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مالية،الاألدواتأنواعحسبالماليةالعملياتتدفقاتالماليالحسابيسجل

الدخلواإلنتاجعملياتعنالناتجةوالخصوماألصولفيالتغيراتويبرز

.األخرىالتراكمعملياتعنوأيضا

خاصةقطاعاتاللمختلفالماليّةالبياناتتوفيريتمالمالية،الحساباتإلعداد

.طاعقكلخاصيّةحسبالمتوفرةالماليةوالخصوماألصولتدفقاتمنها

كزيالمرالبنكبياناتعلىاعتماداالماليّةوالجداولالحساباتإعداديقع

.الماليةوالمؤسساتالقطاعاتوبقيةخاصةبصفةالماليةووزارة

الحسابات المالية 04



:2008القومية تصنيف العمليات المالية المعتمدة في نظام الحسابات 

F1 ،الذهب النقدي و حقوق السحب الخاصة

F2 الودائع،والعملة

3F،األوراق المالية عدا األسهم

F4 ،القروض

F5 ،األسهم و الحصص األخرى

F6 احتياطات التأمين األخرى،

F8 ،المشتقات المالية

F7  الدفعالحسابات األخرى برسم القبض أو.

العمليات المالية 



الحسابات المالية للمؤسسات المالية



:تصنيفات قطاع المؤسسات المالية

المؤسساتيةللقطاعات2008القوميّةللحساباتالمتحدةاألممنظاملتصنيفاتوفقا

السوقفيالوحدةنشاطحسبفرعيةقطاعات5الماليةالمؤسساتقطاعيتكون

:وهيااللتزاماتوسيولة

.البنك المركزي•

.مؤسسات اإليداع•

.الوسطاء الماليون اآلخرون ما عدا شركات التأمين•

.مؤسسات المالية المساعدة•

. صناديق التقاعدوشركات التأمين •



:مصادر البيانات

عن إلعداد الحسابات المالية للمؤسسات المالية، يجب توفير كل المعطيات

:القطاع المالي نخص بالذكر منها 

.المركزيالبنكعنالصادرةالماليةاإلحصاءاتنشريات•

.المركزيللبنكالسنويالتقرير•

.البنكيةللمؤسساتالسنويةالتقارير•

.التقاعدوصناديقالتأمينلشركاتالسنويةالتقارير•



الماليتركيب الحسابات المالية للقطاع 

إليسيطةالوالجداولعلىاعتماداوذلكفرعيقطاعلكلّ األوليةالمعطياتتحويليتّم

الطرقوحسبالماليّةالعمليّاتتصنيفحسبالعمليةهذهوتتم.القوميةالحسابات

.القوميةالحساباتنظامفيالمعتمدةوالمناهج

حسبلتجزئتهاأوالماليّةالعمليّةتصنيفلتحديدالمباشرةالمعطياتتوفرعدمحالةوفي

counterpart)المستفيدالقطاع sector)،االعتماديمكن:

ركاتشلدىالمتداولةالماليةاألوراقوإحصائياتالنقديةالسوقإحصائياتعلى•

السوق،سعرحسبتحتسبوالتيالبورصة

الماليّةاباتللحسالتأليفيّةالمرحلةفيوذلكالمستفيدالقطاعالطرفمعطياتعلى•

.خصوموالاألصولتدفقاتبينالموازنةعمليةوإثرالماليّةالعملياتجداولعبر



الحسابات المالية للمؤسسات الغير مالية



:الماليةغيرتصنيفات قطاع المؤسسات

تكون وفق تصنيفات نظام األمم المتحدة للحسابات القوميّة للقطاعات المؤسساتية ي

:قطاع المؤسسات غير المالية من

.المؤسسات غير المالية العامة•

.المؤسسات غير المالية الخاصة•

:مصادر المعطيات•

.المسح السنوي للمؤسسات االقتصادية•

.ميزان المدفوعات•

.التقرير السنوي للبنك المركزي•



الحسابات المالية للحكومة العامة



:مصادر المعطيات لقطاع اإلدارة العامة 

:ذكريمكنالضروريّةالمعلوماتبينمن

.ميزانية الدولة•

.الحساب العام لإلدارة الماليّة•

.ميزانيات المؤسسات اإلدارية•

.التقارير السنوية للمؤسسات غير الحكومية•

.التقارير السنوية لصناديق الضمان االجتماعي•

.وزارة الماليةونشرياتإحصائيات •



:تركيب الحسابات المالية لقطاع اإلدارة العامة

الفرعيةاتالقطاعلكلتفصيليبشكلالعامللقطاعالماليةالحساباتإعداديقع

لسنةاآخربقيمةوذلكالماليّة،للعملياتالمعتمدالتصنيفحسب.لإلدارة

تبرزتيالّ المؤسساتيةالوحداتمنلكلّ المطلوبةوالخصومالمملوكةلألصول

لياتوعمالدخلتوزيععملياتوخاصةاإلنتاجعملياتعنالناتجةالتغيرات

.التراكم



(العمليات مع الخارج)الحساب المالي لقطاع بقية العالم



:مصادر المعطيات لقطاع بقية العالم 

الماليالقوميالحسابإلىالمدفوعاتميزانمنالماليّةالعملياتإدراجيقع

بالتوازيكوذلالعالم،بقيةمعالماليةللعملياتالحساباتنظامتصنيفحسب

ديةاالقتصاالقطاعاتلبقيةوالوحداتالعملياتتصنيفمعوالتناسق

.العالملبقيةالماليالحسابمعبالمرفقاتوالمدرجة



:الحساب المالي لبقية العالمتركيب 

جمعيوهوالتمويلىعلوالقدرةالحاجياتالعالملبقيةالماليالحسابيبرز

.عالمالوبقيةالمقيمةالوحداتبينوالخصومالماليّةاألصولفيالمعامالت

األجنبيرالمباشاالستثمار)المقيمينغيرقبلمنالماليةاألصولاحتسابيتم

.(الخارجيةوالقروض

عاتمدفوذلكفيبماالحدودخارجىإلاألموالبتحويلالخصوماحتسابيتم

فياهمةالمسأواألجنبيةالقروضتسديد)المقيمينلغيرتدفعالتيالتسديد

.(الخارجيةالماليةاألسواق

ماووه(-)االقتراضأو)+(اإلقراضصافي،الماليّةالعملياتحصيلةتمثل

.الوطنياالقتصادلكاملبالنسبةالتمويلفائضأوعجزيوازي



جدول العمليات 
المالية 
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:جدولينمنالماليةالعملياتجدوليتكون•

المؤسساتيةلقطاعاتالمختلفاألصولاألوليخص•

الخصوم(األّولللجدولمقابل)الثانيالجدولويجمع•

طاعاتلقاوعمودياالخصومأواألصولأفقيامصفوفاتشكلفيالجداولهذهتتمثل•

.المؤسساتية

التوازنقتحقيبعدالمؤسساتيةالقطاعاتلكافةالماليةالحساباتعلىالحصوليتم•

العمليةذههفييتمو.القوميّةالحساباتتصنيففيمدرجةالالماليّةالعملياتلمختلف

عمليةلكلوذلكالقطاعاتمختلفلوالخصوماألصولبياناتبينتقاطع(التوازن)

.ماليّة



القطاعاتلكافةالماليةالحساباتتركيبيخضعماعادة•

ولويةاألتعطىحيثالمصادربينتحكيمعمليةالىالمؤسساتية

عامةالوالحكومةالمركزيالبنكعنالصادرةالماليّةلإلحصاءات

.



بياناتيهافتوفيرتمالتيالقطاعاتبالخاصةالبياناتإدراجيتمعمليا•

ومةوالحكالماليّةالمؤسسات:تكونماعادةوهيوشاملةدقيقةمعلومات

.الكبرىةالماليّ غيروالشركاتالعالمبقيةمعالماليّةوالعملياتالعامة

طاعبقالمتعلقةالماليةبالحساباتالخاصةاألعمدةاحتسابيتمثم•

ياتالنشرعلىاعتماداالمعيشيةاألسروقطاعالماليةغيرالمؤسسات

نكالبعنوالصادرةالماليّةالعملياتكاملتخصالتياإلحصائية

ليّةالمااألعمالفيالمتدخلةالقطاعاتوكافةالماليةوالسوقالمركزي

.بهاوالمنتفعة



شكرا على االنتباه


