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التقديم
.

مكن من يقوم قطاع المؤسسات المالية بدور هام في تمويل االقتصاد، إذ ي•

.  لتعبئة االدخار وتمويل االستثمار وضمان تنويع مصادر التموي

يمووة  يتكووون قطوواع المؤسسووات الماليووة موون  وول الوتوودات المؤسسوواتية المق•

لماليوة وو التي يكون نشاطها الرئيسي متمثال في تقودي  خودمات الوسواطة ا

.اطةفي القيام بأنشطة مالية مساعدة مرطبة ارتباطا وثيقا بهذه الوس



إنجوووووووواا اللسووووووووابات القوميووووووووة قيوووووووور الماليووووووووة و الماليووووووووة ل قطوووووووواع •

قا موع تطابوذلك ( و مؤسسات مالية مساعدةبنوك،مؤسسات تأمين)المالي

يورات القومية لألمو  المتلودة تمااويا موع الت مناهج وقواعد نظام اللسابات

اللاص ة في الجهاا المالي 

ظموات مع بواقي اننظموة اصتصوائية المعتمودة مون قبول المنضمان التناسق •

سواء ية اصتصائيات المالوالعالمية  ميزان المدفوعات الخارجية المعتمدة 

.في ما يخص النقد وو السوق المالية

ول تجميوووع  افوووة اللسوووابات الماليوووة لمخت ووود القطاعوووات فوووي جووود•

لية ع وي تأليفي ل عم يات المالية، يمكن من إبراا المجموعات الما

.المستوى الوطني

التقديم



الحسابات غير المالية 
للقطاع المالي
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فيمهيك يةالالقطاعاتأهممنالماليةؤسساتالمقطاعيعتبر•

ءالسواتدعلىوالناميةالمتقدمةاالقتصاديات

الكبيرلدورهنظراوذلكالقطاعبهذاالقوميةالحساباتنظامإهتموقد•

الوطنيةاالقتصادياتفيوأهميته

الماليةالمعامالتفيسواءسريعةوت يراتتطوراتالقطاعهذايشهد•

.الماليةواألدواتاألسواقفيو

التعريف:ماليالالقطاع 



التصنيد العالمي من ( 66-65-64)االنشطة المؤسسات المالية يضم قطاع 

:الرابع  التنقيح قتصاديةلألنشطة اال

(البنكية)أنشطة الخدمات المالية 64

أنشطة خدمات التأمين 65

أنشطة خدمات المالية المساعدة 66

األنشطة المالية :ماليالالقطاع 



2008لسنةالقوميّةل لساباتالمتلدةانم نظامتصنيفاتوفق•

قطاعات9منالماليةالمؤسساتقطاعيتكونالمؤسساتية،ل قطاعات

فرعية

نظامونيعنيوذلكوخرىفرعيةتصنيفاتالفرعيةالقطاعاتهذهتض •

الماليةالخدماتتعريدنطاقوسعقد2008لسنةالقوميّةاللسابات

.الماليةالوساطةوخدماتالماليةالعم ياتتطورلالتتواء

تصنيف القطاع المالي



الفرعيةالقطاعات: القطاع المالي

من الماليةؤسسات المعطاق، يتكون 2008القوميةالحسابات مظالنوفقا

:هيوفرعيةقطاعات 9

البنك المركزي S121

(البنوك)مؤسسات اإليداع S122

صناديق اإلستثمار في  سوق المال S123

صناديق اخرى بخالف صناديق اإلستثمار  S124

خدمات الوساطة المالية األخرى بخالف شركات التأمين S125

خدمات  المالية المساعدة S126

الشركات القابضة و مقرضو النقود S127

شركات التأمين S128

صناديق التقاعد S129



القطاعات الفرعية :القطاع المالي

يمكن عمليا وعند مستويات النشر أن يتم إعادة تجميع هذه القطاعات التسع 

: المتحدةالى ثالث مجموعات أقترحها الدليل الصادر عن االمم 

S121-S122-S123 المؤسسات النقدية و المالية المجموعة األولى

S128-S129 دشركات التأمين و صناديق التقاع المجموعة الثانية

S124-S125-S126-S127 شركات مالية أخرى المجموعة الثالثة



سلسلة الحسابات: القطاع المالي 

القطاعاتتسابس س ةتتكونالقومية،ل لساباتالمتلدةانم نظامتسب

: التاليتجمعهايمكنتسابات6منالمالي

الدخلوتوايعوالدخلاصنتاجتسابات.

الماليواللسابالمالروستسابات:الترا  تسابات).

العامةالمواانات.



القطاعات الفرعية التسع لقطاع المؤسسات المالية الىهذهتلتاج

لتر يب االوليمعالجة خاصة بلساب االنتاج باعتبارها نقطة االنطالق

تسابات هذا القطاع 

فرعي إلى آخر ،  ما ون الجميع يتفق ال تخت د هذه اللسابات من قطاع

.الخ... تسجيل المعامالت وطرق التقيي  في منهجيات التر يب ووسس

الهامة  ما ون تلديد الوتدات التي تقع تلت  ل نشاط يعتبر من االمور

.لتلقيق الشمول وعدم االسقاط وو التكرار

حساب اإلنتاج: القطاع المالي 



شكرا على االنتباه


