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العمليات المالية 



الذهب النقدي و حقوق السحب الخاصة

F1



)F11( :الذهب النقدي

بهظيحتفوالذيحقوقهالنقديةالسلطاتتمتلكالذيالذهبهوالنقديالذهب

غيرمعالمخصصةغيرالذهبوحساباتالذهبويشمل.احتياطيكأصل

البنكفيقديةالنالسلطاتوتشمل.الذهببتسليمالمطالبةفيالحقلديهمالمقيمين

المعامالتإلىتنسبعادةتؤديالتيالمركزيةالحكومةوأجهزةالمركزي

األصولوإدارةوصيانةالعملة،إصدارذلكفيبماالمركزية،المصرفية

.الصرفاالستقرارصندوقوإدارةاالحتياطية



)F12 ):الخاصةالسحب حقوق 

لقبمنأنشئتالتيالدوليةاالحتياطيةاألصولهيالخاصةالسحبحقوق

األصولزيادةمنلتمكينهمألعضائهاوالمخصصةالدوليالنقدصندوق

الدوليلنقدالصندوقالتابعةالخاصةالسحبحقوقإدارةتدير.الحاليةاالحتياطية

اءاألعضللدولالخاصةالسحبحقوقتخصيصخاللمناالحتياطيةاألصول

.الدوليةالمنظماتوبعضالدوليالنقدصندوقفي



والودائعالعملة

F2



.األجنبيةلةوالعمالوطنيةبالعملةوالودائعالمتداولةالعملةوالودائعالنقديشمل

:الماليةللمعامالتفرعيةفئاتثالثإلىتنقسم

(F21)النقدية

مقيمةالالنقديةالسلطاتتصدرهاالتيالمعدنيةوالنقودالنقديةاألوراق

.ينالمقيموغيرالمقيمينقبلمنالمتداولةالوطنيةالعملةباعتبارها

يرغالنقديةالسلطاتتصدرهاالتيالمعدنيةوالنقودالنقديةاألوراقو

.المقيمونبهايحتفظوالتيمتداولةأجنبيةكعمالتالمقيمة



(F22)للتحويلالقابلةالودائع

التي(جنبيةاألوبالعملةالوطنيةبالعملة)الودائعللتحويلالقابلةالودائع•

أوكالشيطريقعنللتحويلقابلةأونقدإلىمباشرةتحويلهايمكن

.كبيرةقيودأوتكاليفدونأخرىوسيلةأيةأوالخصمأوالتحويل

للتحويلبلةالقاالودائعكذلكويشملماليينوسطاءمعللتحويلقابلةودائع•

.الماليةالمؤسساتبين

.نالمالييغيرالوكالءمنالطلبتحتالودائعأيًضاالبندهذايشمل•



(F29)األخرىالودائع

خرىاألالودائعاستخداميمكنال.للتحويلالقابلةالودائعغيرودائعهي

عليهافقمتزمنيةفترةبعدأوصالحيتهاتنتهيعندماإال،للدفعكوسيلة

قيودأوتكاليفدونللتحويلقابلةودائعفيأونقدًاتحويلهايمكنوال

الودائع،االدخارودائع،ألجلالودائع(يليمااألخرىالودائعتشمل.كبيرة

مماثلةودائعمنماليةأوراقأووحدات،ادخارخطةأوعقدعنالناتجة

(...واالئتماناالدخارمنظماتعنصادرة



سندات الدين

F3



تداولهاميتوالتيدينوجودتثبتللتداولقابلةماليةأدواتأوالماليةالموجودات

لوحدةافيملكيةحقوقأيالمالكتمنحالولكنهاالثانوية،األسواقفيفعليًا

يرغالحقلصاحبهاالماليةاألوراقهذهتعطي.اإلصدارأصدرتالتيالمؤسسية

ضجالنأساسعلىالدينمعامالتتنقسم.نقديدخلعلىالحصولفيالمشروط

.فرعيتينفئتينإلىاألصلي



(F31)األجلقصيرةالدينسندات

:البندهذاويشملواحد،عامإلىتصلأوليةلفترةالدينسندات

،الثابتالمعدلذاتالخزانةسندات•

،الخزانةوسندات•

،اإليداعوشهادة•

،التجاريوالورق•

،عاممنأقلاألجلمتوسطةالماليةواألوراق•

.البنوكبينماسوقفياألجلقصيرةالديونوسندات•



(F32)األجلطويلةالدينسندات

ةالسنويالخزانةأذونالبندهذايشملواحدةسنةمنأطولالدينسندات•

المماثلةوالسنداتاألجلمتوسطةللتداولالقابلةوالمذكراتفوائدتحملالتي

لتحويللالقابلةوالسنداتالخاصاالكتتابموضوعوالسنداتالخزانةلوزارة

الدخلتوفرالتيالماليةواألوراقواألسهمالتحويليحدثلمطالماأسهمإلى

.المتبادلةالتورقةصندوقفيأسهمالثابت

ياتاتفاق)الشراءإعادةالتفاقياتالخاضعةالماليةاألوراقفيالمعامالت•

غيرللتسويقالقابلةغيرالماليةاألوراقومعامالت(العكسيالشراءإعادة

.مدرجة



القروض



القروض

بوثائقمثبتةوتكونللمدينمباشربشكلأموالبإقراضالدائنيقومعندماتنشأالتيأصولهي

.للتداولقابلهغير

:التاليةبالخصائصالقروضتتميز

بينليهعالمتفقأواالئتمانتمنحالتيالماليةالمؤسسةقبلمنإمااالئتمانشروطتحدد•

؛وسيططريقعنأومباشرةوالمقترضالمقرض

؛المقترضمنعادةتنبثقالمبادرة•

.ائدةالفويحملاالستحقاقعندسدادهيجبالذيالدائنعلىمشروطغيردينهواالئتمان•

قومت.العالموبقيةالمقيمةالقطاعاتلجميعوالخصوماألصولالقروضتكونأنيمكن

فيوليسالودائعفياألجلقصيرة(والخصوم)االلتزاماتبتسجيلعادةاإليداعمؤسسات

.االئتمانات



:والوجهةوالعملةاألصليالنضجحسباالئتمانتصنيف

:ياألصلالستحقاقهاوفقًافئتينإلىالقروضالمعامالتتصنيفيمكن

األجلقصيرأصلياستحقاقذات(F41)األجلقصيرةالقروض

األجلطويلأصلياستحقاقمع(F42)األجلطويلةالقروض

:التاليالنحوعلىفرعيةفئاتإلىالقروضتقسيميمكن

؛الوطنيةبالعملةالمقومةالقروض

.األجنبيةبالعمالتالمقومةالقروض

ية،االستهالكقروض:التاليالنحوعلىموزعةاألسريةالقروضتكونأنيمكن

.األخرىقروضاوالعقاريةقروض



:تأجير

عقد اإليجار هو عقد يقوم فيه المؤجر ، بصفته المالك القانوني: التعريف

في حالة . لألصل ، بتحويل مخاطر ومزايا ملكية األصل إلى المستأجر

ل التأجير التمويلي ، يعتبر المؤجر يعطي ائتمانًا للمستأجر ، والذي يحص

في وقت الحق ، يظهر األصل المؤجر في . المستأجر عليه على األصل

يظهر . الميزانية العمومية للمستأجر وليس في الميزانية العمومية للمؤجر

.الرصيد المقابل كأصل للمؤجر ومسؤولية المستأجر



أسهم وأسهم صناديق االستثمار

F5



:إلىاالستثمارصناديقوأسهمأسهمتقسيميتم

F51األسهم:

F.511؛المدرجةأسهم

F.512المدرجة؛غيراألسهم

F.519أخرىمشاركات.

F52االستثمارصناديقأسهم:

F521النقديةاالستثمارصناديقأسهم

F522النقديةغيراالستثمارصناديقأسهم



ضاأييهاإليشار:البورصةفيومدرجةملكيةحقوقسنداتهيالمدرجةاألسهم

جةالمدراألسهممحددةأسعارتواجديعنيواألسعار،قائمةفيالمدرجةباألسهم

.بورصةالفي

،البورصةفيمدرجةليستمتداولةماليةأوارقهيالمدرجةغيراألسهم

ّعامّوبشكل.خاصةالاّلملكيةّ بّحصصأّيضااّلمدرجةّغيراألسهمتّسميةّ ّويمكن

وغالبااّلصغرى،ّآتّوالمنشاّلفرعيةاّلشركاتقّبلمناّلمدرجةّ ّغيراأّلسهمتّصدر

.ّمختلفةّ تّنظيميةّمتطلباتلّهايّكونّما



كنويمالماليةاألوارقشكلتأخذالملكيةحصصهياألخرىالملكيةحصص

ةحدودمالشركات)ثلملشركاتاشباهايفلكيةمحصصتشملأن

فيالعامةالحكومةأسهمكذلكّ وّ ،)ألخرىالتضامناركاتشو،المسؤولية

مركزلهاويكونأسهمإلىمالهارأسينقسمالالتيالعامةالشركات

البنكمالرأسفيالعامةالحكومةأسهمقانونية،شخصيةيمنحها

.المركزي



النقديةاالستثمارصناديقأسهم

بصفةأوالحصرسبيلعلىتستثمراستثمارصناديقهيالمالسوقصناديق

شهادات،الخزانةأذونمثلاألجلقصيرةالمالسوقأوارقفيرئيسية

منّ لةالصوثيقةالمالسوقصناديقتكونوأحيانا.التجاريةاألوارقأواإليداع

تعطيالتيساباتالحالمثالسبيلعلىلتحويل،القابلةبالودائعالوظيفيةّ الناحية

منضالصناديقهذهأسهمادارجتمماذااو.قيودبالالشيكاتاصدارامتيازات

حتىمنفصلكقيدقيدهايلزمباالبالغالقائماالقتصادفيالواسعبمعناهاالنقود

النقديةاإلحصاءاتمعمطابقتهايمكن



أسهم صناديق االستثمار غير النقدية

الدينسنداتمتضوالتياألصولمنسلسلةفيتستثمرالتياالستثمارصناديقهي

األخرىاراالستثمصناديقوأسهمبالعقاراتمرتبطةواستثماراتالملكيةوحصص

.المهيكلةواألصول

تتسمالتياالقتصادياتفيفائدةذاتأصولهابتكوينالخاصةالبياناتتكونوقد

.أهميةذاتاالستثمارصناديقفيها



نظم التأمين  ومعاشات التقاعد والضمانات الموحدة

F6



:الحياةغيرعلىللتأمينالفنيةاالحتياطيات

لصافيقةالمسبالمدفوعاتمنالحياةغيرعلىللتأمينالفنيةاالحتياطياتتتألف

علىلتأمينابمطالباتللوفاءالالزمةاالحتياطياتومنالحياةغيرعلىالتأمينأقساط

ومنالمدفوعةّ غير ّالمكتسبةّ التأمينأقساطّ  ّمنتتكونّ  ّوهيالمسددة،غيرالحياةغير

ّ يتمّ  ّلم ّولكنالدفعّ  ّالمستحقةالمطالباتّ  ّ بعد،ّ تسويتها نّ يكو ّالتيالحاالتّ  ّذلكيفبما

يتمّ لمّ  ّولكنوقعّ قدّ  ّبةالمطالإلىّ  ّأدى ّالذيالحدثّ يكونّ  ّ أن ّأوالمبلغّ حولّ خالفّ  ّفيها

.ددةالمس ّغيرأوّ المعلقةّ المطالباتّ عليهاويطلقّ بعدّ عنهّ  ّالتبليغ



:السنويات/السنويالقسطواستحقاقالحياةعليالتأمينمستحقات

بوالصامليلحالماليةالمطالباتمدىوالسنوياتالحياةعلىالتأمينمستحقاتتبين

حيدةّ الووالمعاملة..سنوياتتقدمأوالحياةعلىتأمينتقدممنشأةعلىالتأمين

هيّ الماليّ  ّالحسابفيّ المقيدةّ والسنوياتّ الحياةّ  ّعلى ّ للتأمين ّبالنسبة

ّ المستحق ّوالمطالباتّ  ّقبضهاالمستحقّ  ّالتأمينأقساطّ صافيّ  ّبين ّالفرق .دفعها



المشتقات المالية  وخيارات االكتتاب  الممنوحة للموظفين

F7



نميمكنبسلعة،أوبمؤشرأومحددةماليةبأداةمرتبطةماليةأدواتهيالماليةالمشتقات

.ذاتهاحدفيالماليةاألسواقفيمحددةماليةمخاطرفيالتداولخاللها

اّلسعريّرتبطّوقدمرجعيالاّلسعرّ ّوهواألساسيةاّلبنودّ ّسعرّمناّلماليةاّلمشتقةقّيمةوتشتق

.ّسعرينبّينالهام بّ أّوأخربّمشتقّ أّوّصرفبّسعرأّوفّائدةبّسعرأوبّسلعةّ اّلمرجعي

نّطاقّوداخلآلجلااّلنوعّ ّمنّوالعقوداّلخيارعقودالماليةاّلمشتقاتّمنّواسعاننّوعانهناك

ّوسعرّ اأّلجنبيلصرفاّ اّلسوقية،المخاطرةفّئاتّ بّحسبإّضافيتّمييزإجراءيمكنفّئة،ّّكل

(386صفحةSCN2008)،ذّلكّوغيرواالئتمانّوالسلعّ اّلملكيةّوحقوقّوحيدةلّعملةالفائدة



الحسابات األخرى برسم القبض أو الدفع

F8



:التجاريةوالسلفاالئتمانات

والحكومةّ الشركاتإلىالمقدمةوالخدماتّ للسلعّ التجارياالئتمانالفئةهذهتشمل

ولبقيةّ المعيشيةرولألسالمعيشيةاألسرتخدمّ ّوالتيللربحّ الهادفةغيرّ والمؤسساتّ 

.تنفيذهّ المزمعأوالتنفيذّ الجاريّ للعملتتمّ التيالسلفوكذلكالعالم،ّ



:األخرىالحسابات

يوالتسابقاوصفهاتمّ التيغيرالدفع/القبضمستحقةّ الحساباتالفئةهذهتشملّ 

لمرتبطةاالمبالغوتغطي.والخدماتالسلعّ بتوفيرمرتبطةفيهاالمبالغتكون

والرواتبةالمالياألوراقومبيعاتواألجورّ ومشترياتّ األسهموبأرباحبالضرائب

.االجتماعيةوالمساهماتواإليجاراتاألجورو



شكرا على االنتباه


