫﺬه اﻻﺳﺘﻤﺎرة ،ﻳﺮﺟﻰ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﺸﺨﺺ اﳌﻮﺿﺤﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻪ أدﻧﺎه:
اﻻﺳﻢ:
اﳌﺴﻤﻰ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ:

رﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ( :

)

رﻗﻢ اﻟﻔﺎﻛﺲ(:

)

رﻣﺰ اﳌﻨﻄﻘﺔ

رﻣﺰ اﳌﻨﻄﻘﺔ
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اﻻﺳﺘﻤﺎرة  — ٢١اﻟﺴﻔﺮ :اﳌﻘﻴﻤﻮن اﻟﻌﺎﺋﺪون
ﻳﻤﻜﻦ اﻻﺧﺘﻴﺎر ﻣﺎ ﺑﻴﻦ إﺑﻼغ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺴﺎﻓﺮ واﺣﺪ أو ﺑﻴﺎﻧﺎت ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺴﺎﻓﺮﻳﻦ.
اﳌﺴﺎﻓﺮون اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺼﻄﺤﺒﻮن أﻃﻔﺎﻻ )اﻷﺷﺨﺎص دون ﺳﻦ  ١٨ﻋﺎﻣﺎ( ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻴﻬﻢ إدراج ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺴﻔﺮ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺆﻻء اﻷﻃﻔﺎل.
-١

-٢
-٣
-٤
-٥

-٦

ﻫﻞ ﺗﺴﺘﻮﰲ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻫﺬا اﻹﻗﺮار ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻚ ﻓﻘﻂ أو ﻋﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﺴﺎﻓﺮﻳﻦ؟
] [ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻲ ﻓﻘﻂ  -ﻳﺮﺟﻰ اﻻﻧﺘﻘﺎل إﱃ اﻟﺴﺆال .٣
] [ ﻋﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ — ﻳﺮﺟﻰ اﻻﻧﺘﻘﺎل إﱃ اﻟﺴﺆال .٢
)أ( ﻋﺪد اﻷﺷﺨﺎص ﰲ ﳎﻤﻮﻋﺘﻚ؟
)ب( ﻋﺪد اﻷﺷﺨﺎص دون ﺳﻦ  ١٨ﻋﺎﻣﺎ ﻣﻨﻬﻢ؟
أي اﻗﺘﺼﺎد ﻗﻀﻴﺘﻢ ﻓﻴﻪ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻮﻗﺖ ﰲ اﳋﺎرج؟
ﻣﺎذا ﻛﺎن اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻟﺴﻔﺮ؟
] [ ﻏﺮض ﺷﺨﺼﻲ
] [ اﻟﻌﻤﻞ
ﻼ ﰲ اﳋﺎرج:
إذا ﻛﺎن اﻟﺴﻔﺮ ﺑﻐﺮض اﻟﻌﻤﻞ ،ﻫﻞ ﻣﺎرﺳﺘﻢ ﻋﻤ ً
)أ( ﻋﻠﻰ اﳊﺪود )اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻳﻮﻣﻴﺎ أو أﺳﺒﻮﻋﻴﺎ(
)ب( ﻋﻤﻼ ﻣﻮﺳﻤﻴﺎ
)ج( ﺑﻌﻘﺪ ﻗﺼﻴﺮ اﻷﺟﻞ
)د( ﻻ ﺷﻲء ﳑﺎ ﺳﺒﻖ )ﻋﻤﻞ ﻣﺪﻓﻮع اﻷﺟﺮ ﻣﻦ رب ﻋﻤﻞ ﻣﻘﻴﻢ(
)أ( ﻛﻢ ﻋﺪد اﻟﻠﻴﺎﱄ اﻟﺘﻲ ﻗﻀﻴﺘﻤﻮﻫﺎ ﰲ اﳋﺎرج؟
)ب( ﻛﻢ ﻣﻨﻬﺎ ﻗﻀﻴﺘﻤﻮه ﰲ أﻣﺎﻛﻦ ﻟﻺﻗﺎﻣﺔ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ اﻷﺟﺮ؟

 -٧ﻳﺮﺟﻰ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪي ﻧﻔﻘﺎت ﺳﻔﺮﻛﻢ ﰲ اﳋﺎرج .ﻳﺮﺟﻰ إدراج اﳌﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ دﻓﻌﻬﺎ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﻜﻢ ﻣﻘﻴﻤﻮن آﺧﺮون ،ﻛﺮب اﻟﻌﻤﻞ.
ﻧﻮع اﻟﻨﻔﻘﺎت
)أ( اﻟﻨﻔﻘﺎت اﳌﺘﺤﻤﻠﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺮﺣﻠﺔ اﱃ اﳋﺎرج )ﺑﻤﺎ ﰲ ذﻟﻚ أي ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺗﻢ ﺻﺮﻓﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﻣﻐﺎدرﺗﻜﻢ(
)ب( اﻹﻗﺎﻣﺔ
)ج( اﻟﻐﺬاء واﳌﺸﺮوﺑﺎت
)د( اﻟﺘﺮﻓﻴﻪ
)ﻫـ( اﻟﻬﺪاﻳﺎ اﻟﺘﺬﻛﺎرﻳﺔ واﻟﺴﻠﻊ اﻷﺧﺮى اﳌﺸﺘﺮاة ﰲ اﳋﺎرج
)و( اﻟﻨﻘﻞ داﺧﻞ اﻟﺒﻠﺪان اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ وﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
)ز( ﻫﺪاﻳﺎ ﻣﻘﺪﻣﺔ إﱃ أﺷﺨﺎص ﻣﻘﻴﻤﻴﻦ ﰲ اﳋﺎرج
)ح( ﻧﻔﻘﺎت أﺧﺮى ﰲ اﳋﺎرج ،ﺑﺨﻼف اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺪوﱄ )ﻳﺮﺟﻰ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ(
ﳎﻤﻮع اﻟﻨﻔﻘﺎت ﰲ اﳋﺎرج

 -٨ﻫﻞ اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﺒﻠﻐﺔ ﰲ اﻟﺴﺆال )٧أ( ﺗﺘﻀﻤﻦ أﺟﺮة اﻟﺴﻔﺮ اﻟﺪوﱄ؟
] [ ﻻ
] [ ﻧﻌﻢ

اﳌﺒﻠﻎ
)ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪي(
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 -٩ﻳﺮﺟﻰ ﻗﻴﺪ أي إﻳﺮادات وأي ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺘﺤﺼﻠﺔ ﺧﻼل )اﻟﻔﺘﺮة( ﻣﻦ ﻣﻘﻴﻤﻴﻦ ﰲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ ﻗﻤﺘﻢ ﺑﺰﻳﺎرﺗﻬﺎ أﺛﻨﺎء ﺳﻔﺮﻛﻢ ﰲ اﳋﺎرج.
ﻣﺼﺪر اﳌﺘﺤﺼﻼت
)أ( دﺧﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﺑﻠﺪان أﺟﻨﺒﻴﺔ
)ب( ﻫﺪاﻳﺎ ﻣﻦ ﻣﻘﻴﻤﻴﻦ أﺟﺎﻧﺐ
)ج( أﺧﺮى )ﻳﺮﺟﻰ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ(

ﳎﻤﻮع اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﺘﺤﺼﻠﺔ ﰲ اﳋﺎرج

اﳌﺒﻠﻎ
)ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪي(
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ﻣﺴﺢ ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت
اﻻﺳﺘﻤﺎرة  — ٢٢اﻟﺴﻔﺮ :ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﻴﻦ اﳌﻐﺎدرﻳﻦ

ﻳﺮﺟﻰ ﺗﺼﺤﻴﺢ
أي أﺧﻄﺎء ﰲ
ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺻﻴﻒ

___________
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
اﻟﺮﻗﻢ اﳌﺮﺟﻌﻲ

ﻗﺴﻢ ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت
وزارة اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ
أرﻛﺎدﻳﺎ
(XXX) XXX-XXXX
ﻫﺎﺗﻒ
(XXX) XXX-XXXX
ﻓﺎﻛﺲ
اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﱐbop@stat.com :
اﻻﺳﺘﻼم
اﻟﺘﻨﻘﻴﺢ
اﳌﺮاﺟﻌﺔ

ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻓﻘﻂ

اﻟﺮﺑﻊ اﳌﻨﺘﻬﻲ ﰲ ﺷﻬﺮ /ﻳﻮم /ﺳﻨﺔ
ﻳﺮﺟﻰ ﻗﺮاءة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎرة.
ﺳﻠﻄﺔ ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت :ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺣﺼﺎءات ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا ،ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻐﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﻴﻦ اﳌﻐﺎدرﻳﻦ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻫﺬه اﻻﺳﺘﻤﺎرة
وإﻋﺎدﺗﻬﺎ إﱃ وزارة اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ.
اﻟﺴﺮﻳﺔ :ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺣﺼﺎءات ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا ﻳﻜﻔﻞ ﺳﺮﻳﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬه اﻻﺳﺘﻤﺎرة.
اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت :ﲡﻤﻊ ﻫﺬه اﻻﺳﺘﻤﺎرة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺳﻴﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﰲ إﻋﺪاد إﺣﺼﺎءات ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا ﻋﻦ ﻧﻔﻘﺎت
اﳌﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﻴﻦ أﺛﻨﺎء ﻣﻜﻮﺛﻬﻢ ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا.
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت :ﻳﺮﺟﻰ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﻮاردة ﰲ اﻻﺳﺘﻤﺎرة  .٢٢وﺑﻌﺪ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎرة ،ﻳﺮﺟﻰ وﺿﻌﻬﺎ ﰲ اﻟﺼﻨﺪوق
اﻷزرق اﳌﻜﺘﻮب ﻋﻠﻴﻪ وزارة اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ — ﻣﺴﺢ اﳌﺴﺎﻓﺮﻳﻦ واﳌﻮﺟﻮد ﰲ ﺻﺎﻟﺔ اﳌﻐﺎدرة .وﺳﻴﻜﻮن أﺣﺪ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﻮزارة ﻣﺘﻮاﺟﺪا
ﺑﺠﻮار ﻫﺬا اﻟﺼﻨﺪوق ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أي أﺳﺌﻠﺔ ﻟﺪﻳﻜﻢ.
اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات :ﰲ ﺣﺎل ﻋﺪم اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ إدراﺟﻬﺎ ﰲ اﻻﺳﺘﻤﺎرة ،ﻳﺮﺟﻰ إدراج أدق ﺗﻘﺪﻳﺮات ﳑﻜﻨﺔ.
ﻣﻊ ﺟﺰﻳﻞ اﻟﺸﻜﺮ :ﻧﻘﺪر ﺣﺴﻦ ﺗﻌﺎوﻧﻜﻢ اﻟﺬي ﻳﻜﻔﻞ دﻗﺔ إﺣﺼﺎءات ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ووﺿﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺪوﱄ.

ﺟﻮن ﺳﻤﻴﺚ
ﺧﺒﻴﺮ إﺣﺼﺎﺋﻲ
ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا

إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﻳﻜﻢ أي اﺳﺘﻔﺴﺎرات ﺑﺸﺄن ﻫﺬه اﻻﺳﺘﻤﺎرة ،ﻳﺮﺟﻰ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﺸﺨﺺ اﳌﻮﺿﺤﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻪ أدﻧﺎه:
اﻻﺳﻢ:

رﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ:

(

)

اﳌﺴﻤﻰ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ:

رﻗﻢ اﻟﻔﺎﻛﺲ( :

)

رﻣﺰ اﳌﻨﻄﻘﺔ

رﻣﺰ اﳌﻨﻄﻘﺔ
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اﻻﺳﺘﻤﺎرة  — ٢٢اﻟﺴﻔﺮ :ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﻴﻦ اﳌﻐﺎدرﻳﻦ
ﻳﻤﻜﻦ اﻻﺧﺘﻴﺎر ﻣﺎ ﺑﻴﻦ إﺑﻼغ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﻐﺎدر واﺣﺪ أو ﺑﻴﺎﻧﺎت ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺴﺎﻓﺮﻳﻦ اﳌﻐﺎدرﻳﻦ.
اﳌﺴﺎﻓﺮون اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺼﻄﺤﺒﻮن أﻃﻔﺎﻻ )اﻷﺷﺨﺎص دون ﺳﻦ  ١٨ﻋﺎﻣﺎ( ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻴﻬﻢ إدراج ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺴﻔﺮ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺆﻻء اﻷﻃﻔﺎل.
 -١ﻫﻞ ﺗﺴﺘﻮﰲ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻫﺬا اﻹﻗﺮار ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻚ ﻓﻘﻂ أو ﻋﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﺴﺎﻓﺮﻳﻦ؟

-٢
-٣
-٤
-٥

-٦

] [ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻲ ﻓﻘﻂ — ﻳﺮﺟﻰ اﻻﻧﺘﻘﺎل إﱃ اﻟﺴﺆال .٣
] [ ﻋﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ  -ﻳﺮﺟﻰ اﻻﻧﺘﻘﺎل إﱃ اﻟﺴﺆال .٢
)أ( ﻋﺪد اﻷﺷﺨﺎص ﰲ ﳎﻤﻮﻋﺘﻚ؟
)ب( ﻋﺪد اﻷﺷﺨﺎص دون ﺳﻦ  ١٨ﻋﺎﻣﺎ ﻣﻨﻬﻢ؟
أي اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻘﻴﻤﻮن ﻓﻴﻪ ﻋﺎدة؟
ﻣﺎذا ﻛﺎن اﻟﻐﺮض ﻣﻦ زﻳﺎرﺗﻜﻢ إﱃ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا؟
] [ ﻏﺮض ﺷﺨﺼﻲ
] [ اﻟﻌﻤﻞ
ﻼ ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا:
ﻋﻤ
ﻣﺎرﺳﺘﻢ
ﻫﻞ
اﻟﻌﻤﻞ،
ﺑﻐﺮض
إذا ﻛﺎن اﻟﺴﻔﺮ
ً
)أ( ﻋﻠﻰ اﳊﺪود )اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻳﻮﻣﻴﺎ أو أﺳﺒﻮﻋﻴﺎ(
)ب( ﻋﻤﻼ ﻣﻮﺳﻤﻴﺎ
)ج( ﺑﻌﻘﺪ ﻗﺼﻴﺮ اﻷﺟﻞ
)د( ﻻ ﺷﻲء ﳑﺎ ﺳﺒﻖ )ﻋﻤﻞ ﻣﺪﻓﻮع اﻷﺟﺮ ﻣﻦ رب ﻋﻤﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﻢ(
أ( ﻛﻢ ﻋﺪد اﻟﻠﻴﺎﱄ اﻟﺘﻲ ﻗﻀﻴﺘﻤﻮﻫﺎ ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا؟
)ب( ﻛﻢ ﻣﻨﻬﺎ ﻗﻀﻴﺘﻢ ﰲ أﻣﺎﻛﻦ ﻟﻺﻗﺎﻣﺔ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ اﻷﺟﺮ؟

 -٧ﻳﺮﺟﻰ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪي ﻧﻔﻘﺎت ﺳﻔﺮﻛﻢ داﺧﻞ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا .ﻳﺮﺟﻰ إدراج اﳌﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ دﻓﻌﻬﺎ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﻜﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﻤﻴﻦ آﺧﺮﻳﻦ،
ﻛﺮب ﻋﻤﻠﻜﻢ.
ﻧﻮع اﻟﻨﻔﻘﺎت

)أ( اﻟﻨﻔﻘﺎت اﳌﺘﺤﻤﻠﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺮﺣﻠﺔ )ﺑﻤﺎ ﰲ ذﻟﻚ أي ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺗﻢ ﺻﺮﻓﻬﺎ ،ﻗﺒﻞ وﺻﻮﻟﻜﻢ،
ﺧﻼل رﺣﻠﺘﻜﻢ إﱃ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا(
)ب( اﻹﻗﺎﻣﺔ
)ج( اﻟﻐﺬاء واﳌﺸﺮوﺑﺎت
)د( اﻟﺘﺮﻓﻴﻪ

)ﻫـ( اﻟﻬﺪاﻳﺎ اﻟﺘﺬﻛﺎرﻳﺔ واﻟﺴﻠﻊ اﻷﺧﺮى اﳌﺸﺘﺮاة ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا
)و( اﻟﻨﻘﻞ داﺧﻞ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا

)ز( ﻫﺪاﻳﺎ ﻷﺷﺨﺎص ﻣﻘﻴﻤﻴﻦ ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا
)ح( ﻧﻔﻘﺎت أﺧﺮى داﺧﻞ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا ،ﺑﺨﻼف اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺪوﱄ
)ﻳﺮﺟﻰ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ(
ﳎﻤﻮع اﻟﻨﻔﻘﺎت ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا

 -٨ﻫﻞ اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﺒﻠﻐﺔ ﰲ اﻟﺴﺆال )٧أ( ﺗﺘﻀﻤﻦ أﺟﺮة اﻟﺴﻔﺮ اﻟﺪوﱄ؟
] [ ﻻ
] [ ﻧﻌﻢ

اﳌﺒﻠﻎ
)ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪي(

استمارات املسح النموذجية

 -٩ﻳﺮﺟﻰ ﻗﻴﺪ أي إﻳﺮادات وأي ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺣﺼﻠﺘﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺧﻼل )اﻟﻔﺘﺮة( ﻣﻦ ﻣﻘﻴﻤﻴﻦ ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا ﺧﻼل ﺳﻔﺮﻛﻢ ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا
ﻣﺼﺪر اﳌﺘﺤﺼﻼت

)أ( دﺧﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﺷﺮﻛﺎت ﻧﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ
)ب( ﻫﺪاﻳﺎ ﻣﻦ ﻣﻘﻴﻤﻴﻦ ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا
)ج( أﺧﺮى )ﻳﺮﺟﻰ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ(

ﳎﻤﻮع اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﺘﺤﺼﻠﺔ ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا

اﳌﺒﻠﻎ
)ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪي(
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اﻟﺸﻌﺎر

ﻣﺴﺢ ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت
اﻻﺳﺘﻤﺎرة  — ٢٣اﻟﺴﻔﺮ :اﳌﻌﺎﻣﻼت واﳌﺮاﻛﺰ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻸﺳﺮ اﳌﻌﻴﺸﻴﺔ

ﻳﺮﺟﻰ ﺗﺼﺤﻴﺢ
أي أﺧﻄﺎء ﰲ
ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺻﻴﻒ

___________
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
اﻟﺮﻗﻢ اﳌﺮﺟﻌﻲ

ﻗﺴﻢ ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت
وزارة اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ
أرﻛﺎدﻳﺎ

(XXX) XXX-XXXX
ﻫﺎﺗﻒ
(XXX) XXX-XXXX
ﻓﺎﻛﺲ
اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﱐbop@stat.com :

اﻻﺳﺘﻼم
اﻟﺘﻨﻘﻴﺢ
اﳌﺮاﺟﻌﺔ

ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻓﻘﻂ

اﻟﺮﺑﻊ اﳌﻨﺘﻬﻲ ﰲ ﺷﻬﺮ /ﻳﻮم /ﺳﻨﺔ
ﻳﺮﺟﻰ ﻗﺮاءة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎرة.
ﺳــﻠﻄﺔ ﺟﻤــﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت :ﺑﻤﻮﺟــﺐ ﻗﺎﻧــﻮن اﻹﺣﺼــﺎءات ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨــﺪا ،ﻳﻨﺒﻐــﻲ ﻷﺣــﺪ ﳑﺜﻠــﻲ اﻷﺳــﺮة اﳌﻌﻴﺸــﻴﺔ اﻟﺘــﻲ ﺗــﻢ إرﺳــﺎل ﻫــﺬه اﻻﺳــﺘﻤﺎرة إﻟﻴﻬــﺎ
اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻫﺬه اﻻﺳﺘﻤﺎرة وإﻋﺎدﺗﻬﺎ إﱃ وزارة اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ.
اﻟﺴﺮﻳﺔ :ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺣﺼﺎءات ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا ﻳﻜﻔﻞ ﺳﺮﻳﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬه اﻻﺳﺘﻤﺎرة.
اﻟﻐــﺮض ﻣــﻦ ﺟﻤــﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت :ﲡﻤــﻊ ﻫــﺬه اﻻﺳــﺘﻤﺎرة ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎت ﺳــﻴﺘﻢ اﺳــﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﰲ إﻋــﺪاد إﺣﺼــﺎءات اﳌﻌﺎﻣــﻼت واﳌﺮاﻛــﺰ اﻟﺪوﻟﻴــﺔ ﻟﻸﺳــﺮ
اﳌﻌﻴﺸــﻴﺔ ﰲ ﻣﻴــﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋــﺎت ﻟﺪوﻟــﺔ ﻧﻴﻮﻟﻨــﺪا .وﺗﻨﺸــﺮ ﻫــﺬه اﻹﺣﺼــﺎءات ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس رﺑــﻊ ﺳــﻨﻮي ﰲ ﻣﻴــﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋــﺎت ووﺿــﻊ اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر اﻟــﺪوﱄ
اﻟﺬي ﺗﺼﺪره وزارة اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ.
ﻣﻮﻋﺪ اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ :ﻳﺮﺟﻰ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎرة وإﻋﺎدﺗﻬﺎ ﰲ ﻣﻮﻋﺪ ﻏﺎﻳﺘﻪ ﺷﻬﺮ /ﻳﻮم /ﺳﻨﺔ.
ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ :ﻳﺮﺟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻻﺳﺘﻤﺎرة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺒﺮﻳﺪ )اﻟﻌﻨﻮان( أو اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﱐ ).(bop@stat.com
اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات :ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻗﺪ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻣﺘﻮﻓﺮة ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻟﺪﻳﻜﻢ .وﻳﻜﺘﻔﻰ ﰲ ﻫﺬه اﳊﺎﻻت ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺪﻳﺮات دﻗﻴﻘﺔ.
اﳌﺴــﺎﻋﺪة :ﻟﻼﺳﺘﻔﺴــﺎرات أو ﻃﻠــﺐ اﳌﺴــﺎﻋﺪة ﺑﺨﺼــﻮص ﻫــﺬه اﻻﺳــﺘﻤﺎرة ،ﻳﺮﺟــﻰ اﻻﺗﺼــﺎل ﺑﺎﻟﻬﺎﺗــﻒ رﻗــﻢ  (XXX) XXX-XXXXأو إرﺳــﺎل ﺑﺮﻳــﺪ
إﻟﻜﺘﺮوﱐ إﱃ .bop@stat.com
ﻣﻊ ﺟﺰﻳﻞ اﻟﺸﻜﺮ :ﻧﻘﺪر ﺣﺴﻦ ﺗﻌﺎوﻧﻜﻢ اﻟﺬي ﻳﻜﻔﻞ دﻗﺔ إﺣﺼﺎءات ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ووﺿﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺪوﱄ.
ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎرة ،ﻳﺮﺟﻰ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻨﺴﺨﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﺳﺠﻼﺗﻜﻢ.
ﺟﻮن ﺳﻤﻴﺚ
ﺧﺒﻴﺮ إﺣﺼﺎﺋﻲ
ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا
إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﻳﻜﻢ أي اﺳﺘﻔﺴﺎرات ﺑﺸﺄن ﻫﺬه اﻻﺳﺘﻤﺎرة ،ﻳﺮﺟﻰ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﺸﺨﺺ اﳌﻮﺿﺤﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻪ أدﻧﺎه:
اﻻﺳﻢ:
اﳌﺴﻤﻰ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ:

(

)

رﻗﻢ اﻟﻔﺎﻛﺲ( :

)

رﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ:

رﻣﺰ اﳌﻨﻄﻘﺔ

رﻣﺰ اﳌﻨﻄﻘﺔ
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ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎرة  — ٢٣اﳌﻌﺎﻣﻼت واﳌﺮاﻛﺰ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻸﺳﺮ اﳌﻌﻴﺸﻴﺔ
ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻹﺑﻼغ

ﻳﻨﺒﻐــﻲ اﺳــﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧــﺎت اﻻﺳــﺘﻤﺎرة  ٢٣ﺑﺒﻴﺎﻧــﺎت اﻷﺳــﺮة اﳌﻌﻴﺸــﻴﺔ اﳌﺬﻛــﻮرة ﰲ اﻟﺼﻔﺤــﺔ  ١ﻣــﻦ ﻫــﺬه اﻻﺳــﺘﻤﺎرة  -ﻣــﺎ ﱂ ﻳﻜــﻦ ﻗــﺪ ﺗــﻢ اﻻﺗﻔــﺎق ﻋﻠــﻰ
ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت أﺧﺮى ﻣﻊ وزارة اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ.

اﳌﻘﻴﻤﻮن وﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﻴﻦ

ﻏﻴــﺮ اﳌﻘﻴــﻢ ﻫــﻮ ﺷــﺨﺺ أو ﺷــﺮﻛﺔ أو أي ﻣﻨﻈﻤــﺔ أﺧــﺮى وﻳﻘــﻊ ﻣﻘــﺮ إﻗﺎﻣﺘــﻪ اﳌﻌﺘــﺎد ﰲ اﻗﺘﺼــﺎد آﺧــﺮ ﺑﺨــﻼف ﻧﻴﻮﻟﻨــﺪا .وﺗﻌﺘﺒــﺮ اﻟﺸــﺮﻛﺎت اﻟﺘــﻲ ﺗﺘﺒــﻊ
اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﺔ واﻟﺘﻲ ﻳﻘﻊ ﻣﻘﺮﻫﺎ ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا ﺷﺮﻛﺎت ﻣﻘﻴﻤﺔ ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا .وﺑﺎﳌﺜﻞ ،ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻊ ﻣﻘﺮﻫﺎ
ﰲ ﻧﻴﻮﻟﻨﺪا ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﻤﺔ.

اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ إﱃ اﻟﺪوﻻر اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪي

ﻳﻨﺒﻐﻲ إﺑﻼغ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﻴﻢ ﺑﺂﻻف اﻟﺪوﻻرات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ .وﻳﻨﺒﻐﻲ ﲢﻮﻳﻞ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ إﱃ اﻟﺪوﻻر اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪي ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﺘﻮﺳﻂ أﺳﻌﺎر
ﺻﺮف اﻟﺸــﺮاء واﻟﺒﻴﻊ اﻟﺴــﺎرﻳﺔ ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ .إذا ﻛﺎﻧﺖ اﳌﺒﺎﻟﻎ أﻗﻞ ﻣﻦ  ٥٠٠دوﻻر ﻧﻴﻮﻟﻨﺪي ،ﻳﺮﺟﻰ ﺗﺮك ﻣﻜﺎن اﳌﺒﻠﻎ ﻓﺎرﻏﺎ أو وﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ
»—« .

ﻫﻴﻜﻞ اﻻﺳﺘﻤﺎرة ٢٣

اﻻﺳﺘﻤﺎرة  ٢٣ﲡﻤﻊ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻋﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﳐﺘﺎرة ﻣﻦ اﳌﺮاﻛﺰ واﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻸﺳﺮة اﳌﻌﻴﺸﻴﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ.
وﻳﺠﻤــﻊ اﻟﻘﺴــﻢ أﻟــﻒ ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎت ﻋــﻦ اﻟﺴــﻠﻊ اﻟﺘــﻲ ﺗــﻢ اﺳــﺘﻼﻣﻬﺎ وإرﺳــﺎﻟﻬﺎ ﻋــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ ﺧﺪﻣــﺎت ﺑﺮﻳــﺪ اﻟﻄــﺮود واﻟﺘﺴــﻠﻴﻢ ﺑﺎﻟﻴــﺪ .ﻳﺮﺟــﻰ ﻋــﺪم إدراج اﻟﺴــﻠﻊ
اﳌﺸﺘﺮاة ﰲ اﳋﺎرج واﳌﺮﺳﻠﺔ إﱃ ﺑﻠﺪ اﳌﻮﻃﻦ ﺧﻼل رﺣﻠﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ.
وﻳﺠﻤــﻊ اﻟﻘﺴــﻢ ﺑــﺎء ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎت ﻋــﻦ اﳋﺪﻣــﺎت اﻟﺘــﻲ ﺗــﻢ ﺗﻠﻘﻴﻬــﺎ ﻣــﻦ ﻏﻴــﺮ اﳌﻘﻴﻤﻴــﻦ .وﺗﺘﻀﻤــﻦ اﳋﺪﻣــﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ إﺑــﺮام اﺗﻔﺎﻗﻴــﺎت ﻧﻘــﻞ اﳌﻠﻜﻴــﺔ ﰲ
ﻋﻤﻠﻴــﺎت ﺷــﺮاء اﳌﻤﺘﻠــﻜﺎت .وﺗﺘﻀﻤــﻦ ﺧﺪﻣــﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴــﻢ اﻟــﺪورات اﻟﺪراﺳــﻴﺔ ﻋــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ اﳌﺮاﺳــﻠﺔ وﺧﺪﻣــﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴــﻢ اﳌﺸــﺘﺮاة ﻋﺒــﺮ ﺷــﺒﻜﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧــﺖ.
وﺗﺘﻀﻤــﻦ ﺧﺪﻣــﺎت اﻟﺘﺮﻓﻴــﻪ ﻣﺸــﺘﺮﻳﺎت اﶈﺘــﻮى اﻹﻟﻜﺘــﺮوﱐ ﻋﺒــﺮ ﺷــﺒﻜﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧــﺖ واﳌﻮاﻗــﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴــﺔ ﻧﻈﻴــﺮ رﺳــﻮم اﺳــﺘﺨﺪام واﻟﺒــﺚ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳــﻮﱐ
ﻣﺪﻓﻮع اﻷﺟﺮ ﻧﻈﻴﺮ اﳌﺸﺎﻫﺪة .وﻳﺮﺟﻰ ﻋﺪم إدراج اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺸﺘﺮاة ﰲ اﳋﺎرج ﺧﻼل اﻟﺮﺣﻼت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.
وﻳﺠﻤــﻊ اﻟﻘﺴــﻢ ﺟﻴــﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎت ﻋــﻦ اﻷﺻــﻮل اﻷﺟﻨﺒﻴــﺔ ،ﺑﻤــﺎ ﰲ ذﻟــﻚ اﻻﺷــﺘﺮاك ﰲ ﺗﺮﺗﻴﺒــﺎت اﻟﺴــﻜﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤــﺔ ﻋﻠــﻰ اﳌﺸــﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﻮﻗــﺖ ﰲ اﳌﻤﺘﻠــﻜﺎت
اﻷﺟﻨﺒﻴــﺔ وﺣﻴــﺎزات اﻟﻌﻤــﻼت اﻟﻮرﻗﻴــﺔ واﳌﻌﺪﻧﻴــﺔ اﻟﺼــﺎدرة ﻋــﻦ ﺟﻬــﺎت أﺟﻨﺒﻴــﺔ .وﺗﺴــﺘﺜﻨﻰ ﻣــﻦ ﺣﺼــﺺ اﳌﻠﻜﻴــﺔ ووﺣــﺪات ﺻﻨﺎدﻳــﻖ اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر
اﳌﺮاﻛــﺰ اﻟﺘــﻲ ﻳﺤﺘﻔــﻆ ﺑﻬــﺎ ﻧﻴﺎﺑــﺔ ﻋﻨﻜــﻢ أﻣﻨــﺎء ﺣﻔــﻆ وﻣﺪﻳــﺮو ﺻﻨﺎدﻳــﻖ ﻣﻘﻴﻤــﻮن .وﺗﺘﻀﻤــﻦ اﻟﺘﻐﻴــﺮات اﻷﺧــﺮى اﻟﺘﻐﻴــﺮات ﰲ ﻗﻴﻤــﺔ اﻷﺻــﻮل ﻧﺘﻴﺠــﺔ
ﺗﻐﻴﺮات اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ وأﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف.
وﻳﺠﻤﻊ اﻟﻘﺴﻢ دال ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﺪﺧﻞ اﻷﺟﻨﺒﻲ اﳌﺘﺤﺼﻞ.
وﻳﺠﻤــﻊ اﻟﻘﺴــﻢ ﻫــﺎء ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎت ﻋــﻦ اﳋﺼــﻮم اﻷﺟﻨﺒﻴــﺔ .وﺗــﺪرج ﺿﻤــﻦ اﻟﻘــﺮوض ﻋﻘــﻮد اﻟﻘــﺮوض اﻟﻌﻘﺎرﻳــﺔ اﳌﺒﺮﻣــﺔ ﻣــﻊ ﺑﻨــﻮك أﺟﻨﺒﻴــﺔ )ﻛﻘــﺮوض
ﻋﻘﺎرﻳﺔ ﻟﺸﺮاء ﳑﺘﻠﻜﺎت أﺟﻨﺒﻴﺔ(.
وﻳﺠﻤﻊ اﻟﻘﺴﻢ واو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ إﱃ ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﻴﻦ.

اﻻﻗﺘﺼﺎد
ﻳﻄﻠﺐ ﻛﻞ ﺳﺆال ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻗﺘﺼﺎد اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ أو اﳌﺮﻛﺰ .ﻳﺮﺟﻰ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﺳﻢ ﺑﻠﺪ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻄﺮف ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻢ ﰲ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ.
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اﻻﺳﺘﻤﺎرة  — ٢٣اﳌﻌﺎﻣﻼت واﳌﺮاﻛﺰ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻸﺳﺮ اﳌﻌﻴﺸﻴﺔ
اﻟﻘﺴﻢ أﻟﻒ :اﻟﻮاردات واﻟﺼﺎدرات اﻟﺴﻠﻌﻴﺔ
)ﺗﺴﺠﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﺂﻻف اﻟﺪوﻻرات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ(
ا�ﻤﻮع
أﻟﻒ

اﳌﻌﺎﻣﻼت ﺣﺴﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎد )ﻳﺮﺟﻰ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ(
اﻻﻗﺘﺼﺎد ١

اﻻﻗﺘﺼﺎد ٢

اﻻﻗﺘﺼﺎد ٣

اﻻﻗﺘﺼﺎد ٤

اﻻﻗﺘﺼﺎد ٥

اﻟﻮاردات اﻟﺴﻠﻌﻴﺔ
 -١ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﺳﺘﻼﻣﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮﻳﺪ اﻟﻄﺮود
)ﺑﺨﻼف اﻟﻬﺪاﻳﺎ(
 -٢ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻬﺪاﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﺳﺘﻼﻣﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮﻳﺪ اﻟﻄﺮود
 -٣ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﺳﺘﻼﻣﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺧﺪﻣﺎت
ﺗﻮﺻﻴﻞ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ )ﺑﺨﻼف اﻟﻬﺪاﻳﺎ(
 -٤ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻬﺪاﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﺳﺘﻼﻣﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺧﺪﻣﺎت
ﺗﻮﺻﻴﻞ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ

اﻟﺼﺎدرات اﻟﺴﻠﻌﻴﺔ

 -٥ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إرﺳﺎﻟﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮﻳﺪ اﻟﻄﺮود
)ﺑﺨﻼف اﻟﻬﺪاﻳﺎ(
 -٦ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻬﺪاﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إرﺳﺎﻟﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮﻳﺪ اﻟﻄﺮود
 -٧ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إرﺳﺎﻟﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺧﺪﻣﺎت
ﺗﻮﺻﻴﻞ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ )ﺑﺨﻼف اﻟﻬﺪاﻳﺎ(
 -٨ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻬﺪاﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إرﺳﺎﻟﻬﺎ ﺗﻢ إرﺳﺎﻟﻬﺎ
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮﺻﻴﻞ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ

اﻟﻘﺴﻢ ﺑﺎء :اﳋﺪﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﻴﻦ واﳋﺪﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ إﱃ ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﻴﻦ
)ﺗﺴﺠﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﺂﻻف اﻟﺪوﻻرات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ(
ا�ﻤﻮع
ﻗﻴﻤﺔ اﳋﺪﻣﺎت

أﻟﻒ

اﳌﻌﺎﻣﻼت ﺣﺴﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎد )ﻳﺮﺟﻰ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ(
اﻻﻗﺘﺼﺎد ١

اﻻﻗﺘﺼﺎد ٢

اﳋﺪﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﻴﻦ

 -٩اﳋﺪﻣﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
 -١٠اﳋﺪﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ
 -١١ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺴﻤﺴﺮة
 -١٢ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
 -١٣ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﺮﻓﻴﻪ
 -١٤أﺧﺮى )ﻳﺮﺟﻰ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ:

)
اﳋﺪﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ إﱃ ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﻴﻦ

 -١٥اﳋﺪﻣﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
 -١٦اﳋﺪﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ
 -١٧ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺴﻤﺴﺮة
 -١٨ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
 -١٩ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﺮﻓﻴﻪ
 -٢٠أﺧﺮى )ﻳﺮﺟﻰ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ:

)

اﻻﻗﺘﺼﺎد ٣

اﻻﻗﺘﺼﺎد ٤

اﻻﻗﺘﺼﺎد ٥

استمارات املسح النموذجية
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اﻟﻘﺴﻢ ﺟﻴﻢ :اﻷﺻﻮل اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ

)ﺗﺴﺠﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﺂﻻف اﻟﺪوﻻرات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ(

اﻻﻗﺘﺼﺎد
أﻟﻒ

اﻟﻌﻤﻠﺔ

اﳌﺮﻛﺰ ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ
رﺑﻊ اﻟﺴﻨﺔ

اﳌﺸﺘﺮﻳﺎت
واﻹﻳﺪاﻋﺎت ﺧﻼل
رﺑﻊ اﻟﺴﻨﺔ

اﳌﺒﻴﻌﺎت
واﳌﺴﺤﻮﺑﺎت ﺧﻼل
رﺑﻊ اﻟﺴﻨﺔ

اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻷﺧﺮى
ﰲ اﳌﺮﻛﺰ

اﳌﺮﻛﺰ ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ
رﺑﻊ اﻟﺴﻨﺔ

ﺑﺎء

ﺟﻴﻢ

دال

ﻫﺎء

واو

زاي

 -٢١ﺣﺼﺺ اﳌﻠﻜﻴﺔ ﰲ ﺷﺮﻛﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﻤﺔ

 -٢٢وﺣﺪات ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﺔ

 -٢٣ﺳﻨﺪات اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﻤﻴﻦ

 -٢٤ﺧﻴﺎرات اﻷﺳﻬﻢ اﶈﺮرة ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﻴﻦ

 -٢٥ﺣﺴﺎﺑﺎت ﰲ ﺑﻨﻮك أﺟﻨﺒﻴﺔ

 -٢٦ﻋﻤﻠﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ

 -٢٧اﻷرض

 -٢٨اﺳﺘﺜﻤﺎرات أﺟﻨﺒﻴﺔ أﺧﺮى

ﻳﺮﺟــﻰ ﺗﻘﺪﻳــﻢ ﺑﻴﺎﻧــﺎت ﺗﻔﺼﻴﻠﻴــﺔ ﻋــﻦ أي اﺷــﺘﺮاﻛﺎت ﰲ ﺗﺮﺗﻴﺒــﺎت اﳌﺸــﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﻮﻗــﺖ ،ﺑﻤــﺎ ﰲ ذﻟــﻚ ﻣــﻜﺎن اﻟﺴــﻜﻦ وﻣــﺎ إذا ﻛﺎﻧــﺖ اﳌﺸــﺎرﻛﺔ ﺑﻤﻮﺟــﺐ ﺻــﻚ ﻣﻠﻜﻴــﺔ أم ﺑﻨﻈــﺎم
اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ أو ﺣﻖ اﻻﺳﺘﺨﺪام.
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مرشد جتميع بيانات ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل
اﻟﻘﺴﻢ دال :اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﺘﺤﺼﻠﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﻴﻦ
)ﺗﺴﺠﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﺂﻻف اﻟﺪوﻻرات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ(
ا�ﻤﻮع
أﻟﻒ

اﳌﻌﺎﻣﻼت ﺣﺴﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎد )ﻳﺮﺟﻰ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ(
باء

دال

ﺟﻴﻢ

واو

ﻫﺎء

 -٢٩أرﺑﺎح اﻷﺳﻬﻢ اﳌﺘﺤﺼﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﻠﻜﻴﺔ أﺳﻬﻢ
 -٣٠ﺗﻮزﻳﻌﺎت ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
 -٣١اﻟﻔﺎﺋﺪة اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺪات اﻟﺪﻳﻦ
 -٣٢ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
 -٣٣اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﳊﺴﺎﺑﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ
 -٣٤اﻟﺮﻳﻮع اﳌﺘﺤﺼﻠﺔ ﻣﻦ ﺗﺄﺟﻴﺮ أراض أﺟﻨﺒﻴﺔ
 -٣٥اﻷﺟﻮر واﻟﺮواﺗﺐ اﳌﺘﺤﺼﻠﺔ ﻣﻦ أرﺑﺎب ﻋﻤﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﻤﻴﻦ
 -٣٦ﻣﺴﺎﻫﻤﺎت اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺘﻲ ﻳﺪﻓﻌﻬﺎ أرﺑﺎب ﻋﻤﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﻤﻴﻦ
ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﻜﻢ
 -٣٧اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت اﻟﻮاردة ﻣﻦ أﻓﺮاد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ أو اﻷﻗﺎرب أو اﻷﺻﺪﻗﺎء ﰲ اﳋﺎرج
٣٧أ -ﻣﻨﻬﺎ ﻷﻏﺮاض ﺷﺮاء ﻋﻘﺎرات
 -٣٨ﻣﺰاﻳﺎ اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﳌﺘﺤﺼﻠﺔ ﻣﻦ ﺻﻨﺎدﻳﻖ ﻣﻌﺎﺷﺎت ﺗﻘﺎﻋﺪﻳﺔ
ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﻤﺔ
 -٣٩اﳌﻄﺎﻟﺒﺎت اﳌﺘﺤﺼﻠﺔ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎت ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﻤﺔ
)

 -٤٠أﺧﺮى )ﻳﺮﺟﻰ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ:

اﻟﻘﺴﻢ ﻫﺎء :اﳋﺼﻮم اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ

)ﺗﺴﺠﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﺂﻻف اﻟﺪوﻻرات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ(
اﻻﻗﺘﺼﺎد

اﻟﻌﻤﻠﺔ

أﻟﻒ

باء

 -٤١اﻟﻘﺮوض

 -٤٢ﺧﺼﻮم أﺟﻨﺒﻴﺔ أﺧﺮى

اﳌﺮﻛﺰ ﰲ
ﺑﺪاﻳﺔ رﺑﻊ
اﻟﺴﻨﺔ
ﺟﻴﻢ

اﻻﻗﺘﺮاض
ﺧﻼل رﺑﻊ
اﻟﺴﻨﺔ
دال

اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت
ﺧﻼل رﺑﻊ
اﻟﺴﻨﺔ

اﻟﺘﻐﻴﺮات
اﻷﺧﺮى ﰲ
اﳌﺮﻛﺰ

اﳌﺮﻛﺰ ﰲ
ﻧﻬﺎﻳﺔ رﺑﻊ
اﻟﺴﻨﺔ

ﻫﺎء

واو

زاي
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اﻟﻘﺴﻢ واو :ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت إﱃ ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﻴﻦ
)ﺗﺴﺠﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﺂﻻف اﻟﺪوﻻرات اﻟﻨﻴﻮﻟﻨﺪﻳﺔ(
ا�ﻤﻮع
أﻟﻒ

اﳌﻌﺎﻣﻼت ﺣﺴﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎد )ﺣﺪد(
ﺑﺎء

ﺟﻴﻢ

دال

ﻫﺎء

واو

 -٤٣اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت )إﱃ أﻓﺮاد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﰲ اﳋﺎرج ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل(
٤٣أ -ﻣﻨﻬﺎ ﻷﻏﺮاض ﺷﺮاء ﻋﻘﺎرات
 -٤٤ﻣﺴﺎﻫﻤﺎت ﺿﻤﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ إﱃ ﺻﻨﺎدﻳﻖ ﻣﻌﺎﺷﺎت ﺗﻘﺎﻋﺪ
ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﻤﺔ
 -٤٥أﻗﺴﺎط اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ إﱃ ﺷﺮﻛﺎت ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﻤﺔ
 -٤٦اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ إﱃ ﺣﻜﻮﻣﺎت أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح أﺟﻨﺒﻴﺔ
 -٤٧ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ﺳﺪاد اﻟﻘﺮوض
ﻣﻨﻬﺎ :اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض
 -٤٨رﺳﻮم ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﰲ ﺑﻨﻮك أﺟﻨﺒﻴﺔ
 -٤٩رﺳﻮم ﻋﻠﻰ ﻗﺮوض أﺟﻨﺒﻴﺔ
 -٥٠أﺧﺮى )ﻳﺮﺟﻰ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ:

)

اﻟﻘﺴﻢ زاي :أﺳﺌﻠﺔ ﺧﺘﺎﻣﻴﺔ
ﻳﺮﺟﻰ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎرة ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺻﺤﻴﺤﺔ ،ﻣﻊ وﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ ﺑﻴﻦ اﻷﻗﻮاس ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ وﺷﻄﺐ اﻟﻌﺒﺎرات ﻏﻴﺮ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ.
] [ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻷﺳﺮة اﳌﺬﻛﻮرة ﰲ اﻟﺼﻔﺤﺔ  ١ﺻﺤﻴﺤﺔ / .ﺗﻢ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻻﺳﻢ واﻟﻌﻨﻮان ﰲ اﻟﺼﻔﺤﺔ .١
] [ ﺗﻢ إدﺧﺎل ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﺴﺆول اﻻﺗﺼﺎل ﰲ اﻟﺼﻔﺤﺔ .١
] [ ﺗﻢ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻘﺴﻢ أﻟﻒ إﱃ اﻟﻘﺴﻢ واو وﻓﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت.
] [ ﺗﻢ إﻋﺪاد ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻻﺳﺘﻤﺎرة ﻟﻼﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻬﺎ ﰲ ﺳﺠﻼت اﻷﺳﺮة.
اﺳﻢ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎرة
اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ:

الفهرس
تشير األرقام إىل الفقرات التي تتضمنها الفصول أو األطر أو املالحق .ويتم إدراج أرقام الصفحات لالستمارات النموذجية.

ألف

االحتادات االقتصادية 76-8 ،إىل 83-8
احتادات التجارة ،البيانات من49-6 ،
احتادات العملة واالحتادات االقتصادية74-8 ،
إىل 83-8
االتفاق بشأن تنفيذ املادة السابعة من االتفاق
العام بشأن التعريفات اجلمركية والتجارة
لعام 21-5 ،1994
اتفاقات اإلقراض 11-15 ،إىل 13-15
اتفاقات التحويل 11-15 ،إىل 13-15
االتفاقات اجلديدة لالقتراض-10 ،101-10 ،
106-10 ،105
االتفاقات العامة لالقتراض-10 ،101-10 ،
106-10 ،105
اتفاقات القروض الثنائية ،صندوق النقد الدويل،
 107-10إىل 108-10
اتفاقات املشاركة يف الرموز49-12 ،48-12 ،
اتفاقيات شراء السندات109-10 ،107-10 ،
اإلجراءات اجلمركية32-5 ،
االحتياطيات الدولية والسيولة بالعمالت
األجنبية :املبادئ التوجيهية إلعداد نموذج
بيانات قياسي102-10 ،
راجع أيضا النموذج القياسي لبيانات
االحتياطيات
إحصاءات االستثمار املباشر الدولية27-10 ،
إحصاءات التجارة الدولية للبضائع :دليل جتميع
اإلحصاءات (45-7 ،)2010
إحصاءات التجارة الدولية للبضائع :مفاهيم
وتعاريف (3-5 ،)2010
إحصاءات التجارة الدولية للبضائع2-3 ،26-1 ،
إجراءات إعداد بيانات 29-5 ،إىل،34-5
م 10-5إىل م17-5
استخدامات ،يف احلسابات الدولية 35-5 ،إىل
40-5
بيانات الشحن والتأمين املتعلقة بالواردات،
اجلدول 2-12
تبويب السلع األساسية يف 19-5 ،إىل20-5

التبويب حسب االقتصاد الشريك،28-5 ،
م 10-5إىل م17-5
التحديات أمام استخدام3-3 ،
تدفقات الواردات والصادرات ،السلع10-5 ،
إىل 15-5
تستخدم يف35-5 ،1-5 ،
التقييم 21-5 ،إىل26-5
جودة34-5 ،
خدمات الصناعة التحويلية 7-12 ،إىل،9-12
22-12 ،12-12
قضية تتعلق بتحويل العملة25-5 ،24-5 ،
قياس الكمية يف27-5 ،
مصدر بيانات السلع 3-11 ،إىل،11-11
 ،20-11اجلداول  1-11إىل 4-11
مصدرا للبيانات يف حالة الذهب غير النقدي،
35-11 ،34-11
مقارنة بمتطلبات دليل ميزان املدفوعات
ووضع االستثمار الدويل (الطبعة السادسة)،
 ،17-5 ،16-5 ،5-5اجلدول 1-5
نطاق تغطية4-5 ،
نطاق29-5 ،1-5 ،2-3 ،
نظام التجارة اخلاص 7-5 ،إىل،17-5 ،9-5
18-5
نظام التجارة العام16-5 ،6-5 ،
نقطة التقييم26-5 ،22-5 ،
إحصاءات الدين اخلارجي
إحصاءات الدين اخلارجي ربع السنوية37-7 ،
إىل71-9 ،40-7
إحصاءات الدين اخلارجي :مرشد ملعديها
ومستخدميها5-9 ،17-6 ،
االئتمانات والسُلَف التجارية87-10 ،
احلسابات األخرى مستحقة القبض/الدفع،
89-10
سجالت القروض اخلارجية74-9 ،
القروض76-10 ،
جممع البيانات املشترك إلحصاءات الدين
اخلارجي 41-7 ،إىل42-7

إحصاءات الدين اخلارجي ربع السنوية،36-7 ،
 37-7إىل71-9 ،35-9 ،40-7
إحصاءات السياحة 75-12 ،إىل80-12
اإلحصاءات املالية الدولية1-16 ،40-13 ،
اإلحصاءات املصرفية الدولية،27-7 ،23-7 ،
 62-9إىل ،78-10 ،70-9م22-3
اإلحصاءات النقدية واملالية توفر بيانات-10 ،
91-10 ،89-10 ،72-10 ،40
احتياطيات التأمين الفنية املشتقة من ،م-2
 43إىل م46-2
حتويلها إىل العملة املستخدمة75-10 ،
الروابط بين احلسابات الدولية ،م 31-6إىل
م ،53-6اجلدول م3-6
القيود الستخدام ،إلعداد بيانات وضع
االستثمار الدويل40-10 ،
نظرة عامة على إطار ،م ،31-6م 111-6إىل
م124-6
إحصاءات مالية احلكومة ،الروابط بين احلسابات
الدولية
استخدامات السلع واخلدمات ،املصروفات،
م 91-6إىل م ،92-6اجلدول م8-6
استهالك رأس املال الثابت ،املصروفات،
م93-6
اإليرادات األخرى ،م 81-6إىل م،88-6
اجلدول م7-6
إيرادات الضرائب ،م 69-6إىل م74-6
إيرادات املساهمات االجتماعية ،م 75-6إىل
م76-6
إيرادات ضمن املنح ،م 77-6إىل م80-6
بيان التدفقات االقتصادية األخرى ،م108-6
بيان العمليات ،م 63-6إىل م ،68-6اجلدول
م5-6
بيانات احلسابات األخرى مستحقة القبض/
الدفع89-10 ،
تعويضات العاملين ،املصروفات ،م 89-6إىل
م ،90-6اجلدول م8-6
الدعم ،مدفوعات ،م 95-6إىل م96-6
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الفائدة ،املصروفات ،م ،94-6اجلدول م8-6
املزايا االجتماعية ،مصروفات ،م،100-6
اجلدول م8-6
مصروفات أخرى ،م 101-6إىل م،103-6
اجلدول م8-6
املعامالت يف األصول املالية واخلصوم ،م-6
 ،106م ،107-6اجلدول م9-6
املعامالت يف األصول غير املالية ،م،104-6
م105-6
املنح ،مصروفات ،م 97-6إىل م،99-6
اجلدول م8-6
امليزانية العمومية ،م 109-6إىل م110-6
نطاق التغطية والقواعد احملاسبية ،م75-6
إىل م60-6
هيكل إطار ،املقارنة بين ميزان املدفوعات
ووضع االستثمار الدويل ،م ،61-6م-6
 ،62اجلدول م ،1-6الشكل البياين م1-6
إحصاءات وجهة التجارة 45-7 ،إىل 48-7
إحصاءات وضع االستثمار الدويل ربع السنوية:
مصادر البيانات وأساليب اإلعداد1-9 ،
إدخال تعديالت على بيانات املسح املنسق
الستثمارات احلافظة ،إلعداد بيانات ميزان
املدفوعات ووضع االستثمار الدويل،
 14-7إىل 15-7
حتديد مراكز خصوم استثمارات احلافظة حسب
االقتصاد الشريك كإجراء مؤقت،7-7 ،
 11-7إىل 48-10 ،12-7
املبادرات التي جتمع البيانات4-7 ،
مسح األوراق املالية املقتناة كاحتياطيات
بالنقد األجنبي10-7 ،
معدل تواتر13-7 ،
نطاق ،9-7 ،م21-5
أدوات الدين
البيانات من الكشوف املالية عن44-9 ،
ينشأ دخل استثمار عن25-13 ،
األدوات غير القابلة للتداول96-9 ،
األراضي ،معامالت دولية يف 14-15 ،إىل
17-15
األرباح احملتجزة
حتتسب61-13 ،55-13 ،51-13 ،50-13 ،
التعريف43-13 ،
حساب األرباح املُعاد استثمارها44-13 ،
راجع أيضا األرباح املُعاد استثمارها
فائض التشغيل الصايف49-13 ،47-13 ،
األرباح املُعاد استثمارها
أسهم صناديق االستثمار61-13 ،
حساب 43-13 ،إىل  ،61-13م 71-4إىل
م ،77-4اجلدول م4-4
سالبة 57-13 ،إىل 60-13
كدخل أويل1-13 ،

أساس االستحقاق21-1 ،
تسجيل دخل الفائدة على 63-13 ،إىل73-13
على سندات الدين36-10 ،
عند تقديم اخلدمة27-3 ،
أساليب االستيفاء31-8 ،
أساليب الترجيح22-8 ،
استثمار احلافظة
تعريف 32-10 ،إىل 33-10
تقدير دخل39-13 ،
تقييم مراكز ومعامالت 34-10 ،إىل ،38-10
اإلطار 3-10
دخل االستثمار الذي يُعزى إىل 27-13 ،إىل
28-13
راجع أيضا املسح املنسق الستثمارات احلافظة
املسح املنسق الستثمارات احلافظة و،26-1 ،
 9-7 ،4-7 ،154-3إىل ،75-9 ،15-7
 ،48-10م21-5
مصادر البيانات 39-10 ،إىل  ،51-10اإلطار
4-10
االستثمار العكسي ،م 67-4إىل م68-4
االستثمار املباشر
األرباح املُعاد استثمارها 43-13 ،إىل
61-13
أساليب عرض بيانات حسب االقتصاد الشريك،
م 24-5إىل م30-5
استخدام بيانات الكشوف املالية يف40-9 ،
إىل 54-9
أنشطة البناء ،65-8 ،اجلدول 7-8
البيانات الضريبية29-10 ،46-4 ،
بيانات املراكز ،راجع املسح املنسق لالستثمار
املباشر ووضع االستثمار الدويل
تدوير األموال ،م ،38-4م ،39-4الشكل
البياين م1-4
ترتيبات تقاسم اإلنتاج و ،اإلطار 1-10
تعريف عالقات 7-10 ،إىل  ،10-10م،2-4
م 41-4إىل م ،43-4م 64-4إىل م67-4
تقييم مراكز ومعامالت 17-10 ،إىل ،19-10
م 43-4إىل م55-4
جهات الوساطة املالية املنتسبة،13-10 ،
14-10
دخل 26-13 ،إىل  ،27-13م ،29-5اجلدول
1-13
دوافع6-10 ،
راجع أيضا مؤسسات االستثمار املباشر
رؤوس األموال املارة ،م 34-4إىل م37-4
صناديق االستثمار 15-10 ،إىل 16-10
العرض حسب مبدأ الوجهة ،م ،70-4م،71-4
م 26-5إىل م ،28-5اجلدول  ،1-7اجلدول
م2-4
العرض على أساس األصول/اخلصوم ،م،470

م ،71-4م ،25-5اجلدول م ،2-4اجلدول
3-4
القوة التصويتية ،م 40-4إىل م42-4
الكيانات املنشأة يف اخلارج ألغراض املالية
العامة ،م 21-4إىل م ،24-4اجلدول
م1-4
الكيانات ذات الغرض اخلاص ،م 25-4إىل
م ،33-4م ،80-4اإلطار م1-4
الستقراء دخل42-13 ،
للوحدة الصورية ،م 15-4إىل م20-4
مصادر البيانات 39-9 ،إىل 20-10 ،60-9
إىل 31-10
املعدات املتنقلة التي يتوىل تشغيلها61-8 ،
إىل  ،62-8اجلدول 5-8
املفهوم ونطاق التغطية 3-10 ،إىل ،4-10
ملحق 4
املؤسسات الزميلة12-10 ،11-10 ،
الوحدات اإلحصائية ،م 7-4إىل م13-4
االستثمارات األخرى27-13 ،
االئتمانات والسُلَف التجارية ،مصادر البيانات
وقضايا إعداد البيانات 86-10 ،إىل
87-10
التعريف وأنواع69-10 ،
احلسابات األخرى مستحقة القبض/الدفع
— أخرى ،مصادر البيانات وقضايا إعداد
البيانات 88-10 ،إىل 91-10
حصص امللكية األخرى ،مصادر البيانات
وقضايا إعداد البيانات 70-10 ،إىل
71-10
حقوق السحب اخلاصة ،مصادر البيانات
وقضايا إعداد البيانات92-10 ،
دخل29-13 ،27-13 ،
العملة والودائع ،مصادر البيانات وقضايا
إعداد البيانات 72-10 ،إىل 75-10
القروض ،مصادر البيانات وقضايا إعداد
البيانات 76-10 ،إىل 82-10
نظم التأمين ،ومعاشات التقاعد ،والضمانات
املوحدة ،مصادر البيانات وقضايا إعداد
البيانات82-10 ،
استمارات اإلقرارات اجلمركية30-5 ،29-5 ،
خدمات الصناعة التحويلية22-12 ،
االستمارة النموذجية
نبذة عن استمارات املسح النموذجية ،اجلدول
م1-8
 -1املسح االستطالعي12-2 ،؛ ص465-460
 -2استمارة سجل الشركات17-2 ،؛ ص-466
471
 1-3نظام إبالغ بيانات املعامالت الدولية
املدفوعات واملتحصالت31-4 ،9-4 ،؛ص473-472
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 2-3نظام إبالغ بيانات املعامالت الدولية
الواردات والصادرات9-4 ،؛ ص-474475
 3-3نظام إبالغ بيانات املعامالت الدولية —
الشركات42-4 ،9-4 ،؛ ص481-476
 4-3نظام إبالغ بيانات املعامالت الدولية —
البنوك ،31-4 ،9-4 ،ص488-482
 5-3نظام إبالغ بيانات املعامالت الدولية
سجل معامالت البنوك31-4 ،؛ص493-489
-4السلع 80-3 ،19-3 ،6-3؛ ص-494
498
-5السلع قيد املتاجرة ،32-11 ،9-3 ،م-5
 ،17م32-5؛ ص501-499
-6التجارة الدولية يف اخلدمات،12-3 ،
،92-3 ،86-3 ،77-3 ،53-3 ،20-3
5-15؛ ص508-502
-7خدمات الصناعة التحويلية-12 ،17-3 ،
20؛ ص511-509
-8شركات النقل املقيمة،25-3 ،24-3 ،
46-3 ،30-3 ،29-3؛ ص515-512
-9املعامالت مع شركات النقل غير املقيمة،
46-3 ،30-3 ،29-3 ،27-3؛ ص-516
519
-10السفر،60-3 ،59-3 ،56-3 ،54-3 ،
65-3؛ ص524-520
-11خدمات البناء68-3 ،؛ ص527-525
-12معامالت التأمين الدولية،71-3 ،
 ،119-3 ،72-3م5-2؛ ص533-528
-13خدمات املعاشات التقاعدية الدولية،
 ،29-14 ،84-3م124-2؛ ص-534
539
-14السفارات األجنبية واملؤسسات الدولية،
104-12 ،95-3؛ ص543-540
-15منظمات املعونة واملنظمات اخليرية
اخلاصة114-3 ،؛ ص548-544
-16التحويالت اجلارية ،واملنح ،واملساعدة
الفنية37-15 ،120-3 ،؛ ص553-549
-17املطالبات املالية على غير املقيمين
واخلصوم املستحقة لهم،112-3 ،90-3 ،
،131-3 ،127-3 ،125-3 ،124-3
،140-3 ،137-3 ،136-3 ،135-3
م48-4؛ ص563-554
-18االستثمار األجنبي املباشر،126-3 ،
20-10؛ ص578-564
-19األوراق املالية الدولية،180-3 ،
،204-3 ،202-3 ،196-3 ،194-3
34-10؛ ص584-579
-20حيازات عقود املشتقات املالية املبرمة
مع غير املقيمين واملعامالت فيها،

211-3؛ ص589-585
-21السفر :املقيمون العائدون223-3 ،؛
ص592-590
-22السفر :غير املقيمين املغادرين223-3 ،؛
ص595-593
-23املعامالت الدولية لألسر املعيشية
ومراكزها238-3 ،؛ ص601-596
استهالك رأس املال الثابت48-13 ،
األسر املعيشية
األشكال اإللكترونية للمدفوعات161-12 ،
بيانات العملة والودائع72-10 ،
تعويضات العاملين15-13 ،
خدمات التحويالت13-14 ،12-14 ،
قيد معامالت ،يف ميزان املدفوعات ،اجلدول
3-3
مسوح .راجع مسوح األسر املعيشية
معامالت ومراكز ،73-8 ،اجلدول 8-8
أسعار الصرف
تعدد 40-8 ،إىل  ،48-8اجلدول 1-8
التعديالت األخرى59-2 ،
تقدير بيانات املراكز ربع السنوية و85-9 ،
إىل 87-9
راجع أيضا حتويل العملة
أسواق األسهم
البيانات عن استثمارات احلافظة47-10 ،
حتديد طريف املعاملة 49-10 ،إىل 50-10
أشباه الشركات
حصص امللكية يف70-10 ،
دخل االستثمار من-13 ،26-13 ،1-13 ،
 ،74-13 ،27اجلدول 1-13
األصول االحتياطية
اتفاقية اإلقراض الثنائية108-10 ،
إعداد البيانات 100-10 ،إىل -10 ،102-10
 ،104-10 ،103اجلدول 2-10
بيانات البنك املركزي24-9 ،23-9 ،25-6 ،
تخصيص حقوق السحب اخلاصة،92-10 ،
اجلدول 1-10
التعريف والصورة-10 ،94-10 ،93-10 ،
 95إىل 99-10
الدخل من35-13 ،30-13 ،27-13 ،
راجع أيضا النموذج القياسي لبيانات
االحتياطيات؛ أداة حمددة
يف نظام إبالغ املعامالت الدولية57-4 ،
مسح األوراق املالية املقتناة كاحتياطيات
بالنقد األجنبي10-7 ،
املشتقات املالية املدرَجة ضمن،65-10 ،
100-10
مصادر البيانات103-10 ،27-6 ،25-6 ،
إىل  ،104-10اجلدول 2-10
الوصف 94-10 ،إىل 99-10
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وضع االحتياطي يف صندوق النقد الدويل و،
106-10 ،101-10
يُبوَّب الدخل من30-13 ،
أصول تسويقية 3-15 ،124-12 ،121-12 ،إىل
 ،6-15م105-6
األصول غير امللموسة 4-15 ،3-15 ،إىل
13-15
األصول واخلصوم اخلارجية للحكومة 32-9 ،إىل
 ،34-9اجلدول 3-9
األصول واخلصوم اخلارجية ،مسوح
االستمارات النموذجية 124-3 ،إىل 130-3
بيانات البنك املركزي 23-9 ،إىل ،29-9
اجلدول  ،1-6اجلدول 2-9
البيانات عن البنوك واملؤسسات املالية
األخرى ،شركات تلقي الودائع 142-3 ،إىل
 13-9 ،151-3إىل 22-9
تبويب املراكز واملعامالت املالية ودخل،
140-3 ،139-3
حتويل املراكز واملعامالت بالعمالت األجنبية
إىل141-3 ،
جمع البيانات 121-3 ،إىل 123-3
معلومات من الكيانات احلكومية ،راجع
احلكومة ،األصول واخلصوم اخلارجية
إطار املسح ،إنشاء أو حتديث
استخدام 35-2 ،إىل 41-2
إعداد سجل عام يُستخدم يف 8-2 ،إىل 19-2
باحلاسب اآليل34-2 ،
بناء اجملتمع اإلحصائي 20-2 ،إىل 30-2
سجل ،تفاصيل الردود33-2 ،
مضمون املعلومات 31-2 ،إىل 32-2
إطار تقييم جودة البيانات
تقييم االتساق6-17 ،
سهولة االطالع ،1-17 ،اإلطار 2-2
سياسة التعديل7-17 ،34-8 ،
يغطي ،6-8 ،اإلطار 1-17
إطار عالقات االستثمار املباشر9-10 ،
إعادة التقييم92-9 ،
إعادة تنظيم الدين93-9 ،
إعداد احلسابات الدولية على أساس مسك الدفاتر،
19-1
اإلعفاء من الدين 19-15 ،إىل 21-15
إقامة الوحدة املؤسسية
األفراد أصحاب مقار اإلقامة املتعددة،71-8 ،
72-8
أنشطة البناء 65-8 ،إىل  ،67-8اجلدول 7-8
تشغيل املعدات املتنقلة و 56-8 ،إىل ،64-8
اجلداول  2-8إىل 6-8
التعديل يف تبويب األصول واخلصوم بتغيير،
 108-9إىل 37-10 ،110-9
الشركات متعددة األقاليم 68-8 ،إىل 70-8
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يُعرِّف54-8 ،
االقتصادات الشريكة
أساليب عرض بيانات االستثمار املباشر،
م 24-5إىل م ،30-5اجلدول م،5-5
اجلدول م6-5
إعداد إحصاءات ميزان املدفوعات حسب
االقتصاد الشريك ،م1-5
إعداد إحصاءات ميزان املدفوعات حيثما توجد
ترتيبات إقليمية 74-8 ،إىل 86-8
بيانات اخلدمات احلكومية90-12 ،
بيانات الدين اخلارجي ،42-7 ،م734
بيانات املتاجرة يف السلع 45-7 ،إىل 48-7
بيانات املسح املنسق الستثمارات احلافظة،
14-7
بيانات املسح املنسق لالستثمار املباشر،
17-7
بيانات عن السفر74-12 ،
بيانات عن تعويضات العاملين 22-13 ،إىل
24-13
تبويب االقتصادات ،28-5 ،م 2-5إىل م6-5
التسويات متعددة األطراف ،م ،8-5م،9-5
اجلدول م2-5
مصادر واستخدام 2-7 ،إىل  ،8-7م10-5
إىل م23-5
مقارنة مع البيانات املستقاة من مصادر
أخرى15-8 ،
اقتناء األصول غير املنتَجة وغير املالية
والتصرف فيها 4-15 ،إىل 17-15
أنواع3-15 ،
اإلقليم االقتصادي
تعريف اإلقامة يف 54-8 ،إىل 55-8
التعريف14-1 ،
تقسيم15-15 ،
املطابقة بين إحصاءات التجارة الدولية
للبضائع (،7-5 ،6-5 ،4-5 ،)2010
 ،12-5 ،10-5الشكل البياين 1-5
املؤسسات التي تعمل كوحدة واحدة عبر
االقتصادات املتعددة 68-8 ،إىل ،70-8
4-10
إلغاء للخصوم99-9 ،
أمانة نادي باريس41-7 ،
أنشطة البناء 65-8 ،إىل  ،67-8اجلدول ،7-8
املثال 1-12
أنشطة جتري باخلارج لكنها ليست من خالل فرع،
املسوح 116-3 ،إىل 118-3
األوراق املالية
اتفاقات إعادة الشراء81-10 ،182-3 ،
اإلحصاءات املصرفية الدولية68-9 ،
حتديد طريف املعاملة50-10 ،49-10 ،
راجع أيضا استثمارات احلافظة ،وقاعدة

بيانات األوراق املالية على أساس كل ورقة
مالية
الرسوم املطبقة على إقراض بدون ضمان
نقدي 91-13 ،إىل 94-13
قاعدة البيانات املركزية لألوراق املالية يف
النظام األوروبي ،اإلطار4-10
للحصول على بيانات 181-3 ،إىل ،184-3
 ،47-10 ،33-10م ،20-5راجع أيضا
األوراق املالية ،مسوح جمع البيانات عن
النشاط الدويل املرتبط
األوراق املالية ،مسوح جمع البيانات عن النشاط
الدويل املرتبط
االستمارة النموذجية جلمع البيانات194-3 ،
إىل 203-3
بيانات إصدار واسترداد176-3 ،175-3 ،
حتديد جهات إصدار ومالكيها،159-3 ،
 166-3إىل 174-3
متطلبات البيانات 155-3 ،152-3 ،إىل
165-3
املشاكل 204-3 ،154-3 ،إىل 208-3
مصادر البيانات 180-3 ،إىل ،193-3
اجلدول 2-3
معامالت السوق الثانوية 177-3 ،إىل
179-3
اإليجار
األرض145-12 ،
التعريف105-13 ،
التمييز بين الريع 105-13 ،إىل ،108-13
الشكل البياين 2-13
املباين145-12 ،
املساكن145-12 ،
املعدات املتنقلة145-12 ،
إيصاالت اإليداع3.161 ،

باء

البحوث والتطوير
تراخيص استعمال نواجت126-12 ،
جمع بيانات 136-12 ،إىل 142-12
البضائع
استخدام إحصاءات التجارة الدولية للبضائع
إلعداد بيانات11-11 ،
التجارة اإللكترونية يف7-11 ،
تعديل على أساس «سيف» إىل أساس «فوب»،
22-11 ،21-11
تعديالت التبويب ،9-11 ،اجلدول ،2-11
اجلدول 5-11
تعديالت التسعير التحويلي 24-11 ،إىل -11
 ،28اجلدول 6-11
تعديالت التغطية ،8-11 ،اجلدول ،1-11
اجلدول 5-11

تعديالت التقييم،22-11 ،21-11 ،10-11 ،
اجلدول  ،3-11اجلدول 5-11
تعديالت التوقيت ،11-11 ،اجلدول ،4-11
اجلدول 5-11
التعديالت التي قد يلزم إدخالها على إحصاءات
التجارة الدولية للبضائع ،5-11 ،اجلداول
 1-11إىل 4-11
التعديالت على نظام إبالغ بيانات املعامالت
الدولية ،اجلدول 5-11
تعريف1-11 ،
التقدير 16-11 ،إىل 20-11
الذهب غير النقدي 33-11 ،إىل 35-11
الروابط بمجموعات البيانات االقتصادية
الكلية ،م 11-6إىل م21-6
القيود األولية2-11 ،
مسوح املؤسسات كمصادر رئيسية إلعداد
بيانات13-11 ،
معامالت املتاجرة 29-11 ،إىل 32-11
مفهوم اقتصاد الشحن ،م ،17-5اجلدول
م14-5
مفهوم املنشأ/االستهالك ،م 12-5إىل م-5
 ،16اجلدول م4-5
نظام إبالغ بيانات املعامالت الدولية كمصدر
إلعداد بيانات12-11 ،
البعثات الدبلوماسية .راجع السفارات واملنشآت
الدبلوماسية
بنك التسويات الدولية 3-7 ،إىل 4-7
إحصاءات التي يجمعها 23-7 ،إىل 25-7
بيانات القطاعات غير املصرفية26-7 ،
التعديالت على بيانات 26-7 ،إىل 28-7
راجع أيضا اإلحصاءات املصرفية الدولية
مصدرا مفيدا للبيانات من أجل إعداد بيانات
ميزان املدفوعات23-7 ،
مصدرا مفيدا للبيانات من أجل إعداد وضع
االستثمار الدويل 63-9 ،23-7 ،إىل
70-9
املعلومات التي يمكن عزوها إىل تبادل
العمالت األجنبية114-12 ،
بنك التنمية للبلدان األمريكية41-7 ،
البنك الدويل71-9 ،41-7 ،3-7 ،
البنك املركزي
إحصاءات املشتقات املالية-10 ،64-10 ،
100-10 ،67-10 ،65
االئتمان والقروض من صندوق النقد الدويل،
19-6
بيانات العملة والودائع72-10 ،
بيانات عن األصول االحتياطية من25-6 ،
إىل ،100-10 ،24-9 ،23-9 ،26-6
 ،104-10اجلدول 2-10
بيانات عن الدين اخلارجي للقطاع العام19-6 ،

الفهرس
تأثير كبير على ،ميزان املدفوعات1-6 ،
العناصر القياسية يما يتعلق باألصول
واخلصوم املالية اخلارجية،20-6 ،
 ،27-9 ،26-9 ،23-9اجلدول ،1-6
اجلدول 2-9
جمموعات بيانات اإلحصاءات االقتصادية
الكلية 23-9 ،12-9 ،11-9 ،إىل 30-9
مصادر البيانات عن املعامالت واملراكز يف
األصول واخلصوم املالية اخلارجية3-6 ،
املطابقة بين بنود امليزانية العمومية لقطاع
البنك املركزي وعناصر وضع االستثمار
الدويل ،30-9 ،م ،49-6اجلدول م4-6
البنوك
اإلحصاءات املصرفية الدولية 63-9 ،إىل
70-9
خدمات التحويالت الدولية لألسر املعيشية،
 12-14إىل 13-14
راجع أيضا البنك املركزي ،اخلدمات املالية
يف نظم إبالغ بيانات املعامالت الدولية3-4 ،
إىل 5-4
قيد املعامالت يف ،نظام إبالغ بيانات
املعامالت الدولية 22-4 ،إىل 26-4
مسوح 142-3 ،إىل 151-3
مصدران متوفران لإلحصاءات النقدية
واملالية 11-9 ،إىل  ،22-9اجلدول 1-9
الوحدات املصرفية اخلارجية (أفشور)149-3 ،
بيانات اإلتاوات والرسوم92-3 ،
بيانات التعليم48-6 ،
بيانات املراكز ربع السنوية
اشتقاق من بيانات املعامالت 81-9 ،إىل
 ،89-9املثال 1-9
قيمته التقديرية املرحلة يف غياب90-9 ،
البيانات املشتقة
احتياطيات التأمين الفنية ،م 43-2إىل
م46-2
إحصاءات االستثمار املباشر 20-7 ،إىل
18-10 ،21-7ـ اإلطار 2-10
بيانات استثمارات احلافظة 11-7 ،إىل
48-10 ،12-7
بيانات املراكز ربع السنوية من بيانات
املعامالت ربع السنوية 81-9 ،إىل ،89-9
املثال 1-9
خدمات التأمين ،م ،35-2م ،36-2م47-2
إىل م ،49-2املثال م4-2
القروض84-10 ،
بيانات امليزانية العمومية
استخالص األرباح املُعاد استثمارها من،
55-13 ،54-13
البنوك واملؤسسات املالية 142-3 ،إىل
46-3 ،143-3

على بيانات احلسابات األخرى مستحقة
القبض/الدفع 89-10 ،إىل 90-10
يف نظام إحصاءات مالية احلكومة ،م109-6
إىل م110-6
يف نظام احلسابات القومية ووضع االستثمار
الدويل ،م 27-6إىل م30-6
البيانات الوصفية 38-8 ،إىل 39-8
بيانات حكومات الواليات واإلدارات احمللية،
6-6

تاء

التأجير التشغيلي 143-12 ،إىل ،146-12
 105-13إىل 8-15 ،107-13
تأجير وإيجارات املوارد الطبيعية،145-12 ،
،7-15 ،3-15 ،102-13 ،101-13
اإلطار  ،1-10م105-6
التأمين االجتماعي ،25-14 ،م ،2-2م،79-2
م100-2
املساهمات يف إحصاءات مالية احلكومة هي
عبارة عن إيرادات ،م 75-6إىل م76-6
التأمين االدخاري ،التغيرات يف األحجام،
111-9
التأمين على احلياة ،34-14 ،م 60-2إىل م-2
 ،69اإلطار م3-2
التأمين على غير احلياة 32-14 ،إىل ،34-14
 26-15إىل  ،30-15م ،3-2م 6-2إىل
م ،7-2م ،16-2م ،47-2املثال م4-2
تبادل البيانات اإلحصائية والوصفية ،هيكل
ترميز
تعاريف هياكل البيانات ،األبعاد ،م 22-7إىل
م ،46-7اجلدول م5-7
تعاريف هياكل البيانات ،الصفات ،م47-7
إىل  ،48-7اجلداول م 6-7إىل م8-7
مقدمة ،م 10-7إىل م13-7
ميزان املدفوعات ،م 14-7إىل م،20-7
اجلداول م 1-7إىل م4-7
تبويب القطاعات ،م ،7-6اجلدول م1-6
التجارة .راجع إحصاءات التجارة الدولية
للبضائع
التجارة اإللكترونية158-12 ،50-12 ،7-11 ،
إىل 161-12
التجارة برسم األمانة7-3 ،
حتليل عائدات الدخل135-3 ،
حتمل الدين 22-15 ،إىل  ،25-15اجلدول 2-15
حتويل العملة
اإلحصاءات النقدية واملالية،75-10 ،
91-10
حتديد القيمة اجلمركية يف إحصاءات التجارة
الدولية للبضائع25-5 ،24-5 ،
تقدير هوامش الربح من معامالت الشراء
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والبيع 108-12 ،إىل 114-12
صايف السهو واخلطأ الذي ينشأ95-8 ،
املعامالت املقوَّمة بعملة أجنبية74-10 ،
نظام إبالغ بيانات املعامالت الدولية18-4 ،
إىل 21-4
التحويالت البرقية61-3 ،57-3 ،55-3 ،
التحويالت اجلارية
أنواع ،4-14 ،اجلدول 1-14
تشمل وتقسم4-14 ،3-14 ،1-14 ،
التعاون الدويل45-14 ،40-14 ،38-14 ،
التمييز بين التحويالت الرأسمالية و18-15 ،
الشخصية 10-14 ،إىل  ،13-14اجلدول
2-14
الضرائب على الدخل والثروة ،وغيرهما-14 ،
 18إىل  ،39-15 ،24-14املثال 1-14
إلعداد بيانات ،5-14 ،اجلدول 1-14
املتنوعة49-14 ،
التحويالت الرأسمالية
اإلعفاء من الدين3-15 ،
تتألف املنح االستثمارية من 32-15 ،إىل
38-15
حتمل الدين 22-15 ،إىل  ،25-15اجلدول
2-15
التعريف2-15 ،
التمييز بين التحويالت اجلارية و18-15 ،
احلاالت والتصنيف ،3-15 ،اجلدول 2-14
املساعدة الفنية 39-14 ،إىل 41-14
مطالبات التأمين على غير احلياة تتضمن
األحداث الكارثية 26-15 ،إىل 31-15
التحويالت الشخصية
التعريف 10-14 ،إىل  ،11-14اجلدول 2-14
راجع أيضا التحويالت
مؤسسات تشارك يف توفير 12-14 ،إىل
13-14
حتويالت املغتربين ،املعامالت الدولية
تُدرَج يف ميزان املدفوعات16-14 ،
خدمات لألسر املعيشية12-14 ،
راجع أيضا التحويالت الشخصية
مرشد ملعدي اإلحصاءات15-14 ،
مصادر البيانات17-14 ،15-13 ،
املفهوم واملقاييس14-14 ،
التحويالت بال مقابل16-1 ،
حتويالت جارية أخرى4-14 ،
التدفقات
اشتقاق املراكز من 81-9 ،إىل -10 ،89-9
 ،84-10 ،18اإلطار  ،2-10املثال 1-9
حتويل بيانات املعامالت واملراكز املُعَبَّر عنها
بعملة واحدة إىل العملة املستخدمة يف،
22-1
تعريف 15-1 ،إىل 17-1
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الفهرس

مطابقة بيانات املراكز 131-3 ،إىل ،135-3
 ،39-4اجلدول 2-4
وقت قيد21-1 ،
التدفقات األخرى
التعريف17-1 ،
يف إطار إحصاءات مالية احلكومة ،م108-6
تراخيص اجملال اجلوي10-15 ،
الترتيبات اإلقليمية
احتادات العملة واالحتادات االقتصادية،
 74-8إىل 83-8
الترتيبات اجلمركية 84-8 ،إىل 86-8
الترتيبات اجلمركية 84-8 ،إىل 86-8
ترتيبات املشاركة بالوقت 8-15 ،إىل ،9-15
اجلدول 1-15
ترتيبات تأجير لفترات حمددة32-12 ،
ترتيبات تقاسم اإلنتاج ،اإلطار 1-10
الترحيل90-9 ،
ترخيص/تراخيص
استخدام حقوق امللكية الفكرية 119-12 ،إىل
 132-12 ،120-12إىل 133-12
استعمال نواجت البحوث والتطوير126-12 ،
استنساخ و/أو توزيع البرجميات احلاسوبية،
12-12
استنساخ و/أو توزيع املنتجات السمعية-
البصرية واملنتجات ذات الصلة128-12 ،
بيانات االستثمار األجنبي من 55-9 ،إىل
59-9
حقوق االمتياز والعالمات التجارية-12 ،
5-15 ،124
يف األصول غير املنتَجة وغير املالية،7-15 ،
12-15 ،10-15
تُسَّجل املعامالت على أساس صاف98-8 ،
تسجيل املعامالت على أساس إجمايل98-8 ،
التسعير التحويلي 24-11 ،إىل  ،28-11م56-4
إىل م ،58-4اجلدول 6-11
تسليم ظهر السفينة (فوب) .راجع التكلفة ،التأمين
والشحن /تعديل الواردات احملددة قيمتها
على أساس «فوب»
التسويات متعددة األطراف ،م 8-5إىل م،9-5
اجلدول م2-5
التشريع ،اإلحصائي 6-8 ،إىل 8-8
التصنيع التعاقدي6-12 ،
التصنيف املوحد للتجارة الدولية20-5 ،19-5 ،
التصنيف املوسع خلدمات ميزان املدفوعات،
اجلدول 1-3
تعاريف هياكل البيانات ،م 10-7إىل م،46-7
اجلدول م 4-7إىل م7-7
تعديل البيانات 32-8 ،إىل  91-8 ،37-8إىل
92-8
تعديل التبويب يف األصول واخلصوم

تتغير إقامتها 108-9 ،إىل 37-10 ،110-9
التعريف101-9 ،
تغير الشروط التعاقدية103-9 ،
التغيرات يف نوع الفئة105-9 ،
حسابات الذهب غير اخملصصة107-9 ،
طرح سبائك الذهب للتداول وسحبها من
التداول و106-9 ،
القروض القابلة للتداول102-9 ،
املعامالت يف األصول املوجودة104-9 ،
تعديالت التبويب9-11 ،
تعديالت التغطية8-11 ،
التعديالت على بيانات املسح املنسق لالستثمار
املباشر ،ألغراض إعداد بيانات حسابات
ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل،
 20-7إىل  ،22-7م ،5-4م21-5
تُعرَض على أساس مبدأ الوجهة،22-7 ،
اجلدول 1-7
التغطية 16-7 ،إىل 26-10 ،19-7
تقييم51-9 ،
املبادرات التي جتمع البيانات4-7 ،
تعريف العمالة األجنبية 35-12 ،إىل 36-12
التعريف املرجعي لالستثمار األجنبي املباشر،
 ،10-10 ،5-10 ،17-7م5-4
تعويضات العاملين
حتديد عالقة العمل 4-13 ،إىل 7-13
التعريف 3-13 ،إىل  ،4-13اجلدول 2-14
التعويضات العينية15-13 ،
الدخل األويل1-13 ،
ضرائب املنبع21-14 ،19-14 ،
يف إحصاءات مالية احلكومة ،م،89-6
م90-6
قيد 8-13 ،إىل  ،10-13املثال 1-13
مصادر البيانات ،نظام إبالغ بيانات
املعامالت الدولية 11-13 ،إىل 16-13
مصادر توفير معلومات ،املصادر الرسمية،
 19-13إىل 20-13
مصادر للمعلومات ،مسوح 17-13 ،إىل -13
21-13 ،18
مصدر للمعلومات ،بيانات االقتصادات
الشريكة22-13 ،
نماذج للبيانات لتقدير24-13 ،23-13 ،
تغير إقامة الشركة110-9 ،
التغيرات األخرى يف حساب األصول املالية
واخلصوم
األرباح احملتجزة و95-9 ،
إعادة التقييم92-9 ،
إعادة تنظيم الدين93-9 ،
اإللغاء والشطب 99-9 ،إىل 100-9
بيان املطابقة و113-9 ،112-9 ،
تعديل التبويب 101-9 ،إىل 107-9

التعريف ،الكشوف اإلحصائية91-9 ،13-1 ،
تغير اإلقامة 108-9 ،إىل 37-10 ،110-9
تغيرات يف حجم احتياطيات التأمين،
واملستحقات التقاعدية ،وخمصصات نظم
الضمانات املوحدة111-9 ،
التغيرات يف حجم ،98-9 ،اجلدول 6-9
الفائدة و97-9 ،
فئتين91-9 ،
املشتقات املالية و94-9 ،
معامالت يف األدوات غير القابلة للتداول و،
96-9
تقدير اإلجمايل للبيانات،14-7 ،58-2 ،23-2 ،
21-7
تقرير بنك التسويات الدولية الفصلي 63-9 ،إىل
64-9
تقييم
األدوات غير القابلة للتداول96-9 ،
استثمارات احلافظة 34-10 ،إىل ،38-10
 ،40-10إطار 3-10
أسهم حصص امللكية غير املدرجة يف
البورصة ،م 44-4إىل م56-4
البحوث والتطوير139-12 ،
خيارات االكتتاب املمنوحة للموظفين-10 ،
 59إىل 63-10
السلع 21-5 ،إىل ،10-11 ،1-11 ،26-5
 ،22-11 ،21-11اجلدول  ،3-11اجلدول
5-11
يف اإلحصاءات النقدية واملالية ،م 36-6إىل
م38-6
القروض املباعة بخصم84-10 ،
مراكز ومعامالت االستثمار املباشر17-10 ،
إىل 19-10
املساعدة الفنية 41-14 ،إىل 42-14
املشتقات املالية 56-10 ،94-9 ،إىل -10
 ،58إطار 5-10
معامالت التمويل االستثنائي 9-16 ،إىل
 ،10-16اجلدول 2-16
تقييم أسهم حصص امللكية غير املدرجة يف
البورصة ،م 44-4إىل م55-4
التكلفة ،التأمين والشحن (سيف) على حدود
املستورد— أم بالقيمة من نوع تسليم ظهر
السفينة (فوب)22-5 ،
تعديالت22-11 ،21-11 ،
توزيعات األرباح
األرباح احملتجزة و49-13 ،43-13 ،
تاريخ تداول األسهم بدون أرباح موزعة-13 ،
 74إىل 77-13
التقدير41-13 ،39-13 ،
دخل االستثمار 25-13 ،1-13 ،إىل ،28-13
اجلدول  ،1-13الشكل البياين 1-13

الفهرس
دخل االستثمار الذي يُعزى إىل حملة أسهم
صناديق االستثمار 82-13 ،إىل 90-13
صايف فائض التشغيل ملؤسسات التأمين و،
52-13
توزيعات األرباح الزائدة 78-13 ،إىل ،79-13
املثال 2-13
توزيعات األرباح املستترة ،م 59-4إىل م61-4
التوصيات الدولية بشأن إحصاءات السياحة
(77-12 ،76-12 ،)2008
توصيات بشأن إحصاءات الهجرة الدولية،
219-3 ،217-3
توقيت قيد
التدفقات21-1 ،
تغيير امللكية و4-3 ،
عدم االتساق بين الصادرات والواردات47-7 ،
يف إحصاءات التجارة الدولية للبضائع6-5 ،
يف إحصاءات الدين اخلارجي ربع السنوية،
39-7
يف نظام إبالغ بيانات املعامالت الدولية،
 22-4إىل 26-4

جيم

جدول زمني مسبق37-8 ،
جهات الوساطة املالية ،املنتسبة اخملتارة-10 ،
 13إىل 14-10

حاء

حداثة ،4-17 ،اإلطار 1-17
احلساب اجلاري
أعراف اإلشارات يف ،اجلدول 11-8
ربطها بالبيانات املقابلة لها يف نظام
احلسابات القومية ،م 11-6إىل م 21-6
مسك الدفاتر بنظام20-1 ،
مطالبات وأقساط التأمين على غير احلياة،
 26-15إىل 27-15
املعامالت ،الفئة واإلبالغ99-8 ،
يعرض24-1 ،
احلساب الرأسمايل
إبالغ بيانات وأنواع املعامالت يف99-8 ،
أعراف اإلشارات ،اجلدول 10-8
اقتناء األصول غير املنتَجة وغير املالية
والتصرف فيها 4-15 ،إىل 17-15
التحويالت الرأسمالية 18-15 ،إىل 40-15
التعريف1-15 ،
مقارنة بتلك التي يغطيها نظام احلسابات
القومية ،م 22-6
يعرض24-1 ،
احلساب املايل
احتياطيات التأمين الفنية ،م 32-2إىل 34-2
بيانات نظام إبالغ بيانات املعامالت الدولية

عن56-4 ،
تُسجَّل املعامالت يف100-8 ،
التعريف1-10 ،
التغييرات يف أعراف اإلشارات،102-8 ،
اجلداول  10-8إىل 11-8
راجع أيضا حساب التغيرات األخرى يف
األصول واخلصوم املالية
الرصيد ،102-8 ،اجلدول 9-8
الروابط بمجموعات البيانات االقتصادية
الكلية ،م 23-6إىل م26-6
فئات األدوات ،2-10 ،راجع أيضا فئة معينة
الفئات الوظيفية ،2-10 ،راجع أيضا فئة
معينة
النطاق1-10 ،
حساب بقية العامل
إحصاءات التجارة الدولية للبضائع و40-5 ،
بيان ميزان املدفوعات و3-1 ،2-1 ،
احلسابات األخرى مستحقة القبض/الدفع —
أخرى ،جمع بيانات 88-10 ،إىل 91-10
احلسابات الدولية
إعداد ونشر 27-1 ،إىل 28-1
تتألف من13-1 ،1-1 ،
التصنيفات املستخدمة 24-1 ،إىل 25-1
الروابط بين احلسابات القومية ،م 1-6إىل
م30-6
روابط مع اإلحصاءات النقدية واملالية ،م-6
 31إىل م53-6
مسك الدفاتر بنظام19-1 ،
مصادر البيانات املستخدمة يف إعداد26-1 ،
املعامالت يف16-1 ،
حسابات الذهب
غير اخملصصة99-10 ،107-9 ،
كأصول احتياطية99-10 ،
احلسابات القومية ،نظام
دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار
الدويل يف طبعته السادسة و2-1 ،
الروابط بين احلسابات الدولية ،م 1-6إىل
م30-6
حسابات بالنقد األجنبي ،نظام إبالغ بيانات
املعامالت الدولية و 30-4 ،5-4 ،إىل
37-4
حسابكم لدينا (فوسترو)22-4 ،5-4 ،
حسابنا لديكم (نوسترو)5-4 ،
حصص امللكية األخرى 70-10 ،إىل 71-10
حصص ملكية املساهمين46-9 ،
حقوق السحب اخلاصة ،92-10 ،اجلدول 1-10
حقوق املياه10-15 ،
احلكومة العامة31-9 ،
بيانات النفقات واإليرادات اجلارية األخرى،
15-6
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الدين اخلارجي للقطاع العام 16-6 ،إىل
24-6
مصادر البيانات 4-6 ،إىل  9-6 ،7-6إىل
11-6
املعلومات عن املعامالت املرتبطة بالسفارات
والدفاع 12-6 ،إىل 14-6

خاء

اخلدمات
تبويب اخلدمات ،اجلدول 1-3
التجارة اإللكترونية 158-12 ،إىل 161-12
اخلدمات األخرى 83-12 ،إىل 161-12
راجع أيضا اخلدمات ،مسوح
السفر 67-12 ،إىل 82-12
الصناعة التحويلية ،للمدخالت املادية
اململوكة آلخرين 5-12 ،إىل 25-12
يف نظام احلسابات القومية ،م13-6
النقل 26-12 ،إىل 66-12
يغطي 1-12 ،إىل 4-12
اخلدمات ،مسوح
البناء 67-3 ،إىل 92-3 ،69-3
التأمين 70-3 ،إىل 78-3
السفر 54-3 ،إىل 66-3
الشحن والتأمين على الواردات 79-3 ،إىل
82-3
الصناعة التحويلية للمدخالت املادية اململوكة
آلخرين 15-3 ،إىل 17-3
الصيانة واإلصالح 18-3 ،إىل 20-3
املالية 89-3 ،إىل 91-3
معاشات التقاعد 83-3 ،إىل 88-3
مقدمة 10-3 ،إىل 14-3
النقل 21-3 ،إىل 53-3
خدمات االتصاالت والكمبيوتر واملعلومات-15 ،
 ،10اجلدول  .4-12راجع أيضا اخلدمات
األخرى
اخلدمات األخرى
تعريف وأنواع ،83-12 ،4-12 ،اجلدول -12
 .4راجع أيضا أنواع حمددة
مصادر وطرق جمع البيانات 84-12 ،إىل
 ،90-12اجلدول 4-12
خدمات األعمال األخرى 145-12 ،إىل -12
 ،150اجلدول 4-12
راجع أيضا اخلدمات األخرى
خدمات البريد وتسليم الرسائل باليد 53-3 ،إىل
26-12
خدمات بناء باخلارج99-12 ،96-12 ،
إثبات وجود عالقة رب عمل  /عامل،98-12 ،
6-13 ،101-12
االستمارة النموذجية جلمع املعلومات،68-3 ،
69-3
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الفهرس

اإلقامة 65-8 ،إىل  ،94-12 ،67-8اجلدول
7-8
بند خدمات أخرى ،92-3 ،اجلدول 1-3
راجع أيضا خدمات أخرى
يف االقتصاد املبلِّغ99-12 ،97-12 ،
كنشاط استثمار مباشر 92-12 ،إىل 94-12
مثال قيود ميزان املدفوعات التي يتعين قيدها
لنشاط البناء100-12 ،
مصدر البيانات ،اجلدول 4-12
يشمل67-3 ،
خدمات التأمين
االستمارة النموذجية77-3 ،72-3 ،71-3 ،
تشمل ،70-3 ،اجلدول 1-3
راجع أيضا معامالت ومراكز التأمين
على الواردات 79-3 ،إىل ،46-12 ،82-3
اجلدول 2-12
مصادر البيانات،75-3 ،74-3 ،37-3 ،
 77-3إىل  ،37-14 ،35-1 ،78-3م-2
 ،37م ،4-2م ،5-2اجلدول 4-12
خدمات السفر
راجع أيضا مسوح األفراد املسافرين للخارج
الطلبة و-12 ،72-12 ،239-3 ،215-3 ،
 ،78اجلدول  ،3-3اجلدول  ،8-8اجلدول
2-14
املرضى و،78-12 ،72-12 ،215-3 ،
اجلدول 8-8
مسوح 54-3 ،إىل 66-3
مصادر وطرق جمع البيانات 68-12 ،إىل
 ،82-12اجلدول 3-12
الوصف والتبويب67-12 ،
خدمات الشحن
تعديل الواردات 79-3 ،إىل 37-12 ،82-3
التعريف 35-12 ،إىل 36-12
تقدير خدمات الشحن املتصلة بصادرات
وواردات ،اجلداول  1-12و2-12
اخلدمات الشخصية والثقافية والترويحية ،اجلدول
 ،4-12راجع أيضا اخلدمات األخرى
اخلدمات الصحية ،48-6 ،اجلدول 8-8
خدمات الصناعة التحويلية للمدخالت املادية
اململوكة آلخرين
التمييز بين تلك قيد املتاجرة19-12 ،
جمع البيانات 15-3 ،إىل 20-12 ،16-3
إىل 25-12
النطاق والتعريف 5-12 ،إىل 19-12
خدمات الصيانة واإلصالح 18-3 ،إىل ،20-3
اجلدول  .4-12راجع أيضا اخلدمات
األخرى
اخلدمات املالية
مصدر البيانات 105-12 ،90-3 ،إىل -12
 ،107اجلدول 4-12

نطاق102-12 ،89-3 ،
هوامش الربح من معامالت البيع والشراء—
خدمات النقد األجنبي 108-12 ،إىل
118-12
خدمات املعلومات92-3 ،
خدمات النقل
أجرة نقل الركاب 30-3 ،إىل 47-12 ،31-3
إىل 50-12
األخرى 41-12 ،إىل 42-12
أنشطة الشركات املُشَّغِلة املقيمة 51-12 ،إىل
54-12
أنشطة الشركات املُشَّغِلة غير املقيمة55-12 ،
إىل 60-12
البريد وتسليم الرسائل باليد53-3 ،
بيانات نظام إبالغ بيانات املعامالت الدولية
عن52-4 ،
ترتيبات التأجير واالستئجار 28-12 ،إىل
34-12
خدمات الشحن 35-12 ،إىل 38-12
خدمات نقل الركاب38-12 ،
راجع أيضا املعدات املتنقلة
السكك احلديدية48-3 ،
شركات الطيران الدولية 42-3 ،إىل 47-3
عقود التأجير شاملة اخلدمات34-12 ،
مسوح 24-3 ،إىل 29-3
مصادر البيانات ،43-12 ،اجلدول 1-12
معاجلة ميزان املدفوعات للعاملين يف ،اجلدول
8-8
النطاق 21-3 ،إىل 26-12 ،23-3
النقل البحري الدويل 32-3 ،إىل 41-3
وسائل النقل األخرى 49-3 ،إىل 52-3
خدمات النقل البري51-3 ،50-3 ،
خدمات النقل اجلوي
اتفاقات املشاركة يف الرموز38-12 ،
إقامة الشركات متعددة األقاليم 68-8 ،إىل
4-10 ،69-8
بيانات أجرة نقل الركاب،28-3 ،24-3 ،
 30-3إىل 47-12 ،31-3إىل ،50-12
66-12
ترتيبات التأجير34-12 ،28-12 ،
مسوح47-3-42-3 ،
النقل املشترك 48-12 ،38-12 ،إىل49-12
خدمات الوساطة املالية املقيسة بصورة غير
مباشرة
التعريف ،105-12 ،89-3 ،م 1-3إىل م3-3
دخل الفائدة و62-13 ،
السالبة ،م15-3
سعر الفائدة املرجعي ،م ،2-3م 7-3إىل
م ،10-3م 17-3إىل م20-3
صادرات ،م ،4-3م ،11-3م،12-3

اجلدول م1-3
القيود املدرجة يف ميزان املدفوعات ،اإلطار
م1-3
مصدر البيانات ،م ،24-3م ،24-3م،26-3
اجلدول 4-12
واردات ،م ،5-3م ،13-3م ،14-3اجلدول
م2-3
خدمات نقل الركاب
البيانات عن أجرة نقل الركاب،28-3 ،24-3 ،
 30-3إىل  47-12 ،31-3إىل 50-12
تقدير66-12 ،53-12 ،
جمع بيانات 30-3 ،إىل ،213-3 ،31-3
 47-12إىل 59-12 ،50-12
خدمات الوساطة املالية املقيسة بصورة غير
مباشرة .راجع خدمات الوساطة املالية
املقيسة بصورة غير مباشرة
خيارات االكتتاب املمنوحة للموظفين
تعريف وخصائص 53-10 ،إىل 55-10
تقييم وتسجيل 59-10 ،إىل 63-10
الدين اخلارجي و39-7 ،

دال

دخل االستثمار
تعريف25-13 ،
حساب األرباح املُعاد استثمارها 43-13 ،إىل
61-13
العناصر26-13 ،
كدخل أويل1-13 ،
مسوح،135-3 ،131-3 ،123-3 ،121-3 ،
139-3
مصادر بيانات 32-13 ،إىل 38-13
من األرباح املوزعة 74-13 ،إىل 80-13
من الرسوم املطبقة على إقراض األوراق املالية
بدون ضمان نقدي 91-13 ،إىل 94-13
من الفائدة املستحقة 62-13 ،إىل 73-13
نموذج بيانات لتقدير 39-13 ،إىل 42-13
يُبوَّب بحسب الفئات الوظيفية 27-13 ،إىل
 ،31-13اجلدول 1-13
يُعزى إىل حملة األسهم أو الوحدات يف صناديق
االستثمار 81-13 ،إىل 90-13
الدخل األويل
اآلخر94-13 ،
التعريف1-13 ،
راجع أيضا تعويضات العاملين؛ دخل
االستثمار
الريع 101-13 ،إىل 104-13
الريع واإليجار 105-13 ،إىل 108-13
الضرائب والدعم يف 96-13 ،إىل 100-13
يف نظام احلسابات القومية ،م 16-6إىل
م19-6

الفهرس
مكمالت أقساط التأمين ،م 29-2إىل م31-2
الدخل األويل اآلخر ،95-13 ،94-13 ،اجلدول
1-13
الدخل الثانوي
التأمين ضمن 32-14 ،إىل  ،37-14م20-2
إىل م28-2
التحويالت اجلارية األخرى 18-14 ،إىل
23-14
التحويالت اجلارية املتنوعة49-14 ،
التحويالت الشخصية 10-14 ،إىل 13-14
حتويالت املغتربين 14-14 ،إىل 17-14
التعاون الدويل 38-14 ،إىل 48-14
التعريف والنطاق 1-14 ،إىل 4-14
املساهمات االجتماعية واملزايا االجتماعية،
 24-14إىل 31-14
مصدر بيانات 6-14 ،إىل 9-14
مطابقة يف نظام احلسابات القومية ،م،20-6
م21-6
دخل امللكية ،م17-6
الدعم
التعريف ،م95-6
روابط ببيانات إحصاءات مالية احلكومة،
م96-6
املنتجات واإلنتاج 96-13 ،1-13 ،إىل
100-13
الدُفعات التدريجية86-10 ،
دليل إحصاءات التجارة الدولية يف اخلدمات لعام
 ،92-3 ،2010اجلدول 1-3
دليل إحصاءات مالية احلكومة ،م54-6
دليل اإلحصاءات املالية والنقدية واملرشد إىل
إعدادها29-9 ،12-9 ،3-9 ،
دليل فراسكاتي :ممارسة موحدة مقترحة من
أجل مسوح البحث والتطوير التجريبي،
138-12
الدين ،املضمون من احلكومة ،تُدرَج البيانات،
16-6
الدين اخلارجي للقطاع العام
االئتمان والقروض من صندوق النقد الدويل،
19-6
تقسيمات أجل االستحقاق23-6 ،
تكوين العمالت22-6 ،
العناصر القياسية 20-6 ،إىل  ،21-6اجلدول
1-6
مكتب إدارة الدين و 16-6 ،إىل 17-6

ذال

الذهب ،غير النقدي
التعريف33-11 ،
مصدرا للبيانات 34-11 ،إىل 35-11

راء

الربط بين أوراق مالية208-3 ،
رسوم ترخيص حقوق االمتياز والعالمات
التجارية12-12 ،
الرسوم والعموالت37-13 ،165-3 ،
رموز خاصة /حمايدة16-4 ،
رؤوس األموال املارة ،م 33-4إىل م35-4
الريع
األراضي التي تستخدمها احلكومات األخرى،
104-13
التعريف106-13 ،101-13 ،
التمييز بين اإليجار 105-13 ،إىل 108-13
حقوق استخدام الرياضيين و105-13 ،
الدخل األويل1-13 ،117-3 ،
املرتبط بملكية املوارد الطبيعية،102-13 ،
103-13
يشمل 102-13 ،إىل 104-13

زين

الزراعة ،عالقة عمل يف4-13 ،
زيادة نتائج العينة 22-8 ،إىل 24-8

سين

سبائك الذهب
التعريف106-9 ،
طرح سبائك الذهب للتداول وسحبها من
التداول ،98-10 ،106-9 ،26-6 ،اجلدول
6-9
كأصول احتياطية99-10 ،94-10 ،
سجل السفن33-3 ،
السجل العام ،ميزان املدفوعات
االحتفاظ وحتديثه19-2 ،16-2 ،
التعريف8-2 ،
عملية إنشاء 11-2 ،إىل 12-2
املصادر التي يمكن استخدامها لبناء9-2 ،
إىل 10-2
نطاقه17-2 ،15-2 ،
السفارات واملنشآت الدبلوماسية
تعويضات العمل التي تُدفع للعمالة و-12 ،
21-13 ،16-13 ،156
اخلدمات احلكومية 12-6 ،إىل -12 ،13-6
 152إىل 154-12
املعامالت بين 94-3 ،إىل 97-3
معامالت يف األراضي15-15 ،
سلطات املوانئ4-8 ،5-6 ،
السلطات النقدية24-9 ،23-9 ،
السلع واخلدمات احلكومية غير املدرجة يف
موضع آخر
اإلنفاق احلكومي يف اخلارج 150-12 ،إىل
151-12
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تقديم املساعدة الفنية واملعونة 156-12 ،إىل
157-12
راجع أيضا اخلدمات األخرى
نفقات احلكومات األجنبية يف االقتصاد القائم
بإعداد البيانات 152-12 ،إىل 155-12
السندات بدون قسائم36-10 ،
سندات الدين
استثمار احلافظة32-10 ،
بخصم36-10 ،
بعالوة36-10 ،
التعريف32-10 ،158-3 ،
قيد مستحقات الفائدة 69-13 ،إىل 72-13
قيمة36-10 ،
مدفوعات قسائم70-13 ،
يعدل تبويبها من قروض إىل102-9 ،
سندات امللكية
التعريف32-10 ،
التقييم ،م36-6
سهولة االطالع على اإلحصاءات،28-1 ،9-1 ،
 8-17 ،1-17إىل  ،12-17أ 1-17

شين

شركات اإليداع األخرى
اإلحصاءات النقدية واملالية،15-9 ،12-9 ،
م ،33-6م ،39-6م43-6
مطابقة مع عناصر وضع االستثمار الدويل،
 ،15-9م 49-6إىل م ،50-6اجلدول
م3-6
امليزانية العمومية القطاعية ،14-9 ،اجلدول
1-9
شركات حتويل األموال13-14 ،12-14 ،
شركات تلقي الودائع
بيانات العملة والودائع72-10 ،
جهات الوساطة املالية10.13 ،3.153 ،
صايف فائض التشغيل13.53 ،
جمموعات بيانات اإلحصاءات االقتصادية
الكلية يف وضع االستثمار الدويل11-9 ،
إىل  19-9 ،12-9إىل 20-9
معلومات عن الدين اخلارجي78-10 ،
الشركات املالية األخرى
اإلحصاءات النقدية واملالية،21-9 ،12-9 ،
م ،33-6م 40-6إىل م ،42-6م44-6
الدين اخلارجي78-10 ،
العملة والودائع72-10 ،
الشركات اململوكة للحكومة7-6 ،
الشطب 99-9 ،إىل 112-9 ،100-9
الشيكات السياحية
جمع البيانات عن 60-3 ،إىل 71-12 ،63-3
قيود نظام إبالغ املعامالت الدولية،30-4 ،
35-4 ،33-4
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صاد

صايف حتمل اخلصوم103-8 ،20-1 ،
صايف السهو واخلطأ
التحليل بمرور الوقت 93-8 ،إىل 96-8
التعديالت و92-8 ،91-8 ،
التعريف88-8 ،23-1 ،
السالب102-8 ،
يؤدي إىل ،حتليل ميزان املدفوعات،89-8 ،
90-8
صايف قيمة األصول ،م ،44-4م 50-4إىل م52-4
صناديق االستثمار
أساليب التقدير االستقرائي42-13 ،41-13 ،
التعريف والسمات-13 ،15-10 ،13-10 ،
81-13 ،80
حساب األرباح املُعاد استثمارها 43-13 ،إىل
61-13
دخل االستثمار الذي يُعزى إىل 82-13 ،إىل
89-13
الكيانات ذات الغرض اخلاص و16-10 ،
صندوق النقد الدويل
إطار تقييم جودة البيانات،6-17 ،1-17 ،
 ،7-17اإلطار 1-17
االقتراض من ،ضمن التمويل االستثنائي،
7-16
اإلقراض للصندوق 105-10 ،إىل 109-10
البيانات الثنائية التي يجمعها ،املسح املنسق
الستثمارات احلافظة 9-7 ،4-7 ،إىل
 ،13-7م21-5
البيانات الثنائية التي يجمعها ،املسح املنسق
لالستثمار املباشر 16-7 ،إىل ،19-7
م ،5-4م ،21-5اجلدول 1-7
مصادر البيانات 1-7 ،إىل 22-7
املعيار اخلاص لنشر البيانات37-7 ،
النظام العام لنشر البيانات37-7 ،
هيكل ترميز ميزان املدفوعات ،م 1-7إىل م-7
 ،9اجلدول م1-7
وضع االحتياطي يف101-10 ،93-10 ،
يوصي بأن تقدم البيانات الوصفية،38-8 ،
39-8
صندوق النقد الدويل .راجع صندوق النقد الدويل

ضاد

الضخ املستتر حلصص امللكية ،م62-4
الضرائب
استخدام البيانات 45-6 ،إىل 47-6
الرأسمالية 39-15 ،إىل 41-15
على الدخل والثروة 18-14 ،إىل ،23-14
اجلدول  ،1-14املثال 1-14
على املنتجات واإلنتاج 96-13 ،1-13 ،إىل
100-13

املصدر الرئيسي لإليرادات بالنسبة ملعظم
وحدات احلكومة ،15-6 ،م 69-6إىل
م ،74-6اجلدول م6-6
املقتطعة من أجور ورواتب العمالة األجنبية،
 102-3إىل 103-3
ضرائب الدخل .راجع الضرائب على الدخل
الضرائب الرأسمالية 38-15 ،إىل 40-15

طاء

الطبعة السادسة من دليل ميزان املدفوعات
ووضع االستثمار الدويل
اتفاقات إعادة شراء األوراق املالية باعتبارها
قروضا81-10 ،182-3 ،
استخدام البيانات احملاسبية لشركات التأمين
يف ،34-14 ،م ،18-2م ،41-2اإلطار
م ،1-2اإلطار م4-2
أسعار املعامالت الفعلية لتحويالت املوارد،
 ،25-11م 56-4إىل 57-4
إطار املفاهيم 12-1 ،1-1 ،إىل 14-1
أعراف إشارات املوجب والسالب،102-8 ،
 ،103-8اجلداول  10-8إىل 11-8
بإعداد بيانات عن قيم خدمات التصنيع،
16-3
بتقديم املساعدة الفنية واملعونة156-12 ،
تبويب اخلدمات وفقا ،92-3 ،اجلدول 1-3
حتديد صلة وصل بين مشتري وبائع يف أسواق
األسهم49-10 ،
حتويل املراكز واملعامالت بالعمالت األجنبية،
141-3
تخصيص حقوق السحب اخلاصة92-10 ،
الترتيبات اإلقليمية74-8 ،
تقيد خيارات االكتتاب54-10 ،
التقييم40-10 ،
تكوين عمالت األصول واخلصوم،22-6 ،
40-13
توصيات النظام احملاسبي 19-1 ،إىل 22-1
خدمات الشحن37-12 ،35-12 ،
خدمات الصناعة التحويلية11-12 ،5-12 ،
دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار
الدويل ،الطبعة اخلامسة من دليل ميزان
املدفوعات إىل الطبعة السادسة من دليل
ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل،
 102-8 ،10-1إىل  ،103-8امللحق ،1
اجلداول  10-8إىل 11-8
روابط احلسابات الدولية مع اإلحصاءات
النقدية واملالية ،40-10 ،م 31-6إىل
م53-6
صناديق االستثمار15-10 ،
عالقات االستثمار املباشر،7-10 ،16-7 ،
م2-4

الغرض1-1 ،
القروض املمنوحة بفائدة ميسرة80-10 ،
قيد السلع برسم األمانة يف ميزان املدفوعات،
7-3
قيد املعامالت يف املشتقات املالية،49-10 ،
56-10
الكيانات ذات الغرض اخلاص16-10 ،
لتقييم التدفقات املالية لالستثمار املباشر،
16-10
املبادئ التوجيهية الدولية إلحصاءات التجارة
الدولية للبضائع و 3-5 ،إىل 16-5 ،5-5
إىل  ،17-5اجلدول 1-5
املرشد و1-1 ،
معامالت البحوث والتطوير،126-12 ،
128-12
معامالت التمويل االستثنائي 1-16 ،إىل
 ،8-16اجلدول 1-16
منتجات ومعاملة امللكية الفكرية،4-12 ،
 ،120-12اجلدول 1-3
نظام احلسابات القومية لعام  2008و،2-1 ،
م2-6إىل م30-6
نفقات السفر والسياحة 78-12 ،إىل 80-12
الوحدات املصرفية اخلارجية (أفشور)،
149-3
يصنِّف األوراق املالية158-3 ،
ينقسم االقتصاد يف إحصاءات مالية احلكومة
إىل خمسة قطاعات ،م57-6
الطبعة السادسة من دليل ميزان املدفوعات
ووضع االستثمار الدويل ،راجع الطبعة
السادسة من دليل ميزان املدفوعات
ووضع االستثمار الدويل
طرح سبائك الذهب للتداول وسحبها من التداول،
98-10 ،106-9 ،26-6

عين

العرض بموجب مبدأ الوجهة ،22-7 ،اجلدول
1-7
العقود
اتفاقات التحويل 11-15 ،إىل 13-15
األصول القابلة للتداول11-15 ،
تغير الشروط التعاقدية103-9 ،
نوع10-15 ،7-15 ،
عقود استئجار السفينة على أساس الرحلة،
33-12 ،45-3
عقود التأجير
األصول غير املنتَجة غير املالية،3-15 ،
 ،12-15م105-6
ترتيبات املشاركة بالوقت،9-15 ،8-15 ،
اجلدول 1-15
التشغيلي 143-12 ،إىل 105-13 ،146-12
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إىل 107-13
التمويلي 149-12 ،82-10 ،إىل 150-12
شاملة اخلدمات34-12 ،
غير شاملة اخلدمات34-12 ،
للموارد الطبيعية ،147-12 ،اإلطار 1-10
ملنصات النفط املتنقلة150-12 ،149-12 ،
معدات النقل 29-12 ،28-12 ،إىل 31-12
يشمل10-15 ،7-15 ،
عقود التأجير التمويلي82-10 ،
العالمات التجارية
بيع4-15 ،
رسوم ترخيص 124-12 ،إىل 125-12
عمال احلدود ،راجع العمالة األجنبية
العمالة املوسمية99-3 ،
عملة أجنبية49-8 ،
العملة والودائع 72-10 ،إىل  ،75-10اجلدول
2-14
عمليات الفرع
ترتيبات تقاسم اإلنتاج ،اإلطار 1-10
شركة البناء ،مشكالت عند حتديد اقتصاد
إقامة الشركة و 65-8 ،إىل -12 ،67-8
 93إىل  ،101-12 ،95-12اجلدول 7-8
ملكية معدات النقل28-12 ،
املؤسسات التي تعمل كوحدة واحدة عبر
االقتصادات املتعددة 68-8 ،إىل ،70-8
4-10
عملية إعداد البيانات
جتميع للبيانات من جمموعة متنوعة من
املصادر 11-8 ،إىل 15-8
الهيئات اخملتلفة التي قد تشارك يف4-8 ،
عوامل زيادة النتائج24-8 ،22-8 ،

فاء

الفائدة
اآلثار املترتبة على معاملة97-9 ،
األرباح احملتجزة34-13 ،
تخصيصات حقوق السحب اخلاصة،92-10 ،
اجلدول 1-10
تغير الشروط التعاقدية يف103-9 ،
دخل االستثمار و 27-13 ،إىل ،31-13
اجلدول 1-13
سعر الفائدة املرجعي متغير رئيسي عند إعداد
بيانات خدمات الوساطة املالية املقيسة
بصورة غير مباشرة ،م 7-3إىل م،10-3
م 17-3إىل م20-3
فائدة ميسرة80-10 ،
يف سندات الدين36-10 ،
قيد رسم إقراض األوراق املالية باعتباره،
 91-13إىل 94-13
كمصروفات يف إحصاءات مالية

احلكومة ،م94-6
املتأخرات 67-13 ،إىل 68-13
املستحقة 62-13 ،79-10 ،إىل 73-13
الفائدة اخلالصة62-13 ،26-13 ،
فائض التشغيل الصايف 49-13 ،47-13 ،إىل
53-13
الفئات االقتصادية الواسعة20-5 ،19-5 ،

قاف

قاعدة البيانات املركزية ،اإلطار 4-10
قاعدة بيانات األوراق املالية على أساس كل ورقة
مالية
إعداد إحصاءات وضع االستثمار الدويل،
72-9 ،71-9
اقتصادات منطقة اليورو ،اإلطار 4-10
بيانات استثمارات احلافظة 43-10 ،إىل
45-10
التعريف والنطاق44-10 ،43-10 ،
القروض
استحقاق الفائدة على79-10 ،
جمع البيانات 76-10 ،إىل 84-10
لصندوق النقد الدويل 105-10 ،إىل 109-10
متأخرات79-10 ،
املمنوحة بفائدة ميسرة80-10 ،
قروض الذهب ومبادالت الذهب-10 ،81-10 ،
 98-10 ،88إىل  ،99-10اجلدول 3-10
القيمة االسمية96-9 ،
القيمة الدفترية لألرصدة الذاتية،51-9 ،19-7 ،
 ،88-9م ،48-4م49-4

كاف

كتيب عن استخراج مقاييس رأسمالية ملنتجات
امللكية الفكرية138-12 ،137-12 ،
الكشوف املالية للشركات
االستثمار املباشر و 41-9 ،إىل 51-9 ،44-9
استثمارات احلافظة /االستثمارات األخرى و،
53-9
توفير معلومات مفيدة يف تقدير بنود يف وضع
االستثمار الدويل ،40-9 ،اجلدول 5-9
املتاحة لالطالع العام 45-9 ،إىل 46-9
من خالل القنوات الرسمية 47-9 ،إىل 54-9
الكيانات ذات الغرض اخلاص ،م 25-4إىل م-4
 ،32اإلطار م1-4

الم

الالجئين79-12 ،

ميم

مبدأ الطرف املقابل يف املعاملة ،م 5-5إىل م-5
 ،7م ،18-5اجلدول م1-5
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املتاجرة
بيانات حسب االقتصادات الشريكة ،م،31-5
م32-5
تسجيل يف ميزان املدفوعات 30-11 ،إىل
31-11
التعريف29-11 ،8-3 ،
جمع البيانات عن32-11 ،9-3 ،
املطابقة بين إحصاءات التجارة الدولية
للبضائع ( )2010ودليل ميزان املدفوعات
ووضع االستثمار الدويل (الطبعة السادسة)
مقابل خدمات الصناعة التحويلية19-12 ،
جمالس لالستثمار األجنبي 38-6 ،إىل 41-6
اجمللس الدويل للمعايير احملاسبية60-10 ،
جممع البيانات املشترك إلحصاءات الدين
اخلارجي،35-9 ،42-7 ،41-7 ،36-7 ،
75-9
جمموعة املؤسسات احمللية ،46-13 ،م10-4
إىل م12-4
املدفوعات املسددة لقاء احلصول على حقوق البث
املباشر 128-12 ،إىل 129-12
مراكز
اشتقاق من املعامالت 81-9 ،إىل ،89-9
 ،84-10 ،18-10اإلطار  ،2-10املثال
1-9
بيان املطابقة 131-3 ،إىل 135-3
حتويل بالعمالت األجنبية141-3 ،22-1 ،
التعريف18-1 ،15-1 ،
املرجع بيانات املعامالت الدولية يف حتويالت
املغتربين :مرشد ملعدي اإلحصاءات
ومستخدميها15-14 ،
مرشد .راجع مرشد جتميع بيانات ميزان
املدفوعات ووضع االستثمار الدويل
مرشد جتميع بيانات ميزان املدفوعات ووضع
االستثمار الدويل (املرشد)
إعداد5-1 ،
حتديد معامل منهجية إعداد إحصاءات8-1 ،
الطبعة السادسة من دليل ميزان املدفوعات
ووضع االستثمار الدويل و1-1 ،
الغرض من 1-1 ،إىل 4-1
حمتوى وهيكل 9-1 ،إىل 11-1
نطاق 6-1 ،إىل 7-1
املساعدات اإلنمائية
االقتصادات املتلقية ،قياس 30-6 ،إىل 35-6
يف االقتصادات املانحة ،قياس،28-6 ،
29-6
نظام إبالغ جلنة املساعدة اإلنمائية29-7 ،
إىل 35-7
املساعدة اإلنمائية الرسمية157-12 ،29-7 ،
مساعدة تعليمية35-6 ،
املساعدة الفنية
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االستمارة ،120-3 ،االستمارة 16
أشكال 38-14 ،إىل 43-14
أمثلة على إبالغ يف ميزان املدفوعات-14 ،
 ،48األمثلة  2-14إىل 5-14
بعثات طويلة األجل التي تمولها احلكومة
املانحة ،املثال 5-14
مصدر البيانات 45-14 ،إىل 47-14
املنح والتبرعات املرسلة إىل املؤسسات
احمللية غير الهادفة للربح التي تخدم األسر
املعيشية ،املثال 4-14
موظفو املساعدة الفنية الذين يعملون لدى
اجلهات املانحة ،املثال 2-14
موظفو املساعدة الفنية الذين يعملون لدى
احلكومة املتلقية ،املثال 3-14
املساهمات االجتماعية واملزايا االجتماعية-14 ،
 24إىل 31-14
مسح األوراق املالية يف حيازة املنظمات الدولية،
10-7
مسح األوراق املالية املقتناة كاحتياطيات بالنقد
األجنبي10-7 ،
مسح لتدفقات رؤوس األموال اخلاصة ،اإلطار
2-2
مسك الدفاتر بنظام القيد املزدوج97-8 ،19-1 ،
املسوح
إجراء مسح جتريبي50-2 ،
تدقيق البيانات التي تم جمعها والتحقق من
صحتها 63-2 ،إىل 69-2
تصميم االستبيان 42-2 ،إىل 45-2
اجلدول زمني 46-2 ،4-2 ،إىل 55-2
حلقات تدريبية52-2 ،
راجع أيضا اخلدمات ،مسوح
السلطة القانونية 5-2 ،إىل 6-2
عيوب 76-2 ،إىل 79-2
مزايا 70-2 ،إىل 75-2
معدالت الردود 56-2 ،إىل 62-2
مقدمة 1-2 ،إىل 3-2
املناقشات مع اجمليبين الرئيسيين46-2 ،
إىل 51-2
مسوح األسر املعيشية
إحصاءات الهجرة من 215-3 ،إىل 225-3
إنفاق237-3 ،
تغطية تأمين من78-3 ،
دخل240-3 ،
ألصولها وخصومها املالية اخلارجية77-9 ،
املصادر املوصوفة جلمع بيانات213-3 ،
املعامالت املرتبطة بالعمالة األجنبية،
107-3
مسوح األفراد املسافرين للخارج 226-3 ،إىل
 ،236-3اجلدول 4-3
مسوح احلدود20-13 ،73-12 ،

مسوح املؤسسات .راجع املسوح
املشتقات .راجع املشتقات املالية
املشتقات املالية
التعريف52-10 ،209-3 ،
املراكز واملعامالت 56-10 ،94-9 ،إىل
 ،58-10اإلطار 5-10
مصادر البيانات 210-3 ،إىل -10 ،211-3
 64إىل  ،68-10االستمارة النموذجية
رقم 20
املصنع اجلمركي 16-12 ،راجع أيضا خدمات
الصناعة التحويلية للمدخالت املادية
اململوكة آلخرين
معاشات التقاعد ،والضمانات املوحدة85-10 ،
بيانات الدخل الثانوي 25-14 ،إىل 26-14
جمع البيانات على 30-14 ،إىل ،32-14
م 77-2إىل م78-2
خدمات معاشات التقاعد 83-3 ،إىل 88-3
دخل االستثمار الذي يُعزى إىل،27-13 ،
26-14 ،29-13
راجع أيضا الضمان االجتماعي
مساهمات العمالة األجنبية يف،102-3 ،
110-3
نظام املزايا التقاعدية احملددة ،م 81-2إىل
م ،109-2األمثلة  8-2إىل  ،10-2األمثلة
11-2أ إىل 11-2ج
نظام املساهمات التقاعدية احملددة ،م،77-2
م ،78-2م 110-2إىل م ،126-2األمثلة
12-2أ إىل 12-2ج
نوعان من نظم معاشات التقاعد املتصلة
بالعاملين ،م 75-2إىل م76-2
معامالت التمويل االستثنائي
حتديد 3-16 ،إىل 7-16
التعريف1-16 ،
التقييم ،10-16 ،9-16 ،اجلدول 2-16
توقيت القيد ،9-16 ،اجلدول 2-16
قيد ،8-16 ،اجلدول 1-16
مصادر البيانات 11-16 ،إىل ،13-16
اجلدول 3-16
معامالت الدفاع 12-6 ،إىل 14-6
املعامالت غير النقدية 42-4 ،إىل ،44-4
22-10
معامالت ومراكز التأمين
احتياطيات التأمين الفنية ،م 14-2إىل م-2
 ،16م 32-2إىل م ،34-2م 43-2إىل
م ،46-2املثال 3-2
إعادة التأمين ،م ،3-2م 49-2إىل م59-2
أقساط التأمين على غير احلياة 32-14 ،إىل
 ،37-14م 8-2إىل م10-2
بيانات ألغراض احلساب اجلاري ،اجلدول
م2-2

التأمين غير املباشر ،املثال م6-2
تتضمن ،م 1-2إىل م5-2
حساب السلع واخلدمات،46-12 ،45-12 ،
م 35-2إىل م ،36-2م 70-2إىل م-2
 ،72اجلدول 2-12
احلساب املايل ،م 32-2إىل م ،34-2اجلدول
م3-2
راجع أيضا خدمات التأمين
صايف أقساط التأمين املكتسبة واملطالبات
مستحقة الدفع/واجبة األداء ،م 20-2إىل
م28-2
صايف فائض التشغيل52-13 ،
على احلياة ،م 60-2إىل م ،69-2اإلطار 3-2
غير احلياة ،م 6-2إىل م ،7-2املثال م5-2
القيود املتعلقة يف ميزان املدفوعات
وفقا للطبعة السادسة من دليل ميزان
املدفوعات ،34-14،م ،18-2اإلطار
م1-2
قيود وضع االستثمار الدويل ،اجلداول م،1-2
م4-2
مثال إعداد بيانات نظم التأمين وفقا للطبعة
السادسة من دليل ميزان املدفوعات ،اإلطار
م4-2
مثال حلساب األرباح واخلسائر ،املثال م،1-2
املثال م7-2
مصادر البيانات ،م 37-2إىل م،48-2
اجلدول 4-12
مطالبات التأمين على غير احلياة 26-15 ،إىل
 ،31-15م 11-2إىل م13-2
مطالبات غير اعتيادية 26-15 ،إىل 31-15
مقتطفات من ميزانية ،املثال م2-2
املقدمة لغير املقيمين ،املثال م4-2
مكمالت أقساط التأمين ،م 29-2إىل م31-2
وكالء ووسطاء مبيعات ،اإلطار م2-2
املعاملة/املعامالت
االستثمار املباشر ،تقييم 16-10 ،إىل
19-10
اشتقاق املراكز من بيانات 81-9 ،إىل ،89-9
 ،84-10 ،18-10إطار  ،2-10املثال
1-9
بيانات نظم إبالغ بيانات املعامالت الدولية،
 8-4إىل 17-4
تعريف16-1 ،
قيد يف ميزان املدفوعات 97-8 ،إىل 104-8
املالية 139-3 ،إىل 140-3
النظام احملاسبي 19-1 ،إىل 22-1
املعدات املتنقلة5-5 ،
األنواع57-8 ،
املعاملة الصحيحة يف حتديد اقتصاد
إقامة 56-8 ،50-3 ،إىل ،64-8

الفهرس
اجلداول  2-8إىل 6-8
املعونات اإلنسانية34-6 ،
املعونة األجنبية50-4 ،
معونة غذائية34-6 ،
املعيار اخلاص لنشر البيانات37-7 ،
مكاسب أو خسائر احليازة92-9 ،
امللكية الفكرية
األنواع الرئيسية ملنتجات 123-12 ،إىل
133-12
تشمل117-12 ،
القيد يف دليل ميزان املدفوعات ووضع
االستثمار الدويل ،الطبعة السادسة-12 ،
 120إىل 121-12
مصادر البيانات وطرق جمع البيانات-12 ،
 ،122-12 ،119اجلدول 4-12
مناطق جتهيز الصادرات16-12 ،
املنح .راجع التحويالت اجلارية؛ التحويالت
الرأسمالية
املنح االستثمارية 32-15 ،إىل  ،38-15املثال
1-15
منصات النفط148-12 ،147-12 ،
منصات النفط املتنقلة ووحدات اإلنتاج والتخزين
والتفريغ العائمة 149-12 ،إىل 150-12
منطقة جتارية حرة11-5 ،9-5 ،8-5 ،
منطقة التداول احلر8-5 ،
منطقة حرة 8-5 ،إىل 16-12 ،9-5
املنظمات اخليرية 113-3 ،إىل 115-3
املنظمات الدولية ،جمع البيانات 1-7 ،إىل 8-7
منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي،
،135-12 ،27-10 ،41-7 ،4-7 ،3-7
 ،138-12م5-4
بيانات املساعدات اإلنمائية 29-7 ،إىل 35-7
منفعة البيانات2-17 ،1-17 ،28-1 ،9-1 ،
إىل 7-17
مؤسسات االستثمار املباشر
االستثمار العكسي ،م67-4
أسعار التحويل 24-11 ،إىل  ،28-11م57-4
إىل م ،59-4اجلدول 6-11
إطار9-10 ،
البيانات الضريبية46-6 ،
ترتيبات تقاسم اإلنتاج ،اإلطار 1-10
تعريف 7-10 ،إىل 8-10
توزيعات األرباح املستترة ،م 60-4إىل
م62-4
حساب األرباح املُعاد استثمارها .راجع
األرباح املُعاد استثمارها
خدمات معاشات التقاعد87-3 ،
راجع أيضا االستثمار املباشر
السلع املتداولة بين47-4 ،

الضخ املستتر حلصص امللكية ،م63-4
مسوح21-10 ،
معاملة األرباح احملتجزة يف95-9 ،
املنح35-15 ،
موافقات االستثمار األجنبي58-9 ،41-6 ،
مؤسسة أعمال بناء93-12 ،
الوحدات الصورية ،م 14-4إىل م،19-4
اجلدول 2-14
مؤسسات االستثمار املباشر .راجع أيضا
مؤسسات االستثمار املباشر
املؤسسات األوروبية68-8 ،
املؤسسات الزميلة
التعريف 11-10 ،8-10 ،إىل 12-10
دخل االستثمار27-13 ،
القروض إىل/من ،اجلدول 4-9
مبدأ الوجهة ،م26-5
املؤسسة األم صاحبة السيطرة النهائية ،م-4
 63إىل م ،65-4الشكل البياين م2-4
املؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم األسر
املعيشية49-14 ،
املؤسسة الدولية للتنمية41-7 ،
ميزان املدفوعات
إحصاءات التجارة الدولية للبضائع يستخدمه
إلعداد بيانات 2-3 ،إىل  35-5 ،4-3إىل
40-5
االختالالت88-8 ،23-1 ،
اشتقاق بيانات ملراكز وضع االستثمار الدويل
من بيانات املعامالت الواردة يف82-9 ،
بيان ميزان املدفوعات بناء على بيانات
يتم جمعها من خالل نظام إبالغ بيانات
املعامالت الدولية 45-4 ،إىل 58-4
جتارة السلع برسم األمانة ،7-3 ،اجلدول
 ،4-11االستمارة النموذجية رقم 4
الترتيبات املؤسسية للهيئة املسؤولة عن
إعداد إحصاءات 3-8 ،1-8 ،192-3 ،إىل
16-8
تعاريف هياكل البيانات ،م 10-7إىل م-7
 ،46اجلدول م 4-7إىل م7-7
التعريف ،الكشوف اإلحصائية13-1 ،
احلسابات اخملتلفة24-1 ،
راجع أيضا مرشد جتميع بيانات ميزان
املدفوعات ووضع االستثمار الدويل؛ دليل
ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل
الغرض من املرشد إعداد البيانات 1-1 ،إىل
8-1 ،4-1
إلعداد سجل عام يُستخدم يف 8-2 ،إىل
 ،19-2الشكل البياين 1-4
مسوح1-3 ،
مصادر البيانات املستخدمة يف إعداد،9-1 ،
 1-2 ،26-1إىل  1-3 ،2-2إىل ،240-3
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 1-4إىل  35-5 ،78-4إىل 1-6 ،40-5
إىل  1-7 ،49-6إىل 48-7
معامالت األوراق املالية154-3 ،
معامالت التمويل االستثنائي 1-16 ،إىل
 ،8-16اجلدول 1-16
معامالت املتاجرة يف 8-3 ،إىل -11 ،9-3
 29إىل  ،32-11االستمارة النموذجية
رقم 5
معلومات املعامالت املالية36-9 ،
املهام الرئيسية التي عادة ما يؤديها معدو
بيانات6-1 ،
نظام الترميز ،10-1 ،م 1-7إىل م،13-7
اجلدول م 1-7إىل م3-7
امليزانية العمومية القطاعية لشركات اإليداع
األخرى14-9 ،12-9 ،
امليزانية العمومية القطاعية للبنك املركزي،
12-9
امليزانية العمومية القطاعية للشركات املالية
األخرى12-9 ،

نون

نسبة القيمة السوقية ،م ،50-4 :م 53-4
نظام إبالغ بيانات املعامالت الدولية
إجراءات مراقبة اجلودة،64-4 ،61-4 ،
67-4
االستمارات النموذجية جلمع بيانات،9-4 ،
االستمارة النموذجية 1-3 ،إىل 5-3
إعداد بيانات إحصاءات التجارة يف اخلدمات،
11-3
إعداد بيانات بند السلع يف ميزان املدفوعات،
 4-3 ،2-3إىل  ،12-11 ،6-3اجلدول
5-11
االقتصادات التي أٌلغيت فيها هذه القواعد
التنظيمية أو تم تخفيفها41-4 ،40-4 ،
اإلنفاق احلكومي يف اخلارج،152-12 ،
154-12
برموز التبويب للمعامالت11-4 ،
بنود البيانات التي يتم جمعها-4 ،
 8إىل 11-4
بيان ميزان املدفوعات يف 45-4 ،إىل 58-4
بيانات استثمارات احلافظة يف42-10 ،
بيانات التدفقات املرتبطة بالبحوث والتطوير
يف141-12 ،
بيانات اخلدمات األخرى يف 85-12 ،إىل
87-12
بيانات اخلدمات املالية يف104-12 ،
بيانات الودائع ضمن72-10 ،
بيانات خدمات الصناعة التحويلية يف،
23-12
بيانات معامالت األسر املعيشية يف213-3 ،
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الفهرس

بيانات نفقات السفر يف  69-12إىل 71-12
تبويب املعامالت يف 15-4 ،إىل  ،17-4م18-5
جتميع املعامالت يف29-4 ،28-4 ،
حتويل العملة يف 18-4 ،إىل 21-4
تدفقات االستثمار املباشر من22-10 ،
تعديالت تقييمية على27-4 ،
تعريف2-4 ،1-4 ،
تعويضات العاملين يف 12-13 ،إىل 16-13
جمع البيانات ومعاجلتها يف 59-4 ،إىل
 ،68-4اجلدول  ،1-4الشكل البياين 1-4
جهات اإلبالغ 3-4 ،إىل 6-4
حد اإلبالغ 12-4 ،إىل 74-4 ،72-4 ،14-4
خدمات النقل يف،56-12 ،55-12 ،51-12 ،
 60-12إىل 62-12
دخل االستثمار يف 36-13 ،54-4 ،إىل
73-13 ،38-13
شمولية7-4 ،
عملية التجميع ،39-4 ،38-4 ،اجلدول ،1-4
اجلدول 2-4
العيوب كمصدر للبيانات 69-4 ،إىل 78-4
قياس املعامالت غير النقدية يف 42-4 ،إىل
44-4
قيود 85-12 ،إىل  ،6-14 ،86-12م19-5
املساعدة الفنية واملعونة يف159-12 ،
املساهمات واملزايا االجتماعية،31-14 ،
32-14
معامالت احلساب املايل يف56-4 ،
املميزات كمصدر للبيانات 69-4 ،إىل 72-4
نطاق 30-4 ،إىل 37-4
الوحدات املصرفية اخلارجية (االوفشور) يف،
41-4
وقت القيد 22-4 ،إىل 26-4
يقيس2-4 ،
النظام األوروبي للبنوك املركزية ،اإلطار 4-10
نظام التجارة اخلاص 7-5 ،إىل  13-5 ،9-5إىل
 ،11-11 ،18-5اجلدول 1-11
نظام الترقيم الدويل لتعريف األوراق املالية9-7 ،
نظام احلسابات القومية لعام 2008
اتساق دليل إحصاءات مالية احلكومة لعام
 2014مع ،م57-6
تعتمد إحصاءات التجارة الدولية للبضائع
( )2010تعريف الوارد يف 4-5 ،إىل 5-5
التوافق بين الطبعة السادسة من دليل ميزان
املدفوعات ووضع االستثمار الدويل،2-1 ،
م 2-6إىل م30-6
احلساب الرأسمايل ،م22-6
احلساب املايل ،م 23-6إىل م26-6
احلسابات اجلارية ،م 11-6إىل م26-6
الروابط بين اإلحصاءات النقدية واملالية،
م 31-6إىل م53-6

املبادئ التوجيهية إلحصاءات التجارة الدولية
للبضائع و3-5 ،
امليزانية العمومية ،م 27-6إىل م،30-6
اجلدول م2-6
ينقسم االقتصاد إىل خمسة قطاعات ،م،6-6
م ،7-6م57-6
نظام اخلزانة األمريكية إلبالغ بيانات رؤوس
األموال66-10 ،
النظام العام لنشر البيانات37-7 ،
النظام احملاسبي 19-1 ،إىل 23-1
احتياطيات التأمين الفنية ،م 32-2
النظام املنسق لتوصيف السلع األساسية
وترميزها20-5 ،19-5 ،
نظم الضمان االجتماعي ،م ،73-2م،79-2
م 127-2إىل م129-2
نظم النقل املشترك 48-12 ،إىل 49-12
النقابات املهنية ،البيانات من49-6 ،
النقل الفضائي40-12 ،
النقل بالسكك احلديدية48-3 ،
النقل عبر خطوط األنابيب39-12 ،
نماذج اإلبالغ املوحدة ،م ،31-6م46-6
استمارة اإلبالغ املوحدة رقم  2لشركات اإليداع
األخرى ،14-9 ،م ،50-6اجلدول 1-9
استمارة اإلبالغ املوحدة رقم  4للشركات
املالية األخرى21-9 ،
استمارة البيانات املوحدة للبنوك املركزية،
 ،29-9اجلدول 2-9
نماذج البيانات 25-8 ،إىل  32-13 ،28-8إىل
39-13 ،24-13
النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات،43-7 ،
44-7
راجع أيضا االحتياطيات الدولية والسيولة
بالعمالت األجنبية :املبادئ التوجيهية
إلعداد نموذج بيانات قياسي

هاء

الهجرة
اإلحصاءات البديلة املتعلقة بالتنقالت عبر
احلدود225-3 ،
بيانات الداخلين واملغادرين 221-3 ،إىل
 ،224-3اجلدول 4-3
جمع بيانات 125-3 ،إىل 218-3
املبادئ التوجيهية الدولية 219-3 ،إىل
220-3
معاجلة هذه املعامالت يف ميزان املدفوعات،
اجلدول 8-8

واو

وحدات احلساب40-8 ،22-1 ،
حتويل املراكز واملعامالت بالعمالت

األجنبية إىل141-3 ،
الوحدات الصورية التي تنشأ يف حالة ملكية
األراضي ،م 14-4إىل م18-4
الوحدات املصرفية اخلارجية (االوفشور)،
41-4 ،149-3
وسطاء153-3 ،
وضع االحتياطي يف صندوق النقد الدويل و،
106-10 ،101-10
وضع االستثمار الدويل
البيانات من مصادر ،البنك املركزي23-9 ،
إىل  ،30-9اجلدول م4-6
تبويب األصول املالية واخلصوم يف25-1 ،
الترتيبات املؤسسية للهيئة املسؤولة عن إعداد
إحصاءات 3-8 ،إىل 16-8
تعريف ،تتألف من الكشوف اإلحصائية،
13-1
تقدير على أساس ربع سنوي 37-9 ،إىل
 81-9 ،38-9إىل 69-9 ،89-9
راجع أيضا مرشد جتميع بيانات ميزان
املدفوعات ووضع االستثمار الدويل
(املرشد)؛ التغيرات األخرى يف األصول
واخلصوم املالية
مستحقات تقاعدية ،م ،114-2اجلدول م1-2
مصادر البيانات 4-9 ،إىل 5-9
مصادر بيانات ،احلكومة العامة 31-9 ،إىل
35-9
مصادر بيانات ،غير اإلحصائية39-9 ،
مصدر للبيانات ،املسوح 76-9 ،إىل 79-9
مصادر للبيانات ،املصادر ،أخرى 70-9 ،إىل
73-9
مصادر البيانات ،موافقات االستثمار األجنبي،
 55-9إىل 59-9
مصادر البيانات اخلارجية ،بيانات
اإلحصاءات املصرفية الدولية 62-9 ،إىل
70-9
مصادر البيانات احمللية 6-9 ،إىل 10-9
مصدر معلومات ،الكشوف املالية 40-9 ،إىل
54-9
مصدرا للمعلومات ،الصحافة املالية60-9 ،
إىل 61-9
مصدرا للمعلومات ،شركات تلقي الودائع ،عدا
البنك املركزي 13-9 ،إىل  ،22-9اجلدول
م3-6
املطابقة مع ميزان املدفوعات36-9 ،
منهجية إعداد8-1 ،
نظام ترميز ،م 1-7إىل م ،13-7اجلدول
م2-7
وضع االستثمار الدويل .راجع وضع االستثمار
الدويل

مرشد تجميع البيانات

2014
مرشد تجميع بيانات ميزان المدفوعات ووضع االستثمار الدولي

مرشد تجميع بيانات ميزان المدفوعات
ووضع االستثمار الدولي
وثيقة مصاحبة للطبعة السادسة من
دليل ميزان المدفوعات ووضع االستثمار الدولي
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