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تقديم

أول مطبوعة  )المرشد(  العام: مرشد لمعديها ومستخدميها  القطاع  إحصاءات دين  تُعد مطبوعة 

الدين  إحصاءات  المرشد، على غرار  أُعِد هذا  العام. وقد  القطاع  إرشادية عالمية عن إحصاءات دين 

ومن  دولية،  منظمات  لتسع  المشتركة  الجهود  إطار  في  ومستخدميها،  لمعديها  مرشد  الخارجي: 

(TFFS). واستند هذا  المالية  المعنية باإلحصاءات  الوكاالت  العمل المشتركة بين  آلية فرقة  خالل 

المرشد في إعداده للخبرات الواسعة لدى مؤسساتنا كما أنه أفاد من المشاورات التي جرت مع معدي 

البيانات الوطنية المعنيين بإحصاءات مالية الحكومة ودين القطاع العام.

وكانت األزمة المالية الدولية التي شهدتها السنوات األخيرة وما اقترن بها من ارتفاع مستويات 

اإلحصائية  البيانات  توفير  أهمية  أكدت  قد  البلدان  من  العديد  في  والدين  العامة  المالية  عجز 

باعتبارها عنصرا حيويا  أعم،  العام بصفة  والقطاع  العامة،  الحكومة  دين  والحديثة عن  الموثوقة 

لضمان استمرارية أوضاع المالية العامة وربما األوضاع الخارجية أيضا في مختلف البلدان. وإزاء 

بالدين  المعنية  الرئيسية  اإلحصاءات  المرشد على تحسين جودة  تركيز هذا  الخلفية، ينصب  هذه 

ورفع مستوى حداثتها فضال على تشجيع التقارب في ممارسات قيدها. وإذ يمثل هذا المرشد مصدرا 

مرجعيا مفيدا لمعدي البيانات الوطنية ومستخدميها، فإننا نوصي البلدان المختلفة باعتماده عند 

إعداد ونشر بياناتها.

القومية  الحسابات  نظام  في  الواردة  المفاهيم  مع  المرشد  هذا  في  المحددة  المفاهيم  وتتسق 

السادسة  الطبعة  الدولي،  االستثمار  ووضع  المدفوعات  ميزان  ودليل   (SNA 2008)  2008 لعام 

(BPM6). وسوف يستخدم المرشد ذات التصنيفات والتعاريف التي ترد في النسخة المعدلة من دليل 
إحصاءات مالية الحكومة الذي يصدر قريبا، وإن كانت تختلف اختالفا طفيفا عن النسخة الحالية 

 .(GFSM 2001) 2001 من دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام

إينجيل غوريياأمين عام هايما كاروانا 

منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي مدير عام 

بنك التسويات الدولية

كلير شيرمتنسكي كماليش شارما 

أمين عام أمين عام الكومنولث 

أمانة نادي باريس أمانة الكومنولث 

سوباتشاي بانتشباكدي جان كلود تريشيه 

أمين عام رئيس 

مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية البنك المركزي األوروبي 

روبرت زيليك أولي رين 

رئيس مفوض 

مجموعة البنك الدولي المفوضية األوروبية 

جون ليبسكي

المدير العام بالنيابة
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تمهيد

وعلى  وموثوقة  شاملة  معلومات  توفير  إلى  حاجة  هناك  أن  طويلة  فترة   منذ  به  المسلم  من 

أساس قابل للمقارنة دوليا عن دين الحكومة العامة، والقطاع العام بصورة أعم، حتى يسترشد بها 

صناع السياسات والعاملون في األسواق المالية وغيرهم من مستخدمي اإلحصاءات. ومع بدء األزمة 

الحكومة  دين  إحصاءات  توافر  لزيادة  الحاجة  أخرى  مرة  تأكدت   ،2007 عام  في  العالمية  المالية 

على  تنطوي  الدين  التزامات  كانت  ولما  دوليا.  للمقارنة  قابل  أساس  على  العام  والقطاع  العامة 

العامة  والشركات  الحكومة  تجعل  ظروفا  تنشئ  قد  فإنها  المستقبل،  في  مدفوعات  بأداء  التزامات 

بل واالقتصاد ككل معرضا لمشكالت المالءة والسيولة. وعالوة على ذلك، وكما يتبين من التجارب 

النطاق ال  واسعة  اقتصادية سلبية  آثار  أن يسفر عن  يمكن  التقلبات  لهذه  التعرض  فإن  السابقة، 

القطاع  إحصاءات دين  المتأثر بها في أول األمر. ولذلك، فإن مطبوعة  تقتصر فقط على االقتصاد 

العام: مرشد لمعديها ومستخدميها )المرشد( تقدم اإلرشادات بشأن ما يلي: )1( المفاهيم والتعاريف 

والتصنيفات المتعلقة بإحصاءات دين القطاع العام؛ )2( مصادر هذه البيانات وأساليب إعدادها؛ 

)3( بعض األدوات التحليلية التي يمكن استخدامها لتحليل هذه اإلحصاءات. ويهدف هذا المرشد إلى 

مساعدة معدي إحصاءات دين القطاع العام ومستخدميها.

خلفية

يتسق تعريف الدين في دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام 2001 (GFSM 2001)، الذي يستند 

االقتصادية  اإلحصاءات  نظم  في  الواردة  التعاريف  مع   ،1993 لعام  القومية  الحسابات  نظام  إلى 

غطى  بحيث  تركيزه  من  زاد   2001 لعام  الحكومة  مالية  إحصاءات  دليل  أن  غير  األخرى.  الكلية 

الميزانية العمومية بأكملها، إلى جانب التدفقات التي تؤثر على األصول والخصوم. ومن ثم، فإن هذا 

المرشد يقدم أول إرشادات شاملة متفق عليها دوليا بشأن إعداد ونشر إحصاءات الدين التي تشمل 

إحصاءات  لمطبوعة  مكمال  المرشد  هذا  ويأتي  العام(.  القطاع  وشركات  الحكومة  )أي  العام  القطاع 

الدين الخارجي: مرشد لمعديها ومستخدميها.

ويقدم المرشد إطارا شامال لمفاهيم قياس إجمالي الدين وصافي الدين في القطاع العام وجميع 

عناصره. ويمكن تطبيق هذه اإلرشادات على العناصر المختلفة للقطاع العام وعلى مختلف الخصوم 

التي يتألف منها دين القطاع العام. ويقدم المرشد أيضا هيكال تنظيميا لتصنيف التزامات الدين 

حسب األداة وحسب قطاع  الطرف المقابل في أداة الدين، كما يقدم المشورة بشأن المشكالت العملية 

المتعلقة بقيد دين القطاع العام، مع أمثلة رقمية.

ولتزويد مستخدمي البيانات بإحصاءات دين الحكومة العامة، والقطاع العام بصورة أعم، على 

تتألف من  الجداول  أساسية من  يقترح مجموعة  المرشد  هذا  فإن  والشمول،  بالشفافية  يتسم  نحو 

جدولي حصر، وخمسة جداول تفصيلية، وستة جداول للتذكرة. ويمكن استيعاب الظروف القُطرية لكل 

المعلومات  أو بتقديم  الجداول بحيث تتضمن معلومات إضافية،  التوسع في بعض  بلد من خالل 

عملية  في  األساسية  لالعتبارات  عامة  رؤية  المرشد  هذا  ويتضمن  إضافية.  جداول  في  الصلة  ذات 

جمع البيانات، وإعداد ونشر إحصاءات دين القطاع العام وعناصره المختلفة. كذلك يتصدى المرشد 

توحيد  مناهج  ويناقش  المتداولة،  الدين  سندات  حائزي  بتحديد  المتعلقة  المستعصية  للمسائل 

ز



 

تحليل  في  المستخدمة  األدوات  لبعض  عامة  رؤية  المرشد  ويعرض  العام.  القطاع  دين  إحصاءات 

إحصاءات دين القطاع العام، كما يبين جهود الهيئات الدولية في مجال إحصاءات دين الحكومة 

العامة والقطاع العام. 

دين  إحصاءات  لمعدي ومستخدمي  أساس مرجعي  توفير  إلى  األول  المقام  في  المرشد  ويهدف 

القطاع العام. ويحدونا األمل أن يسهم هذا المرشد في توفير إحصاءات دين الحكومة العامة، والقطاع 

العام بصورة أعم، على نحو يتسم بمزيد من الدقة وعلى أساس أكثر قابلية للمقارنة دوليا وأن يقدم 

فهما أعمق للقضايا المتشابكة التي تنطوي عليها.

شكر وعرفان

بين  المشتركة  العمل  فرقة  في  المشاركة  الدولية  الهيئات  بين  بالتعاون  المرشد  هذا  إعداد  تم 

القطاع  لدين  الوطنية  اإلحصاءات  معدي  مع  وبالتشاور  المالية،  باإلحصاءات  المعنية  الوكاالت 

الوكاالت  بين  المشتركة  العمل  فرق  من  واحدة  المذكورة  العمل  فرقة  وتعد  الحكومة.  ومالية  العام 

التي تشكلت تحت مظلة لجنة األمم المتحدة اإلحصائية ولجنة الشؤون اإلدارية المعنية بالتنسيق 

)اللجنة الفرعية لشؤون األنشطة اإلحصائية(. وبينما تولى صندوق النقد الدولي رئاسة فرقة العمل، 

المركزي  والبنك  الكومنولث  وأمانة  الدولية  التسويات  بنك  عن  ممثلون  المرشد  إعداد  في  شارك 

األوروبي والمكتب اإلحصائي لالتحاد األوروبي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية في 

الدولي.  والبنك  والتنمية  للتجارة  المتحدة  األمم  ومؤتمر  باريس  نادي  وأمانة  االقتصادي  الميدان 

المرشد  بإعداد  المتعلقة  العمل  فرقة  جهود  في  الرئيسيين  المشاركين  بأسماء  قائمة  يلي  وفيما 

)حسب جهة انتسابهم وقت إعداد المرشد(. وكان إلسهاماتهم وتعليقاتهم المتخصصة فضل كبير 

في إعداد هذا المرشد.   

النقد  صندوق  اإلحصاءات،  إدارة  في  المساعد  المدير  هيث،  روبرت  السيد  الرئيس  

الدولي.

السيد كارستن فون كاليست، نائب رئيس اإلحصاءات المصرفية والمالية  بنك التسويات الدولية  

الدولية، قسم البحوث واإلحصاء في اإلدارة النقدية واالقتصادية.

االستشاري  الدين(/القسم  )إدارة  ورئيس  مستشار  روي،  آريندام  السيد  أمانة الكومنولث 

الخاص.

االقتصادية  والبيانات  الحسابات  أول،  أولسون، محلل بحثي  السيد هانز  البنك المركزي األوروبي  

في منطقة اليورو، اإلدارة العامة لإلحصاء.

 C5– الوحدة   اإلحصاءات،  مسؤول  فايينا،  غانسيدو  إيزابيل  السيدة  المكتب اإلحصائي األوروبي 

الحسابات الحكومية والقطاعية؛ المؤشرات المالية، اإلدارة – C الحسابات 

القومية واألوروبية.

السيد روبرت ديبلزمان، نائب رئيس قسم مالية الحكومة، إدارة اإلحصاءات،  صندوق النقد الدولي 

والسيد توبياس )مورتو( ويكنز، اقتصادي أول، قسم مالية الحكومة، إدارة 

اإلحصاءات.

منظمة التعاون والتنمية

قسم  اإلنمائي،  التعاون  دائرة  اإلداري،  المسؤول  أحمد،  ياسمين  السيدة  في الميدان االقتصادي  

اإلحصاء والمتابعة.

باريس،  نادي  وأمانة  الخارجي  الدين  رئيس  نائب  غريالن  نيكوال  السيد  أمانة نادي باريس 

اإلدارة العامة للخزانة الفرنسية.

  تمهيد
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مؤتمر األمم المتحدة

السيد باليرام بابال، منسق التدريب/خبير أول في إدارة الديون. للتجارة والتنمية 

المالية،  البيانات  فريق  األول،  المعلومات  مسؤول  الوند،  إبراهيم  السيد  البنك الدولي 

مجموعة البيانات اإلنمائية.

تم إعداد هذا المرشد أساسا في صندوق النقد الدولي )واإلسهامات المبينة هي ما كان ساريا وقت 

إعداد المرشد(. وأشرف على وضع المسودة األساسية السيد توبياس )مورتو( ويكنز )االقتصادي األول 

التي وردت  المساهمات  بتنسيق وتحرير  قام  اإلحصاءات( كما  إدارة  الحكومة، في  في قسم مالية 

من أعضاء »فرقة العمل المشتركة بين الوكاالت المعنية باإلحصاءات المالية«، والهيئات الوطنية، 

والخبراء اآلخرين. وقد أشرف على سير العمل السيد روبرت هيث )المدير المساعد، إدارة اإلحصاءات(، 

والسيد كيث دوبلين )رئيس قسم مالية الحكومة، إدارة اإلحصاءات، حتى عام 2008(، والسيدة كلوديا 

جيوبك )رئيس قسم مالية الحكومة، إدارة اإلحصاءات، منذ عام 2008( والسيد روبرت ديبلزمان )نائب 

الخبراء من  العديد من  المشروع  إدارة اإلحصاءات(. وقد ساهم في هذا  الحكومة،  رئيس قسم مالية 

قسم مالية الحكومة )وخاصة السيدة ساغيه دي كليرك والسيد غاري جونز، وكالهما اقتصادي أول، 

المدفوعات  ميزان  قسم  ومن  اقتصادي(،  الريس، وكالهما  والسيدة ماجدولين  ألفيز  ميغيل  والسيد 

أول،  القسم، والسيد جان غاالن، اقتصادي  إدواردو فالديفيا-فيالردي، نائب رئيس  السيد  )وخاصة 

والسيدة ريتا مسياس، اقتصادي أول( ومن األقسام األخرى في إدارة اإلحصاءات.

وقد ساهم في هذا العمل أيضا خبراء من إدارات الصندوق األخرى. ونذكر على وجه التحديد، من 

)مستشار  غاردنر  جون  والسيد  أول(،  )مستشار  شيستي  آدريين  السيدة  العامة،  المالية  شؤون  إدارة 

المدبر  الفنية(، والسيد عبد  المساعدة  إيروين )مستشار شؤون  الفنية(، والسيد تيم  المساعدة  شؤون 

أول(؛  )اقتصادي  ريال  إيزابيل  والسيدة  أول(،  )اقتصادي  مارتن  إدوارد  والسيد  أول(،  )اقتصادي  خان 

رئيس قسم(،  )نائب  يوين  باري  والسيد  رئيس قسم(،  )نائب  كابوي  السيد جورج  المالية،  إدارة  ومن 

والسيد كارلوس خنادا )اقتصادي أول(؛ ومن إدارة األسواق النقدية والرأسمالية، السيد أودايبير داس 

)مدير مساعد(، والسيد كريستيان مالدر )نائب رئيس قسم(، والسيدة أليسون أوالند )خبير أول شؤون 

قطاع التمويل(، والسيد غييرمي بدراس )مستشار شؤون المساعدة الفنية(؛ ومن إدارة االستراتيجيات 

)رئيس قسم(،  إيرفيه جولي  والسيد  )مدير مساعد(،  السيد دومينيك ديرويل  والمراجعة،  والسياسات 

هوسونو  كينجي  والسيد  أول(،  اقتصادي  )كالهما  كيتيلي  آندرو  والسيد  آرناسون  بيرجير  والسيد 

)اقتصادي(.

وأفاد المرشد أيضا من المساهمات التحريرية التي قدمها خبراء آخرون من الهيئات المشاركة؛ 

ونذكر منهم على وجه التحديد:

االستشارية  الخدمات  قسم  الدين:  إدارة  مستشار:  غيلبين،  والتن  السيد  أمانة الكومنولث 

الخدمات  قسم  النظم،  تطوير  مسؤول  باندي،  فيكاس  والسيد  الخاصة؛ 

االستشارية الخاصة؛

منطقة  حسابات  أول،  وإحصائي  اقتصادي  خبير  كاتز،  جوليا  السيدة  البنك المركزي األوروبي 

مارتا  والسيدة  لإلحصاء؛  العامة  اإلدارة  االقتصادية،  والبيانات  اليورو 

العام  اإلدارة  العامة،  المالية  سياسات  أول،  اقتصادي  فيفيس،  رودريغز 

منطقة  حسابات  شعبة  رئيس  إيشيفيريا،  ريميغيو  والسيد  لالقتصاد؛ 

اليورو والبيانات االقتصادية، اإلدارة العامة لإلحصاء؛

والقطاعات؛  الحكومة  – C5 حسابات  الوحدة  رئيس  فيريندر،  السيد جون  المكتب اإلحصائي األوروبي 

المؤشرات المالية، اإلدارة – C الحسابات األوروبية والوطنية؛

منظمة التعاون والتنمية

الدين  وإدارة  السندات  أسواق  شؤون  وحدة  رئيس  بلومستين،  هانز  السيد  في الميدان االقتصادي  

العام، دائرة الشؤون المالية وشؤون الشركات، قسم الشؤون المالية؛ والسيد 

القوة  وتعادل  السنوية،  القومية  الحسابات  شعبة  رئيس  أحمد،  نديم 

القومية؛  الحسابات  قسم  اإلحصاء،  دائرة  واإلنتاجية،  واألسعار  الشرائية، 

تمهيد
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والسيدة ميشيل شافوا-ماناتو، رئيس شعبة الحسابات القومية الفصلية 

واإلحصاءات المالية، دائرة اإلحصاء، قسم الحسابات القومية؛

مؤتمر األمم المتحدة

السيدة فانيسا دي ثورب، مدير مشروع، برنامج »نظام إدارة الدين  للتجارة والتنمية  

والتحليل المالي« (DMFAS)؛ والسيد جيري تيلينغ، رئيس برنامج 

يويفن  والسيدة  (DMFAS)؛  المالي«  والتحليل  الدين  إدارة  »نظام 

لي، رئيس فرع الدين وتمويل التنمية؛ والسيد غابور بيسكي، مدير 

مشروع؛ والسيد دييغو ريفتي، مدير مشروع؛

السيدة إيفيس روكاج، مسؤول اإلحصاءات، فريق البيانات المالية،  البنك الدولي 

مجموعة البيانات اإلنمائية.

وتعرب فرقة العمل المشتركة بين الوكاالت المعنية باإلحصاءات المالية عن تقديرها وامتنانها 

ال  األعضاء،  البلدان  في  ومستخدميها  العام  القطاع  دين  إحصاءات  معدي  من  العديد  لمساهمات 

وقد  المتحدة.  والمملكة  وتركيا  إفريقيا  وجنوب  ورومانيا  وإيطاليا  وكندا  والبرازيل  أستراليا  سيما 

لفرقة  اإللكتروني  الموقع  على  نُشرت  التي  المرشد  مسودة  على  التعليق  لطلبات  استجابات  وردت 

أفاد  وقد  العالم  بلدان  مختلف  في  الرسمية  الهيئات  من  العديد  من   2010 أغسطس  في  العمل 

المحتوى كثيرا مما تضمنته وجهات النظر المختلفة.

أدلهايد بيرغي-شملتس

مدير

إدارة اإلحصاءات

صندوق النقد الدولي

  تمهيد
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الفصل

1 

مقدمة

ألف - الغرض من المرشد ومحور تركيزه

يتمثل الغرض من مطبوعة إحصاءات دين القطاع   1-1

توفير  في  )المرشد(  ومستخدميها  لمعديها  مرشد   — العام 

العام  القطاع  دين  إحصاءات  قياس  بشأن  شاملة  إرشادات 

وعرضها.

على  المرشد  لهذا  الرئيسي  التركيز  وينصب   2-1

إجمالي وصافي التزامات الدين في كل وحدة من وحدات 

القطاع العام، للسببين التاليين: 

· أن إعداد الميزانية العمومية ألي وحدة اقتصادية عادة 	

حيازات  على  ثم  الدين،  التزامات  على  بداية  يركز  ما 

األصول المالية المكونة من أدوات دين، ثم ينتقل بعد 

المرتبطة بالدين واألصول  االلتزامات غير  ذلك ليشمل 

األخرى؛

· السياسات 	 صناع  لدى  خاصا  اهتماما  هناك  وأن 

في  الدين  وصافي  الدين  إجمالي  بشأن  والمحللين 
وحدات القطاع العام.1

واألصول  الخصوم  وتكوين  حجم  فإن  ذلك،  ومع   3-1

المالية في وحدات القطاع العام، بما في ذلك األدوات المالية 

تشغل  التي  األمور  من  كذلك  هما  بالدين،  المرتبطة  غير 

اهتمام صناع السياسات والمحللين.2 وإضافة إلى ذلك، نجد 

التدفقات االقتصادية،  أنواع  أن دمج مراكز األرصدة ومختلف 

كما يعرضها دليل إحصاءات مالية الحكومة )GFSM(، يتيح 

سهولة التقييم الشامل لألثر االقتصادي المترتب على أنشطة 

وحدات القطاع العام وإمكانية استمرار سياساتها.

إحصاءات  إعداد  بشأن  المشورة  المرشد  يقدم  كذلك   4-1

الهدف  ويتمثل  التحليلية.  واستخداماتها  العام  القطاع  دين 

العام  القطاع  دين  إحصاءات  تحسين  في  المساهمة  في 

1 يقر هذا المرشد بأهمية توسيع نطاق التركيز وتجاوز نطاق التزامات 

التحليالت  شأن  ومن  العام.  للقطاع  المالية  الموارد  تحليل  عند  الدين 

األدوات  المثال،  سبيل  على  أيضا،  الحسبان  في  تأخذ  أن  نطاقا  األوسع 

االلتزامات  أو  المالية(،  )كالمشتقات  بالدين  المرتبطة  غير  المالية 

حتى  أو  الحكومة(  من  المقدمة  )كالضمانات  الصريحة  االحتمالية 

الضمان  بمنافع  الحكومية  )كااللتزامات  الضمنية  االحتمالية  االلتزامات 

االجتماعي المستقبلية(. وفي هذا السياق يتناول المرشد أيضا مناقشات 

حول األدوات المالية غير المرتبطة بالدين وااللتزامات االحتمالية.

الثاني  الفصلين  في  المفهومين  لهذين  تعريف  على  االطالع  يمكن   2

والثالث.

يتجاوب  المرشد  فإن  الهدف  هذا  ولتحقيق  فهمها.  وتعميق 

مع ازدياد اهتمام صناع السياسات ومستخدمي اإلحصاءات 

بزيادة توافر إحصاءات دين القطاع العام وإمكانية مقارنتها 

على المستوى الدولي.

باء- اإلطار المفاهيمي

يقدم هذا المرشد إطارا لمفاهيم إعداد إحصاءات دين   5-1

القطاع العام. ويستند هذا اإلطار إلى نظام الحسابات القومية 

لعام SNA 2008( 2008( وإلى دليل ميزان المدفوعات ووضع 

االستثمار الدولي، الطبعة السادسة )BPM6(. ويستخدم المرشد 

المعدلة  النسخة  في  ترد  التي  والتعاريف  التصنيفات  ذات 

وإن  قريبا،  يصدر  الذي  الحكومة  مالية  إحصاءات  دليل  من 

دليل  من  الحالية  النسخة  عن  طفيفا  اختالفا  تختلف  كانت 

إحصاءات مالية الحكومة لعام GFSM 2001( 2001(. ووفقا 

لهذا اإلطار المفاهيمي، فإن بيانات دين القطاع العام تشمل 

جميع خصوم وحدات القطاع العام )حسب التعريف الوارد في 

الملكية  حصص  عدا   )2008 لعام  القومية  الحسابات  نظام 

وخيارات  المالية  والمشتقات  االستثمار،  صناديق  وأسهم 

الكلي  المبلغ  عرض  ويتم  للموظفين.  الممنوحة  االكتتاب 

)وحدات(  وحدة  في  الدين  الجمالي  كرصيد  الدين  اللتزامات 

القطاع العام التي يجري إعداد إحصاءاتها.

جيم- الهيكل التنظيمي للمرشد

يمكن تقسيم هذا المرشد إلى أربعة أجزاء، هي:  6-1

· اإلطار المفاهيمي — الفصول من الثاني إلى الخامس؛	

· من 	 الفصول   — البيانات  إعداد  وممارسات  مبادئ 

السادس إلى الثامن؛

· بعض األدوات المستخدمة قي تحليل دين القطاع العام 	

— الفصل التاسع؛

· عمل الهيئات الدولية في مجال إحصاءات دين القطاع 	

العام — الفصل العاشر.

باإلطار  المعني  الجزء  لهيكل  عرض  يلي  وفيما   7-1

المفاهيمي:
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إحصاءات دين القطاع العام - مرشد لمعديها ومستخدميها

· وصافي 	 الدين  إلجمالي  تعريفا  الثاني  الفصل  يقدم 

والقطاعات  الوحدات  تعاريف  خالل  ومن  الدين. 

العام  للقطاع  تعريفا  الفصل  هذا  يقدم  المؤسسية، 

وقطاعاته الفرعية، كما يقدم شرحا تفصيليا للمبادئ 

المحاسبية الالزمة لقياس دين القطاع العام.

· األطراف 	 وقطاعات  الدين  أدوات  الثالث  الفصل  ويُعرِّف 

المقابلة في أدوات الدين.

· مجال 	 في  مختلفة  قضايا  الرابع  الفصل  ويتناول 

تعاريف  يقدم  كما  العام،  القطاع  دين  إحصاءات 

بشأن  وإرشادات  الدين،  عمليات  أنواع  لمختلف 

المعالجة اإلحصائية لكل منها.

· إحصاءات 	 لعرض  جداول  الخامس  الفصل  ويقدم 

للحصر،  جدولين  يلي:  مما  تتألف  العام،  القطاع  دين 

ومن  للتذكرة.  جداول  وستة  تفصيلية،  جداول  وخمسة 

مجتمعة  الجداول  هذه  في  الواردة  اإلحصاءات  خالل 

يمكن االطالع على رؤية شاملة إلحصاءات دين القطاع 

العام في البلد المعني.

بمبادئ  المعني  الجزء  لهيكل  عرض  يلي  وفيما   8-1

وممارسات إعداد البيانات:

· االعتبارات 	 على  عامة  نظرة  السادس  الفصل  يقدم 

األساسية في إعداد ونشر إحصاءات دين القطاع العام، 

بما فيها أهم مصادر البيانات بالنسبة ألدوات الدين 

المختلفة.

· هوية 	 تحديد  بشأن  اإلرشادات  السابع  الفصل  ويقدم 

حائزي سندات الدين المتداولة.

· بشأن 	 العملية  اإلرشادات  فيقدم  الثامن  الفصل  أما 

مراكز  شطب  أي  العام،  القطاع  دين  إحصاءات  توحيد 

األرصدة التي تقابلها التزامات وحدة أخرى في القطاع 

على  وداخل كل قطاع  المختلفة  القطاعات  بين  العام، 

مستوى الوحدات التي يجري إعداد اإلحصاءات عنها.

التحليلية  األدوات  بعض  التاسع  الفصل  ويتناول   9-1

المستخدمة في تحليل دين القطاع العام. ويهدف هذا الفصل 

إلى مساعدة معدي البيانات على وضع جهودهم ضمن السياق 

إلحصاءات  الرئيسية  االستخدامات  بعض  وتوضيح  المالئم 

دين القطاع العام في إطار عمل صندوق النقد الدولي. ويحدد 

الفصل العاشر طبيعة العمل في مجال إحصاءات دين القطاع 

الكومنولث  وأمانة  الدولية  التسويات  بنك  من  كل  في  العام 

والبنك المركزي األوروبي والمكتب اإلحصائي لالتحاد األوروبي 

)يوروستات( وصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية 

األمم  ومؤتمر  باريس  نادي  وأمانة  االقتصادي  الميدان  في 

المتحدة للتجارة والتنمية )األونكتاد( والبنك الدولي.

يتناول  حيث  مالحق،  ثالثة  المرشد  هذا  1-10 ويتضمن 

العام  القطاع  دين  إحصاءات  بين  العالقة  األول  الملحق 

العالقة  الثاني  الملحق  ويتناول  الخارجي؛  الدين  وإحصاءات 

بين التدفقات ومراكز األرصدة في إحصاءات دين القطاع العام؛ 

أما الملحق الثالث فيعرض مسردا للمصطلحات المستخدمة 

في المرشد.
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الفصل

التعاريف والمبادئ المحاسبية2

ــي القطــاع العــام،  يقــدم هــذا الفصــل تعريفــا لمفاهيــم الديــن ف

كمــا يناقــش المبــادئ المحاســبية األساســية إلعــداد إحصــاءات 

ديــن القطــاع العــام.

ألف- مقدمة

والقطاعــات  الديــن  مفهــوم  الفصــل  هــذا  يُعــرِّف   1-2

المؤسســية فــي االقتصــاد. وتعــد هــذه التعاريــف ضروريــة لوضــع 

اإلرشــادات  وتقديــم  الديــن  إحصــاءات  إلعــداد  مفاهيمــي  إطــار 

العمليــة بشــأنها. وتتســق التصنيفــات والتعاريــف الــواردة فــي 

 SNA( 2008 هــذا المرشــد مــع نظــام الحســابات القوميــة لعــام

الدولــي،  االســتثمار  ووضــع  المدفوعــات  ميــزان  ودليــل   )2008
الطبعــة السادســة )BPM6(. وســوف تســتخدم ذات التصنيفــات 

والتعاريــف فــي النســخة المعدلــة مــن دليــل إحصــاءات ماليــة 

الحكومــة التــي تصــدر قريبــا، وإن كانــت تختلــف اختالفــا طفيفا 

الحكومــة  ماليــة  إحصــاءات  دليــل  مــن  الحاليــة  النســخة  عــن 

.)GFSM 2001(  2001 لعــام 

2-2 ويُعــرِّف القســم »بــاء« المفهوميــن األساســيين للديــن، 

»جيــم«  القســمان  أمــا  الديــن.  الديــن وصافــي  إجمالــي  وهمــا: 

تغطيتــه  ونطــاق  العــام،  القطــاع  مفهــوم  فيعرفــان  و»دال« 

المؤسســية، وتقســيماته القطاعيــة. ومــن خــالل تعريــف الديــن، 

تعريــف  يمكــن  الفرعيــة،  وقطاعاتــه  العــام  القطــاع  وتعريــف 

ديــن القطــاع العــام وأي مــن قطاعاتــه الفرعيــة. ويتنــاول القســم 

التــي  المحاســبية  المبــادئ  الفصــل مناقشــة  هــذا  مــن  األخيــر 

وتتوافــق  العــام.  القطــاع  ديــن  إحصــاءات  إعــداد  عليهــا  يرتكــز 

باالقتصــاد  المتعلقــة  األخــرى  اإلحصــاءات  مــع  المبــادئ  هــذه 

الكلــي. ويناقــش المرفــق بهــذا الفصــل مســألة اســتحقاق الفائــدة 

الديــن. ــى  وآثارهــا عل

باء- تعاريف الدين

1- إجمالي الدين

ــي الديــن - الــذي يشــار  2-3 يتألــف مجمــوع إجمال

إليه غالبا باسم »مجموع الدين« أو »مجموع خصوم 

الديــن« - مــن جميــع االلتزامــات المتمثلــة فــي أدوات 

ديــن.1 وتُعــرَّف أداة الديــن بأنهــا مطالبــة ماليــة تقتضــي 

قيــام المديــن بــأداء كل مــن مدفوعــات الفائــدة أو المبلــغ 

األصلــي أو كليهمــا إلــى الدائــن فــي تواريــخ محــددة فــي 

المســتقبل.2 واألدوات التاليــة هــي مــن أدوات الديــن:

• حقوق السحب الخاصة )SDRs(؛

• العملة والودائع؛

• سندات الدين؛

• القروض؛

• نظم التأمين ومعاشات التقاعد والضمانات الموحدة؛

• حسابات أخرى مستحقة الدفع.

الخصــوم  جميــع  فــإن  أعــاله،  القائمــة  ــى  عل وبنــاء   4-2

المدرجــة فــي الميزانيــة العموميــة فــي دليــل إحصــاءات ماليــة 

الحكومــة هــي بمثابــة ديــن، باســتثناء الخصــوم المكونــة مــن 

والمشــتقات  االســتثمار،  صناديــق  وأســهم  الملكيــة  حصــص 

للموظفيــن.      الممنوحــة  االكتتــاب  وخيــارات  الماليــة 

علــى  المســتحقة  الديــن  التزامــات  تعتبــر   5-2

ديــن  االقتصــاد  نفــس  فــي  آخريــن  لمقيميــن  مقيميــن 

محلــي بينمــا تعتبــر التزامــات الديــن المســتحقة علــى 

مقيميــن لغيــر المقيميــن ديــن خارجــي. ويقــدم هــذا الفصــل 

فــي موضــع الحــق شــرحا لتعريــف اإلقامــة بمزيــد مــن التفصيــل 

القوميــة  الحســابات  )نظــام  الراهنــة  الدوليــة  المعاييــر  ويتبــع 

المدفوعــات  السادســة مــن دليــل ميــزان  لعــام 2008 والطبعــة 

ووضــع االســتثمار الدولــي(. ويقــدم الملحــق األول بهــذا المرشــد 

شــرحا للعالقــة بيــن إحصــاءات ديــن القطــاع العــام وإحصــاءات 

الديــن الخارجــي.

صناديــق  وأســهم  الملكيــة  حصــص  تعتبــر  وال   6-2

المبلــغ  ســداد  تتطلــب  ال  ألنهــا  الديــن  أدوات  مــن  االســتثمار 

بالنســبة  انعكاســاتها  تختلــف  وبالتالــي  الفائــدة،  أو  ــي  األصل

لمــدى التعــرض للمخاطــر وبالنســبة للســيولة. ولنفــس الســبب، 

1 يمكــن االطــالع علــى مناقشــة تفصيليــة بشــأن خمتلــف أدوات الديــن يف 

الفصــل الثالــث مــن هــذا املرشــد.

2  يتســق تعريــف الديــن يف هــذا املرشــد مــع التعريــف الــوارد يف كل مــن 

دليــل إحصــاءات ماليــة احلكومــة )GFSM(، ونظــام احلســابات القوميــة لعــام 

SNA 2008( 2008(، ودليــل ميــزان املدفوعــات ووضــع االســتثمار الــدويل، 

وإحصــاءات الديــن اخلارجــي: مرشــد ملعديهــا   ،)BPM6( الطبعــة السادســة

ومســتخدميها.
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إحصاءات دين القطاع العام - مرشد لمعديها ومستخدميها

فــإن المشــتقات الماليــة - ســواء العقــود اآلجلــة أو عقــود الخيــار 

ــي  أصل مبلــغ  أي  تقديــم  لعــدم  وذلــك  ديــن  التزامــات  ليســت   -

ــى أي  يســتوجب الســداد، كمــا ال تســتحق مدفوعــات الفائــدة عل

المرشــد،  الماليــة.3 ويوصــي هــذا  المشــتقات  تنــدرج تحــت  أداة 

مراكــز  عــن  البيانــات  ونشــر  بإعــداد  الخامــس،  الفصــل  فــي 

ــي إحصــاءات ديــن القطــاع  المشــتقات الماليــة كبنــد للتذكــرة ف

ــود يمكــن  ــدة ألن هــذه العق ــر هــذه المعلومــات مفي العــام. وتعتب

أن تزيــد مــن التزامــات وحــدة القطــاع العــام المعنيــة، كمــا يمكــن 

نحــو  ــى  عل اســتخدمت  مــا  إذا  كبيــرة  خســائر  فــي  تتســبب  أن 
غيــر مالئــم.4

2-7 ويجوز في ظل بعض الترتيبات القانونية والمؤسسية 

والعمليــة وجــود بعــض تعاريــف الديــن بخــالف المذكــورة أعــاله. 

وبالتالــي، مــن المفيــد توخــي الوضــوح دائمــا فــي تحديــد 

وبينمــا يتألــف  تعريــف الديــن وفقــا لــأدوات المتضمنــة. 

مجمــوع الديــن فــي هــذا المرشــد مــن جميــع أدوات الديــن المبينــة 

أحيانــا  تظهــر  أن  الممكــن  فمــن  الفقــرة 3-2،  فــي  بالتحديــد 

ــي: تعاريــف أضيــق نطاقــا، ومنهــا مــا يل

• العملــة والودائــع، وســندات الديــن، والقــروض فقــط - وهــو 
ــى األدوات المســتخدمة عــادة  تعريــف ضيــق يقتصــر عل

فــي »جمــع األمــوال«؛  

والتقاعــد  التأميــن  نظــم  باســتثناء  الديــن  أدوات  جميــع   •
نطاقــا  أوســع  تعريــف  وهــو   - الموحــدة  والضمانــات 

وقريــب مــن مجمــوع الديــن الــذي يســتبعد أساســا خصــوم 

التقاعــد. معاشــات 

أ- االلتزامات الجارية القائمة والفعلية 

2-8 يجــب أن تكــون االلتزامــات قائمــة وغيــر مســددة حتــى 

هــو  الشــأن  هــذا  فــي  الحاســم  واالعتبــار  ديــن.5  بمثابــة  تكــون 

فالتزامــات  ال.  أم  المديــن  ــى  عل مطالبــة  للدائــن  كانــت  إذا  مــا 

الديــن تنشــأ فــي المعتــاد عــن طريــق تقديــم قيمــة اقتصاديــة 

أخــرى،  وحــدة مؤسســية  إلــى  الدائــن،  أي  وحــدة مؤسســية،  مــن 

ويمكــن  العــادة.  فــي  تعاقــدي  ترتيــب  بمقتضــى  المديــن،  أي 

النافــذة،6  القوانيــن  بحكــم  أيضــا  الديــن  التزامــات  تنشــأ  أن 

وتشــمل  مســتقبلية.7  تحويــالت  مدفوعــات  تقتضــي  وبأحــداث 

ــي والفائــدة. وال تنشــأ  التزامــات الديــن متأخــرات المبلــغ األصل

اقتصاديــة  قيمــة  بتقديــم  التزامــات  بموجــب  الديــن  التزامــات 

فــي المســتقبل حتــى تتغيــر ملكيــة البنــود المعنيــة، أو تُقــدَّم 

ــى  ــي مســتحقا؛ فعل الخدمــات المعنيــة، أو يصبــح الدخــل المعن

تلــك  الديــن  إجمالــي  مركــز  ضمــن  تــدرج  ال  المثــال،  ســبيل 

الســوق« تنطــوي بالفعــل علــى عنصــر ديــن، مثلمــا  3 »املبــادالت خــارج 

الرابــع. الفصــل  يتضــح يف 

4 راجع الفصل اخلامس، الفقرات من 5-50 إىل 52-5.

5 لالطــالع علــى مناقشــة أكثــر تفصيــال حــول اخلصــوم واألصــول املاليــة، 

راجــع الفقــرات 3-5 إىل 3-12 مــن الفصــل الثالــث.

6 هــذه اخلصــوم قــد تتضمــن اخلصــوم الناشــئة عــن الضرائــب واجلــزاءات 

)بمــا فيهــا اجلــزاءات الناشــئة عــن العقــود التجاريــة( واألحــكام القضائيــة 

وقــت فرضهــا.

7 تشــمل املطالبــات علــى شــركات التأميــن علــى غيــر احليــاة، واملطالبــات 

عــن األضــرار اخلارجــة عــن نطــاق مســؤوليات  شــركات التأميــن علــى غيــر 

احليــاة، واملطالبــات الناشــئة عــن أنشــطة اليانصيــب واملقامــرة.

المبالــغ التــي لــم تُصــرف بعــد بموجــب اتفــاق علــى منــح قــرض 

ائتمــان تصديــر. أو 

ــى األداء  البنــود االحتماليــة هــي أوضــاع قــد تؤثــر عل  9-2

ــي مرهونــة بوقــوع أو  ــي القطــاع العــام، وه ــدة مــا ف ــي لوح المال

عــدم وقــوع حــدث أو أكثــر فــي المســتقبل. والبنــود االحتماليــة، 

كحالــة معظــم الضمانــات التــي تمنــح لمــرة واحــدة،8 ال تــدرج 

ليســت خصومــا غيــر مشــروطة.  ضمــن ديــن الضامــن ألنهــا 

وليــس  المديــن،  إلــى  منســوبا  المضمــون  الديــن  ويبقــى 

غيــر  الضمــان.  ســداد  يُطلــب  أن  حيــن  وإلــى  لــم  مــا  الضامــن، 

التأثيــر  فــإن  للمخاطــر،  التعــرض  مــدى  تحليــل  ألغــراض  أنــه 

ــى وحــدات القطــاع العــام  المحتمــل لاللتزامــات االحتماليــة عل

ــر باالهتمــام. ومــن ثــم، بينمــا تُســتبعد البنــود االحتماليــة  جدي

التزامــات  قيمــة  تظهــر  أن  يجــوز  الضامــن،  ديــن  تعريــف  مــن 

احتماليــة محــددة كبنــد للتذكــرة فــي إحصــاءات ديــن القطــاع 

إنشــاء نظــم لمراقبــة  ــى  البلــدان عل المرشــد  العــام. ويحــث هــذا 

ونشــر بيانــات االلتزامــات االحتماليــة، وهــو مــا يتناولــه الفصــل 
التفصيــل.9 مــن  بمزيــد  الرابــع 

ب- األصل والفائدة

2-10 ينشــأ أصــل الديــن فــي ذمــة المديــن عنــد قيــام 

ــي  الدائــن بتقديــم قيمــة اقتصاديــة أو إنشــاء خصــوم ف

شــكل دين بوســائل أخرى، وقد تتغير قيمة أصل الدين 

بمرور الوقت إلى أن يتم إطفاؤه. أما الفائدة فهي التكلفة 

أصــل  اســتخدام  عــن  المديــن  يتحملهــا  التــي  )المصروفــات( 

الديــن القائــم.10 وبالتالــي، فــإن الفائــدة هــي أحــد أشــكال 

دخــل االســتثمار مســتحق القبــض لمالكــي بعــض أنــواع 

األصــول الماليــة )حقــوق الســحب الخاصــة، والودائــع، 

وسندات الدين، والقروض، والحسابات األخرى المدينة( 

مقابــل وضــع هــذه المــوارد الماليــة وغيرهــا مــن المــوارد 

تحــت تصــرف وحــدة مؤسســية أخــرى. وتنــدرج الفائــدة فــي 

ــر أنــه مــن  ــى أســاس مفهــوم االســتحقاق. غي معظــم الحــاالت عل

ــى أســاس المدفوعــات النقديــة الفعليــة،  منظــور المحاســبة عل

يمكــن تصنيــف مدفوعــات خدمــة الديــن الدوريــة كمدفوعــات 

فائــدة11 أو مدفوعــات أصــل الديــن. و يــورد مرفــق هــذا الفصــل 

وصفــا الســتحقاق الفائــدة.

8 تنشــأ الضمانــات ملــرة واحــدة عندمــا يتعــذر حســاب خماطــر القــرض أو 

الســند املضمــون بــأي درجــة مــن الدقــة. ويف معظــم احلــاالت، ال تعتبــر هــذه 

األدوات بمثابــة أصــول ماليــة أو خصــوم حتــى يتــم املطالبــة بهــا، وال يتــم 

قيدهــا يف نظــام احلســابات القوميــة لعــام 2008 وال يف دليــل إحصــاءات 

ماليــة احلكومــة.

9 يتضمــن الفصــل الثالــث مناقشــة حــول الضمانــات املوحــدة، التــي تنشــأ 

عنهــا التزامــات فعليــة وليســت احتماليــة.

10 بعبــارة أخــرى، الفائــدة هــي املبلــغ الــذي يتعيــن علــى املدينيــن ســداده 

للدائنيــن عــالوة علــى األصــل املقــدم مــن الدائــن.

11 بالنســبة ألدوات الديــن طويلــة األجــل، تعــرّف الفائــدة املدفوعــة دوريــا 

بأنهــا التكاليــف التــي يدفعهــا املديــن إىل الدائــن ســنويا أو علــى فتــرات أكثــر 

تواتــرا؛ وبالنســبة لــأدوات قصيــرة األجــل )أي األدوات ذات آجــل االســتحقاق 

األصلــي ملــدة عــام أو أقــل(، فــإن الفائــدة املدفوعــة دوريــا هــي الفائــدة التــي 

يدفعهــا املديــن إىل الدائــن قبــل تاريــخ اســترداد األداة. وتختلــف مدفوعــات 

الفائــدة عــن مفهــوم اســتحقاق الفائــدة خــالل فتــرة الديــن.
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الفصل 2   ♦   بعض أدوات تحليل دين القطاع العام

2-11 وال يفــرق تعريــف الديــن بيــن أصــل الديــن والفائــدة 

هــو  القائــم  الديــن  مبلــغ  فــإن  أخــرى،  وبعبــارة  المســتحقة. 

األصــل  فــي  ســلفا  المقدمــة  المــوارد  يتضمــن  الــذي  المجمــوع 

مخصومــا  تاريخــه  حتــى  المســتحقة  الفائــدة  إليهــا  مضافــا 

فاالشــتراط  األصــل  او  الفائــدة  لتســديد  مدفوعــات  أي  منهــا 

المســتقبلي بــأداء المدفوعــات، وليــس شــكل تلــك المدفوعــات، 

هــو الــذي يحــدد مــا إذا كانــت الخصــوم المعنيــة هــي أدوات ديــن 

أي شــكل، كأن  فــي  المدفوعــات  تــؤدى  أن  الممكــن  أم ال. ومــن 

أو ســلع وخدمــات. فــي شــكل عملــة وودائــع،  تكــون مثــال 

معرفــة  ــى  عل بالضــرورة  الديــن  تعريــف  ينطــوي  وال   12-2

الفائــدة  أو  الديــن  ألصــل  المســتقبلية  المدفوعــات  أداء  وقــت 

الزمنــي  الجــدول  يكــون  كثيــرة  حــاالت  وهنــاك  كليهمــا.  أو 

للمدفوعــات معروفــا، كمــا فــي ســندات الديــن والقــروض. غيــر أن 

هنــاك حــاالت أخــرى قــد ال يكــون هــذا الجــدول معروفــا علــى وجــه 

الدقــة. فعلــى ســبيل المثــال، قــد يكــون وقــت أداء المدفوعــات عنــد 

طلــب الدائــن، كمــا فــي حالــة الودائــع تحــت الطلــب غيــر المغلــة 

للفائدة؛ أو عند تأخر المدين في السداد وال يكون معلوما وقت 

أدائه هذه المتأخرات أو إن كان سيدفعها بالفعل. ومرة أخرى، 

الــذي  هــو  أدائهــا،  وقــت  وليــس  المدفوعــات،  أداء  اشــتراط  فــإن 

يحــدد مــا إذا كانــت الخصــوم المعنيــة دينــا أم ال. وبالتالــي فــإن 

ــى صناديــق التقاعــد وشــركات التأميــن  االلتزامــات القائمــة عل

ــر  ــى الحيــاة تجــاه المشــتركين وحملــة وثائــق التأميــن تعتب عل

ســتكون  مدفوعــات  هنــاك  ألن  المؤسســات،  هــذه  ــى  عل ديونــا 

ــم يكــن وقــت أدائهــا معلومــا.    ــى وإن ل مســتحقة حت

2- صافي الدين

التزامــات  يجــوز معاملــة  المخاطــر،  بالنســبة إلدارة   13-2

الديــن واألصــول بشــكل موحــد، مــع التركيــز علــى صافــي الديــن. 

ــد دخــال  فعلــى ســبيل المثــال، قــد ينشــأ الديــن لتمويــل أصــول تولِّ

كإجمالــي  الديــن  صافــي  ويُحســب  بالتزامــات.  للوفــاء 

الديــن ناقصــا األصــول الماليــة المقابلــة ألدوات الديــن، 

على النحو الموضح في الجدول 2-1. ويســتعرض القســم باء 

مــن الفصــل الثالــث بمزيــد مــن التفصيــل المســائل المتعلقــة 

أوســع  نطاقــا  وتشــمل  العموميــة،  والميزانيــة  القيمــة  بصافــي 

مــن األصــول والخصــوم.

ــي نظــام  2-14 ويشــمل الذهــب النقــدي، كمــا ورد تعريفــه ف

الحســابات القوميــة لعــام 2008 والطبعــة السادســة مــن دليــل 

ميــزان المدفوعــات ووضــع االســتثمار الدولــي، عناصــر تعتبــر 

ــر المخصصــة( وعنصــر  مــن أدوات الديــن )حســابات الذهــب غي

يعتبــر أداة غيــر منشــئة للديــن )ســبائك الذهــب(. وينبغــي، مــن 

الذهــب  فــي  الذهــب  ســبائك  عنصــر  اســتبعاد  المبــدأ،  حيــث 

النقــدي عنــد حســاب صافــي الديــن. غيــر أنــه قــد يتعيــن، فــي 

النقــدي عنــد  للذهــب  ــي  الكل المبلــغ  اســتخدام  ــي،  العمل الواقــع 

حســاب صافــي الديــن نظــرا ألن معــدي إحصــاءات ديــن القطــاع 

العــام قــد يتعــذر عليهــم اســتبعاد عنصــر ســبائك الذهــب.

جيم - الوحدات والقطاعات المؤسسية

2-15 يمكــن تقســيم االقتصــاد إلــى قطاعــات يتألــف كل 

فــي  المقيمــة  المؤسســية12  الوحــدات  مــن  عــدد  مــن  منهــا 

هــذا االقتصــاد )راجــع اإلطــار 2-1(. ويتبــع هــذا المرشــد منهــج 

نظــام الحســابات القوميــة لعــام 2008 فــي تقســيم االقتصــاد 

إلــى خمســة قطاعــات مؤسســية مســتقلة تمامــا عــن بعضهــا 

اقتصاديــة  أهــداف  لهــا  قطــاع  كل  فــي  والوحــدات  البعــض. 

مماثلــة يمكــن تمييزهــا عــن أهــداف القطاعــات األخــرى. وتتمثــل 

التاليــة: القطاعــات  فــي  الخمســة  المؤسســية  القطاعــات 

مــن  يتألــف  الــذي  الماليــة،  غيــر  الشــركات  قطــاع    •
وحــدات مؤسســية مقيمــة تعمــل أساســا فــي إنتــاج الســلع 

الماليــة؛ غيــر  الخدمــات  أو  الســوقية 

وحــدات  مــن  يتألــف  الــذي  الماليــة،  الشــركات  قطــاع   •
تقديــم  مجــال  فــي  أساســا  تعمــل  مقيمــة  مؤسســية 

الوســاطة  خدمــات  ذلــك  فــي  بمــا  الماليــة،  الخدمــات 

أخــرى؛ مؤسســية  وحــدات  إلــى  الماليــة، 

وحــدات  مــن  يتألــف  الــذي  العامــة،  الحكومــة  قطــاع    •
كنشــاط  الحكومــة  بوظائــف  تقــوم  مقيمــة  مؤسســية 

الوحــدات  تلــك  هــي  أخــرى،  وبعبــارة  لهــا.  أساســي 

الســلع(  )وربمــا  الخدمــات  تنتــج  التــي  المؤسســية 

لالســتهالك الفردي أو الجماعي، على أســاس غير ســوقي 

فــي األســاس، وتعيــد توزيــع الدخــل والثــروة، باإلضافــة إلــى 

الوفــاء بمســؤولياتها السياســية والقيــام بدورهــا المعنــي 

االقتصــادي؛ بالتنظيــم 

قطاع األســر المعيشــية، الذي يتألف من مجموعة من   •
األشــخاص يشــتركون في الســكن ويجمعون بعض أو كل 

دخلهــم أو ثروتهــم، ويســتهلكون أنواعــا معينــة مــن الســلع 

12 يســتخدم فيمــا بعــد مصطلــح »الوحــدة« كصــورة خمتصــرة ملصطلــح 

املؤسســية«.  »الوحــدة 
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التقاعد والضمانات 

الموحدة

نظم التأمين ومعاشات 

التقاعد والضمانات 

الموحدة

حسابات أخرى مدينةحسابات أخرى دائنة

مجموع األصول المالية مجموع إجمالي الدين

المقابلة إلجمالي الدين

مجموع 

صافي الدين
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إحصاءات دين القطاع العام - مرشد لمعديها ومستخدميها

والغــذاء(.  المســكن  )أهمهــا  والخدمــات بصــورة جماعيــة 

أشــكاال  وتتخــذ  بــأي حجــم  المعيشــية  األســر  تكــون  وقــد 

متنوعــة فــي المجتمعــات أو الثقافــات المختلفــة. ويجــب 

االقتصــاد  فــي  الطبيعييــن  األشــخاص  يكــون جميــع  أن 

ــل الوظائــف  منتميــن ألســرة معيشــية واحــدة فقــط. وتتمث

العاملــة،  القــوى  الرئيســية لأســر المعيشــية فــي توفيــر 

مــن  وبوصفهــا  النهائــي،  االســتهالك  أنشــطة  وممارســة 

الســوقية  الســلع  إنتــاج  اإلنتاجيــة،  المشــاريع  أصحــاب 

والخدمــات غيــر الماليــة )وربمــا الماليــة(؛

التــي  للربــح  الهادفــة  غيــر  المؤسســات  قطــاع   •
تخــدم األســر المعيشــية، الــذي يتألــف مــن المؤسســات 

المشــتغلة باإلنتــاج  للربــح غيــر  الهادفــة  المقيمــة غيــر 

وهــي  الحكومــة.13  عليهــا  تســيطر  ال  والتــي  الســوقي 

أو  قانونيــة  كيانــات  هــي  للربــح  الهادفــة  غيــر  املؤسســات   13

اجتماعيــة، تنشــأ بغــرض إنتــاج الســلع واخلدمــات وال تســمح لهــا 

شــروط تكوينهــا بــأن تصبــح مصــدر دخــل أو ربــح أو غيــر ذلــك مــن 

الكســب املادي للوحدات التي تنشــئها أو تســيطر عليها أو تمولها. 

للعمــالء  واخلدمــات  الســلع  تقــدم  املؤسســات  هــذه  بعــض  فــإن  ذلــك،  ومــع 

تقــدم الســلع والخدمــات لأســر المعيشــية بــدون مقابــل 

اقتصاديــة. داللــة  ذات  غيــر  بأســعار  أو 

2-16 ويجــوز تقســيم كل مــن هــذه القطاعــات إلــى قطاعــات 

فرعيــة، كمــا يمكــن دمــج القطاعــات الفرعيــة معا بطرق مختلفة 

المثــال، يمكــن تقســيم  ــى ســبيل  أخــرى. فعل لتشــكل قطاعــات 

الحكومــة  هــي  فرعيــة  قطاعــات  إلــى  العامــة  الحكومــة  قطــاع 

يمكــن  كمــا  المحليــة،  والحكومــة  الواليــة  وحكومــة  المركزيــة 

فرعيــة  قطاعــات  إلــى  الماليــة  غيــر  الشــركات  قطــاع  تقســيم 

الماليــة  غيــر  والشــركات  الماليــة  غيــر  العامــة  الشــركات  هــي 

الخاضعــة للســيطرة األجنبيــة والشــركات الوطنيــة الخاصــة غيــر 

الماليــة.14 

2-17 ويتألــف القطــاع العــام مــن جميــع الوحــدات 

الوحــدات  عليهــا  تســيطر  التــي  المقيمــة  المؤسســية 

الحكوميــة المقيمــة بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة، 

أي جميــع وحــدات قطــاع الحكومــة العامــة، والشــركات 

العامة المقيمة )الشكل البياني 2-1(.15 وتُعرَّف السيطرة 

ــى تحديــد السياســة العامــة للشــركة.  بأنهــا القــدرة عل

ويشــير مصطلح »السياســة العامة للشــركة«، بمعناه 

والتشــغيلية  الماليــة  السياســات  أهــم  إلــى  الواســع، 

كمنتِــج  للشــركة  االســتراتيجية  باألهــداف  المتعلقــة 

 2008 لعــام  القوميــة  الحســابات  نظــام  ويتضمــن  ســوقي. 

قائمة من ثمانية مؤشــرات يفترض أن تســاعد على تحديد ما 

إذا كانــت الشــركة تســيطر عليهــا وحــدة حكوميــة أم شــركة عامــة 

ــي:16 )1( ملكيــة غالبيــة القــوة التصويتيــة؛  أخــرى، وهــي كالتال

ــى مجلــس اإلدارة أو أي جهــاز حاكــم آخــر؛ )3(  )2( الســيطرة عل

 )4( وإقالتهــم؛  األساســيين  المســؤولين  تعييــن  ــى  عل الســيطرة 

 )5( المعنــي؛  الكيــان  فــي  األساســية  اللجــان  ــى  عل الســيطرة 

األســهم والخيــارات الذهبيــة؛ )6( التنظيــم والرقابــة؛ )7( ســيطرة 

مــن  مجموعــة  أو  العــام  القطــاع  الــى  ينتمــي  مهيمــن  عميــل 

الســيطرة   )8( ؛  العــام  القطــاع  الــى  ينتمــون  مهيمنيــن  عمــالء 

مؤشــر  وجــود  أن  ورغــم  الحكومــة.  مــن  باالقتــراض  المرتبطــة 

حــاالت  هنــاك  فــإن  الســيطرة،  إلثبــات  كافيــا  يكــون  قــد  واحــد 

أخــرى قــد يشــير فيهــا عــدد مــن المؤشــرات المنفصلــة مجتمعــة 

إلــى وجــود الســيطرة.

2-18 ويتألــف قطــاع الحكومــة العامــة مــن جميــع 

ــر الهادفــة  الوحــدات الحكوميــة وجميــع المؤسســات غي

للربح غير المشتغلة باإلنتاج السوقي والتي تسيطر 

عليهــا الوحــدات الحكوميــة:

بأســعار ذات داللــة اقتصاديــة، وعندهــا تعامــل يف نظــام احلســابات القوميــة 

نفــس معاملــة الشــركات. وبالنســبة للمؤسســات األخــرى غيــر الهادفــة للربــح 

التــي تســيطر عليهــا احلكومــة واملشــتغلة يف اإلنتــاج غيــر الســوقي فتعامــل 

التــي تنتــج  للربــح،  الهادفــة  أمــا بقيــة املؤسســات غيــر  كوحــدات حكوميــة. 

الســلع واخلدمــات لكنهــا ال تبيعهــا بأســعار ذات داللــة اقتصاديــة وال تســيطر 

عليهــا احلكومــة، فتعامــل كمجموعــة وحــدات خاصــة تســمى املؤسســات غيــر 

الهادفــة للربــح التــي تخــدم قطــاع األســر املعيشــية، أو كجــزء مــن الشــركات، 

إذا كانــت تخــدم الشــركات.

14 وباملثــل، يمكــن تقســيم الشــركات املاليــة إىل شــركات عامــة وشــركات 

خاضعــة للســيطرة األجنبيــة وشــركات وطنيــة خاصــة، علــى التــوايل.

للقطــاع  القطاعــي  التقســيم  15 لالطــالع علــى مناقشــة مســتفيضة حــول 

ماليــة  إحصــاءات  دليــل  الــدويل:  النقــد  صنــدوق  مطبوعــة  راجــع  العــام، 

العــام وتقســيمه  القطــاع  تغطيــة  مــادة مصاحبــة،  لعــام 2001،  احلكومــة 

القطاعــي، إعــداد بــول كوتيريــل، وإيثــان وايزمــان، وتوبيــاس ويكنــز، ديســمبر 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/gfs/( العاصمــة  واشــنطن   ،2006

)manual/comp.htm
16 لالطــالع علــى مزيــد مــن التفاصيــل، راجــع الفقــرات 4-77 إىل 80-4 

مــن نظــام احلســابات القوميــة لعــام 2008.

الوحــدة المؤسســية هــي كيــان اقتصــادي قــادر، فــي حــد 

ــى امتــاك األصــول وإنشــاء االلتزامــات وممارســة  ذاتــه، عل

األنشــطة االقتصاديــة والدخــول فــي معامــات مــع كيانــات 

للوحــدات  المهمــة  الخصائــص  بعــض  ــي  يل وفيمــا  أخــرى. 

المؤسســية:

ــى امتــالك الســلع أو األصــول  إن قــدرة الوحــدة المؤسســية عل   •
أو  الســلع  ملكيــة  تبــادل  ــى  عل أيضــا  قــادرة  أنهــا  تعنــي 

أخــرى. مؤسســية  وحــدات  مــع  معامــالت  فــي  األصــول 

اقتصاديــة  قــرارات  اتخــاذ  ــى  قــادرة عل المؤسســية  الوحــدة    •
وممارســة أنشــطة اقتصاديــة تعتبــر هــي نفســها مســؤولة 

القانــون. أمــام  عليهــا  عنهــا مباشــرة ومحاســبة 

ــى تحمــل الخصــوم باألصالــة  الوحــدة المؤسســية قــادرة عل   •
ــى تحمــل التزامــات أخــرى وعقــد ارتباطــات  عــن نفســها، وعل

ــود. ــرام عق مســتقبلية وإب

مــن  كاملــة  مجموعــة  المؤسســية  للوحــدة  تكــون  أن  إمــا   •
لأصــول  عموميــة  ميزانيــة  ذلــك  فــي  بمــا  الحســابات، 

والخصــوم وصافــي القيمــة، أو يكــون مــن الممكــن والمفيــد 

مجموعــة  وضــع  وقانونيــة  اقتصاديــة  نظــر  وجهــة  مــن 

األمــر. لــزم  إذا  الحســابات  مــن  كاملــة 

هنــاك نوعــان رئيســيان مــن الكيانــات يمكــن أن تتوافــر فيهمــا 

مؤهــالت الوحــدات المؤسســية وهمــا كالتالــي: )1( األشــخاص أو 

القانونيــة  الكيانــات  أســر، )2(  فــي شــكل  مجموعــات األشــخاص 

بوجودهــا  المجتمــع  أو  القانــون  يعتــرف  التــي  االجتماعيــة  أو 

أو  األشــخاص  مــن  عليهــا  يســيطر  أو  يملكهــا  عمــن  مســتقلة 

القانونيــة  الكيانــات  مــن  األربعــة  األنــواع  أمــا  األخــرى.  الكيانــات 

القوميــة  الحســابات  نظــام  فــي  بهــا  المعتــرف  االجتماعيــة  أو 

فهــي  مؤسســية  وحــدات  بوصفهــا  المرشــد  وهــذا   2008 لعــام 

للربــح،  الهادفــة  غيــر  والمؤسســات  الشــركات،  وأشــباه  الشــركات، 

وضــع  علــى  دائمــا  يُســتدل  أن  يمكــن  وال  الحكوميــة.  والوحــدات 

الوحــدة المؤسســية مــن اســمها، وإنمــا يتعيــن النظــر فــي أهدافهــا 

ووظائفهــا.

اإلطار 2-1: تعريف الوحدة المؤسسية
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الفصل 2   ♦   بعض أدوات تحليل دين القطاع العام

تتمتــع  مؤسســية  وحــدات  هــي  الحكوميــة  الوحــدات   •
ــى وحــدات  بســلطة تشــريعية أو قضائيــة أو تنفيذيــة عل

مؤسســية أخــرى فــي مجــال معيــن؛ وتتحمــل مســؤولية 

األســر  لفــرادى  أو  للمجتمــع  والخدمــات  الســلع  توفيــر 

ــى أســاس غيــر ســوقي؛ وتــؤدي مدفوعــات  المعيشــية عل

التحويــالت إلعــادة توزيــع الدخــل والثــروة؛ وتقــوم بتمويــل 

أنشــطتها أساســا عــن طريــق الضرائــب ومصــادر الدخــل 

فــي قطاعــات االقتصــاد األخــرى. األخــرى مــن وحــدات 

المؤسســات غيــر الهادفــة للربــح غيــر المشــتغلة   •
الوحــدات  عليهــا  وتســيطر  الســوقي  باإلنتــاج 

الحكوميــة هــي كيانــات قانونيــة أو اجتماعيــة، تنشــأ 

غيــر  أســاس  ــى  عل والخدمــات  الســلع  إنتــاج  بغــرض 

بــأن  لهــا  يســمح  ال  القانونــي  وضعهــا  لكــن  ســوقي، 

أشــكال  مــن  ذلــك  غيــر  أو  ربــح  أو  دخــل  مصــدر  تصبــح 

ــى الرغــم مــن أن الوضــع  الكســب المــادي للحكومــة. وعل

القانونــي للمؤسســات غيــر الهادفــة للربــح يضعهــا فــي 

مصــاف الكيانــات غيــر الحكوميــة، فإنهــا تعتبــر بمثابــة 

كيانــات تنفــذ سياســات الحكومــة، وبالتالــي فهــي تمثــل 

فعليــا جــزءا مــن الحكومــة. ويتضمــن نظــام الحســابات 

مؤشــرات  خمســة  مــن  قائمــة   2008 لعــام  القوميــة 

يفتــرض أن تســهم فــي تحديــد مــا إذا كانــت المؤسســة 

غيــر الهادفــة للربــح خاضعــة لســيطرة وحــدة حكوميــة، 

وهي كالتالي: )1( تعيين المســؤولين؛ )2( أحكام أخرى 

ــة التأسيســية؛ )3( االتفاقــات التعاقديــة؛  ضمــن االتفاقي

للمخاطــر. التعــرض   )5( الحكومــة؛  مــن  التمويــل  درجــة   )4(

2-19 الشــركات العامــة تشــمل كل الشــركات التــي 

عامــة  شــركات  أو  حكوميــة  وحــدات  عليهــا  تســيطر 

أخــرى. أمــا الشــركات الخاضعــة لســيطرة الحكومــة )أو 

الشــركة العامــة( والمقيمــة فــي اقتصــاد مختلــف عــن 

يتــم تصنيفهــا كشــركات  فــا  الحكومــة  هــذه  اقتصــاد 

التــي  الكيانــات  جميــع  فهــي  الشــركات  أمــا  عامــة.17 

غيــر  أو  الربــح  تحقيــق  علــى  القــدرة  لهــا  تتوافــر   )1(

ذلــك مــن الكســب المــادي لمالكيهــا، و)2( يعتــرف بهــا 

مالكيهــا  عــن  مســتقلة  قانونيــة  ككيانــات  القانــون 

17 راجع أيضا مناقشة حول »اإلقامة« يف جزء الحق يف هذا الفصل.

تنشــأ  و)3(  محــدودة،  بمســؤولية  يتمتعــون  الذيــن 

ــق بممارســة اإلنتــاج الســوقي )أي إنتــاج  ألغــراض تتعل

اقتصاديــة(.18  داللــة  ذات  بأســعار  والخدمــات  الســلع 

شــخصية  لهــا  ليــس  التــي  الشــركات،  ألشــباه  وبالنســبة 

اعتباريــة أو لــم تتخــذ أي شــكل قانونــي آخــر، وإن كانــت تعمــل 

كذلــك  شــركات.  باعتبارهــا  كذلــك  تصنــف  فإنهــا  كالشــركات، 

تصنــف المؤسســات الســوقية غيــر هادفــة للربــح )أي المشــتغلة 

باإلنتــاج الســوقي( باعتبارهــا شــركات أيضــا. وتعتبــر الشــركات 

الشــركات  قطــاع  أو  الماليــة  غيــر  الشــركات  قطــاع  مــن  جــزءا 

األساســي.  نشــاطها  طبيعــة  حســب  االقتصــاد،  فــي  الماليــة 

الحكومــة،  عليهــا  تســيطر  التــي  المؤسســية  الوحــدات  أمــا 

)أي  ســوقي  ــج  منتِ ليســت  لكنهــا  كشــركات  قانونــا  والمنشــأة 

أنهــا ال تبيــع مخرجاتهــا بأســعار ذات داللــة اقتصاديــة(، فإنهــا 

تصنــف باعتبارهــا جــزءا مــن قطــاع الحكومــة العامــة، وليــس 

المؤسســات غيــر ذات  فــإن  العامــة. وبالمثــل،  الشــركات  قطــاع 

الشــخصية االعتباريــة المملوكــة لوحــدات حكوميــة ال تصنــف 

بــل تبقــى جــزءا أساســيا مــن تلــك الوحــدات،  كأشــباه شــركات 

العامــة. الحكومــة  قطــاع  ضمــن  ــدرج  تُ أن  يجــب  وبالتالــي 

دال: التغطية المؤسسية والتقسيم 

القطاعي للقطاع العام

2-20 القطــاع العــام هــو مزيــج مــن قطــاع الحكومــة العامــة 

 2-2 البيانــي  الشــكل  ويوضــح  العامــة.  الشــركات  وجميــع 

الرئيســية. وعناصــره  العــام  القطــاع  تفاصيــل 

1- قطاع الحكومة العامة وقطاعاته الفرعية

المرغــوب  مــن  أو  الضــروري  مــن  يكــون  مــا  غالبــا   21-2

ألغــراض تحليليــة تجزئــة إحصــاءات قطــاع الحكومــة العامــة. 

ــي أســلوبين أساســيين لتكويــن القطاعــات  ونســتعرض فيمــا يل

18 األســعار ذات الداللــة االقتصاديــة هــي األســعار التــي تؤثــر بقــدر 

كبيــر علــى الكميــات التــي يرغــب املنتجــون يف عرضهــا بالســوق 

وعلــى الكميــات التــي يرغــب املشــترون يف شــرائها.

الشكل البياني 2-1: القطاع العام وعالقته بالقطاعات المؤسسية األخرى في االقتصاد

قطاع الحكومة العامة
قطاع الشركات غير 

المالية
قطاع األسر المعيشيةقطاع الشركات المالية

المؤسسات غير الهادفة 

للربح التي تخدم  قطاع 

األسر المعيشية

عام

عامعام

خاصخاص

خاصخاص
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إحصاءات دين القطاع العام - مرشد لمعديها ومستخدميها

أســلوب  فــي  االختــالف  عــن  ناشــئ  بينهمــا  والفــرق  الفرعيــة؛ 

االجتماعــي. الضمــان  صناديــق  معالجــة 

2-22 قــد يكــون هنــاك أكثــر مــن مســتوى للحكومــة داخــل 

المعمــول  والقانونيــة  اإلداريــة  للترتيبــات  وفقــا  الواحــد،  البلــد 

هــذه  مــن  كل  عــن  اإلحصــاءات  إعــداد  المفتــرض  ومــن  بهــا، 

المســتويات )ويشــار إليهــا أيضــا بالقطاعــات الفرعيــة(. غيــر أنــه 

نتيجــة لهــذه الترتيبــات المختلفــة، فــإن البيانــات المتوفــرة عــن 

هــذه القطاعــات الفرعيــة للحكومــة لــن تكــون مالئمــة ألغــراض 

ــى المســتوى الدولــي. والبيانــات الوحيــدة القابلــة  المقارنــة عل

للمقارنــة دوليــا هــي بيانــات الحكومــة العامــة والقطــاع العــام. 

2-23 وقــد ورد نــص فــي دليــل إحصــاءات ماليــة الحكومــة 

هنــاك  بــأن  يقضــي   2008 لعــام  القوميــة  الحســابات  ونظــام 

الحكومــة  هــي  العامــة،  للحكومــة  فرعيــة  قطاعــات  ثالثــة 

المركزيــة؛ وحكومــة الواليــة أو المقاطعــة أو اإلقليــم؛ والحكومــة 

المحليــة. وال توجــد هــذه المســتويات الثالثــة فــي جميــع البلــدان؛ 

فقــد يوجــد فــي بعضهــا حكومــة مركزيــة فقــط أو حكومــة مركزيــة 

وحكومــة علــى مســتوى واحــد أدنــى. وفــي بلــدان أخــرى قــد يكــون 

هــذه  وفــي  الحكومــة.  مــن  مســتويات  ثالثــة  مــن  أكثــر  هنــاك 

الحالــة ينبغــي تصنيــف مختلــف الوحــدات جميعــا كواحــد مــن 

مســتويات  إلــى  وإضافــة  هنــا.  المقترحــة  الثالثــة  المســتويات 

االجتماعــي  الضمــان  صناديــق  وجــود  يتطلــب  قــد  الحكومــة، 

إعــداد  يتــم  أن  العامــة  الماليــة  فــي سياســة  لهــا مــن دور  ومــا 

إحصــاءات عــن جميــع صناديــق الضمــان االجتماعــي كقطــاع 

فرعــي مســتقل ضمــن قطــاع الحكومــة العامــة.

الحكومــة  وحــدات  تصنيــف  شــروط  تلبيــة  ويمكــن   24-2

كانــت  إذا  مــا  وتحديــد  الحكومــي  مســتواها  حســب  العامــة 

 44-2 الفقــرات  )راجــع  ال  أم  االجتماعــي  للضمــان  صندوقــا 

ــى 2-46( وذلــك ضمــن مجموعتيــن بديلتيــن مــن القطاعــات  إل

دليــل إحصــاءات ماليــة  فــي  الموضــح  النحــو  ــى  الفرعيــة، وعل

 19  .2008 لعــام  القوميــة  الحســابات  ونظــام  الحكومــة 

ويمكــن ضــم جميــع صناديــق الضمــان االجتماعــي فــي   •
قطــاع فرعــي مســتقل وتصنيــف جميــع وحــدات الحكومــة 

العامــة األخــرى وفــق مســتواها. وفــي هــذه الحالــة، فــإن 

ــة للحكومــة المركزيــة وحكومــة الواليــة  القطاعــات الفرعي

والحكومــة المحليــة ســوف تتألــف مــن جميــع الوحــدات 

تلبيــة  إىل  الفرعــي  القطاعــي  للتقســيم  البديلــة  األســاليب  تهــدف   19

احتياجــات حتليليــة خمتلفــة. ويتوقــف قــرار اختيــار األســلوب األنســب مــن 

االجتماعــي  الضمــان  صناديــق  أهميــة  مــدى  علــى  املعنــي  البلــد  يف  ســواه 

بهــا. ترتبــط  التــي  احلكوميــة  الوحــدات  عــن  إدارتهــا  اســتقالل  ومــدى 

القطاع العام

احلكومة العامة الشركات العامة

احلكومة املركزية الشركات العامة 
املالية

الشركات العامة 
غير املالية

حكومة الوالية

احلكومة احمللية

البنك املركزي

الشركات العامة 
املالية األخرى

الشركات العامة 
لتلقي الودائع 

عدا البنك املركزي

الشكل البياني 2-2: القطاع العام وعناصره األساسية
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الفصل 2   ♦   بعض أدوات تحليل دين القطاع العام

االجتماعــي  الضمــان  صناديــق  بخــالف  الحكوميــة 

2-3(؛ البيانــي  )الشــكل 

أو مــن الممكــن تصنيــف صناديــق الضمــان االجتماعــي   •
وفــق مســتوى الحكومــة الــذي يتولــى تنظيمهــا وإدارتهــا 

األخــرى  العامــة  الحكومــة  مــع وحــدات  ثــم دمجهــا  ومــن 

العامــة  الحكومــة  فــإن  وبالتالــي  المســتوى.  هــذا  فــي 

الواليــة  المركزيــة وحكومــة  الحكومــة  مــن  تتألــف  ســوف 

والحكومــة المحليــة بافتــراض وجــود مســتويات الحكومــة 

الثالثــة )الشــكل البيانــي 2-3(. ولتيســير عمليــة تحليــل 

إعــداد  يجــوز  ككل،  االجتماعــي  الضمــان  صناديــق 

إحصــاءات مســتقلة لهــا ضمــن اإلحصــاءات المعــدة لــكل 

الحكومــة. مســتويات  مــن  مســتوى 

ويجــوز للبلــدان اختيــار أي مــن األســلوبين. وألغــراض تحقيــق 

الســنوي  الكتــاب  فــإن  المقارنــات،  عقــد  وإمكانيــة  االتســاق 

إلحصــاءات ماليــة الحكومــة يعتمــد منهجــا واحــدا فقــط.

أ- الكيانات المدرجة في الموازنة وخارج الموازنة

2-25 كل قطــاع مــن القطاعــات الفرعيــة للحكومــة العامــة 

ــي الحكومــة المركزيــة وحكومــة الواليــة والحكومــة  والمتمثلــة ف

المحليــة يتألــف مــن وحــدات مؤسســية )راجــع الفقــرة 23-2(. 

ــة تجميــع  ــد مــن الناحيــة التحليلي وغالبــا مــا يكــون مــن المفي

للترتيبــات  وفقــا  الفرعيــة  القطاعــات  هــذه  مــن  كل  كيانــات 

فــي  المــدرج  العنصــر  بيــن  والتمييــز  بهــا  المعمــول  اإلداريــة 

الموازنــة والعناصــر المدرجــة خــارج الموازنــة )بغــض النظــر 

الفقــرة  راجــع   - االجتماعــي  الضمــان  صناديــق  معاملــة  عــن 

2-24(. ويجــوز أن يتألــف العنصــر المــدرج فــي الموازنــة مــن 

بينمــا  فقــط  المســتوى  لهــذا  العامــة(  )أو  األساســية  الموازنــة 

يتألــف العنصــر المــدرج خــارج الموازنــة مــن الكيانــات الباقيــة 

ــي يتشــكل منهــا هــذا المســتوى مــن الحكومــة، مــع اســتبعاد  الت

صناديــق الضمــان االجتماعــي. ومثــل هــذا التوزيــع يســمح بعقــد 

واإلحصــاءات.  الموازنــة  بيانــات  بيــن  أكبــر  مباشــرة  مقارنــة 

ويختلــف تصنيــف الكيانــات باعتبارهــا مدرجــة فــي الموازنــة 

هــو  المهــم  أن  غيــر  بلــد.  ظــروف كل  الموازنــة حســب  خــارج  أو 

لــكل مســتوى مــن مســتويات الحكومــة تشــمل  أن اإلحصــاءات 

كافــة الكيانــات التــي يتألــف منهــا القطــاع الفرعــي للحكومــة 

)الحكومــة المركزيــة أو حكومــة الواليــة أو الحكومــة المحليــة(، 

إحصــاءات  إعــداد  فــي  المســتخدمة  اإلرشــادات  ــى  عل بنــاء 

ــي. الكل االقتصــاد 

فــي  مؤسســية  وحــدة  هنــاك  البلــدان،  جميــع  وفــي   26-2

الحجــم  حيــث  مــن  باألهميــة  تتســم  العامــة  الحكومــة  قطــاع 

والصالحيــة، ال ســيما صالحيــة ممارســة الســيطرة علــى العديــد 

المركزيــة  فالحكومــة  األخــرى.  والكيانــات  الوحــدات  مــن 

المدرجــة فــي الموازنــة هــي وحــدة الحكومــة المركزيــة 

التــي تمــارس األنشــطة األساســية للســلطات التنفيذيــة 

مــن  العنصــر  وهــذا  الوطنيــة.  والقضائيــة  والتشــريعية 

عناصــر الحكومــة العامــة عــادة مــا تغطيــه الموازنــة األساســية 

المركزيــة  الحكومــة  إيــرادات  تخضــع  مــا  وعــادة  العامــة(.  )أو 

ومصروفاتهــا،  نفقاتهــا  ــى  عل فضــال  الموازنــة،  فــي  المدرجــة 

أو  الماليــة،  وزارة  جانــب  مــن  والتنظيــم  الرقابــة  لممارســات 

مــا يعادلهــا مــن الناحيــة الوظيفيــة، عــن طريــق تنفيــذ موازنــة 

عامــة تعتمدهــا الســلطة التشــريعية. وال تعامــل معظــم الــوزارات 

والهيئــات واألجهــزة والمجالــس واللجــان والســلطات القضائيــة 

واألجهــزة التشــريعية وغيرهــا مــن الكيانــات التــي تشــكل معــا 

الوحــدات  معاملــة  الموازنــة  فــي  المدرجــة  المركزيــة  الحكومــة 

المؤسسية المستقلة. ويرجع ذلك ألنها في حد ذاتها ال تتمتع 

عمومــا بســلطة امتــالك األصــول أو تحمــل الخصــوم أو الدخــول 

الحكومــة  لموازنــة  مشــابه  عنصــر  وهنــاك  معامــالت.  فــي 

القطــاع الفرعــي لحكومــات الواليــات  المركزيــة كذلــك فــي 

ــي للحكومــات المحليــة ويتضمــن األنشــطة  والقطــاع الفرع

األساســية للســلطات التنفيذيــة والتشــريعية والقضائيــة لهذيــن 

المســتويين مــن الحكومــة. وربمــا يكــون لديهمــا أيضــا عناصــر 

مدرجــة خــارج الموازنــة.

الموازنــات  ذات  العامــة  الحكومــة  كيانــات   27-2

المســتقلة والتــي ال تشــملها الموازنــة العامــة بالكامــل 

تعتبــر كيانــات خــارج الموازنــة.20 وتعمــل هــذه الكيانــات 

ــي ظــل صالحيــة أو ســيطرة حكومــة مركزيــة أو حكومــة واليــة  ف

الكيانــات  تحتفــظ  المعتــاد،  الوضــع  وفــي  أو حكومــة محليــة. 

ويمكــن  بهــا،  الخاصــة  إيراداتهــا  بمصــادر  الموازنــة  خــارج 

تكملتهــا بالمنــح )التحويــالت( مــن الموازنــة العامــة أو غيرهــا 

فــي  االستنســابي  التقديــر  بصالحيــة  وتتمتــع  المصــادر،  مــن 

فــي  الكيانــات  تلــك  وتنشــأ  نفقاتهــا.  وتكويــن  حجــم  تحديــد 

أغلــب األحيــان ألداء وظائــف محــددة كإنشــاء الطــرق أو توفيــر 

خدمــات صحيــة أو تعليميــة علــى أســاس غيــر ســوقي. وتختلــف 

وتســتخدم مصطلحــات  البلــدان،  باختــالف  الموازنــة  ترتيبــات 

يشــار  مــا  غالبــا  كانــت  وإن  الكيانــات  هــذه  لوصــف  متنوعــة 

20 تعامــل هــذه الكيانــات احلكوميــة كوحــدات مؤسســية إذا كانــت حتتفــظ 

أو أصــوال،  بمجموعــة كاملــة مــن احلســابات، وتمتلــك يف حــد ذاتهــا ســلعا 

وتمــارس أنشــطة غيــر ســوقية تكــون مســؤولة عنهــا قانونــًا، وتكــون قــادرة 

يف حــد ذاتهــا علــى حتمــل اخلصــوم وإبــرام العقــود. إذا كان الكيــان غيــر مؤهــل 

ليكــون وحــدة مؤسســية فإنــه يعتبــر جــزءا مــن الوحــدة التــي تســيطر عليــه.

قطاع احلكومة العامة

القطاع الفرعي 
للحكومة املركزية١ 

القطاع الفرعي حلكومات الواليات١ 

القطاع الفرعي للحكومات احمللية١ 

القطاع الفرعي لصناديق 
  الضمان االجتماعي٢

  

١يتضمن صناديق الضمان االجتماعي.

حسب  مستقل،  فرعي  قطاع  يف  االجتماعي  الضمان  صناديق  دمج  يمكن  املقابل،  ٢ويف 

املوضح يف اإلطار باخلطوط املتقطعة.
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إحصاءات دين القطاع العام - مرشد لمعديها ومستخدميها

إليهــا باســم »مؤسســات اإلنفــاق خــارج الموازنــة« أو »الهيئــات 

الالمركزيــة«.

ــي  ــر الســوقية الت ــر الهادفــة للربــح غي 2-28 المؤسســات غي

باعتبارهــا  المعتــاد  فــي  تصنــف  الحكومــة  عليهــا  تســيطر 

عمومــا  تتمتــع  ذاتهــا  حــد  فــي  ألنهــا  الموازنــة  خــارج  وحــدات 

فــي  الدخــول  أو  الخصــوم  تحمــل  أو  األصــول  امتــالك  بســلطة 

ضمــن  تصنــف  فإنهــا  تحديــدا،  أكثــر  نحــو  ــى  وعل معامــالت. 

مســتوى الحكومــة الــذي يســيطر عليهــا، الحكومــة المركزيــة أو 

حكومــة الواليــة أو الحكومــة المحليــة. . وتناقــش الفقــرة 18-2 

الهادفــة  غيــر  المؤسســات  ــى  عل الحكومــة  ســيطرة  مؤشــرات 

للربــح.

كيانــات  الحكومــات  تنشــئ  األحيــان،  بعــض  وفــي   29-2

قانونيــة غيــر قــادرة علــى العمــل بصفــة مســتقلة وتكــون مجــرد 

الكيــان  هــذا  لمثــل  ويشــار  والخصــوم.  لأصــول  ســاكن  حائــز 

مؤسســية  كوحــدة  تعامــل  وال  الصوريــة  التابعــة  بالشــركة 

مســتقلة، مــا لــم تكــن مقيمــة فــي اقتصــاد مختلــف عــن اقتصــاد 

وتصنــف   .)102-2 إلــى   94-2 الفقــرات  )راجــع  األم  الوحــدة 

الكيانــات التابعــة الصوريــة المقيمــة كعناصــر فــي المســتوى 

الحكومــي الــذي يســيطر عليهــا )أي كجــزء مــن الوحــدة األم أو 

التابعــة للوحــدة األم(. الموازنــة  المدرجــة خــارج  الوحــدات 

الصوريــة  التابعــة  الشــركات  تنشــأ  مــا  وغالبــا   30-2

الحكوميــة المقيمــة ككيانــات ذات غــرض خــاص. ورغــم أنهــا 

ضمــن  تصنيفهــا  فينبغــي  القانونــي  المنظــور  مــن  شــركات 

قطــاع الحكومــة العامــة )باعتبارهــا جهــات منتِجــة غيــر ســوقية 

وخاضعــة لســيطرة وحــدة حكوميــة أخــرى( إمــا كوحــدة حكوميــة 

ــي تســيطر  مدرجــة خــارج الموازنــة أو مــع الوحــدة الحكوميــة الت

الخــاص.21  الغــرض  الكيــان ذي  ــى  عل

2-31 وبخــالف الشــركة التابعــة الصوريــة المقيمــة، هنــاك 

كيان قانوني يمارس األنشطة المساعدة فقط22. ولن يستوفي 

وحــدة  ليكــون  تؤهلــه  التــي  الشــروط  عــام  بوجــه  الكيــان  هــذا 

ــى غــرار الشــركات التابعــة الصوريــة المقيمــة(. مؤسســية )عل

2-32 ومثــال آخــر علــى الشــركة التابعــة الصوريــة المقيمــة 

تبــدو  مركزيــة  اقتــراض  هيئــة  الحكومــة  تنشــئ  حيثمــا  هــو 

كأنهــا شــركة عامــة ماليــة، وإن كانــت فــي واقــع األمــر وحــدة مــن 

ــراض المركزيــة  ــرض هيئــة االقت وحــدات الحكومــة العامــة. وتقت

العامــة فقــط، وذلــك  ثــم تقــرض وحــدات الحكومــة  الســوق  مــن 

بشــروط تجاريــة عمومــا. ونظــرا ألن مثــل هــذه الكيانــات ليســت 

وحــدات مؤسســية مســتقلة وتتمثــل مهمتهــا فــي مجــرد تســهيل 

21 الكيانــات املقيمــة ذات الغــرض اخلــاص التــي تعمــل بصفــة مســتقلة، 

فتقتنــي أصــوال وتتحمــل خصومــا باألصالــة عــن نفســها، وتقبــل اخملاطــر 

املصاحبــة، تعامــل كوحــدات مؤسســية مســتقلة وتصنــف ضمــن القطــاع الــذي 

يتفــق مــع نشــاطها الرئيســي. وتعامــل كل الكيانــات غيــر املقيمــة ذات الغــرض 

اخلــاص كوحــدات مؤسســية مســتقلة وأي معامــالت تقــوم بتنفيذهــا تنعكــس 

يف حســابات احلكومــة )راجــع الفقــرات 2-64 إىل 67-2(.

22 األنشــطة املســاعدة هــي أنشــطة مســاندة يجــري االضطــاع 

بهــا داخــل املؤسســة خللــق الظــروف التــي يمكــن تنفيــذ األنشــطة 

تتســم  ذلــك،  إىل  وإضافــة  خالهــا.  مــن  الثانويــة  أو  الرئيســية 

األنشــطة املســاعدة بســمات مشــتركة معينــة مرتبطــة بمخرجاتهــا. 

لاطــاع علــى مزيــد مــن التفاصيــل، راجــع الفقــرات 5-35 إىل 45-5 

مــن نظــام احلســابات القوميــة لعــام 2008.

الحكومــة  ضمــن  تصنيفهــا  ينبغــي  الحكومــي،  االقتــراض 

العامــة، إمــا كوحــدة مدرجــة خــارج الموازنــة أو ضمــن الوحــدة 

الحكوميــة التــي تســيطر علــى هيئــة االقتــراض المركزيــة. ومتــى 

فــي  مقيــم  ككيــان  لالقتــراض  المركزيــة  الهيئــات  هــذه  نشــأت 

اقتصــاد مختلــف عــن اقتصــاد شــركتها األم، ينبغــي تصنيفهــا 

ــي القطــاع  ــرة 2-55( ف كمؤسســات ماليــة حصريــة )راجــع الفق

المالــي لالقتصــاد المضيــف

2-33 وتقــدم األقســام التاليــة تعاريــف إضافيــة للقطاعــات 

كانــت  ســواء  التعاريــف  هــذه  وتســري  الحكومــة.  فــي  الفرعيــة 

صناديق الضمان االجتماعي مدرجة ضمن مستوى الحكومة 

الــذي ينظــم عملهــا ويديرهــا، أو باعتبارهــا قطــاع فرعي مســتقل 

ضمــن الحكومــة العامــة.

ب- الحكومة المركزية 

المركزيــة  الفرعــي للحكومــة  القطــاع  يتألــف   34-2

مــن الوحــدة )الوحــدات( المؤسســية التابعــة للحكومــة 

الهادفــة  غيــر  المؤسســات  إلــى  باإلضافــة  المركزيــة 

والتــي  الســوقي  باإلنتــاج  المشــتغلة  غيــر  للربــح 

الســلطة  وتمتــد  المركزيــة.  الحكومــة  عليهــا  تســيطر 

كامــل  تغطــي  بحيــث  المركزيــة  للحكومــة  السياســية 

اإلقليــم االقتصــادي للبلــد. ومــن ثــم فــإن الحكومــة المركزيــة 

لديهــا ســلطة فــرض الضرائــب علــى جميــع الوحــدات المؤسســية 

باألنشــطة  المشــتغلة  المقيمــة  غيــر  الوحــدات  ــى  وعل المقيمــة 

ــع بعــدة مســؤوليات سياســية  ــد. وتضطل االقتصاديــة داخــل البل

بمــا فــي ذلــك الدفــاع الوطنــي، وحفــظ النظــام واألمــن، والعالقــات 

كذلــك  المركزيــة  الحكومــة  وتســعى  األجنبيــة.  الحكومــات  مــع 

خــالل  مــن  واالجتماعــي  االقتصــادي  النظــام  كفــاءة  لضمــان 

تكــون  مــا  وعــادة  المالئمــة.  والتنظيمــات  التشــريعات  تطبيــق 

جماعيــة  خدمــات  توفيــر  عــن  مســؤولة  المركزيــة  الحكومــة 

تعــود بالنفــع علــى المجتمــع بأســره وهــي لهــذا الســبب تتحمــل 

نفقــات الدفــاع واإلدارة العامــة. وإضافــة إلــى ذلــك، قــد تتحمــل 

أو  التعليــم  مثــل  خدمــات  توفيــر  نفقــات  المركزيــة  الحكومــة 

تقــدم  وربمــا  األولــى،  بالدرجــة  األســر  فــرادى  لفائــدة  الصحــة 

تحويــالت إلــى وحــدات مؤسســية أخــرى، بمــا فــي ذلــك مســتويات 

األخــرى. الحكومــة 

2-35 وفــي معظــم البلــدان، يمثــل القطــاع الفرعــي للحكومــة 

ــرا ومتشــابكا. ومــع ذلــك، وفقــا لمــا  المركزيــة قطاعــا فرعيــا كبي

يتضــح فــي الفقــرات 2-24 إلــى 2-32، فإنــه يتألــف عمومــا 

مدرجــة  ووحــدات  الموازنــة،  فــي  مدرجــة  مركزيــة  حكومــة  مــن 

خــارج الموازنــة، وصناديــق الضمــان االجتماعــي )مــا لــم يكــن 

هنــاك قطــاع فرعــي مســتقل لصناديــق الضمــان االجتماعــي، 

ــى النحــو الموضــح فــي الفقــرة 24-2(. عل

ــى  2-36 ورغــم أن الحكومــة المركزيــة قــد تســيطر أيضــا عل

تصنــف  الشــركات  هــذه  فــإن  ماليــة،  غيــر  أو  ماليــة  شــركات 

خــارج الحكومــة المركزيــة )أو العامــة( لكنهــا تشــكل جــزءا مــن 

التــي  المؤسســية  الوحــدات  كانــت  إذا  أنــه  غيــر  العــام.  القطــاع 

ــي وحــدات منشــأة قانونــا كشــركات  تســيطر عليهــا الحكومــة ه

ــن الســوقيين، فإنهــا تصنــف كجــزء  لكنهــا ليســت مــن المنتجي

العامــة.  الشــركات  قطــاع  وليــس  العامــة،  الحكومــة  قطــاع  مــن 

االعتباريــة  الشــخصية  ذات  غيــر  المشــاريع  فــإن  وبالمثــل، 
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أشــباه  ضمــن  تعــد  وال  الحكوميــة  الوحــدات  عليهــا  وتســيطر 

وبالتالــي  الوحــدات،  هــذه  مــن  أساســيا  جــزءا  تظــل  الشــركات 

العامــة. الحكومــة  قطــاع  تــدرج ضمــن  فإنهــا 

ج- حكومة الوالية أو المقاطعة أو اإلقليم

الحســابات  نظــام  مــع  واالتســاق  التعبيــر  لســهولة   37-2

القوميــة لعــام 2008 ودليــل إحصــاءات ماليــة الحكومــة، ســوف 

حكومــة  باســم  ــي  يل فيمــا  هــذا  الحكومــة  مســتوى  إلــى  يشــار 

الواليــات  لحكومــات  الفرعــي  القطــاع  ويتألــف  الواليــة. 

األقاليــم  أو  المقاطعــات  أو  الواليــات  حكومــات  مــن 

وهــي وحــدات مؤسســية مســتقلة باإلضافــة إلــى تلــك 

المشــتغلة  غيــر  للربــح  الهادفــة  غيــر  المؤسســات 

حكومــات  عليهــا  تســيطر  والتــي  الســوقي  باإلنتــاج 

الواليــات أو المقاطعــات أو األقاليــم. وحكومــات الواليــات 

هــي وحــدات مؤسســية تمــارس بعــض وظائــف الحكومــة 

المركزيــة  الحكومــة  مســتوى  مــن  أقــل  مســتوى  علــى 

الحكوميــة  المؤسســية  الوحــدات  مســتوى  مــن  وأعلــى 

الحكومــات  وهــذه  المحلــي.  المســتوى  علــى  القائمــة 

هــي وحــدات مؤسســية ال تمتــد ســلطاتها الماليــة والتشــريعية 

والتنفيذية إال إلى فرادى »الواليات« التي قد يقســم إليها البلد 

مختلفــة  بمصطلحــات  »الواليــات«  هــذه  وصــف  ويمكــن  ككل. 

فــي مختلــف البلــدان. وفــي العديــد مــن البلــدان، ال ســيما البلــدان 

األصغــر حجمــا، قــد ال يكــون هنــاك وجــود لفــرادى الواليــات وال 

حكومــات الواليــات. غيــر أنــه فــي البلــدان األكبــر حجما، ال ســيما 

ــر مــن  البلــدان ذات الدســاتير الفيدراليــة، يمكــن توزيــع قــدر كبي

الواليــات. حكومــات  علــى  والمســؤوليات  الصالحيــات 

2-38 وتتمتــع حكومــة الواليــة فــي العــادة بســلطات ماليــة 

ــى الوحــدات المؤسســية المقيمــة أو التــي  لفــرض الضرائــب عل

ــي معامــالت اقتصاديــة  تمــارس أنشــطة اقتصاديــة أو تدخــل ف

فــي منطقــة اختصاصهــا )وليــس فــي أي مناطــق أخــرى(. وتعتبر 

حكومــة الواليــة وحــدة مؤسســية إذا كان لديهــا مجموعــة كاملــة 

من الحسابات، وتمتلك في حد ذاتها سلعا أو أصوال، وتمارس 

أنشــطة غيــر ســوقية تكــون مســؤولة عنهــا قانونــًا، وتكــون قــادرة 

ــى تحمــل الخصــوم وإبــرام العقــود. وينبغــي كذلــك أن تكــون  عل

جميــع،  أو  مــن،  جانــب  تخصيــص  أو  إنفــاق  صالحيــة  لديهــا 

الضرائــب أو غيرهــا مــن اإليــرادات التــي تقــوم بتحصيلهــا وفقــا 

ــى الرغــم  لسياســاتها، وضمــن القواعــد العامــة لقانــون البلــد، عل

مــن أن بعــض التحويــالت التــي تحصــل عليهــا مــن الحكومــة 

المركزيــة ربمــا تكــون مقيــدة بأغــراض محــددة بعينهــا. وينبغــي 

ــى تعييــن مســؤوليها بصفــة مســتقلة  أن تكــون قــادرة أيضــا عل

كانــت  إذا  أخــرى،  ومــن جهــة  إداريــة خارجيــة.  ســيطرة  أي  عــن 

ــى األمــوال المقدمــة  الوحــدة اإلقليميــة تعتمــد اعتمــادا تامــا عل

إليهــا مــن الحكومــة المركزيــة، وكانــت الحكومــة المركزيــة تحــدد 

اإلقليمــي،  المســتوى  ــى  عل األمــوال  تلــك  إنفــاق  أســاليب  أيضــا 

فينبغــي عندئــذ معاملــة تلــك الوحــدة اإلقليميــة كجهــاز تابــع 

مســتويات  مــن  مســتقل  كمســتوى  وليــس  المركزيــة  للحكومــة 

الحكومــة.

حــال  الواليــات،  حكومــات  بيــن  التمييــز  ويتــم   39-2

أكبــر  عبــر  تمتــد  التــي  الماليــة  ســلطتها  واقــع  مــن  تواجدهــا، 

المناطــق الجغرافيــة التــي يمكــن أن ينقســم إليهــا البلــد ككل 

ــدان نجــد أن هنــاك  ألغــراض سياســية أو إداريــة. وفــي بضعــة بل

أكثر من مستوى حكومي واحد بين الحكومة المركزية وأصغر 

ــي  ــي؛ وف ــى المســتوى المحل الوحــدات المؤسســية الحكوميــة عل

القطاعــي  بالتقســيم  تتعلــق  وألغــراض  الحــاالت،  هــذه  مثــل 

الــوارد فــي دليــل إحصــاءات ماليــة الحكومــة ونظــام الحســابات 

القوميــة لعــام 2008، يتــم تجميــع هــذه المســتويات الحكوميــة 

الوســيطة مــع مســتوى الحكومــة الــذي ترتبــط بــه أكثــر مــن غيــره، 

ســواء حكومــة الواليــة أو الحكومــة المحليــة.

ــى  عل الواليــات  تســيطر حكومــات  أن  الممكــن  ومــن   40-2

نفــس  ــى  وعل المركزيــة.  الحكومــة  أســلوب  بنفــس  الشــركات 

الغــرار، مــن المحتمــل أن يكــون لديهــا وحــدات مشــتغلة باإلنتــاج 

الســوقي. وينبغي معاملة الوحدات المنتِجة كأشــباه الشــركات 

ــي إدراج  ــرر ذلــك. وينبغ عندمــا تكــون عملياتهــا وحســاباتها تب

أشــباه الشــركات هــذه خــارج القطــاع الفرعــي لحكومــات الواليــات 

الشــركات  مــن  جــزءا  باعتبارهــا  العامــة(  الحكومــة  )وقطــاع 

العامــة.

د- الحكومة المحلية

2-41 يتألــف القطــاع الفرعــي للحكومــات المحليــة 

مؤسســية  وحــدات  وهــي  المحليــة  الحكومــات  مــن 

الهادفــة  غيــر  المؤسســات  إلــى  باإلضافــة  مســتقلة، 

للربح غير المشتغلة باإلنتاج السوقي والتي تسيطر 

فــإن  المبــدأ،  المحليــة. ومــن حيــث  الحكومــات  عليهــا 

المحليــة هــي وحــدات مؤسســية  الوحــدات الحكوميــة 

ــى  تمتــد ســلطاتها الماليــة والتشــريعية والتنفيذيــة إل

لألغــراض  بهــا  المعتــرف  الجغرافيــة  المناطــق  أصغــر 

اإلداريــة والسياســية. وبوجــه عــام، فــإن نطــاق صالحياتهــا 

يقــل كثيــرا عــن نطــاق صالحيــات الحكومــة المركزيــة أو حكومــة 

ــب  ــة فــرض الضرائ ــى، بصالحي ــى، أو ال تحظ الواليــة، وقــد تحظ

ــى الوحــدات المؤسســية المقيمــة فــي المناطــق التابعــة لهــا.  عل

ــى المنــح أو  وغالبــا مــا تعتمــد الحكومــات المحليــة بشــدة عل

الحكومــة،  مــن  ــى  األعل المســتويات  مــن  المقدمــة  التحويــالت 

المركزيــة  للحكومــة  كــوكالء  أيضــا  مــا  حــد  إلــى  تعمــل  وقــد 

بالوحــدة  االعتــراف  يتــم  لكــي  أنــه  غيــر  اإلقاليــم.  حكومــات  أو 

المؤسســية كحكومــة محليــة ينبغــي أن يكــون لديهــا مجموعــة 

كاملــة مــن الحســابات، وتمتلــك فــي حــد ذاتهــا ســلعا أو أصــوال، 

أمــام  عنهــا  مســؤولة  تكــون  ســوقية  غيــر  أنشــطة  وتمــارس 

القانــون، كمــا تكــون قــادرة فــي حــد ذاتهــا علــى تحمــل الخصــوم 

تعييــن  ــى  عل أيضــا  قــادرة  تكــون  أن  وينبغــي  العقــود.  وإبــرام 

خارجيــة.  إداريــة  ســيطرة  أي  عــن  مســتقلة  بصفــة  مســؤوليها 

وحتــى عندمــا تعمــل الحكومــات المحليــة إلــى حــد مــا بوصفهــا 

وكالء للحكومــة المركزيــة أو حكومــات الواليــات، فمــن الممكــن 

شــريطة  للحكومــة،  المســتقلة  المســتويات  كأحــد  معاملتهــا 

األمــوال وإنفاقهــا بمبــادرة  ــى جمــع  أيضــا عل قــادرة  تكــون  أن 

ــى مســؤوليتها. خاصــة منهــا وعل

وثيقــا  ارتباطــا  المحليــة  الحكومــة  وحــدات  وترتبــط   42-2

بهــا،  المحيطــة  المناطــق  فــي  المقيمــة  المؤسســية  بالوحــدات 

للمقيميــن  الخدمــات  مــن  كبيــرة  مجموعــة  تقــدم  مــا  وعــادة 

مــن  المقدمــة  التحويــالت  مــن  مــوَّل بعضهــا  يُ وقــد  المحلييــن، 

ــى. ويعامــل إنتــاج وحــدات الحكومــة  مســتويات الحكومــة األعل

ــى  ــس القواعــد المطبقــة عل ــة مــن الســلع والخدمــات بنف المحلي

للوحــدات  وبالنســبة  الواليــات.  وحكومــات  المركزيــة  الحكومــة 
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مثــل المســارح والمتاحــف وحمامــات الســباحة فــي البلديــات، 

ــى  عل قائــم  أســاس  ــى  عل الخدمــات  أو  الســلع  تقــدم  والتــي 

تصنيفهــا  فيمكــن  شــركات،  أشــباه  اعتبارهــا  ويمكــن  الســوق 

ضمــن قطــاع الشــركات غيــر الماليــة، شــريطة توافــر المعلومــات 

و60-2(.   59-2 الفقرتيــن  )راجــع  المالئمــة  المحاســبية 

وبخــالف ذلــك، تعامــل الوحــدات التــي تقــدم الســلع أو الخدمــات 

على أســاس ســوقي كمنشــآت ســوقية ضمن الحكومة المحلية. 

ــر  ــى أســاس غي ــي تقــدم الســلع أو الخدمــات عل أمــا الوحــدات الت

جــزءا  تــزال  ال  الصحيــة،  أو  التعليميــة  كالخدمــات  ســوقي، 

التــي تســيطر عليهــا. المحليــة  الحكومــة  أساســيا مــن وحــدة 

تخــدم  التــي  الحكوميــة  الوحــدات  إدراج  وينبغــي   43-2

ضمــن  أكثــر  أو  أخــرى  محليــة  وحكومــة  الواليــة  حكومــة 

ــي عملياتهــا ومواردهــا الماليــة.  ــب ف ــي الغال المســتوى الحكوم

بيــن  حكومــي  مســتوى  مــن  أكثــر  البلــدان  بعــض  فــي  ويوجــد 

الحكوميــة  المؤسســية  الوحــدات  وأصغــر  المركزيــة  الحكومــة 

ــي. وفــي تلــك الحــاالت، يتــم تجميــع هــذه  ــى المســتوى المحل عل

المســتويات الحكوميــة الوســيطة مــع المســتوى الحكومــي الــذي 

ترتبــط بــه أكثــر مــن غيــره، ســواء حكومــة الواليــة أو الحكومــة 

مــن  يكــون  ربمــا  التحليــالت،  لبعــض  وبالنســبة  المحليــة. 

المفيــد الجمــع بيــن اإلحصــاءات المتعلقــة بحكومــات الواليــات 

المحليــة. والحكومــات 

ه- صناديق الضمان االجتماعي

تلــك  هــي  االجتماعــي  الضمــان  صناديــق   44-2

الضمــان  نظــم  لتشــغيل  المخصصــة  الوحــدات 

نظــم  هــي  االجتماعــي  الضمــان  ونظــم  االجتماعــي. 

للتأمين االجتماعي تشــمل المجتمع ككل، أو قطاعات 

كبيــرة مــن المجتمــع، وتقــوم وحــدات حكوميــة بفرضهــا 

االجتماعــي  الضمــان  نظــم  وتشــمل  عليهــا.23  والســيطرة 

23 نظام التأمين االجتماعي هو نظام تأمين يتوفر فيه شرطان 

همــا: )أ( أن تكــون املنافــع التــي يتــم احلصــول عليهــا مشــروطة 

باالشــتراك يف النظــام وتشــكل مزايــا اجتماعيــة )وفــق اســتخدام 

هــذا املصطلــح يف نظــام احلســابات القوميــة لعــام 2008(؛ )ب( أن 

يتحقــق واحــد علــى األقــل مــن الشــروط الثاثــة التاليــة: )1( أن يكــون 

االشــتراك يف النظــام إلزاميــا إمــا بموجــب القانــون أو وفــق شــروط 

توظيــف موظــف أو جمموعــة مــن املوظفيــن؛ )2( أن يكــون النظــام 

العامليــن ســواء  جماعيــا ويعمــل لصالــح جمموعــة حمــددة مــن 

كانــوا علــى رأس العمــل أو غيــر مســتخدمين، واالشــتراك مقصــور 

علــى أعضــاء هــذه اجملموعــة؛ )3( وأن يقــوم صاحــب العمــل بســداد 

اشــتراكات )فعليــة أو حمتســبة( يف النظــام نيابــة عــن املوظــف، 

ســواء كان املوظــف يدفــع اشــتراكات أم ال.

واشــتراك التأميــن االجتماعــي هــو مبلــغ مســتحق الدفــع لنظــام 

مــن حــق املســتفيد احلصــول  التأميــن االجتماعــي حتــى يصبــح 

علــى املنافــع االجتماعيــة التــي يشــملها نظــام التأميــن. ومنافــع 

الدفــع ألن  اجتماعيــة مســتحقة  هــي مزايــا  االجتماعــي  التأميــن 

املســتفيد مشــترك يف نظــام للتأميــن االجتماعــي وألن اخملاطــر 

االجتماعيــة املؤمــن ضدهــا وقعــت.

مجموعــة كبيــرة مــن البرامــج، وتقــدم المنافــع النقديــة والعينيــة 

فــي حــاالت الشــيخوخة، والعجــز عــن العمــل أو الوفــاة، ولورثــة 

العمــل،  وإصابــة  الــوالدة،  أو  المــرض  حــاالت  وفــي  المتوفيــن، 

والبطالــة ومخصصــات رعايــة األســرة، والرعايــة الصحيــة، إلــخ.

الكليــة  االقتصاديــة  اإلحصــاءات  تعتــرف  وال   45-2

بصنــدوق الضمــان االجتماعــي إال إذا كان مســتقال عــن أنشــطة 

وإذا  وإدارتــه،  تنظيمــه  حيــث  مــن  األخــرى  الحكوميــة  الوحــدات 

الوحــدات  عــن  كان حائــزا ألصولــه وخصومــه بصفــة مســتقلة 

الحكوميــة األخــرى، وإذا كان يمــارس معامــالت ماليــة لحســابه 

الذاتــي. غيــر أنــه ليــس كل نظــم الضمــان االجتماعــي تخضــع 

لتنظيــم وإدارة صناديــق الضمــان االجتماعــي؛ فنظــام الضمــان 

يعمــل  أن  يمكــن  مثــال  المــرض  بحــاالت  المعنــي  االجتماعــي 

صنــدوق  هنــاك  كان  وإذا  الوطنيــة.  الصحــة  وزارة  خــالل  مــن 

مســتقل )أي وحــدة مؤسســية مســتقلة( للوفــاء بمعاشــات تقاعــد 

صناديــق  مــن  الصنــدوق  هــذا  اســتبعاد  فينبغــي  الموظفيــن، 

االجتماعــي. الضمــان 

الحكومــة  ماليــة  إحصــاءات  دليــل  مــع  واتســاقا   46-2

المرشــد  هــذا  يســمح  لعــام 2008،  القوميــة  الحســابات  ونظــام 

بتصنيــف صناديــق الضمــان االجتماعــي ضمــن مجموعتيــن 

فــي  الموضــح  النحــو  ــى  عل الفرعيــة،  القطاعــات  مــن  بديلتيــن 

أعــاله.  24-2 الفقــرة 

2- القطاع الفرعي للشركات العامة غير المالية

2-47 جميــع الشــركات غيــر الماليــة المقيمــة التــي 

تســيطر عليهــا وحــدات الحكومــة العامــة أو الشــركات 

العامــة هــي جــزء مــن القطــاع الفرعــي للشــركات العامــة 

غير المالية. ويتمثل النشــاط الرئيســي لهذه الشــركات 

فــي إنتــاج ســلع ســوقية أو خدمــات غيــر ماليــة.

غيــر  العامــة  للشــركات  النمطيــة  األمثلــة  ومــن   48-2

الماليــة خطــوط الطيــران الوطنيــة، وشــركات الكهربــاء الوطنيــة، 

الفئــة  هــذه  وتشــمل  الوطنيــة.  الحديديــة  الســكك  وخطــوط 

أيضــا المؤسســات العامــة غيــر الهادفــة للربــح المشــتغلة فــي 

ــي  اإلنتــاج الســوقي )كالمستشــفيات أو المــدارس أو الكليــات الت

ــر أنــه تســتبعد مــن  تتقاضــى أســعارا ذات داللــة اقتصاديــة(. غي

ــي مــن الحكومــة  ــي تتلقــى الدعــم المال هــذه الفئــة الكيانــات الت

.)17-2 الفقــرة  )راجــع  الحكومــة  لســيطرة  تخضــع  ال  لكنهــا 

3- القطاع الفرعي للشركات العامة المالية

التــي  المقيمــة  الماليــة  الشــركات  جميــع   49-2

شــركات  أو  العامــة  الحكومــة  وحــدات  عليهــا  تســيطر 

عامــة أخــرى هــي جــزء مــن القطــاع الفرعــي للشــركات 

العامــة الماليــة. وتتألــف الشــركات الماليــة مــن جميــع 

الشــركات المقيمــة التــي يتمثــل نشــاطها الرئيســي فــي 

تقديــم الخدمــات الماليــة بمــا فــي ذلــك خدمــات الوســاطة 
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والوحــدات  التقاعــد،  معاشــات  وصناديــق  والتأميــن  الماليــة 

التــي تقــوم باألنشــطة التــي تيســر مــن تقديــم خدمــات الوســاطة 

ــى ذلــك، تتضمــن  ــة لوحــدات مؤسســية أخــرى. وإضافــة إل المالي

هــذه الفئــة المؤسســات العامــة غيــر الهادفــة للربــح المشــتغلة 

ــوّل  ــي تم ــل الكيانــات الت ــي مث ــي إنتــاج ســوقي ذي طابــع مال ف

بمســاهمات مــن مؤسســات ماليــة ويكــون هدفهــا الترويــج لهــذه 

المؤسســات أو خدمــة مصالحهــا.

العامــة  للشــركات  الفرعــي  القطــاع  تقســيم  ويمكــن   50-2

الماليــة إلــى الشــركات العامــة لتلقــي الودائــع والشــركات العامــة 

الماليــة األخــرى.  وبالمقارنــة مــع القطاعــات الفرعيــة األخــرى 

مــا  الماليــة غالبــا  العامــة  الشــركات  فــإن  العــام،  القطــاع  مــن 

ومديونيتهــا  نســبيا  كبيــرة  اإلجماليــة  مديونيتهــا  تكــون 

دورهــا  بســبب  وذلــك  ســالبة،  أو  نســبيا،  منخفضــة  الصافيــة 

فــي الوســاطة الماليــة. وبالتالــي، فــإن إعــداد بيانــات مســتقلة 

للشــركات العامــة الماليــة قــد يكــون أكثــر نفعــا مــن دمجهــا مــع 

األخــرى. العامــة  القطــاع  عناصــر 

أ- الشركات العامة لتلقي الودائع

ــي الودائــع هــي جميــع  2-51 الشــركات العامــة لتلق

الشــركات المالية المقيمة التي تســيطر عليها وحدات 

ويتمثــل  أخــرى  عامــة  شــركات  أو  العامــة  الحكومــة 

الماليــة  الوســاطة  أعمــال  فــي  الرئيســي  نشــاطها 

وتتحمــل خصومــا فــي شــكل ودائــع أو أدوات ماليــة تعــد 

بدائــل قريبــة للودائــع. وهنــاك نوعــان مختلفــان من الشــركات 

العامــة لتلقــي الودائــع، همــا: البنــك المركــزي والشــركات العامــة 

لتلقــي الودائــع عــدا البنــك المركــزي.

1- البنك المركزي

الماليــة  المؤسســة  هــو  المركــزي  البنــك   52-2

علــى  والرقابــة  الســيطرة  تمــارس  التــي  الوطنيــة 

عــام،  وبوجــه  المالــي.  النظــام  فــي  الرئيســية  الجوانــب 

يتضمــن هــذا القطــاع الفرعــي جهــات الوســاطة الماليــة التاليــة:

البنــك المركــزي الوطنــي، بمــا فــي ذلــك حيثمــا يكــون جــزءا   •
مــن مجموعــة بنــوك مركزيــة لعــدة بلــدان؛

التــي  المســتقلة،  العملــة  ســلطات  أو  العملــة،  مجالــس   •
بالكامــل  الوطنيــة مكافئــًا  العملــة  مــن  يكــون إصدارهــا 

األجنبــي؛  النقــد  مــن  لحيازتهــا 

الهيئات النقدية المركزية ذات المنشأ العام )على سبيل   •
األجنبــي  الصــرف  إدارة  تتولــى  التــي  الهيئــات  المثــال، 

تحتفــظ  التــي  والمعدنيــة(  الورقيــة  العمــالت  إصــدار  أو 

بمجموعــة كاملــة مــن الحســابات لكنهــا ال تصنــف كجــزء 

الرقابيــة  الســلطات  تــدرج  وال  المركزيــة.  الحكومــة  مــن 

ــر وحــدات مؤسســية مســتقلة ضمــن الحكومــة  ــي تعتب الت

المركزيــة لكنهــا تــدرج ضمــن الشــركات )العامــة( الماليــة.

2-53 وطالما ظل البنك المركزي وحدة مؤسســية مســتقلة، 

الماليــة )حتــى وإن  الشــركات  مــن قطــاع  فإنــه يصنــف كجــزء 

ــر ســوقي(. كان فــي األســاس منتجــا غي

2- الشركات العامة لتلقي الودائع عدا البنك 

المركزي

ــي الودائــع عــدا  2-54 تتألــف الشــركات العامــة لتلق

البنــك المركــزي مــن جميــع شــركات اإليــداع المقيمــة، عدا 

البنــك المركــزي، التــي تســيطر عليهــا وحــدات الحكومــة 

العامــة أو شــركات عامــة أخــرى. ومــن أمثلــة ذلــك البنــوك 

التجاريــة، والبنــوك »الشــاملة«، والبنــوك »متعــددة الخدمــات«، 

وبنــوك االدخــار، ومؤسســات التحويــالت البريديــة، وبنــوك البريــد، 

وبنــوك  الزراعــي،  االئتمــان  وبنــوك  الريفــي،  االئتمــان  وبنــوك 

تتلقــى  كانــت  إذا  المتخصصــة  والبنــوك  والتصديــر،  االســتيراد 

ــة مــن الودائــع. الودائــع أو تصــدر بدائــل قريب

ب- الشركات العامة المالية األخرى

األخــرى  الماليــة  العامــة  الشــركات  تتألــف   55-2

مــن جميــع الشــركات الماليــة المقيمــة، عــدا الشــركات 

العامــة لتلقــي الودائــع، والتــي تخضــع لســيطرة وحــدات 

الحكومــة العامــة أو شــركات عامــة أخــرى. ويشــمل هــذا 

القطــاع الفرعــي الوحــدات التــي تقــوم بجمــع األمــوال مــن األســواق 

ــر الودائــع وتســتخدمها فــي اقتنــاء  الماليــة بأســاليب أخــرى غي

األصــول الماليــة. ومــن أمثلــة الوحــدات فــي هــذا القطــاع الفرعــي 

صناديــق  عــدا  االســتثمار  وصناديــق  المــال،  ســوق  صناديــق 

الماليــة األخــرى )عــدا شــركات  الوســاطة  المــال، وجهــات  ســوق 

التأميــن وصناديــق التقاعــد(، والشــركات الماليــة المســاعدة24 

ــي تمثــل وحــدات مؤسســية  )بمــا فــي ذلــك الهيئــات الرقابيــة الت

األمــوال،  ومقرضــو  الحصريــة  الماليــة  والمؤسســات  مســتقلة(، 

وشــركات التأميــن، وصناديــق التقاعــد.

4- مجموعات أخرى من وحدات القطاع العام

والفرعيــة  الرئيســية  المجموعــات  جانــب  إلــى   56-2

للحكومــة العامــة والقطــاع العــام الــواردة فــي األقســام الســابقة، 

يمكــن  العــام  القطــاع  وحــدات  مــن  أخــرى  مجموعــات  هنــاك 

ــي: إنشــاؤها فــي اإلحصــاءات االقتصاديــة الكليــة، ومنهــا مــا يل

القطــاع العــام غيــر المالــي: أي قطــاع الحكومــة العامــة   •
الماليــة؛  غيــر  العامــة  الشــركات  إلــى  باإلضافــة 

قطاع الحكومة العامة باإلضافة إلى البنك المركزي؛  •

تعمــل  مؤسســية  وحــدات  هــي  املســاعدة  املاليــة  الشــركات   24

األصــول  تمتلــك  ال  ولكنهــا  املاليــة،  األســواق  خدمــة  أساســا يف 

فيهــا. التعامــل  تنظــم  أو  فيهــا  التــي تتعامــل  املاليــة واخلصــوم 
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الفرعــي  القطــاع  أي  المركزيــة:  للحكومــة  العــام  القطــاع   •
للحكومــة المركزيــة باإلضافــة إلــى الشــركات العامــة التــي 

تســيطر عليهــا الحكومــة المركزيــة.

2-57 ويســتخدم مصطلــح »الكيــان الســيادي« غالبــا فــي 

العامــة  الماليــة  ــي شــؤون  الماليــة ومــن جانــب محلل األســواق 

فــي ســياق الديــن. وخالفــا لتعريــف مجموعــات القطــاع العــام 

المؤسســية،  الوحــدات  أســاس  ــى  عل والقائــم  أعــاله،  المبينــة 

فــإن تعريــف مصطلــح »الكيــان الســيادي« يســتند إلــى أســاس 

تكــون  مــا  وعــادة  متنوعــة.  بطــرق  اســتخدامه  ويمكــن  وظيفــي 

»جهــة اإلصــدار الســيادية« فيمــا يتعلــق بالديــن هــي الحكومــة 

)الوطنيــة أو الفيدراليــة فــي العــادة( التــي تمــارس بحكــم الواقــع 

ــى منطقــة اختصــاص معتــرف بهــا ويُنظــر  ســلطات أساســية عل

»الديــن  فــإن  وبالتالــي  تصدرهــا.  التــي  الديــن  ســندات  فــي 

الســيادي« هــو الديــن الــذي تعاقــدت عليــه الحكومــة الوطنيــة. 

أمــا الديــن الصــادر عــن وكالء الكيــان الســيادي - والذيــن يشــار 

الكيانــات  »أشــباه  باســم  عــادة  الماليــة  األســواق  فــي  إليهــم 

الســيادي  الديــن  تعريــف  مــن  جــزءا  يمثــل  فقــد   - الســيادية« 

صراحــة  عليــه  يتعاقــد  أو  يضمنــه  الســيادي  الكيــان  كان  إذا 

الكيانــات  ألشــباه  المحتملــة  األمثلــة  ومــن  عنهــم.  بالنيابــة 

الســيادية حكومــات الواليــات أو الحكومــات المحليــة، أو البنــك 

ال  الســيادي«  »والديــن  األخــرى.  العامــة  الشــركات  أو  المركــزي، 

يمثــل »ديــن القطــاع العــام« وال ينبغــي اســتخدام المصطلحيــن 

تبادليــا. ولتجنــب االلتبــاس، ولمســاعدة مســتخدمي البيانــات، 

الســيادي«  »الديــن  إحصــاءات  عــرض  يتضمــن  أن  يتعيــن 

عالقتهــا  وطبيعــة  للديــن،  المؤسســية  للتغطيــة  توضيحــا 

العــام. القطــاع  و/أو  العامــة  الحكومــة  ديــن  بإحصــاءات 

هــذه  إنشــاء  الضــروري  مــن  يكــون  مــا  وغالبــا   58-2

ألغــراض  العــام  القطــاع  وحــدات  مــن  اإلضافيــة  المجموعــات 

بيــع  فــي  أساســا  تعمــل  العامــة  الشــركات  أن  ورغــم  التحليــل. 

)النشــاط  اقتصاديــة  داللــة  ذات  بأســعار  والخدمــات  الســلع 

ــى  ــرة. وعل الســوقي(، فمــن الممكــن أن تخــدم أغراضــا أخــرى كثي

سبيل المثال، قد تنشأ الشركات العامة لتعمل كأداة للسياسة 

العامــة )أو سياســة الماليــة العامــة( للحكومــة، وتحقيــق أربــاح 

للحكومــة العامــة، وحمايــة المــوارد الرئيســية، وتوفيــر عنصــر 

دخــول  أمــام  كبيــرة  حواجــز  هنــاك  تكــون  حيثمــا  المنافســة 

األســواق، وتقديــم الخدمــات األساســية حينمــا تمثــل التكاليــف 

عائقــا أمــام توفيرهــا. وغالبــا مــا تكــون الشــركات العامــة كبيــرة 

المثــال: ســبيل  ــى  فعل اقتصــادي،  تأثيــر  ولهــا  متعــددة،  و/أو 

تشــارك الشــركات العامــة غالبــا فيمــا يســمى بالعمليــات   •
عمليــات  بتنفيــذ  تقــوم  أنهــا  )أي  العامــة  الماليــة  شــبه 

التــي  الحكوميــة  الوحــدات  طلــب  ــى  عل بنــاء  حكوميــة 

التــي  إلــى األنشــطة الســوقية  تســيطر عليهــا( باإلضافــة 

مــن  بوصفهــا  العــادة  فــي  العامــة  الشــركات  تمارســها 

الســوقيين. المنتجيــن 

أيضــا  أهميــة  ذات  العامــة  الشــركات  تكــون  وقــد   •
للحكومــة نتيجــة اآلثــار الناشــئة عــن حجمهــا ومركزهــا 

مثــل  الكليــة،  االقتصاديــة  األهــداف  ــى  عل االســتراتيجي 

مــن  واالقتــراض  ــي  الكل والطلــب  المصرفــي  االئتمــان 

المدفوعــات. وميــزان  الخــارج 

ــد مــن الشــركات العامــة أيضــا اســتثمارا  ــل العدي وقــد يمث  •
تكاليــف  مــن  مرتفــع  بقــدر  الوطنيــة،  للمــوارد  كبيــرًا 

مــن  المــوارد  غالبيــة  لتوافــر  ونظــرا  البديلــة.  الفــرص 

الحكومــة وليــس مــن مســتثمري القطــاع الخــاص، فمــن 

تحليــل  مــن  االســتثمارات  هــذه  تســتفيد  أال  المحتمــل 

أعمــال هــذه الشــركات الــذي تجريــه األســواق الماليــة عــادة 

ــى  فيمــا يتعلــق بكفــاءة إدارة األعمــال ومعــدل العائــد عل

المــال. رأس 

ــى  عل العامــة  للشــركات  بالنســبة  األمــر  يقتصــر  وال   •
فهــي مصــدر محتمــل  ــي،  الكل االقتصــاد  ــى  عل تأثيرهــا 

أيضــا للمخاطــر الماليــة وخاصــة عندمــا تكــون ديونهــا 

تنطــوي  أو  الحكومــة،  مــن  ضمنــا  أو  صراحــة  مضمونــة 

الحكومــة  ســمعة  ــى  عل الســلبي  التأثيــر  مخاطــر  ــى  عل

االســواق. مــن  كمفتــرض 

5- حاالت غير قاطعة

أ- تحديد أشباه الشركات

غيــر  مؤسســة   )1( إمــا  هــي  الشــركة  شــبه   59-2

لديهــا  مقيمــة  مؤسســية  وحــدة  تملكهــا  مســاهمة 

مــن  كاملــة  مجموعــة  إلعــداد  الكافيــة  المعلومــات 

والعاقــة  مســتقلة  شــركة  كأنهــا  وتعمــل  الحســابات 

الواقــع مــع مالكهــا هــي عاقــة  التــي تربطهــا بحكــم 

ــر مســاهمة  شــركة مــع مســاهميها، أو )2( مؤسســة غي

ــر بمثابــة  ــر مقيمــة وتعتب تملكهــا وحــدة مؤسســية غي

وحــدة مؤسســية مقيمــة ألنهــا تمــارس قــدرا كبيــرا مــن 

اإلنتاج في اإلقليم االقتصادي محل اقامتها على مدى 

ــر محــددة.25 ونظــرا ألن أشــباه الشــركات  ــرة طويلــة أو غي فت

اإلحصــاءات  نظــم  فــي  تعامــل  فإنهــا  شــركات،  وكأنهــا  تعمــل 

االقتصادية الكلية وكأنها شركات: أي كأنها وحدات مؤسسية 

وبالتالــي  قانونــا.  إليهــا  تنتمــي  التــي  الوحــدات  عــن  مســتقلة 

الحكوميــة تصنــف  للوحــدات  المملوكــة  الشــركات  أشــباه  فــإن 

مــع الشــركات العامــة فــي قطــاع الشــركات العامــة الماليــة أو 

ــر الماليــة. ومــن المؤكــد أن احتفــاظ  قطــاع الشــركات العامــة غي

فــي ذلــك  أي مؤسســة بمجموعــة كاملــة مــن الحســابات، بمــا 

ــى إنشــاء هــذه الحســابات،  الميزانيــات العموميــة، أو قدرتهــا عل

هــو شــرط حيــوي لكــي تعامــل كوحــدة مؤسســية مســتقلة. 

2-60 ولكي تعامل المؤسســة كشــبه شــركة حكومية، يجب 

أن تكون الحكومة قد منحت إدارة هذه المؤسسة قدرا كبيرا من 

ــى إدارة عمليــة  الصالحيــات االستنســابية، وال يقتصــر ذلــك عل

اإلنتــاج فقــط وإنمــا فيمــا يتعلــق باســتخدام األمــوال أيضــا. وال 

بــد أن تكــون أشــباه الشــركات الحكوميــة قــادرة علــى المحافظــة 

25 قــد تنشــأ مؤسســات غيــر ذات شــخصية اعتباريــة، مثــل إدارة البريــد أو 

هيئــة الســكك احلديديــة الوطنيــة، يف الــوزارات احلكوميــة. وعندمــا تنتــج مثــل 

هــذه املؤسســات ســلعا وخدمــات للســوق وحتتفــظ بمجموعــات مــن احلســابات 

املســتقلة، فإنهــا تصبــح أشــباه شــركات وتصنــف ضمــن الشــركات العامــة.
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ــى االئتمــان التجــاري  ــى أرصدتهــا التشــغيلية والحصــول عل عل

ــب منهــا  ــل مكونــات رأســمالها أو جان ــى تموي وتكــون قــادرة عل

التــي تحصــل  القــروض  مــن مدخراتهــا أو أصولهــا الماليــة أو 

عليهــا. ونظــرا إلمكانيــة التمييــز بيــن شــبه الشــركة والحكومــة 

مــن حيــث تدفقــات الدخــل ورأس المــال فــإن ذلــك يعنــي، فــي 

الواقــع العملــي، ضــرورة الفصــل بيــن أنشــطة التشــغيل والتمويــل 

ــرادات الحكومــة أو إحصــاءات التمويــل  ــي شــبه الشــركة عــن إي ف

ــى الرغــم مــن أنهــا ليســت كيانــات قانونيــة منفصلــة. عل

ب- هيئات إعادة الهيكلة

تنشــأ  كيانــات  هــي  الهيكلــة  إعــادة  هيئــات   61-2

لبيــع شــركات وأصــول أخــرى، وإلعــادة تنظيــم الشــركات. 

وقــد تُســتخدم هــذه الهيئــات أيضــا فــي التخلــص مــن األصــول 

الضعيفــة أو ســداد خصــوم كيانــات معســرة، غالبــا فــي ســياق 

أزمــة مصرفيــة.

2-62 وتتخصــص بعــض وحــدات القطــاع العــام فــي إعــادة 

تكــون  وقــد  الماليــة.  غيــر  أو  الماليــة  ســواء  الشــركات،  هيكلــة 

هــذه الشــركات إمــا خاضعــة لســيطرة الحكومــة أو غيــر خاضعــة 

قطــاع  وحــدات  الهيكلــة  إعــادة  هيئــات  تكــون  وقــد  لســيطرتها. 

عــام قائمــة منــذ مــدة طويلــة أو هيئــات منشــأة لهــذا الغــرض 

الخــاص. وقــد تقــوم الحكومــات بتمويــل عمليــات إعــادة الهيكلــة 

األمــوال  رؤوس  ضــخ  عبــر  مباشــرة،  بصــورة  إمــا  طــرق،  بعــدة 

)تحويــالت رأســمالية، أو قــروض، أو اقتنــاء أســهم رأس المــال( 

ــي  ــر مباشــرة، مــن خــالل منــح الضمانــات. وينبغ أو بصــورة غي

إعــادة  وحــدة  كانــت  إذا  مــا  لتحديــد  التاليــة  المعاييــر  مراعــاة 

الهيكلــة جــزءا مــن الحكومــة العامــة، نظــرا ألن معيــار اإلنتــاج 
الغــرض:26 لهــذا  الســوقي غيــر كاف  الســوقي/غير 

ــى األرجــح  تــدرج عل التــي تخــدم الحكومــة فقــط  الوحــدة   •
التــي تخــدم  بالوحــدة  العامــة مقارنــة  الحكومــة  ضمــن 

أيضــا. أخــرى  وحــدات 

بقيمــة  ماليــة  أصــوال  تشــتري  أو  تبيــع  التــي  الوحــدة   •
فــي  األرجــح  ــى  عل تــدرج  الســوقية  القيــم  عــن  مختلفــة 

العامــة. الحكومــة  قطــاع 

تعمــل  ألنهــا  كبيــرة  مخاطــر  تتحمــل  ال  التــي  الوحــدة   •
بدعــم مالــي عــام قــوي، وبالنيابــة عــن الحكومــة، ســواء 

بحكــم القانــون أو بحكــم الواقــع، يرجــح أن تــدرج ضمــن 

العامــة. الحكومــة  قطــاع 

2-63 وقــد تعمــل هيئــات إعــادة الهيكلــة بعــدة طــرق. وفيمــا 

يلــي مثــاالن تتكــرر مشــاهدتهما:

قــد تضطلــع هيئــة إعــادة الهيكلــة بعمليــة إعــادة تنظيــم   •
الخصخصــة  عمليــات  إدارة  أو  العــام  القطــاع  كيانــات 

ــر مباشــرة. وهنــا يجــدر النظــر فــي الحالتيــن  بصــورة غي

التاليتيــن:

26 يرجع ذلك ألن إنتاج وحدات إعادة الهيكلة، بطبيعته، حمدود.

أصيلــة  قابضــة  شــركة  هــي  الهيكلــة  إعــادة  وحــدة   •
التابعــة  الشــركات  مــن  مجموعــة  ــى  عل تســيطر 

نشــاطها  مــن  محــدود  جانــب  وهنــاك  وتديرهــا 

إلــى  تابعــة  شــركة  مــن  األمــوال  لتوجيــه  مخصــص 

السياســة  وألغــراض  الحكومــة  عــن  بالنيابــة  أخــرى 

العامــة. عندئــذ ينبغــي تصنيــف هــذه الوحــدة كشــركة 

ماليــة وتغييــر مســار المعامــالت التــي تتــم بالنيابــة 
العامــة.27 الحكومــة  خــالل  مــن  لتكــون  الحكومــة  عــن 

وضعهــا  عــن  النظــر  بغــض  الهيكلــة،  إعــادة  وحــدة   •
وليســت  للحكومــة  مباشــر  كوكيــل  تعمــل  القانونــي، 

فــي  األساســية  وظيفتهــا  وتتمثــل  ســوقيا.  منتجــا 

إعــادة توزيــع الدخــل القومــي والثــروة، بتوجيــه األمــوال 

ــى أخــرى. عندئــذ ينبغــي تصنيــف وحــدة  مــن وحــدة إل

العامــة. الحكومــة  قطــاع  ضمــن  الهيكلــة  إعــادة 

وهنــاك مثــال آخــر لهيئــة إعــادة الهيكلــة يتعلــق أساســا   •
أزمــة  وقــوع  ســياق  فــي  وخاصــة  المعســرة،  باألصــول 

تحليــل  ويتعيــن  أخــرى.  ماليــة  أزمــة  أي  أو  مصرفيــة 

أوضــاع مثــل هــذه الهيئــة حســب درجــة المخاطــر التــي 

تقــدم عليهــا، مــع مراعــاة درجــة التمويــل مــن الحكومــة. 

مراعاتهمــا: يتعيــن  قــد  حالتــان  هنــاك  أخــرى،  ومــرة 

بغيــة  الســوق  مــن  الهيكلــة  إعــادة  شــركة  تقتــرض   •
ــة  ــة تديرهــا بفاعلي ــر مالي ــة أو غي اقتنــاء أصــول مالي

وتتحمــل مخاطرهــا وحدهــا. وفــي هــذه الحالــة ينبغــي 

الماليــة. الشــركات  قطــاع  فــي  الوحــدة  تصنيــف 

أصــول  بشــراء  عمــد  عــن  الهيكلــة  إعــادة  هيئــة  تقــوم   •
بأســعار أعلــى مــن أســعار الســوق بدعــم مالــي مباشــر 

فــي  أساســا  وتشــارك  الحكومــة.  مــن  مباشــر  غيــر  أو 

إعــادة توزيــع الدخــل القومــي )والثــروة(، وهــي ال تعمــل 

نفســها  تُعــرِّض  أو  الحكومــة  عــن  مســتقلة  بصفــة 

ــي ينبغــي تصنيفهــا ضمــن  لمخاطــر الســوق، وبالتال

العامــة. الحكومــة  قطــاع 

ج- الكيانات ذات الغرض الخاص 

ــي للكيــان ذي الغــرض  2-64 رغــم أنــه ال يوجــد تعريــف دول

الخــاص، فــإن بعــض ســماته المعتــادة تتمثــل فــي أن وجــوده 

قنــوات  يف  حدثــت  وكأنهــا  املعاملــة  لقيــد  املســار  تغييــر  ُيســتخدَم   27

أفضــل  تكــون  أن  املثــال، يمكــن  املشــاهدة. وعلــى ســبيل  تلــك  عــن  خمتلفــة 

طريقــة لفهــم معاملــة مباشــرة بيــن الوحــدة “A” والوحــدة “C” باعتبارهــا 

 ”B“ وثانيــا بيــن الوحــدة ”B“ والوحــدة ”A“ معاملــة حدثــت أوال بيــن الوحــدة

والوحــدة “C”. ويحــدث ذلــك يف أغلــب األحيــان عندمــا تكــون وحــدة مــا طرفــا 

فعليــا يف املعاملــة ولكــن ال تظهــر يف الســجالت احملاســبية الفعليــة نتيجــة 

التــي  االجتماعيــة  املســاهمات  ذلــك  علــى  األمثلــة  وأحــد  إداريــة.  لترتيبــات 

يدفعهــا أصحــاب العمــل مباشــرة إىل نظــام التقاعــد. وتكشــف عمليــة تغييــر 

املســاهمات  قيــد  يتــم  حيــث  املعاملــة،  لهــذه  االقتصــادي  اجلوهــر  املســار 

االجتماعيــة باعتبارهــا جــزءا مــن تعويضــات العامليــن مســتحقة الدفــع مــن 

صاحــب العمــل إىل العامليــن، الذيــن يقومــون بعــد ذلــك بدفــع هــذه املســاهمات 

االجتماعيــة إىل نظــام التقاعــد.
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أو  بشــركة  دائمــا  ويرتبــط  ومحــدود،  منفصــل  ككيــان  المــادي 

ــم  ــر إقلي ــي إقليــم غي ــا مــا يكــون مقيمــا ف حكومــة أخــرى، وغالب
إقامــة المؤسســة األم )راجــع الفقــرة 97-2(.28

2-65 وقــد تنشــئ الحكومــات كيانــات ذات غــرض خــاص 

ــى ســبيل المثــال، قــد  ألغــراض تيســير العمليــات الماليــة. وعل

يشــترك الكيــان ذو الغــرض الخــاص فــي أنشــطة ماليــة عامــة 

أو شــبه ماليــة عامــة )بمــا فــي ذلــك توريــق األصــول، واالقتــراض، 

المقيمــة29  الخــاص  الغــرض  ذات  للكيانــات  وبالنســبة  إلــخ.(. 

التي ال تعمل بطريقة مســتقلة ومنفصلة عن الحكومة العامة 

ــي تباشــر أنشــطة ماليــة عامــة أو شــبه ماليــة عامــة فإنهــا  والت

اإلحصــاءات  نظــم  فــي  مســتقلة  مؤسســية  كوحــدات  تعامــل  ال 

االقتصاديــة الكليــة – وإنمــا تعامــل كجــزء مــن الحكومــة العامــة 

بغــض النظــر عــن وضعهــا القانونــي. أمــا الكيانــات ذات الغــرض 

الخــاص المقيمــة التــي تعمــل بصفــة مســتقلة، فتقتنــي األصــول 

المخاطــر  وتقبــل  نفســها،  عــن  باألصالــة  الخصــوم  وتتحمــل 

المصاحبة، فإنها تعامل كوحدات مؤسســية مســتقلة وتصنف 

ــرة 68-3(. ــي )راجــع الفق ــي قطاعــات حســب نشــاطها الرئيس ف

2-66 وبالنســبة للكيانــات ذات الغــرض الخــاص المقيمــة 

فــي بلــد مختلــف عــن الحكومــة التــي تملكهــا فتصنــف دائمــا 

باعتبارها وحدات مؤسســية مســتقلة في االقتصاد الذي تنشــأ 

توخــي  يتعيــن  الكيانــات،  هــذه  مثــل  وجــود  حالــة  وفــي  فيــه. 

فينبغــي  بدقــة.  الماليــة  الحكومــة  أنشــطة  فــي رصــد  الحــرص 

قيــد جميــع مراكــز األرصــدة والتدفقــات بيــن الحكومــة العامــة 

حســابي  فــي  المقيــم  غيــر  الخــاص  الغــرض  ذي  والكيــان 

لــدى نشــوئها. العالــم  العامــة وبقيــة  الحكومــة 

خــاص  غــرض  ذا  كيانــا  الحكومــة  تنشــئ  وقــد   67-2

تحمــل  أو  الحكومــي  االقتــراض  بعمليــات  للقيــام  مقيــم  غيــر 

المصروفــات الحكوميــة فــي الخــارج. وحتــى إذا لــم تكــن هنــاك 

ــدة بيــن الحكومــة وهــذا الكيــان  تدفقــات اقتصاديــة فعليــة مقي

تتعلــق بهــذه األنشــطة الماليــة العامــة، فينبغــي احتســاب مراكــز 

األرصــدة والتدفقــات فــي حســابي الحكومــة وبقيــة العالــم لكــي 

ترصــد أنشــطة الحكومــة الماليــة االتــي اضطلــع بهــا هــذا الكيــان، 

مناقشــة  الرابــع  الفصــل  ويتنــاول  االقتــراض.  ذلــك  فــي  بمــا 

التوريــق. بوحــدات  المتعلقــة  الخاصــة  الحالــة 

د- المشاريع المشتركة

فــي  العــام  القطــاع  وحــدات  مــن  العديــد  يدخــل   68-2

ترتيبــات مــع كيانــات خاصــة )علــى ســبيل المثــال، شــراكة بيــن 

القطاعيــن العــام والخــاص - راجــع الفصــل الرابــع( أو وحــدات 

متنوعــة  بمجموعــة  للقيــام  العــام  القطــاع  وحــدات  مــن  أخــرى 

مــن األنشــطة علــى أســاس مشــترك. وقــد ينتــج عــن هــذه األنشــطة 

منتــج ســوقي أو غيــر ســوقي. وقــد تتشــكل العمليــات المشــتركة 

بوجــه عــام كأحــد األشــكال الثالثــة التاليــة: الوحــدات الخاضعــة 

الغــرض  ذات  الكيانــات  بشــأن  التفاصيــل  مــن  مزيــد  علــى  لالطــالع   28

اخلــاص، راجــع نظــام احلســابات القوميــة لعــام 2008، الفقــرات 4-55 إىل 

.67-4

29 لالطــالع علــى تعريــف الوحــدات املقيمــة وغيــر املقيمــة، راجــع اجلــزء 

املتعلــق باإلقامــة الــذي يــرد الحقــا يف هــذا الفصــل.

للســيطرة المشــتركة، ويشــار إليها الحقا بالمشــاريع المشــتركة، 

والعمليــات الخاضعــة للســيطرة المشــتركة؛ واألصــول الخاضعــة 

للســيطرة المشــتركة.

2-69 ينطوي المشــروع المشــترك على إنشــاء شــركة 

أو شــراكة أو أي وحــدة مؤسســية أخــرى يتمتــع فيهــا، 

تبعــا للشــروط القانونيــة المنظمــة إلنشــائها، كل طــرف 

المشــروع  وحــدة  أنشــطة  علــى  المشــتركة  بالســيطرة 

الوحــدات  طريقــة  بنفــس  الوحــدات  هــذه  وتعمــل  المشــترك. 

األخــرى باســتثناء وجــود ترتيــب قانونــي بيــن األطــراف ينشــئ 

المشــترك،  للمشــروع  ويجــوز  الوحــدة.  ــى  عل مشــتركة  ســيطرة 

بصفتــه وحــدة مؤسســية، إبــرام العقــود باســمه وتدبيــر التمويــل 

بســجالت  المشــترك  المشــروع  ويحتفــظ  الخاصــة.  ألغراضــه 

منفصلــة. محاســبية 

ــه هــو مــا إذا  ــر في ــن النظ ــذي يتعي ــي ال ــر األساس 2-70 واألم

ــى المشــروع المشــترك  كانــت الســيطرة االقتصاديــة الفعليــة عل

منشــئة لوحــدة عامــة أو خاصــة. فــإذا كان المشــروع المشــترك 

ــج غيــر ســوقي، فــإن الحكومــة عندئــذ تكــون صاحبــة  يعمــل كمنتِ

الســيطرة الفعليــة ويصنــف المشــروع كجــزء مــن قطــاع الحكومــة 

العامــة.

فإنــه  ســوقي،  ــج  منتِ المشــترك  المشــروع  كان  وإذا   71-2

عدمــه  أو  خضوعــه  حســب  خاصــة  أو  عامــة  كشــركة  يعامــل 

المؤشــرات  نفــس  وباســتخدام  حكوميــة،  وحــدة  لســيطرة 

فــي  كافيــة،  الملكيــة  نســبة  تكــون  وســوف  أعــاله.  الموضحــة 

كانــت  وإذا  الســيطرة.  طبيعــة  لتحديــد  المعتــادة،  األحــوال 

مــن  متســاوية  نســبة  تملــكان  والخاصــة  العامــة  الوحدتــان 

المشــروع المشــترك، فال بد عندئذ من مراعاة المؤشــرات األخرى 

.)17-2 الفقــرة  )راجــع 

تدخــل  أن  أيضــا  العــام  القطــاع  لوحــدات  ويمكــن   72-2

ــى إنشــاء وحــدات  فــي ترتيبــات تشــغيل مشــتركة ال تنطــوي عل

الترتيبــات  تكــون  أن  الممكــن  ومــن  مســتقلة.  مؤسســية 

للســيطرة  فــي هيئــة عمليــات خاضعــة  المشــتركة  التشــغيلية 

المشــتركة أو أصــول خاضعــة للســيطرة المشــتركة. وفــي هــذه 

الحالــة، ال توجــد وحــدات تقتضــي التصنيــف، وإنمــا ينبغــي أن 

ــد  ــد الملكيــة الصحيحــة لأصــول. كذلــك ينبغــي قي يعكــس القي

المنظمــة  للشــروط  وفقــا  والنفقــات  اإليــرادات  فــي  مشــاركة  أي 

تولــي  ــى  عل المثــال،  ســبيل  ــى  عل تتفــق وحدتــان،  فقــد  للعقــد. 

قــد  أو  مشــتركة  إنتــاج  عمليــة  مــن  مختلفــة  مراحــل  مســؤولية 

تمتلــك وحــدة أصــال معينــا أو مجموعــة مــن األصــول ذات الصلــة 

والنفقــات. اإليــرادات  فــي  المشــاركة  ــى  عل الوحدتــان  وتتفــق 

ه- صندوق استهاك الدين

2-73 صنــدوق اســتهاك الديــن هــو حســاب مســتقل، 

مــن  مؤلــف  ذلــك،  غيــر  أو  مؤسســية  وحــدة  يكــون  قــد 

)الوحــدات(  الوحــدة  تقدمهــا  منفصلــة  مســاهمات 

الســترداد  »األم«(  )الوحــدة  الصنــدوق  مــن  المســتفيدة 

ــى مســتوى القطــاع العــام،  ديــن الوحــدة األم تدريجيــا. وعل

غالبــا مــا تكــون وحــدات الحكومــة العامــة هــي المســتفيد مــن 

صناديــق اســتهالك الديــن؛ وإن كانــت الشــركات العامــة تســتفيد 
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فــي  الحكومــة  ديــون  إطفــاء جميــع  وإلــى جانــب  أيضــا.  منهــا 

ــى نحــو حريــص ومنظــم، فمــن الممكــن أن  نهايــة المطــاف عل

يكــون الهــدف مــن صناديــق اســتهالك الديــن هــو بــث الثقــة، ممــا 

الحكوميــة. الســندات  أســواق  يدعــم 

القطاعــي  التقســيم  معالــم  دائمــا  تتضــح  ال  وقــد   74-2

صناديــق  تقســم  حيــث  الديــن،  اســتهالك  لصناديــق  الفرعــي 

مــا  حســب  قطاعــات  إلــى  العــام  القطــاع  فــي  الديــن  اســتهالك 

إذا كانــت وحــدات مؤسســية مســتقلة،30 فــإذا كانــت كذلــك ينظــر 

فيمــا إذا كانــت تقــدم خدماتهــا بأســعار ذات داللــة اقتصاديــة 

أم ال. أســاس ســوقي(  ــى  )عل

صناديــق اســتهالك الديــن التــي تعتبــر وحــدات مؤسســية   •
تصنــف  ســوقي  أســاس  ــى  عل خدمــات  وتقــدم  مســتقلة 

ماليــة. عامــة  شــركات  باعتبارهــا 

وصناديــق اســتهالك الديــن التــي تعتبــر وحدات مؤسســية   •
ــر ســوقي تــدرج  ــى أســاس غي مســتقلة وتقــدم خدمــات عل

ــى وجــه التحديــد،  ضمــن وحــدات الحكومــة العامــة. وعل

فــإن مثــل هــذه الوحــدات ســوف تــدرج كوحــدات مدرجــة 

عليهــا  تســيطر  التــي  للوحــدة  تابعــة  الموازنــة  خــارج 

مثــال(. المركــزي  )كالبنــك 

وحــدات  تعتبــر  ال  التــي  الديــن  اســتهالك  صناديــق  أمــا   •
تســيطر  التــي  الوحــدة  مــع  فتــدرج  مســتقلة  مؤسســية 

»األم«(. الوحــدة  )أي  عليهــا 

بيــن  الممارســات  مــن  متنوعــة  مجموعــة  وتنشــأ   75-2

صناديــق اســتهالك الديــن مــن حيــث تشــغيلها ودرجــة ســيطرة 

مثــال(: )كالحكومــة  »األم«  الوحــدة 

بعــض صناديــق اســتهالك الديــن تتوقــف عــن العمــل أو ال   •
تشــتري ســوى األوراق الماليــة الصــادرة عــن الوحــدة األم 

التــي أنشــئت مــن أجلهــا. ومثــل هــذه الصناديــق ال تكــون 

وحــدات مؤسســية مســتقلة فــي العــادة وتــدرج مــع الوحــدة 

التــي تســيطر عليهــا.

وقــد يــوكل لبعــض صناديــق اســتهالك الديــن مســؤوليات   •
ــل تســيير برامــج اإلقــراض الحكومــي أو حتــى  أخــرى، مث

ومثــل  المجنبــة.  اإليــرادات  ذات  الضرائــب  تحصيــل 

هــذه الصناديــق ال تكــون فــي العــادة وحــدات مؤسســية 

عليهــا. تســيطر  التــي  الوحــدة  مــع  وتــدرج  مســتقلة 

وقــد تقــوم صناديــق اســتهالك الديــن األخــرى ببيــع وشــراء   •
مؤسســات  أو  حكومــات  عــن  الصــادرة  الماليــة  األوراق 

أخــرى - محليــا أو خارجيــا - وتســعى عــادة للحصــول 

ــى األوراق الماليــة ذات تواريــخ االســتحقاق المماثلــة.  عل

ومثــل هــذه الصناديــق بالطبــع يمكــن أن تكــون وحــدات 

ــى أســاس ســوقي وتصنــف  مؤسســية تقــدم الخدمــات عل

كشــركات عامــة ماليــة.

2-76 ويناقــش الفصــل الثامــن مــن هــذا المرشــد دمــج مراكــز 

أرصــدة صناديــق اســتهالك الديــن وتدفقاتهــا مــع مراكــز أرصــدة 

وتدفقــات وحــدات القطــاع العــام األخــرى.

30 يتضمن اإلطار 2-1 تعريفا للوحدة املؤسسية.

أ- نظم التقاعد

التقاعــد  معاشــات  تقديــم  أســاليب  تختلــف   77-2

إرشــادات  القســم  هــذا  ويقــدم  البلــدان.  باختــالف  للمتقاعديــن 

تقــدم  التــي  العــام  القطــاع  لوحــدات  القطاعــي  التقســيم  حــول 

معاشــات التقاعــد لأفــراد عبــر الضمــان االجتماعــي والنظــم 
االجتماعــي.31 الضمــان  بخــالف  بالتوظيــف  المرتبطــة 

الضمــان  مــن  االجتماعــي  التأميــن  نظــم  وتتألــف   78-2

الضمــان  بخــالف  بالتوظيــف  المرتبطــة  والنظــم  االجتماعــي 

ــي  ــي ف ــر معاشــات التأميــن االجتماع ــي.32 ويتــم توفي االجتماع

جميــع البلــدان، فــي حــال توفيرهــا، جزئيــا من الحكومة وجزئيا 

االجتماعــي  التأميــن  معاشــات  وتُعــرف  العمــل.  أصحــاب  مــن 

التــي تقدمهــا الحكومــة العامــة باســم الضمــان االجتماعــي 

النظــم  باســم  فتعــرف  العمــل  أصحــاب  يقدمهــا  التــي  أمــا 

ــي )بمــا  ــف بخــالف الضمــان االجتماع المرتبطــة بالتوظي

فــي ذلــك الحكومــة كصاحــب عمــل(.

توفــر  التــي  االجتماعــي  الضمــان  نظــم  وتصنــف   79-2

مســتحقات التقاعــد كصناديــق الضمــان االجتماعــي فــي قطــاع 

)راجــع  إذا كانــت وحــدات مؤسســية مســتقلة  العامــة  الحكومــة 

الفقــرات 2-44 إلــى 2-46(. وإذا لــم تكــن هــذه النظــم وحــدات 

ــي  مؤسســية مســتقلة فإنهــا تصنــف مــع الوحــدة الحكوميــة الت

إلــى   53-3 الفقــرات  أيضــا  )راجــع  وتديرهــا  أعمالهــا  تنظــم 

.)59-3

الكليــة  االقتصاديــة  اإلحصــاءات  نظــم  تســجل  وال   80-2

الضمــان  لنظــم  المســتقبلية  التقاعــد  معاشــات  التزامــات 

الميزانيــة  معلومــات  بتكملــة  توصــي  لكنهــا  االجتماعــي، 

الضمــان  التزامــات  عــن  بمعلومــات  )والديــن(  العموميــة 

االجتماعــي )بمــا فــي ذلــك معاشــات التقاعــد(. ووفقــا لمــا يــرد 

لعــام  القوميــة  الحســابات  نظــام  مــن   192-17 الفقــرة  فــي 

المســتقبلية  المســتحقات  إدراج  فــي  مشــكلتان  توجــد   ،2008

املســاعدات  طريــق  عــن  أيضــا  التقاعــد  معاشــات  تقديــم  يمكــن   31

معاشــات  فيهــا  )بمــا  املقدمــة  املنافــع  أن  مــن  الرغــم  وعلــى  االجتماعيــة. 

التأميــن  نظــم  وبعــض  االجتماعيــة  املســاعدات  برامــج  بموجــب  التقاعــد( 

االجتماعــي قــد تكــون مماثلــة، فــإن الفــارق الرئيســي قــد يتمثــل يف أن منافــع 

التأميــن االجتماعــي ال تُدفــع إال إذا كان املســتفيد مشــتركا يف نظــام التأميــن 

االجتماعــي، ويكــون الدليــل علــى االشــتراك عــادة هــو قيــام املســتفيد أو مــن 

ينــوب عنــه بســداد االشــتراكات املؤهلــة. أمــا املســاعدات االجتماعيــة فتُدفــع 

دون أداء اشــتراكات مؤهلــة، وإن كان مــن احملتمــل اســتخدام مقيــاس القــدرة 

املاليــة للمتقدميــن للموافقــة علــى االســتفادة. وبالتــايل ال يوجــد التــزام فعلــي 

أو ضمنــي مــن جانــب احلكومــة لدفــع هــذه املنافــع يف املســتقبل. ونتيجــة 

املســاعدات  منافــع  تدفــع  التــي  هــي  العامــة  احلكومــة  وحــدات  فــإن  لذلــك 

االجتماعيــة، وال يناقــش هــذا القســم مــن الفصــل معاشــات التقاعــد املقدمــة 

االجتماعيــة. املســاعدات  بموجــب 

32 تــرد مناقشــة نظــم الضمــان االجتماعــي يف الفقــرات 2-44 إىل 46-2 

احلاشــية  يف  االجتماعــي  التأميــن  لنظــم  تعريــف  ويــرد  املرشــد  هــذا  مــن 

الضمــان  نظــم  لتنظيــم  علــى مناقشــة تفصيليــة  االطــالع  رقــم 23. ويمكــن 

االجتماعــي يف الفقــرات 8-71 إىل 8-79 مــن نظــام احلســابات القوميــة 

لعــام 2008. وتنشــأ جميــع نظــم التأميــن االجتماعــي علــى أســاس عالقــة 

التوظيــف، حتــى وإن كان املشــاركون مــن أصحــاب املهــن احلــرة أو العاطليــن 

مرحليــًا عــن العمــل.
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العموميــة  الميزانيــة  فــي  كخصــوم  االجتماعــي  الضمــان  مــن 

للحكومــة. وتتمثــل المشــكلة األولــى فــي احتمــال تعــذر الحصــول 

علــى تقديــرات موثوقــة للمســتحقات. وتتمثــل المشــكلة الثانيــة 

ــرى  ــرات، فــإن هنــاك مــن ي ــى إذا توفــرت هــذه التقدي ــي أنــه حت ف

األســاس  تغييــر  للحكومــة  يمكــن  حيــث  محــدودة  فائدتهــا  أن 

الــذي تتحــدد بموجبــه المســتحقات وذلــك لعــدم تخطــي الحــدود 

الموازنــة.  فــي  المالئمــة 

2-81 وبالنســبة لنظم التقاعد غير الممولة والتي تقدمها 

الحكومــة عبــر الضمــان االجتماعــي،33 فــإن نظــام الحســابات 

القومية لعام 2008 يتيح قدرا من المرونة في قيد مســتحقات 

ــرب  ــة: كلمــا اقت ــر التالي ــي مراعــاة المعايي التقاعــد. وهنــا، ينبغ

االجتماعــي  للضمــان  كنظــام  تصنيفــه  مــن  التقاعــد  نظــام 

فــي  إدراج خصومــه  احتمــال  انخفــض  الفقــرة 44-2(،  )راجــع 

مســتوى  انخفــض  وكلمــا  للحكومــة؛  العموميــة  الميزانيــة 

صياغــة المزايــا لكــي تتــالءم مــع الســمات المحــددة لأفــراد وزاد 

ــى الســكان ككل، انخفــض احتمــال إدراج  مســتوى انطباقهــا عل

خصومهــا فــي الميزانيــة العموميــة للحكومــة؛ وكلمــا زادت قدرة 

ــى تعديــل صيغــة المزايــا، انخفــض احتمــال إدراج  الحكومــة عل

خصومهــا فــي الميزانيــة العموميــة للحكومــة. غيــر أنــه ال يوجــد 

معيــار واحــد هــو بالضــرورة معيــار حاســم فــي تحديــد مــا إذا 

كانــت خصــوم النظــام المعنــي تــدرج فــي الميزانيــة العموميــة 

للحكومــة أم ال.34 

بخــالف  بالتوظيــف  المرتبطــة  النظــم  أمــا   82-2

بيــن  العالقــة  مــن  مســتمدة  فهــي  االجتماعــي  الضمــان 

الموظــف وصاحــب العمــل مــن حيــث تقديــم معاشــات التقاعــد 

ــي تشــكل جــزءا  وغيرهــا مــن المســتحقات المحتملــة األخــرى الت

المزايــا  توفيــر  مســؤولية  تنتقــل  ال  وحيــث  العمــل  شــروط  مــن 

االجتماعــي.  الضمــان  أحــكام  بمقتضــى  العامــة  للحكومــة 

وهنــاك نظامــان للتقاعــد المرتبــط بالتوظيــف بخــالف الضمــان 

االجتماعــي: نظــام االشــتراكات المحــددة ونظــام المزايــا المحددة 

)راجــع الفقــرة 3-54(. ومــن المفتــرض أن يكــون هنــاك صنــدوق 

التقاعــد.  نظــم  مــن  النوعيــن  لهذيــن  منفصلــة  احتياطيــات  أو 

ــد مــن وجــود  وبالنســبة لنظــام اشــتراكات التقاعــد المحــددة ال ب

صنــدوق أو احتياطــي منفصــل وبالنســبة لنظــام مزايــا التقاعــد 

المحــددة فيجــوز أن يكــون هنــاك صنــدوق أو احتياطــي منفصــل 

واقعيــا، أو صنــدوق صــوري.

2-83 وقــد يتحقــق أو ال يتحقــق تعريــف الوحــدة المؤسســية 

فــي هــذا الصنــدوق أو االحتياطــي المنفصــل  )بغــض النظــر عــن 

نــوع نظــام التقاعــد(:

فــإذا كان الصنــدوق وحــدة مؤسســية مســتقلة، يكــون   •
بمثابــة نظــام تقاعــدي مســتقل. وإذا كانــت هــذه الوحــدة 

خاضعــة لســيطرة إحــدى وحــدات القطــاع العــام، يصنــف 

هــذا الصنــدوق كشــركة عامــة ماليــة. وبخــالف ذلــك يكــون 

صنــدوق التقاعــد شــركة ماليــة خاصــة.

33 موظفو القطاع اخلاص والقطاع العام، بما يف ذلك موظفو احلكومة.

إىل   191-17 الفقــرات  راجــع  التفاصيــل،  مــن  مزيــد  علــى  لالطــالع   34

.2008 لعــام  القوميــة  احلســابات  نظــام  مــن   206-17

وحــدة مؤسســية مســتقلة،  الصنــدوق  لــم يكــن  وإذا   •
فقــد يكــون جــزءا مــن نفــس الوحــدة المؤسســية لصاحــب 

العمــل، أو جــزءا مــن مؤسســة ماليــة أخــرى، ســواء كانــت 

شــركة تأميــن أو نظــام مشــترك لمجموعــة مــن أصحــاب 

العمــل.

فإذا كان الصندوق جزءا من نفس الوحدة المؤسسية   •
مــن  وحــدة  العمــل  صاحــب  وكان  العمــل  لصاحــب 

مــع  الصنــدوق  هــذا  يصنــف  العــام،  القطــاع  وحــدات 

الصنــدوق  ــى  عل تســيطر  التــي  العــام  القطــاع  وحــدة 

)علــى ســبيل المثــال الحكومــة المركزيــة المدرجــة فــي 

الموازنــة، أو حكومــة الواليــة أو الحكومــة المحليــة، أو 

العمــل  يكــن صاحــب  لــم  وإذا  معينــة(.  عامــة  شــركة 

وحــدة مــن وحــدات القطــاع العــام، فــإن هــذا الصنــدوق 

يصنــف مــع مــع وحــدة القطــاع الخــاص التــي تســيطر 

ــى الصنــدوق. عل

وإذا كان الصنــدوق جــزءا مــن مؤسســة ماليــة أخــرى،   •
وكانــت شــركة التأميــن أو النظــام المشــترك لعــدد مــن 

القطــاع  وحــدات  لســيطرة  خاضعــة  العمــل  أصحــاب 

العــام، فــإن الصنــدوق يكــون جــزءا مــن هــذه الشــركات 

أو  التأميــن  شــركة  كانــت  إذا  أمــا  الماليــة.  العامــة 

لســيطرة  خاضعــة  العمــل  أصحــاب  متعــددة  النظــم 

وحــدات القطــاع الخــاص، فيكــون الصنــدوق جــزءا مــن 

الخاصــة. الماليــة  الشــركات  هــذه 

2-84 وال يعــد صنــدوق التقاعــد الصــوري وحــدة مؤسســية 

مســتقلة ويصنــف ضمــن وحــدة صاحــب العمــل، التــي قــد تكــون 

أي وحــدة مــن وحــدات القطــاع العــام أو القطــاع الخــاص، حســبما 

يقتضــي الحــال. ومثــال علــى ذلــك نظــام التقاعــد غيــر المســتقل 

وغيــر الممــول لموظفــي الحكومــة. وتــدرج األرصــدة والتدفقــات 

المرتبطــة بهــذا النظــام فــي الوحــدة الحكوميــة المســؤولة عــن 

تشــغيل هــذا النظــام.  

2-85 خصــوم معاشــات التقاعــد )أي مســتحقات التقاعــد 

بالتوظيــف  المرتبطــة  التقاعــد  نظــم  بموجــب  للمســتفيدين( 

ــى  عل الديــن  التزامــات  هــي  االجتماعــي  الضمــان  بخــالف 

الوحــدات المؤسســية المعنيــة. ويتنــاول الفصــل الثالــث مناقشــة 

األداة. حســب  التقاعــد  مســتحقات  تصنيــف 

ز- صناديق االدخار

إلزاميــة  ادخــار  نظــم  هــي  االدخــار  صناديــق   86-2

األفــراد.  المشــتركين  مســاهمات  ســامة  علــى  تحافــظ 

توفيــر  مــن  بــدال  الحكومــات صناديــق لالدخــار  بعــض  ينشــئ 

مزايــا التأميــن االجتماعــي. وبموجــب ترتيبــات صنــدوق االدخــار 

يتم االحتفاظ بالمســاهمات اإللزامية المقدمة من كل مشــترك 

ومــن أصحــاب عملهــم بالنيابــة عــن كل مشــترك فــي حســاب 

مســتقل وتكــون قابلــة للســحب فــي ظــروف معينــة مثــل التقاعــد 

ــدار هــذه المســاهمات  ــل والوفــاة. وت والبطالــة والعجــز عــن العم

ــى عائــد كاف لــكل مشــترك. وتســتثمر بعــد ذلــك للحصــول عل
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ــر إنشــاء صناديــق االدخــار مســألة مــا إذا كانــت  2-87 ويثي

االجتماعــي،  الضمــان  نظــم  ضمــن  تصنــف  الصناديــق  هــذه 

كشــركة  أو  العامــة،  الحكومــة  ضمــن  آخــر  موضــع  أي  فــي  أو 

فــي  الــوارد  للتعريــف  ووفقــا  العــام.  القطــاع  خــارج  أو  عامــة، 

يمكنهــا  ال  االدخــار  صناديــق  ترتيبــات  فــإن  الســابقة  الفقــرة 

ذلــك  فــي  لمــا  المخاطــر  لتغطيــة  االجتماعــي  التأميــن  توفيــر 

وبالتالــي  الفرديــة.  الحســابات  بســالمة  اإلضــرار  احتمــال  مــن 

االجتماعــي. الضمــان  نظــم  مــن  الصناديــق  هــذه  تســتبعد 

لســيطرة  الخاضــع  االدخــار  صنــدوق  ويصنــف   88-2

الشــركات  قطــاع  أو  العامــة  الحكومــة  قطــاع  ضمــن  الحكومــة 

التــي تســري  القطاعــي  التقســيم  لنفــس مبــادئ  الماليــة وفقــا 

علــى أي كيــان آخــر، علــى النحــو الموضــح آنفــا فــي هــذا الفصــل:

الحكومــة  لســيطرة  الخاضــع  المقيــم  االدخــار  صنــدوق   •
المؤسســية يصنــف كشــركة  الوحــدة  ويســتوفي تعريــف 

فــي  المشــتركين  مســاهمات  وتقيــد  ماليــة.  عامــة 

المســتحقة  الديــن  خصــوم  فــي  كزيــادة  الصنــدوق 

الــى  الدفــع  اســتحقاقات  وتــؤدي  األفــراد  للمســتفيدين 

الديــن. التزامــات  انخفــاض 

الحكومــة  لســيطرة  الخاضــع  المقيــم  االدخــار  وصنــدوق   •
وليــس بمثابــة وحــدة مؤسســية يصنــف ضمــن الوحــدة 

ــي  ــد المســاهمات ف ــه. وتقي ــي تســيطر علي ــة الت الحكومي

الحكومــة  وحــدة  ديــن  التزامــات  فــي  كزيــادة  الصنــدوق 

وتــؤدي  األفــراد  للمســتفيدين  المســتحقة  العامــة 

الديــن.35  التزامــات  انخفــاض  الــى  الدفــع  اســتحقاقات 

ــى  عل االدخــار  صنــدوق  ينشــأ  أن  المحتمــل  ومــن   89-2

نحــو يتضمــن نظامــا للضمــان االجتماعــي )تأميــن اجتماعــي( 

الحــاالت،  هــذه  مثــل  وفــي  إلزامــي.  ادخــار  نظــام  مــن  وجوانــب 

يصنــف الصنــدوق وفــق النظــام المهيمــن مــع تطبيــق مبــادئ 

الفصــل. هــذا  فــي  والمبينــة  أيضــا  القطاعــي  التقســيم 

ح- صناديق الثروة السيادية

ذات  حكوميــة  صناديــق  الحكومــات  بعــض  تنشــئ   90-2

أغــراض خاصــة - تســمى عــادة صناديــق الثــروة الســيادية.36 

وهــذه الصناديــق تنشــئها الحكومــة العامــة وتحتفــظ 

بملكيتهــا، وهــي صناديــق تحتفــظ باألصــول أو تتولــى 

توظيفهــا أو إدارتهــا لتحقيــق أهــداف ماليــة، مســتخدمة 

فــي ذلــك اســتراتيجيات اســتثمارية تتضمــن االســتثمار 

فــي األصــول الماليــة األجنبيــة. وتنشــأ هــذه الصناديــق 

ــى فوائــض ميــزان المدفوعــات،  ــي العــادة معتمــدة عل ف

عائــدات  أو  الرســمية،  األجنبــي  النقــد  عمليــات  أو 

الخصخصــة، أو فوائــض الماليــة العامــة، أو اإليــرادات 

35 تســري نفــس املعاملــة علــى نظــم التقاعــد غيــر املمولــة غيــر املســتقلة 

احلكومــة ملوظفــي 

36 علــى الرغــم مــن أن هــذه الصناديــق معروفــة بأســماء خمتلفــة، فــإن هــذا 

القســم يشــير إليهــا باســم »صناديــق الثــروة الســيادية« للتيســير.

المتحققــة مــن الصــادرات الســلعية، أو كل هــذه المــوارد 

مجتمعــة.

إثــارة  إلــى  الســيادية  الثــروة  إنشــاء صنــدوق  ويــؤدي   91-2

مســألة مــا إذا كان هــذا الصنــدوق يصنــف كجــزء مــن الحكومــة 

وبالنســبة  العــام.  القطــاع  خــارج  أو  عامــة،  أو كشــركة  العامــة، 

لســيطرة  يخضــع  الــذي  الســيادية  الثــروة  صنــدوق  لتصنيــف 

الشــركات  قطــاع  أو  العامــة  الحكومــة  قطــاع  ضمــن  الحكومــة 

الماليــة فإنــه يتحــدد وفقــا لنفــس مبــادئ التقســيم القطاعــي 

النحــو  ــى  عل وذلــك  الكيانــات،  مــن  غيــره  ــى  عل تســري  التــي 

 19-2 إلــى   15-2 مــن  )الفقــرات  الفصــل  هــذا  فــي  المبيــن 

و93-2(.  92-2 والفقرتــان 

2-92 وقــد يســتوفي الصنــدوق المقيــم الخاضــع لســيطرة 

الحكومــة تعريــف الوحــدة المؤسســية أو ال يســتوفيه:

فــإن لــم يكــن الصنــدوق وحــدة مؤسســية، فإنــه يصنــف   •
عليــه. تســيطر  التــي  الوحــدة  مــع 

فإنــه  مؤسســية،  وحــدة  المقيــم  الصنــدوق  كان  إذا  أمــا   •
كالتالــي: يصنــف 

كشــركة عامة مالية، إذا كان يقدم الخدمات المالية   •
ــى أســاس ســوقي، ــى الحكومــة عل إل

العامــة )صنــدوق خــارج  الحكومــة  وكإحــدى وحــدات   •
كان  إذا  اجتماعــي(،  ضمــان  صنــدوق  أو  الموازنــة 

فــي  الموضــح  الحكوميــة  الوحــدة  تعريــف  يســتوفي 

.18-2 الفقــرة 

الخــارج  فــي  مؤسســا  كيانــا  الصنــدوق  كان  وإذا   93-2

كوحــدة  يصنــف  فإنــه  الخــارج،  فــي  موجــودة  شــركة  شــبه  أو 

ــي االقتصــاد  ــي قطــاع الشــركات الماليــة ف مؤسســية مســتقلة ف

ــذي تأســس فيــه ككيــان ذي شــخصية اعتباريــة مــن الوجهــة  ال

القانونيــة أو االقتصــاد الــذي يتخــذ منــه موطنــا قانونيــا إذا لــم 

القانونيــة. الوجهــة  مــن  اعتباريــة  لــه شــخصية  تكــن 

هاء - المبادئ المحاسبية

1- اإلقامة 

جميــع  مــن  العــام  القطــاع  ديــن  مجمــوع  يتألــف   94-2

التزامــات ديــن وحــدات القطــاع العــام المقيمــة لمقيميــن آخريــن 

ــى  ــر مقيميــن. وبينمــا ينصــب التركيــز فــي هــذا الفصــل عل وغي

التــي  المناقشــات  فــإن  المقيمــة،  العــام  القطــاع  وحــدات  ديــن 

ــى الدائنيــن.  تــدور حــول اإلقامــة تســري كذلــك عل

فــي  مؤسســية  وحــدة  كل  إقامــة  تتمثــل   95-2

اإلقليــم االقتصــادي الــذي ترتبــط بــه أكثــر مــن غيــره )أي 

ــر  ــب(.37 ووفقــا للمعايي مركــز المصلحــة االقتصاديــة األغل

37 يناقــش مفهــوم اإلقامــة بالتفصيــل يف نظــام احلســابات القوميــة لعــام 

2008 يف الفقــرات 4-10 إىل 4-15 ويف الفصــل الســادس والعشــرين.
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ــى أســاس  اإلحصائيــة الدوليــة، فــإن مفهــوم اإلقامــة ال يقــوم عل

يكــون مماثــال  قــد  أنــه  رغــم  القانونيــة،  المعاييــر  أو  الجنســية 

لمفاهيــم اإلقامــة المســتخدمة فــي العديــد مــن البلــدان ألغــراض 

ــي أو الضرائــب أو أي أغــراض أخــرى.  ــى النقــد االجنب الرقابــة عل

إقليــم  أي  فــي  المقيمــة  الوحــدات  فهــم  المقيميــن  غيــر  أمــا 

اقتصــادي آخــر.

2-96 ويتألــف االقتصــاد مــن مجموعــة مــن الوحــدات 

العامــة  الحكومــة  ذلــك  فــي  بمــا  المقيمــة،  المؤسســية 

والشــركات العامــة. ويتضمــن اإلقليــم االقتصــادي كذلــك جيوبــا 

إقليميــة موجــودة وجــودا ماديــا فــي بقيــة العالــم )كالســفارات 

والقنصليات والقواعد العسكرية(، ألن هذه الكيانات ال تخضع، 

بموجــب اتفاقيــات رســمية، لقوانيــن البلــد المضيــف. وتناقــش 

فــي  الخاصــة«  األغــراض  »الكيانــات ذات  الفقــرة 2-97 حالــة 

الحكومــة العامــة. وال تــدرج ضمــن الشــركات العامــة أي شــركات 

خاضعــة لســيطرة الحكومــة وتقيــم فــي اقتصــاد مختلــف عــن 

اقتصــاد هــذه الحكومــة؛ وإنمــا تــدرج باعتبارهــا شــركات خاصــة 

فــي االقتصــاد المقيــم. ويرجــع ذلــك ألنهــا ليســت شــركات عامــة 

ــه. ــم في ــي االقتصــاد الــذي تقي مرتبطــة بالحكومــة ف

الخاصــة«  األغــراض  ذات  »الكيانــات  تكــون  وقــد   97-2

و»الشركات الصورية« )brass plate companies( أو »الشركات 

الجوفــاء« )shell companies( حائــزة لمطالبــات ديــن القطــاع 

العــام. وقــد ال يكــون لهــذه الكيانــات وجــود مــادي فــي االقتصــاد 

أو  مســجلة  تكــون  )كأن  قانونــا  فيــه  الموجــودة  أو  المســجلة 

أعمــال  أي  تجــري  وقــد  محــدودا،  وجودهــا  يكــون  أو  مرخصــة( 

حقيقيــة لهــذه الكيانــات فــي اقتصــادات أخــرى. وفــي مثــل هــذه 

الظــروف، قــد ينشــأ جــدل بشــأن مركــز المصلحــة االقتصاديــة 

الــذي  االقتصــاد  إلــى  عندئــذ  اإلقامــة  وتعــزى  الكيانــات:  لهــذه 

أو  القانــون  بحكــم  للكيــان  االعتباريــة  الشــخصية  فيــه  تنشــأ 

فــي المــكان المقيــم فيــه شــرعا، عنــد غيــاب صفــة الشــخصية 

إلــى 100-4(.  الفقــرات 96-4  كذلــك  )راجــع  االعتباريــة 

2-98 ويتألــف اإلقليــم االقتصــادي لمنظمــة دوليــة 38 مــن 

الجيــوب اإلقليميــة التــي تمــارس المنظمــة اختصاصهــا عليهــا. 

أي  فــي  مقيمــة  الدوليــة  المنظمــات  تعتبــر  ال  لذلــك،  ونتيجــة 

ــه  ــر في ــه أو تدي ــد الكائنــة في ــك البل ــي ذل ــي، بمــا ف اقتصــاد وطن

شــؤونها.

2-99 وقــد تكــون المنظمــات الدوليــة عالميــة أو إقليميــة. 

وتنشــأ المنظمــات اإلقليميــة مــن خــالل ترتيبــات إقليميــة مثــل 

تتألــف  )أ(  التاليــة:  بالســمات  الدوليــة  املنظمــات  تتســم   38

أو منظمــات دوليــة  الدوليــة مــن دول قوميــة  عضويــة املنظمــات 

أخــرى أعضاؤهــا مــن الــدول القوميــة ؛ )ب( وهــي كيانــات منشــأة 

باتفاقــات سياســية رســمية بيــن أعضائهــا لهــا مقــام املعاهــدات 

الدوليــة؛ كمــا أن وجودهــا معتــرف بــه قانونــا يف بلدانهــا األعضــاء؛ 

)ج( وتنشــأ ألغــراض خمتلفــة كاملنظمــات املاليــة الدوليــة )مثــل 

لتقديــم خدمــات غيــر  أو  الــدويل(  والبنــك  الــدويل  النقــد  صنــدوق 

ســوقية ذات طبيعــة جماعيــة تســتفيد منهــا الــدول األعضــاء )مثــل 

حفــظ الســام والتعليــم وقضايــا السياســات(. 

واالتحــادات  االقتصاديــة،  واالتحــادات  الجمركيــة،  االتحــادات 

اإلقليميــة  المنظمــات  وتتألــف  العملــة.39  واتحــادات  النقديــة 

الحكومــات  عضويتهــا  فــي  تضــم  التــي  المؤسســات  تلــك  مــن 

أو الســلطات النقديــة القتصــادات واقعــة فــي إقليــم معيــن مــن 

العالــم. والمنظمــات اإلقليميــة ليســت وحــدات مؤسســية مقيمــة 

فــي أي بلــد.

2-100 وهنــاك بعــض الترتيبــات اإلقليميــة مُنحــت ســلطة 

فرض ضرائب أو مساهمات إلزامية أخرى داخل أقاليم البلدان 

األعضــاء فــي تلــك التكتــالت. وتوصــف فــي بعــض األحيان باســم 

ــى الرغــم مــن أنهــا تقــوم ببعــض  »الســلطات فــوق القوميــة«. وعل

وحــدات  ليســت  فهــي  عضــو  بلــد  كل  داخــل  الحكومــة  وظائــف 

مقيمــة فــي هــذا البلــد.

فــي  العــام  القطــاع  ديــن  إحصــاءات  تتضمــن  وال   101-2

والوحــدات  اإلقليميــة  المنظمــة  بيــن  الماليــة  المراكــز  بلــد  أي 

المؤسســية المقيمــة خــارج قطــاع الحكومــة العامــة أو القطــاع 

المعنــي.  البلــد  فــي  المنظمــات ليســت مقيمــة  العــام ألن هــذه 

وكأنهــا  اإلقليميــة  للمنظمــات  الديــن  إحصــاءات  إعــداد  ولــدى 

المرشــد يوصــي بتصنيــف  تشــكل حكومــة مســتقلة، فــإن هــذا 

العضــو  البلــد  حســب  الماليــة  للمراكــز  المختلفــة  الفئــات 

المقابــل. ومثــل هــذا المنهــج يســمح للبلــدان المنفــردة بتقييــم 

اقتصادهــا. ــى  عل اإلقليميــة  المنظمــات  أثــر 

التــي  اإلقليميــة،  المنظمــات  مــن  العكــس  ــى  وعل  102-2

تقــوم بوظائــف حكوميــة، قــد تكــون هنــاك مؤسســات إقليميــة 

مملوكــة لحكومتيــن أو أكثــر وتعمــل كمنتجيــن ســوقيين. وإذا 

كان لهــذه العمليــات كيانــات قانونيــة أو فــروع فــي كل اقتصــاد 

تعمــل فيــه، فــإن تحديــد هويــة الوحــدات ومقــار إقامتهــا يصبــح 

عــدة  فــي  واحــد  ككيــان  تعمــل  كانــت  إذا  أنهــا  غيــر  واضحــا. 

تناســبي  أســاس  ــى  عل المؤسســة  عمليــات  تقســم  اقتصــادات، 

القطــاع  ديــن  إحصــاءات  فــي  تــدرج  بحيــث  االقتصــادات،  بيــن 

وينبغــي  فيهــا.  تعمــل  التــي  الوطنيــة  االقتصــادات  فــي  العــام 

فــي  القيــد  مــع  يتســق  نحــو  ــى  عل اإلجــراءات  هــذه  تطبيــق 

اإلحصــاءات االقتصاديــة الكليــة )راجــع الفقــرة 4-13 مــن نظــام 

إلــى 44-4  لعــام 2008 والفقــرات 41-4  القوميــة  الحســابات 

ووضــع  المدفوعــات  ميــزان  دليــل  مــن  السادســة  الطبعــة  مــن 

الدولــي(. االســتثمار 

القــرار يف احتــاد  الهيئــة املركزيــة اإلقليميــة لصنــع  39 عــادة مــا تكــون 

العملــة هــي البنــك املركــزي الحتــاد العملــة. والبنــك املركــزي الحتــاد العملــة 

املشــترك  املركــزي  البنــك  بوصفهــا  تعمــل  إقليميــة  ماليــة  مؤسســة  هــو 

لالقتصــادات األعضــاء يف احتــاد العملــة. وهــو وحــدة مؤسســية قائمة بذاتها، 

تمتلــك أصــوال وخصومــا حلســابها اخلــاص، وال تقيــم يف أي مــن اقتصــادات 

االحتــاد بــل تقيــم يف احتــاد العملــة. لالطــالع علــى مناقشــة مســتفيضة حــول 

احتــادات العملــة والترتيبــات اإلقليميــة األخــرى، راجــع امللحــق الثالــث مــن 

دليــل ميــزان املدفوعــات ووضــع االســتثمار الــدويل، الطبعــة السادســة.
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2- وقت القيد

2-103 تقيــد مراكــز األرصــدة والتدفقــات عنــد إنشــاء 

نقــل  أو  أو مبادلتهــا  أو تحويلهــا  االقتصاديــة  القيمــة 

ملكيتهــا أو إفنائهــا.

الكليــة  أدلــة اإلحصــاءات االقتصاديــة  اتســاقا مــع   104-2

االســتحقاق  أســاس  باســتخدام  المرشــد  هــذا  يوصــي  األخــرى، 

االســتحقاق  أســاس  التدفقــات. وباســتخدام  قيــد  لتحديــد وقــت 

لتدفقــات  المنشــئة  األحــداث  توقيــت  مــع  القيــد  وقــت  يتوافــق 

المــوارد الفعليــة. أمــا فــي حالــة األســاس النقــدي فقــد يختلــف 

والمعامــالت  األنشــطة  حــدوث  وقــت  عــن  كثيــرا  القيــد  وقــت 

االقتصاديــة التــي تتعلــق بهــا التدفقــات النقديــة. وفــي حالــة 

أســاس اســتحقاق الدفــع، يتــم قيــد المعامــالت عــادة بعــد تدفــق 

المــوارد. أمــا فــي حالــة أســاس االلتــزام فــإن وقــت القيــد يســبق 

ــي. الفعل المــوارد  تدفــق 

المعلومــات  أكثــر  االســتحقاق  أســاس  ويوفــر   105-2

فــي  بمــا  المــوارد،  تدفقــات  جميــع  قيــد  يتــم  حيــث  شــموال 

مثــال(  النوعيــة،  )كالمعامــالت  النقديــة  غيــر  المعامــالت  ذلــك 

بخــالف  التدفقــات  )أي  األخــرى  االقتصاديــة  والتدفقــات 

القيــد  هــذا  التقييــم(.40 ويضمــن  إعــادة  المعامــالت، كعمليــات 

العموميــة  الميزانيــة  فــي  بالتغيــرات  التدفقــات  ربــط  الشــامل 

القائــم(. الديــن  رصيــد  )وفــي 

الماليــة،  األصــول  أحــد  فــي  معاملــة  تنشــأ  عندمــا   106-2

فــإن تاريــخ تغييــر الملكيــة )تاريــخ تحديــد القيمــة( هــو اليــوم 

الــذي ينبغــي أن يقيــد فيــه الدائــن والمديــن المطالبــة وااللتــزام، 

بالترتيــب، فــي ســجالتهما. ويمكــن تحديــد هــذا التاريــخ لضمــان 

توافــق القيــود فــي ســجالت الطرفيــن. وإذا تعــذر تحديــد تاريــخ 

دقيــق، فــإن العامــل المحــدد يكــون التاريــخ الــذي يحصــل فيــه 

الماليــة.  المطالبــات  مــن  غيرهــا  أو  المدفوعــات  ــى  عل الدائــن 

فــي  القــروض  مســحوبات  قيــد  يتــم  المثــال،  ســبيل  ــى  وعل

الحســابات لــدى أداء الدفعــات المنصرفــة منهــا بالفعــل، وإنشــاء 

المطالبــات الماليــة، وليــس عنــد توقيــع االتفــاق. وفــي الواقــع 

ــي، قــد يتعيــن فــي حالــة ديــن القطــاع العــام مراعــاة وقــت  العمل

القيــد مــن منظــور وحــدة القطــاع العــام.

2-107 وفــي حــاالت المعامــالت األخــرى، ينشــأ التــزام الديــن 

أو وقــوع حــدث ينشــئ  أو اســتحقاق فائــدة  عنــد تقديــم خدمــة 

ــى غيــر الحيــاة(،  مطالبــة تحويــل )كمــا فــي عقــود التأميــن عل

وينشــأ التــزام الديــن ويظــل قائمــا حتــى يتــم ســداده أو اإلعفــاء 

الخدمــة  رســوم  تســتحق  أن  يمكــن  الفائــدة،  غــرار  ــى  وعل منــه. 

ــق  ــة وأســهم صنادي بصــورة مســتمرة. ورغــم أن حصــص الملكي

 - تقيــد  الموزعــة  األربــاح  فــإن  ديــن،  أدوات  ليســت  االســتثمار 

وقــت بــدء تــداول األســهم دون األربــاح الموزعــة - فــي الحســابات 

األخــرى مســتحقة الدفع/القبــض إلــى أن يتــم ســدادها.41 

التدفقــات مثــل املعامــالت غيــر  يقيــد  لــن  النقــدي اخلالــص  األســاس   40

األخــرى. االقتصاديــة  التدفقــات  أو  احملتســبة،  التدفقــات  أو  النقديــة، 

41 عندمــا يبــدأ تــداول األســهم »دون األربــاح املوزعــة« فــإن ذلــك يعنــي أن 

مشــتري األســهم ال يحــق لــه احلصــول علــى األربــاح املوزعــة املعلنــة. ويرجــع 

بصــورة  الديــن  أدوات  ــى  عل الفائــدة  وتســتحق   108-2

رأس  توفيــر  مــع  التمويــل  تكلفــة  تتوافــق  وبالتالــي  مســتمرة، 

األدلــة  فــي  المتبــع  المنهــج  مــع  المنهــج  هــذا  ويتســق  المــال. 

وفــي  الكليــة  االقتصاديــة  باإلحصــاءات  المعنيــة  األخــرى 

احتمــاالت  ثالثــة  وهنــاك  التجاريــة.  المحاســبية  المعاييــر 

بالنســبة لقيــاس الفائــدة المســتحقة خــالل فتــرة القيــد، وهــي:

الحالــة ال  هــذه  اإلبــالغ، وفــي  فتــرة  أثنــاء  الفائــدة  ســداد   •
الديــن؛  إجمالــي  مركــز  يتأثــر 

ــد  ــة الســداد بع ــح واجب ــم تصب ــدة ألنهــا ل عــدم ســداد الفائ  •
ولــم  المســتحقة  »الفائــدة  باســم  الحقــا  إليهــا  )ويشــار 

المثــال، إذا  ــى ســبيل  تصبــح واجبــة الســداد بعــد«(. وعل

شــهور،  ســتة  كل  تســدد  مــا  قــرض  ــى  عل الفائــدة  كانــت 

ــي الديــن بعــد أول ثالثــة شــهور  ويتــم قيــاس مركــز إجمال

مــن هــذه الفتــرة، فــإن مركــز إجمالــي الديــن يــزداد بمقــدار 

الثالثــة؛  الشــهور  التــي اســتحقت خــالل فتــرة  الفائــدة 

عــدم ســداد الفائــدة لــدى اســتحقاقها، وفــي هــذه الحالــة،   •
يزيد مركز إجمالي الدين بمقدار الفائدة التي اســتحقت 

نهايــة  فــي  متأخــرات  بمثابــة  وأصبحــت  الفتــرة  خــالل 

ــرة. الفت

أ- الفائدة المستحقة ولم تصبح واجبة السداد 

بعد

2-109 ينبغــي إدراج الفائــدة المســتحقة ولــم تصبــح واجبــة 

الســداد بعــد كجــزء مــن قيمــة األدوات األساســية. وبمعنــى آخــر 

فــإن الفائــدة المســتحقة ولــم تصبــح واجبــة الســداد بعــد تزيــد 

بصــورة مســتمرة مــن مبلــغ أصــل أداة الديــن القائــم إلــى أن يتــم 

ســداد هــذه الفوائــد. ويتوافــق هــذا األمــر مــع المنهــج المتبــع فــي 

نظــام الحســابات القوميــة لعــام 2008، ودليــل إحصــاءات ماليــة 

المدفوعــات  ميــزان  دليــل  مــن  السادســة  والطبعــة  الحكومــة، 

ووضع االستثمار الدولي، وفي المحاسبة التجارية والمفاهيم 

االقتصاديــة.

2-110 عند إصدار السندات واألذون واألوراق المالية قصيرة 

األجــل المشــابهة بخصــم أو بعــالوة )بمــا فــي ذلــك الســندات ذات 

ــر والســندات ذات القســائم الصفريــة(، فــإن الفــرق  الخصــم الكبي

بيــن ســعر اإلصــدار والقيمــة الظاهريــة أو قيمــة االســترداد فــي 

ــى أســاس االســتحقاق، باعتبــاره  تاريــخ االســتحقاق يعامــل، عل

الورقــة  إصــدار  ولــدى  الماليــة.  الورقــة  عمــر  مــدار  ــى  عل فائــدة 

فتــرة  كل  فــي  المســتحقة  الفائــدة  قيــد  يتــم  بخصــم،  الماليــة 

ــد أصــل  ــي ذلــك الســند، ممــا يزي باعتبارهــا معــاد اســتثمارها ف

الديــن القائــم. ويتفــق هــذا األمــر مــع اســتحقاق الفائــدة؛ إذ أنــه ال 

يمثــل مكاســب حيــازة لمالــك الورقــة الماليــة. أمــا إذا تــم إصــدار 

الســند بعــالوة، فــإن المبلــغ المســتحق فــي كل فتــرة يخفــض 

ــى مصروفــات الفائــدة. قيمــة الســند، فضــال عل

ذلــك ألن طبيعــة املطالبــة تتغيــر مــن كونهــا جــزءا مــن حصــة امللكيــة إىل 

كونهــا مبلغــا ثابتــا ال يدخــل قــي حتديــد ســعر الســهم.
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2-111 وقــد دأبــت بعــض نظــم قيــد ديــن القطــاع العــام علــى 

أن  غيــر  االســتحقاق.  أســاس  ــى  عل الفائــدة  تكاليــف  قيــد  عــدم 

ذلــك ال يتفــق مــع المعاييــر اإلحصائيــة الدوليــة، ويخلــق تحيــزا 

ســالبا علــى إحصــاءات الديــن ألنــه يحــذف الخصــوم المســتحقة. 

وال يتوافــق هــذا األمــر كذلــك مــع قيــاس اإليــرادات والنفقــات علــى 

أســاس ذي داللــة اقتصاديــة.

ب- المتأخرات

التــي  المبالــغ  بأنهــا  المتأخــرات  تعــرَّف   112-2

لــم تُســدد وفــات تاريــخ اســتحقاق ســدادها. وال تصنــف 

ــى  كمتأخــرات إال المبالــغ التــي فــات تاريــخ اســتحقاقها - عل

ســبيل المثــال، فــي حالــة تأخــر ســداد مدفوعــات خدمــة الديــن، 

المســدد.     المبلــغ غيــر  المتأخــرات ســوى  ال يدخــل فــي حســاب 

إذا  الســداد  متأخــر  الديــن  التــزام  ويصبــح   113-2

الســداد، أي عنــد  اســتحقاق  فــي تاريــخ  أداؤه  لــم يتــم 

لــدى  الفائــدة  مدفوعــات  أو  الديــن  أصــل  ســداد  عــدم 

بيانــات  إلــى جمــع  البيانــات  معــدو  ويحتــاج  اســتحقاقها.42 

ألن  ســدادها  المتأخــر  الديــن  خدمــة  مدفوعــات  عــن  تكميليــة 

أســاس  ــى  عل مســتقلة  بصفــة  متاحــة  غيــر  المعلومــات  هــذه 

المتأخــرات  عــن  والمعلومــات  القيــد.43  نظــام  فــي  االســتحقاق 

المــالءة  وتقديــرات  السياســات  تحليــل  أنــواع  لمختلــف  مفيــدة 

وينبغــي إضافتهــا كعنصــر مكمــل إلحصــاءات الديــن حيثمــا 

مزيــد  ــى  عل لالطــالع  الخامــس  الفصــل  )راجــع  ضروريــا  كان 

مــن التفاصيــل فــي هــذا الشــأن(. وينبغــي االســتمرار فــي جمــع 

عــدم  عنــد  أي  نشــأتها -  مــن  بــدءا  المتأخــرات  عــن  معلومــات 

ســداد المدفوعــات44- حتــى إفنائهــا، كأن يتــم ســدادها أو إعــادة 

عنهــا  الدائــن  يعفــو  أو  جدولتهــا 

مدفوعــات  يضمــن  ثالــث  طــرف  هنــاك  كان  وإذا   114-2

الديــن، وتخلَّــف المديــن عــن ســدادها، فــإن المديــن األصلــي يقيــد 

متأخــرات فــي حســاباته حتــى يطلــب الدائــن تنفيــذ الضمــان. 

الضامــن  إلــى  الديــن  يعــزى  الضمــان،  تنفيــذ  طلــب  وبمجــرد 

ويتــم إفنــاء متأخــرات المديــن للدائــن.45 وفــي حالــة طلــب تنفيــذ 

وإنمــا  الضامــن  ــى  عل كمتأخــرات  الديــن  يصنــف  ال  الضمــان، 

انتهــاء  حتــى  األجــل  قصيــرة  أخــرى  ديــن  كالتزامــات  يصنــف 

المتفــق  التعاقديــة  الترتيبــات  حســب  للدفــع،  الســماح  فتــرة 

عليهــا )راجــع الفصــل الرابــع، تحمــل الديــن، لالطــالع علــى مزيــد 

التفاصيــل(. مــن 

42 على سبيل املثال يف تاريخ استحقاق السند.

43 قــد تصبــح اخلصــوم غيــر املنشــئة للديــن أيضــا متأخــرات. وعلــى ســبيل 

املثــال، ال يعتبــر عقــد املشــتقات املاليــة أداة ديــن، لكــن املتأخــرات تنشــأ إذا 

حــان تاريــخ اســتحقاق عقــد املشــتقات املاليــة وأصبــح الســداد واجبــًا ومل 

يتحقــق.

44 يف بعــض احلــاالت تنشــأ املتأخــرات ألســباب تشــغيلية )مثــل حــاالت 

التأخــر اإلداري( وليــس بســبب التقاعــس أو عــدم القــدرة علــى الدفــع. ومــع 

ظلــت  إذا  املبــدأ، كمتأخــرات  مــن حيــث  املتأخــرات،  هــذه  قيــد  ينبغــي  ذلــك، 

املرجعــي. التاريــخ  قائمــة يف 

عقــد  إطــار  يف  الضامــن  إزاء  دينــا  غالبــا  األصلــي  املديــن  يتحمــل   45

الضمــان.

3- التقييم

األصــول  تقييــم  ينبغــي  المبــدأ،  حيــث  مــن   115-2

ضمــن  الديــن(  أدوات  فيهــا  )بمــا  والخصــوم  الماليــة 

ــي بالقيمــة الســوقية، أي كمــا  إحصــاءات االقتصــاد الكل

فــي  تمــت بمعامــات ســوقية  قــد  كانــت حيازتهــا  لــو 

)التاريــخ  العموميــة  الميزانيــة  بيانــات  إبــاغ  تاريــخ 

الديــن،  الديــن بخــالف ســندات  وبالنســبة ألدوات  المرجعــي(. 

فــإن عــدم توافــر القيــم الســوقية المتاحــة عمومــا يعنــي ضــرورة 

كبديــل. االســمية  القيمــة  باســتخدام  القيــم  هــذه  تقديــر 

الديــن  أدوات  تقييــم  يتعيــن  المرشــد،  هــذا  وفــي   116-2

وبالنســبة  االســمية،  بالقيمــة  المرجعــي  التاريــخ  فــي 

أيضــا.46  الســوقية  بالقيمــة  المتداولــة،  الديــن  لســندات 

الديــن. بشــأن  مفيــدة  معلومــات  التقييــم  أساســي  كال  ويوفــر 

إلنشــاء  البدايــة  نقطــة  هــي  االســمية  والقيمــة   117-2

المســؤولية القانونية وتُســتخدم في تحليل التعرض للمخاطر 

وإمكانيــة االســتمرار فــي تحمــل الديــن. ويتســم التقييــم االســمي 

الجــدارة االئتمانيــة.   الديــن بتغيــر  بخاصيــة عــدم تأثــر قيمــة 

2-118 وتُحــدد القيمــة الســوقية لســندات الديــن المتداولــة 

مؤشــر  أفضــل  يمثــل  والــذي   47 األســواق،  فــي  الســائد  بســعرها 

إلــى  االقتصاديــون  الــوكالء  ينســبها  التــي  الجاريــة  للقيمــة 

مطالبــات ماليــة معينــة. 48 وهــذا هــو مبــدأ التقييــم المعتمــد في 

نظــام الحســابات القوميــة لعــام 2008، ودليــل إحصــاءات ماليــة 

المدفوعــات  ميــزان  دليــل  مــن  السادســة  والطبعــة  الحكومــة، 

االســمية  االلتزامــات  جانــب  وإلــى  الدولــي.  االســتثمار  ووضــع 

المبينــة فــي أداة الديــن، يراعــى فــي القيمــة الســوقية التصــورات 

المتعلقــة بمخاطــر الســداد، وأســعار الفائــدة الســوقية، وســيولة 

إعــادة  معامــالت  فــي  األداة  اســتخدام  ــى  عل والقــدرة  الســوق، 

المشــترين  وعــزوف  الطابــع(،  نفــس  لهــا  معامــالت  )أو  الشــراء 

المحتمليــن عــن المخاطــر، وغيــر ذلــك مــن الفــرص المتاحــة فــي 

الســوق. والقيمــة الســوقية مفيــدة بصفــة خاصــة للدائنيــن، نظــرا 

اســتخدام  ويفضــل  تحقيقــه.  يمكــن  الــذي  المبلــغ  تمثــل  ألنهــا 

الحســابات  فــي  العموميــة  الميزانيــات  فــي  الســوقية  القيمــة 

ــي اإلحصــاءات  ــة الحكومــة، وكذلــك ف ــة وإحصــاءات مالي القومي

النقديــة والماليــة وبيانــات وضــع االســتثمار الدولــي، حيــث مــن 

46 يمكــن االطــالع علــى مناقشــة تفصيليــة ملبــادئ تقييــم األصــول املاليــة 

واخلصــوم يف الفصــل الســابع مــن دليــل إحصــاءات ماليــة احلكومــة، والفصــل 

الثالــث مــن الطبعــة السادســة مــن دليــل ميــزان املدفوعــات ووضــع االســتثمار 

الــدويل، والفصــل الثالــث عشــر مــن نظــام احلســابات القوميــة لعــام 2008.

املبالــغ  بأنهــا  بالنســبة للمعامــات  الســوق  أســعار  تُعــرَّف   47

النقديــة التــي تدفعهــا األطــراف الراغبــة يف الشــراء القتنــاء شــيء 

مــا مــن األطــراف الراغبــة يف البيــع؛ علــى أن تتــم املبــادالت بيــن 

أطــراف مســتقلة وعلــى أســاس االعتبــارات التجاريــة وحدهــا، وهــو 

مــا يســمى أحيانــا »التســعير احلــر«.

48 بالنســبة لســندات الديــن غيــر املتداولــة بكثــرة أو غيــر املتداولــة أساســا، 

املثقلــة  الفقيــرة  البلــدان  مبــادرة  بموجــب  الديــن  ســندات  إىل  باإلضافــة 

بالديــون )»هيبيــك«(، يســتخدم ســعر ســوقي ممثــل يف خصــم قيــم املدفوعــات 

املســتقبلية. ويتيــح هــذا األمــر مقياســا إضافيــا لتكلفــة الفــرص البديلــة وهــو 

مقيــاس خــاص بالنســبة للبلــدان املشــتركة يف هــذا البرنامــج.
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الفصل 2   ♦   بعض أدوات تحليل دين القطاع العام

الضروري أن يكون هناك اتساق في إبالغ البيانات بين الدائن 

االســمية  القيمــة  فــإن  الديــن،  والمديــن. وبالنســبة إلحصــاءات 

وبينمــا  و120-2(.   117-2 الفقرتيــن  )راجــع  أيضــا  مهمــة 

بخــالف  لــأدوات  محبــذة  الســوقية  القيــم  تكــون  أن  يحتمــل 

الســندات، فــإن عــدم وجــود أســواق متطــورة بالقــدر الكافــي وال 

أســعار معلنــة ال يجعــل اســتخدامها مجديــا بوجــه عــام.

المتــداول  الديــن  لســند  الســوقية  القيمــة  تُحــدد   119-2

بســعر الســوق الســائد فــي التاريــخ المرجعــي المرتبــط بمركــز 

لســند  بالنســبة  الســوق  لســعر  المثالــي  والمصــدر  الديــن. 

ــداول هــو الســوق المنظمــة أو أي ســوق ماليــة أخــرى  الديــن المت

يجــري تــداول الســند فيهــا بكميــات كبيــرة ويعلــن فيهــا ســعر 

ــى فتــرات منتظمــة. وفــي غيــاب مثــل ذلــك المصــدر،  الســوق عل

القيمــة الســوقية عــن طريــق خصــم المدفوعــات  يمكــن تقديــر 

فــإذا كانــت األســواق  المســتقبلية بســعر فائــدة ســوقي مالئــم. 

الســوق  ســعر  فــإن  المرجعــي،  التاريــخ  فــي  مغلقــة  الماليــة 

ــرب تاريــخ ســابق  ــي أق الواجــب اســتخدامه هــو الســعر الســائد ف

يالحــظ  األســواق،  بعــض  وفــي  فيــه.  مفتوحــة  الســوق  كانــت 

يراعــي  ال  المتداولــة  الديــن  لســندات  المعلــن  الســوق  ســعر  أن 

الفائــدة التــي اســتحقت ولــم تصبــح واجبــة الســداد بعــد )»الســعر 

الصافــي«(، إال إنــه يتعيــن إدراج هــذه الفائــدة )»الســعر الشــامل«( 

الســوقية. القيمــة  تحديــد  عنــد 

مقيــاس  هــي  الديــن  ألداة  االســمية  القيمــة   120-2

القيمــة مــن منظــور المديــن، فهــي تمثــل مقــدار مــا يديــن 

يتــم  مــا  وغالبــا  لحظــة.  أي  فــي  للدائــن  المديــن  بــه 

ــد بيــن  ــى شــروط العق تحديــد هــذه القيمــة بالرجــوع إل

الدائــن والمديــن. وتمثــل القيمــة االســمية ألداة الديــن انعكاســا 

لقيمــة الديــن عنــد نشــوئه باإلضافــة إلــى أي تدفقــات اقتصاديــة 

الحقــة، كالمعامــالت )مثــل ســداد أصــل الديــن(، وتغيــرات ســعر 

الصــرف وتغيــرات التقييــم األخــرى بخــالف تغيــرات ســعر الســوق. 

وهنــاك اتســاق فيمــا تعتمــده معاييــر اإلحصــاءات االقتصاديــة 

الكليــة مــن حيــث اســتخدام المصطلحــات والتمييــز بيــن القيمــة 

حــدوث  المحتمــل  مــن  أنــه  غيــر  الظاهريــة.  والقيمــة  االســمية 

المصطلحــان  يســتخدم  حيــث  معينــة  حــاالت  فــي  التبــاس 

يمكــن  المفهــوم،  حيــث  ومــن  معينــة.  ممارســات  فــي  تبادليــا 

حســاب القيمــة االســمية ألداة الديــن بخصــم مدفوعــات الفائــدة 

وأصــل الديــن المســتقبلية وفقــا لسعر/أســعار الفائــدة التعاقديــة 

أو  ثابتــة  األســعار  هــذه  تكــون  وقــد  األداة؛  ــى  عل الحاليــة49 

ــى األدوات ذات أســعار  متغيــرة. ويســري هــذا المبــدأ مباشــرة عل

الفائــدة الثابتــة والمحــددة مســبقا فــي العقــد، نظــرا ألن الجــدول 

املدفوعــات  خلصــم  أداة  لــكل  عمومــا  واحــد  خصــم  ســعر  يســتخدم   49

املســتحقة يف جميــع الفتــرات املســتقبلية. ويف بعــض األحيــان، قــد يكــون 

هنــاك مــا يســتدعي اســتخدام أســعار خصــم خمتلفــة للمدفوعــات املســتقبلية 

املتبقــي  الوقــت  حســب  واحــد،  خصــم  ســعر  تطبيــق  مــع  وحتــى  اخملتلفــة. 

مــن  علــى كل  فــإن هنــاك عامــل خصــم خمتلــف يطبــق  االســتحقاق،  حليــن 

املدفوعــات. فعلــى ســبيل املثــال، باســتخدام ســعر خصــم قــدره 10%، فــإن 

معامــل اخلصــم علــى املدفوعــات بعــد ســنة هــو 0.909 )أو 1 ÷ )1 + 0.1((، 

وعلــى املدفوعــات بعــد ســنتين هــو 0.826 )أو 1 ÷ )1 + 0.1(2(، وهكــذا علــى 

املنــوال. نفــس 

الزمنــي للمدفوعــات وسعر/أســعار الفائــدة المســتقبلية معــروف 

الديــن  خصــوم  علــى  أقــل  بدرجــة  ينطبــق  بينمــا  مســبقا50، 

ذات أســعار الفائــدة المتغيــرة حســب أوضــاع الســوق. ويعــرض 

المرفــق الــوارد فــي نهايــة هــذا الفصــل أمثلــة لحســاب القيمــة 

االســمية ألداة الديــن مــن خــالل خصــم مدفوعــات الفائــدة وأصــل 

الديــن المســتقبلية. 

مبلــغ  هــي  الديــن  لســند  الظاهريــة  القيمــة   121-2

عنــد  ســداده  والواجــب  المخصــوم  غيــر  الديــن  أصــل 

فــي  االســمية  بالقيمــة  وتعــرف  االســتحقاق  أجــل  حلــول 

ــى اســتخدام القيمــة الظاهريــة  بعــض الحــاالت. وقــد يترتــب عل

ــي الديــن عــدم  ــي قيــاس مركــز إجمال كبديــل للقيمــة االســمية ف

اتســاق منهــج القيــاس بيــن جميــع األدوات وهــو مــا ال يوصــى 

ــى ســبيل المثــال، تتضمــن القيمــة الظاهريــة للســندات  بــه. وعل

ذات الخصــم الكبيــر والســندات ذات القســائم الصفريــة فائــدة 

لــم تســتحق بعــد، ممــا يناقــض مبــدأ االســتحقاق. )راجــع اإلطــار 

بيــن  مقارنــة  ــى  عل لالطــالع  الفصــل  بهــذا  المرفــق  فــي   4-2

الظاهريــة(. والقيمــة  االســمية  القيمــة 

قيمتــه  هــي  الديــن  لســند  العادلــة  القيمــة   122-2

»المعادلــة لســعر الســوق« وتُعــرَّف بأنهــا المبلــغ الــذي 

يمكن اســتخدامه لمبادلة أصل مالي أو تســوية خصم 

ــي إتمــام معاملــة قائمــة  بيــن أطــراف مطلعــة وراغبــة ف

بالتســعير الحــر. وبالتالــي فهــي بمثابــة تقديــرات لمــا يمكــن 

وينبغــي  الماليــة.  المطالبــة  الدائــن  بــاع  إذا  عليــه  الحصــول 

عــرض القيمــة العادلــة ألصــول القــرض، حيثمــا توافــرت وحســب 

االقتضــاء، كبنــد للتذكــرة.

تفصيليــا  وصفــا  التاليــان  القســمان  ويتنــاول   123-2

لتقييــم أدوات الديــن غيــر المتداولــة وســندات الديــن المتداولــة 

المقابلــة(. الماليــة  أصولهــا  ــى  عل )فضــال 

أ- أدوات الدين غير المتداولة

2-124 ينبغــي تقييــم أدوات الديــن غيــر المتداولــة عمومــا 

)أو غيــر القابلــة للتــداول( فــي األســواق المنظمــة أو غيرهــا مــن 

األســواق الماليــة، كالقــروض، والعمــالت والودائــع، والحســابات 

وقــد  االســمية.  بالقيمــة  الدفع/القبــض  مســتحقة  األخــرى 

المقــدم  المبلــغ  مــن  أقــل  الديــن  ألداة  االســمية  القيمــة  تكــون 

ــي أو  أصــال إذا كان قــد تــم أداء مدفوعــات ســداد للمبلــغ األصل

حــدث إعفــاء مــن الديــن أو غيــر ذلــك مــن التدفقــات االقتصاديــة 

ــى  عل يؤثــر  ممــا  بمؤشــرات(،  الربــط  عــن  الناشــئة  )كالتدفقــات 

الديــن  القيمــة االســمية ألداة  القائــم. وقــد تكــون  المبلــغ  قيمــة 

ــى ســبيل المثــال  أكبــر مــن المبلــغ المقــدم أصــال ممــا يرجــع عل

األخــرى. االقتصاديــة  التدفقــات  أو  المســتحقة  للفائــدة 

50 بالنســبة اللتــزام الديــن الــذي يزيــد أو يقــل ســعر الفائــدة عليــه بمبالــغ 

حمــددة مســبقا يف العقــد علــى مــدار عمــر الســند، فــإن اإلطــار الزمنــي لعوامــل 

اخلصــم التــي ســيجري تطبيقهــا علــى املدفوعــات املســتقبلية لــن يكــون خطــًا 

مستقيمًا، وهو ما يعكس هذه التغيرات يف االسعار. 
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المبلــغ  )أي  االســمية  بالقيمــة  القــروض  وتقيــد   125-2

بعــد  تســدد  ولــم  المســتحقة  الفائــدة  إليــه  مضافــا  المقــدم 

القيــم  اســتخدام  ويرجــع  ســداد(.  مدفوعــات  أي  منــه  ومطروحــا 

االســمية إلــى عــدة أمــور منهــا المخــاوف العمليــة إزاء مــدى توافر 

البيانــات. وإضافــة إلــى ذلــك، نظــرا ألن الغــرض مــن القــروض ال 

ــي الســوق الثانويــة، فــإن  ــداول ف يتجــه عمومــا نحــو طرحهــا للت

تقديــر قيمــة ســوقية لهــا ربمــا يكــون متحيــزا. والقيمــة االســمية 

ــن المســؤولية القانونيــة الفعليــة ونقطــة  مفيــدة أيضــا ألنهــا تبيِّ

البدايــة فــي ســلوك الدائــن لتحصيــل الديــن. ويمكــن فــي بعــض 

بالقيمــة  أو  الغالــب،  فــي  بخصــم  القــروض،  تــداول  الحــاالت 

عليــه  المتعــارف  ومــن  تقديرهــا.  أمكــن  أو  توافــرت  إذا  العادلــة 

المالــي  للمركــز  غيــر مكتملــة  رؤيــة  توفــر  االســمية  القيمــة  أن 

للدائــن، ال ســيما عندمــا تكــون القــروض متعثــرة.51 وفــي مثــل 

هــذه الحــاالت، فــإن المعلومــات المتاحــة عــن القيمــة االســمية، 

فضــال علــى القيمــة العادلــة، ألصــول القــروض المتعثــرة ينبغــي 

القطــاع  ديــن  صافــي  إحصــاءات  فــي  للتذكــرة  كبنــد  تــدرج  أن 
العــام.52

2-126 ويتعيــن أيضــا قيــد الودائــع والحســابات األخــرى 

يثيــر  ممــا  االســمية،  بالقيمــة  القبــض  الدفــع/  مســتحقة 

ــى غــرار القــروض مــن حيــث القيمــة االســمية  نفــس المســائل عل

والقيمة العادلة. وبالنسبة ألصول الودائع لدى البنوك وغيرها 

التصفيــة فيتعيــن  قيــد  الودائــع  لتلقــي  العامــة  الشــركات  مــن 

قيدهــا بالقيمــة االســمية أيضــا إلــى أن يتــم شــطبها. وإذا كان 

الفــرق كبيــرا بيــن القيمــة االســمية والقيمــة العادلــة، فينبغــي 

عــرض القيمــة العادلــة لمثــل هــذه الودائــع بصفــة مســتقلة كبنــد 

ــى أي حــاالت أخــرى مــن  للتذكــرة. وتســري نفــس المعالجــة عل

الودائــع مضمحلــة القيمــة )أي حيثمــا ال تكــون الشــركة العامــة 

ــي حالــة إعســار(. ــة وإنمــا ف ــد التصفي ــي الودائــع قي لتلق

عنهــا  تســتحق  ال  التــي  الديــن  ألدوات  وبالنســبة   127-2

الفائــدة - مثــل معظــم االئتمانــات التجاريــة والســلف - فــإن 

ــي ذات المبلــغ المديــن بــه. وإن كانــت  القيمــة االســمية تكــون ه

أداء  اســتحقاق  المعتــاد 53 قبــل  أكثــر مــن  هنــاك فتــرة طويلــة 

فائــدة،  عنــه  تســتحق  ال  قائــم  ديــن  التــزام  ــى  عل المدفوعــات 

ينبغــي عندئــذ خفــض قيمــة أصــل الديــن بمبلــغ يمثــل الفتــرة 

التعاقــدي  الفائــدة  وســعر  االســتحقاق  تاريــخ  حتــى  المتبقيــة 

أدوات  فــي  مثــال  بــه  المعمــول  النحــو  ــى  عل المالئــم،  القائــم 

ينبغــي  الديــن،  المماثلــة. وبمجــرد خفــض قيمــة أصــل  الديــن 

51 القــروض املتعثــرة هــي تلــك القــروض التــي يتحقــق بشــأنها أي 

ممــا يلــي: )أ( إذا تأخــر ســداد مدفوعــات األصــل والفائــدة ملــدة ثاثــة 

شهور )90 يوما( أو أكثر؛ أو )ب( إذا تمت رسملة مدفوعات الفائدة 

بمــا يعــادل الفائــدة عــن ثاثــة أشــهر )90 يومــا( أو أكثــر )أي أعيــد 

اســتثمارها يف املبلــغ األصلــي( أو تأخــر الدفــع بموجــب اتفــاق؛ 

أو )ج( يف حالــة وجــود دالئــل تقضــي بإعــادة تصنيــف قــرض مــا 

كقــرض متعثــر حتــى مــع عــدم تأخــر الســداد ملــدة 90 يومــا، مثلمــا 

يف حالــة إعــان املديــن إفاســه. 

52 عمليات قياس أصول القروض تراعي مسائل اضمحالل القيمة.

53 يمكــن حتديــد مــا يمثــل الفتــرة الطويلــة أكثــر مــن املعتــاد يف هــذا الســياق 

فتــرة  أي  مثــال، يف  الفائــدة،  أســعار  زادت  فكلمــا  الظــروف احمليطــة.  وفقــا 

زمنيــة زادت تكلفــة الفــرص البديلــة نتيجــة تأخــر الســداد.

أن تســتمر الفائــدة المســتحقة فــي التراكــم، بالســعر المســتخدم 

فعليــا.  المدفوعــات  أداء  لحيــن  الديــن،  أصــل  فــي تخفيــض 

قــد  كالقــروض،  الديــن،  أدوات  بعــض  حالــة  وفــي   128-2

ــى أن يكــون الســداد فــي شــكل ســلع أساســية أو  ينــص العقــد عل

أي ســلع أخــرى تــؤدى علــى أقســاط علــى مــدار فتــرة زمنيــة. وفــي 

البدايــة تكــون قيمــة الديــن مســاوية ألصــل الديــن المقــدم. ولــدى 

أداء المدفوعــات فــي شــكل ســلع أو ســلع أوليــة، تنخفــض قيمــة 

أصــل الديــن القائــم بمقــدار القيمــة الســوقية للســلعة أو الســلعة 

األوليــة وقــت الســداد. 

أو  األخــرى  الســلع  أو  األوليــة  الســلع  قيمــة  وتُحــدد   129-2

الخدمــات التــي تقــدم إلفنــاء خصــوم االئتمــان التجــاري، بمــا 

نشــأة  عنــد  المقايضــة،  ترتيبــات  بموجــب  يتــم  مــا  ذلــك  فــي 

الديــن؛ أي عنــد حــدوث مبادلــة القيمــة. ومــع ذلــك، كمــا أســلفنا، 

الســداد،  المعتــاد قبــل  أكثــر مــن  إذا كانــت هنــاك فتــرة طويلــة 

الفتــرة  يمثــل  بمبلــغ  الديــن  أصــل  قيمــة  تخفيــض  فينبغــي 

التعاقــدي  الفائــدة  وســعر  االســتحقاق  تاريــخ  حتــى  المتبقيــة 

فــي  المســتحقة  الفائــدة  تســتمر  أن  وينبغــي  المالئــم،  القائــم 

فعليــا. المدفوعــات  أداء  لحيــن  التراكــم، 

فهــي  للمتأخــرات  االســمية  للقيمــة  وبالنســبة   130-2

تســاوي قيمــة المدفوعــات - الفائــدة وأصــل الديــن - التــي فــات 

كاســتحقاق  الحقــة،  اقتصاديــة  تدفقــات  وأي  ســدادها،  موعــد 

إضافيــة. فوائــد 

2-131 وفــي حالــة أدوات الديــن غيــر المتداولــة التــي تكــون 

قيمتهــا االســمية غيــر مؤكــدة، يمكــن حســاب القيمــة االســمية 

عــن طريــق خصــم مدفوعــات الفائــدة وأصــل الديــن المســتقبلية 

بســعر الفائــدة التعاقــدي القائــم المالئــم.

أ- سندات الدين المتداولة

ــي تقييــم ســندات الديــن المتداولــة )أو القابلــة  2-132 ينبغ

للتداول( في األســواق المنظمة أو غيرها من األســواق المالية - 

مثــل األذون، والســندات، وصكــوك المديونيــة، وشــهادات اإليــداع 

إلــخ  بأصــول،  المضمونــة  الماليــة  واألوراق  للتــداول،  القابلــة 

-علــى أســاس القيمــة االســمية والقيمــة الســوقية علــى حــد 

الســواء. وبالنســبة لســند الديــن المتــداول، يمكــن تحديــد القيمــة 

االســمية مــن قيمــة الديــن عنــد نشــأته والتدفقــات االقتصاديــة 

ــى الســعر الــذي يتــم  الالحقــة، بينمــا تســتند القيمــة الســوقية إل

تداولهــا بــه فــي الســوق الماليــة. 

فــي  للتــداول  القابلــة  الديــن  ســندات  وفــي حالــة   133-2

إحصائيــا  مشــاهد  غيــر  الســوق  فــي  ســعرها  بينمــا  العــادة 

بسهولة، يمكن استخدام القيمة الحاضرة 54 لتدفق المدفوعات 

المســتقبلية المتوقعة لهذا الســند بغية تقدير القيمة الســوقية 

تدفــق  أو  لدفعــة  احلاضــر  الوقــت  يف  القيمــة  هــي  احلاضــرة  القيمــة   54

مدفوعــات مســتقبلية خمصومــة بســعر فائــدة مركبــة مالئــم. ويشــار إليهــا 

اخملصــوم«.  النقــدي  »التدفــق  أو  للنقــود«  الزمنيــة  »القيمــة  باســم  أيضــا 
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اإلطــار  ويوضــح  الســوق.  فــي  الفائــدة  ســعر  باســتخدام  وذلــك 

2-2 هــذا األســلوب وغيــره مــن أســاليب تقديــر القيمــة الســوقية. 

فيجــوز  البورصــة،  فــي  المدرجــة  غيــر  للســندات  بالنســبة  أمــا 

األغــراض  أو  المحاســبية  لأغــراض  المعلــن  الســعر  اســتخدام 

التنظيميــة، رغــم أن هــذا األســلوب أقــل تفضيــال مــن األســاليب 

ذات  »الســندات  حالــة  فــي  يمكــن  وبالمثــل،  آنفــا.  المذكــورة 

الخصم الكبير« أو »الســندات ذات القســائم الصفرية« اســتخدام 

ســعر اإلصــدار باإلضافــة إلــى اســتهالك مبلــغ الخصــم فــي حــال 

عــدم توافــر بيانــات ســعر الســوق. 

2-134 وعنــد إعــالن أســعار الســندات فــي األســواق مــع وجــود 

النقطــة  اســتخدام  ينبغــي  والشــراء،  البيــع  ســعري  بيــن  فــرق 

الخدمــة  الفــرق  ويمثــل  األداة.  لتقييــم  الســعرين  بيــن  الوســطى 

أو  التــداول  كمنصــة  الوســاطة  خدمــات  مقــدم  مــن  الضمنيــة 

والبائــع. المشــتري  يدفعهــا  والتــي  البورصــة  فــي  المتعامــل 

ج- نظم التأمين ومعاشات التقاعد والضمانات 

الموحدة 

2-135 يتضمــن الفصــل الثالــث مــن هــذا المرشــد تعريفــا 

الديــن  ســندات  عكــس  ــى  وعل الديــن.  أدوات  مــن  األنــواع  لهــذه 

التأميــن  نظــم  هيئــة  ــى  عل الديــن  ســندات  فــإن  المتداولــة، 

ــم تداولهــا  ومعاشــات التقاعــد والضمانــات الموحــدة ال يت

تطبيقهــا  يمكــن  صيغــة  دائمــا  لهــا  توجــد  وال  الســوق.  فــي 

ــي تســري  ــر أن مبــادئ التقييــم الت لحســاب القيمــة االســمية. غي

الســوق. لتقييــم  معادلــة  األدوات  هــذه  ــى  عل

2-136 قــد تتحمــل وحــدات القطــاع العــام خصومــا عــن نظــم 

بوصفهــا  الموحــدة  والضمانــات  التقاعــد  ومعاشــات  التأميــن 

الجهــات المســؤولة عــن تشــغيل نظــم التأميــن علــى غيــر الحيــاة، 

إصــدار  جهــات  وبوصفهــا  والتقاعــد،  الحيــاة،  ــى  عل والتأميــن 

فــي  الخصــوم  هــذه  تقييــم  ويجــري  الموحــدة.55  الضمانــات 

ــى النحــو التالــي: اإلحصــاءات االقتصاديــة الكليــة عل

ــاة:  ــر الحي ــى غي ــة للتأميــن عل االحتياطيــات الفني  •
الحيــاة  غيــر  ــى  عل التأميــن  احتياطيــات  مبلــغ  تشــمل 

تاريــخ  فــي  ليســت مكتســبة  لكنهــا  المدفوعــة  األقســاط 

إعــداد الميزانيــة العموميــة )أو قيــد الديــن( مضافــا إليهــا 

ويمثــل  القائمــة.  بالمطالبــات  للوفــاء  المجنــب  المبلــغ 

هــذا المبلــغ األخيــر القيمــة الحاضــرة للمبالــغ المتوقــع 

ســدادها لتســوية المطالبــات، بمــا فــي ذلــك المطالبــات 

ــى مخصصــات المطالبــات  المتنــازع بشــأنها، فضــال عل

يتــم  لــم  لكــن  بالفعــل  التــي وقعــت  المتعلقــة باألحــداث 

ألقســاط  المســبقة  المدفوعــات  وتنشــأ  بهــا.  اإلبــالغ 

ــر الحيــاة )والمعروفــة أيضــا باألقســاط  ــى غي التأميــن عل

فــي  التأميــن  المكتســبة( عــن دفــع معظــم أقســاط  غيــر 

بدايــة الفتــرة المشــمولة بالتأميــن. وبالتالــي، فــإن هنــاك 

55 ال تُسَجَّل كخصوٍم تعهدات احلكومة بدفع منافع الضمان االجتماعي، 

كمعاشات التقاعد والرعاية الصحية، يف املستقبل. راجع الفقرة 80-2.

الديــن  ســندات  عــن  الســوق  ســعر  بيانــات  تتوفــر  ال  عندمــا 

القيمــة  لتقديــر  العامــة  األســاليب  مــن  اثنــان  هنــاك  المتداولــة، 

العادلــة،  القيمــة  التــي يطلــق عليهــا أحيانــا تعبيــر  أو  الســوقية 

ــي: يل كمــا  وهمــا 

إلــى  للوصــول  المســتقبلية  النقديــة  التدفقــات  خصــم    •
فــي  الســائد  الفائــدة  ســعر  باســتخدام  الحاضــرة  قيمتهــا 

الســوق؛

الماليــة  والخصــوم  لأصــول  الســوق  أســعار  اســتخدام   •
. بهة لمشــا ا

الماليــة  األصــول  تقييــم  فــي  األول  العــام  األســلوب  ويتمثــل 

ــى  ــتنادا إل ــوقية اس والخصــوم عــن طريــق تحديــد القيمــة الس

القيمــة الحاضــرة أو المخصومــة زمنيــا للتدفقــات النقديــة 

نظريــا  للتقييــم  راســخا  منهجــا  ذلــك  ويمثــل  المســتقبلية. 

وعمليــا. ويحســب القيمــة الســوقية لأصــول أو الخصــوم الماليــة 

باعتبارهــا مجمــوع القيــم الحاضــرة لجميــع التدفقــات النقديــة 

باســتخدام  الســوقية  القيمــة  ــى  عل الحصــول  ويتــم  المســتقبلية. 

التاليــة: المعادلــة 
      n

Discounted present value = ∑ (Cashflow)t/(1 + i)t
         t=1

القيمــة   =  Discounted present value حيــث 

النقــدي التدفــق   =  ”Cash flow“ و  المخصومــة،  الحاضــرة 

حيــث (Cash flow)t  هــي التدفــق النقــدي فــي أي فتــرة قادمــة 

)t(، و )n( هــي عــدد الفتــرات القادمــة التــي يتوقــع حــدوث تدفقــات 
نقديــة فيهــا، و )i( هــو  ســعر الفائــدة المســتخدم لخصــم التدفــق 

النقــدي المســتقبلي فــي الفتــرة )t(. وتســتخدم هــذه المعادلــة ســعر 

اإلطار 2-2: أساليب عامة لتقدير القيمة السوقية

ــى مــدار عمــر األداة. ويمكــن كذلــك اســتخدام ســعر  فائــدة موحــد عل

فائــدة متغيــر. 

واســتخدام هذا األســلوب ســهل نســبيا في تقييم أي من األصول 

المســتقبلية  النقديــة  التدفقــات  كانــت  إذا  الماليــة  الخصــوم  أو 

ســعر  كان  وإذا  تقديرهــا،  باإلمــكان  كان  أو  بالتأكيــد  معلومــة 

الفائــدة الســوقي )أو سلســلة أســعار الفائــدة الســوقية( لهــذا النــوع 

مشــاهدته  يمكــن  االئتمانيــة  والجــدارة  االســتحقاق  أجــل  مــن 

إحصائيــا.

أما تحديد القيمة السوقية بصورة مباشرة استنادا إلى السعر 

الســوقي ألداة ماليــة مشــابهة، فيمثــل أســلوبا شــائع االســتعمال 

عندمــا ال يكــون ســعر الســوق مشــاهدا إحصائيــا بشــكل مباشــر. 

ومثــال ذلــك أن ســعر الســوق لســند يبلــغ أجــل اســتحقاقه المتبقــي 

فــي  متــداول  لســند  الســوق  ســعر  مــن  يؤخــذ  قــد  ســنوات،  خمــس 

المشــابهة.  الســداد  التخلــف عــن  االســواق وينطــوي علــى مخاطــر 

الســوق  ســعر  اســتعمال  مالئمــا  كان  ربمــا  أخــرى،  حــاالت  وفــي 

ألداة ماليــة مشــابهة لكــن مــع إجــراء بعــض التعديــل فــي القيمــة 

المخاطــر  مســتوى  فــروق  و/أو  الســيولة  فــروق  لمراعــاة  ــوقية  السـ

بيــن األداتيــن.

الخصــوم  أو  األصــول  ألحــد  كان  ربمــا  الحــاالت،  بعــض  وفــي 

الماليــة بعــض خصائــص كل واحــدة مــن عــدة أدوات ماليــة، حتــى 

وإن لــم تكــن الخصائــص مشــابهة عمومــا ألي مــن هــذه األدوات. 

وفــي مثــل هــذه الحــاالت، يمكــن اســتخدام معلومــات أســعار الســوق 

والخصائــص األخــرى لــأدوات المتداولــة )مثــل نــوع األداة، وقطــاع 

فــي  إلــخ.(  االئتمانــي،  والتصنيــف  االســتحقاق،  وأجــل  اإلصــدار، 

تقديــر القيمــة الســوقية لــأداة المعنيــة.
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جزءا من أقساط التأمين المدفوعة بالفعل، في أي وقت 

معيــن، ال تكــون شــركة التأميــن قــد اكتســبته بالفعــل ألن 

المســتقبل. وتتحــدد  فــي  تلــك األقســاط تغطــي مخاطــر 

قيمــة األقســاط المســددة مســبقا أو غيــر المكتســبة علــى 

هنــاك  كان  إذا  المثــال،  ســبيل  ــى  وعل تناســبي.  أســاس 

وثيقة تأمين سنوية بقسط قدره 120 من وحدات العملة 

تدخــل حيــز النفــاذ فــي األول مــن إبريــل، ويجــري إعــداد 

ــى أســاس الســنة الميالديــة، فــإن القســط  الحســابات عل

المكتســب في هذه الســنة الميالدية هو 90 وحدة عملة. 

أمــا القســط المدفــوع مســبقا أو غيــر المكتســب فهــو مبلــغ 

القســط الفعلــي الــذي تــم قبضــه والمتعلــق بالفتــرة التــي 

ــي المثــال أعــاله، ســوف يكــون  ــي نقطــة المحاســبة. وف تل

الفتــرة  قــدره 30 فــي نهايــة  هنــاك قســط غيــر مكتســب 

المحاســبية، والغــرض منــه توفيــر خدمــة التأميــن ألول 

ــة. ثالثــة أشــهر مــن الســنة التالي

والتأميــن  الحيــاة  علــى  التأميــن  مســتحقات   •
يتــم  الــذي  المبلــغ  بيــن  شــبه  وجــه  وهنــاك  االدخــاري: 

ــى الحيــاة  قيــده كمراكــز أرصــدة مســتحقات التأميــن عل

مناقشــة  فــي  ذكــره  ســبق  ومــا  االدخــاري  والتأميــن 

الحيــاة  غيــر  ــى  عل للتأميــن  الفنيــة  االحتياطيــات 

للوفــاء  الالزمــة  االحتياطيــات  يمثــل  أنــه  حيــث  مــن 

ــر  ــي اســتحقت بالفعــل. غي بالمطالبــات المســتقبلية الت

ــى الحيــاة، نجــد أن مســتوى  أنــه فــي حالــة التأميــن عل

االحتياطيــات كبيــر ويمثــل القيمــة الحاضرة للمطالبات 

المتوقعــة.56   المســتقبلية 

ذات  التقاعــد  نظــم  بموجــب  التقاعــد  مســتحقات   •
المزايــا المحــددة: تتحــدد هــذه المســتحقات عــن طريــق 

صيغــة متفــق عليهــا مســبقا. وتعــد خصــوم نظــم التقاعــد 

ذات المزايــا المحــددة )بمــا فــي ذلــك صناديــق التقاعــد 

غيــر المســتقلة ونظــم التقاعــد غيــر الممولــة( هــي القيمــة 

الحاضــرة للمزايــا المتعهــد بهــا.

ذات  التقاعــد  نظــم  بموجــب  التقاعــد  مســتحقات   •
االشــتراكات المحــددة: تتحــدد هــذه المســتحقات وفقــا 

الشــخص  باشــتراكات  المقتنــاة  الماليــة  األصــول  ألداء 

ــي المســتقبل. وتعــد خصــوم صناديــق  الــذي ســيتقاعد ق

التقاعــد ذات االشــتراكات المحــددة هــي القيمــة الســوقية 
الصنــدوق.57 ألصــول  الجاريــة 

نظــم  بموجــب  الناشــئة  المطالبــات  مخصصــات   •
فــي حســابات  الخصــوم  قيمــة  الموحــدة:  الضمانــات 

الضامــن تكــون مســاوية للقيمــة الحاضــرة للمطالبــات 

مــن  صافيــة  القائمــة،  الضمانــات  بــأداء  المتوقعــة 

مــن  اســتالمها  الضامــن  يتوقــع  مســتردة  مبالــغ  أي 

المقترضيــن المتخلفيــن عــن الســداد، وهــو منهــج مماثــل 

التأميــن  لشــركات  التجاريــة  احلســابات  يف  بعضهــا  يوصــف   56

شــركات  ملمارســات  ذلــك  ويرجــع  واخلصومــات.  املكافــآت  كمخصصــات 

التأميــن مــن حيــث تمهيــد تقلبــات املنافــع مــع مــرور الوقــت، مــع احتمــال 

الوثيقــة. اســتحقاق  حليــن  املنافــع  ببعــض  االحتفــاظ 

لعــام  القوميــة  احلســابات  نظــام  مــن  عشــر  الســابع  الفصــل  يتنــاول   57

التقاعــد. مســتحقات  حســاب  ألســاس  تفصيليــا  وصفــا   2008

للمنهــج المتبــع فــي التأميــن علــى غيــر الحيــاة. وتســمى 

هــذه الخصــوم مخصصــات المطالبــات الناشــئة بموجــب 

الموحــدة. الضمانــات  نظــم 

2-137 تُحــدد قيمــة أصــول وحــدة القطــاع العــام فــي نظــم 

التأميــن ومعاشــات التقاعــد والضمانــات الموحــدة - بوصفهــا 

حامــل الوثيقــة - بمبلــغ األقســاط المدفوعــة مســبقا مضافــا 

إليــه تقديــرات المطالبــات التــي لــم تســدد بعــد لوحــدة القطــاع 

العــام.

التأميــن  شــركات  تقــوم  العمــوم،  وجــه  ــى  وعل  138-2

ونظــم  التقاعــد  صناديــق  تشــغيل  عــن  المســؤولة  والجهــات 

الضمانــات الموحــدة بوضــع تقديــرات اكتواريــة لخصومهــا فــي 

المصــدر  هــي  التقديــرات  هــذه  تكــون  النظــم. وســوف  هــذه  ظــل 

الديــن. أدوات  مــن  األداة  لهــذه  اإلحصــاءات  إلعــداد  المعتــاد 

4- العملة

أ- وحدة الحساب

وخاصــة  الديــن،  إحصــاءات  إعــداد  عمليــة  تتســم   139-2

عــن  التعبيــر  احتمــال  نتيجــة  بالتعقيــد  الخارجــي،  الديــن 

أخــرى  بمعاييــر  أو  متنوعــة  بعمــالت  البدايــة  فــي  الخصــوم 

ــل هــذه  ــد تحوي ــوق الســحب الخاصــة. ويع للقيمــة، كوحــدات حق

الخصوم المعبر عنها بعملة أخرى أو ســلعة إلى وحدة حســاب 

ــي لتكويــن إحصــاءات للديــن ذات  مرجعيــة بمثابــة شــرط أساس

مدلــول تحليلــي. فــإذا كان جانــب كبيــر مــن ديــن القطــاع العــام 

مقومــا بوحــدات العملــة األجنبيــة، يتعيــن توفيــر بيانــات الديــن 

حســب وحــدة العملــة حتــى يمكــن إعــداد إحصــاءات ذات داللــة، 

إلــى جانــب مــا لذلــك مــن أهميــة ألســباب تتعلــق بالسياســات 

الســيولة بالعمــالت األجنبيــة. إدارة  االقتصاديــة، مثــل 

جهــة  منظــور  مــن  المحليــة،  العملــة  وحــدة  تعــد   140-2

إعــداد البيانــات الوطنيــة، هــي الخيــار الواضــح لقيــاس الديــن 

الخارجــي للقطــاع العــام. ويتوافــق تقويــم الديــن الخارجــي بهــذه 

الطريقــة مــع الحســابات القوميــة ومعظــم اإلحصــاءات األخــرى 

فــي االقتصــاد المعنــي. غيــر أنــه إذا كانــت تلــك العملــة معرضــة 

مــن  يكــون  فقــد  األخــرى،  بالعمــالت  مقارنــة  كبيــرة  لتقلبــات 

ــد إصــدار بيــان محــرر بعملــة أخــرى نظــرا إلمــكان هيمنــة  المفي

ــى المقارنــات بيــن الفتــرات. تغيــرات التقييــم عل

ب- تحويل العملة

2-141 يعــد الســعر )الفــوري( الســائد فــي الســوق فــي تاريــخ 

يجــب  الــذي  األنســب  الصــرف  ســعر  هــو  العموميــة  الميزانيــة 

اســتخدامه لتحويــل الديــن )واألصــول الماليــة فــي شــكل أدوات 

الوطنيــة. وينبغــي  العملــة  إلــى  المقــوم بعمــالت أخــرى  الديــن( 

اســتخدام النقطــة الوســطى بيــن ســعري البيــع والشــراء.58 

ينبغــي  املتعــددة،  الصــرف  أســعار  نظـــام  مــا يف  ديــن  لتحويــل عملــة   58

ســعر  باعتبــاره  العموميــة  امليزانيــة  تاريــخ  يف  الســائد  الســعر  اســتخدام 

اخملتلفــة  الديــن  التزامــات  مــن  مكــون  كل  علــى  املطبــق  الفعلــي  الصــرف 
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الديــن،  معامــالت  فــي  العملــة  لتحويــل  وبالنســبة   142-2

ينبغي من حيث المبدأ استخدام سعر الصرف الفعلي المطبق 

ــى نتيجــة تقريبيــة  ــى كل معاملــة. ويمكــن التوصــل عــادة إل عل

للمعامــالت  اليومــي  الصــرف  ســعر  متوســط  باســتخدام  جيــدة 

عندئــذ  ينبغــي  اليوميــة،  األســعار  تطبيــق  تعــذر  وإذا  اليوميــة. 

بعــض  فتــرة زمنيــة. وهنــاك  األســعار ألقصــر  تطبيــق متوســط 

المعامــالت تحــدث علــى أســاس مســتمر، مثــل اســتحقاق الفائــدة 

علــى مــدار فتــرة زمنيــة معينــة. ولتحويــل العملــة فــي مثــل هــذه 

التدفقــات يتعيــن اســتخدام متوســط ســعر الصــرف للفتــرة التــي 

يحــدث فيهــا التدفــق. ويمكــن االطــالع علــى مزيــد مــن التفاصيــل 

إلــى 3-108 مــن  بشــأن تحويــل العملــة فــي الفقــرات 104-3 

الطبعــة  الدولــي،  االســتثمار  ووضــع  المدفوعــات  ميــزان  دليــل 

السادســة.

ج- العملة المحلية واألجنبية

والعملــة  المحليــة  العملــة  بيــن  التمييــز  يجــري   143-2

األجنبيــة فــي أي اقتصــاد. فالعملــة المحليــة هــي العملــة 

التــي لهــا قــوة إبــراء قانونيــة فــي االقتصــاد وتصدرهــا 

الســلطة النقديــة لذلــك االقتصــاد؛ أي الســلطة النقديــة 

القتصــاد منفــرد، أو الســلطة النقديــة لمنطقــة العملــة 

إذا  المعنــي  االقتصــاد  إليهــا  ينتمــي  التــي  المشــتركة 

ــة. وأي عملــة خــالف  ــي أحــد اتحــادات العمل كان عضــوا ف

ذلــك تكــون عملــة أجنبيــة.

الــذي  االقتصــاد  فــإن  التعريــف،  هــذا  وبموجــب   144-2

الســلطة  عــن  صــادرة  عملــة  قانونــي  إبــراء  كعملــة  يســتخدم 

ــي- أو عملــة صــادرة  النقديــة القتصــاد آخــر- كالــدوالر األمريك

عــن الســلطة النقديــة لمنطقــة عملــة مشــتركة ال ينتمــي إليهــا 

كانــت  وإن  حتــى  أجنبيــة،  كعملــة  عملتــه  يصنــف  أن  ينبغــي 

تسوية المعامالت المحلية تتم بهذه العملة. وتعامَل حسابات 

الذهــب غيــر المخصصــة والحســابات غيــر المخصصــة األخــرى 

للمعــادن النفيســة والتــي تعطــي حــق المطالبــة بتســليم الذهــب 

أو هــذه المعــادن النفيســة باعتبارهــا مقوَّمــة بعملــة أجنبيــة.

2-145 وتعتبــر حقــوق الســحب الخاصــة عملــة أجنبيــة فــي 

التــي  االقتصــادات  حالــة  فــي  ذلــك  فــي  بمــا  الحــاالت،  جميــع 

تصــدر العمــالت المتضمنــة فــي ســلة حقــوق الســحب الخاصــة. 

أمــا وحــدات العملــة األخــرى التــي تصدرهــا أي منظمــة دوليــة، 

باســتثناء مــا هــو فــي إطــار اتحــاد عملــة )راجــع الفقــرة 144-2(، 

ــر بمثابــة عملــة أجنبيــة. فتعتب

نظــام  هــو  املتعــددة  الصــرف  أســعار  ونظــام  املقابلــة(.  املاليــة  )واألصــول 

أســعار  تطبيــق  بغيــة  الســلطات،  حتددهــا  الصــرف  ألســعار  بجــداول  يعمــل 

املتعامليــن. أو  املعامــالت  فئــات  خمتلــف  علــى  خمتلفــة  صــرف 

د- عملة التقويم وعملة التسوية

2-146 ينبغي التمييز بين عملة التقويم وعملة التســوية. 

وتُحــدد عملــة التقويــم علــى أســاس العملــة التــي تثبَّــت 

النحــو  علــى  والتدفقــات  األرصــدة  مراكــز  قيمــة  بهــا 

وتتحــدد  الطرفيــن.  بيــن  العقــد  فــي  عليــه  المنصــوص 

ــى هــذا األســاس جميــع التدفقــات النقديــة باســتخدام عملــة  عل

التقويــم، وتحويلهــا إذا اقتضــى األمــر إلــى العملــة المحليــة أو 

أي وحــدة حســاب أخــرى ألغــراض تســوية الحســابات أو إعــداد 

بياناتهــا. وتعــد عملــة التقويــم ضروريــة ألنهــا تميــز بيــن قيــم 

المرشــد  ويوصــي  الحيــازة.  وخســائر  ومكاســب  المعامــالت 

الديــن  عمــالت  تكويــن  تحديــد  عنــد  التقويــم  عملــة  باســتخدام 

الخامــس(. الفصــل  )راجــع 

عملــة  عــن  مختلفــة  التســوية  عملــة  تكــون  وقــد   147-2

التقويــم. وســوف يترتــب علــى اســتخدام عملــة للتســوية مختلفــة 

عــن عملــة التقويــم إجــراء عمليــة تحويــل للعملــة فــي كل مــرة 

ضروريــة  التســوية  عملــة  وتعــد  تســوية.  عمليــة  فيهــا  تجــري 

ألغــراض الســيولة بالعمــالت األجنبيــة ولقيــاس قنــوات تســرب 

األصــول  تعريــف  ــى  عل فضــال  المحتملــة،  األجنبــي  النقــد 

االحتياطيــة.

2-148 وتتضمــن أدوات الديــن التــي تتــم تســويتها بالعملــة 

المحليــة تلــك األدوات )المؤشــرة( التــي ترتبــط قيمتهــا فــي تاريخ 

)كالقســائم(  الدوريــة  مدفوعاتهــا  جميــع  وكذلــك  االســتحقاق 

هــي  التقويــم  عملــة  تكــون  الحالــة  هــذه  وفــي  أجنبيــة.  بعملــة 

بأكثــر  مقومــة  الديــن  أدوات  بعــض  وهنــاك  األجنبيــة.  العملــة 

مــن عملــة واحــدة. غيــر أنــه إذا كانــت المبالــغ مســتحقة الدفــع 

مرتبطــة بعملــة محــددة، ينبغــي عندئــذ أن يُعــزى الخصــم إلــى 

ــك العملــة. تل

5- أجل االستحقاق

الوقــت  هــو  الديــن  ســند  اســتحقاق  أجــل   149-2

المتبقــي لحيــن إفنــاء الديــن59 بموجــب العقــد القائــم 

بيــن الدائــن والمديــن. وقــد يكــون أجــل اســتحقاق أداة الديــن 

ــف يقــدم معلومــات بشــأن  ــل هــذا التصني ــرا أو طويــال ومث قصي

أبعــاد الســيولة بالنســبة لهــذا الديــن:

مســتحقة  أداة  بأنهــا  األجــل  قصيــرة  الديــن  أداة  تُعــرَّف   •
الدفــع عنــد الطلــب60 أو بأجــل اســتحقاق لمــدة ســنة أو 

أقــل. 

59 وفقــا للمبــادئ اإلحصائيــة، تقــاس الفتــرة الزمنيــة إمــا مــن تاريخ حتمل 

التــزام الديــن أو التاريــخ املرجعــي )أجــل االســتحقاق األصلي/املتبقــي، علــى 

التــوايل( إىل التاريــخ التــي يتــم فيــه إفنــاء هــذا اخلصــم.

60 يشــير مصطلــح »مســتحق الدفــع عنــد الطلــب« إىل قــرار يتخــذه الدائــن، 

أمــا األداة التــي يســتطيع املديــن ســدادها يف أي وقــت فقــد تكــون قصيــرة أو 

طويلــة األجــل.
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مســتحقة  أداة  بأنهــا  األجــل  طويلــة  الديــن  أداة  تُعــرّف   •
الدفــع بعــد أكثــر مــن ســنة أو ليــس لهــا أجــل اســتحقاق 

معلــن )بخــالف األداة المســتحقة عنــد الطلــب، التــي تــدرج 

األجــل(. قصيــرة  األدوات  ضمــن 

2-150 وقد يشير أجل االستحقاق إلى ما يلي:

أجل االســتحقاق األصلي، وهو الفترة من تاريخ اإلصدار   •
بموجــب  المقــررة  النهائيــة  الســداد  دفعــة  تاريــخ  حتــى 

العقــد؛ 

أو أجل االســتحقاق المتبقي أو أجل االســتحقاق الباقي،   •
الميزانيــة  )تاريــخ  المرجعــي  التاريــخ  مــن  الفتــرة  وهــو 

ــررة  ــة المق ــى تاريــخ دفعــة الســداد النهائي ــة( حت العمومي

العقــد. بموجــب 

ثالثــي  تصنيــف  بإجــراء  المرشــد  هــذا  ويوصــي   151-2

أســاس  ــى  عل الديــن  إحصــاءات  باشــتقاق  يســمح  االتجاهــات 

والمتبقــي: ــي  األصل االســتحقاق  ــي  أجل

)أ( الدين قصير األجل على أساس أجل االستحقاق األصلي؛

)ب( الدين طويل األجل مستحق السداد خالل سنة أو أقل؛61

)ج( الدين طويل األجل مستحق السداد خالل أكثر من سنة.

أجــل  أســاس  ــى  الديــن قصيــر األجــل عل والشــتقاق   152-2

)أ(.  البنــد  مــع  )ب(  البنــد  دمــج  يمكــن  المتبقــي،  االســتحقاق 

االســتحقاق  أجــل  أســاس  ــى  عل األجــل  طويــل  الديــن  والشــتقاق 

)ج(. البنــد  مــع  )ب(  البنــد  دمــج  يمكــن  ــي،  األصل

2-153 ومــن أســباب التوصيــة بتطبيــق هــذا المنهــج، هــو 

ــى  ــر األجــل عل ــي يوفرهــا. فالديــن قصي محتــوى المعلومــات الت

أســاس أجــل االســتحقاق يمكــن تحديــده مــن مركــز إجمالــي ديــن 

القطــاع العــام. وقــد تنشــأ مصاعــب عمليــة عنــد محاولــة قيــاس 

قيمــة ديــن القطــاع العــام القائــم طويــل األجــل )أجــل االســتحقاق 

األصلــي( ومســتحق الســداد خــالل ســنة أو أقــل، وفــي تلــك الحالــة 

القيمــة  مــن بينهــا  اســتخدامها  هنــاك مقاييــس بديلــة يمكــن 

غيــر المخصومــة لمدفوعــات ســداد أصــل الديــن عــن التزامــات 

ــي(  األصل االســتحقاق  )أجــل  األجــل  العــام طويلــة  القطــاع  ديــن 

واجبــة الســداد خــالل ســنة واحــدة أو أقــل. ويعتبــر هــذا المقيــاس 

واجبــة  الفائــدة  لمدفوعــات  تغطيتــه  فــي  كامــل  غيــر  البديــل 

إعــداده باســتخدام  التاليــة وإن كان يمكــن  الســنة  فــي  الســداد 

فــي  المدفوعــات  توقعــات  وضــع  فــي  المســتخدمة  المبــادئ 

الجــدول الزمنــي لخدمــة الديــن )راجــع الفصــل الخامــس(.

ديــن  قيمــة  تكــون  املرجعــي،  التاريــخ  ويف  مفاهيمــي،  منطلــق  مــن   61

)أجــل االســتحقاق األصلــي( ومســتحق  القائــم طويــل األجــل  العــام  القطــاع 

للمدفوعــات  اخملصومــة  القيمــة  هــي  أقــل  أو  واحــدة  ســنة  خــالل  الســداد 

مســتحقة الســداد يف الســـنة التاليــة، شــاملة مدفوعــات الفائــدة ومدفوعــات 

الديــن. أصــل  ســداد 

6- توحيد البيانات

لعــرض  أســلوب  هــو  البيانــات  توحيــد   154-2

)أو  الوحــدات  مــن  بمجموعــة  المعنيــة  اإلحصــاءات 

الكيانــات( كمــا لــو كانــت تشــكل وحــدة واحــدة. ويوصــي 

اإلحصــاءات  بتوحيــد  الحكومــة  ماليــة  إحصــاءات  دليــل 

ــى وجــه التحديــد، يتعيــن عــرض  لمجموعــة مــن الوحــدات. وعل

إحصــاءات قطــاع الحكومــة العامــة وكل مــن قطاعاتهــا الفرعيــة 

ــى أســاس موحــد. وعندمــا تــدرج وحــدات القطــاع العــام فــي  عل

العــرض، ينبغــي عــرض بيانــات الشــركات العامــة بطريقتيــن، 

العامــة.  الحكومــة  وحــدات  مــع  مجمعــة  ثــم  مســتقل  كقطــاع 

ــى  عل الحالتيــن،  كلتــا  فــي  اإلحصــاءات،  تعــرض  أن  وينبغــي 

مجموعــة. كل  داخــل  موحــد  أســاس 

جميــع  حــذف  ــى  عل البيانــات  توحيــد  وينطــوي   155-2

بيــن  تحــدث  التــي  والمديــن  الدائــن  وعالقــات  المعامــالت 

تقتــرن  أخــرى،  وبعبــارة  بياناتهــا.  توحيــد  الجــاري  الوحــدات 

المعاملــة  ذات  مــع  الوحــدات  إحــدى  أرصــدة  مركــز  أو  معاملــة 

أو مركــز األرصــدة المقيــد للوحــدة الثانيــة ومــن ثــم يتــم حــذف 

المثــال،  ســبيل  ــى  وعل معــا.  األرصــدة   مركــزي  أو  المعاملتيــن 

أصدرتــه  ســندا  العامــة  الحكومــة  وحــدات  إحــدى  امتلكــت  إذا 

وحــدة أخــرى مــن وحــدات الحكومــة العامــة، وكان يجــري توحيــد 

المقتنــاة  الســندات  أرصــدة  إبــالغ  يتــم  الوحدتيــن،  بيانــات 

كأصــول وخصــوم كمــا لــو كان الســند غيــر قائــم. وإذا كان أحــد 

البنــوك المركزيــة يحتفــظ بودائــع و/أو ديــن الحكومــة العامــة، 

أصــول ماليــة وخصــوم، وكان يجــري توحيــد بيانــات الوحدتيــن، 

العــام  للقطــاع  والخصــوم  الماليــة  األصــول  أرصــدة  إبــالغ  يتــم 

ــر  ــو كانــت هــذه الودائــع و/أو التزامــات الديــن غي الموحــد كمــا ل

قائمــة.

2-156 وعنــد إعــداد إحصــاءات القطــاع العــام، هنــاك نوعــان 

ضروريــان مــن أنــواع توحيــد البيانــات:

)مثــل  ضمــن قطــاع فرعــي معيــن  البيانــات  أوال، توحيــد   •
للحكومــة  الفرعــي  القطــاع  ضمــن  البيانــات  توحيــد 

غيــر  العامــة  للشــركات  الفرعــي  القطــاع  أو  المركزيــة 

لهــذا  موحــدة  إحصــاءات  إلنتــاج  بالترتيــب(  الماليــة، 

الفرعــي. القطــاع 

ــد البيانــات بيــن القطاعــات الفرعيــة للقطــاع  • ثانيــا، توحي
ــى ســبيل المثــال بيــن قطــاع الحكومــة العامــة،  العــام )عل

والقطاع الفرعي للشــركات العامة غير المالية، والقطاع 

إحصــاءات  إلنتــاج  الماليــة(  العامــة  للشــركات  الفرعــي 

موحــدة لمجموعــة معينــة مــن وحــدات القطــاع العــام.

2-157 ويناقــش الفصــل الثامــن بالتفصيــل آليــات توحيــد 

مــن  بياناتهــا  توحيــد  يتعيــن  التــي  الديــن  وأدوات  البيانــات 

ــي. العمل المنظــور 
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مرفق: استحقاق الفائدة - كيف يمكن 

تطبيقه؟

الفائــدة،  المفاهيمــي الســتحقاق  اإلطــار  المرفــق  هــذا  يتنــاول 

عشــر  الحــادي  الفصــل  فــي  ورد  لمــا  كبيــر  حــد  إلــى  ويســتند 

ووضــع  المدفوعــات  ميــزان  دليــل  مــن  السادســة  الطبعــة  مــن 

لكيفيــة  تفصيليــا  تحليــا  يتنــاول  كمــا  الدولــي،  االســتثمار 

الديــن. أداة  نــوع  حســب  االســتحقاق،  مبــدأ  تطبيــق 

1- مقدمة

االســتثمار  دخــل  أشــكال  أحــد  هــي  الفائــدة   158-2

مســتحق القبــض لمالكــي بعــض أنــواع األصــول الماليــة 

الديــن،  والودائــع، وســندات  الخاصــة،  الســحب  )حقــوق 

ــروض، والحســابات األخــرى المدينــة( مقابــل وضــع  والق

هــذه المــوارد الماليــة وغيرهــا مــن المــوارد تحــت تصــرف 

وحــدة مؤسســية أخــرى.

ــى أســاس االســتحقاق، أي  2-159 ينبغــي قيــد الفائــدة عل

تقيــد الفائــدة باعتبــار أنهــا تُســتحق باســتمرار للدائــن مــع مــرور 

التعاقديــة،  للترتيبــات  المســتحق. ووفقــا  المبلــغ  ــى  الوقــت عل

فــإن ســعر الفائــدة المســتحقة يمكــن أن يكــون نســبة مئويــة مــن 

أو مبلغــا  أو مبلغــا نقديــا محــددا مســبقًا،  المســتحق،  المبلــغ 

نقديا متغيرا وفقا لمؤشــر معين، أو مزيجا من هذه األســاليب. 

مــع  المســتحق،  الديــن  مبلــغ  يــزداد  االســتحقاق،  لمبــدأ  ووفقــا 

التــي  المســتحقة  الفائــدة  أن  أي  الفائــدة؛  اســتحقاق  اســتمرار 

ثــم  الديــن المســتحق. ومــن  إلــى قيمــة  لــم تســدد بعــد تضــاف 

فــإن مــا يشــار إليــه عــادة باســم مدفوعــات الفائــدة هــو بمثابــة 

ــى المديــن. معامــالت يُخفَّــض بهــا التــزام الديــن القائــم عل

الدوريــة،  الديــن  خدمــة  لمدفوعــات  وبالنســبة   160-2

تغطــي  أن  الممكــن  فمــن  القائــم،  الديــن  التــزام  تُخفِّــض  التــي 

منهــا،  جانبــا  أو  الفتــرة  هــذه  خــالل  المســتحقة  الفائــدة  كل 

المقــدم  )المبلــغ  المبدئــي  الديــن  أصــل  تســدد  أن  يمكــن  كمــا 

المبدئــي(.  الديــن  بأصــل  أيضــا  يعــرف  مبدئيــا  المقتــرض  أو 

ــى أســاس نقــدي، يمكــن تصنيــف  ومــن منظــور المحاســبة عل

مدفوعــات خدمــة الديــن الدوريــة كمدفوعــات فائــدة أو مدفوعــات 

الديــن. أصــل 

المبــادئ  إلــى بعــض  البدايــة، تجــدر اإلشــارة  وفــي   161-2

ــي عــرض القيمــة  ــدة ف ــدأ اســتحقاق الفائ ــق مب الرئيســية لتطبي

االســمية والقيمــة الســوقية لديــن القطــاع العــام، وهــي كالتالــي: 

تُدرج كل األدوات المالية المغلة للفائدة؛  •

الفائــدة  بأســلوب  المســتحقة  الفائــدة  حســاب  يمكــن   •
2-3؛ اإلطــار  فــي  الموضــح  النحــو  ــى  عل المركبــة، 

تعامل كل األدوات الصادرة بخصم على نحو مماثل؛  •

ــى األدوات ذات  يســري مبــدأ اســتحقاق الفائــدة أيضــا عل  •
بمؤشــر. المربوطــة  أو  المتغيــرة  الفائــدة  أســعار 

2- اإلطار المفاهيمي الستحقاق الفائدة

أ- الفائدة على سندات الدين ذات التدفقات 

النقدية المعلومة

2-162 الفائــدة هــي المبالــغ التــي ســيتعين علــى المدينيــن 

ســدادها للدائنيــن زيــادة علــى وباإلضافــة إلــى المبالــغ المقدمــة 

مــدار  ــى  عل الديــن  أداة  ــى  عل الفائــدة  وتســتحق  الدائنيــن.  مــن 

عمرهــا بالكامــل وفقــا لمــا تحــدده الشــروط المتفــق عليهــا عنــد 

إنشــاء األداة. ويتــم تحديــد الفائــدة المســتحقة باســتخدام العائــد 

ــي  ــى تاريــخ االســتحقاق. ويســتخدم ســعر عائــد فعل ــي حت األصل

واحــد - الــذي ينشــأ وقــت إصــدار ســند الديــن - لحســاب مبلــغ 

االســتحقاق.  تاريــخ  حتــى  فتــرة  كل  فــي  المســتحقة  الفائــدة 

ويُعــرف هــذا المنهــج باســم »منهــج المديــن«.

وتُســترد  تصــدر  التــي  الديــن  لســندات  وبالنســبة   163-2

ــي تصــدر بــدون خصــم أو عــالوة(، يتحــدد  بنفــس الســعر )أي الت

ــى مــدار عمــر الســندات بالكامــل  مجمــوع الفائــدة المســتحقة عل

على أساس مدفوعات القسائم الدورية. وفي حالة ثبات قيمة 

مدفوعــات القســائم، يمكــن حســاب الفائــدة المســتحقة بتوزيــع 

ــرة المعنيــة باســتخدام صيغــة مركبــة  مدفوعــات القســيمة للفت

المتفــق  النقــدي  المبلــغ  هــي  القســيمة  )ومدفوعــات  يوميــة. 

لحائــز  بدفعــه  الديــن  ســند  إصــدار  جهــة  قيــام  ــى  عل تعاقديــا 

الســند، وذلــك فــي تاريــخ كل قســيمة. ويتــم حســاب مدفوعــات 

لســند  الظاهريــة  والقيمــة  القســيمة،  واقــع ســعر  مــن  القســيمة 

الديــن، وعــدد المدفوعــات فــي كل ســنة، ومــن المحتمــل أن تكــون 

مختلفــة عــن الفائــدة المســتحقة(.

2-164 وبالنسبة لبعض أنواع سندات الدين، كالكمبياالت 

يكــون  ال  الصفريــة،  القســائم  ذات  والســندات  األجــل  قصيــرة 

المديــن ملزمــا بــأداء أي مدفوعــات إلــى الدائــن لحيــن اســتحقاق 

الخصــم. وفــي حقيقــة األمــر، يتــم إبــراء ذمــة المديــن بمبلــغ يدفــع 

مــرة واحــدة يغطــي المبلــغ المقتــرض أصــال والفائــدة المســتحقة 

الســند بالكامــل. وتعتبــر األدوات  ــى مــدار عمــر  والمتراكمــة عل

مــن هــذا النــوع أدوات مخصومــة ألن المبلــغ المقتــرَض مبدئيــا 

يقــل عــن المبلــغ الواجــب ســداده. والفــرق بيــن المبلــغ الواجــب 

ــرَض أصــال هــو الفائــدة  ســداده فــي نهايــة العقــد والمبلــغ المقت

ــى مــدار الفتــرات المحاســبية الممتــدة  التــي يتعيــن توزيعهــا عل

مــن بدايــة العقــد إلــى نهايتــه. وتقيــد الفائــدة المســتحقة فــي كل 

فتــرة كنفقــات، بحيــث تزيــد مــن التزامــات المديــن فــي الميزانيــة 

ــى  العموميــة عــن هــذا الســند بنفــس المقــدار. ويمكــن االطــالع عل

مثــال لذلــك فــي اإلطــار 4-2.

هــي  الشــيء  بعــض  تشــابكا  أكثــر  حالــة  وهنــاك   165-2

أداة مخصومــة تقتضــي  الكبيــر، وهــي  الخصــم  حالــة ســندات 

أيضــا أداء مدفوعــات القســائم الدوريــة. وفــي مثــل هــذه الحــاالت، 

فــإن الفائــدة المســتحقة تكــون مبلــغ القســيمة مســتحق الدفــع 

فــي  المســتحقة  الفائــدة  مبلــغ  إليــه  مضافــا  دوريــة  بصــورة 

كل فتــرة والــذي يعــزى إلــى الفــرق بيــن ســعر االســترداد وســعر 

مدفوعــات  مــن  المســتحقة  الفائــدة  قيمــة  وتُشــتق  اإلصــدار. 
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 .163-2 الفقــرة  فــي  المبيــن  النحــو  ــى  عل الدوريــة  القســائم 

ــن  ــرق بي ــدة المســتحقة مــن اســتهالك الخصــم )الف وتُشــتق الفائ

ــى النحــو الموضــح فــي الفقــرة  ســعري اإلصــدار واالســترداد(، عل

ــى  ــة حســاب معــدالت اســتهالك الديــن عل 2-164. ورغــم إمكاني

علــى  االســتهالك  حســاب  فــإن  ســنوي،  ربــع  أو  شــهري  أســاس 

أســاس يومــي يســهل عمليــة توزيــع مبلــغ الخصــم المســتهلك 

اإلبــالغ.  فتــرات  لفــرادى 

بعــالوة  أيضــا  الديــن  ســندات  تصــدر  أن  ويمكــن   166-2

الطريقــة  بنفــس  المســتحقة  الفائــدة  وتُحســب  وليــس بخصــم. 

إصــدار  عنــد  أنــه  إال  المخصومــة،  األدوات  حالــة  فــي  المتبعــة 

الســندات بعــالوة يُســتهلك الفــرق بيــن ســعر اســتردادها وســعر 

ــى مــدار عمــر األداة ويســتخدم فــي تخفيــض مبلــغ  إصدارهــا عل

)بــدال مــن زيادتــه(. فــي كل فتــرة  المســتحقة  الفائــدة 

أ- الفائدة المركبة األساسية

فيما يلي صيغة حساب الفائدة المركبة األساسية:

Future Valuen = Present value x (1 + Interest rate)n

حيــث n = عــدد الفتــرات المحاســبية التــي تســتحق خاللهــا الفائــدة علــى مــدار الفتــرة بأكملهــا و “interest rate” )ســعر الفائــدة( تشــير إلــى 

ســعر الفائدة الســنوي.

Future Value = القيمة المستقبلية؛ Present value = القيمة الحاضرة.
على سبيل المثال، هناك فائدة بنسبة 5% تستحق على مبلغ قدره 100 في نهاية سنة واحدة )1(:

1)0.05 + 1( x 100  =  105.00

ب- الفائدة المركبة المستمرة

ــى  ــى أســاس مســتمر. وعل ــى أصــل الديــن القائــم عل ــة، تســتحق الفائــدة بصفــة مســتمرة وتضــاف إل ــي اإلحصــاءات االقتصاديــة الكلي ف

ــى  ــي، فمــن الممكــن حســاب الفائــدة، مثــال، يوميــا أو شــهريا أو عل وجــه التحديــد، تســتحق الفائــدة فــي كل لحظــة. أمــا فــي الواقــع العمل

أســاس ربــع ســنوي أو ســنويا. وبالتالــي فــإن صيغــة الحســاب تكــون كالتالــي:

  Future Valuen = Present value x [1 + (Interest rate ÷ p)]np

ــى مــدار الفتــرة  حيــث p = عــدد مــرات اســتحقاق الفائــدة فــي الســنة، وn = عــدد الفتــرات المحاســبية التــي تســتحق خاللهــا الفائــدة عل

بأكملهــا )أي x p الفتــرة بأكملهــا التــي تســتحق خاللهــا الفائــدة(.

وعلــى ســبيل المثــال، هنــاك فائــدة بنســبة 5% ســنويا تســتحق بصفــة مســتمرة علــى مبلــغ قــدره 100 لمــدة ســنة واحــدة )1(، فــإن حســاب 

مجمــوع الفائــدة المســتحقة يكــون كالتالي:  

365x1])365 ÷ 0.05( + 1[ x 100 = 105.127 يوميا:    

12x1])12 ÷ 0.05( + 1[ x 100 = 105.116 شهريا:    

4x1])4 ÷ 0.05( + 1[ x 100 = 105.095 على أساس ربع سنوي:   

1x1])1 ÷ 0.05( + 1[ x 100 = 105.000 سنويا:    

ج( استحقاق الفائدة على سندات الدين بخصم/بعالوة

ــى ســند الديــن الصــادر بخصــم باســتخدام صيغــة الفائــدة المركبــة المســتمرة المبينــة أعــاله.  ــي تســتحق عل يمكــن حســاب الفائــدة الت

ومــن خــالل الصيغــة األساســية التاليــة:

  Maturity or future value = Issue price or present value x [1 + (Interest rate ÷ p)]np

ــى مــدار الفتــرة  حيــث p = عــدد مــرات اســتحقاق الفائــدة فــي الســنة، وn = عــدد الفتــرات المحاســبية التــي تســتحق خاللهــا الفائــدة عل

بأكملهــا )أي x n الفتــرة بأكملهــا التــي تســتحق خاللهــا الفائــدة(.

و Maturity or future value = القيمــة فــي تاريــخ االســتحقاق أو القيمــة المســتقبلية؛ و Issue price or present value = ســعر اإلصــدار 

أو القيمــة الحاضــرة.

وبالتالي:

  [1 + (Interest Rate ÷ p)] = (Maturity value ÷ Issue price)[1÷(np)]

وعلى ســبيل المثال، هناك ســند دين تبلغ قيمته الظاهرية 100 وأجل اســتحقاقه بعد 5 ســنوات وتم إصداره بمبلغ 80. وتحســب الفائدة 

المســتحقة من الخصم على ســند الدين شــهريا. وبالتالي فإن ســعر الفائدة هو:

)5x12(÷1[)80 ÷ 100([ = 1.003726 )0.3726% شهريا(

وبالتالــي فــإن أصــل الديــن القائــم فــي نهايــة الشــهر 1 هــو x 1.003726 80= 80.30 )ومــن ثــم تكــون الفائــدة 0.30(؛ وفــي نهايــة الشــهر 

2 هــو x 1.003726 80.30 = 80.60؛ وفــي نهايــة الشــهر 60 )5 ســنوات( تكــون قيمــة أصــل الديــن القائــم هــي 100. ويكــون مجمــوع الفائــدة 

التي اســتحقت من الخصم على ســند الدين هو 20 )100 - 80( ويســتبعد من هذه الفائدة أي مدفوعات محتملة لقســائم الفائدة، والتي 

ســتكون بمثابــة عنصــر فائــدة إضافــي )علــى ســبيل المثــال ســند بقســائم ثابتــة(.

أما الفائدة المستحقة من العالوة على سندات الدين فتكون سالبة.

اإلطار 2-3: حساب الفائدة المركبة
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ب- سندات الدين المربوطة بمؤشر

ــة  ــوم آلي ــي حالــة ســند الديــن المربــوط بمؤشــر، تق 2-167 ف

تاريــخ  فــي  ســداده  الواجــب  المبلــغ  بربــط  بالمؤشــرات  الربــط 

االســتحقاق أو مدفوعــات القســائم )أو كليهمــا( بمؤشــر يتفــق 

ــي  ــر معروفــة مســبقا. وف ــه الطرفــان. وال تكــون قيمــة المؤش علي

حالــة ســندات الديــن التــي تربــط المبالــغ الواجــب ســدادها فــي 

ــرات، لــن يكــون باإلمــكان معرفــة هــذه  تاريــخ االســتحقاق بمؤش

تدفقــات  مجمــوع  فــإن  ولذلــك،  االســترداد.  وقــت  إال  المؤشــرات 

الدقــة.  وجــه  ــى  عل تحديدهــا  يمكــن  ال  االســترداد  قبــل  الفائــدة 

لتقديــر  البديلــة  المقاييــس  بعــض  اســتخدام  يتعيــن  وســوف 

الفائــدة المســتحقة قبــل معرفــة قيــم المؤشــرات المرجعيــة. ومــن 

المفيــد فــي هــذا الصــدد التمييــز بيــن الترتيبــات الثالثــة التاليــة:

ربــط مدفوعــات القســائم فقــط بمؤشــر وعــدم ربــط المبلــغ   •
االســتحقاق، تاريــخ  فــي  ســداده  الواجــب 

االســتحقاق  تاريــخ  فــي  ســداده  الواجــب  المبلــغ  ربــط   •
القســائم، مدفوعــات  ربــط  وعــدم  بمؤشــر 

ربــط كال المبلــغ الواجــب ســداده فــي تاريــخ االســتحقاق   •
بمؤشــر. القســائم  ومدفوعــات 

ــى ســندات الديــن  ــي المبــادئ الســارية عل 2-168 وفيمــا يل

ــى جميــع أدوات الديــن المربوطــة  المربوطــة بمؤشــر وتســري عل

بمؤشــر.

مربوطــة  فقــط  القســائم  مدفوعــات  تكــون  عندمــا   169-2

بمؤشــر  الربــط  عــن  الناشــئ  المبلــغ  كامــل  يعامــل  بمؤشــر، 

باعتبــاره فائــدة مســتحقة خــالل الفتــرة التــي تغطيهــا القســيمة. 

تكــون  القســيمة  مدفوعــات  تاريــخ  بعــد  البيانــات  إعــداد  وعنــد 

المبلــغ  لتقديــر  اســتخدامها  ويمكــن  معلومــة  المؤشــر  قيمــة 

مدفوعــات  تاريــخ  قبــل  البيانــات  إعــداد  حالــة  وفــي  المدفــوع. 

التــي  الفتــرة  فــي  المؤشــر  حركــة  اســتخدام  يمكــن  القســيمة، 

المســتحقة.  الفائــدة  لحســاب  البيانــات  تغطيهــا 

ــي تاريــخ  ــي حالــة ربــط المبلــغ الواجــب ســداده ف 2-170 وف

المســتحقة  الفائــدة  حســاب  يمكــن  ال   بمؤشــر،  االســتحقاق 

يحــل  وقــد  معلومــة،  غيــر  االســتردادية  القيمــة  ألن  نظــرا  بدقــة 

سند يصدر في األول من شهر يناير، عام 1، بقيمة 100 مستحقة السداد على خمسة أعوام، بدون قسائم.

فــإذا كان ســعر الفائــدة الســوقي للســندات ذات أجــل االســتحقاق والتصنيــف االئتمانــي المماثــل هــو 10% فــي وقــت اإلصــدار، فســوف 

ــى أســاس  يكــون ســعر إصــدار هــذا الســند هــو 62.09 )أي وفقــا للصيغــة الــواردة فــي اإلطــار 2-3: 100/]1 + 0.1[5(. وتحســب الفائــدة عل

ســنوي.

وفيما يلي حسابات الفائدة السنوية والقيم المصاحبة ألصل الدين القائم:

القيمة االسمية 

 االفتتاحية للسند 

)a(

معامالت الفائدة 

 المستحقة 

)b(

القيمة االسمية 

الختامية 

المشاهدة للسند 

)c(=)a(+)b(

القيمة السوقية 

االفتتاحية 

 المشاهدة للسند 

)d(

التدفقات 

االقتصادية األخرى 

)فروق إعادة التقييم(       

)e(=)f(–)d(–)b(

القيمة السوقية 

الختامية 

 المشاهدة للسند 

)f(
القيمة 

الظاهرية للسند

100.00 70.00 62.091.70 68.30 62.096.21العام األول

100.00 71.13-70.005.70 75.13 68.306.83العام الثاني

100.00 80.49 71.131.85 82.64 75.137.51العام الثالث

100.00 95.00 80.496.25 90.91 82.648.26العام الرابع

100.00100.00-100.0095.004.09 90.919.09العام الخامس

األعوام من األول 

إلى الخامس

37.910.00 

مالحظات:

• الفائدة ثابتة في كل فترة عند إنشاء األداة )منهج المدين(.
• مجموع الفائدة على مدار الخمس سنوات هو 37.91، ويساوي الفرق بين 62.91 )السعر عند اإلصدار( و100 )السعر عند االسترداد(.

• تزداد الفائدة المستحقة كل سنة تمشيا مع تنامي القيمة المتراكمة للفائدة المستحقة. 
• القيد المقابل للفائدة المستحقة هو بمثابة زيادة في التزامات سندات الدين في الميزانية العمومية.

• القيمــة الســوقية للســند فــي هــذا المثــال معروفــة، بينمــا يتــم حســاب فــروق إعــادة التقييــم )مكاسب/خســائر الحيــازة( كمتبــق )أي 
الفــرق بيــن القيمــة الســوقية المشــاهدة والفائــدة المســتحقة(. وتنشــأ فــروق إعــادة التقييــم مــن التقلبــات فــي الســعر الســوقي المعلــن 

ــى ســبيل المثــال، نتيجــة التغيــرات فــي أســعار الفائــدة الســائدة فــي الســوق. وال توجــد فــي هــذا المثــال فــروق إعــادة تقييــم  للســند، عل

مــن تغيــرات أســعار الصــرف.

• تُحسب القيمة السوقية للسند على أساس سعر اإلصدار مضافا إليه الفائدة المستحقة.
• القيمــة الظاهريــة لهــذا الســند هــي 100 فــي كل ســنة. ومــن ثــم فــإن اســتخدام القيمــة الظاهريــة حتــى تاريــخ االســتحقاق ســيؤدي إلــى 

المغــاالة فــي تقديــر قيمــة الديــن.

اإلطار 2-4: مثال رقمي على كيفية حساب الفائدة المستحقة على السندات ذات القسائم الصفرية
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إحصاءات دين القطاع العام - مرشد لمعديها ومستخدميها

تاريــخ االســتحقاق فــي بعــض األحيــان بعــد عــدة أعــوام. وهنــاك 

منهجــان يمكــن اســتخدامهما فــي هــذا الســياق ويعتمــدان علــى 

واســع  مرجعــي  بنــد  أســاس  ــى  عل قائمــا  المؤشــر  كان  إذا  مــا 

مناقشــة  ــى  عل االطــالع  ويمكــن  النطــاق.  ضيــق  أم  النطــاق 

تفصيليــة لهذيــن المنهجيــن فــي الفقــرات 11-59 إلــى 65-11 

ووضــع  المدفوعــات  ميــزان  دليــل  مــن  السادســة  الطبعــة  فــي 

الدولــي. االســتثمار 

ــي تاريــخ  ــي حالــة ربــط المبلــغ الواجــب ســداده ف 2-171 وف

االســتحقاق ومدفوعــات القســائم ببنــد مرجعــي واســع النطــاق 

الفائــدة  حســاب  يمكــن  المســتهلكين(،  أســعار  مؤشــر  )مثــل 

المســتحقة خــالل فتــرة محاســبية بجمــع عنصريــن، وهمــا:

بمؤشــر  القســيمة  مدفوعــات  ربــط  عــن  الناتــج  المبلــغ   •
)علــى النحــو الموضــح فــي الفقــرة 2-169( والــذي يعــزى 

المحاســبية، للفتــرة 

والتغيــر فــي قيمــة المبلــغ القائــم فيمــا بين نهاية الفترة   •
ــي.  المحاســبية وبدايتهــا نتيجــة تحــرك المؤشــر المعن

لحســاب  توضيحيــا  مثــاال   5-2 اإلطــار  ويعــرض   172-2

ــى ســند مربــوط بمؤشــر مســتخدما فــي  الفائــدة المســتحقة عل

ذلــك مؤشــر واســع النطــاق.

تاريــخ  فــي  دفعــه  الواجــب  المبلــغ  ربــط  عنــد   173-2

ــي  االســتحقاق، أو مدفوعــات القســائم والمبلــغ الواجــب دفعــه ف

مؤشــر  )مثــل  النطــاق  محــدود  بمؤشــر  االســتحقاق،  تاريــخ 

يمكــن  حيــازة،  مكاســب  تحقيــق  دافــع  ــى  عل ينطــوي  الذهــب( 

ــرة محاســبية عــن طريــق  حســاب الفائــدة المســتحقة عــن أي فت

اإلصــدار.  تاريــخ  فــي  االســتحقاق  تاريــخ  حتــى  العائــد  تثبيــت 

ويستمر استحقاق الفائدة على مدار عمر األداة بسعر يتطابق 

مــع الفــرق بيــن ســعر اإلصــدار والمدفوعــات التــي ســيتعين علــى 

ــى مــدار عمــر األداة حســب التوقعــات الســائدة  المديــن أداؤهــا عل

فــي الســوق عنــد إنشــائها. ووفقــا لهــذا المنهــج فــإن العائــد حتــى 

تاريــخ االســتحقاق وقــت اإلصــدار، والــذي يتضمــن نتائــج الربــط 

بالمؤشــر والمتوقعــة لحظــة إنشــاء األداة، يتــم قيــده كنفقــات. 

وأي انحــراف فــي حركــة المؤشــر األساســي عــن المســار المتوقــع 

لــن  والتــي  الحيــازة  خســائر  أو  مكاســب  إلــى  يــؤدي  أصــال  لــه 
ــى مــدار عمــر األداة.62 تلغــي بعضهــا البعــض عــادة عل

2-174 ونظــرا ألن أدوات الديــن التــي يتــم ربــط كال المبلــغ 

القســائم  ومدفوعــات  االســتحقاق  تاريــخ  فــي  ســداده  الواجــب 

أو  ســواء حمــدود  بمؤشــر -  الربــط  نتيجــة  األداة  قيمــة  التغيــرات يف   62

لــأداة. االســمية  القيمــة  تتضمنهــا   - النطــاق  واســع 

يصــدر الســند فــي األول مــن ينايــر، عــام 1، بســعر 1000 لمــدة خمــس ســنوات، بــدون قســائم، وهــو ســند مربــوط بمؤشــر أســعار واســع 

النطــاق. وتبلــغ قيمــة المؤشــر 100 فــي بدايــة الفتــرة.

وفيمــا يلــي قيمــة المؤشــر والســند، مــع الفوائــد المشــتقة وفــروق إعــادة التقييــم )مكاسب/خســائر الحيــازة( )مــع افتــراض عــدم وجــود أي 

تدفقــات اقتصاديــة ســوى فــروق إعــادة التقييــم(:

مؤشر األسعار 

واسع النطاق 31 

الفائدة المستحقةديسمبر

تدفقات اقتصادية 

أخرى )فروق إعادة 

التقييم(

القيمة السوقية 

المشاهدة للسند 31 

ديسمبر

القيمة االسمية 

للسند: 31 ديسمبر

x )1 - ]100 ÷ 107[( = 70 12-1,0581,070 107.01,000العام األول

x )1 - ]107 ÷ 113[( = 60 17-1,1011,130 113.01,070العام الثاني

x )1 - ]113 ÷ 129[( = 16058 1,3191,290 129.01,130العام الثالث

x )1 - ]129 ÷ 148[( = 19010 1,5191,480 148.01,290العام الرابع

x )1 - ]148 ÷ 140.3[( = 77-39-1,4031,403 140.31,480العام الخامس

األعوام من األول 

إلى الخامس

1,000 x )1 - ]100 ÷ 140.3[( = 403صفر

مالحظات:

يتحدد إجمالي الفائدة على مدى األعوام الخمسة )أي 403( على أساس حركة المؤشر )أي زيادة بنسبة %40.3(.   •
نظــرا ألن هــذا ســند، تنشــأ أيضــا فــروق إعــادة تقييــم نتيجــة التغيــر فــي أحــوال الســوق، مثــل تغيــر أســعار الفائــدة الســوقية والتصنيــف    •
االئتمانــي والتوقعــات الســائدة بشــأن المســار المســتقبلي للمؤشــر.  غيــر أن هــذه الفــروق تصبــح صفــرا علــى مــدى عمــر الســند عندمــا 

يتــم ســداده بقيمتــه المربوطــة بمؤشــر. وفــي هــذا المثــال، يتــم حســاب فــروق إعــادة التقييــم كقيمــة متبقيــة )أي الفــرق بيــن القيمــة 

الســوقية المشــاهدة والفائــدة المســتحقة(.

•  قد تنشأ قيم سالبة للفائدة في الفترات التي تنخفض فيها قيمة المؤشر.
يقيد المبلغ المقابل للفائدة المستحقة كزيادة في التزامات سندات الدين في الميزانية العمومية.   •

تقلبات أسعار الفائدة السوقية تتسبب في حدوث تغيرات في قيمة السند، لكنها ال تؤثر على حساب الفائدة.   •
تحســب القيمــة االســمية للســند بوصفهــا ســعر اإلصــدار مضافــا إليــه الفائــدة المســتحقة، وتكــون متوافقــة مــع قيمــة الســند فــي    •

المؤشــر.

اإلطار 2-5: مثال رقمي على كيفية حساب الفائدة المستحقة على السندات المربوطة بمؤشر — مؤشر 

واسع النطاق
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الفصل 2   ♦   بعض أدوات تحليل دين القطاع العام

ــل كمــا لــو كانــت مقومة بهذه  الخاصــة بهــا بعملــة أجنبيــة تعامَ

والتدفقــات  الفائــدة  الضــروري حســاب  فمــن  العملــة األجنبيــة، 

االقتصاديــة األخــرى ومراكــز األرصــدة لهــذه األدوات باســتخدام 

بالعملــة  المقومــة  األدوات  ــى  عل تســري  التــي  المبــادئ  نفــس 

الفتــرة  مــدار  ــى  عل الفائــدة  تســتحق  أن  وينبغــي  األجنبيــة. 

ويتــم  التقويــم  عملــة  بوصفهــا  األجنبيــة  بالعملــة  بأكملهــا 

تحويلهــا إلــى العملــة المحليــة باســتخدام نقطــة الوســط ألســعار 

القائــم  المبلــغ  الســوق. وبالمثــل، ينبغــي تقييــم  فــي  الصــرف 

بالعملــة األجنبيــة بوصفهــا وحــدة الحســاب، مــع اســتخدام ســعر 

الصــرف فــي نهايــة الفتــرة لتحديــد قيمــة أداة الديــن بالكامــل 

ــي ذلــك أي فوائــد مســتحقة( بالعملــة المحليــة. وتعامــل  )بمــا ف

التغيــرات فــي القيمــة الســوقية لســندات الديــن نتيجــة تحــركات 

فــروق  باعتبارهــا  الفائــدة،  أســعار  وتغيــرات  الصــرف  أســعار 

إعــادة التقييــم.

ج- سندات الدين ذات المشتقات المتضمَّنة

المشــتقات  ذات  الديــن  لســندات  بالنســبة   175-2

نــة، مثــل خيــارات الشــراء أو البيــع أو تحويــل حصــص  المتضمَّ

الملكيــة، تُســتخدم  لحســاب الفائــدة المســتحقة نفــس المبــادئ 

المحاســبية المســتخدمة فــي األوراق الماليــة التــي تخلــو مــن 

الخيــار  بوجــود  المســتحقة  الفائــدة  تتأثــر  وال  الســمات.  هــذه 

اســتخدام  وعنــد  ممارســته.  تســبق  التــي  الفتــرات  جميــع  فــي 

نــة، تُســترد األوراق الماليــة  عقــد الخيــار ذي المشــتقات المتضمَّ

الفائــدة. اســتحقاق  ويتوقــف 

3- استحقاق الفائدة على الديون المتعثرة

التزامــا  المتعثــر  الديــن  مــن  القائــم  المبلــغ  يظــل   176-2

اســتحقاق  فــي  االســتمرار  وينبغــي  المديــن  ــى  عل قانونيــا 

الفائــدة مــا لــم يتــم إفنــاء هــذا الخصــم )مثــال عــن طريــق الســداد 

والمديــن(. الدائــن  بيــن  ثنائــي  اتفــاق  بموجــب  أو 

مــن  المتأخــرات  فــإن  االســتحقاق،  لمبــدأ  ووفقــا   177-2

الواجــب  المبلــغ  أو  الدوريــة  األقســاط  )ســواء  الديــن  تســديدات 

تاريــخ  فــي  تدفــع  ال  التــي  االســتحقاق(  تاريــخ  فــي  ســداده 

نفــس  فــي حســاب  فــي قيدهــا  االســتمرار  اســتحقاقها ينبغــي 

األداة لحيــن إطفائهــا. وفــي حالــة المتأخــرات الناشــئة عــن عقــود 

الفائــدة  ســعر  بنفــس  الفائــدة  تســتحق  أن  ينبغــي  القــروض، 

القــرض  عقــد  ينــص  لــم  مــا  ــي،  األصل الديــن  ــى  عل المطبــق 

ــى المتأخــرات،  ــى تطبيــق ســعر فائــدة مختلــف عل ــي عل األصل

المنصــوص  الفائــدة  ســعر  تطبيــق  الحالــة  هــذه  فــي  وينبغــي 

جزائــي  ســعر  عليــه  المنصــوص  الســعر  يتضمــن  وقــد  عليــه. 

ــي. وإذا تغيــرت  ــى الديــن األصل باإلضافــة إلــى ســعر الفائــدة عل

شــروط األداة الماليــة وخصائصهــا تلقائيــا فــي حالــة التأخــر 

ــد هــذا التغيــر  ــي قي ــف القــرض، ينبغ ــي الســداد، وتغيــر تصني ف

كإعــادة تصنيــف فــي بنــد التغيــرات األخــرى فــي حســاب األصول 

الماليــة والخصــوم )راجــع الفقــرات 2-112 إلــى 2-114 لالطــالع 

ــى  عل التفــاوض  أُعيــد  وإذا  المتأخــرات(.  معاملــة  كيفيــة  ــى  عل

العقــد، تقيــد المعامــالت كمــا لــو كان قــد تــم إنشــاء أداة جديــدة. 

وإذا تــم شــراء بنــد مــا باالئتمــان ولــم يتمكــن المديــن مــن الســداد 

ــي معاملــة  ــرة المنصــوص عليهــا وقــت الشــراء، ينبغ خــالل الفت

أي رســوم إضافيــة يتحملهــا المديــن باعتبارهــا فائــدة ويســتمر 

اســتحقاقها إلــى أن يتــم إطفــاء الديــن.

المغطــى  الديــن  ســداد  فــي  التعثــر  حالــة  وفــي   178-2

لهــذا  تفعيــل  مــن  ذلــك  ــي  يل ومــا  واحــدة  لمــرة  يُمنــح  بضمــان 

وأي  الديــن.  هــذا  ســداد  مســؤولية  الضامــن  يتحمــل  الضمــان، 

ــى الديــن مــن وقــت تفعيــل الضمــان تصبــح  فائــدة تســتحق عل

يقــوم  أن  يمكــن  أخــرى،  جهــة  ومــن  الضامــن.  ــى  عل خصمــا 

ــى القــروض أو غيرهــا  الضامــن بســداد مســتحقات الفائــدة عل

مــن الخصــوم المغلــة للفائــدة المســتحقة علــى الوحــدات األخــرى 

التــي يضمنهــا، بــدون تفعيــل الضمــان. وبالنســبة للفوائــد التــي 

تســتحق قبــل تحمــل الضامــن مســؤولية الديــن فتكــون بمثابــة 

ــي  ــي، وينبغــي تصنيــف المبالــغ الت ــى المديــن األصل خصــم عل

ــى أســاس الترتيبــات التعاقديــة المبرمــة  يدفعهــا الضامــن عل

مــن  ــى مزيــد  عل االطــالع  ــي. ويمكــن  المديــن األصل بينــه وبيــن 

التفاصيــل فــي هــذا الشــأن فــي الفصــل الرابــع.

4- الفائدة على عقود التأجير التمويلي

التمويلي  التأجير  عقود  معاملة  من  المغزى   179-2

ويعامَل  القروض.  هذه  على  الفوائد  استحقاق  هو  كقروض 

القيمة  يساوي  قرضا  للمستأجر  يقدم  باعتباره  المؤجر 

السوقية لأصل، ويُسدد هذا القرض تدريجيا على مدار فترة 

القرض  على  المطبق  الفائدة  سعر  ضمنا  ويتحدد  العقد. 

العالقة بين إجمالي اإليجار مستحق  المحتسب على أساس 

الدفع على مدار عمر عقد اإليجار. ويتحدد ضمنا سعر الفائدة 

بين  العالقة  أساس  على  المحتسب  القرض  على  المطبق 

اإليجار  عقد  عمر  مدار  على  الدفع  مستحق  اإليجار  إجمالي 

)بما في ذلك أي قيمة يجب »سدادها« في تاريخ االستحقاق( 

والقيمة السوقية لأصل في وقت إنشاء العقد. ويبحث الفصل 

الرابع بتفصيل أكبر مسائل عقود التأجير التمويلي.
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الفصل

3 

تحديد أدوات الدين 

والقطاعات المؤسسية

يقدم هذا الفصل وصفا ألدوات الدين وعرضا لتصنيف الدين 

هذا  في  وهو  الدائنة،  للجهات  المؤسسية  القطاعات  حسب 

الحسابات  نظام  المستخدمة في  المصطلحات  يتبع  السياق 

القومية لعام 2008.

ألف: مقدمة

3-1 الدين هو مجموعة فرعية من الخصوم في الميزانية 

العمومية. ويلقي هذا الفصل نظرة عامة موجزة على الميزانية 

العمومية ومكوناتها، ويوضح طبيعة العالقة بين الدين وبقية 

أدوات  تصنيف  كذلك  ويناقش  العمومية.  الميزانية  مكونات 

الدين بالتفصيل. وأخيرا، يتناول هذا الفصل مناقشة تصنيف 

أدوات الدين حسب القطاع المؤسسي للطرف المقابل في األداة 

المعنية.

باء: نظرة عامة على الميزانية العمومية

إعداده  يتم  كشف  هي  العمومية  الميزانية   2-3

أرصدة  قيمة  لبيان  محددة  زمنية  لنقطة  بالنسبة 

من  مجموعة  أو  مؤسسية  لوحدة  المملوكة  األصول 

ويتم  عليها.1  المستحقة  الخصوم  وقيمة  الوحدات 

كل  نهاية  في  المعتاد  في  العمومية  الميزانية  بيانات  إعداد 

التالية.  المحاسبية  الفترة  بداية  أيضا  وهي  محاسبية،  فترة 

االقتصادية  اإلحصاءات  في  العمومية  الميزانيات  حالة  وفي 

الكلية، يتم التمييز بين األصول غير المالية، واألصول المالية، 

والخصوم، وصافي القيمة.

3-3  وصافي القيمة ألي وحدة مؤسسية )أو مجموعة 

من الوحدات( هو مجموع قيمة أصولها ناقصا مجموع 

ويمكن  الثروة.  على  مؤشر  وهو  القائمة  خصومها  قيمة 

أيضا اعتبار صافي القيمة مركز أرصدة ناتج عن المعامالت 

قطاع  أو  العام،  للقطاع  العمومية  الميزانيات  بيانات  إعداد  يمكن    1

الحكومة العامة، أو لقطاع فرعي من قطاع الحكومة العامة، أو أي وحدة 

أخرى أو مجموعات وحدات من القطاع العام.

والتدفقات االقتصادية األخرى2 في جميع الفترات السابقة. أما 

صافي القيمة المالية ألي وحدة مؤسسية )أو مجموعة 

من الوحدات( فهو مجموع قيمة أصولها المالية ناقصا 

مجموع قيمة خصومها القائمة.3  

نظم  في  تقيد  التي  هي  فقط  االقتصادية  واألصول   4-3

هي  االقتصادية  واألصول  الكلية.  االقتصادية  اإلحصاءات 

كيانات )1( تسيطر عليها الوحدات المؤسسية، فرادى 

أو مجتمعة، وتقوم  بإنفاذ الملكية االقتصادية عليها،4 

و)2( يمكن لمالكيها تحقيق منافع اقتصادية منها إما 

بحيازتها أو باستخدامها على مدى فترة زمنية.

1- الخصوم )االلتزامات( واألصول المالية

3-5 ينشأ الخصم عندما تلتزم وحدة ما )المدين(، 

في ظروف معينة، بتقديم األموال أو غيرها من الموارد 

إلى وحدة أخرى )الدائن(. وينشأ الخصم في العادة من خالل 

عقد ملزم قانونا يعين شروط دفعة )مدفوعات( السداد الواجب 

أداؤها، ويتوجب السداد بموجب العقد بدون  قيد أو شرط. ووفقا 

لما ورد بيانه في الفصل الثاني، الفقرة 2-8، قد تنشأ الخصوم 

أيضا بحكم القوانين النافذة، وبأحداث تقتضي إجراء مدفوعات 

في المستقبل.

حائزا  الدائن  يكون  قائما،  التزاما  هناك  كان  ومتى   6-3

لمطالبة مالية مقابلة على المدين. والمطالبة المالية هي 

أصل يمنح مالكه في العادة )الدائن( الحق في الحصول 

على األموال وغيرها من الموارد من وحدة أخرى بموجب 

المطالبات  فإن  االلتزامات،  غرار  وعلى  ما.  التزام  شروط 

2 التدفقات االقتصادية األخرى هي التدفقات بخالف المعامالت. وهناك 

)فروق  الحيازة  األخرى: مكاسب/خسائر  االقتصادية  التدفقات  نوعان من 

إعادة التقييم( والتغيرات األخرى في حجم األصول والخصوم. راجع الملحق 

الثاني لالطالع على مزيد من التفاصيل.

3 وإذا تم حسابه بالطريقة العكسية، أي كمجموع قيمة الخصوم القائمة 

الناتجة  الحصيلة  إلى  فيشار  المالية،  األصول  قيمة  مجموع  ناقصا 

كصافي الخصوم المالية.

المطالبة  المؤسسية  للوحدة  تتيح  االقتصادية  الملكية  حقوق   4

بالمنافع المصاحبة الستخدام األصول في سياق أي نشاط اقتصادي من 

واقع قبولها بالمخاطر المصاحبة.
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المالية ال تخضع ألي قيد وال شرط.5 وتوفر المطالبة المالية 

أو قد تكون مغلة  للقيمة،  للدائن، كأن تكون مستودعا  منافع 

للفائدة، أو غيرها من دخل الملكية، أو مكاسب الحيازة. وتتألف 

صناديق  وأسهم  الملكية  حصص  من  المالية  المطالبات 

االستثمار، وأدوات الدين، والمشتقات المالية وخيارات االكتتاب 

الممنوحة للموظفين، والذهب النقدي في شكل حسابات الذهب 

مطالبات  من  المالية  األصول  وتتألف  المخصصة.  غير 

مالية باإلضافة إلى سبائك الذهب الموجودة في حيازة 

السلطات النقدية كأصول احتياطية.

3-7 تمثل أدوات الدين وحصص الملكية وأسهم صناديق 

رأس المال أدوات مالية تنشأ عندما تقوم وحدة بتقديم أموال 

إلى  التجاري(  االئتمان  حالة  في  )كالسلع  أخرى  موارد  أي  أو 

تقديم عائد في  الثانية على  الوحدة  ثانية وتوافق هذه  وحدة 

المستقبل. وفي المقابل، تمثل المشتقات المالية أدوات مالية 

تنطوي عقودها األساسية على تحويل للمخاطر. ومن ثم، بدال 

من تقديم األموال أو الموارد األخرى، يتولى عقد المشتقة تحويل 

من  معين  بند  قيمة  في  تغيير  حدوث  ألثر  التعرض  احتمال 

طرف الى آخر دون إحداث تغيير في ملكية هذا البند.

3-8 وفي حاالت عديدة، يتم تحديد االلتزامات )والمطالبات 

المالية المقابلة( بوثائق رسمية تعبر عن العالقة بين الدائن 

والمدين. وفي حاالت أخرى، تحتسب االلتزامات لتوضيح الواقع 

االقتصادي األساسي للمعاملة، مثل خلق قرض افتراضي عند 

عن  النظر  وبغض  تمويلي.  تأجير  عقد  بموجب  أصل  اقتناء 

كيفية نشوء الخصم، يتم إفناء هذا الخصم عندما يسدد المدين 

المبلغ المتفق عليه في العقد.6 

3-9 وتعامل حصص الملكية وأسهم صناديق االستثمار 

التي تصدرها الشركات وأشكال التنظيمات القانونية المشابهة 

حائزو  كان  وإن  حتى  لها  المصدرة  الوحدات  على  كالتزامات 

سلفا  محددة  أو  ثابتة  نقدية  مطالبة  يملكون  ال  المطالبات 

على الشركة المعنية. غير أن حصص الملكية وأسهم صناديق 

االستثمار تمنح أصحابها الحق في الحصول على منافع في 

تكون  ما  وغالبا  أخرى،  ملكية  وتوزيعات  موزعة  أرباح  شكل 

وفي  الحيازة.  مكاسب  على  الحصول  انتظار  في  حيازتها 

حالة تصفية وحدة اإلصدار، تصبح األسهم وحصص الملكية 

األخرى مطالبات على القيمة المتبقية لتلك الوحدة بعد الوفاء 

بمطالبات جميع الدائنين.  

أو أي  3-10 وإذا قامت شركة عامة بإصدار رسمي ألسهم 

خصوما  األسهم  هذه  تصبح  الملكية،  حصص  من  آخر  شكل 

المالكة  األخرى  الوحدة  أو  للحكومة  وأصوال  الشركة  تلك  على 

أي  أصدرت  قد  العامة  الشركة  تكن  لم  إذا  أما  األسهم.  لتلك 

5  إضافة إلى ذلك، قد تكون هناك مطالبة مالية تمنح الدائن الحق في 

مطالبة المدين بالدفع. ورغم أن دفع المدين غير مشروط بالمطالبة، فإن 

مطالبة الدائن في حد ذاتها تكون استنسابية. 

6  يمكن إفناء الخصم بطرق أخرى، مثل قيام الدائن بإلغائه.

الملكية  حصص  احتساب  يتم  عندئذ  األسهم،  أنواع  من  نوع 

الموجودة، مما يمثل مطالبة وحدة القطاع العام على القيمة 

المتبقية من الشركة العامة.

الخصوم  سوى  العمومية  الميزانية  تتضمن  وال   11-3

)واألصول( الفعلية:7  

• فال يُعترف باألصول والخصوم المشروطة كأصول مالية 	

وخصوم قبل حدوث ظروف الوفاء بالشرط )الشروط(.

• ال تُسجل في نظم اإلحصاءات االقتصادية الكلية المبالغ 	

المجنبة في محاسبة األعمال التجارية كمخصصات 

لمواجهة االلتزامات المستقبلية للوحدة، سواء المؤكدة 

أو االحتمالية، أو لمواجهة نفقاتها المستقبلية. 

• وال تُسجل أي خصوم مقابل وعود الحكومة بدفع منافع 	

معاشات  مثل  المستقبل،  في  االجتماعي  الضمان 

التقاعد والرعاية الصحية )راجع الفقرة 80-2(.8

• االعتماد 	 وخطابات  االئتمان  خطوط  تضمن  وبينما 

ال  المستقبل،  في  األموال  توفير  باإلقراض  والتعهدات 

أن  إلى  أي أصل مالي )وخصم( في شكل قرض  ينشأ 

تُقدَّم األموال بالفعل.

• مدفوعات 	 المطلوب  غير  المساهم  المال  رأس  ويمثل 

محتملة ما لم يكن هناك التزام بدفع ذلك المبلغ.

• وال يُعترف بااللتزامات البيئية، وهي تقديرات محتملة 	

واإلغالق  البيئة،  تنظيف  لتكاليف  للقياس  قابلة 

بموجب مقتضيات بيئية، والتخلص من النفايات في 

المستقبل.

3-12 وال يعد الذهب النقدي في شكل سبائك مطالبة مالية، 

أن  غير  أخرى.  وحدة  أي  على  التزاما  يمثل  ال  أنه  يعني  مما 

الذهب النقدي يوفر منافع اقتصادية بوصفه مستودعا للقيمة 

كما يمكن استخدامه كوسيلة دفع لتسوية المطالبات المالية 

وتمويل أنواع أخرى من المعامالت. ونتيجة لذلك، جرى العرف 

على معاملة الذهب النقدي في شكل سبائك كأصول مالية. أما 

الذهب النقدي في شكل حسابات الذهب غير المخصصة فهو 

مطالبة مالية ومن ثم فإنه يمثل التزاما على وحدة أخرى في 

شكل عملة وودائع )راجع الفقرة 26-3(.9  

7  راجع أيضا المناقشة حول االلتزامات االحتمالية في الفصل الرابع، 

الفقرات 4-3 إلى 26-4.

8  غير أن منافع الضمان االجتماعي واجبة السداد ولم تسدد بعد تُدرج 

في الميزانية العمومية كحسابات مستحقة الدفع.

المبدأ، استبعاد  الثاني، ينبغي، من حيث  الفصل  لما ورد في  9  وفقا 

عنصر سبائك الذهب في الذهب النقدي عند حساب صافي الدين. غير أنه 

النقدي عند  للذهب  الكلي  المبلغ  العملي، استخدام  الواقع  قد يتعين، في 

حساب صافي الدين نظرا ألن معدي إحصاءات دين القطاع العام قد يتعذر 

عليهم استبعاد عنصر سبائك الذهب.
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اقتصادية  أصول  هي  المالية  غير  واألصول   13-3

الرئيسية  الفئات  يلي  وفيما  المالية.10  األصول  بخالف 

المعتادة من األصول غير المالية: األصول المنتَجة )كاألصول 

المنتَجة  غير  واألصول  والنفائس(11،  والمخزونات  الثابتة 

والتراخيص  اإليجار  وعقود  والعقود  الطبيعية  )كالموارد 

والسمعة التجارية واألصول التسويقية(. واألصول غير المالية 

هي مستودعات للقيمة وتوفر المنافع إما من خالل استخدامها 

في إنتاج السلع والخدمات أو في شكل دخل الملكية.

2- العالقة بين الميزانية العمومية والدين

3-14 يُعرَّف الدين في الفقرة 2-3 بأنه كل الخصوم التي 

تقتضي قيام المدين بأداء مدفوعات الفائدة أو المبلغ األصلي 

أو كليهما إلى الدائن في تاريخ محدد، أو أكثر، في المستقبل. 

في  الخصوم  كل  الكلية،  االقتصادية  اإلحصاءات  نظم  وفي 

حصص  باستثناء  دين،  بمثابة  هي  العمومية  الميزانية 

الملكية وأسهم صناديق االستثمار والمشتقات المالية وخيارات 

االكتتاب الممنوحة للموظفين.12 وال تعد االلتزامات االحتمالية 

بمثابة دين على الضامن، ما لم وإلى حين تستوفى مجموعة 

معينة من الشروط. وتتألف خصوم الدين من أدوات الدين التي 

تناقش تباعا فيما يلي.

العمومية  الميزانية  هيكل   1-3 الجدول  ويوضح   15-3

في نظام إحصاءات مالية الحكومة.13 ويالحظ أن أدوات الدين، 

وبنودها المقابلة المدرجة ضمن األصول المالية، مبينة بالخط 

العريض وتحتها خط.

3-16 ونظرا ألن أي أداة مالية تنشئ أصال ماليا وخصما، 

فمن الممكن استخدام نفس وصف األدوات بالنسبة لكليهما. 

وعلى سبيل التبسيط، فإن الوصف في هذا الفصل ال يشير إال 

إلى »أدوات الدين« ما لم تكن هناك ضرورة محددة لإلشارة إلى 

األصول المالية أو الخصوم.

10  ال تمثل األصول غير المالية، ضمنا، مطالبات على وحدات أخرى، 

تداول  قد يجري  المثال،  لها خصم مقابل. وعلى سبيل  يكون  ثم ال  ومن 

وال  المتداولة،  المالية  األصول  ألسواق  مماثلة  منظمة  أسواق  في  السلع 

يكون لها خصم مقابل.

والمعدات  والمعدات،  واآلالت  المباني،  الثابتة  األصول  أمثلة  من    11

وقواعد  الكمبيوتر،  وبرمجيات  المزروعة،  البيولوجية  والموارد  العسكرية، 

اإلنجاز،  قيد  واألعمال  واللوازم،  المواد  المخزونات  أمثلة  ومن  البيانات. 

المعادن  النفائس  أمثلة  ومن  واألرز.  كالحبوب  االستراتيجي  والمخزون 

بها  يحتفظ  التي  الفنية  القطع  من  وغيرها  والتحف،  النفيسة،  واألحجار 

أساسا كمستودعات للقيمة.

12  الذهب النقدي في شكل سبائك )أصل احتياطي( هو األصل المالي 

يعامل  الذي  اآلخر  النقدي  والذهب  مقابل.  خصم  له  ليس  الذي  الوحيد 

معاملة الخصم يكون في شكل عملة وودائع، ومن ثم يكون دينا.

13  تصنيفات األصول المالية والخصوم حسب األداة المالية تتبع نظام 

الحسابات القومية لعام 2008.

جيم: تصنيف أدوات الدين

التالية هي  الدين، فإن األدوات  إلى تعريف  3-17 استنادا 

من أدوات الدين:

• حقوق السحب الخاصة )SDRs(؛	

• العملة والودائع؛	

• سندات الدين؛	

• القروض؛	

• نظم التأمين ومعاشات التقاعد والضمانات الموحدة؛	

• حسابات أخرى مستحقة الدفع/القبض.	

3-18 ويستند تصنيف أدوات الدين، مثل تصنيفات جميع 

األدوات  سيولة  درجة  إلى  أساسا  والخصوم  المالية  األصول 

إليها  تستند  التي  والمدين  الدائن  بين  العالقات  تصف  التي 

تلك األدوات وكذلك الخصائص القانونية لتلك األدوات. ويشمل 

التداول  قابلية  مثل  خصائص  المالية  األداة  سيولة  مفهوم 

وقابلية نقل الملكية وقابلية التسويق وقابلية التحويل.

3-19 وباإلضافة إلى تصنيف أدوات الدين حسب خصائص 

اآلخر  الطرف  إقامة  حسب  أيضا  تصنف  فإنها  المالية،  األداة 

المالية والدائن في حالة  )المدين في حالة األصول  في األداة 

الخصوم(. ويرد تعريف اإلقامة في الفقرات 2-94 إلى 102-2.

في  اإلسالمية  المالية  األدوات  تصنيفات  وتناقش   20-3

دليل اإلحصاءات النقدية والمالية لعام 2000، الملحق الثاني، 

إحصاءات  كتيب  وفي  اإلسالمية،  المصرفية  األنشطة  بعنوان 

الثاني،  الملحق  الدين،  سندات  قضايا   — المالية  األوراق 

بعنوان سندات الدين اإلسالمية.

(SDRs) 1- حقوق السحب الخاصة

3-21 حقوق السحب الخاصة هي أصول احتياطية 

دولية أنشأها صندوق النقد الدولي ويخصصها ألعضائه 

إدارة  الموجودة. وتقوم  الرسمية  االحتياطيات  الستكمال 

حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي بتخصيص 

)يشار  الصندوق  للبلدان األعضاء في  الخاصة  السحب  حقوق 

إليها بصورة جماعية بالمشتركين(. وتمثل مخصصات حقوق 

على  الفائدة  وتستحق  العضو  للبلد  الخاصة خصما  السحب 

هذا الخصم.

حقوقا  الخاصة  السحب  حقوق  حيازات  وتمثل   22-3

غير مشروطة لكل بلد حائز للحصول على النقد األجنبي أو 

أصول احتياطية أخرى من أعضاء الصندوق اآلخرين. وتمثل 

هذه األصول المالية، التي تستحق عنها الفائدة، مطالبات 

ويجوز  الصندوق.  على  وليس  مجتمعين  المشتركين  على 
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أو  الخاصة  السحب  حقوق  من  حيازاته  كل  بيع  للمشترك 

على  المقابل  في  ويحصل  آخر  مشترك  إلى  منها  جانب 

ويجوز  األجنبي.  النقد  وخاصة  أخرى،  احتياطية  أصول 

في  الخاصة  السحب  حقوق  استخدام  أيضا  للمشتركين 

الوفاء بااللتزامات.

3-23 ويعامل إنشاء حقوق السحب الخاصة )المشار إليه 

حقوق  )إلغاء  وإفناؤها  الخاصة(  السحب  حقوق  بتخصيص 

ومراكز  المعامالت،  هذه  وتقيد  كمعامالت.  الخاصة(  السحب 

للمخصصات.  اإلجمالي  المبلغ  في  عنها،  الناتجة  األرصدة 

المشتركين  بين  الخاصة  السحب  حقوق  ملكية  نقل  ويمكن 

وغيرهم من الحائزين الرسميين. ويناقش الفصل الرابع قضايا 

تحديد  مثل  الخاصة،  السحب  بحقوق  تتعلق  أخرى  منهجية 

فيها  تقيد  التي  العام  القطاع  وحدة  في  المالية  الحسابات 

حيازات ومخصصات حقوق السحب الخاصة.

3-24 وإلى جانب دور حقوق السحب الخاصة كأحد أنواع 

األدوات المالية، يمكن استخدامها أيضا كوحدة حساب للتعبير 

عن أدوات دين أخرى.

2- العملة والودائع 

والمعدنية  الورقية  النقود  العملة من  تتألف   25-3

يصرح  التي  أو  والصادرة  الثابتة  االسمية  القيم  ذات 

الحكومة. وبينما يجوز  أو  المركزي  البنك  بإصدارها من 

العادة  في  يجوز  العملة كأصول، ال  القطاعات حيازة  لجميع 

بعض  وفي  والحكومة.  المركزية  البنوك  من  إال  العملة  إصدار 

البلدان، يمكن أن تقوم البنوك التجارية بإصدار العملة بتفويض 

من البنك المركزي أو الحكومة. وتمثل العملة خصما للوحدات 

التي تصدرها. وال تعامل العملة غير المصدرة والتي تحتفظ 

الجدول 3-1: الميزانية العمومية في إحصاءات مالية الحكومة

الميزانية العمومية الختاميةالميزانية العمومية االفتتاحية

 845 789األصول غير المالية

األصول المالية

الذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة

العملة والودائع

سندات الدين

القروض

حصص الملكية وأسهم صناديق االستثمار

نُظُم التأمين ومعاشات التقاعد والضمانات الموحدة

المشتقات المالية، وخيارات االكتتاب الممنوحة للموظفين

حسابات أخرى مستحقة القبض

396 

80  

150 

   صفر

115 

12  

20  

   صفر

19  

392 

81  

128 

6   

118 

13  

21  

   صفر

25  

الخصوم

حقوق السحب الخاصة

العملة والودائع

سندات الدين

القروض

حصص الملكية وأسهم صناديق االستثمار

نظم التأمين ومعاشات التقاعد والضمانات الموحدة

المشتقات المالية وخيارات االكتتاب الممنوحة للموظفين

حسابات أخرى مستحقة الدفع

687 

   صفر

102 

212 

328 

4   

19  

   صفر

22  

780 

   صفر

139 

253 

333 

4   

19  

   صفر

32  

 457 498صافي القيمة )مجموع األصول ناقصا مجموع الخصوم(

بعض بنود التذكرة:

صافي القيمة المالية )مجموع األصول المالية ناقصا مجموع الخصوم(

إجمالي الدين )خصوم الدين(

صافي الدين

291-

683 

299 

388-

776 

397 

البنود الموضوع تحتها خط ومكتوبة بالخط العريض هي أدوات دين وأصول مقابلة في أدوات الدين.

مالحظات:

في هذا المثال، يالحظ أن مجموع الخصوم هو 780 في الميزانية العمومية الختامية. و)إجمالي( الدين هو 776 في الميزانية العمومية الختامية، ويساوي مجموع الخصوم ما عدا حصص    •
الملكية وأسهم صناديق االستثمار والمشتقات المالية وخيارات االكتتاب الممنوحة للموظفين ]780 - 4 - صفر[.

ويالحظ أن صافي القيمة المالية هو -388 في الميزانية العمومية الختامية. وصافي الدين هو 397 في الميزانية العمومية الختامية، ويساوي إجمالي الدين البالغ 776 ناقصا األصول    •
المالية المقابلة البالغة 379 ]392 - 13 - صفر[.

ويالحظ أن األرقام المستخدمة في هذا المثال مستمدة من المثال الرقمي الوارد في نظام الحسابات القومية لعام 2008 لقطاع الحكومة العامة.   •
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بها وحدة القطاع العام معاملة األصل المالي لدى القطاع العام 

وال خصما للبنك المركزي. ويصنف الذهب والعمالت التذكارية 

أو كذهب نقدي، كأصول  التي ال يتم تداولها كعملة قانونية، 

غير مالية وليس كعملة.

المثبتة  المطالبات  جميع  هي  الودائع   26-3

بشهادات إيداع والمستحقة على شركات تلقي الودائع 

على  الحاالت  بعض  وفي  المركزي(  البنك  فيها  )بما 

الحكومة العامة والوحدات المؤسسية األخرى. وعادة ما 

الوديعة عقدا نمطيا يتاح للجمهور بوجه عام، ويسمح  تكون 

وحدات  تحتفظ  أن  ويجوز  المال.  من  محدد  غير  مبلغ  بإيداع 

القطاع العام بمجموعة متنوعة من الودائع كأصول، بما في 

ذلك الودائع بالعمالت األجنبية. ومن الممكن أيضا أن يكون لدى 

الوحدة الحكومية خصوما في شكل ودائع. وعلى سبيل المثال، 

قد تحتفظ محكمة أو سلطة ضريبية بوديعة ضمان لحين حل 

)كالبنك  المالية  العامة  الشركات  تتحمل  ما  وعادة  ما.  نزاع 

المركزي( خصوما في شكل ودائع، مستحقة لعدة جهات بما 

في ذلك الوحدات الحكومية. وقد يكون من المفيد التوسع في 

المحلية  إذا كانت مقومة بالعملة  الودائع حسب ما  تصنيف 

أو العملة األجنبية. وتعد الحسابات غير المخصصة للمعادن 

النفيسة من قبيل الودائع أيضا، باستثناء حسابات الذهب غير 

المخصصة التي تحتفظ بها السلطات النقدية كاحتياطيات، 

حيث تُدرج حيازة األصل ضمن الذهب النقدي، ويدرج الخصم 

المقابل ضمن الودائع )راجع أيضا الفقرة 3-12(.14 وقد تكون 

الودائع قابلة للنقل الى الغير أو غير قابلة للنقل.

الودائع  جميع  للنقل  القابلة  الودائع  تشمل   27-3

)1( القابلة للمبادلة عند الطلب بالقيمة االسمية )بدون 

ألداء  مباشرة  لالستخدام  القابلة  و)2(  قيد(  أو  غرامة 

مدفوعات للغير بشيك أو حوالة أو أمر تحويل بريدي أو  

قيد مدين/دائن مباشر أو أي تسهيل آخر من تسهيالت 

الدفع المباشر. أما الودائع غير القابلة للنقل فتشمل 

القابلة  الودائع  عدا  األخرى،  المالية  المطالبات  كل 

للنقل، المثبتة بشهادات إيداع.15 

3- سندات الدين 

3-28 سندات الدين هي أدوات مالية قابلة للتداول 

جدوال  عادة  السند  ويحدد  دين.  لوجود  كإثبات  تستخدم 

وحسابات  النقدي  الذهب  حول  تفصيلية  مناقشة  على  لالطالع    14

الذهب راجع الفقرات 5-74 إلى 5-77 من دليل ميزان المدفوعات ووضع 

االستثمار الدولي، الطبعة السادسة.

  (sight deposits) الطلب  تحت  الودائع  األخرى  الودائع  أمثلة  ومن    15

التي تسمح بالمسحوبات النقدية الفورية ولكنها ال تسمح بنقل الملكية 

األجل،  محددة  والودائع  االدخارية  والودائع  ثالث،  طرف  إلى  المباشر 

تندرج  التي  جدا  األجل  قصيرة  أو  واحدة  لليلة  الشراء  إعادة  واتفاقات 

تحت المقاييس الوطنية للنقود بمعناها الواسع، وودائع العملة األجنبية 

بالسياسة  يتعلق  كإجراء  األجنبي  النقد  استخدام  تقنين  بسبب  المجمدة 

الوطنية، ومركز االحتياطيات لدى صندوق النقد الدولي.

زمنيا لمدفوعات الفائدة وسداد أصل الدين. وفيما يلي أمثلة 

على سندات الدين:

• األذون؛	

• وشهادات القبول المصرفي؛	

• واألوراق التجارية؛	

• وشهادات اإليداع القابلة للتداول؛	

• القابلة 	 السندات  ومنها  المديونية،  وصكوك  والسندات 

للتحويل إلى أسهم؛

• والقروض التي أصبحت قابلة للتداول من حائز إلى آخر؛	

• واألسهم الممتازة غير المشاركة في توزيع األرباح؛	

• الدين 	 والتزامات  بأصول  المضمونة  المالية  واألوراق 

المضمونة بأصول؛

• واألدوات المشابهة المتداولة عادة في األسواق المالية.	

)قصيرة  مالية  أوراق  بأنها  األذون  وتُعرَّف   29-3

األجل في العادة( تعطي حاملها حقا غير مشروط في 

تاريخ معين.  ثابتة محددة في  الحصول على مبالغ 

وتصدر األذون ويجري تداولها عادة في أسواق منظمة وبخصم 

المتبقي  والوقت  الفائدة  سعر  حسب  الظاهرية  قيمتها  على 

وشهادات  الخزانة،  أذون  األذون،  أمثلة  ومن  استحقاقها.  حتى 

والسندات  المصرفي،  القبول  وشهادات  للتداول،  القابلة  اإليداع 

اإلذنية، واألوراق التجارية.

3-30 وينشأ القبول المصرفي عندما تصادق شركة 

أو  حوالة  على  معين،  رسم  استيفاء  مقابل  مالية، 

كمبيالة وعلى التعهد غير المشروط بدفع مبلغ محدد 

التجارة  عمليات  من  كبير  جانب  ويموَّل  محدد.  تاريخ  في 

المصرفي  القبول  شهادات  وتصنف  الطريقة.  بهذه  الدولية 

تحت فئة سندات الدين. ويمثل القبول المصرفي مطالبة غير 

جانب  من  مشروط  غير  والتزاما  حاملها  جانب  من  مشروطة 

الشركة المالية التي قبلته؛ ويمثل األصل المقابل لدى الشركة 

المالية مطالبة على عميلها. وتعامل شهادات القبول المصرفي 

كأصول مالية من وقت قبولها حتى وإن لم يتم تبادل أي أموال 

حتى مرحلة الحقة.

3-31 وتمثل السندات وصكوك المديونية أوراقا مالية 

على  الحصول  في  مشروط  غير  حقا  حاملها  تعطي 

تعاقديا  محددة  متغيرة  مدفوعات  أو  ثابتة  مدفوعات 

في تاريخ أو تواريخ محددة. وال يتوقف الدخل من الفائدة 

على أرباح المدينين.

الصفرية  القسائم  ذات  للسندات  وبالنسبة   32-3

فهي أوراق مالية طويلة األجل ال تنطوي على مدفوعات 

السند. وعلى غرار األوراق المالية قصيرة  دورية خالل أجل 

األجل، تباع هذه السندات بخصم ويحصل أصحابها على دفعة 
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أما سندات  المتجمعة عند االستحقاق.  الفائدة  واحدة تشمل 

الخصم الكبير فهي أوراق مالية طويلة األجل تستلزم 

سعر  ولكن  األداة،  أجل  خالل  دورية  قسيمة  مدفوعات 

سعر  عن  كثيرا  يقل  القسيمة  في  المحدد  الفائدة 

الفائدة السوقي وقت اإلصدار.

3-33 وال تصنف األدوات ذات المشتقات المتضمَّنة ضمن 

فئة المشتقات المالية. وإذا كانت األداة األولية، كورقة مالية أو 

قرض، تحتوي على أداة مشتقة متضمنة، يتم تقييم وتصنيف 

األداة وفقا لخصائصها األولية — حتى إذا كانت قيمة الورقة 

المالية والقروض  القرض مختلفة عن قيم األوراق  أو  المالية 

ذلك  أمثلة  ومن  المتضمنة.  المشتقة  األداة  بسبب  المشابهة 

سندات الشركات القابلة للتحويل إلى أسهم في نفس الشركة 

التحويل  خيار  تداول  حالة  وفي  السندات.  لحاملي  كخيار 

بصورة مستقلة، فإنه يعامل كأداة مستقلة، ويصنف كمشتقة 

مالية، وال يكون دينا.

الفقرة  )راجع  القروض  أن  نجد  معينة،  ظروف  وفي   34-3

إلى آخر يعاد  للتداول من حائز  التي أصبحت قابلة   )39-3

تصنيفها من قروض إلى سندات دين. وإلجراء هذا التعديل في 

التصنيف، ينبغي أن يكون هناك دليل على تداول هذه القروض 

في السوق الثانوية، بما في ذلك وجود صانعي السوق، وتواتر 

تسعير األداة، كالذي يستدل عليه من وجود فروق بين سعري 

الشراء والبيع.16 

توزيع  في  المشاركة  غير  الممتازة  واألسهم   35-3

األرباح هي األسهم التي تدر دخال ثابتا ولكنها ال تتيح 

المشاركة في توزيع القيمة الباقية لمؤسسة مساهمة 

الدين.  سندات  ضمن  األسهم  هذه  وتصنف  تصفيتها.  عند 

وينبغي أيضا تصنيف السندات القابلة للتحويل إلى حصص 

ملكية ضمن هذه الفئة قبل تاريخ تحويلها.

بأصول  المضمونة  المالية  األوراق  أما   36-3

ترتيبات  فهي  بأصول  المضمونة  الدين  والتزامات 

مضمونة  بموجبها  واألصل  الفائدة  مدفوعات  تكون 

بمدفوعات على أصول محددة أو تدفقات دخل محددة. 

وتعرف هذه العملية أيضا باسم »التوريق« )لالطالع على مزيد 

وتكون  الرابع(.   الفصل  راجع  الشأن،  هذا  في  التفاصيل  من 

متعددة  بأنواع  مضمونة  بأصول  المضمونة  المالية  األوراق 

بطاقات  وقروض  العقارية  الرهون  مثل  المالية،  األصول  من 

االئتمان، أو تدفقات اإليرادات الحكومية المستقبلية. وال تعترف 

المستقبلية  اإليرادات  ببعض  الكلية  االقتصادية  اإلحصاءات 

كأصل اقتصادي.

16  مثال على ذلك القرض المشترك، الذي تقدمه مجموعة من المقرضين 

وإذا  وإدارته.  وتنسيقه  بهيكلته  أكثر  أو  استثماري  أو  تجاري  بنك  ويقوم 

أصبح جزء من القرض المشترك متداوال على نطاق واسع فمن الممكن أن 

يستوفي هذا القرض شروط إعادة تصنيفه كورقة مالية. 

3-37 واألوراق المالية منزوعة القسائم هي األوراق المالية 

التي تم تحويلها من مبلغ أصلي ومدفوعات قسائم إلى 

سلسلة من السندات ذات قسائم صفرية، ولها مجموعة من 

آجال االستحقاق تتوافق مع تاريخ )تواريخ( دفع القسائم 

وتاريخ استرداد المبلغ األصلي )المبالغ األصلية(. والغرض 

من نزع القسائم هو تلبية تفضيالت المستثمرين لتدفقات نقدية 

المالية  للورقة  النقدية  التدفقات  معينة بطرق مختلفة عن مزيج 

األصلية. وهناك حالتان لألوراق المالية منزوعة القسائم، هما:

• واستخدمها 	 األصلية  المالية  األوراق  ثالث  طرف  اقتنى  إذا 

هذه  وفي  القسائم.  منزوعة  المالية  األوراق  إصدار  لضمان 

الحالة يتم جمع أموال جديدة وتنشأ أداة مالية جديدة. 

• إذا لم يتم جمع أموال جديدة وقامت جهة اإلصدار، أو وكالؤها 	

يعملون  الذين  القسائم(  منزوعة  المالية  األوراق  )كوسطاء 

المالية  األوراق  على  المدفوعات  قسائم  بنزع  بموافقتها، 

ال  الحالة،  هذه  وفي  مستقلة.  بصورة  وتسويقها  األصلية 

تنشأ أداة جديدة.

3-38 واألوراق المالية المربوطة بمؤشر هي أدوات يتم 

ربط قيمة مدفوعات قسائمها )الفائدة( أو األصل أو كليهما 

ببند آخر، كمؤشر أسعار أو سعر سلعة أساسية. وتصنف 

هذه األوراق المالية ضمن األدوات ذات سعر الفائدة المتغير. ويتناول 

الفائدة في حالة  المتعلقة بقياس  الثاني القضايا  مرفق الفصل 

األوراق المالية المربوطة بمؤشر.

4- القروض 

3-39 القرض هو أداة مالية تنشأ عندما يقرض دائن ما 

أمواال بصورة مباشرة  إلى مدين ما، ويحصل على وثيقة 

الفئة  هذه  وتتضمن  لألصل.17  كإثبات  للتداول  قابلة  غير 

والقروض  العقارية،  والقروض  المكشوف،  المسحوبة على  المبالغ 

إعادة  واتفاقات  والسُلف،  التجارية  االئتمانات  لتمويل  الممنوحة 

التأجير  عقود  عن  الناشئة  والخصوم  المالية  واألصول  الشراء، 

أو  الدولي  النقد  صندوق  على  القائمة  والمطالبات  التمويلي، 

التجاري  االئتمان  أما  قروض.  شكل  في  له  المستحقة  االلتزامات 

والسلف والحسابات مستحقة الدفع/القبض المماثلة فهي ليست 

قروضا )راجع الفقرتين 3-64 و3-65(. أما القروض التي أصبحت 

قابلة للتسويق في األسواق الثانوية فينبغي إعادة تصنيفها ضمن 

كان  إذا  أنه  غير  الفقرة 34-3(.  )راجع  األسهم  عدا  المالية  األوراق 

يجري تداول القرض أحيانا فقط، فال يعاد تصنيفه تحت سندات 

الدين. 

قيمة  احتساب  على  التمويلي  التأجير  عقد  وينطوي   40-3

القرض.18 فعند اقتناء سلع بموجب عقد تأجير تمويلي، يُفترض 

الوارد في  القرض والوديعة على أساس الوصف  التمييز بين  17  يقوم 

المستندات المستخدمة إلثباتهما.

18  عقد التأجير التمويلي هو عقد يقوم بموجبه المؤجر بصفته 

ملكية  ومزايا  مخاطر  غالبية  بتحويل  لألصل  القانوني  المالك 

األصل للمستأجر.
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أن المستأجر هو المالك، رغم أن السلعة المؤجرة تظل من الناحية 

القانونية مملوكة للمؤجر. ويرجع السبب في ذلك النتقال مخاطر 

الملكية ومزاياها بحكم الواقع إلى المستأجر. ويعتبر تغير الملكية 

هنا مموال بقرض محتسب هو بمثابة أصل للمؤجر وخصم على 

المستأجر.

ترتيب  المالية هو  األوراق  إعادة شراء  واتفاق   41-3

مع  محدد  بسعر  نقدا  مالية  أوراق  بيع  بموجبه  يتم 

االلتزام بإعادة شراء نفس األوراق المالية أو أوراق مالية 

تاريخ مستقبلي محدد  في  إما  ثابت  بسعر  مشابهة 

تاريخ  أيام من  أو بضعة  يوم  بعد  الغالب  في  )يكون 

الطبيعة  وتتمثل   19 مفتوح.  استحقاق  بأجل  أو  االتفاق( 

االقتصادية للمعاملة في النظر الى هذا اإلتفاق كقرض معزز 

بضمان إضافي )أو وديعة20( ألن مخاطر ملكية األوراق المالية 

ومزاياها تبقى لدى المالك األصلي )أي مقدم األوراق المالية(. 

وبالتالي فإن األموال المقدمة من متلقي األوراق المالية )مقدم 

تعامل كقرض  النقد(  )متلقي  المالية  األوراق  إلى مقدم  النقد( 

وتظل األوراق المالية األساسية مدرجة في الميزانية العمومية 

لمقدم األوراق المالية، رغم التغير القانوني في الملكية.

يقوم  ترتيب  فهو  المالية  األوراق  إقراض  أما   42-3

بموجبه حائز األوراق المالية بتحويل أوراق مالية إلى 

طرف آخر )متلقي األوراق المالية(، شريطة النص على 

إعادة نفس األوراق المالية أو أوراق مالية مشابهة في 

تاريخ محدد أو عند الطلب. وعلى غرار اتفاقات إعادة الشراء، 

قدم  وإذا  األصلي.  المالك  لدى  وفائدتها  الملكية  مخاطر  تظل 

متلقي األوراق المالية نقدا كضمان إضافي، يصبح هذا الترتيب 

اتفاق إعادة شراء )راجع الفقرة 3-41(. وإذا قدم متلقي األوراق 

المالية ضمانا بخالف النقد، ال تقيد عندئذ أي معاملة. وفي 

الميزانية  في  مقيدة  المعنية  المالية  األوراق  تظل  الحالتين، 

العمومية للمالك األصلي.

آني   تبادل  على  الذهب  مبادلة  وتنطوي   43-3

للذهب بودائع بالنقد األجنبي مع االتفاق على إجراء 

معاملة مقابلة في تاريخ متفق عليه في المستقبل 

وبسعر الذهب المتفق عليه. وال يقوم متلقي الذهب )مقدم 

النقد( في العادة بقيد الذهب في ميزانيته العمومية، بينما ال 

يقوم مقدم الذهب )متلقي النقد( بإلغاء قيد الذهب من ميزانيته 

العمومية. وعلى هذا النحو، فإن المعاملة تكون شبيهة باتفاق 

بضمان.  معززة  وديعة  أو  كقرض  قيدها  ويجب  الشراء  إعادة 

المالية  األوراق  إعادة شراء  باتفاقات  الذهب شبيهة  فمبادالت 

الذهب بنفس  الذهب. وتنشأ قروض  فيما عدا أن الضمان هو 

طريقة إقراض األوراق المالية وينبغي معاملتها بنفس الطريقة.

على  يوميا  الطرفان  يتفق  عندما  مفتوحا  االستحقاق  أجل  يكون    19

تجديد أو إنهاء االتفاق.

20  ينبغي تصنيف اتفاقات إعادة الشراء المشمولة في التعريف الوطني 

اتفاقات  أما  للنقل.  قابلة  غير  ودائع  باعتبارها  الواسع  بمعناها  للنقود 

إعادة شراء األوراق المالية األخرى فينبغي تصنيفها تحت فئة القروض.

3-44 والمبادلة خارج السوق هي مبادلة21  تصدر عند 

نشأتها بقيمة غير صفرية نتيجة تحديد األسعار المرجعية 

على نحو مختلف عن األسعار السوقية الجارية، أي »خارج 

السوق«. ويترتب على مثل هذه المبادلة أن يقوم أحد الطرفين بدفع 

المبادلة  اآلخر. وتتسم  الطرف  إلى  البداية عادة،  مبلغ مقطوع، في 

)أي  االقتراض  المزيج بين  اقتصادية تعادل  السوق بطبيعة  خارج 

)مشتقة  السوق  داخل  ومبادلة  قرض،  شكل  في  المقطوع(،  المبلغ 

مالية(. ويمثل عنصر القرض في المبادلة خارج السوق دينا، وإذا 

تلقت إحدى وحدات القطاع العام المبلغ المقطوع، فإن هذا القرض 

يصبح جزءا من دين القطاع العام. ولالطالع على مزيد من التفاصيل، 

راجع الفصل الرابع، الفقرات 4-127 إلى 131-4.

5- نظم التأمين ومعاشات التقاعد والضمانات 

الموحدة

والضمانات  التقاعد  ومعاشات  التأمين  نظم  تشمل   45-3

الموحدة ما يلي:

• االحتياطيات الفنية للتأمين على غير الحياة؛	

• ومستحقات التأمين على الحياة والتأمين االدخاري؛	

• ومستحقات التقاعد؛	

• ومطالبات صناديق التقاعد على مديري معاشات التقاعد؛	

• ومخصصات تغطية المطالبات المشمولة بضمانات موحدة.	

والمخصصات  والمستحقات  االحتياطيات  هذه  وتقيد   46-3

تأمين  شركة  بوصفها  العام  القطاع  وحدات  إحدى  على  كخصوم 

أو صندوق تقاعد أو جهة إصدار ضمانات موحدة، وأصول مقابلة 

الشركات  تكون  ما  وعادة  المستفيدين.  أو  التأمين  وثائق  لحملة 

العامة المالية هي التي تشارك في نظم التأمين. وقد تتحمل وحدات 

والمستحقات  االحتياطيات  هذه  عن  الخصوم  العامة  الحكومة 

على  التأمين  نظم  عن  المسؤولة  الجهات  وعن  والمخصصات 

ونظم  الممولة،  غير  أو  المستقلة  غير  التقاعد  ونظم  الحياة،  غير 

الضمانات الموحدة.22  

ألنواع  موجزة  تعريفات  التالية  الفقرات  في  ونستعرض   47-3

االحتياطيات والمستحقات والمخصصات السارية في نظم التأمين 

المسائل  هذه  وتناقش  الموحدة.  والضمانات  التقاعد  ومعاشات 

القومية  الحسابات  السابع عشر من نظام  الفصل  بالتفصيل في 

إلى   135-2 الفقرات  في  تقييمها  طرق  تناقش  كما   2008 لعام 

2-138 في الفصل الثاني من هذا الدليل.

العقد، وفق شروط  قيام طرفي  المبادلة على  ينطوي عقد    21

معدة سلفا، بتبادل تدفقات نقدية تستند إلى األسعار المرجعية 

للبنود المتضمنة في العقد.

تتعلق  التزامات  العامة  الحكومة  تتحمل  أن  المرجح  غير  من    22

إذا كانت تقدم مزايا هذه  إال  التأمين االدخاري،  أو  الحياة  بالتأمين على 

النظم لموظفيها.
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أ- االحتياطيات الفنية للتأمين على غير الحياة

غير  على  للتأمين  الفنية  االحتياطيات  تشمل   48-3

الحياة )1( المدفوعات المسبقة لصافي أقساط التأمين على 

القائمة  الحياة، و)2( احتياطيات للوفاء بالمطالبات  غير 

للتأمين على غير الحياة. وبعبارة أخرى، تتألف االحتياطيات 

الفنية للتأمين على غير الحياة من األقساط المدفوعة لكنها غير 

التي  والمطالبات  المكتسبة(  )وتعرف باألقساط غير  مكتسبة بعد 

استحقت لكنها لم تسدد بعد.23 

3-49 وتدفع األقساط عادة في بداية الفترة المشمولة في وثيقة 

األقساط  تصبح  االستحقاق،  أساس  على  القيد  وبموجب  التأمين. 

مكتسبة خالل فترة التأمين، بحيث ينطوي المبلغ المدفوع مبدئيا 

لمواجهة  احتياطيات  أيضا  أو مقدم. ويتضمن  على دفعة مسبقة 

المخاطر السارية.

3-50 وتمثل احتياطيات تغطية مطالبات التأمين القائمة تلك 

من  سداده  تتوقع  ما  لتغطية  التأمين  شركة  تقررها  التي  المبالغ 

مبالغ نتيجة أحداث وقعت بالفعل لكن المطالبات المترتبة عليها 

التسوية،  كاحتياطيات  أخرى،  احتياطيات  وهناك  بعد.  تسدد  لم 

يمكن لشركات التأمين أن تقرر قيدها. غير أن هذه االحتياطيات ال 

تدرج كخصوم )وأصول مقابلة( إال عندما يكون هناك حدث منشئ 

لخصم. وبخالف ذلك، فإن احتياطيات التسوية تكون بمثابة قيود 

محاسبية داخلية لشركة التأمين وتمثل وفورات لتغطية ما قد يقع 

مقابلة  مطالبات  أي  تمثل  ال  وبالتالي  منتظرة،  غير  كوارث  من 

قائمة لحملة الوثائق.

ب- مستحقات التأمين على الحياة والتأمين االدخاري

3-51 مستحقات التأمين على الحياة والتأمين االدخاري 

هي مطالبات مالية مستحقة لحملة وثائق التأمين على 

مؤسسة ما تقدم خدمات التأمين على الحياة أو التأمين 

االدخاري. 

3-52 وتتألف هذه الفئة من احتياطيات شركات التأمين على 

لتغطية  والالزمة  االدخاري  التأمين  تقديم خدمات  الحياة وهيئات 

وثائق  لحملة  المستحقة  وااللتزامات  مسبقا  المدفوعة  األقساط 

التأمين على الحياة والمستفيدين من التأمين االدخاري.  وتُستخدم 

مستحقات التأمين على الحياة والتأمين االدخاري في تقديم مزايا 

عند  المستفيدين  تعويض  أو  الوثيقة،  انتهاء  عند  الوثائق  لحملة 

المساهمين.  أموال  عن  يتم فصلها  وبالتالي  الوثائق،  وفاة حملة 

وأصوال  التأمين  شركات  على  خصوما  المستحقات  هذه  وتعتبر 

لحملة الوثائق والمستفيدين. أما مستحقات التأمين االدخاري فهي 

الحساب االكتواري للقيمة الحاضرة للتعهدات بدفع دخل مستقبلي 

حتى وفاة المستفيدين. 

يكون  أن  أو  نزاع  موضع  المبلغ  يكون  التي  الحاالت  ذلك  ويشمل    23

الحدث المؤدي إلى نشوء المطالبة قد وقع لكن لم يتم اإلبالغ بوقوعه بعد 

)وتسمى المطالبات القائمة(.

ج- مستحقات التقاعد

مالية  مطالبات  هي  التقاعد  مستحقات   53-3

مستحقة للمتقاعدين الحاليين والمستقبليين إما على 

صاحب العمل أو على صندوق يحدده صاحب العمل 

لدفع معاشات التقاعد المكتسبة وذلك في إطار اتفاق 

لدفع التعويضات بين صاحب العمل والموظف. وتعتمد 

طبيعة هذه المطالبات، والخصوم المقابلة على الوحدات التي 

تدير صناديق التقاعد، على نوع المنافع المتعهد بها.

3-54 وأهم نوعين من نظم معاشات التقاعد هما النظم 

المحددة.  االشتراكات  ذات  والنظم  المحددة  المزايا  ذات 

24 وفي النظم ذات المزايا المحددة يكون مستوى مزايا التقاعد 

المشتركين وأفراد  العمل لموظفيهم  التي يتعهد بها أصحاب 

أسرهم مضمونا، وعادة ما تحدده صيغة تستند إلى مدة خدمة 

المحددة،  االشتراكات  ذات  النظم  وفي  ورواتبهم.  المشتركين 

في  العمل  صاحب  يدفعها  التي  االشتراكات  مستوى  يكون 

الصندوق مضمونا، لكن المستحقات التي سيتم دفعها تتوقف 

على رصيد األصول لدى الصندوق.

3-55 وقد تتولى إحدى شركات التأمين العامة أو الخاصة 

وحدة  عن  نيابة  العام  القطاع  موظفي  تقاعد  صندوق  إدارة 

تنظيمه  العام  القطاع  وحدة  تتولى  أو  المعنية،  العام  القطاع 

وإدارته كصندوق تقاعد مستقل أو غير مستقل. وتنشأ القيمة 

شركة  تديره  الذي  التقاعد  لنظام  سالبة،  أم  موجبة  الصافية، 

التأمين أو الذي يعمل كصندوق تقاعد مستقل، إذا زادت أصول 

الصندوق أو انخفضت عن خصومه الالزمة للوفاء بمستحقات 

األخرى،  العامة  للشركات  بالنسبة  الحال  هو  وكما  التقاعد. 

أو أصحاب  العمل  الصافية ملكا لصاحب  القيمة  تبقى هذه 

غير  التقاعد  صندوق  يعد  وال  الصندوق.  أنشأوا  الذين  العمل 

المستقل وحدة مستقلة، وإنما تؤول أصوله إلى صاحب العمل. 

الذي  العمل  صاحب  على  مطالبة  للموظفين  تنشأ  ذلك،  ومع 

يتولى إدارة الصندوق غير المستقل، وينشأ على صاحب العمل 

التزام يساوي القيمة الحاضرة للمستحقات المتعهد بها.

3-56 وإلى جانب خصوم صناديق التقاعد، تتضمن هذه 

الفئة أيضا خصوم نظم التقاعد غير الممولة.  وال بد أن يكون 

لتنظيم  خاضعا  طبيعته،  بحكم  الممول،  غير  التقاعد  نظام 

وإدارة صاحب العمل الذي قد يكون وحدة من وحدات الحكومة 

العامة أو شركة عامة.

نظم  فإن  االجتماعي،25  الضمان  نظم  حالة  وفي   57-3

إحصاءات االقتصاد الكلي ال تدرج أي خصوم مقابل تعهدات 

في  المنافع  من  وغيرها  التقاعد  معاشات  بدفع  الحكومة 

صندوق  في  األصول  مستوى  عن  النظر  بغض  المستقبل، 

»نظم  باسم  أيضا  معروفة  المحددة  االشتراكات  ذات  التقاعد  نظم    24

الشراء النقدي«.

25  يرد تعريف نظم الضمان االجتماعي في الفصل الثاني، في الفقرتين 

2-44 و45-2.
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الضمان االجتماعي أو الحسابات المنفصلة األخرى.26 وتصنف 

الخصوم المتعلقة بأداء مدفوعات المزايا التي استحقت لكنها 

أما  الدفع.  مستحقة  أخرى  حسابات  باعتبارها  بعد  تسدد  لم 

في حالة صندوق الضمان االجتماعي الذي يعمل أيضا كنظام 

للتقاعد )كما هو الحال أحيانا بالنسبة لمزايا موظفي الحكومة 

ضمن  تُدرج  التقاعدية  التعهدات  فإن  والسابقين(،  الحاليين 

مستحقات التقاعد، وليس ضمن تعهدات الضمان االجتماعي 

في صندوق التقاعد.

3-58 وباإلضافة إلى معاشات التقاعد، قد تحتفظ بعض 

بمزايا  المتعلقة  كالخصوم  صلة،  ذات  أخرى  بخصوم  النظم 

الرعاية الصحية، وتدرج تحت مستحقات المزايا غير التقاعدية. 

وباإلضافة إلى خصوم مستحقات التقاعد المقيدة في صندوق 

أن  يمكن  التقاعد  صندوق  فإن  المستفيدين،  لصالح  التقاعد 

يقيد في بعض األحيان مطالبات على صاحب العمل، أو أي 

نظام  إدارة  آخر كالمسؤول عن  أي طرف  أو  أخرى،  راعية  جهة 

أي  أو  الراعية  الجهة  تقيد  أن  أخرى، يجوز  التقاعد. ومن جهة 

وتصنف  الصندوق.  لدى  الفائض  على  مطالبة  آخر  مسؤول 

مثل هذه المطالبات كمطالبات صناديق التقاعد على الجهات 

والضمانات  التقاعد  ومعاشات  التأمين  نظم  تحت  الراعية 

الموحدة.

قياس  عند  مختلفة  وأساليب  افتراضات  وتطبق   59-3

مستحقات صناديق التقاعد، لذا ينبغي بيان طبيعة التغطية 

والتقديرات في البيانات الوصفية المصاحبة إلحصاءات الدين.

د- مطالبات صناديق التقاعد على مديري معاشات 

التقاعد

إلدارة  ثالث  طرف  مع  عمل  صاحب  يتعاقد  قد   60-3

صناديق تقاعد لموظفيه. وإذا استمر صاحب العمل في تحديد 

شروط نظم التقاعد واحتفظ بمسؤوليته عن أي عجز في التمويل 

يوصف  فإنه  التمويل،  في  فائض  بأي  االحتفاظ  في  وبحقه 

بأنه مدير التقاعد وتوصف الوحدة التي تعمل تحت إدارة مدير 

التقاعد بالمسؤول اإلداري لنظام التقاعد. وإذا كان االتفاق بين 

صاحب العمل والطرف الثالث يتمثل في قيام صاحب العمل 

التمويل  المتعلقة بأي عجز في  المخاطر والمسؤوليات  بنقل 

إلى الطرف الثالث في مقابل حق الطرف الثالث في االحتفاظ 

بأي فائض في التمويل، فإن هذا الطرف الثالث يصبح مدير 

التقاعد والوحدة اإلدارية لنظام التقاعد في آن واحد.

عن  مختلفة  وحدة  التقاعد  مدير  يكون  وعندما   61-3

مدير  احتفاظ  من  ذلك  على  يترتب  ما  مع  اإلداري،  المسؤول 

التقاعد بالمسؤولية عن أي عجز أو المطالبة بأي فائض، فإن 

منافع  بإدراج  التزامات  الحكومة  مالية  إحصاءات  دليل  يتضمن    26

وبالنسبة  العمومية.  الميزانية  في  للتذكرة  كبند  االجتماعي  الضمان 

بالفعل بموجب  المكتسبة  االجتماعي  الضمان  لمنافع  الحاضرة  للقيمة 

فينبغي  المستقبل،  في  السداد  واجبة  ولكنها  القائمة  واللوائح  القوانين 

حسابها على نحو مماثل لحساب خصوم برنامج صاحب العمل للتقاعد.

مطالبة صندوق التقاعد على مدير التقاعد تدرج تحت العنوان 

الفرعي أعاله. )وإذا كان صندوق التقاعد يحقق دخال استثماريا 

من مستحقات التقاعد الموجودة بحوزته بقدر أكبر مما يلزم 

الدفع  مستحق  الفرق  وكان  المستحقات  في  الزيادة  لتغطية 

على  مطالبة  عندئذ  يقيد  التقاعد  مدير  فإن  التقاعد،  لمدير 

صندوق التقاعد(.

هـ - مخصصات تغطية المطالبات المشمولة 

بضمانات موحدة

الضمانات  تلك  هي  الموحدة  الضمانات   62-3

حد  إلى  صغيرة  وبمبالغ  كبيرة،  بأعداد  تصدر  التي 

ما في العادة، وبنفس المواصفات.27  وهناك ثالثة أطراف 

والمقرض  )المدين(،  المقترض  الترتيبات،  هذه  في  مشاركة 

المقرض في عقد  أو  المقترض  يدخل  وقد  والضامن.  )الدائن(، 

عدم  حالة  في  المقرض  إلى  بالسداد  يقوم  لكي  الضامن  مع 

الصادرات،  ائتمان  ذلك ضمانات  أمثلة  ومن  المقترض.  سداد 

وضمانات الودائع، وضمانات قروض الطالب. ورغم عدم إمكان 

ألي  بالنسبة  السداد  عن  المقترض  توقف  احتمال  من  التأكد 

قرض، فمن الممارسات المتعارف عليها وضع تقديرات للنسبة 

المئوية للتوقف عن السداد28 اعتمادا على تجربة مجموعة من 

تجارية  أطر  وفق  يعمل  الضامن  كان  وإذا  المماثلة.  القروض 

خالصة، فمن المتوقع أن يتم تحصيل جميع الرسوم، مضافا 

احتياطيات،  وأي  الرسوم  عن  المكتسب  الملكية  دخل  إليها 

لتغطية حاالت التوقف عن السداد في العقود القائمة باإلضافة 

المتبع  النموذج  نفس  هو  وهذا  ربح.  وتحقيق  التكاليف  إلى 

مماثلة  معالجة  هناك  أن  كما  الحياة  غير  على  التأمين  في 

تعتمد مع هذه »الضمانات الموحدة«. وينطوي هذا األمر على 

إدراج معامالت وبنود ميزانية عمومية بالتوازي مع المعامالت 

والبنود المعنية بالتأمين على غير الحياة.

3-63 وقد تقوم مؤسسة مالية بتقديم الضمانات الموحدة، 

التأمين،  الحصر، شركات  ال  المثال  على سبيل  ذلك،  في  بما 

)لكن  الممكن  الحكومية. ومن  الوحدات  تقدمها  أن  يمكن  كما 

بتقديم هذه  المالية  غير  الشركات  تقوم  أن  المرجح(  غير  من 

األنواع من الضمانات. وعندما تقدم وحدة ما ضمانات موحدة 

عن القروض، فإنها تحصل رسومًا مقابل هذه الخدمة وتتحمل 

الخصوم لتلبية المطالبة بدفع الضمان.

27  وفي المقابل، فإن الضمانات التي تمنح مرة واحدة هي ضمانات 

فردية، وال يسع الضامن أن يضع تقديرا موثوقا الحتماالت طلب الضمان. 

مرة  تمنح  التي  الضمانات  تعتبر  ال  الحاالت،  جميع  وفي  لذلك،  ونتيجة 

واحدة بمثابة دين على الضامن )ما لم يتم طلب هذه الضمانات ولحين 

طلبها(. راجع الفقرتين 4-15 و4-16 في الفصل الرابع.

28  يحدد معدل التوقف عن السداد خصوم الدين الناشئة عن الضمانات 

الموحدة.
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إحصاءات دين القطاع العام - مرشد لمعديها ومستخدميها

6- الحسابات األخرى مستحقة الدفع/القبض

الدفع/ مستحقة  األخرى  الحسابات  تتألف   64-3

متنوعة  وبنود  والسُلف  التجاري  االئتمان  من  القبض 

أخرى مستحقة القبض أو الدفع. ويشمل االئتمان التجاري 

الممنوح  التجاري  االئتمان   )1( الموردين(  )ائتمان  والسلف 

قيد  السلف لألعمال  و)2(  والخدمات،  السلع  لمشتري  مباشرة 

اإلنجاز أو المقرر إنجازها، مثل المدفوعات المرحلية التي تؤدى 

أثناء أعمال البناء مقدما على ما يجري تنفيذه من أعمال، أو 

السداد المسبق لثمن السلع والخدمات. وينشأ هذا االئتمان من 

المقصود  التمديد  المدفوعات، ومن  تلقي  المعتاد في  التأخر 

يتضمن  وال  المبيعات.  لتمويل  البائع  يقدمه  الذي  لالئتمان 

االئتمان التجاري المقدم من بائعي السلع والخدمات القروض 

أو سندات الدين أو الخصوم األخرى التي تقدمها أطراف ثالثة 

لتمويل التجارة. وإذا أصدرت وحدة حكومية سندا إذنيا أو ورقة 

مالية أخرى لتوحيد المدفوعات المستحقة عن عدة ائتمانات 

تجارية، يصنف هذا السند اإلذني أو هذه الورقة المالية كسند 

دين.

مستحقة  المتنوعة  األخرى  الحسابات  وتتضمن   65-3

واألرباح  المدفوعة،  غير  المستحقة  الضرائب  الدفع/القبض 

األوراق  ومبيعات  ومشتريات  الملكية،  حصص  عن  الموزعة 

االجتماعية،  والمساهمات  والرواتب،  واألجور  والريع،  المالية، 

والمنافع االجتماعية، وبنود مماثلة. وتتضمن كذلك المدفوعات 

التي لم تستحق بعد، مثل مدفوعات الضرائب المسبقة. وينبغي 

من حيث المبدأ أال تدرج الفائدة المستحقة غير المدفوعة ضمن 

هذه الفئة، وإنما تضاف إلى أصل الدين. وينبغي اإلشارة بصفة 

مستقلة إلى الضرائب مستحقة القبض و/ أو األجور مستحقة 

الدفع إذا كانت المبالغ كبيرة.

بحكم  الدفع/القبض،  مستحقة  الحسابات  وتندرج   66-3

تعريفها، تحت مفهوم االستحقاق وليس لها وجود في النظام 

المحاسبي الذي يستخدم أساس نقدي خالص في القيد.

دال- تصنيف الطرف المقابل حسب القطاع 

المؤسسي

على  الدين  أدوات  تصنيفات  السابق  القسم  تناول   67-3

أساس خصائص األدوات التي تستند إليها المطالبة. ولتفهم 

أكثر  العام على نحو  القطاع  أو  العامة  الحكومة  طبيعة دين 

عمقا، هناك أهمية أيضا لتفهم طبيعة األطراف المقابلة لهذه 

تحليل  ويمثل  الحائزة.29  األطراف  أي   — المالية  العالقات 

القطاعات االقتصادية التي تقدم التمويل )أي مصادر التمويل( 

مكمال  تحليال  العام  القطاع  أو  العامة  الحكومة  لعمليات 

يمكن  لذلك،  ونتيجة  الدين.  أدوات  بجميع  يرتبطان  طرفان  هناك    29

الدائنة  والجهات  الدين  أدوات  إصدار  جهات  بين  مقارن  تصنيف  إجراء 

لألصول  بالنسبة  مستقلة  بصفة  البيانات  هذه  إعداد  وينبغي  المقابلة. 

المالية والخصوم.

الدائن  عالقات  وتعد  المستخدمة.  الدين  أدوات  نوع  لتحليل 

في  أساسيا  عامال  الفرعية  القطاعات  بين  القائمة  والمدين 

سبيل توحيد إحصاءات دين القطاع العام على النحو المالئم. 

وسوف يكون من الضروري تصنيف الدين حسب طبيعة الطرف 

المقابل سواء كان شركة عامة أو خاصة غير مالية أو مالية، 

على التوالي، حتى يتسنى إعداد إحصاءات موحدة دقيقة لدين 

القطاع العام.

3-68 وبالنسبة ألدوات الدين التي تمثل مطالبات وحدات 

مؤسسية مقيمة، يمكن تصنيف الطرف الثاني في هذه األدوات 

ضمن القطاعات المؤسسية التالية:

• الحكومة العامة؛	

• البنك المركزي؛	

• شركات تلقي الودائع عدا البنك المركزي؛	

• الشركات العامة لتلقي الودائع عدا البنك المركزي	

• الشركات الخاصة لتلقي الودائع عدا البنك المركزي	

• الشركات المالية األخرى؛30	

• الشركات العامة المالية األخرى	

• الشركات الخاصة المالية األخرى	

• الشركات غير المالية؛ 	

• الشركات العامة غير المالية	

• الشركات الخاصة غير المالية	

• التي 	 للربح  الهادفة  غير  والمؤسسات  المعيشية  األسر 

تخدم األسر المعيشية.

لغير  مطالبات  تمثل  التي  الدين  ألدوات  وبالنسبة   69-3

المقيمين، فإن الطرف الثاني في هذه األدوات قد يكون:

• الحكومة العامة؛	

• أو البنوك المركزية؛	

• أو المنظمات الدولية؛	

• أو الشركات المالية غير المصنفة في أي موضع آخر؛	

• أو غير المقيمين اآلخرين.	

تعاريف  المرشد  هذا  من  الثاني  الفصل  ويعرض   70-3

القطاعات المؤسسية، وتناقش باستفاضة في الفصل الثاني 

نظام  الرابع من  الحكومة والفصل  دليل إحصاءات مالية  من 

من  السابع  الفصل  ويناقش   .2008 لعام  القومية  الحسابات 

هذا المرشد المسائل المتعلقة بتحديد األطراف المقابلة سندات 

الدين المتداولة. 

30  وهي الشركات المالية بخالف شركات تلقي الودائع.
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الفصل 3   ♦   تحديد أدوات الدين والقطاعات المؤسسية

تعريفا  و42-3   41-3 الفقرتان  وتتضمن   71-3

التفاقات إعادة الشراء وإقراض األوراق المالية. وتخضع نسبة 

البلدان  العديد من  الحكومية في  المالية  األوراق  كبيرة من 

يتم تحويل صك  الحالتين  كلتا  االتفاقات. وفي  لمثل هذه 

االتفاقين،  هذين  بموجب  آخر  طرف  إلى  القانوني  الملكية 

لكن الملكية االقتصادية للورقة المالية ال تتغير. وفي مثل 

هذا الوضع يتعين معرفة الطريقة المستخدمة لقيد الملكية 

أم  االقتصادي  المالك  أساس  على   — البيانات  في مصدر 

المالك القانوني —  لضمان تحديد الطرف المقابل بالشكل 

الصحيح.
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الفصل

4
قضايا مختارة في دين القطاع العام

يقــدم هــذا الفصــل إرشــادات حــول قضايــا مختــارة قــد تنشــأ عنــد 

قيــد مراكــز األرصــدة والتدفقــات المتعلقــة بديــن القطــاع العــام. 

وتتضمــن هــذه القضايــا االلتزامــات االحتماليــة، وإعــادة تنظيــم 

الديــن، وشــطب الديــن، وعمليــات أخــرى مرتبطــة بالديــن.    

ألف- مقدمة  

4-1 تنشأ معظم القضايا المنهجية عند قيد دين القطاع 

العــام مــع التدفقــات المقترنــة بالتزامــات الديــن )»المعامــات« 

و»تدفقــات اقتصاديــة أخــرى«( وليــس مــع مراكــز األرصــدة. ومــع 

دِثــه  تُحْ لمــا  نظــرا  معــا  االثنيــن  ــى  عل الفصــل  هــذا  يركــز  ذلــك، 

ــى مراكــز األرصــدة.  ــر عل التدفقــات مــن تأثي

ــي البدايــة تعاريــف االلتزامــات االحتماليــة  4-2 ونناقــش ف

الديــن ومعالجتهــا  تنظيــم  إعــادة  مــن عمليــات  وأنــواع عديــدة 

اإلحصائيــة. أمــا الجــزء الباقــي مــن هــذا الفصــل فيقــدم إرشــادات 

المتعلقــة  األخــرى  المنهجيــة  القضايــا  مــن  مجموعــة  حــول 

ــدرج، حيثمــا أمكــن، أمثلــة عدديــة توضــح المعالجــة  بالديــون. وتُ

اإلحصائية للحدث. وتتبع هذه األمثلة نهج العرض في اإلطار 

ــل إحصــاءات ماليــة الحكومــة.« ــي »دلي ــي المتكامــل ف التحليل

باء- االلتزامات االحتمالية

1- مقدمة 

ــى  4-3 تــؤدي االلتزامــات االحتماليــة إلــى نشــأة مخاطــر عل

الماليــة العامــة1 وقــد تنشــأ هــذه المخاطــر عــن سياســة عامــة 

ماليــة  أزمــة  كحــدوث  منتظــرة،  غيــر  أحــداث  عــن  أو  متعمــدة 

مثــا. ويوصــي »دليــل إحصــاءات ماليــة الحكومــة« بقيــد بعــض 

ــى وحــدات القطــاع العــام  االلتزامــات االحتماليــة المســتحقة عل

فــي صــورة بنــود للتذكــرة فــي الميزانيــة العموميــة. 

1 علــى املســتوى األكثــر عمومــا، يمكــن تعريــف اخملاطــر علــى 

املاليــة العامــة بأنهــا أي اختالفــات حمتملــة بيــن نتائــج املاليــة 

العامــة الفعليــة واملتوقعــة )مثــل موازيــن املاليــة العامــة وديــن القطــاع 

العــام(. وااللتزامــات االحتماليــة هــي مــن املصــادر احملــددة للمخاطــر علــى 

املاليــة العامــة. راجــع الفصــل التاســع لاطــاع علــى مناقشــة حــول خماطــر 

املاليــة العامــة ومــدى التعــرض للمخاطــر.   

4-4 ونظــرا لحاجــة معــدي ومحللــي إحصــاءات ديــن القطــاع 

القســم  هــذا  يضــع  االحتماليــة،  االلتزامــات  رصــد  إلــى  العــام 

التصنيــف  ويســتند  االحتماليــة.  االلتزامــات  ألنــواع  تصنيفــا 

لعــام  القوميــة  الحســابات  »نظــام  إلــى  األســاس  فــي  النوعــي 

المدفوعــات  ميــزان  دليــل  مــن  السادســة  و»الطبعــة   ،»2008

الخارجــي«،  الديــن  و»مرشــد  الدولــي«،  االســتثمار  ووضــع 

و»دليــل النظــام األوروبــي للحســابات لعــام 1995 عــن العجــز 

ريــة ذات الصلــة.  والديــن فــي الحكومــة العامــة«، والخبــرات القُطْ

ويكمــل هــذا التصنيــف النوعــي المناهــج التقليديــة فــي تحليــل 

عــن  البيانــي 4-1 فكــرة عامــة  الشــكل  العــام. ويقــدم  القطــاع 

المتبقــي  الجــزء  ويتنــاول  االحتماليــة.  وااللتزامــات  الخصــوم 

مــن هــذا القســم تعريــف االلتزامــات االحتماليــة، ويناقــش األنــواع 

المختلفــة مــن االلتزامــات االحتماليــة، وكيــف يمكــن قياســها، 

واحــدة.    مــرة  تُمنــح  التــي  للضمانــات  اإلحصائيــة  والمعالجــة 

2- التعريف

4-5 االلتزامــات االحتماليــة هــي التزامــات ال تنشــأ 

المســتقبل.  فــي  معينــة  أحــداث  وقــوع  حالــة  فــي  إال 

والخصــوم2  االحتماليــة  االلتزامــات  بيــن  الفــروق  أهــم  ومــن 

ــد  ــل قي ــر قب )وديــن القطــاع العــام(، وجــوب اســتيفاء شــرط أو أكث

معاملــة ماليــة. وفــي وجــود االلتزامــات االحتماليــة، يســود عــادة 

شــعور بعــدم اليقيــن حــول مــا إذا كان ســيتعين أداء مدفوعــات، 

المحتمــل.3   وحجمهــا 

االحتماليــة  االلتزامــات  ــدرج  تُ ال  عــام،  وبوجــه   6-4

تحقــق  لــم  مــا  الكليــة  االقتصاديــة  اإلحصــاءات  فــي  كخصــوم 

أنــه فيمــا يتعلــق  يتــم تحقيقهــا. غيــر  الشــروط وحتــى  بعــض 

بالضمانــات الموحــدة )راجــع الفقرتيــن 4-12 و4-13(، فــإن 

نســبة الضمانــات التــي يُرجــح أن يتــم طلبهــا تُعامــل كخصــوم، 

امليزانيــة  ضمــن  ُتــدرج  التــي  االلتزامــات  تلــك  إىل  اخلصــوم  تشــير   2

القيمــة  حســاب  عنــد  الكليــة  االقتصاديــة  اإلحصــاءات  نظــم  يف  العموميــة 

ال  االحتماليــة  االلتزامــات  بينمــا  املؤسســية.  الوحــدات  إلحــدى  الصافيــة 

الصافيــة.   القيمــة  حســاب  يف  تدخــل 

3 عــدم اليقيــن بشــأن حتديــد قيمــة بعــض او كل اخلصــوم نتيجــة ألســعار 

الســوق ال يجعــل مــن هــذه اخلصــوم التزامــات احتماليــة. وتظــل هــذه األدوات 

خصومــا يتعيــن قيدهــا يف امليزانيــة العموميــة.   
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حتــى وإن كان كل اتفــاق منفــرد يتضمــن التزامــات احتماليــة.4 

وفــي بعــض الحــاالت يتعيــن إعطــاء إرشــادات محــددة يتقــرر فــي 

ضوئهــا مــا إذا كان أحــد األدوات يمثــل خصمــا )وأصــا ماليــا 

لــدى الطــرف المقابــل( أو التزامــا احتماليــا. وتُعامــل شــهادات 

القبــول المصرفــي كأصــول ماليــة )وخصــوم( حتــى مــع وجــود 

يُســتخدم يف  الــذي  النمــوذج  نفــس  علــى  املوحــدة  الضمانــات  4 تنطــوي 

مماثلــة.  معاجلــة  وتعتمــد  احليــاة  علــى  التأميــن 

تُعامــل  ال  أخــرى  حــاالت  وفــي  أمــوال.5  تبــادل  بعــدم  احتمــال 

المدفوعــات المســتقبلية كخصــوم )أو أصــول ماليــة(، حتــى وإن 

كانــت درجــة اليقيــن بشــأن حجــم المدفوعــات واحتمــاالت أدائهــا 

5 ينطــوي القبــول املصــريف علــى مصادقــة مؤسســات ماليــة علــى حــواالت 

أو كمبيــاالت وعلــى تعهــد غيــر مشــروط بدفــع مبلــغ معيــن يف تاريــخ حمــدد. 

ويمثــل القبــول املصــريف مطالبــة غيــر مشــروطة مــن جانــب حاملــه وخصمــا 

غيــر مشــروط علــى البنــك الــذي أصــدر القبــول؛ ويمثــل األصــل املقابــل لــدى 

البنــك مطالبــة علــى عميلــه.    

االلتزامات 

االحتمالية 
اخلصوم 

االلتزامات 

االحتمالية 

الصريحة 

التزامات احتمالية 

ضمنية أخرى 

صايف التزامات 

مزايا الضمان 

االجتماعي 

يف املستقبل ٢ 

االلتزامات 

االحتمالية 

الضمنية 

التزامات 

احتمالية صريحة 

أخرى 

ضمانات يف شكل مشتقات مالية 

خمصصات تغطية املطالبات 

الناشئة بموجب نظم الضمانات 

املوحدة

أخرى  

• حقوق السحب اخلاصة   
• العملة والودائع 

• سندات الديون 
• القروض 

• االحتياطيات الفنية للتأمين على غير احلياة 
• التأمين على احلياة ومستحقات املعاشات 

   السنوية 

• مستحقات التقاعد، ومطالبات صناديق 
   التقاعد على اجلهات الراعية، ومستحقات 

   الصناديق غير التقاعدية١ 

• حصص امللكية وأسهم صناديق االستثمار 
• املشتقات املالية األخرى وخيارات االكتتاب 

   املمنوحة للموظفين 

ضمانات 

تُمنح مرة واحدة 

ضمانات القروض 

وأدوات الدين األخرى 

(الدين املضمون 

من احلكومة) 

ضمانات أخرى 

تُمنح مرة واحدة 

١  تشمل خصوم  نظم معاشات التقاعد غير املستقلة وغير املمولة التي يوفرها أصحاب العمل.   

٢ ال تشمل خصوم نظم معاشات التقاعد غير املستقلة وغير املمولة التي يوفرها أصحاب العمل. 

الضمانات 

 

الشكل البياني 4-1: نظرة عامة على الخصوم الفعلية وااللتزامات االحتمالية في اإلحصاءات االقتصادية 

الكلية 
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الفصل 4   ♦   قضايا مختارة في دين القطاع العام

ــد المدفوعــات المســتقبلية  يَّ ــى ســبيل المثــال، ال تُقَ ــرة. فعل كبي

التــي ســتؤديها مؤسســة مــا بموجــب عقــد بيــع أو المدفوعــات 

إلــى  كخصــوم  للحكومــة  المســتحقة  المســتقبلية  الضريبيــة 

حيــن وقــوع حــدث يُنشــئ خصمــا، مثــل اســتام ســلع وخدمــات 

بموجــب عقــد بيــع. 

الصريحــة  االحتماليــة  االلتزامــات  بيــن  فــرق  هنــاك   7-4

والضمنيــة. ففــي جميــع نظــم اإلحصــاءات االقتصاديــة الكليــة، 

ــرَّف االلتزامــات االحتماليــة الصريحــة بأنهــا ترتيبــات  تُعَ

متطلبــات  عنهــا  تنشــأ  تعاقديــة  أو  قانونيــة  ماليــة 

مشــروطة بــأداء مدفوعــات ذات قيمــة اقتصاديــة. وتصبــح 

مــن  أكثــر  أو  واحــد  نشــأ  إذا  نافــذة  المتطلبــات  هــذه 

االلتزامــات  تنشــأ  وال  عليهــا.  المنصــوص  الشــروط 

االحتماليــة الضمنيــة عــن مصــدر قانونــي أو تعاقــدي 

تُــدرج بعــد تحقــق شــرط أو حــدث. وبينمــا يركــز  لكنهــا 

األخــرى(  الكليــة  االقتصاديــة  اإلحصــاءات  )ونظــم  المرشــد  هــذا 

ــى االلتزامــات االحتماليــة الصريحــة، يناقــش  ــر عل ــى حــد كبي إل

الفصــل التاســع أهميــة االلتزامــات االحتماليــة الضمنيــة، تحــت 

التعــرض للمخاطــر. العامــة ومــدى  الماليــة  مخاطــر 

3- االلتزامات االحتمالية الصريحة

الصريحــة  االحتماليــة  االلتزامــات  تأخــذ  أن  يمكــن   8-4

شــيوعا.  األكثــر  هــي  الضمانــات  كانــت  وإن  مختلفــة  أشــكاال 

ومــع هــذا، ليســت كل الضمانــات التزامــات احتماليــة، فبعضهــا 

ــي أنواعــا مختلفــة مــن الضمانــات  خصــوم. ونناقــش فيمــا يل

االحتماليــة.  بااللتزامــات  وعاقتهــا 

ــي تأخــذ  ــى االلتزامــات االحتماليــة الت 4-9 هنــاك أمثلــة عل

ــي:  أشــكاال أخــرى بخــاف الضمانــات، وه

ــي  • المطالبــات القانونيــة المحتملــة، وهــي المطالبــات الت
تنشــأ مــن قضايــا معلقــة فــي المحاكــم ولــم يصــدر حكــم 

بشــأنها؛

• التعويضــات، وهــي التزامــات بقبــول مخاطــر الخســائر أو 
األضــرار التــي قــد تصيــب طرفــا آخــر؛ 

• رأس المــال المســاهم الــذي لــم يُطلــب ســداده بعــد، وهــو 
إلــى  الطلــب،  المــال، عنــد  مــن رأس  التــزام بتوفيــر مزيــد 

ماليــة  )كمؤسســة  فيــه  األعضــاء  أحــد  هــو  يكــون  كيــان 

دوليــة(.

أ- أنواع الضمانات 

 »2008 لعــام  القوميــة  الحســابات  »نظــام  يتنــاول   10-4

لتعريــف  مســتوفاة  ضمانــات  الضمانــات:  مــن  فئــات  ثــاث 

تُمنــح  الموحــدة، وضمانــات  والضمانــات  الماليــة،  المشــتقات 

واحــدة.  مــرة 

1- ضمانات في شكل مشتقات مالية

عــن  ــدَم  تُقَ التــي  تلــك  هــي  الضمانــات  فئــات  أولــى   11-4

ســداد  عــدم  مخاطــر  مبادلــة  مثــل  ماليــة،  مشــتقات  طريــق 

االئتمــان. وفــي اإلحصــاءات االقتصاديــة الكليــة، تدخــل مراكــز 

األصول والخصوم لهذه األنواع من المشــتقات المالية — على 

الماليــة  األصــول  ضمــن   — األخــرى  الماليــة  المشــتقات  غــرار 

والخصــوم وليــس الديــن )راجــع الفقــرة 2-6(. ومــن ثــم، تُســتبعد 

الخصــوم )واألصــول الماليــة( التــي تأخــذ صــورة مشــتقات ماليــة 

ومــن  الديــن،  تعــرض  التــي   10-5 إلــى   1-5 الجــداول  مــن 

الجــدول 5-12 الــذي يعــرض االلتزامــات االحتماليــة الصريحــة 

ــي المســتقبل.  ــي ف ــي التزامــات مزايــا الضمــان االجتماع وصاف

ومــع هــذا، وكمــا توصــي الفقــرات مــن 5-50 إلــى 5-52، فــإن 

جانــب  إلــى  الماليــة  المشــتقات  مراكــز  عــن  معلومــات  عــرض 

إحصــاءات الديــن، علــى النحــو المبيــن فــي الجــدول 5-11، ربما 

كان مهمــا نظــرًا إلمكانيــة  أن تزيــد هــذه العقــود مــن خصــوم 

وحــدة القطــاع العــام وتفضــي إلــى خســائر جمــة.     

1- الضمانات الموحدة 

مــن  األنــواع  تلــك  هــي  الموحــدة  الضمانــات   12-4

ــي تصــدر بأعــداد كبيــرة، وعــادة بمبالــغ  الضمانــات الت

صغيــرة، علــى منــوال واحــد. ويتشــابه كثيــر مــن الضمانــات 

فــي الخصائــص وفــي تجميــع المخاطــر، ويســتطيع الضامنــون 

الســداد(  عــدم  )معــدل  الخســارة  لمتوســط  تقديــرات  يضعــوا  أن 

بنــاء علــى اإلحصــاءات المتوافــرة باســتخدام مفهــوم االحتماليــة 

ــى الضمانــات الموحــدة ضمانــات  المرجحــة.6 ومــن األمثلــة عل

واألنــواع  الصــرف،  وأســعار  )التجــارة(،  التصديــر  ائتمــان 

المحاصيــل  أو  الودائــع  تأميــن  )مثــل  التأميــن  مــن  المختلفــة 

الزراعيــة،  والقــروض  الطبيعيــة(،  الكــوارث  ضــد  التأميــن  أو 

المؤسســات  وقــروض  الطــاب،  وقــروض  العقاريــة،  والقــروض 

والمتوســطة.    الصغيــرة 

4-13 وبرغــم عــدم إمكانيــة التأكــد ممــا إذا كان ســيتم طلــب 

تنفيــذ ضمــان مــا، فمــن الممارســات العاديــة تقديــر النســبة 

المئويــة لعــدم الســداد فــي مجمــع يضــم ضمانــات متشــابهة. 

وتشــكل النســبة المئويــة لعــدم الســداد التــزام ديــن — وليــس 

التزامــا احتماليــا — عنــد وحــدة القطــاع العــام، ويُطلــق عليــه 

»مخصصــات تغطيــة المطالبــات المشــمولة بنظــم الضمانــات 

الموحــدة.« ويمثــل هــذا االلتــزام جــزءا مــن أداة الديــن »التأميــن 

ومعاشــات التقاعــد ونظــم الضمانــات الموحــدة«. وتمثــل القيمــة 

العــام  القطــاع  لوحــدة  العموميــة  الميزانيــة  فــي  ــجَّل  سَ تُ التــي 

الحاليــة  الضمانــات  بموجــب  المتوقعــة  المطالبــات  مســتوى 

ناقــص أي مبالــغ يُتوقــع اســتردادها.7     

6 تتشــابه معاجلــة الضمانــات املوحــدة مــع معاجلــة التأميــن علــى غيــر 

احليــاة. لاطــاع علــى مزيــد مــن التفاصيــل، راجــع الفصــل الثالــث يف هــذا 

الدليــل، الفقرتيــن 3-62 و3-63، ونظــام احلســابات القوميــة لعــام 2008، 

الفصــل الســابع عشــر، اجلــزء الثالــث. 

بمخصصــات  املتعلقــة  واخلصــوم  املاليــة  األصــول  يف  املعامــات   7

مــع  تتشــابه  املوحــدة  الضمانــات  نظــم  بموجــب  الناشــئة  املطالبــات 

املُحَصَّلــة  غيــر  الرســوم  وتشــمل  احليــاة.  غيــر  علــى  التأميــن  احتياطيــات 

بعــد.  تســويتها  يتــم  مل  التــي  واملطالبــات 
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2- ضمانات تُمنح مرة واحدة 

4-14 تتألــف الضمانــات الممنوحــة لمــرة واحــدة مــن 

ــي تُمنــح عندمــا تكــون أداة الديــن  أنــواع الضمانــات الت

بالغــة الخصوصيــة لدرجــة يتعــذر معهــا حســاب درجــة 

المخاطــر المصاحبــة للديــن بــأي درجــة مــن الدقــة. وعلــى 

العكــس مــن الضمانــات الموحــدة، فالضمانــات التــي تُمنــح مــرة 

واحــدة هــي ضمانــات منفــردة، وال يســتطيع الضامنــون وضــع 

ــوَّل عليهــا إلحتمــال طلــب تنفيــذ الضمــان. أي تقديــرات يُعَ

4-15 وفــي معظــم الحــاالت، يُعتبــر الضمــان الــذي يُمنــح 

لمــرة واحــدة بمثابــة التــزام ديــن احتمالــي علــى الضامــن. ويظــل 

لمــرة واحــدة منســوبا  تُمنــح  التــي  الضمانــات  ظــل  فــي  الديــن 

للمديــن، وليــس للضامــن، مــا لــم يُطلــب تنفيــذ الضمــان وإلــى 

ــن.  ذلــك الحي

4-16 وعلــى العكــس مــن ذلــك، يُعامــل الضمــان لمــرة واحــدة 

الــذي تمنحــه الحكومــة لشــركة تعانــي مــن ضائقــة ماليــة والــذي 

الضمــان  تنفيــذ  أن  أســاس  ــى  عل تنفيــذه  طلــب  بشــدة  يرجــح 

مطلــوب مــن البدايــة.8 ويُعالــج تفعيــل هــذا الضمــان الممنــوح 

لمــرة واحــدة كتحمــل للديــن )راجــع الفقرتيــن 4-56 و57-4( 

لوحــدة  العموميــة  الميزانيــة  مــن  كجــزء  الخصــم  هــذا  ــدرج  ويُ

القطــاع العــام )وديونهــا(. 

واحــدة  مــرة  تُمنــح  التــي  الضمانــات  إدراج  يمكــن   17-4

األخــرى،  الديــن  وأدوات  القــروض  ضمــن مجموعتــي ضمانــات 

واحــدة:  مــرة  تُمنــح  أخــرى  وضمانــات 

أو   — األخــرى  الديــن  وأدوات  القــروض  ضمانــات   •
هــي   — الســداد  عــن  واحــدة«  مــرة  تُمنــح  »ضمانــات 

طــرف  توقــف  مخاطــر  يتحمــل  مــا  طــرف  مــن  تعهــدات 

آخــر عــن الســداد. وال يكــون الضامنــون مطالبيــن بالدفــع 

ضمانــات  وتشــكل  الســداد.  عــن  المديــن  توقــف  إذا  إال 

القــروض وأدوات الديــن األخــرى ديونــا مضمونــة مــن 

وحــدات  ديــن  التزامــات  بأنهــا  ــرَّف  وتُعَ الحكومــة، 

تكــون  التــي  الخــاص،  والقطــاع  العــام  القطــاع 

خدمتهــا مضمونــة تعاقديــا مــن وحــدات القطــاع 

إلــى 5-41، الفصــل  الفقــرات مــن 36-5  العــام )راجــع 

الخامــس(. 

واحــدة  مــرة  تُمنــح  أخــرى  ضمانــات  فئــة  وتتضمــن   •
والتعهــدات  االئتمــان  خطــوط  )مثــل  القــروض  ضمانــات 

الطــارئ،  االئتمــان«  »توافــر  وضمانــات  باإلقــراض(، 

االئتمــان  خطــوط  وتوفــر  الطــارئ.  االئتمــان  وتســهيات 

غيــر  المبالــغ  بإتاحــة  ضمانــا  اإلقــراض  وتعهــدات 

أي خصــوم  إنشــاء  عــدم  مــع  المســتقبل  فــي  المســحوبة 

8 ينبغــي توخــي احلــرص يف تطبيــق هــذه املعاجلــة، ألســباب ليــس أقلهــا 

جتنــب احلســاب املــزدوج للديــن وتــايف أوجــه عــدم االتســاق مــع اإلحصــاءات 

الدائــن  علــى  املطالبــة  هــذا  مــع  تســجل  )التــي  األخــرى  الكليــة  االقتصاديــة 

)يوروســتات(  األوروبــي  لاحتــاد  اإلحصائــي  املكتــب  ويطبــق  األصلــي(. 

اإلرشــادات العمليــة التاليــة علــى الديــون املضمونــة مــن احلكومــة: إذا كانــت 

احلكومــة، كضامــن، تــؤدي املدفوعــات املســتحقة علــى ديــن مضمــون قائــم 

علــى مــدى ثــاث ســنوات متعاقبــة، بينمــا يُتوقــع اســتمرار هــذا الوضــع، إذن 

التــي  النســبة  بمقــدار  )أو  بالكامــل  عــادة  للديــن،  متحملــة  احلكومــة  ُتعتبــر 

ُيتوقــع مــن احلكومــة ســدادها، إذا توافــرت أدلــة علــى ذلــك(.   

األمــوال فعليــا.  تلــك  يتــم توفيــر  أن  إلــى  /أصــول ماليــة 

وتعهــدات  المســحوبة  غيــر  االئتمــان  خطــوط  وتمثــل 

ــى  عل احتماليــة  التزامــات  المنصرفــة  غيــر  اإلقــراض 

البنــوك.  عمومــا  وهــي   — تصدرهــا  التــي  المؤسســات 

عنــد  بــأداء مدفوعــات  وعــودا  االعتمــاد  وتمثــل خطابــات 

ســلفا.  محــددة  مســتندات  تقديــم 

 )NIFs( اإلذنيــة«  الســندات  إصــدار  »تســهيات  وتوفــر 

المشــمولة بضمــان االكتتــاب ضمانــا بقــدرة المقتــرض 

واســتيعاب  األجــل  قصيــرة  اذنيــه  ســندات  إصــدار  ــى  عل

مؤسســة )مؤسســات( ضمــان االكتتــاب ألي جــزء لــم يتــم 

بيعــه مــن تلــك الســندات اإلذنيــة. وال تنشــأ خصوم/أصــول 

االكتتــاب  ضمــان  )مؤسســات(  مؤسســة  قيــام  عنــد  إال 

التــزام  هــو  المســتخدم  غيــر  والجــزء  األمــوال.  بتقديــم 

ــي. ومــن بيــن تســهيات ضمــان الســندات اإلذنيــة  احتمال

ــر ائتمانــا احتماليــا أو تســهيات شــراء  ــي توف األخــرى الت

المتجــدد«  االكتتــاب  ضمــان  »تســهيات  احتياطيــة 

 ،)MOFs( المتعــددة«  الخيــارات  و»تســهيات   ،)RUFs(

و»تســهيات الســندات اإلذنيــة العالميــة« )GNFs(. وتوفــر 

المؤسســات الماليــة المصرفيــة وغيــر المصرفيــة تعهدات 

بشــراء اي قصــور فــي فــي اإلكتتــاب. وتعتبــر المبالــغ غيــر 

احتماليــة. التزامــات  التســهيات  هــذه  مــن  المســتخدمة 

4-18 وتختلــف ضمانــات القــروض وأدوات الديــن األخــرى 

مــن  األخــرى  األنــواع  عــن  الحكومــة(  مــن  المضمــون  )الديــن 

هــذا  فــي  الســبب  ويُعــزى  واحــدة.  مــرة  تُمنــح  التــي  الضمانــات 

القائمــة  الديــون  خدمــة  يضمــن  الضامــن  أن  إلــى  االختــاف 

علــى وحــدات أخــرى مــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص. وفيمــا 

تنشــأ  واحــدة، ال  مــرة  تُمنــح  التــي  األخــرى  الضمانــات  يخــص 

أو  األمــوال  تلــك  توفيــر  حيــن  إلــى  ماليــة  /أصــول  خصــوم  أي 

فعليــا. تقديمهــا 

الديــون  أرصــدة  مراكــز  عــن  المعلومــات  تكــون  وقــد   19-4

المضمونــة مــن الحكومــة ذات أهميــة خاصــة لسياســة الماليــة 

الديــون  بــإدراج  المرشــد  هــذا  ويوصــي  وتحليلهــا.  العامــة 

المضمونــة مــن الحكومــة )الضمانــات التــي تُمنــح مــرة واحــدة 

ــروض وأدوات الديــن األخــرى(، بالقيمــة االســمية، كبنــد  ــى الق عل

الجــدول  )راجــع  العــام  القطــاع  ديــن  إحصــاءات  فــي  للتذكــرة 

5-1(، وتقديــم التفاصيــل فــي جــدول منفصــل )راجــع الجدولين 

و5-8ب(.  5-8أ 

4-20 ونظــرا ألن الضمانــات التــي تُمنــح مــرة واحــدة هــي 

التــي  الضمانــات  جميــع  فــإن  صريحــة،  احتماليــة  التزامــات 

ســجل  ضمــن   12-5 الجــدول  فــي  تــدرج  واحــدة  مــرة  تُمنــح 

األنــواع  تفاصيــل  يقــدم  الــذي  الكبيــرة  االحتماليــة  االلتزامــات 

وصافــي  الصريحــة  االحتماليــة  االلتزامــات  مــن  المختلفــة 

التزامــات مزايــا الضمــان االجتماعــي فــي المســتقبل )التزامــات 

أدنــاه(.   21-4 الفقــرة  راجــع   — ضمنيــة  احتماليــة 

4- االلتزامات االحتمالية الضمنية

4-21 ال تنشــأ االلتزامات االحتمالية الضمنية عن مصدر 

قانوني أو تعاقدي لكنها تُدرج عند تحقق شرط أو حدث مثلما 

هــو موضــح فــي الفقــرة 4-7. وتشــمل االلتزامــات االحتماليــة 



51

الفصل 4   ♦   قضايا مختارة في دين القطاع العام

الضمنيــة علــى ســبيل المثــال صافــي التزامــات مزايــا الضمــان 

االجتماعــي فــي المســتقبل، وضمــان مــاءة القطــاع المصرفــي، 

وتغطيــة التزامــات الحكومــات دون المركزيــة )حكومــات الواليات 

والحكومــات المحليــة(، أو البنــك المركــزي، فــي حالــة التوقــف 

عــن الســداد، وااللتزامــات البيئيــة، وديــن وحــدات القطــاع العــام 

غيــر المضمــون، والتزامــات الوفــاء بضمانــات وحــدات القطــاع 

العــام األخــرى إذا لــم تتمكــن مــن الوفــاء بهــا، واإلنفــاق ألغــراض 

اإلغاثــة فــي حــاالت الكــوارث الطبيعيــة. 

4-22 ويوصــي هــذا المرشــد بــإدراج صافــي التزامــات مزايــا 

الضمــان االجتماعــي فــي المســتقبل9 ضمــن ســجل لالتزامــات 

ــى النحــو المبيــن فــي الجــدول 12-5.  االحتماليــة الكبيــرة، عل

أخــرى  ضمنيــة  احتماليــة  التزامــات  أي  إدراج  أيضــا  ويجــوز 

مــن  مفيــدة  و/أو  كبيــرة  تعتبــر  كانــت  إذا  تحديدهــا،  يتســنى 

التحليليــة.  الناحيــة 

5- قياس االلتزامات االحتمالية 

4-23 ال تــزال معاييــر قيــاس االلتزامــات االحتماليــة فــي 

حالــة تطــور مســتمر ألن هــذه الخصــوم هــي ترتيبــات معقــدة وال 

ــح لجميــع األوضــاع. ومــع ذلــك،  يوجــد منهــج قيــاس واحــد يصل

تعزيــز  بهــدف  وقياســها  االحتماليــة  االلتزامــات  رصــد  ــذ  بَّ يُحَ

الشــفافية. فعلــى ســبيل المثــال، يجــوز إعــداد ســجل لالتزامــات 

القطــاع  وحــدات  إحــدى  ــى  عل المســتحقة  الكبيــرة  االحتماليــة 

ــى النحــو المبيــن فــي الجــدول 12-5.  العــام عل

االلتزامــات  قيمــة  لتحديــد  مناهــج  عــدة  وهنــاك   24-4

هــذا  يوصــي   ،19-4 الفقــرة  فــي  أُشــير  ومثلمــا  االحتماليــة.10 

)الضمانــات  المضمونــة  العــام  القطــاع  ديــون  ببيــان  المرشــد 

األخــرى(،  الديــن  وأدوات  للقــروض  واحــدة  مــرة  تُمنــح  التــي 

ــروض )مثــل خطــوط  ــد ضمانــات الق ــم قي بالقيمــة االســمية. ويت

االئتمــان والتعهــدات باإلقــراض(، وضمانــات »توافــر االئتمــان« 

الطــارئ، وتســهيات االئتمــان الطــارئ بمبالغهــا االســمية. ومــن 

عــن  معلومــات  ألي  توفيــره  عــدم  المنهــج  هــذا  قصــور  أوجــه 

احتماليــة حــدوث ظــرف طــارئ وربمــا مغاالتــه فــي احتمــاالت 

الديــن  وأدوات  القــروض  ضمانــات  يخــص  وفيمــا  المخاطــر. 

األخرى، من المرجح أن تكون الخسارة المحتملة القصوى أقل 

ــث لــن يكــون هنــاك توقــف عــن ســداد  مــن قيمتهــا االســمية، حي

كل الديــون. ويجــوز تطبيــق عــدة طــرق بديلــة لتقييــم الخســارة 

المتوقعــة، ولــكل منهــا عيوبــه ومزايــاه الخاصــة. وتتــراوح هــذه 

األســاليب بيــن تلــك البســيطة نســبيا التــي تقتضــي اســتخدام 

البيانــات التاريخيــة الــى األكثــر تعقيــدًا مثــل أســاليب تســعير 

ــي المطبــق  الخيــار )راجــع اإلطــار 4-1(.  ويعتمــد المنهــج الفعل

التــي  املمولــة  وغيــر  املســتقلة  غيــر  التقاعــد  معاشــات  نظــم  خصــوم   9

يوفرهــا أصحــاب العمــل هــي خصــوم مســتحقة علــى القطــاع العــام وجــزء مــن 

ديونــه عندمــا يكــون صاحــب العمــل وحــدة مــن وحــدات القطــاع العــام. 

»مرشــد  مــن  التاســع  الفصــل  األســاليب يف  هــذه  بعــض  10 تــرد مناقشــة 

الديــن اخلارجــي 2003«، ويف التقريــر اخملصــص بعنــوان »الشــراكة بيــن 

القطاعيــن العــام واخلــاص، والضمانــات احلكوميــة واخملاطــر علــى املاليــة 

العامــة«، صنــدوق النقــد الــدويل، 2006، الصفحــات مــن 40-37.

االحتمالــي.  البنــد  نــوع  ــى  وعل المعلومــات  توافــر  مــدى  ــى  عل

ولهــذا الســبب، تُمنــح أهميــة خاصــة لتوفيــر بيانــات وصفيــة 

فــي تحديــد  المســتخدمة(  المســتخدم )األســاليب  عــن األســلوب 

االحتماليــة.  االلتزامــات  قيمــة 

6- المعالجة اإلحصائية للضمانات التي تُمنح 

مرة واحدة والمقدمة من وحدات القطاع العام

4-25 فــي معظــم الحــاالت، يُعتبــر منــح ضمــان لمــرة واحــدة 

تفعيــل  ــى الضامــن. ويمثــل  ــد كخصــم عل يَّ قَ يُ أمــرا طارئــا وال 

وأدوات  القــروض  ضمــان  صــورة  فــي  واحــدة  لمــرة  الضمــان 

لمــرة  ضمــان  منــح  يعقــب  اقتصاديــا  حدثــا  األخــرى  الديــن 

الفقرتيــن  الديــن )راجــع  واحــدة ويُعامــل بنفــس طريقــة تحمــل 

4-56 و4-57(. ويُطفــأ الديــن األصلــي وينشــأ ديــن جديــد بيــن 

الضامــن )الــذي يصبــح هــو المديــن الجديــد( والدائــن. ويُعتبــر 

اذا  اال  ــي،  للمديــن األصل أجــرى تحويــا رأســماليا  أن الضامــن 

المديــن  ــى  عل فعليــة  ماليــة  مطالبــة  ــى  عل الضامــن  حصــل 

إلــى إدراج أصــل مالــي  يــؤدي فــي هــذه الحالــة  ــي، ممــا  األصل

ــي(.  األصل المديــن  ــى  عل التــزام  )يقابلــه 

الكامــل  الســداد  الضمــان  تفعيــل  يقتضــي  وقــد   26-4

بوقــت  المتعلــق  االســتحقاق  مبــدأ  ويقتضــي  للديــن.  والفــوري 

وقــت  تحملــه  يجــرى  الــذي  للديــن  الكامــل  المبلــغ  قيــد  القيــد 

ــد تحمــل الديــن فــي ظــل  قيَّ تفعيــل الضمــان وتحمــل الديــن. ويُ

الضمــان الــذي يُمنــح مــرة واحــدة عنــد طلــب الضمــان أو عندمــا 

ويُعامــل  الطلــب.  هــذا  مثــل  صــدور  تمامــا  المؤكــد  مــن  يكــون 

الضمــان لمــرة واحــدة الــذي تمنحــه الحكومــة لشــركة تعانــي مــن 

ضائقــة ماليــة والــذي يرجــح بشــدة طلــب ســداده علــى أســاس أن 

تنفيــذ الضمــان مطلــوب مــن البدايــة )راجــع الفقــرة 4-16(. ومــن 

بهــا  تقــوم  التــي  اإلنقــاذ  ذلــك عمليــات  ــى  الخاصــة عل األمثلــة 

الحكومــة، التــي تناقشــها الفقــرات مــن 4-109 إلــى 118-4(. 

ــد عمليــات ســداد الديــن الــذي يقــوم بهــا الضامــن )المديــن  يَّ وتُقَ

الجديــد( ألصــل الديــن والفوائــد المســتحقة علــى الديــن الــذي يتــم 

تحملــه فــي وقــت حــدوث هــذه التدفقــات. 

جيم- إعادة تنظيم الدين

4-27 تُعَرَّف إعادة تنظيم الدين )ويشار إليها أيضا 

بإعــادة هيكلــة الديــن( بأنهــا اتفــاق بيــن الدائــن والمديــن 

)وأطــراف أخــرى فــي بعــض االحيــان( يتــم بموجبــه تغيير 

الشــروط المحــددة لخدمــة ديــن قائــم. وغالبــا مــا تدخــل 

الحكومــات فــي عمليــة إعــادة تنظيــم الديــن باعتبارهــا طــرف 

مديــن أو طــرف دائــن أو ضامــن.

ــى  عل عــادة  الديــن  تنظيــم  إعــادة  عمليــة  وتنطــوي   28-4

تخفيــف أعبــاء المديــن مــن الشــروط األصليــة اللتزامــات الديــن. 

وربمــا تكــون رد فعــل لنقــص الســيولة عندمــا ال يملــك المديــن 

أو  المســتحقة،  الديــن  خدمــة  مدفوعــات  ألداء  النقديــة  المــوارد 

بغــرض إتاحــة االســتمرارية فــي تحمــل أعبــاء المديونيــة، حيــث 
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مــن غيــر المرجــح أن يكــون المديــن قــادرا علــى الوفــاء بالتزامات 

ــي األجــل المتوســط. ديونــه ف

4-29 وال ينــدرج عــدم وفــاء المديــن بالتزامــات ديونــه )مثــل 

ــم الديــن ألنــه  التوقــف عــن الســداد( ضمــن عمليــات إعــادة تنظي

ــى اتفــاق بيــن الدائــن والمديــن. وبالمثــل، يمكــن  ال ينطــوي عل

فــي  المديــن  ــى  عل الديــن  مطالبــات  قيمــة  تخفيــض  للدائــن 

ــي  حســاباته الخاصــة مــن خــال عمليــات شــطب الديــن — وه

المثــال،  ســبيل  ــى  عل واحــد،  طــرف  مــن  تنشــأ  التــي  اإلجــراءات 

لاســترداد،  قابلــة  غيــر  معينــة  مطالبــة  الدائــن  يعتبــر  عندمــا 

قيــد  عــن  بالتالــي  فيتوقــف  المديــن،  إفــاس  بســبب  ربمــا 

المطالبــة فــي ميزانيتــه العموميــة. ومــرة أخــرى، ال يُعتبــر هــذا 

للديــن.    إعــادة تنظيــم  اإلجــراء 

4-30 وتنقســم عمليــة إعــادة تنظيــم الديــن إلــى أربعــة أنــواع 

رئيســية هــي:

• اإلعفــاء مــن الديــن، وهــو تخفيــض مقــدار التــزام الديــن 
ــب تعاقــدي  ــق ترتي ــب الدائــن عــن طري أو إطفــاؤه مــن جان

مــع المديــن.

مبادلــة  )أو  تمويلــه  إعــادة  أو  الديــن  جدولــة  إعــادة   •
الديــن(، وهــي تغييــر شــروط المبلــغ القائــم، الــذي قــد يــؤدي 

إلــى تخفيــض عــبء الديــن بالقيمــة الحاضــرة. 

إعــادة  )أو  للديــن  المبكــر  والســداد  الديــن  تحويــل   •
شــراء الديــن مقابــل النقــد(، حيــث يقــوم الدائــن بمبادلــة 

ال  اقتصاديــة  قيمــة  ذي  شــيء  مقابــل  الديــن  مطالبــة 

إذا تســنى حســاب الخســارة المتوقعــة، فهنــاك منهــج آخــر هــو 

المتوقعــة.  الحاضــرة  بالقيمــة  )الخســائر(  الخســارة  هــذه  تقييــم 

فوريــة،  وليســت  المســتقبل  فــي  ســتكون  مدفوعــات  أي  أن  بمــا 

المتوقعــة  المســتقبلية  المدفوعــات  لذلــك يمكــن خصــم تدفقــات 

أي  الضامــن،  يواجهــه  الــذي  الســوق  فائــدة  ســعر  باســتخدام 

جميــع  فــي  الحــال  هــو  ومثلمــا  الحاضــرة.  القيمــة  باســتخدام 

عمليــات حســاب القيمــة الحاضــرة، فــإن اســتخدام ســعر الفائــدة 

حالــة  فــي  الشــائعة  والممارســة  بالغــة؛  أهميــة  يكتســب  المائــم 

االلتزامــات االحتماليــة الحكوميــة هــي اســتخدام ســعر فائــدة خــال 

ووفقــا  الخزانــة.  ســندات  ــى  عل الفائــدة  ســعر  مثــل  المخاطــر  مــن 

لمنهــج القيمــة الحاضــرة المذكــور، عندمــا يصــدر ضمــان، يمكــن 

أو  كنفقــات  للضمــان  المتوقعــة  للتكلفــة  الحاضــرة  القيمــة  قيــد 

ويمكــن  الجاريــة  الســنة  فــي  التشــغيل(  حســاب  )فــي  مصروفــات 

مثــا. العموميــة  كالميزانيــة  المراكــز،  بيانــات  فــي  إدراجهــا 

عــن  تفصيليــة  معلومــات  توافــر  الدقيــق  التقييــم  ويقتضــي 

متوافــرة.  غيــر  المعلومــات  تلــك  تكــون  مــا  غالبــا  ولكــن  الســوق، 

ــى حــاالت فشــل الســوق أو األســواق  ويصــدق ذلــك بشــكل خــاص عل

ــر الكاملــة، ويقــال إن الســوق الماليــة كاملــة عندمــا تكــون تلــك  غي

الســوق قائمــة فــي ظــل ســعر التــوازن لــكل أصــل مــن األصــول فــي 

األمــر  ويقتضــي  العالــم.  فــي  المحتملــة  الحــاالت  مــن  حالــة  كل 

ــي.  ــي المعن عندئــذ اســتخدام وســائل أخــرى لتقييــم البنــد االحتمال

ويتمثل أحد األســاليب الممكنة في اســتخدام البيانات التاريخية 

ألنــواع مماثلــة مــن العمليــات االحتماليــة. فعلــى ســبيل المثــال، إذا 

كان ســعر الســوق للقــرض غيــر مشــاهد إحصائيــا ولكــن تتوافــر 

القــروض  ضمانــات  مــن  كبيــر  عــدد  عــن  التاريخيــة  البيانــات 

وحــاالت التوقــف عــن الســداد المرتبطــة بهــذه الضمانــات، فعندئــذ 

كوســيلة  الســداد  عــن  التوقــف  احتمــال  توزيــع  اســتخدام  يمكــن 

لتقديــر التكلفــة المتوقعــة لضمــان القــرض. وهــذا اإلجــراء يماثــل 

أقســاط  حســاب  فــي  التأميــن  شــركات  تســتخدمه  الــذي  اإلجــراء 

التأميــن. وغالبــا مــا تُســتخدم أيضــا معلومــات تصنيــف مراتــب 

الجــدارة االئتمانيــة للكيانــات المماثلــة الحتســاب قيمــة ضمانــات 

القــروض فــي حالــة التوقــف عــن الســداد. 

تُســتخدم معلومــات  الســوقية  القيمــة  وعنــد تطبيــق مقاييــس 

هــذه  تطبيــق  ويمكــن  المعنــي.  االحتمالــي  البنــد  لتقييــم  الســوق 

االحتماليــة،  االلتزامــات  مــن  واســعة  مجموعــة  علــى  المنهجيــة 

لكنهــا مفيــدة بشــكل خــاص فــي تقييــم ضمانــات القــروض وأدوات 

الديــن األخــرى التــي تركــز عليهــا المناقشــة الــواردة أدنــاه. وتفتــرض 

هــذه المنهجيــة أن األدوات المقاربــة المشــمولة بضمانــات وغيــر 

ــي الســوق وأن الســوق  المشــمولة بضمانــات مشــاهدة إحصائيــا ف

أجــرت تقييمــا كامــا للمخاطــر التــي يغطيهــا الضمــان. وبموجــب 

ــى أي أداة ماليــة  هــذه الطريقــة، يتــم اشــتقاق قيمــة الضمــان عل

شــاما  وســعرها  ضمــان  بــدون  األداة  ســعر  بيــن  الفــرق  بحســاب 

االســمية  القيمــة  تكــون  القــروض،  وفــي ســياق ضمــان  الضمــان. 

ــى  عل  )ip( التعاقــدي  الفائــدة  ســعر  بيــن  الفــرق  هــي  للضمــان 

ــى  عل  )ig( التعاقــدي  الفائــدة  وســعر  المضمــون  غيــر  القــرض 

القــرض المضمــون مضروبــا فــي القيمــة االســمية للقــرض )L(: أي 

ــي حســابها  ip-ig)L(. أمــا القيمــة الســوقية للضمــان فتســتخدم ف
أســعار الفائــدة الســوقية وليــس أســعار الفائــدة التعاقديــة.

االحتماليــة  االلتزامــات  لتقييــم  آخــر  منهــج  هنــاك  ويبقــى 

يطبــق أســاليب تســعير عقــود الخيــارات المأخــوذة مــن نظريــة علــم 

ــار الضمــان عقــد  ــل. وباســتخدام هــذه الطريقــة، يمكــن اعتب التموي

خيــار: أي أن ضمــان القــرض هــو فــي جوهــره »خيــار بيــع« محــرر 

للقــرض. وفــي حــال ضمــان  ــة  ــول األساســية الضامنـ ــى األصـ عل

ويحــق  مــا.  مقــرض  إلــى  البيــع  خيــار  الضامــن  يبيــع  القــروض، 

بيــع«  خيــار  »يمــارس  أن  البيــع،  خيــار  مشــتري  وهــو  للمقــرض، 

القــرض )أي بيــع القــرض( إلــى الضامــن. فمثــا، لنفتــرض ضمــان 

قــرض بقيمــة اســمية قدرهــا F وقيمــة أساســية قدرهــا V. إذا كانــت 

V - F( > 0 ( فعندئــذ تتــم ممارســة خيــار البيــع ويســتلم المقــرض 
البيــع  F. وتســاوي قيمــة خيــار  ســعر ممارســة الخيــار بالقيمــة 

عنــد الممارســة )F - V(. وعندمــا تكــون )V > F(، ال تتــم ممارســة 

خيــار البيــع، وتكــون قيمــة الضمــان معادلــة لقيمــة خيــار البيــع. 

أمــا إذا كانــت قيمــة أداة االئتمــان الصــادر بشــأنها الضمــان أقــل 

مــن القيمــة التــي يمكــن بيعهــا بهــا إلــى الضامــن، فعندئــذ يتــم 

طلــب تنفيــذ الضمــان.

تطبيقــه  يتــم  نســبيا،  معقــد  الخيــار  تســعير  منهــج  أن  ورغــم 

البنيــة  تمويــل  ضمــان  حــاالت  فــي  الضمانــات  تســعير  فــي 

التحتيــة وضمانــات مدفوعــات الفائــدة ومدفوعــات ســداد المبلــغ 

ــي. ولكــن التســعير المعتــاد للخيــارات تشــوبه كذلــك أوجــه  األصل

قصــور. والســبب فــي ذلــك أن نمــوذج التســعير المعيــاري للخيــارات 

يفتــرض وجــود عمليــة تصادفيــة ذات منشــأ خارجــي فــي حالــة 

ــة. ومــع ذلــك، يمكــن المحاججــة  أســعار األصــول األساســية المعني

الحكومــي(  الضمــان  )خاصــة  ذاتــه  حــد  فــي  الضمــان  وجــود  إن 

ــى أســعار األصــول. يمكــن أن يؤثــر عل

االطار 4-1:  بعض التدابير البديلة لتحديد قيمة الخسارة المتوقعة من ضمانات القروض وأدوات الدين 

األخرى 
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تأخــذ شــكل مطالبــة ديــن أخــرى علــى نفــس المديــن. ومــن 

أمثلــة تحويــل الديــن مبــادالت الديــن بحصــص الملكيــة، 

الديــن باإلنفــاق  الديــن بالعقــارات، ومبــادالت  ومبــادالت 

االمــور  ــى  عل باإلنفــاق  الديــن  ومبــادالت  التنميــة،  ــى  عل

الطبيعيــة.11  والحيــاة  البيئيــة 

عــن  نيابــة  الديــن  ســداد  ومدفوعــات  الديــن  تحمــل   •
وحــدات أخــرى وهــو مــا يحــدث عندمــا يشــارك طــرف آخــر 

معنــي أيضــا. 

4-31 وقــد تتضمــن تدابيــر إعــادة تنظيــم الديــن أكثــر مــن 

المثــال،  ســبيل  ــى  عل أعــاه؛  المذكــورة  األنــواع  مــن  واحــد  نــوع 

ــى  التــي تنطــوي عل الديــن  إعــادة تنظيــم  تــؤدي معظــم تدابيــر 

ــى إعــادة جدولــة جــزء الديــن الــذي لــم  إعفــاء مــن الديــن أيضــا إل

يتــم اإلعفــاء منــه أو إلغــاؤه.  

اإلحصائيــة  المعالجــة   1-4 الجــدول  ويلخــص   32-4

لألنــواع المختلفــة مــن عمليــات إعــادة تنظيــم الديــن. وإذا كانــت 

قطــاع  أو  عــام  قطــاع  وحــدة  فــي  الديــن  تنظيــم  إعــادة  عمليــة 

فرعــي كبيــرة، ينبغــي النظــر بعيــن االعتبــار إلــى نشــر مزيــد مــن 

ــى النحــو المبيــن فــي »مرشــد إحصــاءات الديــن  المعلومــات، عل

 .1-8 الجــدول  الخارجــي«، 

1- اإلعفاء من الدين

أ- التعريف    

الديــن(  إلغــاء  )أو  الديــن  مــن  اإلعفــاء  يعــرف   33-4

بأنــه اإللغــاء الطوعــي للديــن كليــا أو جزئيــا بموجــب 

اتفــاق تعاقــدي بيــن دائــن ومديــن.12 وينشــأ فــي ظــل اإلعفــاء 

الــى  مــن الديــن اتفــاق متبــادل بيــن األطــراف المعنيــة يهــدف 

ــي ظــل  ــل منفعــة. وال يوجــد مثــل هــذا االتفــاق أو الهــدف ف تحوي

بعــدم  وحــده  الدائــن  جانــب  مــن  اعتــراف  فهــو  الديــن-  شــطب 

إمكانيــة تحصيــل المبلــغ )راجــع الفقرتيــن 4-75 و78-4(.13. 

ويمكــن أن يشــمل اإلعفــاء مــن الديــن إســقاط كل المبلــغ األصلــي 

القائــم أو جــزء منــه، بمــا فــي ذلــك متأخــرات الفائــدة المســتحقة 

)مدفوعــات الفائــدة التــي اســتحقت فــي الماضــي( وأي تكاليــف 

الفائــدة  مدفوعــات  إلغــاء  يصنــف  وال  مســتحقة.  أخــرى  فوائــد 

بعــد  تســتحق  ولــم  أدائهــا  موعــد  يحــن  لــم  التــي  المســتقبلية 

كإعفــاء مــن الديــن. 

11 بعــض االتفاقــات التــي توصــف بأنهــا مبــادالت للديــن تعتبــر مكافئــة 

لإلعفــاء مــن الديــن مــن منظــور الدائــن واملديــن. ويلتــزم البلــد املديــن يف نفــس 

الوقــت باإلنفــاق علــى بعــض اجلوانــب اإلنمائيــة والبيئيــة وغيرهــا. وينبغــي 

الديــن  التعامــل مــع هــذه املعامــات باعتبارهــا تنــدرج حتــت اإلعفــاء مــن 

نظــرا ألن الدائــن ال يحصــل علــى قيمــة مــن جــراء هــذا اإللتــزام.  

مرتبــط  لســند  األصلــي  املبلــغ  كل  أو  بعــض  مــن  اإلعفــاء  ذلــك  12 يشــمل 

باالئتمــان نتيجــة وقــوع حــدث يؤثــر علــى الكيــان الــذي يقــع عليــه التــزام ســداد 

الــذي  األصلــي  املبلــغ  مــن  واإلعفــاء  املتضمنــة،  االئتمانيــة  املشــتقة  قيمــة 

ينشــأ عنــد وقــوع نــوع مــن األحــداث احملــددة يف عقــد الديــن، مثــل اإلعفــاء يف 

حالــة حــدوث نــوع مــا مــن الكــوارث.

13 ال يُرَجَّــح أن ينشــأ إعفــاء مــن الديــن بيــن كيانــات جتاريــة مثــل الشــركات 

العامة. 

ب- المعالجة اإلحصائية لإلعفاء من الدين 

ــد اإلعفــاء مــن الديــن دائمــا كمنحــة رأســمالية أو  يَّ قَ 4-34 يُ

تحويــل للمديــن،14 ممــا يُطفــئ المطالبــة الماليــة والتــزام الديــن 

ذي الصلــة. وقــد تكــون وحــدة مــن وحــدات القطــاع العــام طرفــا 

فــي عمليــة إعفــاء مــن الديــن كدائــن أو مديــن. 

4-35 ويوضــح اإلطــار 4-2 المعالجــة اإلحصائيــة لإلعفــاء 

ــى التوالــي. ويــؤدي  مــن الديــن مــن منظــوري الدائــن والمديــن، عل

اإلعفــاء مــن الديــن إلــى: 

• عــدم حــدوث أي تغييــر فــي إجمالــي الديــن وارتفــاع صافــي 
الديــن  قيمــة  يســاوي  بمقــدار  الدائــن  منظــور  مــن  الديــن 

ــى منــه؛  المُعف

• انخفاض إجمالي الدين وصافي الدين عند المدين. 
اإلعفــاء  قيمــة  تحديــد  أســاس  هــي  الســوق  وأســعار   36-4

مــن الديــن، مــا عــدا فــي حالــة القــروض، حيــث تُســتخدم القيمــة 

االســمية. 

2- إعادة جدولة الدين وإعادة تمويله

4-37 تنطــوي عمليــات إعــادة جدولــة الديــن وإعــادة تمويلــه 

ــن  ــد دي ــم واالســتعاضة عنــه بعق ــد ديــن قائ ــي عق ــر ف ــى تغيي عل

بوجــه  ممــددة  بموجبــه  الديــن  خدمــة  مدفوعــات  تكــون  جديــد 

ــى  ــى إعــادة االتفــاق عل عــام.15 وتنطــوي إعــادة جدولــة الديــن عل

أداة مــن نفــس النــوع، بنفــس قيمــة أصــل الديــن ونفــس الدائــن 

كمــا فــي الديــن القديــم. وتســتتبع عمليــة إعــادة التمويــل إنشــاء 

تــم  وربمــا  عــام،  بوجــه  مختلفــة  وبقيمــة  مختلفــة  ديــن  أداة 

ــى ســبيل المثــال، قــد  االتفــاق بشــأنها مــع دائــن مختلــف.16 فعل

المتفــق عليهــا  العامــة  الشــروط  الدائنيــن تطبيــق  أحــد  يختــار 

جدولــة  إعــادة  خيــار  خــال  مــن  إمــا  باريــس  نــادي  إطــار  قــي 

المديــن(  ــى  عل القائمــة  المطالبــات  شــروط  تغييــر  )أي  الديــن 

14 ُطلــق »دليــل إحصــاءات ماليــة احلكومــة« علــى أي حتويــل رأســمايل بيــن 

وحدتيــن حكوميتيــن منحــة رأســمالية مســتحقة القبــض أو مســتحقة 

الدفــع، ويُقَيَّــد يف بنــد اإليــرادات حتــت عنــوان املنــح، ويف بنــد املصروفــات 

حتــت عنــوان املنــح. وأي حتويــل رأســمايل بيــن وحــدة حكوميــة ووحــدة غيــر 

حكوميــة )بمــا يف ذلــك شــركة عامــة( يســمى حتويــا رأســماليا، ويُقَيَّــد يف بنــد 

اإليــرادات حتــت عنــوان حتويــات طوعيــة عــدا املنــح، ويف بنــد املصروفــات 

حتــت عنــوان مصروفــات أخــرى متنوعــة. 

15 إذا تغيــرت الشــروط األصليــة لديــن مــا )عــادة مــا يكــون قرضــا أو ســند 

تفــاوض األطــراف،  إعــادة  مــن خــال  الديــن األخــرى(  أدوات  ديــن، وكذلــك 

ُيعامــل هــذا التغيــر كســداد للديــن األصلــي وإنشــاء التــزام ديــن جديــد. وعلــى 

أجــل  تغييــر  علــى  للعقــد  األصليــة  الشــروط  نصــت  إذا  ذلــك،  مــن  العكــس 

االســتحقاق أو ســعر الفائــدة، أو كليهمــا، نتيجــة حــدث معيــن مثــل التوقــف عــن 

الســداد أو تراجــع املرتبــة االئتمانيــة، يــؤدي ذلــك إذن إىل تعديــل التصنيــف. 

)ويف الواقــع العملــي، يؤثــر هــذا التمييــز علــى القيــم الصافيــة حينمــا يــؤدي 

اختــاف الشــروط األصليــة واجلديــدة إىل تغيــر أصــل الديــن، أو تغيــر تصنيــف 

القيــود  تلغــي  ذلــك  عــدا  وفيمــا  االســتحقاق؛  أجــل  تصنيــف  تغيــر  أو  األداة، 

بعضهــا بعضــا.(  

علــى  الديــن  تمويــل  إعــادة  عمليــة  تنطــوي  قــد  املديــن،  منظــور  مــن   16

االقتــراض مــن طــرف آخــر مــن أجــل الســداد للدائــن. وتُعَــرَّف إعــادة تمويــل 

ونفــس  املديــن  بيــن  املعامــات  يعكــس  أضيــق  بمفهــوم  الدليــل  يف  الديــن 

فقــط.  الدائــن 
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الجدول 4-1: موجز المعالجة اإلحصائية ألنواع مختلفة من عمليات إعادة تنظيم الدين

 

المصروفاتاإليرادات

التأثير على 
الرصيد التشغيلي 
والقيمة الصافية

التأثير على صافي 
اإلقراض )+( /

صافي االقتراض 
)-( والقيمة المالية 

الصافية

األصول المالية 
)مراكز األرصدة 

والتدفقات(

الخصوم 
)مراكز األرصدة 

والتدفقات(

1-اإلعفاء من 
الدين وإلغاء 

الدين 
)الفقرات من 

4-33 إلى 
4-36، واإلطار 

)2-4

المدين
منحة رأسمالية أو 

تحويل رأسمالي
موجبموجب

التزامات الدين 
تنخفض

الدائن
منح رأسمالية أو 

تحويات رأسمالية
سالبسالب

المطالبات المالية 
تنخفض

2-إعادة جدولة 
الدين

)الفقرات من 
4-37 إلى 

4-40، واإلطار 
)3-4

المدين

ال تأثير1ال تأثير1

التزامات الدين 
القائم تنخفض؛ 
والتزامات الدين 

الجديد ترتفع 

الدائن

المطالبة المالية 
القائمة تنخفض، 
والمطالبة المالية 

الجديدة ترتفع

2-إعادة تمويل 
الدين 

)الفقرات من 
4-41 إلى 

4-47، اإلطار 
)4-4

تأثير محتمل المدين
نتيجة للحاجة إلى 

إعادة التقييم إذا 
كان هناك فرق في 

القيمة بين األداة 
)األدوات( القديمة 

والجديدة

تأثير محتمل نتيجة 
للحاجة إلى إعادة 

التقييم إذا كان هناك 
فرق في القيمة 

بين األداة )األدوات( 
القديمة والجديدة

التزامات الدين 
القائم تنخفض؛ 
والتزامات الدين 

الجديد ترتفع 

الدائن

التزامات الدين 
القائم تنخفض؛ 
والتزامات الدين 

الجديد ترتفع

3-تحويل 
الدين )الفقرات 
من 4-48 إلى 
4-51، واإلطار 

)5-4

المدين

موجب، إذا كان 
بخصم؛ وبخاف 
ذلك ال يحدث أي 

تغيير

موجب، إذا كان 
بخصم؛ وبخاف ذلك 

ال يحدث أي تغيير

التزامات الدين 
تنخفض؛ 

والخصوم غير 
المُنْشئة لدين 

ترتفع

الدائن

سالب، إذا كان 
بخصم؛ وبخاف 
ذلك ال يحدث أي 

تغيير

سالب، إذا كان 
بخصم؛ وبخاف ذلك 

ال يحدث أي تغيير

المطالبة 
المالية المقابلة 

لدين تنخفض؛ 
والمطالبة المالية 
غير المُنْشئة لدين 

ترتفع

3- السداد 
المبكر للدين 

)الفقرات من 
4-53 إلى 

4-55، اإلطار 
)6-4

المدين

ال تأثير2ال تأثير2

العملة والودائع 
تنخفض

التزامات الدين 
تنخفض

الدائن

المطالبة المالية 
المقابلة لدين 

تنخفض؛ والعملة 
والودائع ترتفع؛

4-تحمل الدين 

مع الحصول 

على مطالبة 

مالية فعلية 

على المدين 

األصلي 

)الفقرتان 56-4 

و4-57، واإلطار 

4-7، المثال 1(

الطرف 

المتحمل 

للدين 

)المدين 

الجديد(

تحويات/منح 

رأسمالية إذا كان 

هناك فرق بين 

الخصوم التي يتم 

تحملها واألصول 

المالية المكتسبة

ال تأثير في غياب 

عنصر التحويات/

المنح الرأسمالية؛ 

وبخاف ذلك يكون 

التأثير سالبا

ال تأثير في غياب 

عنصر التحويات/

المنح الرأسمالية؛ 

وبخاف ذلك يكون 

التأثير سالبا

القروض ترتفع
التزامات الدين 

ترتفع

المدين 

األصلي

تحويات/منح 
رأسمالية إذا 

كان هناك فرق 
بين التزام الدين 

األصلي والتزام 
الدين المستحق 

للطرف المتحمل 
للدين

ال تأثير في غياب 

عنصر التحويات/

المنح الرأسمالية؛ 

وبخاف ذلك يكون 

التأثير موجبا

ال تأثير في غياب 

عنصر التحويات/

المنح الرأسمالية؛ 

وبخاف ذلك يكون 

التأثير موجبا

التزامات 

الدين األصلي 

تنخفض؛ 

والخصوم 

المستحقة 

للطرف 

المتحمل للدين 

ترتفع

ال تأثيرال تأثيرال تأثيرالدائن

1 قد تنطوي أيضا على اإلعفاء من الدين وتعديات أخرى، مثل عمليات إعادة التقييم، التي تؤثر على هذه األرصدة. 

2 قد ينطوي على اإلعفاء من الدين الذي يؤثر على هذه األرصدة. 

يُتبع في الصفحة التالية
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أو مــن خــال إعــادة التمويــل )منــح قــرض جديــد إلــى المديــن 

القائــم(.  الديــن  ســداد  فــي  يُســتخدم 

أ- إعادة جدولة الدين

1- التعريف

بأنهــا  الديــن  جدولــة  إعــادة  عمليــة  ــرَّف  تُعَ  38-4

تأجيــال  يشــكل  والدائــن  المديــن  بيــن  ثنائــي  اتفــاق 

آجــال  وتطبيــق  الديــن  خدمــة  لمدفوعــات  منهجيــا 

وعــادة  عــام.  بوجــه  أطــول  ولفتــرات  جديــدة  اســتحقاق 

العناصــر  مــن  أكثــر  أو  عنصــرا  الجديــدة  الشــروط  تشــمل  مــا 

التاليــة: تمديــد فتــرات الســداد، وخفــض ســعر الفائــدة المتعاقــد 

عليــه، وإضافــة أو تمديــد فتــرات الســماح لســداد الفائــدة والمبلــغ 

األصلــي، وتثبيــت ســعر الصــرف عنــد مســتويات مواتيــة للديــون 

ــدت.  بعمــات أجنبيــة، وإعــادة جدولــة ســداد المتأخــرات، إن وُجِ

ــى وجــه  وفــي حالــة األوراق الماليــة ذات القســائم الصفريــة عل

ــي الواجــب دفعــه  التحديــد، فــإن تخفيــض مقــدار المبلــغ األصل

الجدول 4-1: موجز المعالجة اإلحصائية ألنواع مختلفة من عمليات إعادة تنظيم الدين )تابع(

المصروفاتاإليرادات

التأثير على 
الرصيد التشغيلي 
والقيمة الصافية

التأثير على صافي 
اإلقراض )+( /

صافي االقتراض 
)-( والقيمة المالية 

الصافية

األصول المالية 
)مراكز األرصدة 

والتدفقات(

الخصوم 
)مراكز األرصدة 

والتدفقات(

4-تحمل 
الدين بدون 

مطالبة مالية 
فعلية على 

المدين األصلي 
)الفقرتان 56-4 
و4-57، واإلطار 
4-7، المثال 2(

الطرف 
المتحمل 

للدين 
)المدين 
الجديد(

تحويات/منح 
رأسمالية

سالبسالب
التزامات الدين 

ترتفع

المدين 
األصلي

تحويات/منح 
رأسمالية

موجبموجب
التزامات الدين 

تنخفض

ال تغييرال تأثيرال تأثيرالدائن

4-تحمل الدين 
بدون مطالبة 
مالية فعلية 
على المدين 

األصلي، وهو 
شركة عامة 

ومنشأة عاملة 
)الفقرتان 56-4 
و4-57، واإلطار 
4-7، المثال 3( 

الطرف 
المتحمل 

للدين 
)المدين 
الجديد(

ال تأثيرال تأثير
حصص الملكية 
وأسهم صناديق 
االستثمار ترتفع

التزامات الدين 
ترتفع

المدين 
األصلي

ال تأثيرال تأثير

التزامات 
الدين األصلي 

تنخفض؛ 
والخصوم 

غير المُنشئة 
لدين وحصص 
الملكية وأسهم 

صناديق 
االستثمار 

ترتفع؛

ال تغييرال تأثيرال تأثيرالدائن

4-سداد الدين 
نيابة عن 

أطراف أخرى مع 
مطالبة مالية 
فعلية )الفقرات 
من 4-58 إلى 
4-61، واإلطار 

)8-4

الوحدة 
القائمة 
بالسداد

ال تأثيرال تأثير
العملة والودائع 

تنخفض؛ والقروض 
ترتفع

المدين 
األصلي

ال تأثيرال تأثير

التزامات 
الدين األصلي 

تنخفض؛ 
والخصوم 

المستحقة 
للوحدة القائمة 

بالسداد ترتفع

4- سداد الدين 
نيابة عن 

أطراف أخرى 
بدون مطالبة 

مالية فعلية - 
حسب طبيعة 

الوحدة القائمة 
بالسداد 
والمدين 

األصلي )الفقرات 
من 4-58 إلى 
4-61، واإلطار 

)8-4

الوحدة 
القائمة 
بالسداد

مصروفات 
منح رأسمالية 

أو مصروفات 
تحويات رأسمالية

العملة والودائع سالبسالب
تنخفض

المدين 
األصلي

إيرادات منح 
رأسمالية أو 

إيرادات تحويات 
رأسمالية )إيرادات 

أخرى(

العملة والودائع موجبموجب
ترتفع
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المبلــغ  مقــدار  ــى  عل يزيــد  يــزال  ال  مبلــغ  إلــى  االســترداد  عنــد 

ــدء ســريان االتفــاق يمكــن تصنيفــه  ــي وقــت ب ــي القائــم ف األصل

باعتباره تغييرا فعليا في سعر الفائدة التعاقدي، أو باعتباره 

تخفيضــا فــي المبلــغ األصلــي مــع إبقــاء ســعر الفائــدة التعاقــدي 

بــا تغييــر. وينبغــي قيــد هــذا التخفيــض فــي مدفوعــات المبلــغ 

ــول أجــل االســتحقاق باعتبــاره  ــي الواجــب أداؤهــا عنــد حل األصل

إعفــاء مــن الديــن، أو إعــادة جدولــة الديــن فــي حالــة إقــرار االتفاق 

التعاقــدي.  الفائــدة  فــي ســعر  الثنائــي صراحــة بوجــود تغييــر 

الديــون  أعبــاء  باريــس  نــادي  فــي  األعضــاء  الدائنــون  ويخفــف 

وهــي  الديــن،  جدولــة  إعــادة  صــورة  فــي  المدينــة  البلــدان  عــن 

تعنــي تخفيــف عــبء خدمــة الديــن بتأجيــل أو، فــي حالــة إعــادة 

الديــن  خدمــة  التزامــات  بتخفيــض  ميســرة،  بشــروط  الجدولــة 

أثنــاء فتــرة زمنيــة محــددة )معالجــة التدفقــات( أو فــي تاريــخ 

الرصيــد(.    محــدد )معالجــة 

2- المعالجة اإلحصائية إلعادة جدولة الدين

ــد الديــن القائــم  يَّ قَ 4-39 فــي حالــة إعــادة جــدول الديــن، يُ

الــذي تنطبــق عليــه إعــادة الجدولــة باعتبــاره مســددا ويعتبــر أنــه 

تــم إنشــاء أداة )أو أدوات( ديــن جديــدة بشــروط جديــدة. وال  قــد 

تنطبــق هــذه المعاملــة علــى متأخــرات الفائــدة التــي تكــون محــل 

إعــادة جدولــة فــي حــال بقيــت الشــروط فــي عقــد الديــن القائــم 

إعــادة  تمــت  قــد  انــه  يعتبــر  الحالــة، ال  هــذه  وفــي  تغييــر.  دون 

ــى  جدولــة عقــد الديــن القائــم، وأن إعــادة الجدولــة اقتصــرت عل

ــد أداة ديــن جديــدة لمتأخــرات الفائــدة  يَّ متأخــرات الفائــدة. وتُقَ

ــة  المُعــاد جدولتهــا. ويوضــح اإلطــار 4-3 المعالجــة اإلحصائي

ــى  عل والمديــن،  الدائــن  منظــوري  مــن  الديــن  جدولــة  إلعــادة 

ــى إجمالــي الديــن وصافــي الديــن  التوالــي. وال يطــرأ تغييــر عل

مــن منظــوري الدائــن والمديــن.  

ــد معاملــة إعــادة جدولــة الديــن فــي الوقــت الــذي  يَّ 4-40 وتُقَ

يتفــق عليــه الطرفــان )الوقــت المتفــق عليــه بموجــب العقــد(، وال 

ــى  يتغيــر تقييــم الديــن المعــاد جدولتــه )وفــي ذلــك يحافــظ عل

الديــن(.  إعــادة جدولــة  القديــم قبــل عمليــة  الديــن  نفــس قيمــة 

هــو  الحاســم  الوقــت  يكــون  دقيــق،  موعــد  تحديــد  يتــم  لــم  وإذا 

الوقــت الــذي يقيــد الدائــن فيــه تغييــر الشــروط. وإذا كانــت إعــادة 

ــرة الجاريــة مرتبطــة  ــي تُســتحق بعــد الفت جدولــة االلتزامــات الت

اســتحقاق االلتزامــات  باســتيفاء شــروط معينــة بحلــول موعــد 

نــادي  ترتيبــات  ظــل  فــي  الســنوات  متعــددة  الجدولــة  )كإعــادة 

باريــس( فيتــم إدراج القيــود عنــد اســتيفاء الشــروط.      

ب- إعادة تمويل الدين

1- التعريف 

4-41 تنطــوي إعــادة تمويــل الديــن علــى االســتعاضة 

عن أداة أو أدوات دين قائمة، بما في ذلك أي متأخرات، 

بــأداة أو أدوات ديــن جديــدة. ويمكــن أن تنطــوي علــى مبادلــة 

أنــواع  أو  بقــرض(  قــرض  )مبادلــة  الديــن  أداة  مــن  النــوع  نفــس 

ــى  وعل بســندات(.  قــروض  )مبادلــة  الديــن  أدوات  مــن  مختلفــة 

بتحويــل  العــام  القطــاع  مــن  وحــدة  تقــوم  قــد  المثــال،  ســبيل 

أو  واحــد،  قــرض  إلــى  الصــادرات  ائتمــان  ديــون  مــن  محفظــة 

مبادلــة الســندات القائمــة بســندات جديــدة مــن خــال عــروض 

مقدمــة مــن الطــرف الدائــن لهــا )وال يحــدث تغييــر فــي شــروط 

الديــن(. 

يوضح المثال التالي المعالجة اإلحصائية لحالة إعفاء من الدين بقيمة 100 في وحدة من القطاع العام كطرف دائن وطرف مدين، على التوالي.

االطار 4-2: المعالجة اإلحصائية لإلعفاء من الدين 

وحدة القطاع العام كطرف مدينوحدة القطاع العام كطرف دائن

الميزانية 

العمومية 

المعامالتاالفتتاحية

تدفقات 

اقتصادية 

أخرى

الميزانية 

العمومية 

الختامية

الميزانية 

العمومية 

المعامالتاالفتتاحية

تدفقات 

اقتصادية 

أخرى

الميزانية 

العمومية 

الختامية

100اإليرادات

100التحويات/المنح الرأسمالية

100المصروفات

100التحويات/المنح الرأسمالية

القيمة الصافية/صافي الرصيد 

صفر100-100صفر-100100التشغيلي

األصول غير المالية

القيمة المالية الصافية/صافي 

100-100صفر-100100اإلقراض )+( /صافي االقتراض )-(

صفر-100100األصول المالية

صفر-100100الخصوم

إجمالي الدين

صافي الدين

صفر

100-

صفر

100

صفر

صفر

100

100

100-

100-

صفر

صفر



57

الفصل 4   ♦   قضايا مختارة في دين القطاع العام

1- المعالجة اإلحصائية إلعادة تمويل الدين

معالجــة  الديــن  تمويــل  إعــادة  معامــات  تُعالــج   42-4

مشــابهة إلعــادة جدولــة الديــن. ويتــم اطفــاء الديــن محــل إعــادة 

التمويــل  ويُســتعاض عنــه بــأداة أو أدوات ماليــة جديــدة. غيــر 

يُطفــأ  الديــن،  جدولــة  إعــادة  عنــد  يحــدث  مــا  عكــس  ــى  عل أنــه 

ــى أســاس قيمــة أداة الديــن الجديــدة مــا عــدا  الديــن القديــم عل

فــي حالــة الديــن غيــر القابــل للتــداول )كقــرض مثــا( المســتحق 

رســميين.   لدائنيــن 

4-43 ويوضــح اإلطــار 4-4 المعالجــة اإلحصائيــة إلعــادة 

ــي. وإذا  ــى التوال تمويــل الديــن مــن منظــوري الدائــن والمديــن، عل

كانــت إعــادة التمويــل تنطــوي علــى مبادلــة مباشــرة للديــن، مثــل 

ــد المديــن انخفاضــا فــي الخصــوم  يِّ قَ مبادلــة قــروض بســندات، يُ

ضمــن أداة الديــن المعنيــة وارتفاعــا فــي الخصــوم لبيــان نشــأة 

ــد المعاملــة علــى أســاس قيمــة الديــن الجديــد  يَّ التــزام جديــد. وتُقَ

ــرق بيــن  ــد الف يَّ قَ )انعكاســا للقيمــة الســوقية الجاريــة للديــن(، ويُ

تقييــم.  كإعــادة  الجديــدة  األداة  وقيمــة  القديــم  الديــن  قيمــة 

بالقيمتيــن اإلجماليــة  الديــن  المديــن، ينخفــض  ومــن منظــور 

والصافيــة نتيجــة إلعــادة التقييــم. ومــن منظــور الدائــن، يرتفــع 

المطالبــة  تقييــم  إلعــادة  نتيجــة  الصافيــة  بالقيمــة  الديــن 

امــا  الكليــة.  بالقيمــة  الديــن  يتأثــر  وال  المديــن  ــى  عل الماليــة 

قابــل  غيــر  وكان  رســميين  لدائنيــن  مســتحقا  الديــن  كان  إذا 

األصليــة  قيمتــه  أســاس  ــى  عل القديــم  الديــن  يُطفــأ  للتــداول، 

ــد فــرق القيمــة عــن األداة الجديــدة كإعفــاء مــن الديــن )راجــع  يَّ قَ ويُ

الفقــرات مــن 4-33 إلــى 36-4(.  

4-44 ويُســتخدم بديــل مائــم فــي حالــة عــدم توافــر ســعر 

كان  إذا  المثــال،  ســبيل  ــى  فعل الجديــد.  للســند  ــدَّد  مُحَ ســوقي 

الســند مشــابها للســندات األخــرى محــل التــداول، ســيكون الســعر 

الســوقي لســند متــداول بديــا مائمــا لقيمــة الســند الجديــد. وإذا 

المبادلــة مؤخــرا، ســيكون  الديــن محــل  اقتنــى  قــد  الدائــن  كان 

ســعر اقتنائــه بديــا مائمــا. وبــدال مــن ذلــك، إذا كان ســعر فائــدة 

الســند الجديــد أقــل مــن ســعر الفائــدة الســائد، يمكــن أن يصبــح 

البديل هو القيمة المخصومة الحالية للســند باســتخدام ســعر 

الفائــدة الســائد. ويجــوز اســتخدام القيمــة االســمية للســند محــل 

اإلصــدار كبديــل فــي حالــة عــدم توافــر هــذه المعلومــات. راجــع 

ــي مبادلــة الديــن بحصــص الملكيــة. أيضــا فيمــا يل

مراكــز  فــي  التغيــرات  العموميــة  الميزانيــة  وتعكــس   45-4

األرصــدة الناتجــة عــن المعامــات التــي تُطفــئ أداة الديــن القديــم 

وتُنشــئ أداة الديــن الجديــد إلــى جانــب أي تغيــرات فــي التقييــم. 

ــروض بســندات عمومــا  ــى ســبيل المثــال، تــؤدي مبادلــة الق وعل

إلــى انخفــاض خصــوم المديــن )انخفــاض فــي مطالبــة الدائــن 

ــى المديــن( نتيجــة لقيــد القــرض بالقيمــة االســمية، بينمــا  عل

ــي ربمــا كانــت أقــل.  ــد الســند بقيمــة الســوق، الت يَّ قَ يُ

ــى  يوضــح المثــال التالــي المعالجــة اإلحصائيــة لحالــة إعــادة جدولــة الديــن بقيمــة 100 فــي وحــدة مــن القطــاع العــام كطــرف دائــن وطــرف مديــن، عل

ــي.  التوال

اإلطار 4-3: المعالجة اإلحصائية إلعادة جدولة الدين 

وحدة القطاع العام كطرف مدينوحدة القطاع العام كطرف دائن

الميزانية 

العمومية 

المعامالتاالفتتاحية

تدفقات 

اقتصادية 

أخرى

الميزانية 

العمومية 

الختامية

الميزانية 

العمومية 

المعامالتاالفتتاحية

تدفقات 

اقتصادية 

أخرى

الميزانية 

العمومية 

الختامية

اإليرادات

المصروفات

القيمة الصافية/صافي الرصيد 

-100صفر-100100صفر100التشغيلي

األصول غير المالية

القيمة المالية الصافية/صافي 

-100صفر-100100صفر100اإلقراض )+( /صافي االقتراض )-(

األصول المالية

أداة الدين القائمة

أداة الدين الجديدة

100

100

صفر

صفر

100-

100

100

صفر

100

الخصوم

أداة الدين القائمة

أداة الدين الجديدة

100

100

صفر

صفر

100-

100

100

صفر

100

إجمالي الدين

صافي الدين

صفر

100-

صفر

صفر

صفر

100-

100

100

صفر

صفر

100

100
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إحصاءات دين القطاع العام - مرشد لمعديها ومستخدميها

الجديــد  الديــن  متحصــات  اســتخدام  حالــة  وفــي   46-4

ــد أي جــزء متبــق مــن الديــن  يَّ قَ لســداد جــزء مــن الديــن القائــم، يُ

كإطفــاء للديــن القديــم وإنشــاء لديــن جديــد، مــا لــم يتــم ســداده 

معاملــة منفصلــة. خــال  مــن  بالكامــل 

جديــدة  اقتــراض  عمليــات  أي  شــروط  كانــت  وإذا   47-4

تيســيرية، يمكــن اعتبــار أن الدائــن يجــري تحويــا إلــى المديــن. 

ونناقــش المعاملــة التيســيرية للديــن فــي الفقــرات 4-81 إلــى 

أدنــاه.     86-4

3- تحويل الدين والسداد المبكر للدين

أ- تحويل الدين

1- التعريف

هــو  الديــن  )مبادلــة(  بتحويــل  المقصــود   48-4

القيمــة(-  )علــى  بخصــم  عــادة   — الديــن  إســتبدال 

بمطالبــة غيــر منشــئة لديــن )مثــل حصــص الملكيــة(، أو 

بأرصــدة مقابلــة يمكــن اســتخدامها فــي تمويــل مشــروع 

الديــن  تحويــل  ينطــوي  األســاس،  وفــي  معينــة.  سياســة  أو 

فــي  يدخــل  ال  خصــم  ونشــأة  العــام  القطــاع  ديــن  إطفــاء  ــى  عل

الديــن.  عــداد 

الديــن  تحويــل  ــى  عل الشــائعة  األمثلــة  وتتضمــن   49-4

مــن  كان  وربمــا  الملكيــة.  بحصــص  الديــن  مبادلــة  عمليــات 

حصــة  تكــن  لــم  إذا  الملكيــة  حصــة  قيمــة  تحديــد  الصعــب 

أن  يُرجــح  كمــا  األســواق،  أحــد  فــي  بنشــاط  مُتداولــة  الملكيــة 

يحــدث إذا كانــت الوحــدة المصــدرة لحصــة الملكيــة هــي شــركة 

عامــة خاضعــة لســيطرة القطــاع العــام. وإذا لــم تكــن حصــص 

الملكيــة متداولــة، ينبغــي االســتناد فــي تقييمهــا إلــى القيمــة 

الكليــة ألصــول الشــركة ناقــص إجمالــي قيمــة خصومهــا، حيــث 

مــن  االســتثمار  صناديــق  وأســهم  الملكيــة  حصــص  تُســتبعد 

الخصــوم. 

وهــي  الديــن  تحويــل  ــى  عل أخــرى  أمثلــة  وهنــاك   50-4

التزامــات  )كمبــادالت  الديــن  مبــادالت  مــن  األخــرى  األنــواع 

الديــن الخارجــي بالصــادرات أو »مبادلــة الديــن بالصــادرات«( 

يقدمهــا  التــي  المقابلــة  باألصــول  الديــن  التزامــات  مبادلــة  أو 

البريــة  الحيــاة  حمايــة  مثــل  محــدد  لغــرض  للدائــن  المديــن 

الديــن  )مبادلــة  البيئــة  ــى  عل والحفــاظ  والتعليــم  والصحــة 

لاســتمرار(. القابلــة  التنميــة  ببرامــج 

وغيــر  المباشــر  التحويــل  بيــن  التمييــز  وينبغــي   51-4

المباشــر للدين. فالمبادلة المباشــرة تؤدي إلى اقتناء مطالبة 

غيــر مُنشــئة لديــن علــى المديــن بطريقــة مباشــرة )مثــل مبادلــة 

المباشــرة  غيــر  المبادلــة  وتنطــوي  ملكيــة(.  بحصــص  الديــن 

ــى االقتصــاد المعنــي، مثــل الحصــول  ــى مطالبــة أخــرى عل عل

ــى وديعــة تُســتخدم الحقــا لشــراء حصــص ملكيــة. عل

2- المعالجة اإلحصائية لتحويل الدين

4-52 مــن منظــور المديــن، تــؤدي مبادلــة الديــن بحصــص 

الخصــوم  وارتفــاع  الديــن  التزامــات  انخفــاض  إلــى  ملكيــة 

يوضح المثال التالي المعالجة اإلحصائية لحالة إعادة تمويل الدين في وحدة من القطاع العام كطرف دائن وطرف مدين، على التوالي. استبدال 

د الفرق البالغ -5 كإعادة تقييم.  يَّ قَ أداة دين قائمة قيمتها 100 بأداة دين جديدة قيمتها 95. ويُ

اإلطار 4-4: المعالجة اإلحصائية إلعادة تمويل الدين 

وحدة القطاع العام كطرف مدينوحدة القطاع العام كطرف دائن

الميزانية 
العمومية 
المعامالتاالفتتاحية

تدفقات 
اقتصادية 

أخرى

الميزانية 
العمومية 
الختامية

الميزانية 
العمومية 
المعامالتاالفتتاحية

تدفقات 
اقتصادية 

أخرى

الميزانية 
العمومية 
الختامية

اإليرادات

المصروفات

القيمة الصافية/صافي 
-595صفر-95100-5صفر100الرصيد التشغيلي

األصول غير المالية

القيمة المالية الصافية/
صافي اإلقراض )+( /صافي 

-595صفر-95100-5صفر100االقتراض )-(

األصول المالية

أداة الدين القائمة
أداة الدين الجديدة

100

100

صفر

صفر

95-

95

5-

5-

95

صفر

95

الخصوم

أداة الدين القائمة
أداة الدين الجديدة

100

100

صفر

صفر

95-

95

5-

5-

95

صفر

95

إجمالي الدين

صافي الدين
صفر

100-

صفر

صفر

صفر

5

صفر

95-

100

100

صفر

صفر

5-

5-

95

95
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الفصل 4   ♦   قضايا مختارة في دين القطاع العام

صناديــق  وأســهم  الملكيــة  »حصــص  لديــن  المنشــئة  غيــر 

االستثمار.«17 ومن منظور الدائن، تؤدي المبادلة إلى انخفاض 

األصــل المالــي المرتبــط بــأداة الديــن، وارتفــاع األصــل المالــي 

»حصص الملكية وأســهم صناديق االســتثمار«. ويوضح اإلطار 

4-5 المعالجــة اإلحصائيــة لتحويــل الديــن، باســتخدام مبادلــة 

الديــن بحصــص ملكيــة كمثــال، مــن منظــوري الدائــن والمديــن، 

علــى التوالــي. وتتوقــف التغيــرات فــي القيمــة الصافيــة والقيمــة 

ــى التوالــي،  الماليــة الصافيــة مــن منظــوري الدائــن والمديــن، عل

ــى مــا إذا كانــت المبادلــة بخصــم أم ال.  عل

ب- السداد المبكر للدين

1- التعريف 

مــن  للديــن  المبكــر  الســداد  عمليــة  تتألــف   53-4

إعــادة شــراء الديــن، أو الســداد المبكــر لــه، بشــروط مُتفــق 

عليهــا بيــن المديــن والدائــن. ويُطفــأ الديــن مقابــل ســداد 

مبلــغ نقــدي متفــق عليــه بيــن المديــن والدائــن. ويمكــن 

فــي  المديــن  برغبــة  مدفوعــا  للديــن  المبكــر  الســداد  يكــون  أن 

خفــض تكاليــف حافظــة ديونــه مــن خــال االســتفادة مــن األداء 

17 غالبــا مــا يدخــل طــرف ثالــث يف مبادلــة الديــن بحصــص ملكية، يشــتري 

املطالبــات مــن الدائــن ويحصــل علــى حصــة ملكيــة يف شــركة عامة )املدين(.  

االقتصــادي المائــم أو أوضــاع الســوق المواتيــة فــي إعــادة شــراء 

الديــن.

2- المعالجة اإلحصائية للسداد المبكر للدين

4-54 مــن منظــور المديــن، ينتــج عــن الســداد المبكــر للديــن 

الماليــة  األصــول  فــي  وانخفــاض  الديــن  التزامــات  انخفــاض 

»العملــة والودائــع«. ومــن منظــور الدائــن، يــؤدي الســداد المبكــر 

للديــن إلــى انخفــاض االصــل المتمثــل فــي المطالبــة الماليــة 

والودائــع.«  »العملــة  الماليــة  األصــول  وارتفــاع  المديــن  ــى  عل

ــر  ــي الدائــن والمديــن دون تغيي ــى جانب ويظــل صافــي الديــن عل

المعاملــة بقيمــة  ــد  يَّ الديــن. وتُقَ إعفــاء مــن  لــم يكــن هنــاك  إذا 

الديــن المســدد فــي وقــت مبكــر. 

المســتحق لدائنيــن رســميين و/ الديــن  4-55 وفــي حالــة 

أو الــذي ال يكــون قابــا للتــداول )كقــرض مثــا(، يمكــن أن ينشــأ 

الســداد  كان  إذا  أي   ( الديــن  مــن  اإلعفــاء  عناصــر  مــن  عنصــر 

ــي  ــة ف ــراف مــع الرغب ــن األط ــى اتفــاق بي ــري بنــاء عل ــر يج المبك

تحويــل منفعــة(. ومثلمــا يوضــح قســم اإلعفــاء مــن الديــن أعــاه، 

ــى  ــد أي تحويــل رأســمالي أو منحــة رأســمالية مــن الدائــن إل يَّ قَ يُ

الخصــوم/ قيمــة  يخفــض  ممــا  الديــن،  مــن  كإعفــاء  المديــن 

المطالبــة القائمــة. ويوضــح اإلطــار 4-6 المعالجــة اإلحصائيــة 

الديــن،  مــن  إعفــاء  عنصــر  وجــود  فــي  للديــن،  المبكــر  للســداد 

يوضح المثال التالي المعالجة اإلحصائية لحالة مبادلة حصة ملكية مقابل الدين في مؤسسة عامة كطرف دائن وطرف مدين، على التوالي. 

استبدال أداة دين قائمة قيمتها 100 مقابل حصة ملكية في مؤسسة عامة قيمتها 100.  

اإلطار 4-5: المعالجة اإلحصائية لتحويل الدين 

وحدة القطاع العام كطرف مدينوحدة القطاع العام كطرف دائن

الميزانية 
العمومية 
المعامالتاالفتتاحية

تدفقات 
اقتصادية 

أخرى

الميزانية 
العمومية 
الختامية

الميزانية 
العمومية 
المعامالتاالفتتاحية

تدفقات 
اقتصادية 

أخرى

الميزانية 
العمومية 
الختامية

اإليرادات

المصروفات

القيمة الصافية/صافي الرصيد 

-100صفر-100100صفر100التشغيلي

األصول غير المالية

القيمة المالية الصافية/صافي 

-100صفر-100100صفر100اإلقراض )+( /صافي االقتراض )-(

األصول المالية

أداة الدين القائمة

حصص الملكية وأسهم صناديق 

االستثمار 

100
100

صفر

صفر

100-

100

100

صفر

100

الخصوم

أداة الدين القائمة

حصص الملكية وأسهم صناديق 

االستثمار

100
100

صفر

صفر

100-

100

100

صفر

100

إجمالي الدين

صافي الدين

صفر

100-
صفر

100

صفر

صفر

100
100

100-
100-

صفر

صفر
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إحصاءات دين القطاع العام - مرشد لمعديها ومستخدميها

ــى التوالــي. ونتيجــة لعنصــر  مــن منظــوري الدائــن والمديــن، عل

الديــن  الديــن وصافــي  إجمالــي  ينخفــض  الديــن،  مــن  اإلعفــاء 

إلــى  الديــن  مــن  اإلعفــاء  عنصــر  ويــؤدي  المديــن.  منظــور  مــن 

ــى  انخفــاض األصــول الماليــة مــن منظــور الدائــن، كمــا يــؤدي إل

ارتفــاع صافــي ديونــه. 

4- تحمل الدين وسداد الدين نيابة عن أطراف 

أخرى

أ- تحمل الدين

1- التعريف 

ــي األطــراف بيــن  4-56 تحمــل الديــن هــو اتفــاق ثالث

دائــن ومديــن ســابق ومديــن جديــد )وحــدة حكوميــة عادة( 

يتحمــل المديــن الجديــد بموجبــه مســؤولية االلتزامــات 

للدائــن  والمســتحقة  الســابق  المديــن  علــى  القائمــة 

ويكــون مســؤوال عــن ســداد الديــن. ومــن أمثلــة تحمــل الديــن 

ــي عــن ســداد  المديــن األصل طلــب تنفيــذ الضمــان. وإذا توقــف 

ــي  ــذ شــروط العقــد الت ــب تنفي التزامــات ديونــه، يجــوز للدائــن طل

الوحــدة  ــى  عل ويجــب  للضمــان.  الضامــن  تقديــم  طلــب  تجيــز 

الضامنــة إمــا ســداد الديــن أو تحمــل مســؤولية الديــن باعتبارهــا 

المديــن االساســي )أي إطفــاء التزامــات المديــن األصلــي(. ويمكــن 

أن تكــون إحــدى وحــدات القطــاع العــام هــي المديــن المتوقف عن 

الســداد أو الضامــن. كذلــك يمكــن أن تعــرض إحــدى الحكومــات 

القائمــة  الديــن  التزامــات  لســداد  اتفــاق  أمــوال بموجــب  تقديــم 
ــة أخــرى والمســتحقة لطــرف ثالــث.18 ــى وحــدة حكومي عل

2- المعالجة اإلحصائية لتحمل الدين

ــى:  4-57 تتوقــف المعالجــة اإلحصائيــة لتحمــل الديــن عل

ــى مطالبــة ماليــة  )1( مــا إذا كان المديــن الجديــد يحصــل عل

هنــاك  تكــن  لــم  إذا  و)2(  ال،  أم  ــي،  األصل المديــن  ــى  عل فعليــة 

مطالبــة ماليــة فعليــة، العاقــة بيــن المديــن الجديــد والمديــن 

لــه  يعــد  لــم  أو  مفلســا  ــي  األصل المديــن  كان  إذا  ومــا  ــي  األصل

ــى ثاثــة احتمــاالت:  وجــود كمنشــأة عاملــة.19 وينطــوي ذلــك عل

• يحصــل الطــرف المتحمــل للديــن )المديــن الجديــد( 
ــي.  ــى المديــن األصل ــى مطالبــة ماليــة فعليــة عل عل

التزامــات  فــي  ارتفاعــا  للديــن  المتحمــل  الطــرف  ــد  يِّ قَ ويُ

18 علــى ســبيل املثــال، تعــرض إحــدى وحــدات احلكومــة املركزيــة تقديــم 

أمــوال لســداد ديــن علــى وحــدة حكومــة حمليــة مُســتحق ألحــد البنــوك. 

19 تعنــي »مطالبــة ماليــة فعليــة« مطالبــة يدعمهــا عقــد بيــن املديــن اجلديــد 

واملديــن األصلــي، أو اتفــاق )خاصــة يف حالــة احلكومــات(، مــع توقــع معقــول 

املديــن  بتعويــض  األصلــي  املديــن  قيــام  علــى  ينــص  بشــروطه،  بالوفــاء 

اجلديــد. واملقصــود مــن »منشــأة عاملــة« هــو كيــان يواصــل مزاولــة أعمالــه، 

ويتوقــع أن يســتمر يف ذلــك، يف املســتقبل املنظــور.   

يوضح المثال التالي المعالجة اإلحصائية لحالة سداد مبكر للدين في وحدة قطاع عام كطرف دائن وطرف مدين على التوالي. وقرض مقداره 

100 يُسدد مبكرا بمبلغ نقدي مقداره 85، ينطوي على إعفاء من الدين مقداره 15 )أي تحويات/منح رأسمالية مستحقة القبض/مستحقة الدفع(. 

اإلطار 4-6: المعالجة اإلحصائية للسداد المبكر للدين 

وحدة القطاع العام كطرف مدينوحدة القطاع العام كطرف دائن

الميزانية 
العمومية 
المعامالتاالفتتاحية

الميزانية 
العمومية 
الختامية

تدفقات 
اقتصادية 

أخرى

الميزانية 
العمومية 
المعامالتاالفتتاحية

تدفقات 
اقتصادية 

أخرى

الميزانية 
العمومية 
الختامية

15اإليرادات

15التحويات/المنح الرأسمالية

15المصروفات

15التحويات/المنح الرأسمالية

القيمة الصافية/صافي الرصيد 

28510015115-30015التشغيلي

األصول غير المالية

القيمة المالية الصافية/صافي 

28510015115-30015اإلقراض )+( /صافي االقتراض )-(

األصول المالية

العملة والودائع

أداة الدين القائمة

300

200

100

15-

85+

85-15-

285

285

صفر

200

200

85-

85-

115

115

الخصوم

أداة الدين القائمة

100

100

100-

85-15-

صفر

صفر

إجمالي الدين

صفر

300-

صفر

15

صفر

285-

100

100-

100-

15-

صفر

115-

صافي الدين
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الفصل 4   ♦   قضايا مختارة في دين القطاع العام

ــي، وارتفاعــا فــي األصــول  الديــن المســتحقة للدائــن األصل

ــي.  الــى المديــن األصل الماليــة، فــي صــورة قــرض مثــا، 

الديــن  التزامــات  فــي  انخفاضــا  ــي  األصل المديــن  ــد  يِّ قَ ويُ

ــي المســتحقة للدائــن وارتفاعــا فــي الخصــوم، فــي  األصل

صــورة قــرض مثــا، مــن الطــرف المتحمــل للديــن. وقيمــة 

ــي هــي القيمــة الحاضــرة  ــى المديــن األصل المطالبــة عل

ــل للديــن. وال  للمبلــغ المتوقــع أن يتلقــاه الطــرف المتحم

يُشــترط إدراج أي قيود أخرى إذا كان هذا المبلغ مســاويا 

لــة. ويرتفــع إجمالــي الديــن لــدى الطــرف  مَّ تَحَ للخصــوم المُ

ــى  ــن المســتحق عل ــي الدي ــن. ويظــل إجمال ــل للدي المتحم

تجــاه  التزاماتــه  كانــت  إذا  هــو  كمــا  ــي  األصل المديــن 

الطــرف المتحمــل للديــن مســاوية للديــن الــذي تــم تحملــه. 

وفــي هــذه الحالــة، ال يطــرأ أي تغييــر علــى صافــي ديــن 

ــي. الطــرف المتحمــل للديــن أو المديــن األصل

الخصــوم  مــن  أقــل  اســترداده  المتوقــع  المبلــغ  كان  وإذا 

مصروفــات  للديــن  المتحمــل  الطــرف  ــد  يِّ قَ يُ لــة،  مَّ تَحَ المُ

المديــن  إلــى  رأســمالية  تحويات/منحــة  صــورة  فــي 

ــي للفــرق بيــن الخصــوم التــي يتحملهــا واألصــول  األصل

منظــور  ومــن  قــروض.  صــورة  فــي  المكتســبة  الماليــة 

مــع  الديــن  إجمالــي  يرتفــع  للديــن،  المتحمــل  الطــرف 

صافــي  ويرتفــع  يتحملــه.  الــذي  الديــن  مقــدار  ارتفــاع 

الديــن مــن منظــور الطــرف المتحمــل للديــن بمقــدار مســاٍو 

للتحويــل الرأســمالي أو المنحــة الرأســمالية. وينخفــض 

المديــن  ــى  عل الديــن  وصافــي  الديــن  إجمالــي  مــن  كل 

ــي بمقــدار مســاٍو للتحويــل الرأســمالي أو المنحــة  األصل

ــى  الرأســمالية. راجــع اإلطــار 4-7، المثــال 1، لاطــاع عل

ــي  ــد والمديــن األصل توضيــح مــن منظــوري المديــن الجدي

الســداد(.  عــن  )المتوقــف 

• ال يحصــل الطــرف المتحمــل للديــن )المديــن الجديــد( 
ــي.  ــى المديــن األصل ــى مطالبــة ماليــة فعليــة عل عل

ــي  األصل المديــن  يكــون  عندمــا  كذلــك  األمــر  يكــون  وقــد 

يســعى  عندمــا  أو  عاملــة،  منشــأة  يعــد  لــم  أو  مفلســا 

ــي.  الطــرف المتحمــل للديــن إلــى مســاعدة المديــن األصل

فــي صــورة  للديــن مصروفــات  المتحمــل  الطــرف  ــد  يِّ قَ ويُ

ــي،  األصل المديــن  إلــى  رأســمالية  تحويات/منحــة 

وارتفاعــا فــي التزامــات الديــن المســتحقة للدائــن األصلــي. 

تحويــات/ صــورة  فــي  إيــرادات  ــي  األصل المديــن  ــد  يِّ قَ ويُ

فــي ميزانيتــه  الديــن  التزامــات  تُطفــئ  رأســمالية  منحــة 

العموميــة.

مــن  كل  يرتفــع  للديــن،  المتحمــل  الطــرف  منظــور  ومــن 

إجمالــي الديــن وصافــي الديــن. أمــا مــن منظــور المديــن 

ــي، ينخفــض إجمالــي الديــن وصافــي الديــن. راجــع  األصل

مــن  توضيــح  ــى  عل لاطــاع   ،2 المثــال   ،7-4 اإلطــار 

)المتوقــف  ــي  األصل والمديــن  الجديــد  المديــن  منظــوري 

ــي  عــن الســداد(. ويُســتثنى فــي هــذا الحالــة المديــن األصل

عاملــة،  كمنشــأة  تســتمر  عامــة  شــركة  يكــون  عندمــا 

التالــي.      القســم  ويناقشــها 

• ال يحصــل الطــرف المتحمــل للديــن )المديــن الجديــد( 
األصلــي  والمديــن  فعليــة  ماليــة  مطالبــة  علــى 

ويــؤدي  عاملــة.  كمنشــأة  مســتمرة  عامــة  شــركة 

الطــرف  ملكيــة  حصــة  فــي  ارتفــاع  إلــى  الديــن  تحمــل 

ــي(.  المتحمــل للديــن فــي الشــركة العامــة )المديــن األصل

التزامــات  فــي  ارتفاعــا  للديــن  المتحمــل  الطــرف  ــد  يِّ قَ ويُ

ــي، وارتفاعــا فــي األصــول  الديــن المســتحقة للدائــن األصل

صناديــق  وأســهم  ملكيــة  حصــص  صــورة  فــي  الماليــة 

فــي  انخفاضــا  العامــة  المؤسســة  ــد  يِّ وتُقَ االســتثمار. 

وارتفاعــا  ــي،  األصل للمديــن  المســتحقة  الديــن  التزامــات 

فــي الخصــوم غيــر المُنشــئة لديــن فــي صــورة حصــص 

ملكيــة وأســهم صناديــق االســتثمار. راجــع اإلطــار 7-4، 

ــى توضيــح مــن منظــوري المديــن  المثــال 3، لاطــاع عل

الســداد(.  عــن  )المتوقــف  ــي  األصل والمديــن  الجديــد 

الطــرف  ــى  عل الديــن  وصافــي  الديــن  إجمالــي  ويرتفــع 

وصافــي  الديــن  إجمالــي  وينخفــض  للديــن.  المتحمــل 

ــي(.  األصل )المديــن  العامــة  الشــركة  ــى  عل الديــن 

ب- سداد الدين نيابة عن أطراف أخرى

1- التعريف

4- 58 قــد تقــوم إحــدى وحــدات القطــاع العــام بســداد 

قــرض معيــن أو أداء مدفوعــات محــددة، بــدال مــن تحمــل 

)المديــن  أخــرى  مؤسســية  وحــدة  عــن  نيابــة  الديــن، 

األصلــي( دون طلــب تنفيــذ الضمــان أو تحمــل مســؤولية 

الديــن. ويظــل الديــن فــي هــذه الحالــة مقيــدا فقــط فــي الميزانيــة 

العموميــة للوحــدة المؤسســية األخــرى وهــي المديــن القانونــي 

الوحيــد. وال تُعتبــر هــذه العمليــة إعــادة تنظيــم للديــن طالمــا ظــل 

الديــن القائــم موجــودا وظلــت الشــروط دون تغييــر. وقــد يواجــه 

مؤقتــة  ماليــة  بمصاعــب  يمــر  حينمــا  الموقــف  هــذا  المديــن 

وليــس عنــد مواجهتــه لمشــكات مــاءة دائمــة.20    

2- المعالجة اإلحصائية لسداد الدين نيابة عن 

أطراف أخرى

أطــراف  عــن  نيابــة  الديــن  ســداد  معالجــة  تتوقــف   59-4

أخــرى علــى مــا إذا كانــت وحــدة القطــاع العــام التــي تســدد الديــن 

ــى المديــن أم ال. راجــع  ــى مطالبــة ماليــة فعليــة عل تحصــل عل

ــى توضيــح للحالتيــن.   اإلطــار 4-8 لاطــاع عل

الديــن  بســداد  القائمــة  الوحــدة  كانــت  وإذا   60-4

المديــن  علــى  فعليــة  ماليــة  مطالبــة  علــى  تحصــل 

ــي األصــول  ــد الوحــدة القائمــة بالســداد ارتفاعــا ف يِّ ــي، تُقَ األصل

والودائــع.  العملــة  فــي  وانخفاضــا  مثــا(  )كقــروض  الماليــة 

التزامــات  فــي  انخفاضــا  )المديــن(  المتلقــي  الطــرف  ــد  يِّ قَ ويُ

الديــن األصلــي وارتفاعــا فــي خصــوم أخــرى — قــد تكــون ديونــا 

يطــرأ  وال  بالســداد.  القائمــة  للوحــدة  مســتحقة   — خافهــا  أو 

20 تختلــف مدفوعــات ســداد الديــن نيابــة عــن أطــراف أخــرى عــن احلالــة 

التــي يمكــن اعتبارهــا مــن البدايــة كتحمــل لديــن، وهــو مــا يحــدث عندمــا يكــون 

هنــاك احتمــال كبيــر للغايــة بطلــب تنفيــذ الضمــان، علــى النحــو الــوارد وصفــه 

يف الفقــرة 16-4. 
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إحصاءات دين القطاع العام - مرشد لمعديها ومستخدميها

مثال1: يوضح المثال التالي المعالجة اإلحصائية لتحمل الدين في وحدة حكومة عامة وشركة عامة، حيث تتحمل وحدة الحكومة العامة دين 

شركة عامة بقيمة 100 وتحصل على مطالبة مالية فعلية على الشركة العامة المتوقفة عن السداد. ويُتوقع قيام الشركة العامة بسداد 90% من 

قيمة المطالبة.   

الشركة العامة )مدين أصلي(الحكومة العامة )مدين جديد(

الميزانية 
العمومية 
المعامالتاالفتتاحية

تدفقات 
اقتصادية 

أخرى

الميزانية 
العمومية 
الختامية

الميزانية 
العمومية 
المعامالتاالفتتاحية

تدفقات 
اقتصادية 

أخرى

الميزانية 
العمومية 
الختامية

10اإليرادات

10التحويات الرأسمالية

10المصروفات

10التحويات الرأسمالية

القيمة الصافية/صافي الرصيد 

-1090-100-10-10التشغيلي

األصول غير المالية

القيمة المالية الصافية/صافي 

-1090-100-10-10اإلقراض )+( /صافي االقتراض )-(

األصول المالية

قرض لمؤسسة عامة

90
90

90
90

الخصوم

قرض من الدائن األصلي

قرض من الحكومة 

100
100

100
100

100
100

صفر

10-
100-

90

90

صفر

90

إجمالي الدين

صافي الدين

صفر

صفر

100
10

100
10

100
100

10-
10-

90
90

ملحوظة:

تنخفــض القيمــة الصافيــة والقيمــة الماليــة الصافيــة للحكومــة العامــة بســبب الفــرق بيــن تحمــل الخصــوم )100( واقتنــاء المطالبــة الماليــة )90(.   •
ــي.   ولنفــس الســبب، يحــدث العكــس فــي حســابات المديــن األصل

ــي المعالجــة اإلحصائيــة لتحمــل الديــن فــي وحــدة حكومــة عامــة وشــركة خاصــة، حيــث تتحمــل وحــدة الحكومــة العامــة  مثــال 2: يوضــح المثــال التال

ــى مطالبــة ماليــة فعليــة.  قــرض شــركة خاصــة بقيمــة 100 دون الحصــول عل

الشركة الخاصة )مدين أصلي(الحكومة العامة )مدين جديد(

الميزانية 
العمومية 
المعامالتاالفتتاحية

تدفقات 
اقتصادية 

أخرى

الميزانية 
العمومية 
الختامية

الميزانية 
العمومية 
المعامالتاالفتتاحية

تدفقات 
اقتصادية 

أخرى

الميزانية 
العمومية 
الختامية

100اإليرادات

100التحويات الرأسمالية

100المصروفات

100التحويات الرأسمالية

القيمة الصافية/صافي الرصيد 

صفر100-100-100-100التشغيلي

األصول غير المالية

القيمة المالية الصافية/صافي 

صفر100-100-100-100اإلقراض )+( /صافي االقتراض )-(

األصول المالية

الخصوم

قرض من الدائن األصلي

100

100

100

100

100

100

100-

100-

صفر

صفر

إجمالي الدين

صافي الدين

صفر

صفر

100

100

100

100

100

100

100-

100-

صفر

صفر

ملحوظة: 

تنخفــض القيمــة الصافيــة والقيمــة الماليــة الصافيــة للحكومــة العامــة بســبب تحمــل الحكومــة لخصــوم قيمتهــا 100. وترتفــع القيمــة الصافيــة   •
والقيمــة الماليــة الصافيــة للمؤسســة الخاصــة ألنهــا لــم تعــد تتحمــل الخصــوم المســتحقة للدائــن األصلــي فــي ميزانيتهــا العموميــة.  

يُتبع في الصفحة  التالية

اإلطار 4-7: المعالجة اإلحصائية لتحمل الدين 
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الفصل 4   ♦   قضايا مختارة في دين القطاع العام

الوحــدة  لــدى  الديــن  الديــن وصافــي  إجمالــي  ــى  عل تغييــر  أي 

القائمــة بالســداد والطــرف المتلقــي )المديــن(، إذا كانــت مطالبــة 

الوحــدة القائمــة بالســداد علــى المديــن فــي صــورة أداة ديــن.  امــا 

ــى المديــن فــي  إذا كانــت مطالبــة الوحــدة القائمــة بالســداد عل

لديــن:     أداة غيــر منشــئة  صــورة 

إجمالــي  يظــل  بالســداد،  القائمــة  الوحــدة  حالــة  فــي   •
الديــن )نتيجــة  الديــن دون تغييــر، ولكــن يرتفــع صافــي 

وودائــع(؛  عملــة  صــورة  فــي  الماليــة  أصولــه  النخفــاض 

كل  ينخفــض  )المديــن(،  المتلقــي  الطــرف  حالــة  فــي   •
الديــن )نتيجــة النخفــاض  الديــن وصافــي  مــن إجمالــي 

الديــن(؛ التزامــات 

4-61 وإذا كانــت الوحــدة القائمــة بالســداد ال تحصــل 

ــد  يِّ ــي، تُقَ ــى المديــن األصل ــى مطالبــة ماليــة فعليــة عل عل

تحويــات  صــورة  فــي  مصروفــات  بالســداد  القائمــة  الوحــدة 

نَّــف وفــق طبيعــة المتلقــي — وانخفــاض فــي  رأســمالية — تُصَ

األصــول الماليــة فــي صــورة عملــة وودائــع. وتــؤدي المصروفــات 

الصافيــة   الماليــة  والقيمــة  الصافيــة  القيمــة  انخفــاض  إلــى 

انخفــاض  ويــؤدي  بالســداد.  القائمــة  الوحــدة  منظــور  مــن 

األصــول الماليــة فــي صــورة عملــة وودائــع إلــى ارتفــاع صافــي 

ديــن الوحــدة القائمــة بالســداد )بينمــا ال يتأثــر إجمالــي دينهــا(. 

ــد الوحــدة المتلقيــة )المديــن( إيــرادات فــي صــورة تحويــات  يِّ وتُقَ

ــف حســب طبيعــة الوحــدة القائمــة بالســداد  نَّ رأســمالية — تُصَ

ــي. وتــؤدي اإليــرادات  — وانخفــاض فــي التزامــات الديــن األصل
إلــى ارتفــاع القيمــة الصافيــة والقيمــة الماليــة الصافيــة مــن 

منظــور المديــن. ويــؤدي انخفــاض التزامــات الديــن األصلــي إلــى 

تخفيــض إجمالــي الديــن وصافــي الديــن مــن منظــور المديــن.

5- بعض مبادرات تخفيف أعباء الديون الدولية 

ــي لتخفيــف أعبــاء  4-62 كثيــرا مــا يكــون هنــاك تعــاون دول

الديــون عــن البلــدان. ومــن األمثلــة علــى هــذه المبــادرات المعنيــة 

بتخفيــف أعبــاء الديــون مــا يلــي: 

• اتفاقات نادي باريس إلعادة جدولة الديون؛
• تأجيل سداد خدمة الدين الذي يمنحه الدائنون؛

مثــال 3: يوضــح المثــال التالــي المعالجــة اإلحصائيــة لتحمــل الديــن فــي وحــدة حكومــة عامــة وشــركة عامــة، حيــث تتحمــل وحــدة الحكومــة العامــة 
ــى الشــركة العامــة المتوقفــة عــن الســداد وتظــل الشــركة  قــرض شــركة عامــة بقيمــة 100. وال تحصــل الحكومــة العامــة علــى مطالبــة ماليــة فعليــة عل

العامــة منشــأة عاملــة. 

اإلطار 4-7: المعالجة اإلحصائية لتحمل الدين )تابع(

الشركة العامة )مدين أصلي(الحكومة العامة )مدين جديد(

الميزانية 
العمومية 
المعامالتاالفتتاحية

تدفقات 
اقتصادية 

أخرى

الميزانية 
العمومية 
الختامية

الميزانية 
العمومية 
المعامالتاالفتتاحية

تدفقات 
اقتصادية 

أخرى

الميزانية 
العمومية 
الختامية

اإليرادات

التحويات الرأسمالية

المصروفات

التحويات الرأسمالية

القيمة الصافية/صافي الرصيد 

-100صفر-100صفرصفرالتشغيلي

األصول غير المالية

القيمة المالية الصافية/صافي 

-100صفر-100صفرصفراإلقراض )+( /صافي االقتراض )-(

األصول المالية

حصص ملكية في الشركة العامة

100

100

100

100

الخصوم

قرض من الدائن األصلي

خصم في شكل حصص ملكية 

مستحق للحكومة

100

100

100

100

100

100

صفر

100-

100

100

صفر

100

إجمالي الدين

صافي الدين

صفر

صفر

100

100

100

100

100

100

100-

100-

صفر

صفر

ملحوظة:
ال تتغيــر القيمــة الصافيــة والقيمــة الماليــة الصافيــة للحكومــة العامــة والشــركة العامــة. وبالنســبة للحكومــة العامــة، يُســتعاض عــن تحمــل الخصــم   •
فــي شــكل ديــن بأصــل مالــي، وفــي الشــركة العامــة يُســتعاض عــن الخصــم فــي شــكل ديــن بخصــم ال ينطــوي علــى ديــن  فــي صــورة ملكيــة الحكومــة 

العامــة لحصــص فــي الشــركة العامــة.
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المثــال 1: يوضــح المثــال التالــي المعالجــة اإلحصائيــة لقيــام وحــدة القطــاع العــام “A” بســداد ديــن بقيمــة 20 نيابــة عــن وحــدة القطــاع العــام “B”، حيــث تحصــل وحــدة 

 .”B“ علــى مطالبــة ماليــة فعليــة علــى وحــدة القطــاع العــام ”A“ القطــاع العــام

 ”B“ وحدة القطاع العام

الميزانية 
العمومية 
المعامالتاالفتتاحية

تدفقات 
اقتصادية 

أخرى

الميزانية 
العمومية 
الختامية

الميزانية 
العمومية 
المعامالتاالفتتاحية

تدفقات 
اقتصادية 

أخرى

الميزانية 
العمومية 
الختامية

اإليرادات

التحويات/المنح الرأسمالية

المصروفات

التحويات/المنح الرأسمالية

القيمة الصافية/صافي الرصيد 

-300صفر-20300صفر20التشغيلي

األصول غير المالية

القيمة المالية الصافية/صافي 

-300صفر-20300صفر20اإلقراض )+( /صافي االقتراض )-(

األصول المالية

العملة والودائع

"B" قرض مقدم للوحدة

20

20

صفر

20-

20

20

صفر

20

الخصوم

أداة الدين األصلي 

"A" قرض من الوحدة

300

300

صفر

صفر

20-

20

300

280

20

إجمالي الدين

صافي الدين

صفر

20-

صفر

صفر

صفر

20-

300

300

صفر

صفر

300

300

 ،”B“ بــأداء مدفوعــات أصــل الديــن بقيمــة 20 نيابــة عــن وحــدة القطــاع العــام ”A“ ــي المعالجــة اإلحصائيــة لقيــام وحــدة القطــاع العــام المثــال 2: يوضــح المثــال التال

 .”B“ ــى وحــدة القطــاع العــام ــى مطالبــة ماليــة فعليــة عل حيــث ال تحصــل وحــدة القطــاع العــام “A” عل

”A“ وحدة القطاع العام ”B“ وحدة القطاع العام

الميزانية 
العمومية 
المعامالتاالفتتاحية

تدفقات 
اقتصادية 

أخرى

الميزانية 
العمومية 
الختامية

الميزانية 
العمومية 
المعامالتاالفتتاحية

تدفقات 
اقتصادية 

أخرى

الميزانية 
العمومية 
الختامية

20اإليرادات

20التحويات/المنح الرأسمالية

20المصروفات

20التحويات/المنح الرأسمالية

القيمة الصافية/صافي الرصيد 

-20280-300صفر-2020التشغيلي

األصول غير المالية

القيمة المالية الصافية/صافي 

-20280-300صفر-2020اإلقراض )+( /صافي االقتراض )-(

األصول المالية

العملة والودائع

20

20

20-

20-

صفر

صفر

الخصوم

أداة الدين األصلي 

300

300

20-

20-

280

280

إجمالي الدين

صافي الدين

صفر

20-

صفر

20

صفر

صفر

300

300

20-

20-

280

280

اإلطار 4-8: المعالجة اإلحصائية لسداد الدين نيابة عن أطراف أخرى 
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• »المبــادرة المعنيــة بالبلــدان الفقيــرة المثقلــة بالديــون« 
)»هيبيــك«(

• »المبادرة متعددة األطراف لتخفيف أعباء الديون« 
أ- اتفاقات نادي باريس إلعادة جدولة الديون

مــن  رســمية  غيــر  مجموعــة  وهــو  باريــس،21  نــادي   63-4

البلــدان الدائنــة، يمكــن أن »يعالــج« الديــن )المتعاقــد عليــه أو 

ــى الحكومــة و/أو القطــاع العــام فــي البلــد  المضمــون( القائــم عل

المديــن والمســتحق للبلــدان الدائنــة أو مؤسســاتها المناســبة: 

وتتألــف هــذه الديــون مــن ائتمــان الصــادرات والقــروض الثنائيــة 

المضمونــة رســميا. ويجــوز أن يطبــق »نــادي باريــس« نوعيــن 

مــن »المعالجــة«: 

• معالجــة التدفقــات عــادة لــكل مــن اســتهاك الديــن المقــرر 
فــي  اســتحقاقها  موعــد  يحــل  التــي  الفائــدة  ومدفوعــات 

ــرة معينــة؛  فت

• معالجــة األرصــدة ألصــل الديــن القائــم بأكملــه فــي تاريــخ 
محــدد، فــي حالــة البلــدان التــي لديهــا ســجل أداء إيجابــي 

انتفــاء  ســيضمن  ذلــك  كان  إذا  باريــس«  »نــادي  فــي 

الحاجــة إلــى إعــادة الجدولــة فــي المســتقبل. 

واألرصــدة  التدفقــات  معاجلــة  عمليــات  ــد  يَّ وتُقَ  64-4

المذكــورة وفقــا لطبيعتهــا ويجــوز أن تتضمــن أيــا مــن تدابيــر 

الفصــل.  هــذا  فــي  آنفــا  وصفهــا  الــوارد  الديــن  تنظيــم  إعــادة 

ومــع هــذا، هنــاك حالــة محــددة وهــي قيــد خدمــة الديــن الــذي 

يحــل موعــد اســتحقاقه فــي الفتــرة بيــن  تاريــخ »محضــر نــادي 

باريــس المتفــق عليــه« والتاريــخ المحــدد لتنفيــذ إعــادة الجدولــة. 

ففــي المعتــاد، ينــص »المحضــر المتفــق عليــه« والموقــع مــن 

الــدول المشــاركة فــي اجتمــاع نــادي باريــس، وهــو محضــر يتســم 

بالموعــد  االلتــزام  عــدم  إمكانيــة  ــى  عل ملزمــة،  غيــر  بطبيعــة 

يتعلــق  فيمــا  وذلــك  المحــددة  للشــروط  وفقــا  للســداد  المحــدد 

بالديــون التــي تُســتحق الســداد قبــل الموعــد المحــدد لســريان 

ويســتمر  باريــس.  نــادي  ظــل  فــي  الثنائيــة  االتفاقيــة  )تنفيــذ( 

ــى شــروط القــرض القائــم، غيــر  مــع هــذا تراكــم الفوائــد بنــاء عل

أن المدفوعــات ال تــؤدى حتــى يتــم التوصــل إلــى عقــد اتفاقيــة 

رســمية. ثنائيــة 

4-65 وعندما يُستحق سداد هذه المدفوعات فإنها تعتبر 

متأخــرات فنيــة.22 وبالنظــر إلــى التفاهــم المتبــادل الموقــع بيــن 

فــي  الــواردة  للشــروط  المؤقــت  التعليــق  ــى  عل والمديــن  الدائــن 

االتفاقيــة الرئيســية إلعــادة الجدولــة، تُعامــل المتأخــرات الفنيــة 

مــن منظــور االقتصــاد المديــن باعتبارهــا ديــن قصيــر األجــل 

نَّــف تحــت حســابات أخــرى مســتحقة الدفــع،  معــاد جدولتــه ويُصَ

ــى يحــل موعــد ســريان االتفاقيــة الثنائيــة وتطبيــق الشــروط  حت

21 راجــع الفصــل العاشــر لاطــاع علــى مزيــد مــن التفاصيــل عــن »نــادي 

باريــس«. 

الفصــل  ومســتخدميها،  ملعديهــا  مرشــد  اخلارجــي:  الديــن  إحصــاءات   22

الثالــث.

الجديــدة.23 وقــد تنشــأ الحاجــة عنــد تطبيــق الشــروط الجديــدة 

إلــى إعــادة تصنيــف المتأخــرات الفنيــة ضمــن األدوات المائمــة 

فــي بنــد الخصــوم.

ب- تأجيل الدائنين لمدفوعات خدمة الدين

الديــن  مدفوعــات خدمــة  بتأجيــل  المقصــود   66-4

بتعليــق  للمديــن  رســميا  منفــرد  دائــن  ســماح  هــو 

مدفوعــات خدمــة الديــن التــي يحــل موعــد اســتحقاقها 

ــرة معينــة. وغالبــا مــا  يُســمح بتأجيــل مدفوعــات  أثنــاء فت

خدمــة الديــن فــي حالــة وقــوع كــوارث طبيعيــة )مثــل الســماح 

شــرق  بلــدان  ضــرب  الــذي  باإلعصــار  تأثــرت  التــي  للبلــدان 

آســيا »تســونامي«( فــي عــام 2005 بتأجيــل مدفوعــات خدمــة 

الديــن( وينطــوي عــادة علــى تبــادل رســمي للرســائل وال يعنــي 

اتفــاق رســمي ثنائــي. بالضــرورة عقــد 

هــو  عــادة  اإلجــراء  هــذا  مــن  القصــد  ألن  ونظــرا   67-4

القصيــر،  األجــل  فــي  المديــن  عــن  الديــون  أعبــاء  تخفيــف 

الــذي  الديــن  خدمــة  مدفوعــات  تأجيــل  تصنيــف  ينبغــي 

وجــود  بشــرط  الديــن  جدولــة  كإعــادة  الدائنــون  بــه  يســمح 

المديــن  مــن  كل  جانــب  مــن  االتفــاق  تثبــت  رســمية  عمليــة 

وال  الرســائل.  تبــادل  مثــل  الســداد،  تأخيــر  ــى  عل والدائــن 

ســداد  عــدم  جــراء  الحــاالت  هــذه  مثــل  فــي  متأخــرات  تنشــأ 

أُعيــد  وإذا  ــي.  األصل العقــد  بموجــب  الديــن  خدمــة  مدفوعــات 

ــد المديــن  يِّ قَ التفــاوض بشــأن أحــد مدفوعــات خدمــة الديــن، يُ

انخفاضــا فــي التــزام الديــن المائــم )يمثــل ســدادا لالتزامــات 

ــد ارتفــاع تحــت نفــس  وكأنهــا تــؤدى عنــد اســتحقاقها( مــع قي

كان  إذا  هــذا،  ومــع  جديــد(.  ديــن  إنشــاء  )يمثــل  الديــن  أداة 

تأجيــل مدفوعــات خدمــة الديــن يــؤدي إلــى إعــادة التفــاوض 

ــد الديــن  يَّ قَ يُ بشــأن جميــع مدفوعــات خدمــة الديــن الاحقــة، 

)راجــع  جديــد  ديــن  وينشــأ  بالكامــل  مُســدد  وكأنــه  ــي  األصل

 .)15 الحاشــية 

ج- مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون 

)»هيبيك«(

الدولــي  والبنــك  الدولــي  النقــد  صنــدوق  أطلــق   68-4

فــي  )»هيبيــك«(  بالديــون  المثقلــة  الفقيــرة  البلــدان  مبــادرة 

ــى تعــاون المجتمــع المالــي  عــام 1996، ســعيا للحصــول عل

ــي )بمــا فيــه المنظمــات متعــددة األطــراف والحكومــات(  الدول

البلــدان  عاتــق  عــن  الخارجيــة  الديــون  أعبــاء  لتخفيــف 

مديونيــة  تخفيــف  ومســاعدات  بالديــون.  المثقلــة  الفقيــرة 

هــي  »هيبيــك«  مبــادرة  مــن  لاســتفادة  المؤهلــة  البلــدان 

ــدَّم مــن خــال عمليــة مــن خطوتيــن،  مســاعدات مشــروطة وتُقَ

و»نقطــة  القــرار«  اتخــاذ  »نقطــة  بأنهمــا  عمومــا  إليهــا  يُشــار 

اإلنجــاز«. 

23 ينطبــق هــذا املنهــج علــى اتفاقــات إعــادة جدولــة الديــن األخــرى التــي 

تضع شروطا مماثلة.  
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ــى  4-69 وللوصــول إلــى »نقطــة اتخــاذ القــرار«،  يجــب عل

اســتوفى  ومتــى  شــروط.24  أربعــة  اســتيفاء  المدينــة  البلــدان 

نحــو  كافيــا  تقدمــا  حقــق  أو  المعاييــر  هــذه  المعنــي  البلــد 

النقــد  لصنــدوق  التنفيذيــان  المجلســان  يقــرر  اســتيفائها، 

لاســتفادة  أهليتــه  مــدى  رســميا  الدولــي  والبنــك  الدولــي 

المجتمــع  ويتعهــد  الديــون،  أعبــاء  تخفيــف  مســاعدات  مــن 

يمكــن  أنــه  يــرى  مســتوى  إلــى  ديونــه  بتخفيــف  الدولــي 

أعبــاء  »هيبيــك«  مبــادرة  وتخفــف  تحملــه.  فــي  االســتمرار 

الثنائييــن  الدائنيــن  جانــب  مــن  متوازيــة  بصــورة  الديــون 

والمنظمــات  الخــاص،  القطــاع  مــن  الدائنيــن  أو  الرســميين 

»اتخــاذ  نقطــة  المعنــي  البلــد  بلــغ  ومتــى  األطــراف.  متعــددة 

القــرار«، يمكنــه أن يبــدأ مباشــرة فــي االســتفادة مــن تخفيــف 

البلــد  بلــغ  ومتــى  اســتحقاقها.  لــدى  ديونــه  لخدمــة  مؤقــت 

ــى خصــم كامــل للديــن  المديــن »نقطــة اإلنجــاز«، يحصــل عل

»نقطــة  عنــد  بــه  التعهــد  تــم  لمــا  وفقــا  لإللغــاء  قابــل  غيــر 
القــرار«.25 اتخــاذ 

نتيجــة   1999 عــام  فــي  »هيبيــك«  مبــادرة  وتعــززت   70-4

للتنميــة  الدوليــة  المؤسســة  مــن  كل  أجراهــا  شــاملة  لمراجعــة 

)أيــدا( التابعــة لمجموعــة البنــك الدولــي وصنــدوق النقــد الدولــي، 

الحديــة  المســتويات  وخفضــت  عامــة.  مشــاورات  وتضمنــت 

البلــدان  الــذي مكَّــن مجموعــة أوســع مــن  الديــن،  األمــر  ألعبــاء 

مــن التأهــل لاســتفادة مــن مســاعدات تخفيــف أعبــاء الديــون 

بمقاديــر أكبــر. وبــدأ عــدد مــن الدائنيــن، ومنهــم الجهــات متعــددة 

للبلــدان  مبكــرة  مســاعدات  تقديــم  فــي  الرئيســية،  األطــراف 

المؤهلــة لاســتفادة منهــا فــي صــورة تخفيــف مؤقــت عنــد نقطــة 

دِثت »نقطــة إنجــاز غيــر محــددة التوقيــت«،  اتخــاذ القــرار واســتُحْ

ممــا قــدم حوافــز لتعجيــل اإلصاحــات وزيــادة الشــعور بالملكيــة 

الوطنيــة لمحــاوالت اإلصــاح. 

4-71 وتعتمــد المعالجــة اإلحصائيــة لمســاعدات تخفيــف 

ــى نــوع التخفيــف  أعبــاء الديــون فــي ظــل مبــادرة »هيبيــك« عل

ــدَّم تحديــدا، ويجــوز أن يتضمــن اإلعفــاء مــن الديــن، وإعــادة  قَ المُ

جدولة الدين، وإعادة تمويل الدين )راجع أيضا الفقرة 74-4(. 

د- المبادرة متعددة األطراف لتخفيف أعباء 
)MDRI( الديون

4-72 فــي عــام 2005، جــاءت »المبــادرة متعــددة األطــراف 

 M"Multilateral Debt Relief( الديــون«  أعبــاء  لتخفيــف 

أجــل  مــن  »هيبيــك«  مبــادرة  لتكمــل   )Initiative - MDRI"I

أهــداف  تحقيــق  نحــو  التقــدم  وتيــرة  تعجيــل  ــى  عل المســاعدة 

املؤسســة  مــن  لاقتــراض  مؤهــا   )1( املعنــي  البلــد  يكــون  أن  يجــب   24

الدوليــة للتنميــة )أيــدا( يف البنــك الــدويل، التــي تقــدم قروضــا بــدون فوائــد 

 Extended"( »ومنحــا ألفقــر بلــدان العــامل، ومــن »تســهيل االئتمــان املمــدد

Credit Facility — ECF"( يف صنــدوق النقــد الــدويل الــذي يقــدم قروضــا 
للبلــدان منخفضــة الدخــل بأســعار فائــدة مدعمــة؛ و)2( يواجــه أعبــاء ديــون 

اآلليــات  خــال  مــن  معاجلتهــا  يمكــن  وال  حتملهــا  يف  االســتمرار  يمكــن  ال 

التقليديــة لتخفيــف أعبــاء الديــون؛ و)3( لديــه ســجل أداء إيجابــي يف اإلصــاح 

وانتهــاج سياســات ســليمة مــن خــال برامــج مدعمــة بمــوارد صنــدوق النقــد 

الــدويل والبنــك الــدويل؛ و)4( أعــد »تقريــر اســتراتيجية احلــد مــن الفقــر« مــن 

خــال عمليــة خضعــت ملشــاركة واســعة النطــاق علــى مســتوى البــاد.  

25 يف هــذه املرحلــة، يجــب أن يكــون البلــد املعنــي: )1( لديــه ســجل أداء 

إيجابــي يف ظــل برامــج مدعمــة بقــروض مــن صنــدوق النقــد الــدويل والبنــك 

الــدويل؛ و)2( نفــذ أهــم اإلصاحــات املتفــق عليهــا عنــد نقطــة اتخــاذ القــرار 

علــى نحــو مُــرْض؛ و)3( اعتمــد منهــج إعــداد »تقريــر اســتراتيجية احلــد مــن 

الفقــر« وطبــق اســتراتيجيته يف احلــد مــن الفقــر علــى مــدى عــام علــى األقــل.

األمــم المتحــدة اإلنمائيــة لأللفيــة الثالثــة )MDGs(.26 وتســمح 

المســتوفية  الديــون  بتخفيــف  األطــراف  متعــددة  المبــادرة 

ثــاث مؤسســات متعــددة األطــراف  للشــروط بنســبة 100% مــن 

— صنــدوق النقــد الدولــي والمؤسســة الدوليــة للتنميــة التابعــة 
لمجموعــة البنــك الدولــي وصنــدوق التنميــة اإلفريقــي. وتكــون 

نهايــة  فــي  ســتبلغها  أو  اإلنجــاز«  »نقطــة  بلغــت  التــي  البلــدان 

بيــن  المشــتركة  المعــززة  »هيبيــك«  مبــادرة  ظــل  فــي  المطــاف 

صنــدوق النقــد الدولــي والبنــك الدولــي مؤهلــة لاســتفادة مــن 

كذلــك،  الديــون«.  أعبــاء  لتخفيــف  األطــراف  متعــددة  »المبــادرة 

فــإن البلــدان األعضــاء فــي البنــك والصنــدوق )ومنهــا بلــدان ال 

يبلــغ  التــي  بالديــون(  المثقلــة  الفقيــرة  البلــدان  ضمــن  تنــدرج 

هــي  أقــل  أو  أمريكيــا  دوالرا   380 فيهــا  للفــرد  الســنوي  الدخــل 

المبــادرة.   مــن  لاســتفادة  مؤهلــة  أيضــا 

لتخفيــف  األطــراف  متعــددة  »المبــادرة  وتتجــاوز   73-4

الديــون  أعبــاء  بتخفيــف  »هيبيــك«  مبــادرة  الديــون«  أعبــاء 

كــي تســاعد هــذه  مــوارد إضافيــة  الفــور  ــى  لتوفــر عل بالكامــل 

البلــدان علــى إحــراز األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة الجديــدة. وعلــى 

متعــددة  »المبــادرة  تقتــرح  ال  »هيبيــك«،  مبــادرة  مــن  العكــس 

األطــراف لتخفيــف أعبــاء الديــون« أي تخفيــف متــواٍز للديــون مــن 

جانــب الدائنيــن الثنائييــن الرســميين أو الدائنيــن مــن القطــاع 

الخــاص، أو مــن المؤسســات متعــددة األطــراف بخــاف صنــدوق 

التنميــة  للتنميــة وصنــدوق  الدوليــة  الدولــي والمؤسســة  النقــد 

اإلفريقــي. مــع ذلــك، قــرر بنــك التنميــة للبلــدان األمريكيــة عــام 

2007 تقديــم مســاعدات مشــابهة لتخفيــف أعبــاء الديــون عــن 

نصــف  فــي  الديــون  بأعبــاء  المثقلــة  الفقيــرة  بلــدان  الخمســة 

الكــرة الغربــي. وبينمــا ركــز تخفيــف أعبــاء الديــون الــذي تقدمــه 

أعبــاء  تخفيــف  ــى  عل األســاس  فــي  المعــززة  »هيبيــك«  مبــادرة 

تدفقــات الديــون، فــإن تخفيــف أعبــاء الديــون بموجــب المبــادرة 

ــى تخفيــف أعبــاء رصيــد الديــن.  متعــددة األطــراف يركــز عل

4-74 وبرغــم أنــه كثيــرا مــا يُشــار إلــى »المبــادرة متعــددة 

إلغــاء  أنهــا  أســاس  ــى  عل الديــون«  أعبــاء  لتخفيــف  األطــراف 

الصناديــق  تقــدم  الدولــي،  النقــد  صنــدوق  جانــب  مــن  للديــن 

منحــة  بالفعــل  المبــادرة  بمــوارد  تحتفــظ  التــي  االســتئمانية 

فــي  المنحــة  هــذه  تُســتخدم  ثــم  ومــن  المعنــي،  المديــن  للبلــد 

للصنــدوق.  والمســتحقة  للشــروط  المســتوفية  الديــون  ســداد 

متعــددة  »المبــادرة  بيانــات  قيــد  يعكــس  أن  ينبغــي  ثــم،  ومــن 

والتغيــرات  المنحــة  عنصــر  الديــون«  أعبــاء  لتخفيــف  األطــراف 

التــي تطــرأ علــى الجــداول الزمنيــة للفائــدة واســتهاك الديــن عنــد 

المديــن. ونظــرا ألن الخصــم قــد يكــون مدرجــا فــي قيــود البنــك 

المركــزي فــي بعــض البلــدان، بينمــا تكــون الحكومــة المركزيــة 

هــي المســؤولة عــن الخصــم فــي بلــدان أخــرى، تتــم المعالجــة 

اإلحصائيــة لتخفيــف أعبــاء رصيــد الديــن فــي ظــل »المبــادرة 

ــي:  ــى النحــو التال متعــددة األطــراف لتخفيــف أعبــاء الديــون« عل

مــن  المقدمــة  الديــون  أعبــاء  تخفيــف  مســاعدات    •
لمــوارد مبــادرة »هيبيــك«  االســتئمانية  الصناديــق 

أعبــاء  لتخفيــف  األطــراف  متعــددة  و»المبــادرة 

اإليــرادات  قيــد  الدولــي:  النقــد  فــي صنــدوق  الديــون« 

مــن  دائــن(  )قيــد  خارجيــة  رأســمالية  منحــة  صــورة  فــي 

متعــددة  المبــادرة  لمــوارد  االســتئمانية  الصناديــق 

ــي تتحمــل التزامــات  ــى الوحــدة المؤسســية الت األطــراف إل

الدولــي  النقــد  لصنــدوق  المســتحق  الخارجــي  الديــن 

وتخفيــض  المركــزي(  البنــك  أو  المركزيــة  الحكومــة  )أي 

التــي   )MDGs( الثالثــة  لأللفيــة  اإلنمائيــة  األهــداف  تركيــز  ينصــب   26

وضعتهــا األمم املتحــدة علــى تخفيــض الفقــر إىل النصــف بحلــول عام 2015. 
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ــى  ــن( المســتحقة عل ــد مدي ــي )قي ــن الخارج التزامــات الدي

تلــك الوحــدة لصنــدوق النقــد الدولــي ممــا يشــير إلــى ســداد 

الديــن.

لصنــدوق  المســتحقة  الخارجيــة  الخصــوم  كانــت  إذا   •
فــإن  المركــزي،  البنــك  مســؤولية  هــي  الدولــي  النقــد 

ــى  عل تؤثــر  ال  الديــون  أعبــاء  تخفيــف  مســاعدات 

إحصــاءات الحكومــة العامــة إال عندمــا تتدفــق حصيلــة 

المنحــة الخارجيــة إلــى الحكومــة العامــة. وقــد تســتفيد 

الحكومــة العامــة مــن ذلــك مــن خــال ارتفــاع تحويــات 

البنــك المركــزي(، أو مــن تحويــل مباشــر  األربــاح )مــن 

مــن البنــك المركــزي إلــى حســاب إيــداع حكومــي خــاص، 

المركــزي  البنــك  مطالبــات  انخفــاض  خــال  مــن  أو 

ــى الحكومــة )أي إذا كان قــد تــم فــي األصــل تقديــم  عل

ــي كقــرض مشــتق  حصيلــة قــرض صنــدوق النقــد الدول

الحكومــة(. إلــى 

ــي  ــرض الخارج إذا كان البنــك المركــزي قــدم حصيلــة الق

متحصــات  قيــد  فــإن  الحكومــة،  إلــى  مشــتق  كقــرض 

»المبــادرة  بموجــب  المســاعدات  فــي  المنحــة  عنصــر 

متعــددة األطــراف لتخفيــف أعبــاء الديــون« فــي الحســابات 

أســاس  ــى  التــي تعــد حســاباتها عل للبلــدان  الحكوميــة  

ال  التــي  البلــدان  فــي  قيدهــا  عــن  يختلــف  االســتحقاق 

ــى أســاس نقــدي. ففــي  تســتخدم إال طريقــة المحاســبة عل

حالــة البلــدان التــي تطبــق طريقــة المحاســبة علــى أســاس 

االســتحقاق، فــإن المنحــة التــي تنشــأ مــن تخفيــف أعبــاء 

الديون في ظل المبادرة متعددة األطراف من خال البنك 

المركــزي تظهــر مباشــرة فــي إحصــاءات الحكومــة العامــة 

كتحويــل رأســمالي مســتحق القبــض مــن البنــك المركــزي، 

ــى  ــي الخصــوم القائمــة عل مــع ظهــور انخفــاض مقابــل ف

هــذا،  ومــع  المركــزي.27  للبنــك  والمســتحقة  الحكومــة 

المحاســبة  طريقــة  تطبــق  التــي  البلــدان  حالــة  ففــي 

أو معامــات  إيــرادات  أي  ــجَّل  سَ تُ نقــدي، ال  أســاس  ــى  عل

فــي  والســبب  العامــة.  الحكومــة  إحصــاءات  فــي  تمويــل 

ذلــك هــو عــدم حــدوث تدفــق نقــدي بيــن الحكومــة والبنــك 

االســتئمانية  والصناديــق  الحكومــة  بيــن  أو  المركــزي 

لمــوارد المبــادرة متعــددة األطــراف لتخفيــف أعبــاء الديــون 

نتيجــة لتخفيــف أعبــاء الديــن. والمنافــع التــي تعــود علــى 

تأتــي  النحــو  هــذا  ــى  عل الديــون  تخفيــف  مــن  الحكومــة 

فــي صــورة انخفــاض مدفوعــات الفائــدة ومدفوعــات ســداد 

الوقــت.28  بمــرور  المركــزي  البنــك  إلــى  المحليــة  الديــون 

البنــك  مــن  الفعليــة  التحويــات  قيــد  ينبغــي  هــذا،  ومــع 

ــى النحــو المبيــن، مــع  ــى الحكومــة العامــة عل المركــزي إل

إجــراء التخفيــض المقابــل فــي التزامــات الديــن القائمــة 

ــى الحكومــة والمســتحقة للبنــك المركــزي.  عل

• إذا كان التــزام الديــن الخارجــي المســتحق للصناديــق 
األطــراف  متعــددة  المبــادرة  لمــوارد  االســتئمانية 

الحكومــة  مســؤولية  هــو  الديــون  أعبــاء  لتخفيــف 

مشــابهة  اإلحصائيــة  المعالجــة  تكــون  المركزيــة، 

ظــل  فــي  الديــون  أعبــاء  لمعالجــة مســاعدات تخفيــف 

الديــون  أعبــاء  لتخفيــف  األطــراف  متعــددة  المبــادرة 

)أيــدا(  للتنميــة  الدوليــة  المؤسســة  مــن  والمقدمــة 

اختــاف  مــع  ولكــن  اإلفريقــي،  التنميــة  وصنــدوق 

27 نظــرا ألن البنــك املركــزي قــدم متحصــات قــرض صنــدوق النقــد الــدويل 

كقــرض مشــتق إىل احلكومــة العامــة، فــإن احلكومــة العامــة تتحمــل التــزام 

ديــن حملــي مســتحق للبنــك املركــزي. راجــع الفقــرة 158-4.  

28 تنخفــض اخلصــوم احملليــة القائمــة علــى احلكومــة واملســتحقة للبنــك 

املركــزي نتيجــة النخفــاض التزامــات الديــون اخلارجيــة القائمــة علــى البنــك 

املركــزي واملســتحقة لصنــدوق النقــد الــدويل. 

لمــوارد  )أي الصناديــق االســتئمانية  المقابــل  الطــرف 

الديــون،  أعبــاء  لتخفيــف  األطــراف  متعــددة  المبــادرة 

وليــس المؤسســة الدوليــة للتنميــة أو صنــدوق التنميــة 

العامــة  الحكومــة  ــد  يِّ تُقَ أخــرى،  وبعبــارة  اإلفريقــي(. 

الصناديــق  مــن  القبــض  مســتحقة  رأســمالية  منحــة 

األطــراف  متعــددة  المبــادرة  لمــوارد  االســتئمانية 

فــي  وانخفاضــا  دائــن(  )قيــد  الديــون  أعبــاء  لتخفيــف 

النقــد  لصنــدوق  المســتحقة  الخارجيــة  خصومهــا 

مديــن(.  )قيــد  الدولــي 

مــن  المقدمــة  الديــون  أعبــاء  تخفيــف  مســاعدات   •
التنميــة  وصنــدوق  للتنميــة  الدوليــة  المؤسســة 

ــي: تنطــوي مســاعدات تخفيــف أعبــاء الديــون فــي  اإلفريق

ظــل »المبــادرة متعــددة األطــراف لتخفيــف أعبــاء الديــون« 

ــى النحــو الــوارد وصفــه  ــى إعفــاء مباشــر مــن الديــن عل عل

فــي الفقــرات مــن 4-33 إلــى 4-36 مــن هــذا الفصــل. 

دال- قضايا أخرى متعلقة بالدين 

1- شطب الدين وتخفيض قيمته

أ- التعريف 

4-75 يشــير شــطب الديــن أو تخفيــض قيمتــه إلــى 

إجــراء مــن طــرف واحــد يقــوم بموجبــه الدائــن بتخفيــض 

المبالــغ المســتحقة لــه. وعــادة مــا يُتخــذ هــذا اإلجــراء عندمــا 

يخلُــص دائــن إلــى أن التــزام الديــن ال قيمــة لــه أو إلــى انخفــاض 

مــن  يتــم ســداد جــزء  أن  المنتظــر  مــن  ليــس  نظــرا ألنــه  قيمتــه 

ــي حــاالت كثيــر بســبب إعســار المديــن(.  الديــن أو كلــه )وذلــك ف

فعلــى ســبيل المثــال، قــد تكــون شــركة عامــة اقترضــت مــن وحــدة 

الحكومــة العامــة وأصبحــت معســرة. ونتيجــة لذلــك، قــد تخســر 

مطالبــة وحــدة الحكومــة العامــة بعــض أو كل قيمتهــا، ومــن ثــم 

العموميــة  الميزانيــة  مــن  تُشــطب  أو  المطالبــة  قيمــة  تُخَفَّــض 

ــى العكــس مــن ذلــك، ال تســجل  للوحــدة الحكوميــة )الدائــن(. وعل

بشــطب  المديــن  قيــام  الكليــة  االقتصاديــة  اإلحصــاءات  نظــم 

الديــن مــن طــرف واحــد أو رفــض ســداده.

ب- المعالجة اإلحصائية لشطب الدين 
وتخفيض قيمته

)راجــع  الديــن  مــن  اإلعفــاء  مــن  العكــس  ــى  عل  76-4

وهــو  متبــادل،  اتفــاق  وهــو  إلــى 36-4(،  مــن 33-4  الفقــرات 

واحــد،  طــرف  مــن  إجــراء  الديــن  شــطب  فــإن  معاملــة،  بالتالــي 

فــي  أخــرى«  اقتصاديــة  »تدفقــات  باعتبــاره  ــد  يَّ قَ يُ وبالتالــي 

نظــم اإلحصــاءات االقتصاديــة الكليــة.29 ويوضــح اإلطــار 9-4 

الديــن.  لشــطب  اإلحصائيــة  المعالجــة 

العموميــة  الميزانيــة  مــن  المالــي  األصــل  ويُحــذف   77-4

للدائــن مــن خــال »تدفقــات اقتصاديــة أخــرى« يُســمى »تغيــرات 

ــى  أخــرى فــي حجــم األصــول والخصــوم.« ويــؤدي هــذا الحــذف إل

)نتيجــة النخفــاض  الدائــن  منظــور  مــن  الديــن  ارتفــاع صافــي 

األصــول الماليــة(، ويظــل إجمالــي الديــن دون تأثيــر. 

29 مثلمــا هــو موضــح يف امللحــق الثــاين مــن هــذا الدليــل، تميــز حســابات 

قيمــة  تغيــر  أن  يمكــن  التــي  التدفقــات  مــن  نوعيــن  بيــن  الكلــي  االقتصــاد 

مركــز األرصــدة يف امليزانيــة العمومــة:  املعامــات والتدفقــات االقتصاديــة 

األخــرى. ويوجــد نوعــان آخــران مــن التدفقــات االقتصاديــة األخــرى: مكاســب 

األخــرى يف حجــم  والتغيــرات  التقييــم(  إعــادة  )عمليــات  احليــازة  وخســائر 

واخلصــوم.  األصــول 
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الميزانيــة  مــن  المقابلــة  الخصــوم  حــذف  وينبغــي   78-4

العموميــة للمديــن مــن خــال »تغيــرات أخــرى فــي حجــم األصــول 

ــي  ــى انخفــاض إجمال والخصــوم« أيضــا. ويــؤدي هــذا الحــذف إل

ــي الديــن لــدى المديــن.   الديــن وصاف

2- تسهيالت القروض الجديدة

4-79 فــي ظــل بعــض اتفاقــات إعــادة تنظيــم الديــن التــي 

تســاعد المديــن فــي التغلــب علــى صعوبــات تمويليــة مؤقتــة، 

يتــم االتفــاق مــع الدائــن علــى تســهيات تمويليــة جديــدة لســداد 

أداتــا  وتُعالــج  اســتحقاقها.  أجــل  يحــل  التــي  الديــن  التزامــات 

الديــن المعنيتيــن — التــزام الديــن الــذي يحــل أجــل اســتحقاقه 

)راجــع  منفصــل  نحــو  ــى  عل  — الجديــد  ــي  التمويل والتســهيل 

ــى الشــرح(. وإذا كانــت شــروط عمليــات  اإلطــار 4-10 لاطــاع عل

ــرة، فذلك يعني أن الدائن يقدم تحويا  سَّ يَ االقتراض الجديدة مُ

ــى المديــن. ونناقــش الحقــا الديــون الميســرة فــي الفقــرات مــن  إل

إلــى 86-4.   81-4

3- فسخ الدين

الديــن تقــوم وحــدة مدينــة  4-80 فــي حالــة فســخ 

بــأن  وذلــك  العموميــة  ميزانيتهــا  مــن  خصــوم  بحــذف 

ــي كل مــن دخلهــا وقيمتهــا  تقرنهــا بأصــول ماليــة يكف

ــذ  نَفَّ لضمــان ســداد جميــع مدفوعــات خدمــة الديــن. وقــد يُ

الفســخ بوضــع األصــول والخصــوم فــي حســاب منفصــل داخــل 

إلــى  بنقــل األصــول والخصــوم  أو  المعنيــة  المؤسســية  الوحــدة 

ــي كلتــا الحالتيــن ال تســجل نظــم اإلحصــاءات  وحــدة أخــرى. وف

ــى  عل القائــم  الديــن  ــى  عل للفســخ  أثــرا  الكليــة  االقتصاديــة 

ماليــة  إحصــاءات  »دليــل  نظــام  فــي  تقيــد  ال  وبذلــك  المديــن. 

يحــدث  لــم  دام  مــا  بالفســخ  تتعلــق  معامــات  أي  الحكومــة« 

األصــول  نقــل  وعنــد  للمديــن.  القانونيــة  االلتزامــات  فــي  تغيــر 

الوحــدة، يجــب اإلبــاغ  إلــى حســاب منفصــل داخــل  والخصــوم 

إذا  أمــا  إجمالــي.  أســاس  ــى  عل والخصــوم  األصــول  ببيانــات 

المذكــورة،  والخصــوم  األصــول  لحيــازة  مســتقلة  وحــدة  أنشــئت 

فينبغــي معاملــة هــذه الوحــدة كوحــدة فرعيــة وتوحيــد بياناتهــا 

الديــن. التــي قامــت بعمليــة فســخ  الوحــدة  مــع بيانــات 

4- الديون الميسرة

أ- مقدمة 

للمعاملــة  متســق  إجــراء  أو  تعريــف  يوجــد  ال   81-4

التيســيرية للديــون فــي نظــم اإلحصــاءات االقتصاديــة الكليــة. 

ومــع هــذا، فمــن المتعــارف عليــه أن القــروض الميســرة تُمنــح 

عنــد قيــام وحــدات بإقــراض وحــدات أخــرى بســعر فائــدة تعاقــدي 

يُحــدد قصــدا عنــد مســتوى أقــل مــن ســعر الفائــدة الســوقي الــذي 

كان مــن شــأنه أن ينطبــق بخــاف ذلــك. ويمكــن تعزيــز درجــة 

وفتــرات  المدفوعــات،  وتواتــر  الســماح،30  بفتــرات  التيســير 

للمديــن.    المواتيــة  االســتحقاق 

30 فتــرة الســماح هــي الفتــرة املمتــدة بيــن صــرف القــرض وحتــى ســداد 

املديــن.   علــى  القائمــة  املدفوعــات  أوىل 

يوضــح المثــال التالــي المعالجــة اإلحصائيــة لقيــام وحــدة قطــاع عــام بشــطب الديــن كطــرف دائــن. وتقــوم وحــدة الحكومــة العامــة بشــطب قــرض بقيمــة 

100 ممنــوح لشــركة عامــة. 

المؤسسة العامة كطرف مدينوحدة الحكومة العامة كطرف دائن

الميزانية 

العمومية 

المعامالتاالفتتاحية

تدفقات 

اقتصادية 

أخرى

الميزانية 

العمومية 

الختامية

الميزانية 

العمومية 

المعامالتاالفتتاحية

تدفقات 

اقتصادية 

أخرى

الميزانية 

العمومية 

الختامية

اإليرادات

التحويات/المنح الرأسمالية

المصروفات

التحويات/المنح الرأسمالية

القيمة الصافية/صافي الرصيد 

صفر100-100صفر-100100التشغيلي

األصول غير المالية

القيمة المالية الصافية/صافي 

صفر100-100صفر-100100اإلقراض )+( /صافي االقتراض )-(

األصول المالية

قرض للمؤسسة العامة
100
100

100-
100-

صفر

صفر

الخصوم

قرض من الحكومة
100
100

100-
100-

صفر

صفر

إجمالي الدين

صافي الدين
صفر

100-

صفر

صفر
صفر
100

صفر

صفر
100
100

صفر

صفر
100-
100-

صفر

صفر

ملحوظة:

ــى جانــب المديــن أيضــا للحفــاظ  ــد شــطب الديــن عل ــي اإلحصــاءات االقتصاديــة الكليــة قي بينمــا شــطب الديــن هــو إجــراء مــن طــرف واحــد، يتعيــن ف  •
ــى االتســاق.  عل

اإلطار 4-9: المعالجة اإلحصائية لشطب الدين
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مواتيــة  تكــون  الميســر  القــرض  شــروط  ألن  ونظــرا   82-4

للمديــن بقــدر أكبــر ممــا قــد تســمح بــه شــروط الســوق بخــاف 

ذلــك، تتضمــن القــروض الميســرة بالفعــل تحويــا مــن الدائــن 

إلــى  بعــد  تمامــا  التوصــل  يتــم  لــم  أنــه  غيــر  المديــن.  إلــى 

ــي نظــام الحســابات القوميــة  ــر هــذا التحويــل ف وســيلة إلدراج أث

هنــاك  كان  وإن  األخــرى،  الكليــة  االقتصاديــة  واإلحصــاءات 

العديــد مــن البدائــل التــي تــم طرحهــا فــي هــذا الصــدد. وعليــه، 

فــي  الميســرة  بالقــروض  الخاصــة  المعلومــات  عــرض  ينبغــي 

ــى المعالجــة المائمــة  جــداول تكميليــة حتــى يتــم االتفــاق عل

لهــا.

ب- حالة إعادة تنظيم ديون نادي باريس

نــادي  خــال  مــن  الديــون  تنظيــم  إعــادة  ظــل  فــي   83-4

ــى الســوق، وهــو عــادة  باريــس، يُســتخدم ســعر خصــم قائــم عل

التعــاون  لمنظمــة   )CIRR( المرجعــي  التجــاري  الفائــدة  ســعر 

تخفيــض  حســاب  فــي  االقتصــادي31  الميــدان  فــي  والتنميــة 

اليــوم اخلامــس عشــر مــن كل شــهر  31 تتحــدد هــذه األســعار يف 

خلمــس عشــرة عملــة علــى أســاس العائــدات علــى الســندات احلكوميــة 

املتبقــي خمــس  اســتحقاقها  أجــل  يبلــغ  التــي  الثانويــة  الســوق  يف 

أجــل  ذات  ســندات  علــى  العائــدات  ذلــك  اىل  ويضــاف  ســنوات، 

الــدوالر  مــن  لــكل  ســنوات  وســبع  ســنوات  ثــاث  متبقــي  اســتحقاق 

الســويدية  والكرونــا  اليابــاين  واليــن  الدانمركــي  والكــرون  الكنــدي 

الديــن بالقيمــة الحاليــة. والفــرق بيــن القيمــة االســمية للديــن 

وقيمتــه الحاضــرة هــو مقــدار التحويــل الرأســمالي الناتــج عــن 

اتفاقــات إعــادة تنظيــم الديــن. 

ــذ أن تقــدم البلــدان هــذه البيانــات كبنــد للتذكــرة  بَّ 4-84 ويُحَ

فــي إحصــاءات الديــن حيثمــا كانــت هــذه التحويات الرأســمالية 

كبيــرة. وينبغــي قيدهــا باعتبارهــا معاملــة تُجــرى لمــرة واحــدة 

فــي وقــت إنشــاء القــرض بقيمــة تعــادل الفــرق بيــن قيمــة الديــن 

االســمية وقيمتــه الحاليــة )باســتخدام ســعر خصــم ســوقي مثــل 

المنهــج  هــذا  فــي  والميــزة  المرجعــي(.  التجــاري  الفائــدة  ســعر 

الممكنــة  التحويــات  مصــادر  جميــع  اعتبــاره  فــي  يأخــذ  أنــه 

أجــل  فتــرة  وهــي   — للديــن  التيســيرية  المعاملــة  إطــار  فــي 

االســتحقاق، وفتــرة الســماح، وتواتــر المدفوعــات، وســعر الفائــدة، 

مــع  تتفــق  أنهــا  كمــا   — بهــا  المعمــول  األخــرى  والتكاليــف 

مبــادئ التقييــم االســمي للقــروض. إضافــة إلــى ذلــك، يتســق هــذا 

ــر يبلــغ  سَّ يَ المنهــج مــع واقــع التعــادل االقتصــادي بيــن قــرض مُ

مثــا 100 وحــدة وينطــوي علــى عنصــر منحــة مُتضمــن مقــداره 

35%، وقــرض تجــاري يبلــغ 100 وحــدة مقتــرن بمنحــة مباشــرة 

مقدارهــا 35 وحــدة. وتُحســب قيمــة التحويــل وقــت التنفيــذ، أي 

االســمية  قيمتــه  بيــن  الفــرق  أســاس  ــى  عل الديــن،  إنشــاء  عنــد 

وقيمتــه الحاليــة باســتخدام تدفــق المدفوعــات وســعر الفائــدة 

الســوقي الحالــي كعامــل الخصــم.  

األمريكــي  والــدوالر  االســترليني  واجلنيــه  السويســري  والفرنــك 

واليــورو.  

ــد بيــن وحــدة قطــاع عــام كطــرف دائــن ووحــدة أخــرى كطــرف مديــن. فوحــدة القطــاع  ــي المعالجــة اإلحصائيــة لتســهيل قــرض جدي يوضــح المثــال التال

العــام، كطــرف مديــن، تتفــق مــع وحــدة قطــاع عــام أخــرى، الطــرف الدائــن، علــى اســتخدام تســهيات قــروض جديــدة بقيمــة 100 لســداد التزامــات ديــن يحــل 

أجــل اســتحقاقها بقيمــة 100 إلــى الطــرف الدائــن. 

اإلطار 4-10: المعالجة اإلحصائية لتسهيالت القروض الجديدة

المؤسسة العامة كطرف مدينوحدة الحكومة العامة كطرف دائن

الميزانية 

العمومية 

المعامالتاالفتتاحية

تدفقات 

اقتصادية 

أخرى

الميزانية 

العمومية 

الختامية

الميزانية 

العمومية 

المعامالتاالفتتاحية

تدفقات 

اقتصادية 

أخرى

الميزانية 

العمومية 

الختامية

اإليرادات

التحويات/المنح الرأسمالية

المصروفات

التحويات/المنح الرأسمالية

القيمة الصافية/صافي الرصيد 

-100صفر-350100صفر350التشغيلي

األصول غير المالية

القيمة المالية الصافية/صافي 

-100صفر-350100صفر350اإلقراض )+( /صافي االقتراض )-(

األصول المالية

العملة والودائع

القرض األصلي

تسهيل قرض جديد )قرض(

350
250
100

صفر

صفر
100-100

100-
100

350
250

صفر
100

صفر

صفر
صفر

100-100

صفر

صفر

الخصوم

القرض األصلي

تسهيل قرض جديد )قرض(

100
100

صفر

صفر
100-
100

100

صفر
100

إجمالي الدين

صافي الدين

صفر

350-

صفر

صفر

صفر

350-

100

100

صفر

صفر

100

100
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4-85 ويلــزم تعديــل التحويــات المُدرجــة فــي فتــرة ســابقة 

تحــت بنــد التذكــرة فــي حالــة الســداد الكامــل للقــرض قبــل حلــول 

أجــل اســتحقاقه واالســتعاضة عنــه بقــرض جديــد. ويتطلــب ذلــك 

ــي  األصل للقــرض  بعــد  ســتلم  تُ لــم  تحويــات  أي  قيمــة  خصــم 

الــذي تــم إحالــه مــن قيمــة التحويــل األصليــة المحســوبة؛ وإال 

بمــرور  المــدرج  التيســير  تقديــر  فــي  مبالغــة  هنــاك  أصبحــت 

الوقــت.

4-86 ويمكــن إجــراء هــذا التعديــل عــن طريــق إعــادة حســاب 

ــي  ــي البدايــة باســتخدام نتائــج الجــدول الزمن ــل ف قيمــة التحوي

للقــرض  الكامــل  الســداد  ذلــك  فــي  بمــا  الفعليــة،  للمدفوعــات 

االســتعاضة  الجدولــة.32 وينبغــي  إعــادة  فــي مرحلــة  المتبقــي 

عــن القيمــة األصليــة المحســوبة بهــذه القيمــة المُعــاد حســابها 

فــي بيانــات بنــود التذكــرة التاريخيــة بحيــث تمثــل البيانــات 

التــي تــم تحصيلهــا  التاريخيــة انعكاســا للتحويــات الفعليــة 

غيــر  والقيمــة  جديــد  تيســيري  تحويــل  أي  بيــن  الخلــط  وعــدم 

أن  يُحتمــل  عندمــا  للقــرض  ــي  األصل المبلــغ  ــى  عل لــة  المُحَصَّ

الســائدة  الفائــدة  أســعار  مــن  مختلفــة  مجموعــة  هنــاك  تكــون 

الحســاب  هــذا  قــد يقتضــي  ــي،  العمل الواقــع  الســوق. وفــي  فــي 

توافــر قــدر كبيــر مــن المعلومــات وبــذل جهــود كبيــرة فــي إعــداد 

البيانــات.  

5- الدين الناشئ عن عقود التأجير التمويلي

أ- التعريف

يقــوم  عقــد  هــو  التمويلــي  التأجيــر  عقــد   87-4

لألصــل  القانونــي  المالــك  بصفتــه  المؤجــر  بموجبــه 

بتحويــل غالبيــة مخاطــر ومزايــا ملكيــة األصــل فعليــا 

للمســتأجر. وبعبــارة أخــرى، يصبــح المســتأجر المالــك 

ــي،  التمويل التأجيــر  عقــد  وبموجــب  لألصــل.  االقتصــادي 

ــى  ــد المؤجــر قرضــا ممنوحــا للمســتأجر الــذي يحصــل عل يِّ قَ يُ

ــر فــي الميزانيــة  ــد األصــل المؤجَّ يَّ قَ األصــل بموجبــه. وبالتالــي، يُ

ــد القــرض المقابــل  يِّ قَ ــر؛ ويُ العموميــة للمســتأجر وليــس المؤجِّ

المســتأجر.  ــى  عل وخصــم  ــر  للمؤجِّ كأصــل 

4-88 ومــن أمثلــة الحــاالت التــي تــؤدي عــادة إلــى تصنيــف 

عقــد اإليجــار ضمــن عقــود التأجيــر التمويلــي، مــا يلــي:

• إذا حــول عقــد اإليجــار الملكيــة القانونيــة للمســتأجر فــي 
نهايــة مــدة اإليجــار؛ 

الحصــول  خيــار  للمســتأجر  اإليجــار  عقــد  أعطــى  إذا  أو   •
ــى الملكيــة القانونيــة فــي نهايــة مــدة اإليجــار بســعر  عل

ــار مؤكــدة  ــي ألن تكــون ممارســة الخي منخفــض بمــا يكف

إلــى حــد معقــول؛ 

ــر مــن العمــر  • أو إذا كانــت مــدة اإليجــار تغطــي الجــزء األكب
االقتصــادي لألصــل؛ 

32 تتضمــن قيمــة الســداد الكامــل للقــرض أي مبلــغ تــم اإلعفــاء منــه نظــرا 

لقيــد هــذه اإلعفــاء كتحويــل رأســمايل يف الفتــرة احملــددة.  

عنــد  اإليجــار،  لمدفوعــات  الحاليــة  القيمــة  كانــت  إذا  أو   •
األصــل؛  قيمــة  كل  كبيــر  حــد  إلــى  تعــادل  العقــد،  إبــرام 

• أو إذا كان فــي مقــدور المســتأجر إلغــاء عقــد اإليجــار، فإنــه 
يتحمــل خســائر المؤجــر؛ 

• أو إذا كانــت المكاســب أو الخســائر فــي القيمــة المتبقيــة 
لألصــل تُســتحق للمســتأجر؛ 

ــرة  • أو إذا كان فــي مقــدور المســتأجر مواصلــة اإليجــار لفت
ثانيــة مقابــل مبلــغ يقــل كثيــرا عــن القيمــة الســوقية.

أنــه قــد تــم  ــى  4-89 وقــد ال تمثــل هــذه األمثلــة تأكيــدا عل

نقــل  تــم  إذا  المثــال،  ســبيل  ــى  فعل المخاطــر؛  غالبيــة  تحويــل 

ــى المســتأجر فــي نهايــة مــدة اإليجــار بقيمتــه  ملكيــة األصــل إل

ــرة  ــر يتحمــل مخاطــر كبي العادلــة فــي هــذا التاريــخ، فــإن المؤجِّ

تشــغيليا  تأجيــرا  التأجيــر  يُعتبــر  ثــم  ومــن  بالملكيــة.  تتعلــق 

أيضــا  ــي  التمويل التأجيــر  عقــود  ــى  عل ويطلــق  أدنــاه(.   )راجــع 

عقــود التأجيــر المالــي أو عقــود التأجيــر الرأســمالي، ممــا يؤكــد 

التأجيــر  عقــود  ــد  يَّ وتُقَ األصــل.  اقتنــاء  تمويــل  هــو  الدافــع  أن 

بنفــس  عمومــا  المحاســبية  للممارســات  وفقــا  ــي  التمويل

الطريقــة المتبعــة فــي هــذا التعريــف. وإلــى جانــب عقــود التأجيــر 

ــد  ــي حســابات األعمــال التجاريــة، تُعتم ــد ف يَّ ــي تُقَ ــي الت التمويل

معاملــة  والخــاص  العــام  القطاعيــن  بيــن  الشــراكات  لبعــض 

الثانــي  الفصــل  )راجــع  ــي33  التمويل التأجيــر  لعقــود  مماثلــة 

والعشــرين مــن نظــام الحســابات القوميــة لعــام 2008: الحكومــة 

العامــة(. والقطاعــات  العامــة 

ــي وأنــواع  4-90 ويتــم التمييــز بيــن عقــود التأجيــر التمويل

العقــود األخــرى المحــددة فــي اإلحصــاءات االقتصاديــة الكليــة، 

وذلــك النتقــال كل مخاطــر ومزايــا الملكيــة فعليــا مــن المالــك 

)المســتأجر(.  مســتخدمها  إلــى  ــر(  )المؤجِّ للســلعة  القانونــي 

ــي أنــواع العقــود األخــرى: وفيمــا يل

عقــود التأجيــر التشــغيلي: عقــد التأجيــر التشــغيلي   •
لألصــل  القانونــي  المالــك  فيــه  يكــون  الــذي  العقــد  هــو 

ــه  ــك االقتصــادي، كمــا تعــود علي ــج هــو أيضــا المال المنتَ

المخاطر والمزايا التشــغيلية الناشــئة عن ملكية األصل. 

التشــغيلي  التأجيــر  عقــد  ــى  عل الدالــة  المؤشــرات  وأحــد 

يلــزم  مــا  توفيــر  عــن  القانونــي  المالــك  مســؤولية  هــو 

التأجيــر  عقــد  وبموجــب  لألصــل.  وصيانــة  إصــاح  مــن 

ــر.  التشــغيلي يظــل األصــل فــي الميزانيــة العموميــة للمؤجِّ

تأجيــر  عقــد  بموجــب  المــؤداة  المدفوعــات  ــى  عل ويُطلــق 

ــد كمدفوعــات لقــاء خدمــة )فــي  يَّ تشــغيلي »إيجــارات« وتُقَ

المصروفــات(.  بنــد 

33 علــى ســبيل املثــال، يمكــن اســتخدام نظــام للبنــاء والتملــك ونقــل امللكيــة 

يعامَــل  وبالتــايل  للحكومــة،  امللكيــة  ومزايــا  خماطــر  لتحويــل   )BOOT(

الشــريك مــن القطــاع اخلــاص باعتبــار أنــه يقــدم خدمــات إيجــار تمويلــي.
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ــر والمســتأجر، علــى التوالــي. ويقــوم بنــك خاضــع لســيطرة القطــاع  يوضــح المثــال التالــي المعالجــة اإلحصائيــة للتأجيــر التمويلــي مــن منظــوري المؤجِّ

العــام بتأجيــر طائــرة لشــركة طيــران خاضعــة لســيطرة القطــاع العــام. وعندمــا تحصــل الشــركة العامــة علــى الملكيــة االقتصاديــة للطائــرة، تظهــر كأصــل 

ــد كخصــم. ويبلــغ الســعر الســوقي للطائــرة 1000. ويبــدأ التأجيــر  يَّ قَ فــي الميزانيــة العموميــة لشــركة الطيــران. ويتــم تمويــل اقتنــاء الطائــرة بقــرض، يُ

ــر الطائــرة  فــي أول ينايــر، ويتــم تســديد دفعــة ســنوية مقدارهــا 140 فــي 31 ديســمبر مــن كل عــام، وعلــى مــدى عشــر ســنوات، وعندئــذ يشــتري المؤجِّ

ــى أســاس فائــدة 7% فــي الســنة. وألغــراض التبســيط، يُفتــرض عــدم حــدوث أي تدفقــات  بســعر مســاٍو لقيمتهــا المتبقيــة البالغــة 32.8. ويقــوم العقــد عل

)كاســتهاك رأس المــال الثابــت وإعــادة تقييــم األصــل ليعكــس ســعره الســوقي( تؤثــر علــى قيمــة الطائــرة )وهــي األصــول غيــر الماليــة( علــى امتــداد فتــرة 

العشــر ســنوات.   

القيود غير الموحدة عن السنة 1 كما يلي:

وحدة القطاع العام كمؤجر )البنك(

الميزانية 
العمومية 
المعامالتاالفتتاحية

تدفقات 
اقتصادية 

أخرى

الميزانية 
العمومية 
الختامية

الميزانية 
العمومية 
المعامالتاالفتتاحية

تدفقات 
اقتصادية 

أخرى

الميزانية 
العمومية 
الختامية

70اإليرادات

70الفوائد مستحقة القبض

70المصروفات

70الفوائد مستحقة الدفع

القيمة الصافية/صافي 
2,430-1,000701,0702,50070الرصيد التشغيلي

1,000 1,000صفرصفر-1,0001,000األصول غير المالية

القيمة المالية الصافية/
صافي اإلقراض )+( /صافي 

1,430-1,0701,0702,5001,070صفراالقتراض )-(

األصول المالية
العملة والودائع

القرض لشركة الطيران

1,070

140

+1,000

140-70

1,070

140

930

2,500

2,500

140-

140-

2,360

2,360

الخصوم
القرض من البنك

930

+1,000

140-70

930

930

إجمالي الدين

صافي الدين

صفر

صفر

صفر

1,070-

صفر

1,070-

صفر

2,500-

930

1,070

930

1,430-

ملحوظة:

 .70 = 1000 x 0.07 تحتسب مدفوعات الفائدة على أساس  •
القيود غير الموحدة عن السنة 2 كما يلي:

وحدة القطاع العام كمستأجر )شركة الطيران(وحدة القطاع العام كمؤجر )البنك(

الميزانية 
العمومية 
المعامالتاالفتتاحية

تدفقات 
اقتصادية 

أخرى

الميزانية 
العمومية 
الختامية

الميزانية 
العمومية 
المعامالتاالفتتاحية

تدفقات 
اقتصادية 

أخرى

الميزانية 
العمومية 
الختامية

65.1اإليرادات

65.1الفوائد مستحقة القبض

65.1المصروفات

65.1الفوائد مستحقة الدفع

القيمة الصافية/صافي 
2,364.9-1,07065.11,135.12,43065.1الرصيد التشغيلي

1,0001,000صفرصفراألصول غير المالية

القيمة المالية الصافية/
صافي اإلقراض )+( /صافي 

1,364.9-1,07065.11,135.11,43065.1االقتراض )-(

األصول المالية
العملة والودائع

القرض لشركة الطيران

1,070

140

930

65.1

140

140-65.1

1,135.1

280

855.1

2,360

2,360

140-

140-

2,220

2,220

الخصوم
القرض من البنك

930

930

74.9-

140-65.1

855.1

855.1

إجمالي الدين

صافي الدين
صفر

1,070-

صفر

65.1-

صفر

1,135.1-

930

1,430-

74.9-

65.1

855.1

1,364.9-

ملحوظة: 

تُحتسب مدفوعات الفائدة على أساس x 0.07 930 = 65.1.              يُتبع في الصفحة التالية  •

اإلطار4-11: المعالجة اإلحصائية للتأجير التمويلي 
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إحصاءات دين القطاع العام - مرشد لمعديها ومستخدميها

• عقــود المــوارد: عقــد المــوارد هــو عقــد يقــوم بموجبــه 
ــر محــدود  ــره غي ــي عم ــي لمــورد طبيع المالــك القانون

دفعــات  مقابــل  لمســتأجر  المــورد  هــذا  بإتاحــة 

فــي  مقيــدا  المــورد  ويظــل  كإيجــار.  تقيــد  منتظمــة 

اســتخدام  رغــم  ــر  للمؤجِّ العموميــة  الميزانيــة 

تتعلــق  أخــرى  ترتيبــات  وهنــاك  لــه.  المســتأجر 

ــى حــد بيــع مــورد  بمــوارد طبيعيــة يمكــن أن تصــل إل

اســتخدام  )كتراخيــص  للمســتأجر  مباشــرة  طبيعــي 

غيــر  أجــل  إلــى  الكهرومغناطيســي  التــرددي  الطيــف 

 . مســمى(

مــا  والتراخيــص:  اإليجــار،  وعقــود  العقــود،   •
التأجيــر  عقــد  فــان  ــي،  التمويل التأجيــر  عقــد  عــدا 

األصــل  تعريــف  مــع  يتفــق  الــذي  للتحويــل  القابــل 

كأصــل  العموميــة  الميزانيــة  فــي  ــد  يَّ قَ يُ االقتصــادي 

ــج، وال يشــكل جــزءا مــن الديــن.  غيــر مالــي غيــر منتَ

المــوارد  اســتخدام  ذلــك تصاريــح  ــى  عل األمثلــة  ومــن 

لهــذه  خالصــة  كملكيــة  تســجل  ال  التــي  الطبيعيــة 

المــوارد، وتصاريــح ممارســة أنشــطة معينــة )بمــا فــي 

ذلــك بعــض التصاريــح الحكوميــة(، ومنــح امتيــازات  

حصــري.34       أســاس  ــى  عل خدمــة  أو  ســلعة  شــراء 

ب- المعالجة اإلحصائية لعمليات التأجير 

التمويلي

4-91 المعالجــة اإلحصائيــة للتأجيــر التمويلــي مصممــة 

لرصــد الواقــع االقتصــادي لهــذه االتفاقــات، بمعالجــة األصــول 

اشــتراها  المســتخدم  وكأن  ــي  التمويل للتأجيــر  الخاضعــة 

وامتلكهــا.35 

4-92 ومــن الشــائع أن تمتــد فتــرة التأجيــر التمويلــي طــوال 

العمــر االفتراضــي لألصــل، ولكــن ليــس بالضــرورة أن يكــون األمــر 

كذلك. 

34 لاطــاع علــى مزيــد مــن التفاصيــل، راجــع الفقــرات مــن 13-11 إىل 

13-16 يف »دليــل ميــزان املدفوعــات ووضــع االســتثمار الدويل«واجلــزء 

لعــام  القوميــة  احلســابات  »نظــام  مــن  عشــر  الســابع  الفصــل  يف  اخلامــس 

 .»2008

35 االتفاقات القانونية ال تعكس عادة الطبيعة االقتصادية للحدث. 

القيود غير الموحدة عن السنة 10 كما يلي:

وحدة القطاع العام كمستأجر )شركة الطيران(وحدة القطاع العام كمؤجر )البنك(

الميزانية 

العمومية 

المعامالتاالفتتاحية

تدفقات 

اقتصادية 

أخرى

الميزانية 

العمومية 

الختامية

الميزانية 

العمومية 

المعامالتاالفتتاحية

تدفقات 

اقتصادية 

أخرى

الميزانية 

العمومية 

الختامية

11.3اإليرادات

11.3الفوائد مستحقة القبض

11.3المصروفات

11.3الفوائد مستحقة الدفع

القيمة الصافية/صافي 
2,0672-1,421511.31,43282,078511.3الرصيد التشغيلي

1,0001,000صفرصفراألصول غير المالية

القيمة المالية الصافية/
صافي اإلقراض )+( /صافي 

1,0672-1,421511.31,43281,078511.3االقتراض )-(

األصول المالية
العملة والودائع

القرض المقدم لشركة الطيران

1,4215

1,260

161.5

11.3

32.8+140

140–11.3

32.8-

1,4328

1,4328

صفر

1,240

1,240

172.8-

32.8–140-

1,0672

1,0672

الخصوم
القرض من البنك

161.5

161.5

161.5–
140–11.3

32.8-

صفر

صفر

إجمالي الدين
صافي الدين

صفر

1,4215-

صفر

11.3-

صفر

1,4328-

161.5

1.0785-

161.5-

11.5

صفر

1,0672-

ملحوظة:

   11.3 = 161.5 x 0.07 تحتسب مدفوعات الفائدة على أساس  •
 .140 x 11.3 + 161.5 = 32.8 قيمة الطائرة المتبقية بعد آخر مدفوعات التأجير  •

اإلطار 4-11: المعالجة اإلحصائية للتأجير التمويلي )تابع(
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الفصل 4   ♦   قضايا مختارة في دين القطاع العام

الكامــل  االفتراضــي  العمــر  طــوال  التأجيــر  يمتــد  عندمــا   •
القيمــة  القــرض المحتســب مــع  لألصــل، تتطابــق قيمــة 

بموجــب  أداؤهــا  يتعيــن  التــي  للمدفوعــات  الحاليــة 

األصــل  تكلفــة  القيمــة  هــذه  وتغطــي  التأجيــر.  اتفاقيــة 

المســتحقة وكذلــك أي رســم  يفرضــه  الفائــدة  وتتضمــن 

ــر.  المؤجِّ

االفتراضــي  العمــر  مــن  أقــل  فتــرة  التأجيــر  عندمــا يمتــد   •
الكامــل لألصــل، ينبغــي تقديــر قيمــة القــرض المُحتســب 

بنفــس الطريقــة أعــاه. وفــي نهايــة فتــرة التأجيــر يظهــر 

وتكــون  للمســتأجر  العموميــة  الميزانيــة  فــي  األصــل 

ــر فــي  قيمتــه مســاوية لقيمــة القــرض المســتحق للمؤجِّ

ذلــك الوقــت. 

4-93 ويُســدد القــرض مــن خــال مدفوعــات أثنــاء مــدة العقــد 

مدفوعــات  وأي  الديــن36(  وأصــل  الفائــدة  عنصــري  )تتضمــن 

المؤجــر  إلــى  الســلع  إعــادة  )أو  العقــد  نهايــة  فــي  متبقيــة 

كبديــل(. ويوضــح اإلطــار 4-11 المعالجــة اإلحصائيــة للتأجيــر 

التوالــي.  ــى  عل والمســتأجر،  ــر  المؤجِّ منظــوري  مــن  ــي  التمويل

الديــن  إجمالــي  يرتفــع  المســتأجر،  منظــور  ومــن   94-4

مدفوعــات  وتــؤدي  التأجيــر،  عقــد  إبــرام  عنــد  الديــن  وصافــي 

وصافــي  الديــن  إجمالــي  تخفيــض  إلــى  ذلــك  بعــد  التأجيــر 

الديــن. ويــؤدي عنصــر الفائــدة فــي مدفوعــات التأجيــر الاحقــة 

إلــى انخفــاض القيمــة الصافيــة والقيمــة الماليــة الصافيــة. وال 

القيمــة الصافيــة والقيمــة  ــى  الديــن عل تؤثــر مدفوعــات أصــل 

الماليــة الصافيــة للمســتأجر، ألنهــا تنطــوي علــى معامــات فــي 

والخصــوم.  الماليــة  األصــول 

الديــن  إجمالــي  يتأثــر  ال  ــر،  المؤجِّ منظــور  ومــن   95-4

منظــور  مــن  الديــن  صافــي  وينخفــض  ــي.  التمويل بالتأجيــر 

مدفوعــات  بفضــل  الماليــة  أصولــه  لزيــادة  نتيجــة  ــر  المؤجِّ

التأجيــر. 

6- ديون الكيانات ذات الغرض الخاص

أ- التعريف 

ذات  للكيانــات  وصفــا  الثانــي  الفصــل  يتضمــن   96-4

ويجــب   .67-2 إلــى   64-2 مــن  الفقــرات  الخــاص،  الغــرض 

للكيانــات ذات  المائــم  المؤسســي  القطاعــي  التقســيم  تحديــد 

الغــرض الخــاص ألغــراض إحصــاءات ديــن القطــاع العــام. فــإذا 

العــام،  القطــاع  مــن  جــزءا  الخــاص  الغــرض  ذو  الكيــان  كان 

ينبغــي أن يكــون دينــه جــزءا مــن ديــن القطــاع العــام أو القطــاع 

الصلــة.  ذي  الفرعــي 

تؤســس  أن  يجــوز  الثانــي،  الفصــل  يشــير  وكمــا   97-4

الحكومــات شــركات عامــة تبيــع ســلعا أو خدمــات إلــى الحكومــة 

مــع  تنافســية  مناقصــات  فــي  الدخــول  دون  حصريــة  بصــورة 

الحكومــة. وتُســمى  مــع  ــى عقــد  الخــاص للحصــول عل القطــاع 

عناصــر  املســددة  املدفوعــات  تشــمل  مــايل،  وســيط  وجــود  حالــة  36 يف 

خدمــات الوســاطة املاليــة التــي تُقــاس بطريقــة غيــر مباشــرة — وهــو مفهــوم 

مســتخدم يف إحصــاءات احلســابات القوميــة. 

ــي تصنيفهــا  هــذه الشــركة العامــة شــركة تابعــة صوريــة وينبغ

العامــة )وحدتهــا األم(. وغالبــا مــا  كجــزء مــن قطــاع الحكومــة 

تؤســس هــذه الشــركات التابعــة الصوريــة الحكوميــة ككيانــات 

وهــي  الوحــدات،  هــذه  تصنيــف  وينبغــي  خــاص.  غــرض  ذات 

الحكومــة  قطــاع  مــن  كجــزء  القانونيــة،  الناحيــة  مــن  شــركات 

العامــة، ومــن ثــم تعتبــر ديونهــا جــزء مــن ديون الحكومة العامة. 

4-98 ويجوز أن تمارس الحكومة أنشــطة ألغراض المالية 

العامــة مــن خــال كيــان مقيــم فــي الخــارج. علــى ســبيل المثــال، 

ماليــة  أوراق  بإصــدار  مصروفاتهــا  الحكومــة  تمــول  أن  يجــوز 

فــي الخــارج مــن خــال كيــان ذي غــرض خــاص. وهــذا الكيــان 

ذو الغــرض الخــاص ليــس جــزءا مــن الحكومــة العامــة ســواء فــي 

ــي أو االقتصــاد المضيــف. وال تُعالــج بيانــات  االقتصــاد األصل

والمناطــق  الســفارات  معاملــة  طريقــة  بنفــس  الكيانــات  هــذه 

اإلقليميــة األخــرى التابعــة لواليــة الحكومــة ألنهــا تعمــل بموجــب 

قوانيــن االقتصــاد المضيــف. وقــد تكــون الحكومــات مســتثمرا 

مباشــرا فــي هــذه الوحدات/الكيانــات. ومــع هــذا، يجــب اســتخدام 

بيــن  األرصــدة  ومراكــز  للمعامــات  خاصــة  احتســاب  عمليــات 

الخــارج لضمــان  الغــرض الخــاص فــي  الحكومــة والكيــان ذي 

انعــكاس أي عمليــات تُجــري ألغــراض الماليــة العامــة مــن خــال 

حكومــة  أرصــدة  ومراكــز  معامــات  فــي  مقيمــة  غيــر  كيانــات 

ــي المعنيــة.37 ونتيجــة لذلــك، تظهــر الحكومــة  االقتصــاد األصل

الغــرض  ذي  للكيــان  مســتحقا  محتســبا،  أو  فعليــا،  دينــا 

الخــاص التابــع لهــا ينشــأ عــن أي ديــون يتحملهــا الكيــان ذو 

الغــرض الخــاص نيابــة عــن الحكومــة. 

ب- المعالجة اإلحصائية للكيانات ذات الغرض 

الخاص غير المقيمة التابعة للحكومة العامة 

4-99 عندمــا يقتــرض كيــان مقيــم فــي أحــد االقتصــادات 

ألغــراض  القــرض  ويكــون  آخــر،  اقتصــاد  حكومــة  عــن  نيابــة 

هــذه  لحســابات  اإلحصائيــة  المعالجــة  تتــم  العامــة،  الماليــة 

التالــي: النحــو  ــى  عل الحكومــة 

• عنــد االقتــراض: تقيــد عمليــة االقتــراض كمعاملــة منشــئة 
ــى الحكومــة للكيــان المقتــرض،  اللتــزام ديــن مســتحق عل

بحيــث تســاوي القيمــة المحتســبة لهــذه المعاملــة قيمــة 

ملكيــة  فــي حصــة  زيــادة  هــو  المقابــل  والقيــد  القــرض. 

ــرض. ــان المقت ــي الكي الحكومــة ف

إلــى  المشــتراة باألمــوال  أو األصــول  األمــوال  انتقــال  عنــد   •
الحكومــة )حســب الحالــة(، يقيــد تدفــق األمــوال أو األصــول 

كمعاملــة يقابلهــا تخفيــض فــي حصــة ملكيــة الحكومــة 

ــي الكيــان المقتــرض بنفــس قيمــة التدفــق. ف

• عنــد تحمــل الكيــان المقتــرض لنفقــات أو قيامــه بتحويــل 
أصــول إلــى طــرف ثالــث )أي ال يحــول األصــول للحكومــة(، 

37 الســبب يف اتخــاذ منهــج خــاص للكيانــات احلكوميــة هــو أن الكيــان 

غيــر املقيــم، بخــاف القطــاع اخلــاص، يــؤدي وظائفــه بنــاء علــى طلــب مــن 

جتاريــة.  ألغــراض  وليــس  العامــة،  السياســة  ألغــراض  العامــة  احلكومــة 

وبــدون اتبــاع هــذا املنهــج، قــد تنشــأ صــورة مضللــة ملصروفــات احلكومــة 

وديونهــا. 
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إحصاءات دين القطاع العام - مرشد لمعديها ومستخدميها

حســب الحالــة: تحتســب قيمــة تحويــل جــار أو رأســمالي 

المقابــل  القيــد  يكــون  بحيــث  والكيــان،  الحكومــة  بيــن 

تخفيــض فــي قيمــة حصــة ملكيــة الحكومــة.

بالنســبة  متماثلــة  بصــورة  القيــود  هــذه  ــجَّل  سَ وتُ  100-4

المبيــن  النحــو  ــى  عل المقتــرض،  والكيــان  الحكومــة  مــن  لــكل 

ــى  عل القيــود  هــذه  تؤثــر  اإلطــار 4-12. وال  فــي  المثاليــن  فــي 

المعامــات أو مراكــز األرصــدة بيــن الكيــان المقتــرض ودائنيــه أو 

أطــراف ثالثــة أخــرى، إذ تُســجل هــذه المعامــات والمراكــز وقــت 

إنشــائها دون الحاجــة إلــى إجــراء أي عمليــات احتســاب.    

7- الدين الناشئ عن التوريق 

أ- التعريف

4-101 تنشــأ عمليــة التوريــق عندمــا تقــوم وحــدة، 

ــوق ملكيــة أصــول  تُعــرف باســم المنشــئ، بتحويــل حق

ــى تدفقــات  ــر ماليــة، أو حــق الحصــول عل ماليــة أو غي

باســم  تُعــرف  أخــرى،  وحــدة  إلــى  معينــة،  مســتقبلية 

التوريــق  وحــدة  تدفــع  المقابــل  وفــي  التوريــق.  وحــدة 

بهــا.  الخــاص  التمويــل  مصــدر  مــن  مبلغــا  للمنشــئ 

يوضح المثاالن التاليان المعالجة اإلحصائية للديون والتدفقات المتعلقة بالكيان ذي الغرض الخاص غير المقيم الذي أنشأته الحكومة العامة. 

المثــال1: تؤســس حكومــة البلــد “A” كيانــا ذا غــرض خــاص فــي البلــد “B” لاقتــراض واســتخدام حصيلــة القــرض فــي اقتنــاء أصــول ثابتــة فــي صــورة 

آالت ومعــدات نيابــة عــن الحكومــة. ويقتــرض الكيــان ذو الغــرض الخــاص 100 مــن البلــد “B” لتمويــل اقتنــاء هــذه األصــول غيــر الماليــة. ويســتخدم الكيــان 

  .”B“ ذو الغــرض الخــاص اآلالت والمعــدات فــي البلــد

”A“ الحكومة العامة
كيان ذو غرض خاص غير مقيم وتابع للحكومة 

العامة

الميزانية 
العمومية 
المعامالتاالفتتاحية

تدفقات 
اقتصادية 

أخرى

الميزانية 
العمومية 
الختامية

الميزانية 
العمومية 
المعامالتاالفتتاحية

تدفقات 
اقتصادية 

أخرى

الميزانية 
العمومية 
الختامية

اإليرادات

المصروفات

القيمة الصافية/صافي الرصيد 

صفرصفرصفرصفرالتشغيلي

100األصول غير المالية   )c(100

القيمة المالية الصافية/صافي 

–100صفرصفراإلقراض )+( /صافي االقتراض )-(  100–
األصول المالية

العملة والودائع

العملة والودائع

قرض من الكيان ذي الغرض 

الخاص للحكومة )مُحتسب( 

حصة الملكية في الكيان ذي 

الغرض الخاص )مُحتسبة(

100  

100  )b(

100

100

100  

100   )a(
100-  )c(

100   )b(

100

100

الخصوم

قرض من الكيان ذي الغرض 

الخاص للحكومة )مُحتسب(       

اقتراض الكيان ذي الغرض 

الخاص

خصوم حصص الملكية 

المستحقة للحكومة )مُحتسبة(

100  

100   )b(

100

100

200  

100   )a(

100  )b(

200

100

100

إجمالي الدين

صافي الدين

صفر

صفر

100  

100  

100

100

صفر

صفر

100  

صفر

100

صفر

ملحوظات: 

فــي حســابات حكومــة البلــد “A”، يُحتســب اقتــراض الكيــان ذي الغــرض الخــاص »)a(« عــن طريــق قيــد قــرض مــن الكيــان ذي الغــرض الخــاص مســاٍو   •
لمقــدار االقتــراض، 100 أو »)b(«، وارتفــاع مقابــل فــي حصــة ملكيــة الحكومــة فــي الكيــان ذي الغــرض الخــاص مقــداره 100 »)b(«. ويحتســب الكيــان 

 .»)b(« )ــى الحكومــة )قــرض للحكومــة ذو الغــرض الخــاص خصــوم حصــص ملكيــة مســتحقة للحكومــة أو »)b(«، مــع مطالبــة ماليــة مقابلــة عل

ــد اآلالت والمعــدات بقيمــة 100 التــي اقتناهــا الكيــان ذو الغــرض الخــاص كأصــول غيــر ماليــة للكيــان ذي الغــرض الخــاص »)c(«، مــع قيــد مقابــل  يَّ تُقَ  •
   .»)c(« يبيــن انخفــاض فــي العملــة والودائــع

يرتفــع إجمالــي ديــن الحكومــة العامــة بمقــدار 100، علــى نحــو مــا يعكســه القــرض مــن الكيــان ذي الغــرض الخــاص للحكومــة. ويرتفــع ديــن الكيــان   •
ــى الكيــان ذي الغــرض الخــاص المســتحقة للحكومــة ومقدارهــا 100 ليســت  ذي الغــرض الخــاص بمقــدار 100 أيضــا )خصــوم حصــص الملكيــة عل

دينــا(.  

ــة وكأن الحكومــة  ــة الختامي ــة العمومي ــي الميزاني ــة ف ــي نفســها قيمــة خصــوم الحكومــة والقيمــة الصافي يُاحــظ أن نتيجــة عمليــات االحتســاب ه  •
تولــت بنفســها القيــام بهــذه األنشــطة.  

يُتبع في الصفحة التالية

اإلطار 4-12: المعالجة اإلحصائية للديون والتدفقات الناشئة عن الكيانات ذات الغرض الخاص غير 

المقيمة التابعة للحكومة العامة 
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الفصل 4   ♦   قضايا مختارة في دين القطاع العام

“B”، باستثمار في حصص ملكيته مقداره 20، ويقترض هذا الكيان ويتحمل  “A” تؤسس كيانا ذا غرض خاص في البلد  حكومة البلد  المثال2: 

نفقات نيابة عن حكومة البلد “A”. ويقترض الكيان ذو الغرض الخاص 100 من البلد “B” لتمويل مصروفات حكومة البلد “A” على الخدمات بقيمة 

 .”C“ 111 في البلد

”A“ الحكومة العامة

كيان ذو غرض خاص غير مقيم وتابع للحكومة 

العامة

الميزانية 

العمومية 

المعامالتاالفتتاحية

تدفقات 

اقتصادية 

أخرى

الميزانية 

العمومية 

الختامية

الميزانية 

العمومية 

المعامالتاالفتتاحية

تدفقات 

اقتصادية 

أخرى

الميزانية 

العمومية 

الختامية

111اإليرادات  

111تحويل رأسمالي )مُحتسب(  )e(

111المصروفات  111  

مصروفات الخدمات 

111تحويل رأسمالي )مُحتسب(  )e(

111  )d(

-111القيمة الصافية/صافي الرصيد التشغيلي صفرصفر-111 

األصول غير المالية

القيمة المالية الصافية/صافي اإلقراض )+( /صافي 

-111االقتراض )-( صفرصفر-111 

األصول المالية 

العملة والودائع

العملة والودائع

العملة والودائع

قرض من الكيان ذي الغرض الخاص للحكومة 

)مُحتسب(

حصة الملكية في الكيان ذي الغرض الخاص 

)مُحتسبة(

حصة الملكية في الكيان ذي الغرض الخاص

حصة الملكية في الكيان ذي الغرض الخاص 

)مُحتسبة(

11-  

20-   )a(

100  )c(

20  )a(

111-  )e(

11-

20-

9

109  

20   )a(

100  )b(

111-  )d(

100  )c(

109

9

100

الخصوم 

قرض من الكيان ذي الغرض الخاص للحكومة 

)مُحتسب( 

اقتراض الكيان ذي الغرض الخاص

خصوم حصص الملكية المستحقة للحكومة )مُحتسبة(

خصوم حصص الملكية المستحقة للحكومة   

خصوم حصص الملكية المستحقة للحكومة

100  

100  )c(

100

100

109  

100  )b(

100  )c(

20  )a(

111-  )e(

109

 

100

9

إجمالي الدين

صافي الدين

صفر

صفر

100  

120  

100

120

صفر

صفر

100  

9-  

100

9-

ملحوظات

ــد المســاهمة البالــغ مقدارهــا 20 فــي الكيــان ذي الغــرض الخــاص كمعاملــة فعليــة ترفــع حصــة ملكيتهــا فــي  يَّ فــي حســابات الحكومــة “A”، تُقَ  •
ــد الكيــان ذو الغــرض الخــاص ارتفاعــا فــي  يِّ قَ الكيــان ذي الغــرض الخــاص »)a(«، مــع انخفــاض مقابــل فــي األصــول الماليــة العملــة والودائــع »)a(«. ويُ

   .»)a(« مــع ارتفــاع مقابــل فــي األصــول الماليــة العملــة والودائــع ،»)a(« خصــوم حصــة الملكيــة لديــه والمســتحقة للحكومــة

فــي حســابات الحكومــة “A”، يُحتســب اقتــراض الكيــان ذي الغــرض الخــاص »)b(« بقيــد قــرض مــن الكيــان ذي الغــرض الخــاص مســاٍو لمقــدار   •
االقتراض، 100 أو »)c(«، وارتفاع مقابل في حصة ملكية الحكومة في الكيان ذي الغرض الخاص مقداره 100 »)c(«. ويحتسب الكيان ذو الغرض 

  .»)c(« )(«، مــع مطالبــة ماليــة مقابلــة )قــرض للحكومــةc(« الخــاص خصــم حصــة ملكيــة مســتحقا للحكومــة

ــد مصروفــات الخدمــات البالغــة 111 فــي البلــد “C” كمصروفــات »)d(«، مــع انخفــاض مقابــل فــي  يَّ فــي حســابات الكيــان ذي الغــرض الخــاص، تُقَ  •
 .»)d(« األصــول الماليــة المتمثلــة فــي العملــة والودائــع

ــب  سَ تَ فــي حســابات الحكومــة “A”، تُحتســب مصروفــات تبلــغ e(« 111(« كتحويــل رأســمالي إلــى الكيــان ذي الغــرض الخــاص، مــع انخفــاض مُحْ  •
مقابــل فــي حيــازات حصــص الملكيــة لــدى الكيــان ذي الغــرض الخــاص »)e(«. وفــي حســابات الكيــان ذي الغــرض الخــاص، تُحْتَســب إيــرادات تبلــغ 

  .»)e(« ــب مقابــل فــي خصــوم حصــص الملكيــة المســتحقة للحكومــة سَ تَ e(« 111(« كتحويــل رأســمالي مــن الحكومــة، مــع انخفــاض مُحْ

ــى القيمــة الصافيــة للكيــان ذي  ــر عل النتيجــة الكليــة هــي تخفيــض القيمــة الصافيــة للحكومــة وتبلــغ 111 )انعكاســا للمصروفــات(، وال يطــرأ تغيي  •
الغــرض الخــاص. 

ــى النحــو الــذي يعكســه القــرض مــن الكيــان ذي الغــرض الخــاص للحكومــة. ويرتفــع إجمالــي  يرتفــع إجمالــي ديــن الحكومــة “A” بمقــدار 100، عل  •
ديــن الكيــان ذي الغــرض الخــاص بمقــدار 100 أيضــا )وخصــوم حصــص الملكيــة علــى الكيــان ذي الغــرض الخــاص المســتحقة للحكومــة البالغــة 9 

)=100+20-111( ليســت دينــا(.    

ــة وكأن الحكومــة  ــة الختامي ــة العمومي ــي الميزاني ــة ف ــي نفســها قيمــة خصــوم الحكومــة والقيمــة الصافي يُاحــظ أن نتيجــة عمليــات االحتســاب ه  •
تولــت بنفســها القيــام بهــذه األنشــطة.

اإلطار 4-12: المعالجة اإلحصائية للديون والتدفقات الناشئة عن الكيانات ذات الغرض الخاص غير 

المقيمة التابعة للحكومة العامة )تابع(
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وتحصــل وحــدة التوريــق علــى التمويــل الخــاص بهــا 

األصــول  باســتخدام  ديــن  ســندات  إصــدار  طريــق  عــن 

قــام  مســتقبلية   تدفقــات  علــى  الحصــول  حقــوق  أو 

األوراق  تكــون  وعندمــا  كضمــان.38  بتحويلهــا  المنشــئ 

عــام،  قطــاع  وحــدة  عــن  صــادرة  بأصــول  المضمونــة  الماليــة 

العــام.  القطــاع  ديــن  مــن  جــزءا  تشــكل  فإنهــا 

4-102 وتنتــج عــن التوريــق ســندات ديــن تكــون قســائمها أو 

مدفوعــات أصلهــا )أو كاهمــا( مضمونــة بأصــول ماليــة أو غيــر 

ماليــة محــددة أو بتدفقــات إيــرادات مســتقبلية. ويجــوز اســتخدام 

مجموعــة مختلفــة مــن األصــول أو تدفقــات الدخــل المســتقبلية 

الســكنية  العقاريــة  القــروض  ذلــك  فــي  بمــا  التوريــق،  ألغــراض 

الحكوميــة،  والقــروض  االســتهاكية،  والقــروض  والتجاريــة، 

وحــدات  مــن  وحــدة  أن تصــدر  ويجــوز  االئتمانيــة.  والمشــتقات 

معينــة  بإيــرادات  مضمونــة  ديــن  ســندات  العامــة  الحكومــة 

ــدرج  تُ ال  الكليــة،  االقتصاديــة  اإلحصــاءات  نظــم  وفــي  بــة.  نَّ مُجَ

األخــرى  الحكوميــة  اإليــرادات  أو  الضرائــب  زيــادة  ــى  عل القــدرة 

فــإن  هــذا،  ومــع  التوريــق.39  فــي  تُســتخدم  حكوميــة  كأصــول 

الطــرق ذات رســوم  إيــرادات مســتقبلية، مثــل حصيلــة  تجنيــب 

وحــدات  إحــدى  تصدرهــا  التــي  الديــن  ســندات  لخدمــة  العبــور، 

الحكومــة العامــة )أو القطــاع العــام( قــد يكــون شــبيها بالتوريــق 

و108-4(.      106-4 الفقرتيــن  )راجــع 

4-103 وتختلــف نظــم التوريــق داخــل أســواق ســندات الديــن 

مــا  بيــن  التمييــز  يتــم  األعــم،  المســتوى  ــى  وعل بينهــا.  وفيمــا 

إذا كانــت هنــاك وحــدة توريــق معنيــة أم ال. وفــي نظــم التوريــق 

الديــن،  ســندات  بإصــدار  ظلهــا  فــي  توريــق  وحــدة  تقــوم  التــي 

ــدِرة وســيطا ماليــا فــي قطــاع  تكــون الوحــدة المؤسســية المُصْ

ذا  التوريــق كيانــا  تكــون وحــدة  مــا  الماليــة. وغالبــا  الشــركات 

غــرض خــاص. مــع ذلــك، وكمــا يصــف الفصــل الثانــي، الفقــرة 

التــي  المقيمــة  الخــاص  الغــرض  ذات  الكيانــات  فــإن   ،65-2

العامــة  الحكومــة  عــن  ومنفصلــة  مســتقلة  بطريقــة  تعمــل  ال 

مؤسســية  كوحــدات  تُعامــل  ال  عامــة،  ماليــة  أنشــطة  وتباشــر 

الكليــة. وتُعامــل  فــي نظــم اإلحصــاءات االقتصاديــة  منفصلــة 

الحكومــة  مــن  كجــزء  الخــاص  الغــرض  ذات  الكيانــات  هــذه 

وبالتالــي:  القانونــي.  وضعهــا  عــن  النظــر  بصــرف  العامــة 

• إذا كانــت هنــاك وحــدة توريــق معنيــة، يمكــن التمييــز 
اإلحصــاءات  منظــور  مــن  النظــم  مــن  أنــواع  أربعــة  بيــن 

الكليــة:  االقتصاديــة 

تنطــوي  عمليــات  وهــي  الحقيقــي،40  البيــع  توريــق   •
منظــور  مــن  لألصــول،  )بيــع(  ــي  فعل تحويــل  ــى  عل

38 لاطــاع علــى مناقشــة مفصلــة عــن التوريــق، راجــع »كتيــب إحصــاءات 

املركــزي  والبنــك  الدوليــة،  التســويات  بنــك  عــن  الصــادر  املاليــة«،  األوراق 

األوروبــي، وصنــدوق النقــد الــدويل، مايــو 2009، وكذلــك »نظــام احلســابات 

القوميــة لعــام 2008«، الفقــرات مــن 22-131 إىل 22-133. ويــرى هــذا 

الكتيــب أيضــا أن التوريــق يمكــن أن يحــدث يف غيــاب وحــدة توريــق أو حتويــل 

أصــول.  

39 علــى ســبيل املثــال، مل تُســتحق إيــرادات الضرائــب املســتقبلية بعــد، وذلــك 

علــى األرجــح ألن احلــدث املــؤدي إىل نشــأة االلتــزام الضريبــي مل يقــع بعــد، 

وبالتــايل ال ينشــأ لهــا أصــل يف امليزانيــة العموميــة للحكومــة. 

املاليــة«  األوراق  إحصــاءات  »كتيــب  يف   »2 »النــوع  مــن  عمليــات   40

لعــام 2008«. القوميــة  و»احلالــة األوىل« للتوريــق يف »نظــام احلســابات 

الميزانيــة  مــن  الكليــة41،  االقتصاديــة  اإلحصــاءات 

الميزانيــة  إلــى  ــي  األصل األصــول  لمالــك  العموميــة 

التوريــق؛ لوحــدة  العموميــة 

ال  عمليــات  وهــي  الحقيقــي،42  غيــر  البيــع  توريــق   •
ــى تحويــل حقيقــي لألصــول — مــن منظــور  تنطــوي عل

الميزانيــة  مــن   — الكليــة  االقتصاديــة  اإلحصــاءات 

الميزانيــة  إلــى  ــي  األصل األصــول  لمالــك  العموميــة 

41(؛ الحاشــية  )راجــع  التوريــق  لوحــدة  العموميــة 

ــى  • توريــق غيــر األصــول،43 وهــي عمليــات تنطــوي عل
تُثبــت كأصــول  إيــرادات مســتقبلية ال  توريــق تدفقــات 

الكليــة؛ االقتصاديــة  فــي اإلحصــاءات 

توريــق،44  وحــدة  طريــق  عــن  التركيبــي  التوريــق   •
ــى تحويــل مخاطــر االئتمــان  ــي عمليــات تنطــوي عل وه

خــال  مــن  األصــول(،  تحويــل  ــى  عل ليــس  )ولكــن  فقــط 

توريــق.  وحــدة 

• وإذا لــم تكــن هنــاك وحــدة توريــق معنيــة، يمكــن تنفيــذ 
نوعيــن مــن عمليــات التوريــق:

الميزانيــة  فــي  المدرجــة  التوريــق  عمليــة   •
العموميــة،45 وهــي عمليــات يصــدر فــي ظلهــا مالــك 

األصــول األصلــي ســندات ديــن جديــدة، وال تنطــوي علــى 

لألصــول؛  تحويــل 

وهــي  توريــق،46  وحــدة  بــدون  التركيبــي  التوريــق   •
فقــط  االئتمــان  ــى تحــول مخاطــر  عل تنطــوي  عمليــات 

خــال  مــن   — األصــول(  تحويــل  ــى  عل ليــس  )ولكــن 

إصــدار مباشــر لســندات الديــن مــن جانــب مالــك األصــول 

ــي. األصل

ب- المعالجة اإلحصائية للديون والتدفقات 

الناشئة عن التوريق 

4-104 تنطــوي عمليــة توريــق البيــع الحقيقــي علــى 

ــد  ــون ق ســندات ديــن تصدرهــا وحــدة للتوريــق حيــث يك

تــم تحويــل األصــول األساســية بالفعــل مــن الميزانيــة 

المنشــئ  )أي  لألصــول  األصلــي  للمالــك  العموميــة 

التوريــق.  لوحــدة  العموميــة  الميزانيــة  إلــى  األصلــي( 

امليزانيــة  يف  بالفعــل  األصــل  يظهــر  أن  يجــب  كبيــع،  يعتبــر  لكــي   41

العموميــة لوحــدة القطــاع العــام )كاحلكومــة املركزيــة مثــا( ويجــب تغييــر 

امللكيــة بالكامــل ونقلهــا إىل وحــدة التوريــق، بحيــث يتــم حتويــل اخملاطــر 

واملزايــا املرتبطــة باألصــل. ويجــب مراعــاة مــا يلــي: )1( ينبغــي أن يكــون 

ســعر الشــراء مســاويا لســعر الســوق اجلــاري، وإال فــا يُعــد بيعــا؛ و)2( إذا كان 

املُنشــئ )كاحلكومــة املركزيــة مثــل( يضمــن ســداد أي ديــن مرتبــط باألصــول 

التــي اقتنتهــا وحــدة التوريــق، فمــن غيــر املرجــح أن يكــون قــد تــم نقــل جميــع 

اخملاطــر املصاحبــة لألصــل، وبالتــايل، ال توجــد عمليــة بيــع.   

42 مأخــوذ مــن »احلالــة األوىل« للتوريــق يف »نظــام احلســابات القوميــة 

لعــام 2008«. 

لعــام  القوميــة  احلســابات  »نظــام  يف  للتوريــق  الثانيــة«  »احلالــة   43

 .»2008

44 العمليات من »النوع 3« يف »كتيب إحصاءات األوراق املالية«.

45 العمليات من »النوع 1« يف »كتيب إحصاءات األوراق املالية«. 

46 العمليات من »النوع 3« يف »كتيب إحصاءات األوراق املالية«. 
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إلــى  الديــن  ســندات  بيــع  حصيلــة  التوريــق  وحــدة  وتســتخدم 

ويُســتخدم  األصــول.  اقتنــاء  عمليــة  تمويــل  فــي  المســتثمرين 

تدفــق اإليــرادات مــن  األصــول المقتنــاة )وهــي عــادة مدفوعــات 

القســائم  مدفوعــات  أداء  فــي  القــروض(  أصــل  وســداد  الفائــدة 

وســداد أصــل ســندات الديــن الصــادرة. وفــي حالــة عمليــة توريــق 

البيــع الحقيقــي التــي تجريهــا وحــدة قطــاع عــام، يظــل إجمالــي 

ديــن المالــك األصلــي لألصــول دون تغييــر. ويرتفــع إجمالــي دين 

وحــدة التوريــق نتيجــة إلصــدار الســندات. وإذا كانــت هــذه الوحــدة 

شــركة ماليــة عامــة يكــون دينهــا جــزءا مــن ديــون القطــاع العــام. 

وتُعامــل »وحــدة« التوريــق المقيمــة التــي تأسســت ككيــان ذي 

غــرض خــاص ولكنهــا ال تفــي بشــروط الوحــدة المؤسســية كجــزء 

القانونــي.  وضعهــا  عــن  النظــر  بغــض  العامــة  الحكومــة  مــن 

ويمثــل ديــن هــذا الكيــان ذي الغــرض الخــاص جــزءا مــن ديــون 

الحكومــة العامــة )راجــع أيضــا الفقــرة 103-4(. 

ــي مــن منظــور  ــر حقيق ــي حالــة إجــراء بيــع غي 4-105 وف

فــإن   ،)41 الحاشــية  )راجــع  الكليــة  االقتصاديــة  اإلحصــاءات 

وحــدة  مــن  العــام  القطــاع  وحــدة  عليــه  تحصــل  الــذي  المبلــغ 

فــي  عــادة  كاقتــراض،  يُعامــل  المنشــئة  باعتبارهــا  التوريــق 

القطــاع  مــن  جــزءا  التوريــق  وحــدة  كانــت  وإذا  قــرض.47  صــورة 

العــام، تمثــل ســندات الديــن الصــادرة عــن وحــدة التوريــق جــزءا 

العــام.   القطــاع  ديــون  مــن 

4-106 وينطــوي توريــق غيــر األصــول علــى توريــق تدفقــات 

ــدرج  اإليــرادات المســتقبلية. وكمــا ورد فــي الفقــرة 4-102، ال تُ

أخــرى  حكوميــة  إيــرادات  أي  أو  الضرائــب  زيــادة  ــى  عل القــدرة 

كأصول حكومية يمكن استخدامها في توريق البيع الحقيقي. 

وفــي معظــم الحــاالت، فــإن حقــوق التدفقــات المســتقبلية ليســت 

هــي التــي تُســتخدم كضمــان، وإنمــا هــو التــزام وحــدة القطــاع 

العــام باســتخدام مقــدار كاٍف مــن الدخــل المســتقبلي فــي ســداد 

يلــزم  ــى ممــا  أعل القــرض بالكامــل. وفــي حالــة تحقيــق دخــل 

ومــن  بالزيــادة.  العــام  القطــاع  وحــدة  تحتفــظ  القــرض،  لســداد 

ثــم، إذا تــم تحويــل حقــوق اإليــرادات الحكوميــة المســتقبلية إلــى 

وحــدة توريــق، فــإن المبلــغ الــذي تحصــل عليــه وحــدة القطــاع 

العــام مــن وحــدة التوريــق، والناشــئ عــن حصيلــة إصــدار ســندات 

الديــن، يُعامــل كاقتــراض، عــادة فــي صــورة قــرض.48 وإذا كانــت 

الديــن  ســندات  فــإن  العــام،  القطــاع  مــن  جــزءا  التوريــق  وحــدة 

الصــادرة عــن وحــدة التوريــق تمثــل جــزءا مــن ديــن القطــاع العــام.  

تحويــل  علــى  التركيبــي  التوريــق  ينطــوي   107-4

ــى مجمــع أصــول بــدون  مخاطــر االئتمــان ذات الصلــة إل

تحويــل األصــول نفســها، وذلــك مــن خــالل وحــدة للتوريــق 

مــن  الديــن  لســندات  المباشــر  اإلصــدار  خــالل  مــن  أو 

جانــب المالــك األصلــي لألصــول.  

العــام،  القطــاع  مــن  التوريــق  ووحــدة  املُنشــئ  مــن  كل  يكــون  47 عندمــا 

يُحــذف هــذا القــرض مــن ديــون القطــاع العــام عــن طريــق توحيــد البيانــات. 

املرشــد.  الثامــن يف هــذا  الفصــل  راجــع 

العــام،  القطــاع  مــن  التوريــق  ووحــدة  املُنشــئ  مــن  كل  يكــون  48 عندمــا 

يُحــذف هــذا القــرض مــن ديــون القطــاع العــام عــن طريــق توحيــد البيانــات. 

املرشــد. الثامــن يف هــذا  الفصــل  راجــع 

يقــوم  فــي وجــود وحــدة توريــق:  التركيبــي  التوريــق   •
مــن  حمايــة  بشــراء  الحمايــة(  )مشــتري  األصــول  مالــك 

وحــدة التوريــق )بائــع الحمايــة( ضــد الخســائر المحتملــة 

فــي مجمــع األصــول مــن التوقــف عــن الســداد باســتخدام 

الحمايــة  بائــع  ويصــدر  االئتمــان.49  مخاطــر  مبــادالت 

وتُســتثمر  المجمعــة.  األصــول  بهــذه  ديــن مضمونــة  أداة 

التوريــق  وحــدة  تصدرهــا  التــي  الديــن  ســندات  حصيلــة 

ومنخفضــة  المخاطــر  منخفضــة  ماليــة  أصــول  فــي 

المســتحق  الدخــل  ويُســتخدم  مثــا(،  )كالودائــع  العائــد 

إلــى جانــب عــاوة مبادلــة مخاطــر  مــن هــذا االســتثمار، 

الديــن  ســندات  قســائم  مدفوعــات  تمويــل  فــي  االئتمــان، 

التــي تؤديهــا وحــدة التوريــق للمســتثمرين. وعنــد حلــول 

فــي  الديــن،  ســندات  حائــزو  ــوَّض  يُعَ االســتحقاق،  أجــل 

األصــول.  مجمــع  فــي  الســداد  عــن  التوقــف  عــدم  حالــة 

الحمايــة  بائــع  يقــوم  الســداد،  عــن  التوقــف  حالــة  وفــي 

عــن  التوقــف  خســائر  عــن  الحمايــة  مشــتري  بتعويــض 

ــد حائــزو  الســداد المرتبطــة بمجمــع األصــول، بينمــا يتكب

القيمــة.  بنفــس  خســائر  )المســتثمرون(  الديــن  ســندات 

وإذا كانــت وحــدة التوريــق جــزءا مــن القطــاع العــام، تمثــل 

ســندات الديــن الصــادرة عــن وحــدة التوريــق جــزءا مــن ديــن 

القطــاع العــام.  

عــدم وجــود وحــدة توريــق:  فــي  التركيبــي  التوريــق   •
يقــوم مالــك األصــول بإصــدار ســندات مرتبطــة باالئتمــان، 

مرجعيــة  بأصــول  مضمونــة  ديــن  ســندات  وهــي 

)كالقــروض والســندات مثــا(، متضمنــة مبادلــة لمخاطــر 

ــدِر  االئتمــان تســمح بتحويــل مخاطــر االئتمــان مــن المُصْ

حمايــة  ببيــع  المســتثمرون  ويقــوم  المســتثمرين.  إلــى 

االئتمــان الخــاص بمجمــع األصــول إلــى مشــتري الحمايــة 

طريــق  عــن  باالئتمــان(  المرتبطــة  الســندات  مصــدر  )أو 

ســداد  ويتوقــف  باالئتمــان.  المرتبطــة  الســندات  شــراء 

ــى  ــى الســندات عل ــي ومدفوعــات الفائــدة عل المبلــغ األصل

أداء مجمــع األصــول. فــإذا لــم يحــدث توقــف عــن الســداد 

المســتثمرون  يحصــل  للســند،  االفتراضــي  العمــر  طــوال 

االســتحقاق.  للســند عنــد  الكاملــة  االســترداد  ــى قيمــة  عل

وإذا حــدث توقــف عــن الســداد، يحصــل المســتثمرون علــى 

قيمــة اســترداد الســند ناقــص قيمــة خســائر التوقــف عــن 

الســداد. 

وجــود  عــدم  ظــل  فــي  التركيبــي  التوريــق  حالــة  وفــي 

المرتبطــة  )الســندات  الديــن  ســندات  فــإن  توريــق،  وحــدة 

ــي تصدرهــا وحــدة قطــاع عــام تمثــل جــزءا  باالئتمــان( الت

الوحــدة.  هــذه  ديــون  مــن 

فــي  المدرجــة  التوريــق  عمليــة  وتنطــوي   108-4

الميزانيــة العموميــة علــى إصــدار ســندات ديــن مضمونــة 

49 مبادلــة خماطــر االئتمــان هــي مشــتقة ماليــة الغــرض األساســي منهــا 

هــو تبــادل خماطــر التوقــف عــن ســداد االئتمــان. 
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بتدفــق إيــرادات مســتقبلية ناشــئة عــن أصــول. وتظــل 

هــذه األصــول مدرجــة فــي الميزانيــة العموميــة لجهــة 

لألصــول(،  األصلــي  )المالــك  الديــن  ســندات  إصــدار 

كحافظــة مســتقلة عــادة. وال تنطــوي العمليــة علــى أي وحــدة 

ــي  األصل األصــول  لمالــك  الديــن  ســندات  إصــدار  ويوفــر  توريــق. 

األصــول  مالــك  ديــون  مــن  جــزءا  الديــن  ســندات  وتشــكل  أمــواال 

ــي.   األصل

8- الدين الناشئ عن عمليات اإلنقاذ

أ- التعريف

إلــى التخليــص مــن العســر المالــي.  4-109 يشــير اإلنقــاذ 

بتقديــم  حكوميــة  وحــدة  تقــوم  عندمــا  يُســتخدم  مــا  وغالبــا 

ــى  عل لمســاعدتها  شــركة  إلــى  األجــل  قصيــرة  ماليــة  مســاعدة 

ماليــة  مــوارد  ضــخ  أو  الماليــة،  المصاعــب  مــن  فتــرة  تجــاوز 

لفتــرات أطــول للمســاعدة علــى إعــادة رســملة الشــركة. وقــد يشــكل 

ــى  اإلنقــاذ فعليــا عمليــة تأميــم فــي حالــة ســيطرة الحكومــة عل

الماليــة  المؤسســات  إنقــاذ  وعمليــات  تنقذهــا.  التــي  الشــركة 

الكبيــرة هــي دليــل علــى نــوع هــذه العمليــات. فيُرجــح أن تنطــوي 

ــدة يُعلــن عنهــا  ــى معامــات تُجــرى مــرة واح هــذه العمليــات عل

علــى نطــاق واســع، وتنطــوي فــي الغالــب علــى مبالــغ كبيــرة ومــن 

ثــم يكــون مــن الســهل تحديدهــا. 

ــى عمليــات »ضــخ رأس  4-110 ويشــير المحللــون عمومــا إل

المــال« التــي تجريهــا الحكومــة فــي الشــركات عنــد تقديــم الدعــم 

المعســرة.  الشــركة  رســملة  إعــادة  أو  لرســملة  الكبيــر  المالــي 

عمليــات   »2008 لعــام  القوميــة  الحســابات  »نظــام  ويســتخدم 

ــد  يَّ قَ ــى التدخــل المباشــر الــذي يُ »ضــخ رأس المــال« للداللــة عل

فــي نظــم اإلحصــاءات االقتصاديــة الكليــة كتحويــل رأســمالي، 

أو قــرض، أو حيــازة حصــص ملكيــة، أو مزيــج منهــا. و قــد يأخــذ 

التدخــل المباشــر مــن الحكومــة العامــة أشــكاال مختلفــة مثــل:

ماليــة  مــوارد  ضــخ  طريــق  عــن  الرســملة  إعــادة  توفيــر   •
معســرة؛  شــركة  خصــوم  تحمــل  أو  المــال«(  رأس  )»ضــخ 

• أو تقديم قروض و/أو اقتناء حصص ملكية في الشركات 
المعســرة )أي »إعــادة الرســملة بمقابــل«(، بشــروط مواتيــة، 

أم ال؛ 

إلــى مســاعدة  التــي تحتــاج  أو شــراء أصــول مــن الشــركة   •
الحقيقيــة.  الســوقية  قيمتهــا  مــن  ــى  أعل بأســعار 

غيــر  تدخــا  العامــة  الحكومــة  تتدخــل  أن  ويجــوز   111-4

ــى  ــي تكــون عل ــر مــن خــال توســيع نطــاق الضمانــات الت مباش

لتقديمهــا.  اســتعداد 

أو  4-112 وقــد تؤســس الحكومــة كيانــا ذا غــرض خــاص، 

جهــازا عامــا مــن أي نــوع آخــر، لتمويــل أو إدارة مبيعــات أصــول 

التــي يتعيــن مســاعدتها. وينبغــي تطبيــق  أو خصــوم الشــركة 

الفصــل  فــي  المبيــن  النحــو  ــى  عل القطاعــي،  التقســيم  قواعــد 

الثانــي، لتحديــد مــا إذا كان ينبغــي معاملــة الكيــان ذي الغــرض 

الخــاص أو الجهــاز العــام كجــزء مــن الحكومــة العامــة أو قطــاع 

الشــركات الماليــة العامــة. 

ب- المعالجة اإلحصائية لعمليات اإلنقاذ 

وحــدة  أي  )أو  الحكومــة  تقدمهــا  التــي  المســاعدة   113-4

قطــاع عــام أخــرى( إلــى الوحــدة التــي تعانــي مــن العســر المالــي 

رؤوس  ضــخ  أو  رأســمالي  تحويــل  أو  كقــرض،  ــد  يَّ تُقَ مــا  عــادة 

أمــوال مســاهمة. ويوضــح اإلطــار 4-13 المعالجــة اإلحصائيــة 

لعــدة عمليــات إنقــاذ. 

العــام  القطــاع  مــن وحــدات  تتدخــل وحــدة  4-114 وعندمــا 

ضــخ  طريــق  عــن  حكوميــة،  كوحــدة  المســتثمرة(،  )الوحــدة 

تعتمــد  المعســرة،  الشــركة  فــي  قــرض  صــورة  فــي  رأســمال 

ــى مــا إذا كانــت الوحــدة المســتثمرة  المعالجــة اإلحصائيــة عل

ــى النحــو  ــى الشــركة، عل ــى مطالبــة ماليــة فعليــة عل تحصــل عل

و60-4.   57-4 الفقرتيــن  فــي  وصفــه  الــوارد 

4-115 وعندمــا تتدخــل وحــدة قطــاع عــام، كالحكومــة، عــن 

الشــركات  فــي  القــروض  أمــوال بخــالف  ضــخ رؤوس  طريــق 

المعســرة، تعتمــد المعالجــة اإلحصائيــة علــى مــا إذا كان يمكــن 

ــى هــذا االســتثمار أم ال. )يكــون  توقــع تحقيــق عائــد واقعــي عل

يتوقــع  التدخــل  كان  اذا  واقعيــًا  األمــوال  ــى  عل العائــد  معــدل 

تحقيــق معــدل عائــد كاٍف يحقــق األربــاح أو مكاســب الحيــازة 

في تاريخ الحق، وهي مطالبة على القيمة المتبقية للشركة(.  

إذا كانــت وحــدة القطــاع العــام )وحــدة االســتثمار( يمكــن   •
ــد  يِّ تُقَ االســتثمار،  ــى  عل واقعــي  عائــد  تحقيــق  تتوقــع  أن 

وحــدة االســتثمار ارتفاعــا فــي األصــول الماليــة فــي صــورة 

حصص الملكية وأســهم صناديق االســتثمار، وانخفاضا 

فــي األصــول الماليــة )فــي صــورة عملــة وودائــع مثــا( أو 

اقتنــاء  تمويــل  طريقــة  حســب  الخصــوم،  فــي  ارتفاعــا 

حصــص  اقتنــاء  تمويــل  تــم  وإذا  المــال.  رأس  حصــص 

رأس المــال عــن طريــق إصــدار ديــن جديــد، يرتفــع إجمالــي 

وتظــل  المســتثمرة،  الوحــدة  لــدى  الديــن  وصافــي  الديــن 

القيمــة الصافيــة والقيمــة الماليــة الصافيــة لديهــا دون 

تغيــرات  ســوى  ــدِث  تُحْ ال  المعامــات  )ألن جميــع  تغييــر 

فــي تكويــن األصــول الماليــة والخصــوم(. وإذا تــم تمويــل 

اقتنــاء حصــص رأس المــال عــن طريــق تخفيــض األصــول 

الماليــة )فــي صــورة عملــة وودائــع مثــا(، يظــل إجمالــي 

الديــن عنــد المســتثمر دون تغييــر، ولكــن صافــي الديــن 

يرتفــع نتيجــة لتراجــع األصــول الماليــة.

الماليــة  األصــول  فــي  ارتفاعــا  المعســرة  الشــركة  ــد  يِّ وتُقَ

ــي الخصــوم  ــي صــورة عملــة وودائــع مثــا(، وارتفاعــا ف )ف

وأســهم  الملكيــة  حصــص  صــورة  فــي  الديــن  بخــاف 

صناديــق االســتثمار. ويظــل إجمالــي الديــن دون تغييــر، 

الديــن ينخفــض نتيجــة الرتفــاع األصــول  ولكــن صافــي 

الماليــة. 
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توضح األمثلة التالية المعالجة اإلحصائية للديون والتدفقات الناشئة عن عمليات اإلنقاذ. 

مثــال 1: تضــخ الحكومــة رأســمال غيــر قابــل للســداد ودون مقابــل بقيمــة 100 فــي شــركة ماليــة عامــة. وتمــول الحكومــة هــذه العمليــة مــن خــال إصــدار 

ســندات بقيمــة 75 واســتخدام 25 نقــدا. وألغــراض التبســيط، يُفتــرض عــدم حــدوث تدفقــات اقتصاديــة أخــرى كعمليــات إعــادة التقييــم مثــا.  

الشركة المالية العامةالحكومة العامة 

الميزانية 
العمومية 
المعامالتاالفتتاحية

تدفقات 
اقتصادية 

أخرى

الميزانية 
العمومية 
الختامية

الميزانية 
العمومية 
المعامالتاالفتتاحية

تدفقات 
اقتصادية 

أخرى

الميزانية 
العمومية 
الختامية

100اإليرادات

100التحويات الرأسمالية

100المصروفات

100التحويات الرأسمالية

القيمة الصافية/صافي الرصيد 

150100100-250100التشغيلي

األصول غير المالية

القيمة المالية الصافية/صافي 

150100100-250100اإلقراض )+( /صافي االقتراض )-(

األصول المالية

العملة والودائع

250

250

25-

25-

225

225100100

الخصوم

سندات الدين

75

75

75

75

إجمالي الدين

صافي الدين
صفر

250-

75

100

75

150-

صفر

صفر

صفر

100-

صفر

100-

 ملحوظات: 

يرتفــع ديــن الحكومــة بمقــدار 75 )علــى افتــراض عــدم حــدوث تدفقــات اقتصاديــة أخــرى، كعمليــات إعــادة التقييــم مثــا(. وتنخفــض القيمــة الصافيــة   •
ــى ارتفــاع فــي الخصــوم مقــداره 75 وانخفــاض فــي العملــة والودائــع يبلــغ 25.  للحكومــة بمقــدار 100 ممــا ينعكــس عل

مثــال 2: فــي األول مــن ينايــر، تقــدم الحكومــة »ضــخ رأســمال« بقيمــة 100 لشــركة ماليــة عامــة. والشــركة الماليــة العامــة توافــق علــى ســداد هــذا القــرض 

ــي 31 ديســمبر مــن كل عــام.  ــى مــدى 5 ســنوات، وبســعر فائــدة 4% )ســعر الفائــدة الســوقي 10%(. وتســدد الشــركة الماليــة العامــة 20 زائــد الفائــدة ف عل

وتمــول الحكومــة القــرض الممنــوح للشــركة العامــة بإصــدار ســندات بقيمــة 75 واســتخدام 25 نقــدا. وألغــراض التبســيط، يُفتــرض عــدم حــدوث تدفقــات 

اقتصاديــة أخــرى كعمليــات إعــادة التقييــم مثــا.

الشركة المالية العامةالحكومة العامة

الميزانية 
العمومية 
المعامالتاالفتتاحية

تدفقات 
اقتصادية 

أخرى

الميزانية 
العمومية 
الختامية

الميزانية 
العمومية 
المعامالتاالفتتاحية

تدفقات 
اقتصادية 

أخرى

الميزانية 
العمومية 
الختامية

106اإليرادات

الدخل من الفائدة

تحويل رأسمالي

10

6

610المصروفات

مصروفات الفائدة 

6تحويل رأسمالي

10

القيمة الصافية/صافي الرصيد 

-4-25042544التشغيلي

األصول غير المالية

القيمة المالية الصافية/صافي 

-4-25042544اإلقراض )+( /صافي االقتراض )-(

األصول المالية

العملة والودائع

قرض لشركة مالية عامة

250

250

79

24+25–
10+100

24-6-

329

249

80

76

24-100

76

76

الخصوم

سندات الدين

قرض من الحكومة

75

75

75

75

80

10+100

24-6-

80

80

إجمالي الدين

صافي الدين

صفر

250-

75

4-

75

254-

صفر

صفر

80

4

80

4

ملحوظات: 
يرتفــع ديــن الحكومــة بمقــدار 75 )علــى افتــراض عــدم حــدوث تدفقــات اقتصاديــة أخــرى، كعمليــات إعــادة التقييــم مثــا(. وترتفــع القيمــة الصافيــة للحكومــة بمقــدار 4،   •
حســبما يعكســه ارتفــاع األصــول الماليــة بمقــدار 79، وانخفــاض الخصــوم بمقــدار 75. ويرتفــع ديــن الشــركة الماليــة العامــة بمقــدار 80، وتنخفــض قيمتهــا الصافيــة 

بمقــدار 4.    

ــى، و4.8 فــي الســنة الثانيــة،  ــى الشــركة الماليــة العامــة يســاوي 6 فــي الســنة األول ــي فالحكومــة تقــدم تحويــا رأســماليا إل يبلــغ ســعر الفائــدة الســوقي 10% وبالتال  •
و3.6 فــي الســنة الثالثــة، و2.4 فــي الســنة الرابعــة، و1.2 فــي الســنة األخيــرة.  

الفائدة مستحقة القبض/الدفع تُقَيَّد على أساس 10 لكل من الحكومة والشركة المالية العامة، على التوالي.   •
يُتبع في الصفحة التالية

اإلطار 4-13: المعالجة اإلحصائية للديون والتدفقات الناشئة عن عمليات اإلنقاذ 
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مثــال 3: شــركة ماليــة عامــة تعانــي مــن العســر المالــي. والحكومــة تشــتري أصــا ماليــا بخــاف القــروض مــن الشــركة الماليــة العامــة مقابــل 150. 

والســعر الســوقي لألصــل هــو 100. وتصــدر الحكومــة ســندات لتمويــل هــذه العمليــة.

الشركة المالية العامةالحكومة العامة

الميزانية 
العمومية 
المعامالتاالفتتاحية

تدفقات 
اقتصادية 

أخرى

الميزانية 
العمومية 
الختامية

الميزانية 
العمومية 
المعامالتاالفتتاحية

تدفقات 
اقتصادية 

أخرى

الميزانية 
العمومية 
الختامية

50اإليرادات

50التحويات الرأسمالية

50المصروفات

50التحويات الرأسمالية

القيمة الصافية/صافي الرصيد 
17010050150-22050التشغيلي

األصول غير المالية

القيمة المالية الصافية/صافي 
17010050150-22050اإلقراض )+( /صافي االقتراض )-(

األصول المالية
العملة والودائع

أصول مالية بخاف القروض

220
220

100
150-

50-100
100

320
220

100

100

100

50
150

100-

150
150

صفر

الخصوم
سندات الدين

150
150

150
150

إجمالي الدين
صافي الدين

صفر
220-

150
50

150
170-

صفر
100-

صفر
50-

صفر
150-

ملحوظات:

يرتفــع ديــن الحكومــة بمقــدار 150 )علــى افتــراض عــدم حــدوث تدفقــات اقتصاديــة أخــرى، كعمليــات إعــادة التقييــم مثــا( ألن الحكومــة اقترضــت 150   •
لتمويــل عمليــة اإلنقــاذ المذكــورة. وتنخفــض القيمــة الصافيــة للحكومــة بمقــدار 50، حســبما يعكســه اقتنــاء األصــل بقيمــة أعلــى مــن ســعره الســوقي 

الحقيقــي )تحويــل رأســمالي يبلــغ 50(. وترتفــع القيمــة الصافيــة للشــركة الماليــة العامــة بمقــدار 50، حســبما يعكســه التحويــل الرأســمالي مســتحق 

القبــض مــن الحكومــة نتيجــة القتنــاء األصــل مقابــل قيمــة أعلــى مــن قيمتــه الســوقية. 

الحكومة تُقَيِّد األصل المالي )بخاف القروض( بسعره في السوق )100(.  •
مثــال 4: شــركة ماليــة عامــة تعانــي مــن العســر المالــي. )a( الحكومــة تشــتري قروضــا مــن الشــركة الماليــة العامــة بقيمتهــا االســمية البالغــة 150. ووفقــا 

ــر. )b( مــع هــذا، هنــاك احتمــال باســترداد  ــي صف ــر قابلــة لاســترداد وقــت الشــراء وقيمتهــا العادلــة بالفعــل ه ــروض غي لمعلومــات موثوقــة، كل هــذه الق

بعــض هــذه القــروض مســتقبا. وقبــل نهايــة هــذا العــام نفســه، تقــرر أن يصبــح مــا قيمتــه 10 مــن هــذه القــروض قابــا لاســترداد فــي المســتقبل. وكل 

ــي:          هــذه األحــداث تقــع فــي الســنة 1، وبالتالــي فالمعالجــة اإلحصائيــة كمــا يل

الشركة المالية العامةالحكومة العامة

الميزانية 
العمومية 
المعامالتاالفتتاحية

تدفقات 
اقتصادية 

أخرى

الميزانية 
العمومية 
الختامية

الميزانية 
العمومية 
المعامالتاالفتتاحية

تدفقات 
اقتصادية 

أخرى

الميزانية 
العمومية 
الختامية

150اإليرادات  

150التحويات الرأسمالية  )a(

150المصروفات  

150التحويات الرأسمالية  )a(

القيمة الصافية/صافي الرصيد 
–220150التشغيلي  10  80150150  150–  150

األصول غير المالية

القيمة المالية الصافية/صافي 
–220150اإلقراض )+( /صافي االقتراض )-(  10  80150150  150–  150

األصول المالية
العملة والودائع
العملة والودائع

القروض
القروض

220
220

150–  
150–  )a(

10  

صفر  )a(
10  )b(

80
70

10

150

150

150  

150  )a(

150–  

150–  )a(

150

150

صفر

الخصوم
سندات الدين

إجمالي الدين
صافي الدين

صفر
220–

صفر
150  

صفر  
10–  

صفر
80–

صفر
150–

صفر  
150–  

صفر  
150  

صفر
150–

ملحوظات: 

بوجــه عــام، تتراجــع القيمــة الصافيــة للحكومــة بمقــدار 140، حســبما يعكســه التحويــل الرأســمالي إلــى الشــركة الماليــة العامــة )150( واالرتفــاع   •
البالــغ 10 فــي قيمــة القــروض التــي اشــترتها مــن الشــركة الماليــة العامــة. وتظــل القيمــة الصافيــة للشــركة الماليــة العامــة دون تغييــر، حســبما 

يعكســه التحويــل الرأســمالي مســتحق القبــض مــن الحكومــة )150( فــي صــورة عملــة وودائــع واالنخفــاض البالــغ 150 فــي قيمــة القــروض فــي 

العموميــة.     ميزانيتهــا 

ــد هــذه الزيــادات أيضــا كعمليــات إعــادة  يَّ إذا ارتفعــت قيمــة القــرض فــي الســنوات الاحقــة )نظــرا ألن قــدرا أكبــر مــن القــروض أصبــح قابــا لاســترداد(، تُقَ  •
تقييــم فــي الميزانيــة العموميــة للحكومــة.

اإلطار 4-13: المعالجة اإلحصائية للديون والتدفقات الناشئة عن عمليات اإلنقاذ )تابع(
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• ويُعامــل جــزء االســتثمار الــذي ال يمكــن التوقــع بــأن يــدر 
 — بأكملــه  االســتثمار  كان  وربمــا   — واقعيــا  عائــدا 

كتحويــل رأســمالي، علــى النحــو الــوارد وصفــه فــي الفقــرة 

 .116-4

ــد ضــخ رأســمال فــي صــورة تحويــل رأســمالي  يَّ قَ 4-116 ويُ

)كامــل أو جزئــي( عنــد توفيــر األمــوال: 

• دون توقع تحقيق معدل عائد واقعي؛ 
ــى أي شــيء ذي قيمــة مســاوية فــي  • أو دون الحصــول عل

المقابــل؛ 

المــال  رأس  أو  األصــول  قيمــة  تراجــع  عــن  للتعويــض  أو   •
الســداد،  التوقــف عــن  أو  نتيجــة لتراكــم خســائر ســابقة، 

األصــول. رداءة  أو 

ــد الوحــدة التــي تقــدم المســاعدة المصروفــات  يِّ 4-117 وتُقَ

الماليــة  فــي األصــول  وانخفــاض  رأســمالي  فــي شــكل تحويــل 

)فــي صــورة عملــة وودائــع مثــا( أو ارتفــاع فــي الخصــوم، حســب 

ــد الطــرف المتلقــي  يِّ قَ طريقــة تمويــل هــذا التحويــل الرأســمالي. ويُ

األصــول  فــي  وارتفاعــا  رأســمالي  تحويــل  صــورة  فــي  إيــرادات 

الماليــة فــي صــورة عملــة وودائــع. وفــي حالــة تمويــل التحويــل 

الرأســمالي مــن خــال إصــدار ديــن جديــد، يرتفــع إجمالــي الديــن 

وصافــي الديــن للوحــدة التــي تقــدم المســاعدة، بينمــا تنخفــض 

نتيجــة  لديهــا  الصافيــة  الماليــة  والقيمــة  الصافيــة  القيمــة 

للمصروفات. وفي حالة تمويل التحويل الرأسمالي بتخفيض 

األصــول الماليــة )فــي صــورة عملــة وودائــع مثــا(، يرتفــع صافــي 

ــي الديــن. وينخفــض صافــي ديــن  ــر إجمال الديــن بينمــا ال يتأث

الطرف المتلقي للمساعدة، بينما ال يتأثر إجمالي دينه.  

مراعــاة  يتعيــن  الرأســمالية  التحويــات  حجــم  تحديــد  ولــدى   

ــة:  النقــاط التالي

التــي  الشــركة  مــن  ألصــول  الحكومــة  شــراء  حالــة  فــي   •
ــى مــن ســعر  أعل المدفــوع  المبلــغ  تســاعدها، فقــد يكــون 

لألصــول. الحقيقــي  الســوق 

ــى أســاس  ــد شــراء األصــول بخــاف القــروض عل • ينبغــي قي
رأســمالي  تحويــل  قيــد  وينبغــي  الحالــي،  الســوق  ســعر 

ــي المدفــوع.   مقابــل الفــرق بيــن ســعر الســوق والمبلــغ الفعل

المؤسســات  مــن  قروضــا  الحكومــات  تشــتري  مــا  غالبــا   •
الماليــة أثنــاء عمليــات اإلنقــاذ. ومــا لــم يصبــح القــرض 

محــددة،  ســوقية  بقيمــة  تداولــه  يتــم  ثــم  للتــداول  قابــا 

د دائما بالقيمة االسمية. وال يُعاد تصنيف القروض  يَّ قَ يُ

ــد  يَّ ــن 3-34 و3-39( والتُقَ ــة )راجــع الفقرتي كأوراق مالي

بالقيمــة الســوقية إال عنــد وجــود ســوق لتــداول القــروض 

وكانــت القــروض متداولــة بانتظــام. 

• عندمــا تشــتري الحكومــة قرضــا بقيمــة عادلــة أقــل بكثيــر 
ــد أي تحويــل رأســمالي مقابــل  يَّ قَ مــن قيمتــه االســمية، ال يُ

معلومــات  توافــرت  إذا  هــذا،  ومــع  القيمــة.  فــي  الفــرق 

لاســترداد،  قابــل  غيــر  القــروض  بعــض  بــأن  موثوقــة 

العموميــة  الميزانيــة  فــي  صفــر  إلــى  قيمتهــا  تُخَفَّــض 

ــد  يَّ قَ ويُ الحجــم«(  فــي  أخــرى  »تغيــرات  )تحــت  للشــركة 

ــي تدفعهــا الحكومــة  تحويــل رأســمالي مســاٍو للقيمــة الت

القــروض قابــا  أو كل هــذه  للشــركة. وإذا أصبــح بعــض 

لاســترداد فــي وقــت الحــق، يظهــر ذلــك كإعــادة تقييــم فــي 

للحكومــة.   العموميــة  الميزانيــة 

إنقــاذ،  عمليــة  مــن  كجــزء  ضمانــا  الحكومــة  قدمــت  إذا   •
ينبغــي قيــد الضمانــات وفقــا لمــا إذا كان ضمانــا يُمنــح 

مــرة واحــدة أو جــزءا مــن نظــام ضمانــات موحــدة )راجــع 

ــى تفاصيــل  الفقــرات مــن 4-10 إلــى 4-20 لاطــاع عل

للضمانــات(.  اإلحصائيــة  المعالجــة  حــول 

4-118 إذا أنشــأت الحكومــة وحــدة مؤسســية عامــة لغــرض 

ــف الوحــدة  ــي تصني ــة اإلنقــاذ، ينبغ ــي إدارة عملي واحــد هــو تول

الجديــدة  للوحــدة  كانــت  وإذا  العامــة.  الحكومــة  قطــاع  ضمــن 

نَّــف  تُصَ مؤقتــة،  مهمــة  اإلنقــاذ  عمليــة  بينمــا  أخــرى  وظائــف 

كوحــدة حكوميــة أو شــركة عامــة وفقــا للقواعــد الــوارد وصفهــا 

الهيكلــة فــي الفصــل  إعــادة  الــذي يتنــاول هيئــات  القســم  فــي 

الثانــي. 

9- الدين الناشئ عن الشراكات بين القطاعين 

العام والخاص

القطاعيــن  بيــن  شــراكات  فــي  الحكومــات  تدخــل   119-4

اإلدارة  بــأن  التوقــع  منهــا  عديــدة  ألســباب  والخــاص  العــام 

إلــى  الخاصــة قــد تحقــق إنتاجــا أكثــر كفــاءة وتوقــع الوصــول 

طائفــة أوســع مــن المصــادر الماليــة. ويقــدم هــذا القســم، الــذي 

إلــى الفقــرات مــن 22-154 إلــى 22-163 مــن »نظــام  يســتند 

الحســابات القوميــة لعــام 2008«، إرشــادات حــول كيفيــة تحديــد 

الوحــدة )الوحــدات( التــي ينبغــي أن تُعــزى إليهــا أصــول الشــراكة 

بيــن القطاعيــن العــام والخــاص ومــا يقتــرن بهــا مــن ديــون. وال 

يــزال تطويــر معالجــة الشــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص 

معاييــر  اعتمــاد  بانتظــار  القوميــة«  الحســابات  »نظــام  فــي 

يعكــف علــى وضعهــا فــي الوقــت الحاضــر »مجلــس المعاييــر 

 .)IPSASB( العــام«  للقطــاع  الدوليــة  المحاســبية 

أ- التعريف

والخــاص  العــام  القطاعيــن  بيــن  الشــراكات   120-4

تســتحوذ  وحدتيــن،  بيــن  األجــل  طويلــة  عقــود  هــي 

بموجبهــا وحــدة مــا علــى أصــل، أو مجموعــة أصــول، أو 

تقــوم بإنشــائه، وتديــره لفتــرة مــا، ثــم تقــوم بتســليمه 

إلــى وحــدة ثانيــة. وعــادة مــا تُعقــد هــذه االتفاقات بين منشــأة 

خاصــة وحكومــة، ولكــن األنــواع األخــرى مــن االرتباطــات ممكنــة 

أيضــا، كأن يكــون أحــد األطــراف شــركة عامــة والطــرف الثانــي 

النظــم  هــذه  وتوصــف  للربــح.  هادفــة  غيــر  خاصــة  مؤسســة 

بطرائــق مختلفــة فيُطلــق عليهــا »شــراكات بيــن القطاعيــن العــام 

والخــاص« )PPPs(، أو »مبــادرات التمويــل الخــاص« )PFIs(، أو 

 .)BOOTs( الملكيــة«  ونقــل  والتشــغيل  والتملــك  »البنــاء  نظــم 
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ــى ســبيل التيســير، يشــير الجــزء المتبقــي مــن هــذا القســم  وعل

إلــى الشــراكات التــي تتــم  بيــن الحكومــة ومؤسســة خاصــة. 

العــام  القطاعيــن  بيــن  الشــراكات  أنــواع  وتختلــف   121-4

يشــمل  الــذي  العــام  والوصــف  كبيــرا.  اختافــا  والخــاص 

ــى  عل خاصــة  مؤسســة  موافقــة  هــو:  شــيوعا  األكثــر  االتفاقــات 

اقتنــاء مجموعــة أصــول ثابتــة ثــم اســتخدام هــذه األصــول مــع 

مدخــات اإلنتــاج األخــرى لتوفيــر خدمــات. ويجــوز تقديــم هــذه 

الخدمــات للحكومــة، إمــا الســتخدامها كمدخــات فــي إنتاجهــا 

الخــاص )مثــل خدمــات صيانــة الســيارات( أو بغــرض توزيعهــا 

الطــرق  أو  التعليــم  )مثــل خدمــات  مقابــل  الجمهــور دون  ــى  عل

بــدون رســوم عبــور(، وفــي هــذه الحالــة تســدد الحكومــة مدفوعــات 

دوريــة أثنــاء مــدة العقــد.50 وتتوقــع المؤسســة الخاصــة اســترداد 

ــى  عل كاٍف  عائــد  معــدل  وتحقيــق  تحملتهــا  التــي  التكاليــف 

استثماراتها من هذه المدفوعات. وبدال من ذلك، يجوز أن تبيع 

المؤسســة الخاصــة هــذه الخدمــات للجمهــور )كمــا فــي حالــة 

الحكومــة  وتتولــى  مثــا(.  الطــرق  عبــور  لرســوم  خاضــع  طريــق 

للمؤسســة  يســمح  مســتوى  تحــدد  ولكنهــا  األســعار  تنظيــم 

الخاصــة باســتعادة التكاليــف التــي تحملتهــا وتحقيــق عائــد 

ــى اســتثماراتها. ولــدى انتهــاء مــدة العقــد، يجــوز أن تكتســب  عل

الحكومــة الملكيــة القانونيــة واالقتصاديــة لألصــول، ربمــا بدون 

أداء مدفوعــات. ويمكــن أن يكــون هنــاك العديــد مــن االختافــات 

فيمــا يتعلــق بعقــود الشــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص 

العقــد،  نهايــة  فــي  األصــول  فــي  التصــرف  مثــل  جوانــب  فــي 

ــرة العقــد، وأســعار  ووجــوب تشــغيل األصــول وصيانتهــا أثنــاء فت

وكميتهــا.   نْتَجــة وجودتهــا  المُ الخدمــات 

األصــول  قيــد  طريقــة  بشــأن  التبــاس  يحــدث  وقــد   122-4

العــام  القطاعيــن  بيــن  بالشــراكات  الصلــة  ذات  والخصــوم 

المؤسســة  أو  للحكومــة  العموميــة  الميزانيــة  فــي  والخــاص 

األصــول  اقتنــاء  عــن  مســؤولة  الخاصــة  فالمؤسســة  الخاصــة. 

الثابتــة، برغــم أن عمليــة االقتنــاء غالبــا مــا تحــدث بدعــم مــن 

اســتخدام  العقــد  يشــترط  قــد  ذلــك،  إلــى  وباإلضافــة  الحكومــة. 

وطاقــة  والجــودة  التصميــم  لمواصفــات  المســتوفاة  األصــول 

ــى  عل االســتخدام  يكــون  وأن  الحكومــة  تحددهــا  التــي  اإلنتــاج 

ينــص  التــي  الخدمــات  لتوفيــر  الحكومــة  تحــدده  الــذي  النحــو 

عليهــا العقــد وصيانــة األصــول وفقــا للمعاييــر التــي تحددهــا 

الحكومــة. وعــادة مــا تكــون األعمــار االفتراضيــة لألصــول أطــول 

ــرر الحكومــة  ــد، ولهــذا الســبب وحــده قــد تق ــر مــن مــدة العق بكثي

ــى  التحكــم فــي األصــول، وتحمــل المخاطــر، وجنــي المنافــع عل

امتــداد فتــرة طويلــة مــن العمــر االفتراضــي لألصــول. ومــن ثــم، 

إذا  مــا  يكــون هنــاك وضــوح حــول  األحيــان ال  مــن  ففــي كثيــر 

فــي  المتحكمــة  هــي  الحكومــة  أو  الخاصــة  المؤسســة  كانــت 

ــى امتــداد أعمارهــا االفتراضيــة أو أي الطرفيــن هــو  األصــول عل

المكاســب.  غالبيــة  ويجنــي  المخاطــر  غالبيــة  يتحمــل  الــذي 

فقيمــة  اقتصــادي.  منظــور  مــن  »الغالبيــة«  تقييــم  وينبغــي 

مخاطــرة ومنفعــة واحــدة  قــد تتضمــن »الغالبيــة« فــي بعــض 

يف  األطــراف  بيــن  التعاقــدي  االتفــاق  طــول  إىل  العقــد  مــدة  تشــير   50

واخلــاص.  العــام  القطاعيــن  بيــن  الشــراكات 

ــى قيمــة عــدد  الحــاالت، وقــد ينطبــق ذلــك فــي حــاالت أخــرى عل

المنفصلــة.   والمكاســب  المخاطــر  مــن 

ب- المعالجة اإلحصائية للشراكات بين القطاعين 

العام والخاص

الملكيــة  ــى  عل اإلحصائيــة  المعالجــة  تعتمــد   123-4

فتميــز  المعنيــة(.  )لألصــول  المعنــي  لألصــل  االقتصاديــة 

القانونيــة  الملكيــة  بيــن  الكليــة  االقتصاديــة  اإلحصــاءات 

القانونيــة  الملكيــة  تــؤول  أن  ويجــوز  االقتصاديــة.  والملكيــة 

ظــل  فــي  مختلفيــن  طرفيــن  إلــى  االقتصاديــة  والملكيــة 

ــي  الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص. والمالــك القانون

الطبيعيــة،  والمــوارد  والخدمــات،  كالســلع  لكيانــات 

المؤسســية  الوحــدة  هــو  والخصــوم  الماليــة  واألصــول 

التــي يحــق لهــا شــرعا المطالبــة بالمنافــع المصاحبــة 

المحاكــم  تؤكــد  أن  يتوقــع  والتــي  الكيانــات  لهــذه 

مطالباتهــا اذا لــزم االمــر. والمالــك االقتصــادي لكيانــات 

واألصــول  الطبيعيــة،  والمــوارد  والخدمــات،  كالســلع 

الماليــة والخصــوم هــو الوحــدة المؤسســية التــي يحــق 

لهــا المطالبــة بالمنافــع المصاحبــة الســتخدام الكيــان 

واقــع  مــن  اقتصــادي  نشــاط  أي  ســياق  فــي  المعنــي 

 14-4 اإلطــار  ويلخــص  المصاحبــة.  بالمخاطــر  قبولهــا 

الحســبان.  فــي  تؤخــذ  التــي  المصاحبــة  المخاطــر 

ــى كل نــوع مــن  4-124 وال يمكــن وضــع قواعــد تنطبــق عل

أنــواع اتفاقــات الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص. فيجــب 

والخــاص  العــام  القطاعيــن  بيــن  شــراكة  كل  شــروط  تقييــم 

لتقريــر أي األطــراف هــو المالــك االقتصــادي لألصــل )لألصــول( 

المعنيــة أثنــاء مــدة العقــد ولــدى انتهائهــا. ويقــدم اإلطــار 15-4 

مناقشــة موجــزة حــول كيفيــة تطبيــق بعــض البلــدان لمفهــوم 

القطاعيــن  بيــن  بالشــراكات  المرتبطــة  االقتصاديــة  الملكيــة 

ــي. ويســتند الوصــف التالــي  العــام والخــاص، فــي الواقــع العمل

العــام  القطاعيــن  بيــن  للشــراكات  اإلحصائيــة  للمعالجــة 

فــي »نظــام  الــوارد وصفهــا  المبــادئ اإلرشــادية  إلــى  والخــاص 

 ».2008 لعــام  القوميــة  الحســابات 

المالــك  هــي  الحكومــة  أن  التقييــم  مــن  ثبــت  إذا   125-4

ال  ولكنهــا  العقــد  مــدة  أثنــاء  )لألصــول(  لألصــل  االقتصــادي 

تــؤدي أي مدفوعــات صريحــة فــي بدايــة العقــد، يجــب احتســاب 

االقتراحــات  وأكثــر  )األصــول(.  األصــل  حيــازة  لتغطيــة  معاملــة 

شــيوعًا لمثــل هــذه الحالــة هــو أن تتــم الحيــازة مــن خــال عمليــة 

مــع  التشــابه  بأوجــه  ذلــك  ويعلــل  محتســبة  ــي  تمويل تأجيــر 

ــذ  ــي الفعليــة. ومــع هــذا، يتوقــف تنفي ــر التمويل عمليــات التأجي

ــى  ــى أحــكام العقــد، وكيفيــة تفســيرها، وربمــا عل هــذا الخيــار عل

عوامــل أخــرى. علــى ســبيل المثــال، يمكــن احتســاب قــرض، كمــا 

يمكــن توزيــع مدفوعــات الحكومــة الفعليــة للمؤسســة الخاصــة، 

ــدت، علــى نحــو يجعــل جــزءا مــن كل دفُعــة تســددها تمثــل  إن وُجِ

سدادا للقرض )راجع الفقرات من 4-87 إلى 4- 95(. ويعرض 

اإلطــار 4-11 مثــاال علــى المعالجــة اإلحصائيــة لعمليــة تأجيــر 

ــي تدخــل الحكومــة فيــه كمســتأجر.  تمويل
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4-126 وإذا ثبــت مــن التقييــم أن المؤسســة الخاصــة هــي 

المالــك االقتصــادي لألصــل )لألصــول( أثنــاء مــدة العقــد، فــإن أي 

ديــن مصاحــب لحيــازة األصــل )األصــول( يُعــزى إلــى المؤسســة 

الخاصــة. وعــادة مــا تحصــل الحكومــة علــى الملكيــة القانونيــة 

واالقتصاديــة لألصــول فــي نهايــة العقــد دون أداء أي مدفوعــات 

اقتنــاء  فــي حســاب  اتبــاع منهجيــن  يمكــن  هــذا،  ومــع  كبيــرة. 

الحكومــة لألصــل )لألصــول(: 

مطالبــة  العقــد  مــدة  طــوال  بالتدريــج  الحكومــة  تراكــم   •
مثــا(  القبــض  مســتحقة  أخــرى  )كحســابات  ماليــة 

وتتحمــل المؤسســة الخاصــة بالتدريــج خصمــا مقابــا 

تتســاوى  بحيــث  مثــا(،  الدفــع  مســتحقة  )كحســابات 

القيمتــان مــع قيمــة األصــول المتبقيــة فــي نهايــة مــدة 

اقتنــاء  الحكومــة  ــد  يِّ تُقَ العقــد  مــدة  انتهــاء  وعنــد  العقــد. 

األصــول، مــع انخفــاض فــي المطالبــة الماليــة )حســابات 

الوحــدة  ــد  يِّ وتُقَ مقابــل.  كقيــد  القبــض(  مســتحقة  أخــرى 

فــي  انخفــاض  مــع  األصــول،  فــي  التصــرف  األخــرى 

الخصــوم )حســابات أخــرى مســتحقة الدفــع( كقيــد مقابــل. 

ــى شــرح لهــذا  راجــع اإلطــار 4-16، المثــال 1، لاطــاع عل

ألنــه  صعبــا  المنهــج  هــذا  تنفيــذ  كان  وربمــا  المنهــج. 

يقتضــي إنشــاء معامــات جديــدة باســتخدام افتراضــات 

المتوقعــة.  الفائــدة  وأســعار  األصــول  قيــم  عــن 

الملكيــة  معاييــر  تفعيــل  فــي  مختلفــة  مناهــج  البلــدان  اتخــذت 

االقتصاديــة – أي تحديــد مــا إذا كانــت المخاطــر والمكاســب تُعــزى إلــى 

الخاصــة.  المؤسســة  إلــى  أو  الحكومــة 

اإلحصائــي  المكتــب  أصدرهــا  التــي  التوجيهيــة  المبــادئ  وبموجــب 

ــي بلدانــه األعضــاء، فــإن أحــد الشــروط  ــي )يوروســتات( إل لاتحــاد األوروب

الكافيــة الســتبعاد شــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص مــن حســابات 

ــي المشــروع   الحكومــة هــو تحمــل المؤسســة الخاصــة لمخاطــر البنــاء ف

األصــل  اســتخدام  التــي تصاحــب  الطلــب  أو مخاطــر  اإلتاحــة  ومخاطــر 

فــي اإلنتــاج. وفــي عــام 2010، أوضــح المكتــب اإلحصائــي كيــف ينبغــي 

الثاثــة  المخاطــر  فئــات  إلــى  )باإلضافــة  األخــرى  العناصــر  تحليــل 

القطاعيــن  بيــن  المخاطــر  لتحديــد كيفيــة توزيــع  المذكــورة(  الرئيســية 

العــام والخــاص؛ وال ســيما، تقديــم المانــح للضمانــات ونطاقهــا، وتقديــم 

المانــح لمعظــم التمويــل لتغطيــة التكلفــة الرأســمالية فــي مرحلــة البنــاء، 

األوروبــي  النظــام  »دليــل  )راجــع  اإلنهــاء  بنــود  فــي  الماليــة  والجوانــب 

العامــة«،  الحكومــة  فــي  والديــن  العجــز  عــن   1995 لعــام  للحســابات 

القســم رابعــا-5(.  نســخة 2010، 

ويتبــع بعــض البلــدان المعاييــر المحاســبية )مثــل المعاييــر المحاســبية 

ــى  ــي )عل ــى التأجيــر التمويل الدوليــة فــي القطــاع العــام( التــي تنطبــق عل

كان  وإذا   .)95-4 إلــى   87-4 مــن  الفقــرات  فــي  شــرحه  الــوارد  النحــو 

ــر  عقــد الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص يدخــل فــي عــداد التأجي

ــد أصــول وخصــوم فــي الميزانيــة العموميــة لوحــدة القطــاع  يَّ التمويلــي، تُقَ

ــد اســتهاك  يَّ قَ ــد الفائــدة واإلهــاك كمصروفــات تشــغيلية، ويُ يَّ العــام، وتُقَ

عمليــة  معالجــة  وتجــري  الماليــة.  األصــول  تحــت  كمعاملــة  الديــن 

التأجيــر وفقــا للمعاييــر المحاســبية الدوليــة فــي القطــاع العــام كتأجيــر 

العقــد  فتــرة  كانــت  إذا   )1( التاليــة:  للمعاييــر  اســتيفائه  عنــد  تمويلــي 

تغطــي معظــم العمــر االفتراضــي الســتخدام األصــل؛ )2( تحويــل األصــل 

إلــى المســتأجر )وحــدة القطــاع العــام فــي حالــة الشــراكة بيــن القطاعيــن 

العــام والخــاص( عنــد انتهــاء العقــد؛ )3( يمكــن للمســتأجر شــراء األصــل 

بســعر شــديد اإلغراء عند انتهاء العقد؛ )4( القيمة الحاضرة للمدفوعات 

المحــددة فــي العقــد قريبــة مــن القيمــة الســوقية العادلــة لألصــل؛ و)5(  

ــر إفــادة للمســتأجر منــه للمؤجــر.    األصــل اكث

 اإلطار 4-15 التطبيق العملي لمفهوم الملكية االقتصادية   

اإلطار 4-14: الشراكات بين القطاعين العام والخاص: اعتبارات المخاطر المصاحبة لألصول في تحديد 

الملكية االقتصادية* 

»مجلــس  اقتراحــات  مــع  المرشــد،  هــذا  إعــداد  وقــت  المنهــج  هــذا  يتســق   *

المعايير المحاســبية الدولية للقطاع العام )IPSASB( التي تســتخدم اعتبارات 

المخاطــر فــي تحديــد الســيطرة علــى األصــول.   

الملكيــة  تقييــم  عنــد  االعتبــار  بعيــن  أخذهــا  يتعيــن  التــي  العوامــل  إن 

العــام  القطاعيــن  بيــن  بالشــراكة  المرتبطــة  لألصــول  االقتصاديــة 

المرتبطــة  وتلــك  األصــل  بحيــازة  المقترنــة  تلــك  تتضمــن  والخــاص 

باســتخدام األصــل. وبعــض المخاطــر المصاحبــة لحيــازة األصــل هــي: 

درجــة ســيطرة الحكومــة علــى تصميــم األصــول وجودتهــا وحجمها   •
وصيانتهــا؛ 

ومخاطــر البنــاء التــي تشــمل احتمــال زيــادة التكلفــة نتيجــة للتأخر   •
لقوانيــن  االمتثــال  أو  المواصفــات  اســتيفاء  وعــدم  التســليم،  فــي 

مدفوعــات  أداء  تقتضــي  التــي  وغيرهــا  البيئيــة  والمخاطــر  البنــاء، 

ثالــث.  لطــرف 

فــي  المســتخدمة  األصــول  الســتخدام  المصاحبــة  المخاطــر  وبعــض 

هــي: اإلنتــاج 

ــى الســيطرة  ــي تغطــي درجــة قــدرة الحكومــة عل مخاطــر التوريــد الت  •
ــدَّم إليهــا هــذه الخدمــات،  علــى الخدمــات المُنتجــة، والوحــدات التــي تُقَ

ــة؛  نْتَجَ وأســعار الخدمــات المُ

انخفاضــه  أو  الطلــب  ارتفــاع  احتمــال  وتشــمل  الطلــب،  مخاطــر   •
ــى الخدمــات، إمــا مــن الحكومــة أو مــن الجمهــور عامــة فــي حالــة  عل

بالتوقعــات؛  مقارنــة  رســم،  تقاضــي  لقــاء  المقدمــة  الخدمــات 

اختــاف  مخاطــر  وتشــمل  والتقــادم،  المتبقيــة  القيمــة  مخاطــر   •
قيمــة األصــل عــن الســعر المتفــق عليــه لتحويــل األصــل إلــى الحكومــة 

عنــد انتهــاء مــدة العقــد

تحمــل  أو  التكاليــف  ارتفــاع  احتمــال  وتشــمل  اإلتاحــة،  مخاطــر   •
غرامــات نتيجــة ألن حجــم و/أو جــودة الخدمــات ال يفــي بالمعاييــر 

العقــد.  فــي  المحــددة 

ومــن المرجــح أن تختلــف األهميــة النســبية لــكل عامــل مــن هــذه العوامــل 

فــي كل شــراكة مــن الشــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص.  
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القانونيــة  الملكيــة  تغيــر  قيــد  هــو  البديــل  والمنهــج   •
واالقتصاديــة ونقلهــا مــن الوحــدة األخــرى إلــى الحكومــة 

كتحويــل رأســمالي فــي نهايــة مــدة العقــد. فعنــد انتهــاء 

فــي صــورة تحويــل  إيــرادات  ــد الحكومــة  يِّ تُقَ العقــد،  مــدة 

الوحــدة األخــرى  ــد  يِّ اقتنــاء األصــول، وتُقَ ــوِّل  مَ يُ رأســمالي 

مصروفــات فــي صــورة تحويــل رأســمالي إلــى الحكومــة، 

اإلطــار  راجــع  األصــول.  فــي  التصــرف  خــال  مــن  ــوَّل  مَ يُ

المنهــج.  لهــذا  شــرح  ــى  عل لاطــاع   ،2 المثــال   ،16-4

انعكاســا  الرأســمالي  التحويــل  منهــج  يمثــل  ال  وربمــا 

جيــدًا للواقــع االقتصــادي األساســي، ولكــن عوامــل قصــور 

البيانات، وعدم اليقين بشأن القيمة المتبقية المتوقعة 

لألصــول، وســماح شــروط العقــد ألي مــن الطرفيــن انتهــاج 

خيــارات مختلفــة، يمكــن أن تجعــل قيــد تحويــل رأســمالي 

أمــرا مقبــوال العتبــارات عمليــة.   

مــن منظــوري  والخــاص  العــام  القطاعيــن  بيــن  الشــراكات  عــن  الناشــئة  والتدفقــات  للديــون  المعالجــة اإلحصائيــة  التاليــة  المبســطة  األمثلــة  توضــح 

الطرفيــن.

ــى قيــام الشــركة الخاصــة ببنــاء أصــل ثابــت مقابــل 100،  المثــال1أ: تتفــق الحكومــة مــع شــركة مــن القطــاع الخــاص بموجــب عقــد طويــل األجــل عل

وتشــغيله لمــدة 20 عامــا، ثــم تســليم األصــل إلــى الحكومــة بقيمــة متبقيــة 20. ويفيــد التقييــم بــأن الشــركة الخاصــة هــي المالــك االقتصــادي والقانونــي 

أثنــاء فتــرة العقــد بينمــا تحصــل الحكومــة علــى الملكيــة القانونيــة واالقتصاديــة فــي نهايــة العقــد دون أداء مدفوعــات صريحــة. وتدفــع الحكومــة للشــركة 

الخاصــة 5 ســنويا مقابــل اســتخدام األصــل الثابــت. وتمــول الشــركة الخاصــة إنشــاء األصــل مــن أرصــدة نقديــة قائمــة. وألغــراض التبســيط، يتغاضــى 

المثــال عــن اســتهاك رأس المــال الثابــت ويفتــرض عــدم حــدوث أي تدفقــات اقتصاديــة أخــرى وينبغــي قيدهــا وفــق الطريقــة المعتــادة.

وتكتســب الحكومــة تدريجيــا أحقيتهــا فــي مطالبــة ماليــة القتنــاء األصــل بقيمتــه المتبقيــة فــي نهايــة العــام العشــرين، ويتراكــم خصــم مقابــل لــدى 

الشــركة الخاصــة بالتدريــج.

وأثناء السنة األولى، تُقَيَّد مراكز األرصدة والتدفقات التالية في إحصاءات الحكومة والشركة الخاصة على التوالي:

الشركة الخاصةالحكومة العامة

الميزانية 
العمومية 
المعامالتاالفتتاحية

تدفقات 
اقتصادية 

أخرى

الميزانية 
العمومية 
الختامية

الميزانية 
العمومية 
المعامالتاالفتتاحية

تدفقات 
اقتصادية 

أخرى

الميزانية 
العمومية 
الختامية

1اإليرادات  5  

تحويل رأسمالي
مبيعات السلع والخدمات

1  )c(
5  )b(

5المصروفات  1  

استخدام السلع والخدمات
تحويل رأسمالي

5  )b(
1  )c(

القيمة الصافية/صافي الرصيد 
-1354التشغيلي  1312204  224

100األصول غير المالية  )a(100

القيمة المالية الصافية/صافي 
-1354اإلقراض )+( /صافي االقتراض )-(  13122096-  124

األصول المالية 
العملة والودائع
العملة والودائع

حسابات أخرى مستحقة القبض

135

135

4-  

5-  )b(
1  )c(

131

130
1

220
220

95-  
100-  )a(
5.0   )b(

125
120

5

الخصوم 
حسابات أخرى مستحقة الدفع

1  
1  )c(

1
1

إجمالي الدين
صافي الدين

صفر
135-

صفر  
4  

صفر
131-

صفر
220-

1  
96  

1
124-

ملحوظات:

 .)»a«( يُمَوَّل بتخفيض حيازتها من العملة والودائع ،»)a(« 100 تقوم الشركة الخاصة ببناء أصل ثابت مقابل  •

ــر التشــغيلي )أي اســتخدام األصــل( تنفــق الحكومــة 5 كل عــام نقــدا )اســتخدام الســلع والخدمــات( »)b(«. وتحصــل الشــركة الخاصــة  بالنســبة للتأجي  •
  .»)b(« )علــى 5 كل عــام نقــدا مــن الحكومــة )مبيعــات الســلع والخدمــات

ــى الشــركة الخاصــة لتســتلم  ــي الســنة، 20 قيمــة متبقيــة ÷ 20 ســنة( »)c(« عل ــي مطالبــة ماليــة )1 ف ــى أحقيتهــا ف تحصــل الحكومــة بالتدريــج عل  •
األصــل الثابــت دون مدفوعــات صريحــة فــي نهايــة الســنة 20؛ والقيــد المقابــل تحويــل رأســمالي مُحتســب مقــداره 1 فــي الســنة علــى مــدى 20 عامــا 

      .»)c(« وتحويــل رأســمالي مُحتســب »)c(« ويتراكــم لــدى الشــركة الخاصــة بالتدريــج خصــم مقابــل .»)c(«

ويرتفع إجمالي دين الشركة الخاصة بمقدار 1 كل عام.    •

وفــي نهايــة الســنة 1، تنخفــض القيمــة الصافيــة للحكومــة بمقــدار 4 )علــى نحــو مــا تعكســه المدفوعــات النقديــة البالغــة 5 لقــاء التأجيــر التشــغيلي   •
التأجيــر  لقــاء  البالــغ 5  الدخــل  مــا يعكســه  بمقــدار 4، علــى نحــو  الخاصــة  للشــركة  الصافيــة  القيمــة  بقيمــة 1(. وترتفــع  الرأســمالي  والتحويــل 

التشــغيلي والمصروفــات البالغــة 1 )والتــي تســاوي صافــي التغيــرات فــي األصــول والخصــوم(.    

يُتبع في الصفحة التالية 
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الفصل 4   ♦   قضايا مختارة في دين القطاع العام

10- الدين الناشئ عن المبادالت خارج السوق 

4-127 فــي اإلحصــاءات االقتصاديــة الكليــة، 
 51)SWAP( المبادلــة   عمليــات  عــن  تنشــأ 

شــروط  وفــق  الطرفيــن،  تبــادل  علــى  املبادلــة  عقــد  ينطــوي   51

حمددة ســلفا، تدفقات نقدية تســتند إىل األســعار املرجعية للبنود 

املتضمنــة يف املبادلــة. 

ــر منشــئة لديــون  مشــتقات ماليــة وهــي أدوات غي
مــن  نــوع  هنــاك  ولكــن   .)6-2 الفقــرة  )راجــع 
عنصــر  ــى  عل ينطــوي  الســوق  خــارج  المبــادالت 

ديــن.

ــل 100،  ــى قيــام الشــركة الخاصــة ببنــاء أصــل ثابــت مقاب ــل األجــل عل ــد طوي المثــال 1ب: تتفــق الحكومــة مــع شــركة مــن القطــاع الخــاص بموجــب عق

وتشــغيله لمــدة 20 عامــا، ثــم تســليم األصــل إلــى الحكومــة بقيمــة متبقيــة 20. ويفيــد التقييــم بــأن الشــركة الخاصــة هــي المالــك االقتصــادي والقانونــي 

أثنــاء فتــرة العقــد بينمــا تحصــل الحكومــة علــى الملكيــة القانونيــة واالقتصاديــة فــي نهايــة العقــد دون أداء مدفوعــات صريحــة. وتدفــع الحكومــة للشــركة 

الخاصــة 5 ســنويا مقابــل اســتخدام األصــل الثابــت. وتمــول الشــركة الخاصــة إنشــاء األصــل مــن أرصــدة نقديــة قائمــة. وألغــراض التبســيط، يتغاضــى 

المثــال عــن اســتهاك رأس المــال الثابــت ويفتــرض عــدم حــدوث أي تدفقــات اقتصاديــة أخــرى وينبغــي قيدهــا وفــق الطريقــة المعتــادة.

وتكتســب الحكومــة تدريجيــا أحقيتهــا فــي مطالبــة ماليــة القتنــاء األصــل بقيمتــه المتبقيــة فــي نهايــة العــام العشــرين، ويتراكــم خصــم مقابــل لــدى 

الشــركة الخاصــة بالتدريــج.

وفي السنة 20، تُقَيَّد مراكز األرصدة والتدفقات التالية في إحصاءات الحكومة والشركة الخاصة، على التوالي:

الشركة الخاصةالحكومة العامة

الميزانية 

العمومية 

المعامالتاالفتتاحية

تدفقات 

اقتصادية 

أخرى

الميزانية 

العمومية 

الختامية

الميزانية 

العمومية 

المعامالتاالفتتاحية

تدفقات 

اقتصادية 

أخرى

الميزانية 

العمومية 

الختامية

1اإليرادات  5  

تحويل رأسمالي

مبيعات السلع والخدمات

1  )c(
5  )b(

5المصروفات  1  

استخدام السلع والخدمات

تحويل رأسمالي

5  )b(
1  )c(

القيمة الصافية/صافي الرصيد 

–594التشغيلي  552164  220

20األصول غير المالية  )d(202020–  )d(صفر

القيمة المالية الصافية/صافي 

–5924اإلقراض )+( /صافي االقتراض )-(  3519624  220

األصول المالية 

العملة والودائع

العملة والودائع

حسابات أخرى مستحقة القبض

حسابات أخرى مستحقة القبض

59

40

19

24–  

5–  )b(
1  )c(

20–  )d(

35

35

20

20-

215

215

5  

5  )b(
220

220

الخصوم 

حسابات أخرى مستحقة الدفع 

حسابات أخرى مستحقة الدفع

19

19

19-  

1  )c(
20-  )d(

صفر

صفر

صفر

إجمالي الدين

صافي الدين

صفر

59-

صفر  
21  

صفر

35-

19

196-

19-  

24-  

صفر

220-

ماحظات:

فــي نهايــة الســنة 20، سيســاوي ديــن الشــركة الخاصــة 20، ثــم يُطفــأ مــن خــال تحويــل األصــل الثابــت بقيمــة متبقيــة d(” 20(”. ومــن ثــم ففــي نهايــة   •
   .»)d(« الســنة 20، يكــون إجمالــي ديــن الشــركة الخاصــة صفــر. وبالمثــل، تبلــغ حســابات الحكومــة مســتحقة القبــض 20 وتُطفــأ باقتنــاء األصــل الثابــت

وفي نهاية السنة 20، تمتلك الحكومة أصا غير مالي يبلغ 20 )الشركة الخاصة لم تعد هي مالك األصل(.   •

وعلــى امتــداد الفتــرة بأكملهــا، انخفضــت القيمــة الصافيــة للحكومــة مــن 135 إلــى 55 أي بمقــدار 80، انعكاســا للتحويــات الرأســمالية التــي تحصــل   •
عليهــا وقدرهــا 20 واســتخدام الســلع والخدمــات بمقــدار 100. وظلــت القيمــة الصافيــة للشــركة الخاصــة دون تغييــر. ويمكــن عــزو ذلــك إلــى انخفــاض 

قيمــة األصــل مــن 100 إلــى 20 )أي بمقــدار 80( الــذي وازنتــه إيــرادات التأجيــر التشــغيلي )100( ومصروفــات التحويــل الرأســمالي وقدرهــا 20. 
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إحصاءات دين القطاع العام - مرشد لمعديها ومستخدميها

أ- التعريف 

4-128 المبادلــة خــارج الســوق هــي مبادلــة تصــدر 

تحديــد  نتيجــة  صفريــة  غيــر  بقيمــة  إنشــائها  عنــد 

األســعار المرجعيــة علــى نحــو مختلــف عــن األســعار 

الســوقية الجاريــة، أي »خــارج الســوق«. وعــادة مــا ينتــج 

عــن هــذه المبادلــة فــي البدايــة قيــام أحــد الطرفيــن بدفــع مبلــغ 

مقطــوع للطــرف اآلخــر. وتتكــون الطبيعــة االقتصاديــة للمبادلــة 

المقطــوع  المبلــغ  الســوق مــن مزيــج مــن االقتــراض )أي  خــارج 

الســوق  داخــل  ومبادلــة  قــرض(،  بمثابــة  اعتبــاره  يمكــن  الــذي 

)مشــتقات ماليــة(. وينشــأ الديــن مــن عنصــر القــرض فــي عمليــة 

ــى  عل عــام  قطــاع  وحــدة  حصلــت  وإذا   ، الســوق  خــارج  مبادلــة 

القطــاع  ديــن  مــن  جــزءا  المبلــغ  هــذا  يمثــل  المقطــوع،  المبلــغ 

ــي قــد تنطــوي  ــود المبــادالت الت ــى عق العــام. وتشــمل األمثلــة عل

الفائــدة  أســعار  مبــادالت  الســوق  خــارج  مرجعيــة  أســعار  ــى  عل

والعملــة. 

ب- المعالجة اإلحصائية للمبادالت خارج السوق

خــارج  للمبادلــة  االقتصاديــة  الطبيعــة  ألن  نظــرا   129-4

ــد مركــزان  يَّ قَ يُ ماليــة،  قــرض ومشــتقة  مــن  مزيــج  هــي  الســوق 

فــي  المبيــن  النحــو  ــى  )عل العموميــة  الميزانيــة  فــي  لألرصــدة 

:)17-4 اإلطــار 

غيــر  المبادلــة  لقيمــة  مســاٍو   — ديــن  أداة   - قــرض   •
لتاريــخ  مــواٍز  اســتحقاق  وبأجــل  البدايــة  فــي  الصفريــة 

المبادلــة؛  انتهــاء 

ــي نهايــة الســنة 20. تتفــق  ــي الحكومــة األصــل عــن طريــق تحويــل رأســمالي، ف ــي هــذا المثــال تقتن المثــال2أ: هــذا المثــال هــو نفــس المثــال 1، ولكــن ف

الحكومــة مــع شــركة مــن القطــاع الخــاص بموجــب عقــد طويــل األجــل علــى قيــام الشــركة الخاصــة ببنــاء أصــل ثابــت مقابــل 100، وتشــغيله لمــدة 20 عامــا، 

ثــم تســليم األصــل إلــى الحكومــة بقيمــة متبقيــة 20. ويفيــد التقييــم بــأن الشــركة الخاصــة هــي المالــك االقتصــادي والقانونــي أثنــاء فتــرة العقــد بينمــا 

ــى الملكيــة القانونيــة واالقتصاديــة فــي نهايــة العقــد دون أداء مدفوعــات صريحــة. وتدفــع الحكومــة للشــركة الخاصــة 5 ســنويا  تحصــل الحكومــة عل

مقابــل اســتخدام األصــل الثابــت. وتمــول الشــركة الخاصــة إنشــاء األصــل مــن أرصــدة نقديــة قائمــة. وألغــراض التبســيط، يتغاضــى المثــال عــن اســتهاك 

رأس المــال الثابــت ويفتــرض عــدم حــدوث أي تدفقــات اقتصاديــة أخــرى وينبغــي قيدهــا وفــق الطريقــة المعتــادة.

في السنة األولى، تُقَيَّد مراكز األرصدة والتدفقات التالية في إحصاءات الحكومة والشركة الخاصة على التوالي:  

الشركة الخاصةالحكومة العامة

الميزانية 

العمومية 

المعامالتاالفتتاحية

تدفقات 

اقتصادية 

أخرى

الميزانية 

العمومية 

الختامية

الميزانية 

العمومية 

المعامالتاالفتتاحية

تدفقات 

اقتصادية 

أخرى

الميزانية 

العمومية 

الختامية

5اإليرادات

5مبيعات السلع والخدمات

5المصروفات

5استخدام السلع والخدمات

القيمة الصافية/صافي الرصيد 

1302205225-1355التشغيلي

األصول غير المالية

القيمة المالية الصافية/صافي 

1302205225-1355اإلقراض )+( /صافي االقتراض )-(

األصول المالية 

العملة والودائع

135

135

5-

5-

130

130

220

220

5

5

225

225

الخصوم

إجمالي الدين

صافي الدين

صفر

135-

صفر

5 130–
صفر

220-

صفر

5-

صفر

225-

ملحوظات:

بالنســبة للتأجيــر التشــغيلي تنفــق الحكومــة 5 فــي الســنة نقــدا )اســتخدام الســلع والخدمــات(. وتحصــل الشــركة الخاصــة علــى 5 فــي الســنة نقــدا مــن   •
الحكومــة )مبيعــات الســلع والخدمــات(. 

وبخاف المثال 1، ال يتم الحصول على مطالبة مالية أو تحمل خصوم بالتدريج.     •
وال تتحمل الحكومة أو الشركة الخاصة دين إجمالي من هذه المعامات.  •

ــذي تعكســه المدفوعــات النقديــة البالغــة 5. وترتفــع القيمــة  ــى النحــو ال ــدار 5 )عل ــة للحكومــة بمق ــي نهايــة الســنة 1، تنخفــض القيمــة الصافي وف  •
ــى النحــو الــذي تعكســه اإليــرادات البالغــة 5.  الصافيــة للشــركة الخاصــة بمقــدار 5، عل
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الفصل 4   ♦   قضايا مختارة في دين القطاع العام

نْشِــئة  مُ غيــر  أداة   — )مبادلــة(  ماليــة  مشــتقة  وعنصــر   •
افتراضــي  الســوق، بأصــل  — وهــو مبادلــة داخــل  لديــن 

يعادل األصل االفتراضي للمبادلة خارج الســوق )ناقصا 

القــرض(، وتكــون قيمــة المبادلــة صفــر فــي البدايــة.   

الطــرف  ــى  القــرض هــو خصــم مســتحق عل 4-130 ومركــز 

مركــز  يظهــر  بينمــا  المقطــوع،  المبلــغ  ــى  عل يحصــل  الــذي 

ــى جانــب األصــول الماليــة أو الخصــوم،  المشــتقات الماليــة عل

حســب أســعار الســوق للعناصــر المتضمنــة فــي المبادلــة فــي 

العموميــة.  الميزانيــة  تاريــخ 

ــوَزَّع تيــارات التدفقــات المســتقبلية ذات الصلــة  4-131 وتُ

بالقــرض  المرتبطــة  تلــك  بيــن  أيضــا  األرصــدة  هــذه  بمراكــز 

التوالــي.  ــى  عل الماليــة،  المشــتقة  وعنصــر 

11- الدين الناشئ عن نظم معاشات التقاعد غير 

الممولة التي يديرها أصحاب العمل في القطاع العام

خاصــة  أو  عامــة  تأميــن  شــركة  تتولــى  أن  يمكــن   132-4

ــي القطــاع العــام نيابــة  إدارة صنــدوق معاشــات التقاعــد لموظف

عــن وحــدة القطــاع العــام )كالحكومــة مثــا( ويمكــن أن تتولــى 

المثال 2ب: هذا المثال هو نفس المثال 1، ولكن في هذا المثال تقتني الحكومة األصل عن طريق تحويل رأسمالي، في نهاية السنة 20. 

ــى قيــام الشــركة الخاصــة ببنــاء أصــل ثابــت مقابــل 100، وتشــغيله لمــدة  تتفــق الحكومــة مــع شــركة مــن القطــاع الخــاص بموجــب عقــد طويــل األجــل عل

20 عامــا، ثــم تســليم األصــل إلــى الحكومــة بقيمــة متبقيــة 20. ويفيــد التقييــم بــأن الشــركة الخاصــة هــي المالــك االقتصــادي والقانونــي أثنــاء فتــرة 

العقــد بينمــا تحصــل الحكومــة علــى الملكيــة القانونيــة واالقتصاديــة فــي نهايــة العقــد دون أداء مدفوعــات صريحــة. وتدفــع الحكومــة للشــركة الخاصــة 

5 ســنويا مقابــل اســتخدام األصــل الثابــت. وتمــول الشــركة الخاصــة إنشــاء األصــل مــن أرصــدة نقديــة قائمــة. وألغــراض التبســيط، يتغاضــى المثــال عــن 

اســتهاك رأس المــال الثابــت ويفتــرض عــدم حــدوث أي تدفقــات اقتصاديــة أخــرى وينبغــي قيدهــا وفــق الطريقــة المعتــادة.

وفي السنة 20، تُقَيَّد مراكز األرصدة والتدفقات التالية في إحصاءات الحكومة والشركة الخاصة، على التوالي: 

الشركة الخاصةالحكومة العامة

الميزانية 

العمومية 

المعامالتاالفتتاحية

تدفقات 

اقتصادية 

أخرى

الميزانية 

العمومية 

الختامية

الميزانية 

العمومية 

المعامالتاالفتتاحية

تدفقات 

اقتصادية 

أخرى

الميزانية 

العمومية 

الختامية

  205اإليرادات

تحويل رأسمالي

مبيعات السلع والخدمات

20

5  

 20 5المصروفات

استخدام السلع والخدمات

تحويل رأسمالي

5 

20 

القيمة الصافية/صافي الرصيد 

 220-15 235 1555 40التشغيلي

صفر-20  20 2020األصول غير المالية

القيمة المالية الصافية/صافي 

 220  5 215 35-5 40اإلقراض )+( /صافي االقتراض )-(

األصول المالية 

العملة والودائع

40 

40 

5-

5-

35 

35 

215 

215 

5  

5  

220 

220 

الخصوم

إجمالي الدين

صافي الدين

صفر

40-

صفر

5 

صفر

35-

صفر

215-

صفر

5- 

صفر

220-

ملحوظات:

ــد تحويــل رأســمالي مقــداره  يَّ قَ فــي نهايــة الســنة 20، تمتلــك الحكومــة األصــل غيــر المالــي مقابــل 20 )الشــركة الخاصــة لــم تعــد هــي مالــك األصــل( ويُ  •
 .20

وطــوال الفتــرة بأكملهــا، انخفضــت القيمــة الصافيــة للحكومــة مــن 135 إلــى 55 )أي بمقــدار 80(، انعكاســا للتحويــات الرأســمالية التــي تحصــل   •
عليهــا وقدرهــا 20 واســتخدام الســلع والخدمــات بمقــدار 100. وظلــت القيمــة الصافيــة للشــركة الخاصــة دون تغييــر. ويمكــن عــزو ذلــك إلــى انخفــاض 

قيمــة األصــل مــن 100 إلــى 20 )أي بمقــدار 80( الــذي وازنتــه إيــرادات التأجيــر التشــغيلي )100( ومصروفــات التحويــل الرأســمالي وقدرهــا 20.

ــد مقارنتهــا  ــن العــام والخــاص عن ــن القطاعي ــي هــذه الشــراكة بي ــن ف ــي نفســها بالنســبة للطرفي ــي هــذا المثــال ه ــي نهايــة الســنة 20 ف والنتائــج ف  •
ــى مــدى العشــرين عامــا فــي المثــال 1، بــدال مــن تحويــل رأســمالي  بالمعالجــة فــي المثــال 1. ويكمــن الفــرق فــي اســتحقاق التحويــل الرأســمالي عل

قــدره 20 فــي نهايــة الســنة 20.  

اإلطار 4-16: المعالجة اإلحصائية للديون والتدفقات الناشئة عن الشراكات بين القطاعين العام والخاص 

)تابع(
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إحصاءات دين القطاع العام - مرشد لمعديها ومستخدميها

يوضــح المثــال التالــي المعالجــة اإلحصائيــة لعمليــة مبادلــة »خــارج الســوق« تجريهــا إحــدى وحــدات القطــاع العــام. ويصــف فــي البدايــة مبادلــة »داخــل 

الســوق« لمقارنتهــا مــع مبادلــة »خــارج الســوق«.   

المبادلة داخل الســوق: لنفترض أن مكتب إدارة ديون الحكومة يصدر ســندات بســعر فائدة مُعَوَّم لخمس ســنوات )بالقيمة االســمية( قيمتها الظاهرية 

100 وحــدة عملــة محليــة وبقســيمة محــددة علــى أســاس ســعر ليبــور علــى العملــة المحليــة لثاثــة أشــهر. وعنــد هــذه النقطــة، تبلــغ القيمــة الســوقية للســند 

100 وحــدة عملــة محليــة. وفــي نفــس الوقــت، يدخــل مكتــب إدارة الديــون الحكوميــة فــي عمليــة مبادلــة عملــة لخمــس ســنوات، تتــم بموجبهــا مبادلــة 

أصــل يبلــغ 100 وحــدة بالعملــة المحليــة مقابــل عملــة أجنبيــة بســعر الصــرف الســائد فــي الســوق وهــو وحــدة عملــة محليــة واحــدة = 1.25 وحــدة عملــة 

ــى أصــل يبلــغ 125 وحــدة مــن العملــة األجنبيــة(، بينمــا ترتبــط التدفقــات النقديــة األساســية  ــب إدارة الديــون الحكوميــة يحصــل عل أجنبيــة )أي أن مكت

بســعر ليبــور علــى العملــة المحليــة لثاثــة أشــهر وســعر ليبــور علــى العملــة األجنبيــة لثاثــة أشــهر، علــى التوالــي. وعنــد هــذه النقطــة، تظــل القيمــة الســوقية 

للديــن 100 وحــدة عملــة محليــة. وتُحــدد التدفقــات النقديــة لفتــرة الثاثــة أشــهر األولــى لشــقي المعاملــة بــكل مــن العملــة المحليــة والعملــة األجنبيــة علــى 

ــرة القادمــة. وفــي نهايــة المبادلــة، تنعكــس مســارات أصــول  ــي، فــي البدايــة، ثــم تُدفــع بعــد ثاثــة أشــهر، وعنــد ذلــك تتحــدد التدفقــات النقديــة للفت التوال

ــي )بقيمــة 100  ــب الديــون الحكوميــة األصــل البالــغ 100 وحــدة عملــة محليــة، والــذي يُســتخدم حينئــذ فــي ســداد الســند األصل الديــن، حيــث يســترد مكت

ــي ذي  ــي لهــذه المبادلــة هــو ترجمــة خصائــص الســند األصل ــر الكل وحــدة عملــة محليــة(، بينمــا يســدد األصــل البالــغ 125 وحــدة عملــة أجنبيــة. والتأثي

العائــد المتغيــر بالعملــة المحليــة إلــى ســند مكافــئ ذي عائــد متغيــر بعملــة أجنبيــة. ويــؤدي ذلــك إلــى تغييــر طبيعــة تعــرض حافظــة الديــون الحكوميــة 

لمخاطــر كل مــن ســعر الصــرف وســعر الفائــدة.             

وفــي اإلحصــاءات االقتصاديــة الكليــة، تكــون قيمــة المشــتقة الماليــة عنــد إنشــائها صفــرا. وبعــد ذلــك، قــد يظهــر مركــز المشــتقة الماليــة فــي الميزانيــة 

ــى قيمــة المشــتقة الماليــة فــي تاريــخ الميزانيــة العموميــة.  ــى جانــب األصــول الماليــة أو الخصــوم، اعتمــادا عل العموميــة عل

المبادلــة خــارج الســوق: لنفتــرض نفــس مــا ورد أعــاه، باســتثناء أن ســعر الصــرف المفتــرض لمبادلــة أصــول الديــن محــدد بمعــدل وحــدة عملــة محليــة 

واحــدة = وحــدة عملــة أجنبيــة واحــدة. وفــي ظــل هــذا الســيناريو وباســتخدام ســعر الصــرف الســائد فــي الســوق وهــو 1.25، تبلــغ القيمــة الســوقية للديــن 

بعــد المبادلــة 80 وحــدة عملــة محليــة )=100 وحــدة عملــة أجنبيــة( بــدال مــن 100 وحــدة عملــة محليــة، حيــث 80= )x 100 )1 ÷ 1.25((. وبافتــراض أن 

ــي أنــه ســيتعين تحديــد  ــى نحــو تكــون التدفقــات النقديــة فــي ظلــه مماثلــة لمــا ســتكون عليــه فــي ظــل المبادلــة األصليــة – ممــا يعن ــى عل المبادلــة تُبن

تدفقــات القســائم فــي شــق المعاملــة بعملــة أجنبيــة علــى أســاس ســعر ليبــور علــى العملــة األجنبيــة لثاثــة أشــهر مــع زيادتــه علــى أســاس عامــل الســعر 

1.25 – وبالتالــي تصبــح قيمــة المبادلــة 20 وحــدة عملــة محليــة )=25 وحــدة عملــة أجنبيــة( فــي البدايــة. ويتلقــى مكتــب الديــون الحكوميــة مدفوعــات 

نقديــة فعليــة تبلــغ 25 وحــدة عملــة أجنبيــة )=20 وحــدة عملــة محليــة(. ومــن منظــور إحصــاءات االقتصــاد الكلــي، هــذه المدفوعــات النقديــة تمثــل قرضــا 

ــوِّن المشــتقة الماليــة عنــد إنشــائها هــي صفــر. وبعــد ذلــك،  )خصمــا( لــدى مكتــب الديــون الحكوميــة مســتحقا للطــرف المقابــل فــي المبادلــة. وقيمــة مُكَ

ــى قيمــة المشــتقة الماليــة )ناقــص  قــد يظهــر مركــز المشــتقة الماليــة فــي الميزانيــة العموميــة علــى جانــب األصــول الماليــة أو الخصــوم، اعتمــادا عل

القــرض( فــي تاريــخ الميزانيــة العموميــة. 

د المعامات ومراكز األرصدة التالية للحكومة العامة: يَّ وعند إنشاء المبادلة، تُقَ
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ملحوظات: 

العملــة والودائــع: ترتفــع بمقــدار 100 )وحــدة العملــة المحليــة( عنــد إصــدار الســند وتنخفــض بمقــدار 100 نتيجــة للمبادلــة. ثــم ترتفــع العملــة والودائــع   •
المقومــة بعمــات أجنبيــة بمقــدار 100، شــاملة القيمــة الجديــدة للســند نتيجــة للمبادلــة )80( والمدفوعــات النقديــة كمبلــغ مقطــوع )20(. 

مجمــوع إجمالــي الديــن يظــل كمــا هــو )100 وحــدة عملــة محليــة( ولكــن تكوينــه يتغيــر مــن التقويــم بالعملــة المحليــة إلــى التقويــم بعمــات أجنبيــة.   •
ــرا قبــل المبادلــة وبعدهــا. والقيمــة الســوقية للســند تبلــغ 80 بعــد المبادلــة والخصــم فــي صــورة قــرض يبلــغ 20. وصافــي الديــن يبلــغ صف

قيمة مُكَوِّن المشتقة المالية )أي المبادلة »في السوق«( تكون صفرا عند إنشاء المبادلة.   •

اإلطار 4-17: المعالجة اإلحصائية لعملية »مبادلة خارج السوق« 
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الفصل 4   ♦   قضايا مختارة في دين القطاع العام

وحــدة قطــاع عــام تنظيمــه وإدارتــه كصنــدوق معاشــات تقاعــد 

مســتقل أو غيــر مســتقل. 

ليــس  المســتقل  التقاعــد غيــر  4-133 وصنــدوق معاشــات 

ــل.  ــى صاحــب العم وحــدة مؤسســية منفصلــة وتُعــزى أصولــه إل

والنظــام غيــر الممــول ليــس وحــدة مؤسســية منفصلــة بطبيعتــه، 

فيجــب أن ينظمــه ويديــره صاحــب العمــل، الــذي قــد يكــون وحــدة 

مــن وحــدات الحكومــة العامــة أو شــركة عامــة. ومــع هــذا، يكــون 

يتحمــل  بينمــا  العمــل،  صاحــب  علــى  مطالبــات  للموظفيــن 

للمنافــع  الحاليــة  القيمــة  تســاوي  خصومــا  العمــل  صاحــب 

الدفــع فــي المســتقبل. وتشــكل هــذه الخصــوم جــزءا  مســتحقة 

مــن الديــن وتُبــوب تحــت أداة الديــن المســماة التأميــن ومعاشــات 

التقاعــد ونظــم الضمانــات الموحــدة. 

العــام،  القطــاع  وحــدات  مــن  وحــدة  كانــت  وإذا   134-4

كالحكومة المركزية المدرجة في الموازنة مثا، تتولي تشغيل 

نظــام معاشــات تقاعــد غيــر ممــول، فعليهــا أن تــدرج المعامــات 

التاليــة تحــت التزامــات الديــن عــن التأميــن ومعاشــات التقاعــد 

ونظــم الضمانــات الموحــدة: 

المســاهمات االجتماعيــة مســتحقة القبــض فــي الفتــرة   •
وحــدات  أو  العمــل،  أصحــاب  أو  الموظفيــن،  مــن  الراهنــة 

مؤسســية أخــرى نيابــة عــن أفــراد أو أســر لهــا مطالبــات 

فــي  التقاعــد  منافــع  مقابــل  العــام  القطــاع  وحــدة  ــى  عل

القطــاع  وحــدة  ديــن  التزامــات  مــن  ســتزيد  المســتقبل 

نظــرا  الوقــت  بمــرور  القائمــة  الخصــوم  وســترتفع  العــام. 

لخصــم المدفوعــات المســتقبلية علــى امتــداد فتــرات أقــل. 

فــي شــكل تأميــن ومعاشــات  الديــن  التزامــات  وســترتفع 

دائــن(،  )قيــد  الموحــدة  الضمانــات  ونظــم  التقاعــد 

فــي صــورة مســاهمات  المقابــل مصروفــات  فــي  ــد  يَّ وتُقَ

مديــن(.  )قيــد  محتســبة  اجتماعيــة 

ــي تُدفــع فــي الوقــت الحاضــر للمتقاعديــن أو  • المنافــع الت
أو  فــي صــورة مدفوعــات دوريــة  مــن يعولــون، ولورثتهــم 

)قيــد مديــن(،  الديــن  التزامــات  مبالــغ مقطوعــة تخفــض 

ــد فــي المقابــل انخفــاض فــي العملــة والودائــع )قيــد  يَّ قَ ويُ

دائــن(. 

ــى قيــد األرصــدة  4-135 ويوضــح اإلطــار 4- 18 مثــاال عل

والتدفقــات ذات الصلــة بنظــم معاشــات التقاعــد غيــر الممولــة 

التــي يديرهــا أصحــاب العمــل فــي القطــاع العــام. 

12- الدين الناشئ عن تحمل الحكومة اللتزامات 

معاشات التقاعد

كبيــرة  معامــات  األحيــان  بعــض  فــي  تُجــرى  قــد   136-4

لمــرة واحــدة بيــن الحكومــة ووحــدة قطــاع عــام أخــرى، عــادة مــا 

يوضــح المثــال التالــي المعالجــة اإلحصائيــة لنظــام معاشــات تقاعــد غيــر ممــول غيــر مســتقل لوحــدة قطــاع عــام، كالحكومــة مثــا. ويفتــرض المثــال أن 

قيــم الميزانيــة العموميــة االفتتاحيــة هــي تلــك المُعطــاة. وفــي 31 ديســمبر، تشــير الحســابات االكتواريــة إلــى أن القيمــة الحاضــرة للمنافــع المســتقبلية، 

ــى الظــروف الراهنــة، هــي 1005. والمنافــع مســتحقة الدفــع أثنــاء الســنة تبلــغ 45. ويفتــرض المثــال ايضــًا عــدم حــدوث أي تدفقــات اقتصاديــة  بنــاء عل

أخــرى مثــل التغيــرات فــي المنافــع.     

وتُقَيَّد مراكز األرصدة والتدفقات التالية: 

 
الحكومة العامة

الميزانية 
العمومية 
المعامالتاالفتتاحية

تدفقات 
اقتصادية أخرى

الميزانية 
العمومية 
الختامية

اإليرادات

50المصروفات

50المساهمات االجتماعية المحتسبة

-850-50-800القيمة الصافية/صافي الرصيد التشغيلي

صفرصفراألصول غير المالية

-850-50-800القيمة المالية الصافية/صافي اإلقراض )+( /صافي االقتراض )-(

األصول المالية
العملة والودائع

200

200

45-

45-

155

155

الخصوم
نظم التأمين ومعاشات التقاعد والضمانات الموحدة

1,000

1,000

5

45-50

1,005

1,005

إجمالي الدين
صافي الدين

1,000

800

5

50

1,005

850

ملحوظات

تُحســب المســاهمات المحتســبة التــي يدفعهــا صاحــب العمــل نيابــة عــن الموظفيــن ومقدارهــا 50 باعتبارهــا القيمــة المتبقيــة مــن قيمــة الميزانيــة   •
التدفقــات  ناقــص  الدفــع )-45(  المنافــع مســتحقة  ناقــص  االفتتاحيــة )1000(  العموميــة  الميزانيــة  ناقــص قيمــة  الختاميــة )1005(  العموميــة 

االقتصاديــة األخــرى )صفــر(. وفــي هــذا المثــال ال يقــوم الموظفــون بدفــع أي مســاهمات.   

يرتفــع مجمــوع إجمالــي الديــن مــن 1000 إلــى 1005 نتيجــة الحتســاب المســاهمات االجتماعيــة مســتحقة الدفــع )50( والمنافــع مســتحقة الدفــع   •
)45(. ويرتفــع صافــي الديــن مــن 800 إلــى 850 نتيجــة النخفــاض العملــة والودائــع )45( وصافــي االرتفــاع البالــغ 5 فــي خصــوم منافــع التقاعــد 

المســتقبلية.

اإلطار 4-18: المعالجة اإلحصائية لنظم معاشات التقاعد غير الممولة غير المستقلة
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إحصاءات دين القطاع العام - مرشد لمعديها ومستخدميها

تكــون شــركة عامــة، وترتبــط بإصاحــات نظــم معاشــات التقاعــد 

أو بعمليــات خصخصــة الشــركات العامــة. وقــد يكــون الهــدف 

هــو اكتســاب شــركة عامــة للقــدرة التنافســية وزيــادة جاذبيتهــا 

الماليــة عــن طريــق حــذف التزامــات معاشــات التقاعــد القائمــة 

مــن الميزانيــة العموميــة للشــركة العامــة. ويتحقــق هــذا الهــدف 

مــن خــال تحمــل الحكومــة لالتزامــات المعنيــة مقابــل قيــام 

وإذا  القيمــة.  بنفــس  نقديــة  مدفوعــات  بــأداء  العامــة  الشــركة 

لــم تكــن قيمــة المدفوعــات النقديــة مســاوية لالتزامــات التــي 

ــى  ــد تحويــل رأســمالي مــن الحكومــة إل يَّ قَ تتحملهــا الحكومــة، يُ

الشــركة العامــة مقابــل هــذا الفــرق. 

)الحكومــة(  لالتزامــات  المتحمــل  الطــرف  ــد  يِّ قَ ويُ  137-4

)قيــد  التقاعــد  معاشــات  مقابــل  الديــن  التزامــات  فــي  ارتفاعــا 

ــي صــورة عملــة وودائــع  ــي األصــول الماليــة ف دائــن(، وارتفاعــا ف

إلــى  رأســمالي  تحويــل  صــورة  فــي  ومصروفــات  مديــن(،  )قيــد 

ــد الشــركة العامــة انخفاضــا  يِّ الشــركة العامــة )قيــد مديــن(. وتُقَ

مديــن(،  )قيــد  التقاعــد  معاشــات  مقابــل  الديــن  التزامــات  فــي 

وانخفاضــا فــي األصــول الماليــة فــي صــورة عملــة وودائــع )قيــد 

دائــن(، وإيــرادات فــي صــورة تحويــل رأســمالي مــن الحكومــة )قيــد 

مديــن(. 

التزامــات  بقيمــة  الحكومــة  ديــن  إجمالــي  4-138 ويرتفــع 

معاشــات التقاعــد التــي تتحملهــا، ويرتفــع صافــي الديــن بمــا 

يعــادل قيمــة التحويــل الرأســمالي. وتنخفــض القيمــة الصافيــة 

والقيمــة الماليــة الصافيــة بمقــدار قيمــة التحويــل الرأســمالي. 

التزامــات  بقيمــة  العامــة  الشــركة  ديــن  إجمالــي  وينخفــض 

معاشــات التقاعــد التــي تتحملهــا الحكومــة، وينخفــض صافــي 

مــن  الرأســمالي. ويرتفــع كل  للتحويــل  الديــن بقيمــة مســاوية 

القيمــة الصافيــة والقيمــة الماليــة الصافيــة بمــا يعــادل قيمــة 

التحويــل الرأســمالي.   

13- اإلقراض المشتق لألموال المقترضة

أ- التعريف

ــراض المشــتق لألمــوال المقترضــة  4-139 يشــير اإلق

إلــى قيــام وحــدة مؤسســية مقيمــة “A” )عــادة الحكومــة 

مؤسســية  )وحــدات(  وحــدة  مــن  باالقتــراض  المركزيــة( 

أخــرى “B” )عــادة وحــدة غيــر مقيمــة(، ثــم تقــوم بإقــراض 

حصيلــة  هــذا القــرض إلــى وحــدة )وحــدات( مؤسســية 

الحكومــات  أو  الواليــات  حكومــات  “C”)عــادة  ثالثــة 

المحليــة، أو شــركة (شــركات) عامــة، بحيــث يكــون مــن 

المفهوم أن الوحدة “A” تكتســب مطالبة مالية فعلية 

ــراض أمــوال مقترضــة مدفوعــا  ــى الوحــدة “C”. ويكــون إق عل

بعــدة عوامــل، مثــل:

ــراض  ــى االقت • قــد تكــون الوحــدة المؤسســية “A” قــادرة عل
اقتــراض  شــروط  مــن  أفضــل  بشــروط   ”B“ الوحــدة  مــن 

.”B“ الوحــدة  مــن   ”C“ الوحــدة 

• أو قــدرة الوحــدة المؤسســية “C” علــى االقتــراض محــدودة 
األجنبــي؛  للنقــد  المنظمــة  القواعــد  مثــل  عوامــل  بفعــل 

ــى االقتــراض مــن  والوحــدة “A” هــي وحدهــا القــادرة عل

غيــر مقيميــن. 

األقــل(  ــى  )عل المشــتق  اإلقــراض  عــن  وينتــج   140-4

إحــدى  تــوازن  أن  ينبغــي  مطالبتــان ماليتــان منفصلتــان. وال 

المطالبتيــن المطالبــة األخــرى فــي إحصــاءات ماليــة الحكومــة 

 ”A“ المؤسســية  فالوحــدة  العــام؛  القطــاع  ديــن  وإحصــاءات 

 ،”B“ )الوحــدات(  للوحــدة  مســتحقة  ديــن  التزامــات  تتحمــل 

بينمــا الوحــدة )الوحــدات( “C” تتحمــل التزامــات ديــن مســتحقة 

الفقــرة 145-4(.  “A”، والتــي يجــوز توحيدهــا )راجــع  للوحــدة 

الماليــة  )والمطالبــات  المذكــورة  الديــن  التزامــات  ــف  نَّ وتُصَ

المقابلــة( كخصــوم محليــة أو خارجيــة حســب إقامــة الوحدتيــن 

التوالــي.    ــى  عل  ،”C“ و   ”B“ المؤسســية  )الوحــدات( 

ب- المعالجة اإلحصائية لإلقراض المشتق 

لألموال المقترضة

التــي   ،”A“ إذا كانــت الوحــدة المؤسســية المقيمــة   141-4

تقــرض األمــوال المقترضــة إلــى الوحــدة )الوحــدات( “C”، تحصــل 

 ،”C“ )الوحــدات(  الوحــدة  ــى  عل فعليــة  ماليــة  مطالبــة  ــى  عل

محــل  ــى  عل المشــتق  لإلقــراض  اإلحصائيــة  المعالجــة  تعتمــد 

الوحــدة  تقتــرض منهــا  التــي  الدائنــة  )الجهــات(  الجهــة  إقامــة 

إقامــة  محــل  ــى  عل وكذلــك   ،)”B“ )الوحــدات(  الوحــدة  )أي   ”A“
األمــوال   ”A“ الوحــدة  تقرضهــا  التــي   ”C“ )الوحــدات(  الوحــدة 

الجــدول 2-4.  يلخصــه  الــذي  النحــو  ــى  عل المقترضــة، 

 ”A“ المؤسســية  الوحــدة  ديــن  التزامــات  ــف  نَّ وتُصَ  142-4

المســتحقة للوحــدة )الوحــدات( “B” حســب نــوع األداة )األدوات( 

ذات الصلــة: وعــادة مــا يكــون هــذا االقتــراض فــي صــورة قــروض 

ديــن  التزامــات  ترتفــع  الحــاالت،  هــذا  وفــي  ديــن.  ســندات  و/أو 

الوحــدة “A” فــي صــورة قــروض و/أو ســندات ديــن )قيــد دائــن( 

حــدوث  مــع   ،”B“ )الوحــدات(  الوحــدة  مــن  لاقتــراض  نتيجــة 

 ”A“ ارتفــاع مقابــل )قيــد مديــن( فــي األصــول الماليــة للوحــدة

فــي صــورة عملــة وودائــع. وتــؤدي هــذه األحــداث إلــى ارتفــاع مركــز 

إجمالــي ديــن الوحــدة “A”، بينمــا ال يطــرأ أي تغييــر علــى مركــز 

صافــي الديــن لديهــا. 

4-143 والتزامــات ديــن الوحــدة )الوحــدات( “C” المســتحقة 

المقترضــة،  لألمــوال  المشــتق  لإلقــراض  نتيجــة   ،”A“ للوحــدة 

الجدول 4-2: ملخص المعالجة اإلحصائية 

”A“ لإلقراض المشتق من الوحدة المؤسسية

1- الوحدة “A” تقترض 
”B“ )من الوحدة )الوحدات

حسب محل إقامة الوحدة )الوحدات( 

“B”، تتحمل الوحدة “A” التزام دين 
محلي/خارجي مستحقا للوحدة 

)الوحدات( “B”. )وتنشأ للوحدة )الوحدات( 

“B” مطالبة مالية محلية/خارجية 
  .)”A“ على الوحدة

2- الوحدة “A” تقرض 

األموال المقترضة إلى 

”C“ )الوحدة )الوحدات

حسب محل إقامة الوحدة )الوحدات( 

“C”، تنشأ للوحدة “A” مطالبة مالية 
محلية/خارجية على الوحدة )الوحدات( 

“C”. )وتنشأ على الوحدة )الوحدات( 
“C” مطالبة مالية محلية/خارجية 

.)”A“ مستحقة للوحدة
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 ،”B“ تقتــرض 100 مــن حكومــة أجنبيــة ”A“ يوضــح المثــال التالــي المعالجــة اإلحصائيــة لإلقــراض المشــتق ألمــوال مقترضــة. وحــدة الحكومــة العامــة

ــدَّد الفائــدة علــى أســاس ســنوي  سَ ــدَّد القــرض الخارجــي علــى 5 ســنوات بينمــا تُ سَ وتقــرض هــذه األمــوال المقترضــة إلــى شــركة عامــة مقيمــة “C”. ويُ

بمعــدل 5%. وكل عــام، تــؤدي الشــركة العامــة مدفوعــات )23.1( مقابــل اســتهاك القــرض الخارجــي. وألغــراض التبســيط، يُفتــرض عــدم حــدوث أي تدفقــات 

ــة لــكل مــن الحكومــة العامــة والشــركة  ــد مراكــز األرصــدة والتدفقــات التالي ــرات أســعار الصــرف(. ويعــرض المثــال طريقــة قي اقتصاديــة أخــرى )مثــل تغي

العامــة فــي الســنة 1.      

الشركة العامةالحكومة العامة

الميزانية 
العمومية 
المعامالتاالفتتاحية

تدفقات 
اقتصادية 

أخرى

الميزانية 
العمومية 
الختامية

الميزانية 
العمومية 
المعامالتاالفتتاحية

تدفقات 
اقتصادية 

أخرى

الميزانية 
العمومية 
الختامية

5اإليرادات  
الفائدة على القرض الممنوح 

5للشركة العامة  )c(
5المصروفات  5  

فوائد على قروض خارجية
فوائد على قروض من الحكومة

5  )d(
5  )c(

القيمة الصافية/صافي الرصيد 
-5صفرصفرالتشغيلي  5-

األصول غير المالية

القيمة المالية الصافية/صافي 
-5صفرصفراإلقراض )+( /صافي االقتراض )-(  5-

األصول المالية
العملة والودائع    
العملة والودائع    

العملة والودائع 
العملة والودائع 

قرض للشركة العامة 
قرض للشركة العامة 
)الفائدة المستحقة( 
قرض للشركة العامة 

)سداد القرض(

81.9  
100  )a(
100-  )b(
23.1  )e(
23.1-  )f(
100  )b(

5  )c(

23.1-  )e(

81.9
صفر

81.9

76.9  
100  )b(

1-  )e(

76.9
76.9

الخصوم
القرض الخارجي

القرض الخارجي )الفائدة 
المستحقة( 

القرض الخارجي )سداد القرض(
القرض من الحكومة 

القرض من الحكومة )الفائدة 
المستحقة(

القرض من الحكومة )سداد القرض(

81.9  
100  )a(
5  )d(
23.1-  )f(

81.9
81.9

81.9  

100  )b(

5  )c(
23.1- )e(

81.9

81.9

إجمالي الدين 
صافي الدين

81.9  
صفر

81.9
صفر

81.9  
5  

81.9
5

ملحوظات

ترتفع األصول المالية للحكومة في صورة العملة والودائع بمقدار a( 100( نتيجة الرتفاع التزامات الدين الخارجي )a( بمقدار 100.    •
ــي( المقــدم للشــركة العامــة )b(. وترتفــع  ــي صــورة العملــة والودائــع بمقــدار b( 100( نتيجــة للقــرض )المحل تنخفــض األصــول الماليــة الحكوميــة ف  •
األصــول الماليــة للشــركة العامــة فــي صــورة العملــة والودائــع بمقــدار b( 100( نتيجــة الرتفــاع التزامــات ديــن الشــركة العامــة المســتحقة للحكومــة 

 .)b( العامــة

ــى القــرض الخارجــي الــذي حصلــت عليــه الحكومــة مــن  ــى القــرض المحلــي مــن الحكومــة للشــركة العامــة، وعل تُســتحق فائــدة مقدارهــا c( 5( عل  •
 .)d( األجنبيــة  الحكومــة 

تــؤدي الشــركة العامــة مدفوعــات ســنوية مقدارهــا 23.10 لســداد القــرض المحلــي الــذي حصلــت عليــه مــن الحكومــة العامــة. ونتيجــة لذلــك، ينخفــض   •
التــزام ديــن الشــركة العامــة المســتحق للحكومــة العامــة بمقــدار e( 23.1(، وتنخفــض أصولهــا الماليــة فــي صــورة العملــة والودائــع بمقــدار 23.1. 

  .)e( 23.1 وترتفــع العملــة والودائــع لديهــا بمقــدار )e( 23.1 ــى الشــركة العامــة بمقــدار وتنخفــض مطالبــة الحكومــة العامــة عل

تــؤدي الحكومــة العامــة مدفوعــات ســنوية مقدارهــا 23.1 لســداد القــرض الخارجــي الــذي حصلــت عليــه مــن الحكومــة األجنبيــة. ونتيجــة لذلــك،   •
 .)f(23.1 بمقــدار  والودائــع  العملــة  الماليــة:  أصولهــا  وتنخفــض   )f(  23.1 بمقــدار  األجنبيــة  للحكومــة  المســتحق  الحكومــة  ديــن  التــزام  ينخفــض 

الســنة 1 ولكــن صافــي دينهــا ال يتغيــر نتيجــة لاقتــراض  فــي نهايــة  العامــة يبلــغ 81.9  الحكومــة  )الخارجــي( علــى  الديــن  التزامــات  إجمالــي   •
ــى الشــركة العامــة يبلــغ 81.9 فــي نهايــة الســنة 1، وصافــي دينهــا  ــي( عل ــي التزامــات الديــن )المحل واإلقــراض المشــتق لألمــوال المقترضــة. وإجمال

 .)76.9 – يبلــغ 5 )81.9 

اإلطار 4-19: المعالجة اإلحصائية لإلقراض المشتق ألموال مقترضة 
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ترتفــع  أخــرى،  وبعبــارة  قــرض.  صــورة  فــي  تكــون  مــا  عــادة 

نتيجــة  دائــن(  )قيــد   ”C“ المؤسســية  الوحــدة  ديــن  التزامــات 

)قيــد  ارتفــاع مقابــل  مــع حــدوث   ،”A“ الوحــدة  مــن  لاقتــراض 

عملــة  صــورة  فــي   ”C“ للوحــدة  الماليــة  األصــول  فــي  مديــن( 

وودائــع. وينتــج عــن هــذه األحــداث ارتفــاع مركــز إجمالــي ديــن 

الوحــدة “C”، ولكــن ال يطــرأ أي تغييــر علــى مركــز صافــي الديــن 

لديهــا.

للوحــدة  مديــن(  )قيــد  الماليــة  األصــول  وترتفــع   144-4

أمــوال  إقــراض  نتيجــة  مثــا(  )كالقــروض   ”A“ المؤسســية 

ــي صــورة  ــة ف مقترضــة للوحــدة “C” وتنخفــض أصولهــا المالي

ــى مركــز  دائــن(. وال تؤثــر هــذه األحــداث عل )قيــد  عملــة وودائــع 

 .”A“ ــي الديــن للوحــدة المؤسســية ــي الديــن ومركــز صاف إجمال

 ”C“ المؤسســية  )الوحــدات(  الوحــدة  كانــت  وإذا   145-4

ــي، أو مجموعــة  ــس القطــاع، أو القطــاع الفرع مصنفــة ضمــن نف

المذكــورة  الديــن  التزامــات  تُلغــى   ،”A“ الوحــدة  مثــل  الوحــدات 

ــى  عل البيانــات،  توحيــد  عنــد  المقابلــة(  الماليــة  )والمطالبــة 

الثامــن.  الفصــل  فــي  شــرحه  الــوارد  النحــو 

الديــن  التزامــات  مــن  التــزام  كل  اســتهاك  ــد  يَّ قَ ويُ  146-4

تظهــر  التــي  الوحــدة  دفاتــر  فــي  المقابلــة(  الماليــة  )واألصــول 

التزامــات الديــن فــي ميزانيتهــا العموميــة. ومــن ثــم، إذا كانــت 

 ،”B“ مســتحقة للوحــدة ”A“ هنــاك التزامــات ديــن علــى الوحــدة

فــي  خارجيــا(  يكــون  مــا  )وعــادة  الخصــم  هــذا  اســتهاك  ــد  يَّ قَ يُ

دفاتــر الوحــدة “A” )قيــد مديــن( حتــى فــي حالــة إقــراض هــذه 

التزامــات  اســتهاك  ويــؤدي   .”C“ للوحــدة  المقترضــة  األمــوال 

إلــى   ”B“ للوحــدة  المســتحقة   ”A“ المؤسســية  الوحــدة  ديــن 

مركــز  يظــل  بينمــا   ”A“ الوحــدة  ديــن  إجمالــي  مركــز  تحســن 

تغييــر.    لديهــا دون  الديــن  صافــي 

الوحــدة  ديــن  التزامــات  اســتهاك  ــد  يَّ قَ يُ وبالمثــل،   147-4

المؤسســية “C” )محليــة عــادة( المســتحقة للوحــدة “A” )قيــد 

ــد الوحــدة “A” انخفاضــا  يِّ مديــن( فــي دفاتــر الوحــدة “C”. وتُقَ

ــى الوحــدة  )قيــدا دائنــا( فــي مطالباتهــا الماليــة )المحليــة( عل

 ”C“ ويــؤدي اســتهاك التزامــات ديــن الوحــدة المؤسســية .”C“
الديــن  إجمالــي  مركــز  تحســن  إلــى   ”A“ للوحــدة  المســتحقة  

لــدى الوحــدة “C”، بينمــا يظــل مركــز صافــي الديــن لديهــا دون 

تغييــر. وال يتأثــر مركــز إجمالــي الديــن أو مركــز صافــي الديــن 

ــى  لــدى الوحــدة المؤسســية “A” بإطفــاء مطالبتهــا الماليــة عل

قــرض  صــورة  فــي  مالــي  أصــل  لمبادلــة  نظــرا   ،”C“ الوحــدة 

مقابــل عملــة وودائــع. 

المعالجــة  ــى  عل مثــاال   19-4 اإلطــار  ويعــرض   148-4

ثــم  المقترضــة،  لألمــوال  المشــتق  لإلقــراض  اإلحصائيــة 

الحقــا.   اســتهاكها 

14- مراكز األرصدة والتدفقات ذات الصلة مع صندوق 

النقد الدولي

األرصــدة  مراكــز  بإيجــاز  القســم  هــذا  يصــف   149-4

األعضــاء  للبلــدان  والخصــوم  الماليــة  األصــول  فــي  والتدفقــات 

بإحصــاءات  ارتباطهــا  مــن حيــث  الدولــي،  النقــد  مــع صنــدوق 

ــى معــدي بيانــات الديــن  ديــن القطــاع العــام. فيتعيــن بدايــة عل

يســجلون تحتهــا  التــي  العــام  القطــاع  )وحــدات(  تحديــد وحــدة 

النقــد  صنــدوق  مــع  الصلــة  ذات  والتدفقــات  األرصــدة  مراكــز 

الماليــة  األصــول  فــي  والتدفقــات  األرصــدة  ومراكــز  الدولــي. 

والخصــوم للبلــدان األعضــاء مــع صنــدوق النقــد الدولــي عــادة 

ــد ضمــن حســابات وحــدة القطــاع العــام التــي تحددهــا  يَّ مــا تُقَ

العضــو.  البلــد  فــي  والمؤسســية  القانونيــة  الترتيبــات 

4-150 ويُجــري صنــدوق النقــد الدولــي معاماتــه مــع البلــد 

العضــو مــن خــال الوكيــل المالــي وجهــة اإليــداع: 

المعامــات  إلجــراء  ماليــا  وكيــا  يعيــن  عضــو  بلــد  كل   •
العضــو.52 عــن  نيابــة  الدولــي  النقــد  صنــدوق  مــع  الماليــة 

ــى كل عضــو تعييــن مصرفــه المركــزي  • كذلــك يُشــترط عل
ــي مــن عملــة  ــد الدول ــدوق النق ــازات صن ــداع لحي كجهــة إي

يكــون  األعضــاء،  البلــدان  معظــم  وفــي  العضــو.53  البلــد 

البنــك المركــزي هــو الوكيــل المالــي وجهــة اإليــداع.  

البلــدان  حصــص  التاليــة  األقســام  وتناقــش   151-4

احتياطياتهــا  ومراكــز  الدولــي،  النقــد  صنــدوق  فــي  األعضــاء 

عليهــا  تحصــل  التــي  التعويضيــة  والفائــدة  الصنــدوق،  فــي 

اإلدارة  لمدفوعــات  تســتخدمه  الــذي  والحســاب  الصنــدوق،  مــن 

مــن  رقــم 2«(، ومخصصاتهــا وحيازاتهــا  الصنــدوق  )»حســاب 

الخاصــة.  الســحب  حقــوق 

أ- الحصص

النقــد  صنــدوق  فــي  عضــو  بلــد  لــكل  ــص  تُخَصًّ  152-4

ــى عضويتــه. والحصــة  ــد االنضمــام إل ــي حصــة معينــة عن الدول

ــوَّم بحقــوق الســحب الخاصــة،  هــي االكتتــاب فــي رأس المــال، تُقَ

ــي عنــد  ــد عضــو لصنــدوق النقــد الدول ويجــب أن يســددها كل بل

االنضمــام إليــه وتتألــف مــن مكوّنيــن:

• مكــوِّن النقــد األجنبــي: يتعيــن علــى كل عضــو أن يدفــع 
أو  الخاصــة  الســحب  بوحــدات حقــوق  مــن حصتــه   %25

بعمات أجنبية مقبولة من الصندوق. ويمثل هذا الجزء 

البالغــة نســبته 25% أحــد عناصــر األصــول االحتياطيــة 

االحتياطــي«.  »شــريحة  بأنــه  ويُعــرف  العضــو  للبلــد 

ــدرج االكتتــاب بهــذا الجــزء فــي حســابات وحــدة القطــاع  ويُ

الماليــة  فــي األصــول  ارتفاعــا  العــام كمعاملــة تتضمــن 

شــريحة  مركــز  أي  وودائــع،  عملــة  صــورة  فــي  الخارجيــة 

االحتياطــي، وهــي مطالبــة علــى صنــدوق النقــد الدولــي 

الماليــة  فــي األصــول  انخفــاض مســاٍو  )مديــن(، يوازنهــا 

القائمة54)دائــن(. الخارجيــة 

52 الوكيــل املــايل قــد يكــون اخلزانــة )وزارة املاليــة( أو البنــك املركــزي أو 

مؤسســة النقــد الرســمية، أو صنــدوق التثبيــت أو أي هيئــة مشــابهة أخــرى لــدى 

البلــد العضــو. وال يمكــن لصنــدوق النقــد الــدويل التعامــل إال مــع الوكيــل املــايل 

املعيــن أو مــن خالــه.  

53 إذا مل يكــن لــدى البلــد العضــو بنــك مركــزي، يمكــن تعييــن مؤسســة نقديــة 

أو بنــك جتــاري يقبــل بــه صنــدوق النقــد الــدويل كجهــة اإليــداع. 

54 نوع األداة يختلف.
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• مكــوِّن العملــة المحليــة: أمــا الجــزء اآلخــر مــن الحصــة 
ــد  والبالغــة نســبته 75% فهــو مســتحق الدفــع بعملــة البل

العضــو المحليــة فــي جهــة اإليــداع المحــددة. ويكون الدفع 

رقــم 1 ورقــم  الصنــدوق  المحليــة )حســابا  بالعملــة  إمــا 

ــد فــي حســاب الصنــدوق  يَّ قَ 2( أو بإصــدار ســند إذنــي )يُ

 1 رقــم  الصنــدوق  حســاب  ويُســتخدم  الماليــة(.  لــألوراق 

الشــراء  )مثــل عمليــات  التشــغيلية  الصنــدوق  لمعامــات 

وإعــادة الشــراء(، ويجــوز إجــراء تحويــات صغيــرة مــن هــذا 

لســداد  يُســتخدم  الــذي   2 رقــم  الحســاب  إلــى  الحســاب 

الصنــدوق  يتحملهــا  التــي  المحليــة  اإلداريــة  النفقــات 

قابلــة  اإلذنيــة  الســندات  وتكــون  العضــو.  البلــد  بعملــة 

إلــى نقــد عنــد طلــب الصنــدوق. وال يقيــد ذلــك  للتحويــل 

ــد بالعملــة المحليــة فــي حســابات  الجــزء مــن حصــة البل

وحــدة القطــاع العــام إال بالنســبة للحســاب رقــم 2 )راجــع 

ــى  عل وال  اإليــداع  حســاب  ــى  عل فوائــد  تدفــع  وال  أدنــاه(. 

الســند اإلذنــي.

4-153 وتُجــرى مراجعــات دوريــة لحجــم حصــص البلــدان 

ــد المعامــات التــي تعكــس التغيــر  األعضــاء فــي الصنــدوق. وتُقيَّ

فــي حصــة البلــد العضــو بنفــس الطريقــة المســتخدمة فــي القيــد 

عنــد دفــع حصــة االكتتــاب فــي البدايــة. 

ب- مركز االحتياطي في صندوق النقد الدولي

صنــدوق  فــي  مــا  لبلــد  االحتياطــي  مركــز  يعــادل   154-4

النقــد الدولــي مجمــوع مركــز شــريحة االحتياطــي مضافــا إليــه 

شــراء  أو  اقتــراض  اتفاقيــة  )بموجــب  للصنــدوق  مديونيــة  أي 

متاحــا  ويكــون  العامــة«  المــوارد  »حســاب  فــي  إذنــي(  ســند 

ــى تفاصيــل إضافيــة،  بصــورة فوريــة للبلــد العضــو )لاطــاع عل

ميــزان  دليــل  مــن  السادســة  الطبعــة  فــي  الفقــرة 85-6  راجــع 

شــريحة  وتمثــل  الدولــي(.  االســتثمار  ووضــع  المدفوعــات 

ــر المشــروط مــن  ــي الســحب غي ــد العضــو ف االحتياطــي حــق البل

األجنبــي  النقــد  مكــون  دفــع  خــال  مــن  ينشــأ  وهــو  الصنــدوق، 

فــي حصــة االكتتــاب، مضافــا إليــه الزيــادات )التخفيضــات( مــن 

البلــد العضــو والتــي  )إعــادة شــراء( عملــة  خــال عمليــات بيــع 

مــوارد  اســتخدام  ــى  عل الطلــب  لتلبيــة  الصنــدوق  بهــا  يقــوم 

الصنــدوق مــن بلــدان أعضــاء أخــرى فــي حاجــة لتمويــل موازيــن 

مدفوعاتهــا. ويشــكل مركــز كل عضــو فــي شــريحة االحتياطــي 

ــة  ــة )األصــول المالي ــدوق جــزءا مــن أصولــه االحتياطي ــي الصن ف

الخارجيــة(.

شــريحة  اســتخدام  العضــو  للبلــد  يتســنى  وحتــى   155-4

ــي الخاصــة بــه لــدى الصنــدوق، يجــب أن يقــدم بيانــا  االحتياط

باحتياجاتــه لتمويــل ميــزان المدفوعــات وأن يقــوم بشــراء نقــد 

أجنبي من الصندوق مقابل عملته المحلية. ويتم دفع العملة 

ــي، فــي حســاب الصنــدوق رقــم 1  المحليــة، بقيمــة النقــد األجنب

إصــدار  مــن خــال  أو  العضــو،  البلــد  فــي  المركــزي  البنــك  لــدى 

ســند إذنــي لصنــدوق النقــد الدولــي يقيــد فــي حســاب الصنــدوق 

ــي حســابات وحــدة القطــاع  ــد المعاملــة ف لــألوراق الماليــة. وتقي

العــام كانخفــاض فــي األصــول الماليــة الخارجيــة للبلــد العضــو 

فــي صــورة عملــة وودائــع )أي مركــز البلــد العضــو فــي شــريحة 

األصــول  فــي  زيــادة  توازنــه  الــذي  الصنــدوق(،  فــي  االحتياطــي 

فــي  األداة  نــوع  اختــاف  )اي  العضــو  للبلــد  الخارجيــة  الماليــة 

مكونــات األصــول الخارجيــة(.

ج- االئتمان والقروض من صندوق النقد الدولي

4-156 يجــوز للبلــد العضــو االســتفادة مــن االئتمــان المتــاح 

التــي يقدمهــا مــن مــوارد  القــروض الميســرة  مــن الصنــدوق أو 

الصناديــق االســتئمانية التــي يديرهــا )لتوفيــر التمويــل للبلــدان 

منخفضــة الدخــل( للحصــول علــى مزيــد مــن النقــد األجنبــي مــن 

الصنــدوق. واالســتفادة مــن االئتمــان المتــاح مــن الصنــدوق أو 

الــذي  العضــو  البلــد  أن  أي   — النتيجــة  نفــس  تحقــق  قروضــه 

ــى النقــد األجنبــي  يدخــل فــي مثــل هــذه االتفاقــات يحصــل عل

ويتــم  الشــروط.  مــن  اســتيفاء مجموعــة  ــى  عل الموافقــة  مقابــل 

فــي  الصنــدوق  مــن  الميســرة  والقــروض  االئتمــان  تصنيــف 

فــي صــورة  العــام كخصــوم خارجيــة  القطــاع  حســابات وحــدة 

مــن  النوعيــن  هذيــن  تنفيــذ  أســلوب  اختــاف  رغــم  قــروض، 

االتفاقــات:

• القــروض الميســرة يترتــب عليهــا اقتــراض البلــد العضــو 
نقــد أجنبــي مــع االلتــزام بالســداد. وال يؤثــر مثــل هــذا النــوع 

مــن القــروض فــي حســاب الصنــدوق رقــم 1.

مــن  المقــدم  لائتمــان  العضــو  البلــد  اســتخدام  وعنــد   •
الصنــدوق  مــن  أجنبيــا  نقــدا  »يشــتري«  فإنــه  الصنــدوق 

االئتمــان  اســتخدام  ويســجل  المحليــة.  عملتــه  مقابــل 

القــروض  خصــوم  بنــد  تحــت  الصنــدوق  مــن  المقــدم 

ــوق الســحب  ــد العضــو )بوحــدات حق ــى البل المســتحقة عل

العــام، انعكاســا  القطــاع  الخاصــة( فــي حســابات وحــدة 

لطبيعــة المعاملــة االقتصاديــة. وتُطفــأ الخصــوم بموجــب 

اتفاقــات االئتمــان مــع الصنــدوق عندمــا يســتخدم البلــد 

عملتــه  شــراء«  »إعــادة  أجــل  مــن  أجنبيــا  نقــدا  العضــو 

المحليــة.

مــن  المتــاح  االئتمــان  مــن  لاســتفادة  وبالنســبة   157-4

للبلــد  المحليــة  العملــة  قيمــة  تغيــر  حالــة  فــي  الصنــدوق، 

العضــو مقابــل وحــدة حقــوق الســحب الخاصــة، فــإن »مدفوعــات 

ــى القيمــة« تــؤدى مــرة كل عــام بالعملــة المحليــة  الحفــاظ عل

فــي الحســاب رقــم 1، والحســاب رقــم 2 وحســاب األوراق الماليــة 

ــى مســتوى ثابــت مــن الخصــوم بوحــدات الســحب  للحفــاظ عل

حقــوق  بوحــدات  مقومــة  الخصــوم  هــذه  ألن  ونظــرا  الخاصــة. 

ــد  الســحب الخاصــة، فــإن مدفوعــات الحفــاظ علــى القيمــة ال تُقيّ

كمكاســب/ وإنمــا  المركــزي،  البنــك  فــي حســابات  كمعامــات 

العملــة  تُســتخدم  عندمــا  التقييــم(  )إعــادة  الحيــازة  خســائر 

. الحســاب  وحــدة  باعتبارهــا  المحليــة 

4-158 عندمــا ينقــل البنــك المركــزي متحصــات االقتــراض 

مــن صنــدوق النقــد الدولــي إلــى وحــدة حكومــة عامــة: 

• تنشــأ للبنك المركزي مطالبة مالية محلية )قرض( على 
وحــدة الحكومــة العامــة وينشــأ التــزام ديــن محلــي يتعيــن 

علــى الحكومــة العامــة ســداده )أصــل الديــن والفائــدة(. 

ــى البنــك المركــزي  • ينشــأ التــزام ديــن خارجــي يتعيــن عل
ســداده، وقــد يســتخدم مدفوعــات خدمــة الديــن التــي تــرد 

مــن وحــدة الحكومــة العامــة لهــذا الغــرض. 



94

إحصاءات دين القطاع العام - مرشد لمعديها ومستخدميها

د- الفائدة التعويضية

4-159 يدفع الصندوق لبلدانه األعضاء »فائدة تعويضية« 

اســتنادا  أســاس ربــع ســنوي  ــى  الخاصــة( عل الســحب  )بحقــوق 

باســتثناء  االحتياطــي،  شــريحة  فــي  البلــدان  هــذه  مراكــز  إلــى 

جــزء صغيــر مرتبــط بمدفوعــات حصــص جــرت ســابقًا بالذهــب 

هــي بمثابــة مــوارد للصنــدوق ال تترتــب عليهــا فوائــد. وينبغــي 

ــى أســاس  تصنيــف هــذه الفائــدة التعويضيــة كدخــل فائــدة عل

ــي  ــرادات( لوحــدة القطــاع العــام، توازنهــا زيــادة ف االســتحقاق )إي

ــي صــورة عملــة وودائــع.  ــة ف ــة الخارجي األصــول المالي

هـ- حساب الصندوق رقم 2

الصنــدوق  يســتخدم  مناقشــته،  ســبق  لمــا  وفقــا   160-4

الحســاب رقــم 2 لســداد المدفوعــات اإلداريــة، وينعكــس كخصــم 

المعامــات  وتقيــد  العــام.   القطــاع  وحــدة  حســابات  فــي 

أو  زيــادة  باعتبارهــا   2 رقــم  الحســاب  بنــود  ــى  عل المشــتملة 

انخفــاض فــي هــذه الخصــوم ويتــم موازنتهــا بمصــدر األمــوال 

)فــي حالــة الزيــادة( أو اســتخدام األمــوال )فــي حالــة االنخفــاض(. 

رقــم  الحســاب  مــن  أمــوال  بتحويــل  الصنــدوق  يقــوم  فعندمــا 

العــام  القطــاع  تبيــن حســابات وحــدة  رقــم 2  الحســاب  إلــى   1

)أي  العضــو  للبلــد  االحتياطــي  شــريحة  فــي  زيــادة  حــدوث 

العملــة والودائــع(. وتعكــس هــذه الزيــادة تخفيضــا فــي حيــازات 

الصنــدوق مــن عملــة البلــد العضــو فــي الحســاب رقــم 1 وتوازنــه 

زيــادة فــي خصــوم البلــد العضــو المتعلقــة بالعملــة والودائــع.

و- حقوق السحب الخاصة

احتياطيــة  أصــول  هــي  الخاصــة  الســحب  حقــوق   161-4

ــي فــي عــام 1969، وتديرهــا  دوليــة أنشــأها صنــدوق النقــد الدول

والمطالبــة  الصنــدوق  فــي  الخاصــة  الســحب  حقــوق  إدارة 

حســاباتها  تبقــي  أن  الصنــدوق  تأســيس  اتفاقيــة  بموجــب 

مســتقلة تمامــًا عــن حســاب المــوارد العامــة. ويتحمــل األعضــاء 

المشــتركون فــي إدارة حقــوق الســحب الخاصــة أنفســهم مراكــز 

الماليــة  المطالبــات  ألن  ونظــرا  الخصــوم.  أو  الماليــة  األصــول 

ــى األعضــاء فــي نظــام حقــوق الســحب الخاصــة  المســتحقة عل

والخصوم المستحقة لهم تُعزى على أساس تعاوني، تُستخدم 

فئــة شــريك متبــق — غيــر مقيميــن آخريــن- باعتبارهــا الطــرف 
المقابــل لحيــازة وتوزيــع حقــوق الســحب الخاصــة.55

4-162 وتُقَيَّد مخصصات البلد العضو من حقوق السحب 

الخاصــة كمعامــات ضمــن الخصــوم فــي صــورة حقــوق ســحب 

ــجَّل  سَ خاصــة )جــزء مــن إجمالــي ديــن وحــدة القطــاع العــام( ويُ

قيــد مقابــل لحيــازة حقــوق الســحب الخاصــة كأصــول ماليــة. 

وتؤخــذ الحيــازات والمخصصــات مــن حقــوق الســحب الخاصــة 

العــام.  القطــاع  فــي االعتبــار عنــد حســاب صافــي ديــن وحــدة 

الســحب  حقــوق  حيــازة  ــى  عل الفائــدة  مــن  الدخــل  ويُســتحق 

الخاصــة )إيــرادات( ومصروفــات الفائــدة علــى المخصصــات مــن 

حقــوق الســحب الخاصــة علــى أســاس إجمالــي لــكل مــن األصــول 

ــي.        ــى التوال ــة والخصــوم القائمــة، عل المالي

55 راجــع الفصــل الثالــث لاطــاع علــى مناقشــة حــول تصنيــف الطــرف 

القطــاع املؤسســي.  املقابــل حســب 

ــى  4-163 ويمثــل توزيــع حقــوق الســحب الخاصــة دينــا عل

الخاصــة(،  الســحب  حقــوق  إدارة  فــي  المشــترك  )أي  المتلقــي 

حقــوق  حيــازة  وتمثــل  العــام.  القطــاع  ديــن  مــن  جــزءا  ويشــكل 

الســحب الخاصــة جــزءا مــن األصــول الماليــة للقطــاع العــام. ومــع 

هــذا، ال تحــدد النظــم اإلحصائيــة الدوليــة الميزانيــة العموميــة 

التــي ينبغــي قيــد حيــازة وتوزيــع حقــوق الســحب الخاصــة فيهــا 

)كالبنــك المركــزي أو أحــد كيانــات الحكومــة العامــة مثــل وزارة 

الماليــة أو الخزانــة(. ويُعــزى ذلــك إلــى أن هــذه المخصصــات مــن 

ــى البلــدان أعضــاء صنــدوق  حقــوق الســحب الخاصــة تــوزع عل

النقد الدولي المشــتركين في إدارة حقوق الســحب الخاصة في 

ــى أولئــك األعضــاء اتبــاع الترتيبــات القانونيــة  الصنــدوق، وعل

والمؤسســية المحليــة لتحديــد ملكيــة المخصصــات والحيــازات 

ــي القطــاع العــام.  مــن حقــوق الســحب الخاصــة وقيدهــا ف

ــي  4-164 وتكتســب مســألة تحديــد وحــدة القطــاع العــام الت

الســحب الخاصــة  الحيــازات والمخصصــات مــن حقــوق  ــد  يَّ تُقَ

إلحصــاءات  بالنســبة  خاصــة  أهميــة  حســاباتها  ضمــن 

وإذا كانــت  العــام.  القطــاع  ديــون  الحكومــة وإحصــاءات  ماليــة 

ــد فــي الميزانيــة  يَّ المخصصــات مــن حقــوق الســحب الخاصــة تُقَ

العموميــة للحكومــة، فــإن المخصصــات جــزء مــن دين الحكومة 

العامــة. وإذا كانــت المخصصــات مــن حقــوق الســحب الخاصــة 

ليســت  فهــي  المركــزي،  للبنــك  العموميــة  الميزانيــة  فــي  ــد  يَّ تُقَ

جــزءا مــن ديــن الحكومــة العامــة ولكنهــا تظــل جــزءا مــن ديــن 

القطــاع العــام. 

ــى  عل الخاصــة  الســحب  حقــوق  حيــازة  وتقتصــر   165-4

للتحويــل  قابلــة  وهــي  المعتمديــن،56  والمشــاركين  الحائزيــن 

الســحب  حقــوق  مــن  المخصصــات  توزيــع  وقــت  وفــي  بينهــم. 

الخاصــة، تتطابــق المبالــغ المســجلة كمخصصــات )خصــوم( 

ــد  يَّ وحيــازات )أصــول ماليــة( مــن حقــوق الســحب الخاصــة وتُقَ

العــام. ويجــوز  القطــاع  لنفــس وحــدة  العموميــة  الميزانيــة  فــي 

تقــوم  أن  — كحائــز رســمي-  المذكــورة  العــام  القطــاع  لوحــدة 

الســحب  حقــوق  مــن  حيازاتهــا  كل  أو  بعــض  بمبادلــة  الحقــا 

الخاصــة )أصــول ماليــة( مــع حائزيــن رســميين آخريــن مقابــل 

ال  الحالــة،  هــذه  وفــي  الحــر.  للتــداول  قابلــة  )عمــات(  عملــة 

الخاصــة  الســحب  مــن حقــوق  والحيــازات  المخصصــات  تظــل 

وتصبــح  متطابقــة؛  العــام  للقطــاع  العموميــة  الميزانيــة  فــي 

الحيــازات مــن حقــوق الســحب الخاصــة أقــل مــن المخصصــات 

)مثــل  الحــر  لاســتخدام  قابلــة  عمــات  إلــى  لتحويلهــا  نتيجــة 

العملــة والودائــع(. ونتيجــة لذلــك، فــإن الفائــدة مســتحقة الدفــع 

الســحب  حقــوق  مــن  العــام  القطــاع  وحــدة  مخصصــات  علــى 

ــى  عل القبــض  مســتحقة  الفائــدة  مــن  ــى  أعل ســتكون  الخاصــة 

اســتحقاق  ويــؤول  الخاصــة.  الســحب  حقــوق  مــن  حيازاتهــا 

ــى الحيــازات مــن حقــوق الســحب  الفائــدة مســتحقة القبــض عل

الجديــد. الحائــز  إلــى  تــم تبادلهــا  التــي  الخاصــة 

إدارة  البلــدان األعضــاء املشــتركين يف  الــدويل  النقــد  56 يعتبــر صنــدوق 

قــد   ولكــن  اخلاصــة  الســحب  حقــوق  حائــزي  هــم  اخلاصــة  الســحب  حقــوق 

تعتمــد البلــدان األعضــاء ترتيبــات حمليــة خمتلفــة فيمــا يخــص الهيئــات )مثــل 

البنــوك املركزيــة أو وزارات املاليــة أو إدارات اخلزانــة( التــي حتــوز حقــوق 

املقابلــة  اخلاصــة  الســحب  حقــوق  خمصصــات  وحتمــل  اخلاصــة  الســحب 

كخصــوم. كذلــك يصــرح صنــدوق النقــد الــدويل لعــدد حمــدود مــن املؤسســات 

املاليــة الدوليــة بحيــازة حقــوق الســحب اخلاصــة. 
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يصف هذا الفصل جدولين للحصر، وخمسة جداول تفصيلية، 

وجداول التذكرة الستة الموصى بها لعرض مجموعة شاملة 

من إحصاءات ديون القطاع العام.  

ألف- مقدمة

إحصاءات  عرض  حول  إرشادات  الفصل  هذا  يقدم   1-5

اإلحصاءات  بهذه  تتعلق  أخرى  ومعلومات  العام  القطاع  دين 

)البيانات الوصفية(. وتقدم البيانات التي تُعد وفقا للتعاريف 

واإلرشادات التوجيهية المقدمة في الفصول السابقة  وتُعرض 

في شكل هذه الجداول صورة شاملة عن مركز إجمالي الدين 

قطاعاته  من  أي  أو  العام،  القطاع  في  الدين  صافي  ومركز 

 (SDDS) البيانات  لنشر  الخاص  المعيار  ويقدم  الفرعية. 

والنظام العام لنشر البيانات (GDDS) اللذان أعدهما صندوق 

السليمة  الممارسات  حول  اإلرشادات  من  مزيدا  الدولي  النقد 

بيانات  نشر  في  والدورية  الحداثة  مستوى  يخص  فيما 

إحصاءات دين القطاع العام.2،1 

القطاع  دين  إحصاءات  نشر  تصاحب  أن  وينبغي   2-5

المفاهيم  تفسر  وصفية(  )بيانات  منهجية  مالحظات  العام 

والطرق المستخدمة في إعداد البيانات، وتفسر حاالت الخروج 

عن المفاهيم واألساليب المستخدمة في هذا المرشد. وينبغي 

التغطية  إلى نطاق  أن يشير كل جدول عرض بصفة خاصة 

أو  العامة  الحكومة  )كقطاع  الدين  إلحصاءات  المؤسسية 

القطاع العام غير المالي على سبيل المثال(. وينبغي توحيد 

المحدد  المؤسسية  التغطية  الخاصة بنطاق  الدين  إحصاءات 

بشكل مالئم )أي حذف مراكز أرصدة الدين بين الكيانات التي 

توحيد  مسألة  الثامن  الفصل  ويناقش  إحصاءاتها(.  تُعرض 

البيانات. 

http://www.dsbb.imf.org لالطالع  التالي:  الموقع اإللكتروني  1   راجع 

العام لنشر  البيانات، والنظام  الخاص لنشر  المعيار  على تفاصيل حول 

البيانات. 

2   يختلف عرض الدين وفقا لمعاهدة ماستريخت في االتحاد األوروبي 

)الذي يتناوله مرفق هذه الفصل بإيجاز( عن طريقة العرض التي يصفها 

هذا الفصل، ولكن يمكن المطابقة بينهما. 

د  يَّ تُقَ الفصل،  هذا  في  المبينة  العرض  جداول  وفي   3-5

على  السوقية،  والقيمة  االسمية  بالقيمة  الدين  إحصاءات 

 115-2 من  الفقرات  الثاني،  الفصل  في  وصفه  الوارد  النحو 

بالقيمة  الدين  »إجمالي  من  والقصد   3  .138-2 إلى 

أسعار  حسب  الدين  سندات  تقييم  هو  السوقية« 

التقاعد  ومعاشات  التأمين  نظم  وتقييم  السوق، 

لتقييم  المكافئة  للمبادئ  وفقا  الموحدة  والضمانات 

باألسعار  األخرى  الدين  أدوات  كل  وتقييم  السوق، 

بوجه  المتاحة  البدائل  أفضل  تُعتبر  والتي  االسمية 

العرض  أن تحدد جداول  السوقية. وينبغي  ألسعارها  عام 

دائما الحاالت التي تحيد فيها عن مبادئ التقييم المذكورة. 

المجموعة  هي  الفصل  هذا  في  العرض  جداول  وتُعتبر   4-5

أن  ينبغي  التي  العام  القطاع  دون  عن  المعلومات  من  األساسية 

جداول  األساسية  الجداول  هذه  تكمل  أن  ويجوز  البلدان.  تنشرها 

ال  العام  القطاع  دين  إحصاءات  في  مختلفة  جوانب  عن  إضافية 

ويعرض  بلد؛  كل  لظروف  وفقا  وذلك  األساسية  المجموعة  تغطيها 

هذا الفصل في نهايته بعض األمثلة على المعلومات التكميلية. 

باء- جداول العرض

عن  حصر  جدولي  بعرض  المرشد  هذا  يوصي   5-5

إحصاءات دين القطاع العام، وخمسة جداول تفصيلية، وستة 

جداول للتذكرة. وجدوال الحصر هما: 

 إجمالي الدين بالقيمة االسمية والقيمة السوقية )راجع 	•

الجدول 1-5(، 

 إجمالي الدين وصافي الدين بالقيمة االسمية والقيمة 	•

السوقية )راجع الجدول 2-5(. 

إلى  التفصيلية معلومات إضافية  5-6 وتعرض الجداول 

والقيمة  االسمية  بالقيمة  الحصر،  جدوال  يعرضه  ما  جانب 

السوقية: 

”nominal value“وهي  البلدان يستخدم مصطلح   3   يُالحظ أن بعض 

المرشد  هذا   له  يستخدم  مختلف  معنى  على  للداللة  االسمية  القيمة 

مصطلح ”face   value“ وهو »القيمة الظاهرية«.

عرض إحصاءات دين القطاع العام

الفصل

5 
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الدين 	• أداة  ونوع  االستحقاق  أجل  حسب  الدين  إجمالي   

)راجع الجدول 5-3(؛

قَوَّم بها وأجل االستحقاق 	•  إجمالي الدين حسب العملة المُ

)راجع الجدول 5-4(؛

وَّم 	• قَ المُ والعملة  الفائدة  الدين حسب نوع سعر  إجمالي   

بها )راجع الجدول 5-5(؛ 

 إجمالي الدين حسب محل إقامة الدائن وحسب: 	•

• نوع أداة الدين )راجع الجدول 5-6أ(؛	

• نوع القطاع المؤسسي للدائن )راجع الجدول 5-6ب(؛	

• قَوَّم بها )راجع الجدول 5-6ج(؛ 	 العملة المُ

 الجداول الزمنية لمدفوعات خدمة إجمالي الدين القائم 	•

)راجع الجدول 7-5(. 

5-7 وتعرض جداول التذكرة تفاصيل ما يلي: 

 الديون المضمونة من الحكومة حسب أجل االستحقاق 	•

ونوع أداة الدين، بالقيمة االسمية )راجع الجدول 5-8(؛ 

الدين )راجع الجدول 	• أداة  المتأخرات حسب نوعها ونوع   

5-9(؛ 

 مطابقة القيمة السوقية والقيمة االسمية لسندات الدين 	•

حسب محل إقامة الدائن ونوع قطاعه المؤسسي )الجدول 

5-10(؛ 

والقيمة 	• االسمية  بالقيمة  المالية  المشتقات  مركز   

االفتراضية )راجع الجدول 5-11(؛ 

وصافي 	• الصريحة  االحتمالية  االلتزامات  مجموع   

التزامات مزايا الضمان االجتماعي في المستقبل )راجع 

الجدول 5-12(؛

األصلي 	• االستحقاق  أجل  حسب  الفائدة  أسعار  متوسط   

ونوع أداة الدين )راجع الجدول 13-5(. 

تُعرض إحصاءات  الجدول 5-7، عادة ما  5-8 باستثناء 

الدين في الجداول من 5-1 إلى 5-12 في شكل سالسل زمنية، 

معين.  تاريخ  في  الرصيد  مركز  إلى  فيها  كل مشاهدة  تشير 

اإلحصاءات  هذه  عرض  أيضا  يجوز  القيم،  إلى  وباإلضافة 

نطاق  ويتوقف  المحلي.  الناتج  إجمالي  من  مئوية  كنسب 

 1-5 من  الجداول  في  الدين  إلحصاءات  المؤسسية  التغطية 

التحليلية.  واالحتياجات  البيانات  توافر  على   13-5 إلى 

ويجوز أن يختار معدو البيانات إعداد: 

 كل جدول من هذه الجداول، بصورة منفصلة، لكل قطاع 	•

فرعي في القطاع العام تتوافر بياناته، أو

بعض، 	• أو  كل،  بيان  مع  الجداول  هذه  من  جدول  كل   

القطاعات الفرعية في القطاع العام في أعمدة منفصلة. 

المعلومات  تعوزها  قد  البلدان  أن  به  المسلم  من   9-5

الالزمة إلعداد جداول عرض بيانات جميع القطاعات الفرعية 

في القطاع العام. وينبغي بذل أقصى جهد ممكن إلعداد هذه 

ذ إعداد المجموعة  بَّ الجداول ووفقا لظروف كل بلد.4 ومع هذا، يُحَ

الكاملة من جداول العرض التي يوصي بها هذا الفصل، وقد 

4   كما ورد بيانه في الفقرة 5-2، ينبغي أن تشرح البيانات الوصفية 

المرشد لتجنب  المستخدمة في هذا  المفاهيم والطرق  الخروج عن  حاالت 

الدين  أدوات  فئات  من  فئة  كل  تحديد  ينبغي  كذلك  الخاطئ.  التفسير 

الفصل.  هذا  في  العرض  المبين من خالل جداول  النحو  على  على حدة، 

وسيسمح ذلك لمستخدمي اإلحصاءات بتحديد عناصر الدين، على سبيل 

والضمانات  التقاعد  ومعاشات  التأمين  نظم  بيانات  كانت  سواء  المثال، 

الموحدة قد أُعِدَّت أم ال، إن كان ينطبق. 

الجدول 5-1: حصر إجمالي الدين 

]حدد نطاق التغطية المؤسسية[

 سندات الدين

 بالقيمة

االسمية

 سندات الدين

 بالقيمة

السوقية

مجموع إجمالي الدين

إجمالي الدين حسب نوع أداة 

الدين 

حقوق السحب الخاصة   

العملة والودائع  

سندات الدين  

القروض   

نظم التأمين ومعاشات التقاعد   

والضمانات الموحدة  

حسابات أخرى مستحقة الدفع  

إجمالي الدين حسب أجل 

االستحقاق األصلي 

    قصير األجل، أجل االستحقاق 

األصلي

طويل األجل، أجل االستحقاق   

األصلي 

إجمالي الدين حسب أجل 

االستحقاق المتبقي

قصير األجل، أجل االستحقاق   

المتبقي

طويل األجل، أجل االستحقاق   

المتبقي

إجمالي الدين حسب العملة 

المقوم بها  

المقوم  بالعملة المحلية   

المقوم بعملة أجنبية   

إجمالي الدين حسب نوع سعر 

الفائدة

أدوات ذات سعر فائدة ثابت  

أدوات ذات سعر فائدة متغير   

إجمالي الدين حسب محل 

إقامة الدائن 

دائنون محليون   

دائنون خارجيون   

بنود للتذكرة

الديون المضمونة من الحكومة   

المتأخرات  

ملحوظة: حدد مواطن اختالف التقييم أو التصنيف عن المبادئ الوارد 

وصفها في الفصلين الثاني والثالث من هذا المرشد.
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الفصل ٥   ♦   عرض إحصاءات دين القطاع العام

إحصاءات  جودة  تحسين  خطط  وضع  في  مثال  بها  يُسترشد 

تبويب  اعتماد  األمر  يقتضي  وقد  ونشرها.  العام  القطاع  دين 

محددة.  ألغراض  الجداول  هذه  في  المبين  من  تفصيال  أكثر 

إلى  تفاصيل  إضافة  طريق  عن  الهدف  هذا  تحقيق  ويجوز 

الفئات الفرعية أو إضافة بنود للتذكرة في هذا الجداول، أو من 

المبينة  األمثلة  غرار  على  إضافية،  جداول  ونشر  إعداد  خالل 

الحقا في هذا الفصل.  

1- جدوال عرض الحصر

أ-حصر إجمالي الدين

5-10 يبين الجدول األول في عرض الحصر )راجع الجدول 

االسمية  بالقيمة  الدين  إلجمالي  الموحدة  البيانات   )1-5

والقيمة السوقية، ضمن نطاق تغطية مؤسسية محدد. 

5-11 أوال، يعرض جدول الحصر المذكور مجموع إجمالي 

في  األدوات  هذه  وصف  ويرد  الدين.  أداة  نوع  حسب  الدين 

الفصل الثالث من هذا المرشد. ثم يليه حصر إجمالي الدين 

وفقا ألربعة أنواع من التصنيف: أجل االستحقاق، والعملة 

المُقَوَّم بها، ونوع سعر الفائدة، ومحل إقامة الدائن. أما 

األربعة،  الدين  إجمالي  تصنيف  أنواع  من  نوع  كل  تفاصيل 

بالقيمة االسمية والقيمة السوقية، فهي موضحة في جداول 

 7-5 إلى   3-5 من  الجداول  )راجع  التفصيلية  الدين  عرض 

عن  معلومات  الجدول  هذا  يعرض  ذلك،  إلى  وإضافة  أدناه(. 

الحكومة  من  المضمونة  الديون  التذكرة:  بنود  من  اثنين 

)راجع  االسمية  بالقيمة  التذكرة  بندا  وُيعرض  والمتأخرات.5 

الديون  تفاصيل  وترد   .)46-5 إلى   36-5 من  الفقرات 

نفس  يتبع  أن  ينبغي  والمتأخرات  االحتمالية  اإللتزامات  تقييم     5

المبادئ التي تنطبق على األدوات األساسية. 

الجدول 5-2: حصر إجمالي الدين وصافي الدين ]حدد نطاق التغطية المؤسسية[

سندات الدين بالقيمة السوقيةسندات الدين بالقيمة االسمية

إجمالي الدين 

)خصوم في شكل 

أدوات دين(

)a(

أصول مالية 

مقابلة  ألدوات 

الدين

)b(

صافي الدين

)c( = )a(–)b(

إجمالي الدين 

)خصوم في شكل 

أدوات دين(

)a(

أصول مالية مقابلة  

ألدوات الدين

)b(

صافي الدين

)c( = )a(–)b(

المجموع

حسب نوع أداة الدين

——الذهب النقدي

حقوق السحب الخاصة

العملة والودائع

سندات الدين

 القروض
نظم التأمين ومعاشات التقاعد 

والضمانات الموحدة

حسابات أخرى مستحقة الدفع/

مستحقة القبض

حسب أجل االستحقاق األصلي 

    قصير األجل، أجل االستحقاق األصلي

طويل األجل، أجل االستحقاق األصلي   

حسب أجل االستحقاق المتبقي 

قصير األجل، أجل االستحقاق المتبقي  

طويل األجل، أجل االستحقاق المتبقي  

حسب العملة المُقَوَّم بها 

قَوَّمة بالعملة المحلية  المُ  

قَوَّمة بعملة أجنبية  المُ  

حسب سعر الفائدة 

أدوات ذات سعر فائدة ثابت   

أدوات ذات سعر فائدة متغير   

حسب محل إقامة الدائن 

    الدائنون المحليون 

الدائنون الخارجيون  

ملحوظات: حدد مواطن اختالف التقييم أو التصنيف عن المبادئ الوارد وصفها في الفصلين الثاني والثالث من هذا المرشد. وحده الذهب النقدي تُصَنَّف كأصل مالي.    
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 8-5 الجدولين  في  والمتأخرات  الحكومة  من  المضمونة 

و5-9، على التوالي. 

ب-حصر إجمالي الدين وصافي الدين

 )2-5 الجدول  )راجع  الثاني  الحصر  عرض  يبين   12-5

صافي  ومركز  الدين  إجمالي  لمركز  الموحدة  البيانات 

الدين بالقيمة االسمية والقيمة السوقية، ضمن نطاق تغطية 

مؤسسية محدد. ويمنح تحليل كل من المالية العامة واألسواق 

وحدات  في  الدين  صافي  لمراكز  االهتمام  من  مزيدا  المالية 

إلى  الدين  العام، ال سيما عندما تكون نسب إجمالي  القطاع 

جزء  تجنيب  يتم  عندما  أو  مرتفعة  المحلي  الناتج  إجمالي 

كبير من األصول المالية )بصورة ضمنية أو صريحة( للوفاء 

األمر، وألغراض  واقع  المستقبلية.6 في  المدفوعات  بالتزامات 

إدارة  الى  العام  القطاع  في  وحدة  تلجأ  قد  المخاطر،  إدارة 

إلتزامات ديونها ورصيدها من الذهب النقدي واألصول المالية 
المكونة من عناصر مقابلة ألدوات دين على نحو متكامل.7

في  الصفوف  نفس  هي  العرض  هذا  وصفوف   13-5

مركز  األعمدة  وتعرض  التذكرة(.  بنود  عدا  )ما   1-5 الجدول 

الجدول 1-5(،  البنود في  )الذي يقابل تماما  الدين  إجمالي 

عناصر  من  المكونة  المالية  األصول  في  األرصدة  ومراكز 

االسمية  بالقيمة  الدين  صافي  ومركز  الدين،  ألدوات  مقابلة 

والقيمة السوقية. 

إجمالي  أساس  على  الدين  صافي  ويُحسب   14-5

الدين ناقص األصول المالية المكونة من عناصر مقابلة 

ترصيد  األغراض  لبعض  المفيد  من  يكون  وقد  دين.  ألدوات 

أدوات الدين بصورة منفردة أمام األصول المالية المقابلة لها. 

ناقص  الدين  حساب  أخرى  ألغراض  المفيد  من  كان  وربما 

المباشر  الترصيد  يكون  ال  قد  ولكن  السيولة.8  عالية  األصول 

ألداة الدين أمام األصل المالي المقابل لها مفيدا من الناحية 

تجنيب  عادة  يجري  ال  ألنه  الحاالت  معظم  في  التحليلية 

الخصوم.  من  محددة  أنواع  لسداد  األصول  من  محددة  أنواع 

النقدي  الذهب  الثاني، يجمع  الفصل  في  ومثلما هو موضح 

الذهب غير  الدين )حسابات  أدوات  بين عناصر تدخل ضمن 

الذهب(.  )سبائك  للدين  منشئة  غير  وعناصر  المخصصة( 

في  الذهب  سبائك  عنصر  استبعاد  المبدأ  حيث  من  وينبغي 

الذهب النقدي من حساب صافي الدين. ولكن قد يتعين من 

الناحية العملية استخدام المبلغ اإلجمالي للذهب النقدي في 

الدين حيث  قد يتعذر على معدي إحصاءات  حساب صافي 

وجرى  الذهب.  سبائك  عنصر  استبعاد  العام  القطاع  ديون 

المركز  مقاييس  من  أوسع  مجموعة  في  أيضا  المحللون  ينظر  قد     6

الصافية )مجموع األصول  المالية  القيمة  المالي لوحدة قطاع عام، مثل 

)مجموع  الصافية  القيمة  مجموع  أو  الخصوم(،  مجموع  ناقص  المالية 

األصول ناقص مجموع الخصوم(. 

7   يستخدم التحليل األشمل الميزانية العمومية بأكملها، كما في نظام 

»إحصاءات مالية الحكومة«. 

معظم  في  يساوي  السيولة  عالية  األصول  ناقص  الدين     8

في صورة عملة  المالية  األصول  ناقص  الدين  إجمالي  الحاالت 

وودائع. ومع هذا، يمكن في بعض الحاالت إدراج سندات الدين التي 

يُحتفظ بها ألغراض إدارة الدين كأصول مالية عالية السيولة.  

العرف على أن يكون قيد القيمة السوقية لسبيكة الذهب هو 

نفس قيمتها االسمية.   

2-جداول العرض التفصيلية

أ-تفاصيل إجمالي الدين حسب أجل االستحقاق 

ونوع أداة الدين

5-15 يبين الجزء الثاني من عرض حصر إجمالي الدين 

)الجدول 5-1( إجمالي الدين الموحد حسب أجل االستحقاق. 

إجمالي  مبينا  التفاصيل  من  مزيدا   3-5 الجدول  ويعرض 

الدين الموحد، بالقيمة االسمية والقيمة السوقية وضمن نطاق 

تغطية مؤسسية محدد، حسب أجل االستحقاق ونوع أداة 

الدين. وكما هو موضح في الفصل الثاني، يوصى هذا المرشد 

بتقسيم آجال االستحقاق على نحو يسمح بإعداد اإلحصاءات 

على أساس أجل االستحقاق األصلي واالجل المتبقي:9 

  الدين قصير األجل على أساس أجل االستحقاق المتبقي 	•

يساوي الدين قصير األجل على أساس أجل االستحقاق 

أجل  أساس  على  األجل  طويل  الدين  زائد  األصلي 

االستحقاق األصلي مستحق السداد خالل سنة أو أقل. 

 الدين طويل األجل على أساس أجل االستحقاق األصلي 	•

الدين طويل األجل على أساس أجل االستحقاق  يساوي 

الدين  زائد  أقل  أو  سنة  خالل  السداد  مستحق  األصلي 

األصلي  االستحقاق  أجل  أساس  على  األجل  طويل 

مستحق السداد خالل أكثر من سنة. 

أجل 	• أساس  على  األخرى  المجمالت  اشتقاق  يمكن   

االستحقاق األصلي أو أجل االستحقاق المتبقي مباشرة 

من الجدول 3-5. 

على  اإلحصاءات  تكتسب  التحليلي،  المنظور  ومن   16-5

هذه  فتسمح  خاصة.  أهمية  المتبقي  االستحقاق  أجل  أساس 

إلى موعد  اإلشارة  السيولة من خالل  بتقييم مخاطر  المعلومات 

المعلومات عن  العام. وتكتسب  القطاع  استحقاق مدفوعات دين 

المدى  في  أو  القصير  األجل  خالل  ستُستحق  التي  المدفوعات 

القريب أهمية خاصة في هذا التحليل. كذلك تُستخدم اإلحصاءات 

على أساس أجل االستحقاق المتبقي ألغراض إدارة الدين. وتوفر 

على  مؤشرا  األصلي  االستحقاق  أجل  أساس  على  اإلحصاءات 

الجدارة االئتمانية للمقترض ونوع األسواق التي يقترض منها. 

الجدول  في  التجميع  من  الثاني  المستوى  وُيعد   17-5

هذا  من  الثالث  الفصل  ويتناول  الدين.  أداة  نوع  حسب   3-5

المرشد وصف هذه األدوات. 

ب- تفاصيل إجمالي الدين حسب العملة المُقَوَّم 

بها وأجل االستحقاق

5-18 يبين الجزء الثالث من عرض حصر إجمالي الدين 

وَّم  قَ المُ العملة  حسب  الموحد  الدين  إجمالي   )1-5 )الجدول 

باستخدام  باإلنجليزية  إليه  يُشار  المتبقي   االستحقاق  أجل     9

 .“residual maturity” و “remaining maturity”  المصطلحين
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بها. ويعرض الجدول 5-4 مزيدا من التفاصيل مبينا إجمالي 

وضمن  السوقية  والقيمة  االسمية  بالقيمة  الموحد،  الدين 

بها  المُقَوَّم  العملة  حسب  محدد،  مؤسسية  تغطية  نطاق 

وأجل االستحقاق. وكما يوضح الفصل الثاني، تتحدد عملة 

والتدفقات  الديون  مراكز  قيمة  تحديد  عملة  حسب  التقويم 

بين  العقد  في  عليه  المنصوص  النحو  على  الصلة،  ذات 

بين  التمييز  في  أهمية  التقويم  عملة  وتكتسب  الطرفين.10 

قيم المعامالت وعمليات إعادة التقييم )أي مكاسب وخسائر 

تحليل  إجراء  العملة  هذه  وتتيح  بالدين.  المرتبطة  الحيازة( 

في  الصرف  أسعار  تقلبات  دِثها  تُحْ التي  لآلثار  تمايزا  أكثر 

مركز الدين.

5-19 وعلى مستوى التجميع األول، يميز هذا الجدول بين 

قَوَّمة  قَوَّمة بالعملة المحلية وأدوات الدين المُ أدوات الدين المُ

بعملة أجنبية. ويُعد المستوى الثاني من التجميع في الجدول 

الفقرة 5-15(. وقد  )راجع  أجل االستحقاق  5-4 على أساس 

10   قد تختلف عملة التسوية عن عملة التقويم، وقد يكون من المالئم 

تحديد عملة التسوية كفئة فرعية منفصلة، إذا كانت ذات داللة. وسيمثل 

على  المستخدمين  الحتياجات  وفقا  التصنيفات  تطويع  على  مثاال  ذلك 

النحو الوارد شرحه في الفقرة 9-5. 

إضافي  تقسيم  إجراء  الحاالت  بعض  في  المفيد  من  يكون 

قَوَّمة بعمالت محلية وفقا للعمالت الرئيسية.  للديون المُ

ج-تفاصيل إجمالي الدين حسب نوع سعر 

الفائدة والعملة المُقَوَّم بها

5-20 يبين الجزء الثالث من عرض حصر إجمالي الدين 

)الجدول 5-1( إجمالي الدين الموحد حسب نوع سعر الفائدة. 

إجمالي  مبينا  التفاصيل  من  مزيدا   5-5 الجدول  ويعرض 

الدين الموحد، بالقيمة االسمية والقيمة السوقية وضمن نطاق 

حسب نوع سعر الفائدة والعملة  تغطية مؤسسية محدد، 

لبعض  بالنسبة  مفيدا  التقسيم  هذا  يكون  وقد  بها.  المُقَوَّم 

أنواع التحليل، حيث تكون األدوات بسعر فائدة متغير عرضة 

للتقلبات في تدفقات المدفوعات نتيجة للتغيرات التي تطرأ 

المالية بسعر فائدة  األوراق  بينما تكون  السوق،  على أوضاع 

ثابت عرضة للتغيرات في األسعار السوقية لهذه االوراق.

هذا  يميز  التجميع،  من  األول  المستوى  وعلى   21-5

وأسعار  ثابتة  فائدة  بأسعار  الدين  أدوات  بين  الجدول 

الجدول 5-3: إجمالي الدين حسب أجل االستحقاق ونوع أداة الدين ]حدد نطاق التغطية المؤسسية[

سندات الدين بالقيمة 

االسمية

سندات الدين بالقيمة 

السوقية

مجموع إجمالي الدين

حسب نوع أداة الدين 
حقوق السحب الخاصة   

العملة والودائع   

سندات الدين  

القروض  

نظم التأمين ومعاشات التقاعد والضمانات الموحدة   

حسابات أخرى مستحقة الدفع  

قصير األجل، حسب أجل االستحقاق األصلي
 العملة والودائع 

سندات الدين

 القروض

نظم التأمين ومعاشات التقاعد والضمانات الموحدة

حسابات أخرى مستحقة الدفع

طويل األجل، حسب أجل االستحقاق األصلي 

مع مدفوعات مستحقة بعد سنة أو أقل   
حقوق السحب الخاصة 

العملة والودائع 

سندات الدين

القروض

نظم التأمين ومعاشات التقاعد والضمانات الموحدة  

حسابات أخرى مستحقة الدفع 

مع مدفوعات مستحقة بعد أكثر من سنة   

حقوق السحب الخاصة 

العملة والودائع

سندات الدين

القروض

نظم التأمين ومعاشات التقاعد والضمانات الموحدة 

حسابات أخرى مستحقة الدفع

ملحوظة: حدد مواطن اختالف التقييم أو التصنيف عن المبادئ الوارد وصفها في الفصلين الثاني والثالث من هذا المرشد.
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فائدة متغيرة. وأدوات الدين بسعر فائدة متغير هي األدوات 

»ليبور«  كسعر  مرجعي،  بمؤشر  فائدتها  سعر  ربط  يتم  التي 

أو  أسعار،  بمؤشر  أو  لندن(،  بنوك  بين  السائد  الفائدة  )سعر 

عادة  يتغير  معينة  مالية  أداة  سعر  أو  معينة،  سلعة  سعر 

مع مرور الوقت وبصفة مستمرة نتيجة للتغيرات في أوضاع 

السوق.11 وينبغي تصنيف كافة أدوات الدين األخرى كأدوات 

بسعر فائدة ثابت.  

5-22 وينبغي تصنيف سعر الفائدة على الدين المرتبط 

ثابت  فائدة  كسعر  آخر  لمقترض  االئتمانية  الجدارة  بتقدير 

حيث إن تقدير الجدارة االئتمانية ال يتغير بصورة مستمرة مع 

تغير أوضاع السوق. وينبغي تصنيف سعر الفائدة على الدين 

المرتبط بمؤشر مرجعي لألسعار كسعر فائدة متغير، على أن 

المرجعي  المؤشر  أساس  يشكل  الذي  )األسعار(  السعر  يكون 

محددًا الى درجة كبيرة بصورة حرة في السوق. 

بمرور  ما  أداة  تصنيف  يتغير  أن  الممكن  ومن   23-5

الوقت. على سبيل المثال، يجوز أن يكون سعر الفائدة ثابتا 

على امتداد عدد معين من السنوات، ثم يصبح متغيرا. وبينما 

يتعين  ثابتا،  األداة  هذه  عن  يُسدد  الذي  الفائدة  سعر  يكون 

11   سعر الفائدة الذي يُعدل، ولكنه ال يُعدل إال على فترات تزيد عن سنة، 

يعتبر سعر فائدة ثابت.

إلى  تحولها  وعند  ثابت،  فائدة  سعر  ذي  كدين  تصنيفها 

وإذا  متغير.  فائدة  سعر  ذي  كدين  تُصَنَّف  متغير  فائدة  سعر 

الفائدة مربوطا بمؤشر مرجعي، أو بسعر سلعة، أو  كان سعر 

السعر  أو  المؤشر  دام  وما  ثابتا،  يظل  ولكنه  مالية  أداة  سعر 

المرجعي لم يتجاوز حدا هامشيا معينا، ينبغي اعتبار األداة 

متغيرا  الفائدة  سعر  أصبح  إذا  ولكن  ثابت.  فائدة  سعر  ذات 

في وقت الحق، ينبغي عندئذ إعادة تصنيف األداة باعتبارها 

ذات فائدة متغيرة. وفي المقابل، إذا كان سعر الفائدة متغيرا 

حتى يبلغ حدا أقصى أو أدنى مقررا سلفا، تصبح األداة دينا 

األدنى.  أو  األقصى  الحد  هذا  بلوغ  عند  ثابت  فائدة  سعر  ذا 

فائدة  سعر  ذات  أداة  دخل  تدفق  بمبادلة  القيام  حالة  وفي 

المبادلة  د  يَّ تُقَ أداة ذات سعر فائدة ثابت،  متغير بتدفق دخل 

باعتبارها مُنْشئة لمشتقة مالية، بينما يظل تصنيف أدوات 

الدين األصلية دون تغيير.

5-24 وتُصَنَّف األدوات المربوطة بمؤشر على أساس أنها 

لهذه  المبالغ األصلية  يتم ربط  فائدة متغير، حيث  ذات سعر 

األدوات أو قسائمها، أو كليهما، بمتغير ما كمؤشر أسعار عام 

أو محدد مثال. ونظرا للجوانب المتغيرة  في األدوات المربوطة 

بمؤشر، تُصَنَّف األداة على أساس أنها ذات سعر فائدة متغير 

إذا كان الربط بمؤشر ينطبق على المبلغ األصلي أو القسائم، 

الواردة مناقشتها في مرفق  الفائدة  )رغم معالجة  أو كليهما 

األوراق  من  معينة  أنواع  هناك  كانت  وإذا  الثاني(.  الفصل 

المالية المربوطة بمؤشر ذات داللة )كاألوراق المالية المربوطة 

بالتضخم مثال(، يجوز إضافة هذه البيانات إلى الجدول 5-5 

كبند للتذكرة. 

ومعاشات  التأمين  نظم  تصنيف  عادة  ويُتوقع   25-5

الموحدة كأدوات ذات سعر فائدة متغير.  التقاعد والضمانات 

ويستند ذلك إلى عدم اتفاق األطراف سلفا على تحديد أسعار 

الجدول 5-4: إجمالي الدين حسب العملة 

المُقَوَّم بها وأجل االستحقاق 

 ]حدد نطاق التغطية المؤسسية[

سندات الدين 

بالقيمة 

االسمية

سندات الدين 

بالقيمة 

السوقية

مجموع إجمالي الدين

مُقَوَّم بالعملة المحلية

قصير األجل، حسب أجل 

االستحقاق األصلي 

طويل األجل، حسب أجل 

االستحقاق األصلي

مع مدفوعات مستحقة بعد 

سنة أو أقل

مع مدفوعات مستحقة بعد 

أكثر من سنة

مُقَوَّم بعمالت أجنبية

قصير األجل، حسب أجل 

االستحقاق األصلي 

طويل األجل، حسب أجل 

االستحقاق األصلي 

مع مدفوعات مستحقة بعد 

سنة أو أقل

مع مدفوعات مستحقة بعد 

أكثر من سنة

ــوارد  ــم أو التصنيــف عــن المبــادئ ال ملحوظــة: حــدد مواطــن اختــالف التقيي

ــي والثالــث مــن هــذا المرشــد.  وصفهــا فــي الفصليــن الثان

الجدول 5-5: إجمالي الدين حسب نوع سعر 

الفائدة والعملة المُقَوَّم بها

]حدد نطاق التغطية المؤسسية[

سندات الدين 

بالقيمة 

االسمية

سندات الدين 

بالقيمة 

السوقية

مجموع إجمالي الدين

أدوات ذات سعر فائدة ثابت

قَوَّمة بالعملة المحلية  مُ

قَوَّمة بعملة أجنبية مُ

أدوات ذات سعر فائدة متغير 

قَوَّمة بالعملة المحلية  مُ

قَوَّمة بعملة أجنبية مُ

ملحوظة: حدد مواطن اختالف التقييم أو التصنيف عن المبادئ الوارد 

وصفها في الفصلين الثاني والثالث من هذا المرشد.    
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فخصوم  المذكورة:  الدين  أدوات  على  تنطبق  التي  الفائدة 

التقاعد  معاشات  في  والمساهمات  التأمين  احتياطيات 

بينما  سْتَثمرة،  المُ األموال  على  العائد  إلى  تستند  المحددة 

خصوم معاشات التقاعد محددة المنافع ومخصصات تغطية 

إلى  تستند  الموحدة  الضمانات  بنظم  المشمولة  المطالبات 

أو  بها  تَعَهد  المُ المنافع  المستخدم في حساب  الخصم  سعر 

المطالبات المتوقعة. 

الجدول  في  التجميع  من  الثاني  المستوى  ويُعد   26-5

الفصل  في  وصفها  الوارد  بها،  قَوَّم  المُ العملة  حسب   5-5

الثاني من هذا المرشد )راجع أيضا الفقرة 18-5(. 

د- تفاصيل إجمالي الدين حسب محل إقامة 

الدائن 

5-27 يبين الجزء الرابع من عرض حصر إجمالي الدين 

إقامة  محل  حسب  الموحد  الدين  إجمالي   )1-5 )الجدول 

االسمية  بالقيمة  الموحد،  الدين  إجمالي  وتصنيف  الدائن. 

والقيمة السوقية وضمن نطاق تغطية مؤسسية محدد، حسب 

المستوى  في  تصنيفات  بثالثة  الدائن12يسمح  إقامة  محل 

5-6أ  الجداول  في  المبين  النحو  على  التجميع  من  الثاني 

في  التجميع  من  الثاني  المستوى  ويُعد  و5-6ج.  و5-6ب 

الجدول 5-6ب  وفي  الدين،  أداة  نوع  حسب  الجدول 5-6أ 

المقابل(،  )الطرف  للدائن  المؤسسي  القطاع  نوع  حسب 

ويصف  بها.  المُقَوَّم  العملة  حسب  5-6ج  الجدول  وفي 

والقطاعات  الدين  أدوات  المرشد  هذا  من  الثالث  الفصل 

إرشادات  السابع  الفصل  يقدم  بينما  للدائنين،  المؤسسية 

حسب  المتداولة  الدين  سندات  تصنيف  عن  عملية  توجيهية 

الفصل  ويصف  المؤسسي.  قطاعه  ونوع  الدائن  إقامة  محل 

قَوَّم بها.  الثاني من هذا المرشد العملة المُ

هـ- الجداول الزمنية لمدفوعات خدمة إجمالي 

الدين غير المسدد 

أجل  حسب  الدين  إجمالي  تصنيف  غرار  على   28-5

لمدفوعات خدمة  الزمني  الجدول  يدعم  المتبقي،  االستحقاق 

كما  العام،  القطاع  وحدة  في  السيولة  مخاطر  تقييم  الدين 

القطاع  المرتبطة بتجديد دين وحدة  المخاطر  يسمح بتقييم 

مراقبة  تمثل  العام،  القطاع  ديون  ادارة  منظور  ومن  العام. 

والدين  العام  القطاع  دين  خدمة  لمدفوعات  الزمني  الجدول 

المضمون من الحكومة جانبا أساسيا من جوانب استراتيجية 

الوقت  في  المدفوعات  أداء  مراقبة  ذلك  في  بما  الدين،  إدارة 

اآلخرين  المشاركين  أيضا  البيانات  هذه  وتفيد  المناسب. 

المثال في توقع إصدار سندات  السوق، وذلك على سبيل  في 

جديدة في القطاع العام.  

الزمنية لمدفوعات  الجداول  الجدول 7-5  5-29 ويعرض 

مؤسسية  تغطية  نطاق  ضمن  القائم،  الدين  إجمالي  خدمة 

12   راجع الفقرات من 2-94 إلى 2-102 في الفصل الثاني لالطالع على 

مناقشة حول محل اإلقامة. 

الجداول  تصنيف  ويجري  معين.  مرجعي  تاريخ  وفي  محدد 

الدين وكذلك  أداة  نوع  الدين حسب  لمدفوعات خدمة  الزمنية 

إضافة  الرغبة،  حسب  ويمكن،  بها.  قَوَّم  المُ العملة  حسب 

تصنيفات أخرى، كالتصنيف حسب نوع سعر الفائدة ومحل 

إقامة الدائن مثال. 

الجدول  يعرضها  التي  اإلحصاءات  وتمثل   30-5

األصلي  المبلغ  سداد  ومدفوعات  الفائدة  مدفوعات   7-5

القائم  الموحد  الدين  إجمالي  عن  المتوقعة  المستقبلية 

المتوقعة،  المبالغ  أخرى،  بعبارة  )أو  المرجعي  التاريخ  في 

هذه  تغطي  أال  وينبغي  المخصومة(.  الحالية  القيم  وليس 

ديون  عن  المتوقعة  المستقبلية  المدفوعات  اإلحصاءات 

القطاع العام التي لم يُستحق أداؤها بعد.13 وينبغي أن تستند 

— وفي حالة  الصرف  الفائدة، وأسعار  إلى أسعار  التوقعات 

األدوات المربوطة بمؤشر — إلى األسعار السائدة في التاريخ 

المرجعي )أي أال تستند إلى توقعات أسعار الفائدة، أو أسعار 

الصرف، أو األسعار في المستقبل( لكي تتيح إمكانية مقارنة 

أسعار  توقعات  كانت  وإذا  الدولي.  المستوى  على  البيانات 

متوافرة  المستقبلية  األسعار  أو  الصرف  أسعار  أو  الفائدة 

ألغراض  استخدامها  يجوز  رية،  القُطْ للظروف  مالئمة  وتعتبر 

تحليالت معينة. 

وليس  القائمة،  الديون  التزامات  اإلحصاءات  تغطي  أخرى،  بعبارة     13

التزامات الديون الجديدة التي قد تنشأ مستقبال. 

الجدول 5-6أ: إجمالي الدين حسب محل إقامة 

الدائن ونوع أداة الدين 

]حدد نطاق التغطية المؤسسية[

سندات الدين 

بالقيمة 

االسمية

سندات الدين 

بالقيمة 

السوقية

مجموع إجمالي الدين

دائنون محليون

العملة والودائع 

سندات الدين

القروض

نظم التأمين ومعاشات التقاعد 

والضمانات الموحدة

حسابات أخرى مستحقة الدفع

دائنون خارجيون

حقوق السحب الخاصة 

العملة والودائع 

سندات الدين

القروض

نظم التأمين ومعاشات التقاعد 

والضمانات الموحدة

حسابات أخرى مستحقة الدفع

ملحوظة: حدد مواطن اختالف التقييم أو التصنيف عن المبادئ الوارد 

وصفها في الفصلين الثاني والثالث من هذا المرشد.  
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5-31 وتمثل األعمدة في الجدول 5-7 فترات زمنية تمتد 

من  وأكثر  سنتين،  إلى  سنة  من  وأكثر  أقل،  أو  واحدة  لسنة 

ويجوز  سنوات.  خمس  من  وأكثر  سنوات،  خمس  إلى  سنتين 

شأن  ومن  األمر.  لزم  إذا  الجدول،  في  الزمني  اإلطار  تمديد 

تمتد  التي  الفترات  السنوية عن سنة في  المدفوعات  بيانات 

من سنتين وحتى خمس سنوات الحقة أن تساعد على تحديد 

مبالغ المدفوعات الكبيرة المحتملة قبل موعدها بوقت كاف. 

لفترة عشر  بيانات سنوية عن كل سنة  البلدان  وتقدم بعض 

سنوات أو خمس عشرة سنة الحقة. ويعرض الجدول 5-7 الحد 

األدنى من تقسيمات الدين الموصى بها- ويمكن إدراج مزيد 

من التفاصيل إذا دعت الحاجة. 

5-32 ويعرض الجدول فترات فرعية ضمن الفترات الزمنية 

البالغة سنة واحدة أو أقل، وأكثر من سنة إلى سنتين. وضمن 

الفترة البالغة سنة واحدة أو أقل، تُعرض الفترات الفرعية ربع 

 .)33-5 الفقرة  )راجع  الفوري«  »االستحقاق  فئة  مع  السنوية 

التي  المدفوعات  »أكثر من صفر- 3 أشهر«  العمود  ويستبعد 

الزمنية  الفترة  وفي  الفوري«.  »االستحقاق  فئة  تحت  تندرج 

من أكثر من سنة إلى سنتين، تُعرض الفترات الفرعية نصف 

السنوية )نصف سنة(.  

أو  واحدة  سنة  البالغة  الزمنية  الفترة  وتتضمن   33-5

جميع  تغطي  الفوري«  »االستحقاق  مسماة  فرعية  فترة  أقل 

أنواع  بعض  مثل  الطلب —  عند  الدفع  مستحقة  الديون 

عن  تأخرت  التي  الديون  كافة  وكذلك  المصرفية،  الودائع 

الفوائد على  المتأخرات، بما في ذلك  )أي  موعد استحقاقها 

المتأخرات(. ويختلف الدين المستحق فورا من الناحية الفنية 

أو  المستحق خالل سنة واحدة  الدين  من حيث طبيعته عن 

غير  فورا  المستحق  الدين  لسداد  الفعلي  التوقيت  ألن  أقل، 

الفوري«  »االستحقاق  لفترة  إنشاء عمود محدد  وبدون  مؤكد. 

، هناك احتمال بنشوء انطباع مضلل من الوجهة التحليلية 

اذا تضمنت بيانات الدين قصير األجل الدين المستحق فورًا 

— حيث قد يتأخر  سداد بعض هذه الديون لبعض الوقت.

بيع«  »خيار  الدين  سندات  تتضمن  وعندما   34-5

للدائن  يمكن  محدد  بتاريخ  أنه  يعني  ما  وهو  متضمنا14 

عنده أو بعده إعادة )بيع( الدين إلى المدين، يوصي المرشد 

بوضع تقديرات المدفوعات المتوقعة في الجدول 5-7 دون 

وإدراج بنود  المذكورة،  المتضمنة  البيع  إلى خيارات  اإلشارة 

المبكر  السداد  افتراض  على  المتوقعة  للمدفوعات  تذكرة 

للمدفوعات في تاريخ الخيار. وإذا كانت الممارسات في بلد 

المتوقعة  للمدفوعات  تقدير  وضع  على  االقتصار  هي  ما 

عن السندات ذات خيار البيع المتضمن حتى تاريخ الخيار، 

المعلومات  من  مزيدا  التذكرة  بنود  تضمين  عندئذ  يمكن 

حول المدفوعات المتوقعة عن السند حتى تاريخ االستحقاق 

األصلي.

األخرى  المتضمنة  البيع  خيارات  تشمل  ال  وقد   35-5

كتخفيض  معين،  حدث  على  تنص  وإنما  محددا،  تاريخا 

التصنيف االئتماني. وقد يكون الدافع في حالة السند القابل 

معين.  مستوى  السهم  سعر  بلوغ  هو  أسهم  الى  للتحويل 

يمكن  للتذكرة،  بنود  ضمن  األدوات  هذه  إدراج  عدم  وبرغم 

14   راجع الفقرة 2-175 في الفصل الثاني، والفقرة 3-33 في الفصل 

الثالث. 

الجدول 5-6ج: إجمالي الدين حسب محل 

اإلقامة والعملة المُقَوَّم بها 

]حدد نطاق التغطية المؤسسية[

سندات الدين 

بالقيمة 

االسمية

سندات الدين 

بالقيمة 

السوقية

مجموع إجمالي الدين

دائنون محليون

قَوَّم بالعملة المحلية  مُ

قَوَّم بعملة أجنبية مُ

دائنون خارجيون

قَوَّم بالعملة المحلية  مُ

قَوَّمة بعملة أجنبية مُ

ــوارد  ملحوظــة: حــدد مواطــن اختــالف التقييــم أو التصنيــف عــن المبــادئ ال

وصفهــا فــي الفصليــن الثانــي والثالــث مــن هــذا المرشــد.  

الجدول 5-6ب: إجمالي الدين حسب محل 

إقامة الدائن ونوع قطاعه المؤسسي 

]حدد نطاق التغطية المؤسسية[

سندات الدين 

بالقيمة 

االسمية

سندات الدين 

بالقيمة 

السوقية

مجموع إجمالي الدين

دائنون محليون 
الحكومة العامة 1

البنك المركزي1

شركات تلقي الودائع ما عدا 

البنوك المركزية1 
الشركات المالية األخرى1

الشركات غير المالية1

األسر المعيشية، والمؤسسات 

غير  الهادفة للربح التي تخدم 

األسر المعيشية

دائنون خارجيون

الحكومة العامة 

البنوك المركزية 

المنظمات الدولية 

الشركات المالية غير المصنفة 

في مكان آخر

غير مقيمين آخرين

ــوارد  ملحوظــة: حــدد مواطــن اختــالف التقييــم أو التصنيــف عــن المبــادئ ال

ــي والثالــث مــن هــذا المرشــد.    وصفهــا فــي الفصليــن الثان

1في حالة إحصاءات الدين الموحدة، ينبغي حذف المراكز بين القطاعات 

وداخل كل قطاع على مستوى وحدات القطاع العام في هذه الفئات، حسبما 

ينطبق.
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العام  القطاع  ديون  ونوع  قيمة  عن  إضافية  بيانات  إعداد 

المعنية، متى كانت ذات داللة.   

3- جداول التذكرة

أ- الديون المضمونة من الحكومة حسب أجل 

االستحقاق ونوع أداة الدين

5-36 يبين الجزء األخير من عرض حصر إجمالي الدين 

الحكومة.  من  المضمونة  الديون  مجموع   )1-5 )الجدول 

من  المضمونة  بالديون  للتذكرة  جدولين  بإعداد  ويوصى 

الحكومة: 

   يعرض الجدول 5-8أ تفاصيل الديون المضمونة من 	•

الحكومة، بالقيمة االسمية وضمن نطاق تغطية مؤسسية 

محدد، حسب أجل االستحقاق ونوع أداة الدين؛ 

   ويعرض الجدول 5-8ب تفاصيل التغيرات بين مراكز 	•

من  المضمونة  للديون  والختامية  االفتتاحية  األرصدة 

الحكومة. 

رَّف الدين المضمون من الحكومة بأنه التزامات  5-37 ويُعَ

ديون وحدات القطاع العام والقطاع الخاص، التي تكون خدمتها 

مضمونة من وحدات القطاع العام بموجب عقد. وتتألف هذه 

الجدول 5-7: الجداول الزمنية لمدفوعات خدمة إجمالي الدين القائم في: 

]حدد التاريخ المرجعي[ ]حدد نطاق التغطية المؤسسية[

سنة واحدة أو أقل )شهور(

أكثر من سنة واحدة حتى 

سنتين )شهور(
أكثر من 

سنتين 

حتى خمس 

سنوات

أكثر من 

خمس 

سنوات

استحقاق 
فوري1

أكثر من 

صفر - 3

أكثر من 

6 - 3

أكثر من 

9-6

أكثر من 

أكثر من 9- 12

18 - 12

أكثر من 

24 - 18

حسب األداة 

حقوق السحب الخاصة 

العملة والودائع

سندات الدين

القروض

نظم التأمين ومعاشات التقاعد 

والضمانات  الموحدة 

حسابات أخرى مستحقة الدفع

————————

حسب العملة المُقَوَّم بها 

قَوَّم بعملة محلية  مُ
المبلغ األصلي2

الفائدة3

قَوَّم بعملة أجنبية مُ
المبلغ األصلي2

الفائدة3

بنود للتذكرة

سندات الدين ذات الخيارات 
المتضمنة4

ديون القطاع العام المضمونة5
المبلغ األصلي2

الفائدة3

ديون القطاع الخاص المضمونة 

من الحكومة 
المبلغ األصلي2

الفائدة3

1 متوافر على أساس فوري عند الطلب أو يُستحق على الفور. وتشمل هذه الفئة المتأخرات، والفائدة على المتأخرات وكذلك ودائع معينة. 

2 يشير إلى مقدار المبلغ األصلي. 

3 تشمل الفائدة المتأخرة والفائدة على المبلغ األصلي والفائدة على المتأخرات. 

4 ال تشمل سوى سندات الدين المتضمن »خيار بيع«  بتاريخ يمكن عنده أو بعده إعادة بيع الدين إلى المدين.

5 عندمــا تغطــي إحصــاءات إجمالــي الديــن القطــاع العــام بأكملــه، يكــون ديــن القطــاع العــام المضمــون صفــرا. ويرجــع ذلــك إلــى أن الديــن المضمــون مــدرج بالفعــل كديــن 

ــي الديــن للقطــاع العــام بأكملــه، فــإن ديــن القطــاع العــام المضمــون يغطــي مبلــغ الديــن المضمــون مــن الضامــن  فــي حــد ذاتــه. وفــي حالــة عــدم تغطيــة إحصــاءات إجمال

عــن وحــدات القطــاع العــام غيــر المشــمولة فــي إحصــاءات إجمالــي الديــن.
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الضمانات من ضمانات القروض وأدوات الدين األخرى، وهي 

الرابع،  الفصل  )راجع  واحدة  مرة  تُمنح  التي  الضمانات  من 

الفقرات من 4-14 إلى 4-20(.15 وبرغم أنه دين على القطاع 

إلتزامًا  يمثل  فإنه  العام  القطاع  من  أخرى  أجزاء  أو  الخاص 

منظور  من   — الحالة  هذه  في  صريحا  احتماال   — محتمال 

هذه  تكتسب  وقد  الضمان.16  تقدم  التي  العام  القطاع  وحدة 

العامة  المالية  لسياسة  بالنسبة  أهمية  االحتمالية  البنود 

اإلحصاءات  إعداد  وينبغي  الدين.  إدارة  في  وكذلك  وتحليلها، 

في الجدولين 5-8أ و5-8ب باستخدام المفاهيم الموضحة 

في الفصلين 2 و3 من هذا المرشد. 

الجدول  يميز  التجميع،  من  األول  المستوى  على   38-5

القطاع  وديون  المضمونة  العام  القطاع  ديون  بين  5-8أ 

الخاص المضمونة من الحكومة: 

إجمالي 	• مبلغ  هي  المضمونة  العام  القطاع  ديون   

خدمتها  تكون  التي  العام،  القطاع  ديون  التزامات 

مضمونة من وحدة )وحدات( القطاع العام بموجب عقد 

الجداول من  العام في  القطاع  وتغطيها إحصاءات دين 

نطاق  على  المبلغ  هذا  ويتوقف حجم  إلى 7-5.   1-5

التغطية المؤسسية إلحصاءات دين القطاع العام. على 

الدين  إجمالي  إحصاءات  تغطي  عندما  المثال،  سبيل 

العام  القطاع   7-5 إلى   1-5 من  الجداول  في  الموحد 

صفرا  تساوي  المضمونة  العام  القطاع  ديون  فإن  كله، 

القيود. ومع هذا،  بالفعل في  كونها اصبحت محتسبة 

عندما ال تغطي إحصاءات إجمالي الدين الموحد القطاع 

العام كله )كأن تغطي قطاع الحكومة العامة على سبيل 

المثال(، فإن ديون القطاع العام المضمونة تمثل مبلغ 

في  العامة  الحكومة  )وهو  الضامن  ضمنه  الذي  الدين 

في  المشمولة  غير  العام  القطاع  لوحدات  الحالة(  هذا 

الحالة جميع  )وهي في هذه  الدين  إجمالي  إحصاءات 

الشركات العامة(. 

ديون القطاع الخاص المضمونة من الحكومة هي 	•   

مبلغ إجمالي التزامات ديون القطاع الخاص المستحقة 

على وحدات مقيمة، وتكون خدمتها مضمونة من وحدة 

)وحدات( القطاع العام بموجب عقد، وتغطيها إحصاءات 

دين القطاع العام في الجداول من 5-1 إلى 5-7. وإذا 

من  جزئيا  مضمونا  الخاص  القطاع  وحدة  دين  كان 

وحدة القطاع العام )على سبيل المثال، إذا كان الضمان 

أو  وحدها  األصلي  المبلغ  سداد  مدفوعات  إال  يغطي  ال 

مدفوعات الفائدة وحدها( عندئذ ال تُدرج في ديون القطاع 

15   تستبعد هذه الجداول مخصصات تغطية المطالبات المشمولة بنظم 

الضمانات الموحدة وهي التزامات )وليست التزامات احتمالية( على وحدة 

وتستبعد  و63-3(.   62-3 الفقرتين  الثالث،  الفصل  )راجع  العام  القطاع 

وأدوات  القروض  الصريحة بخالف ضمانات  االحتمالية  االلتزامات  أيضا 

االحتمالية  االلتزامات  لجميع  الجدول 5-12 سجال  ويقدم  األخرى.  الدين 

التزام  )وهو  االجتماعي  الضمان  التزامات  صافي  وكذلك  الصريحة 

احتمالي ضمني(.   

16  يتحمل الضامن االلتزام الذي يظهر في ميزانيته العمومية متى طُلِب 

تنفيذ الضمان. 

الجدول 5-8أ: الديون المضمونة من 

الحكومة حسب أجل االستحقاق ونوع أداة 

الدين بالقيمة االسمية

]حدد نطاق التغطية المؤسسية[

مجموع الديون المضمونة من الحكومة

مجموع ديون القطاع العام المضمونة1 

قصيرة األجل، حسب أجل االستحقاق األصلي 

العملة والودائع

سندات الدين

القروض

نظم التأمين ومعاشات التقاعد والضمانات الموحدة 

حسابات أخرى مستحقة الدفع

طويلة األجل، حسب أجل االستحقاق األصلي

مع مدفوعات مستحقة بعد سنة أو أقل

حقوق السحب الخاصة 

العملة والودائع

سندات الدين

القروض

نظم التأمين ومعاشات التقاعد والضمانات الموحدة 

حسابات أخرى مستحقة الدفع

مع مدفوعات مستحقة بعد أكثر من سنة 

حقوق السحب الخاصة 

العملة والودائع

سندات الدين

القروض

نظم التأمين ومعاشات التقاعد والضمانات الموحدة 

حسابات أخرى مستحقة الدفع

مجموع ديون القطاع الخاص المضمونة من الحكومة 

قصيرة األجل، حسب أجل االستحقاق األصلي

العملة والودائع

سندات الدين

القروض

نظم التأمين ومعاشات التقاعد والضمانات الموحدة 

حسابات أخرى مستحقة الدفع

طويلة األجل، حسب أجل االستحقاق األصلي

مع مدفوعات مستحقة بعد سنة أو أقل

حقوق السحب الخاصة 

العملة والودائع

سندات الدين

القروض

نظم التأمين ومعاشات التقاعد والضمانات الموحدة 

حسابات أخرى مستحقة الدفع

مع مدفوعات مستحقة بعد أكثر من سنة

حقوق السحب الخاصة 

العملة والودائع

سندات الدين

القروض

نظم التأمين ومعاشات التقاعد والضمانات الموحدة 

حسابات أخرى مستحقة الدفع

مجموع ديون غير المقيمين المضمونة من الحكومة 

]حدد التفاصيل[

العــام بأكملــه،  1 عندمــا تغطــي إحصــاءات إجمالــي الديــن الموحــد القطــاع 

يكــون ديــن القطــاع العــام المضمــون صفــرا. ويرجــع ذلــك إلــى أن الديــن المضمــون 

مــدرج بالفعــل كديــن فــي حــد ذاتــه. وفــي حالــة عــدم تغطيــة إحصــاءات إجمالــي 

الديــن الموحــد للقطــاع العــام بأكملــه، فــإن ديــن القطــاع العــام المضمــون يغطــي 

مبلــغ الديــن المضمــون مــن الضامــن عــن وحــدات القطــاع العــام غيــر المشــمولة 

فــي إحصــاءات إجمالــي الديــن الموحــد.
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االسمية  القيمة  الحكومة سوى  المضمونة من  الخاص 

للمدفوعات المضمونة.

ديون الوحدات غير المقيمة المضمونة من الحكومة 	•   

ينبغي إدراجها تحت فئة منفصلة في الجدول 5-8أ، إذا 

كانت ذات داللة.  

الجدول  في  التجميع  من  الثاني  المستوى  ويُعد   39-5

5-8أ حسب أجل االستحقاق )راجع الفقرتين 5-15 و16-5( 

ويصف  الدين.  أداة  نوع  حسب  الثالث  المستوى  يُعد  بينما 

الفصل الثالث من هذا المرشد هذه األدوات. 

إجمالي  رصيد  مركز  بين  5-8ب  الجدول  يطابق   40-5

الدين المضمون من الحكومة والتدفقات أثناء الفترة المرجعية. 

بعدة  الحكومة  من  المضمون  الدين  رصيد  مركز  يتأثر  وقد 

أنواع من التدفقات: 

 مدفوعات الفائدة التي تُستحق على الدين غير المُسدد 	•

ترفع مستوى الدين المضمون من الحكومة؛ 

الدائن 	• إلى  المدين  التي يؤديها  الدين   مدفوعات خدمة 

تخفض مستوى الدين المضمون من الحكومة؛ 

 منح ضمانات جديدة يرفع مستوى الدين المضمون من 	•

الحكومة؛ 

إنهاء الضمانات نتيجة التفاق تعاقدي )أي متبادل( 	•  

مستوى  يخفض  األصلي  والمدين  الضامن  بين 

الدين المضمون من الحكومة؛ 

نتيجة 	• الفترة  خالل  الضامن  يتحمله  الذي  الدين    

لطلب تنفيذ الضمانات صراحة )أي بناء على اتفاق 

من  المضمون  الدين  مستوى  يخفض  تعاقدي( 

الحكومة. وبالنسبة لهذه المعامالت، يمكن التمييز 

ينتج عنها حصول  التي  الدين  بين حاالت تحمل 

المدين  على  فعلية  مالية  مطالبة  على  الضامن 

التي ال ينتج عنها حصول الضامن  األصلي وتلك 

على مطالبة فعلية على المدين األصلي؛ 

أو 	• ارتفاع  إلى  تؤدي  قد  التي  األخرى  التغيرات    

الحكومة،  من  المضمون  الدين  مستوى  انخفاض 

وتتضمن تغيرات الحجم األخرى )أي التدفقات غير  

الناتجة عن اتفاق متبادل بين الضامن والمدين(. 

من  الضامن  يقرر  أن  يجوز  المثال،  سبيل  على 

على  بناء  ليس  )أي  ضمان  إنهاء  واحد  جانب 

انخفاض  إلى  بالتالي  يؤدي  تعاقدي(، مما  اتفاق 

مستوى الدين المضمون من الحكومة. وقد تتضمن 

الدين  قيمة  في  التغيرات  أيضا  األخرى  التدفقات 

قَوَّم بعمالت أجنبية، نتيجة لتحركات  المضمون المُ

األخرى  التغيرات  تتضمن  قد  كذلك  الصرف.  سعر 

تحملت  الحكومة  أن  فيها  يُعتبر  التي  الحاالت 

لعدد  السداد  المدين األصلي عن  بعد توقف  الدين 

من المرات المتعاقبة )راجع الحاشية 8 في الفصل 

الدين  انخفاض مستوى  إلى  الرابع(. وسيؤدي ذلك 

هذه  تعود  عندما  معينة،  ظروف  وفي  المضمون. 

وتصبح  ضمنا«  تحملها  يتم  التي  »الضمانات 

ارتفاع  إلى   — ذلك  سيؤدي  أخرى،  مرة  ضمانات 

هذه  تحديد  ويجوز  المضمون.  الدين  مستوى 

الجدول  في  أخرى«  »تدفقات  تحت  التفاصيل 

تحركات  وتُستبعد  مفيدة.  اعتُبِرت  إذا  5-8ب، 

إلبالغ  نتيجة  الجدول  هذا  من  السوقية  األسعار 

البيانات بالقيمة االسمية.      

5-41 ولتوفير معلومات إضافية، يجوز إضافة بنود 

للتذكرة إلى الجدول 5-8ب مثل: 

الرسوم التي يسددها المدين للضامن خالل الفترة 	•  

للحصول على الضمانات؛ 

مجموع مركز رصيد الدين المضمون من الحكومة 	•  

الضامن وال يزال قائما. ومثلما في  الذي تحمله 

الذي  الدين  بين  التمييز  يمكن  المعامالت،  حالة 

مالية  مطالبة  على  الحصول  دون  تحمله  يتم 

يتم  الذي  والذين  األصلي  المدين  على  فعلية 

على  فعلية  مطالبة  على  الحصول  مع  تحمله 

المدين األصلي.

الجدول 5-8ب: مطابقة مركز الرصيد االفتتاحي 

ومركز الرصيد الختامي للديون المضمونة من 

الحكومة، بالقيمة االسمية

]حدد نطاق التغطية المؤسسية[

مجموع الديون المضمونة من الحكومة في بداية الفترة

الفائدة المستحقة زائد::  

مدفوعات خدمة الدين1 ناقص:   

ضمانات جديدة مقدمة خالل الفترة  زائد:   

ضمانات يتم إنهاؤها باتفاقات تعاقدية خالل الفترة  ناقص:   

التحمل الصريح للديون خالل الفترة   ناقص:   

دون الحصول على مطالبة فعلية على المدين األصلي

مع الحصول على مطالبة فعلية على المدين األصلي 

تغيرات أخرى  زائد/ناقص: 

مجموع الديون المضمونة من الحكومة في نهاية الفترة

بنود للتذكرة

رسوم يدفعها المدين للضامن مقابل الضمان

الرصيد القائم من الدين المضمون الذي تم تحمله صراحة في نهاية 

الفترة:   

دون الحصول على مطالبة مالية فعلية على المدين األصلي

مع الحصول على مطالبة مالية فعلية على المدين األصلي

ــدرج تعديــالت  ملحوظــة: يتــم إبــالغ اإلحصــاءات بالقيمــة االســمية، ومــن ثــم، تُ

قَوَّمة بعمالت  إعادة التقييم حســب التغيرات في أســعار صرف الضمانات المُ

أجنبية بينما تُســتبعد التغيرات في األســعار الســوقية.   

1 من المدين للدائن.
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ب-متأخرات خدمة الدين حسب نوع المتأخرات 

ونوع األداة 

الدين  إجمالي  حصر  عرض  من  جزء  آخر  يبين   42-5

)الجدول 5-1( مجموع مدفوعات خدمة الدين متأخرة السداد. 

إجمالي  بمجموع  مقارنة  كبيرة  المتأخرات  هذه  كانت  وإذا 

ضمن  المتأخرات  هذه  عن  المعلومات  عرض  ينبغي  الدين، 

رَّف  تُعَ الثاني،  الفصل  وكما يوضح  للتذكرة.  تفصيلي  جدول 

استحقاق  تاريخ  وفات  تُسدد  لم  المبالغ  بأنها  المتأخرات 

تاريخ  فات  التي  المبالغ  إال  كمتأخرات  تصنف  وال  سدادها. 

سداد  تأخر  حالة  في  المثال،  سبيل  فعلى   — استحقاقها 

مدفوعات خدمة الدين، ال يدخل في حساب المتأخرات سوى 

حالة  في  الدين  خدمة  متأخرات  وتنشأ  المسدد.  غير  الجزء 

عند  الفائدة  ومدفوعات  األصلي  المبلغ  مدفوعات  سداد  عدم 

القيد  نظام  يوفر  وال  مثال.  القروض  كمدفوعات  استحقاقها، 

التدفقات  عن  منفصلة  معلومات  االستحقاق  أساس  على 

ذات الصلة بالمتأخرات، وال يحدد أدوات الديون التي تأخرت 

مدفوعاتها عن السداد. ويتعين على معدي اإلحصاءات جمع 

معلومات تكميلية عن مدفوعات خدمة الدين متأخرة السداد. 

وتفيد هذه المعلومات في عمليات تحليل السياسات وتقييم 

المالءة.  

متأخرات  مجموع  تفاصيل   9-5 الجدول  ويعرض   43-5

حسب  محدد،  مؤسسية  تغطية  نطاق  ضمن  الديون،  خدمة 

نوع المتأخرات ونوع أداة الدين. ويتم التمييز بين ثالثة أنواع 

ومتأخرات  الدين،  أصل  مدفوعات  متأخرات  المتأخرات:  من 

مدفوعات الفائدة، والفائدة المستحقة على متأخرات مدفوعات 

األصل والفائدة. 

االستحقاق،  أساس  على  المحاسبة  لمبادئ  ووفقا   44-5

واجبة  غير  ولكنها  مستحقة  أصبحت  التي  الفائدة  تُضاف 

يشير  هذا،  ومع  المسدد.  غير  الدين  أصل  إلى  بعد  السداد 

»أصل الدين« و«الفائدة« في الجدول 5-9، على التوالي، إلى 

تاريخ  فات  التي  الفائدة  ومدفوعات  الدين  أصل  مدفوعات 

استحقاق سدادها. 

المتأخرات  على  تُستحق  التي  الفائدة  وتُعرف   45-5

تأخير.  فوائد  بأنها  والفائدة(  الدين  أصل  من  كل  )متأخرات 

أن  ينبغي  الدين،  عقد  عن  تنشأ  التي  للمتأخرات  وبالنسبة 

الدين  على  المطبق  الفائدة  سعر  بنفس  الفائدة  تُستحق 

الفائدة  سعر  على  األصلي  الدين  عقد  ينص  لم  ما  األصلي، 

الحالة  هذه  في  ينبغي  حيث  المتأخرات،  على  يُطَبَّق  الذي 

السعر  يتضمن  وقد  عليه.  المنصوص  الفائدة  سعر  تطبيق 

سعر  إلى  باإلضافة  جزائي  فائدة  سعر  عليه  المنصوص 

الفائدة المطبق على الدين األصلي. وفيما يخص المتأخرات 

تحتسب  أخرى،  معلومات  أي  توافر  عدم  حالة  وفي  األخرى، 

الفائدة  بسعر  المتأخرات  هذه  على  تُستحق  فائدة  تكاليف 

معاملة  ينبغي  كذلك  واحدة.  لليلة  االقتراض  على  السوقي 

)كالجزاءات(  سابقة  بمتأخرات  صلة  ذات  إضافية  رسوم  أي 

على اعتبار أنها فائدة مستحقة على متأخرات تراكمت لدى 

المدين وقت تنفيذ االتفاق. وإذا تم شراء بند ما باالئتمان ولم 

يسدد المدين خالل الفترة المنصوص عليها في وقت الشراء، 

المدين كفائدة  أي رسوم إضافية يتحملها  تُعامل  أن  ينبغي 

على المتأخرات وتتراكم لحين إطفاء الدين. 

نوع  حسب  المتأخرات  عن  المعلومات  ولعرض   46-5

ينبغي   ،9-5 الجدول  في  كما  الدين،  أداة  ونوع  المتأخرات 

أداة دين، من خالل  لكل  المتأخرات،  نوع  توفير تفاصيل عن 

حيثما  أيضا،  يمكن  ثم،  ومن  األساسية.  المصدرية  البيانات 

كان مناسبا، أن يعرض الجدول 5-9 نوع المتأخرات كمكونات 

ر مفيدا ألغراض التحليل. بِ فرعية لكل أداة دين إذا اعتُ

ج- مطابقة القيمة السوقية والقيمة االسمية 

لسندات الدين

بالقيمة  الدين  سندات  بتقييم  المرشد  هذا  يوصي   47-5

السوقية  القيمة  تأخذ  وبينما  السوقية.  والقيمة  االسمية 

تقلبات األسعار السوقية في الحسبان، فاألمر ال ينطبق على 

القيمة االسمية. وتتغير األسعار السوقية بمرور الوقت لعدد من 

األسباب منها التغيرات في أسعار الفائدة السائدة في السوق، 

االئتمانية  الجدارة  تجاه  المستثمرين  نظرة  في  والتغيرات 

للمدين، والتغيرات في هيكل السوق )كالتغيرات التي قد تؤثر 

على سيولة األسواق(. 

االسمية  والقيمة  السوقية  القيمة  بين  وللتفاوت   48-5

قيمة  الوقت،  وبمرور  معينة،  لحظة  أي  في  الدين  لسندات 

تحليلية. ولهذا السبب، يعرض الجدول 5-10 إطارا لمطابقة 

المؤسسي  والقطاع  اإلقامة  محل  حسب  الدين  سندات  تقييم 

الفصل  ويصف  السوقية.  والقيمة  االسمية  بالقيمة  للدائن 

الثالث من هذا المرشد القطاعات المؤسسية للدائنين. 

د- اإللنزامات غير المنشئة للدين، واإللتزامات 

االحتمالية الصريحة، وصافي التزامات مزايا 

الضمان االجتماعي في المستقبل

تدخل  ال  الكلية،  االقتصادية  اإلحصاءات  في   49-5

االحتمالية  واإللتزامات  للدين،  المُنْشئة  غير  اإللتزامات 

الجدول 5-9: المتأخرات حسب نوعها ونوع 

أداة الدين

]حدد نطاق التغطية المؤسسية[

مجموع المتأخرات

حسب نوع المتأخرات

أصل الدين 

الفائدة  

الفائدة على المتأخرات

حسب نوع أداة الدين 

حقوق السحب الخاصة 

العملة والودائع

سندات الدين

القروض

نظم التأمين ومعاشات التقاعد والضمانات الموحدة 

حسابات أخرى مستحقة الدفع

ملحوظة: إذا كان  مفيدا، فيمكن استخدام هذا الجدول أيضا في عرض 

كل نوع من المتأخرات كمكونات فرعية لكل أداة دين.
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في  االجتماعي  الضمان  مزايا  التزامات  وصافي  الصريحة، 

إضافة  يجوز  هذا،  ومع  الدين.  التزامات  ضمن  المستقبل 

تحتوي  العام  القطاع  دين  إحصاءات  لجداول  مكملة  جداول 

و/أو  ذات داللة  تُعد  كانت  إذا  البنود،  على معلومات عن هذه 

أهمية.17 ويركز هذا القسم على مراكز أرصدة المشتقات المالية 

)وهي  خصوم غير مُنشئة للدين وأصول مالية في الميزانية 

االحتمالية  واإللتزامات  العام(،  القطاع  لوحدة  العمومية 

لمزايا  الحكومية  المدفوعات  التزامات  وصافي  الصريحة، 

الصحية(  والرعاية  التقاعد  مزايا  )مثل  االجتماعي  الضمان 

في المستقبل. 

1- مركز المشتقات المالية

المشتقات  أرصدة  مراكز   11-5 الجدول  يعرض   50-5

المالية. وتُدرج المشتقات المالية كخصوم وليس كدين. ومع 

المراكز  تغطية  في  المالية  المشتقات  الستخدام  ونظرا  هذا، 

تضيف  أن  يمكن  مفتوحة،  مراكز  اتخاذ  في  وكذلك  المالية 

هذه العقود إلى خصوم وحدة القطاع العام ويمكن أن تسبب 

خسائر كبيرة إذا استُخْدِمت بأسلوب غير مالئم. وعند مقارنة 

العام،  القطاع  دين  بيانات  مع  المالية  المشتقات  بيانات 

قد  المالية  المشتقات  أن  البيانات  يدرك مستخدم  أن  ينبغي 

تغطي مراكز األصول أو الخصوم، أو حافظة الخصوم واألصول 

بأكملها. 

وكذلك  األصول  إجمالي   11-5 الجدول  ويتضمن   51-5

الموازنة«  »العقود  إنشاء  ممارسة  بسبب  الخصوم  إجمالي 

نظم  حجم  يبين  تكميلي  جدول  إدراج  يمكن  المثال،  سبيل  على    17

القومية  الحسابات  »نظام  في   10-17 الجدول  )راجع  التقاعد  معاشات 

هذا  من  الثاني  الفصل  في   85-2 إلى   77-2 من  2008«والفقرات  لعام 

المرشد(.  

(Offsetting Contracts) السائدة في السوق، وإمكانية تحول 
األدوات ذات النوع اآلجل من مركز األصول إلى مركز الخصوم، 

والعكس، من فترة زمنية لفترة تالية. وعلى سبيل المثال، قد 

يجد المقترض الذي يغطي اقتراضا بعملة أجنبية بعقد آجل 

أن قيمة التغطية تتحول من مركز األصول إلى مركز الخصوم 

الجدول 5-10: سندات الدين حسب محل إقامة الدائن ونوع قطاعه المؤسسي - مطابقة القيمة السوقية 

والقيمة االسمية ]حدد نطاق التغطية المؤسسية[ 

القيمة السوقية

االختالف عن 

القيمة االسميةالقيمة االسمية

مجموع إجمالي سندات الدين حسب محل إقامة الدائن ونوع قطاعه المؤسسي 

الدائنون المحليون

الحكومة العامة 

البنك المركزي

شركات تلقي الودائع ما عدا البنوك المركزية

الشركات المالية األخرى 

الشركات غير المالية 

األسر المعيشية، والمؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم األسر المعيشية

دائنون خارجيون

الحكومة العامة 

البنوك المركزية 

المنظمات الدولية 

الشركات المالية غير المصنفة في مكان آخر 

غير المقيمين

ملحوظة: حدد مواطن اختالف التقييم أو التصنيف عن المبادئ الوارد وصفها في الفصلين الثاني والثالث من هذا الدليل.  

الجدول 5-11: مركز المشتقات المالية

]حدد نطاق التغطية المؤسسية[

بالقيمة 

السوقية

بالقيمة 

االفتراضية

صافي مركز المشتقات المالية

عقود الخيار
حسب فئات مخاطر السوق1

العقود ذات النوع اآلجل
حسب فئات مخاطر السوق1

أصول المشتقات المالية

عقود الخيار
حسب فئات مخاطر السوق1

العقود ذات النوع اآلجل
حسب فئات مخاطر السوق1

خصوم المشتقات المالية 

عقود الخيار
حسب فئات مخاطر السوق1

العقود ذات النوع اآلجل
حسب فئات مخاطر السوق1

ــوارد  ملحوظــة: حــدد مواطــن اختــالف التقييــم أو التصنيــف عــن المبــادئ ال

ــي والثالــث مــن هــذا المرشــد.  وصفهــا فــي الفصليــن الثان

1 فئــات مخاطــر الســوق هــي النقــد األجنبــي، وســعر صــرف عملــة معينــة، 

واألســهم، والســلع األوليــة، واالئتمــان، وغيرهــا.  
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واالقتصار  الصرف.  أسعار  تحرك  حسب  أخرى  إلى  فترة  من 

على عرض مركز الخصوم في المشتقات المالية إلى جانب 

بعملة  االقتراض  أن  يعني  سوف  العام  القطاع  دين  إجمالي 

أجنبية لم يكن مشموال بالتغطية إال عندما كان العقد اآلجل 

وبالتالي،  مضلال.  انطباعا  يولد  ما  وهو  خصوم،  مركز  في 

يجب النظر في عرض مراكز الخصوم في المشتقات المالية 

إلى جانب مراكز األصول في المشتقات المالية.

5-52 وينبغي قيد مركز المشتقات المالية بالقيمة السوقية 

والقيمة االفتراضية. والقيمة االفتراضية — ويُطلق عليها 

أحيانا المبلغ االسمي — هي المبلغ األساسي المحدد 

في عقد المشتقات المالية وهو المبلغ المستخدم في 

حساب المدفوعات أو المقبوضات بموجب العقد.18 وقد 

يتم تحويل المبلغ االسمي بين المتعاقدين أو قد ال يتم تحويله. 

وفي حالة إبرام عقد مبادلة (SWAP) على وجه التحديد، تُشتق 

القيمة السوقية من الفرق بين إجمالي المقبوضات وإجمالي 

أي  المالئم؛  الخصم  سعر  تطبيق  بعد  المتوقعة،  المدفوعات 

القيمة  حساب  يمكن  وبالتالي  الحاضرة.  قيمتها  صافي 

سعر  أي  المتاحة،  المعلومات  باستخدام  آجل  لعقد  السوقية 

السوق والسعر المحدد في العقد للبند األساسي، والفترة الزمنية 

االفتراضية،  والقيمة  العقد،  بموجب  االستحقاق  حلول  حتى 

المقابلة،  األطراف  نظر  ومن وجهة  السوق.  في  الفائدة  وأسعار 

قد تصبح قيمة العقد اآلجل سالبة )خصوما( أو موجبة )أصوال( 

حسب  واتجاهها،  حجمها  حيث  من  الوقت  مع  تتبدل  وقد 

حركات السعر السوقي للبند األساسي. أما العقود اآلجلة التي 

تتم تسويتها على أساس يومي، كالعقود المتداولة في األسواق 

قيمة  فلها   — المستقبلية  بالعقود  والمعروفة   — المنظمة 

سوقية، ولكن نظرا للتسوية اليومية يحتمل أن تكون تلك القيمة 

السوقية قيمة صفرية عند كل نهاية فترة.

2- االلتزامات االحتمالية الصريحة وصافي 

التزامات مزايا الضمان االجتماعي في المستقبل

قيم  عن  معلومات  بعرض  المرشد  يوصي   53-5

داللة  ذات  تعتبر  كانت  إذا  الصريحة،  االحتمالية  االلتزامات 

الصريحة،  االحتمالية  االلتزامات  تقسيم  ويجوز  أهمية.  و/أو 

في  االحتمالية«  »االلتزامات  قسم  تحت  مناقشتها  الواردة 

الفصل الرابع، إلى ثالث فئات رئيسية ألغراض العرض، على 

5-8أ  الجدوالن  ويعرض   .12-5 الجدول  في  المبين  النحو 

و5-8ب )الديون المضمونة من الحكومة( تفاصيل ضمانات 

القروض وأدوات الدين األخرى )والتي تشكل على األرجح معظم 

الضمانات التي تمنح مرة واحدة(. وليس ثمة تغطية للفئتين 

الدين  عرض  جداول  من  آخر  موضع  أي  في  المتبقيتين 

كانت  إذا   ،12-5 الجدول  في  المعلومات  هذه  بنشر  ويوصى 

إلى  تُعتبر ذات داللة و/أو أهمية. ويجوز إضافة فئات فرعية 

الجدول 5-12، حسبما يكون مالئما. 

الفصل  من   80-2 الفقرة  في  موضح  هو  ومثلما   54-5

أي خصوم  الكلية  االقتصادية  تدرج نظم اإلحصاءات  الثاني، ال 

مستقبال  األداء  مستحقة  االجتماعي  الضمان  مزايا  مقابل 

18  على سبيل المثال، العقد اآلجل لتغطية تغيرات أسعار الصرف ثنائية 

قيمته  ولكن  ألف   100 االفتراضية  قيمته  تكون  ألف   100 بمبلغ  المنشأ 

السوقية قد تكون صفرا.

الجدول 5-12: حصر االلتزامات االحتمالية 

الصريحة وصافي التزامات مزايا الضمان 

االجتماعي في المستقبل

]حدد نطاق التغطية المؤسسية[ 

مجموع االلتزامات االحتمالية الصريحة

ضمانات تُمنح مرة واحدة 
ضمانات القروض وأدوات الدين األخرى1

ضمانات أخرى تُمنح مرة واحدة2

االلتزامات االحتمالية الصريحة األخرى غير المصنفة في مكان 

مطالبات قانونية

تعويضات

رأس المال المساهم الذي لم يُطلب سداده بعد 

...

صافي التزامات مزايا الضمان االجتماعي في المستقبل

القيمة الحاضرة لمزايا الضمان االجتماعي في المستقبل 

ناقص:     القيمة الحاضرة للمساهمات في نظم الضمان االجتماعي 

في المستقبل

1 يوصي هذا المرشد بنشر تفاصيل ضمانات القروض وأدوات الدين األخرى 

)أي الديــن المضمــون مــن الحكومــة( علــى النحــو المبيــن فــي الجدوليــن 5-8أ 

و5-8ب.  

2 علــى ســبيل المثــال، ضمانــات االئتمــان وااللتزامــات االحتماليــة األخــرى 

»توافــر  وضمانــات  القــروض(،  والتزامــات  االئتمــان  خطــوط  )مثــل  المشــابهة 

الطــارئ.   االئتمــان  وتســهيالت  الطــارئ  االئتمــان« 

هي  االلتزامات  وهذه  الصحية.19  والرعاية  التقاعد  كمنافع   —
في  المساهمات  جميع  وتُعامل  ضمنية.  احتمالية  التزامات 

جميع  وتُعامل  )تحويالت(  كإيرادات  االجتماعي  الضمان  نظم 

مدفوعات المزايا كمصروفات )تحويالت(. وينبغي حساب القيمة 

بموجب  فعال  المكتسبة  االجتماعي  الضمان  لمزايا  الحاضرة 

دفعها  يتوجب  والتي  القائمة،  التنظيمية  واإلجراءات  القوانين 

برنامج  خصوم  حساب  لطريقة  مماثل  بأسلوب  المستقبل،  في 

القيمة  ناقصا  المبلغ  وهذا  التقاعد.  لمعاشات  العمل  صاحب 

االجتماعي  الضمان  نظم  في  المسددة  للمساهمات  الحاضرة 

يمثل مؤشرا على صافي االلتزامات التي تتحملها وحدة حكومية 

عن مزايا الضمان االجتماعي مستحقة األداء في المستقبل.  

4- معلومات إضافية عن دين القطاع العام

في  الموضحة  األساسية  الجداول  إلى  باإلضافة   55-5

في  جوانب  عن  تكميلية  أخرى  جداول  إعداد  يجوز  الفصل،  هذا 

ويمكن  الجداول.  هذه  تغطيها  ال  العام  القطاع  دين  إحصاءات 

الدين،  إصدار  إجمالي  عن  تاريخية  بيانات  ذلك  يتضمن  أن 

وتصنيف  والثانوية،  األولية  األسواق  في  العائدات  عن  ومعلومات 

النظر  ويمكن  الدين.  أدوات  من  محددة  ألنواع  االئتمانية  الجدارة 

واالحتياجات  المتوافرة  البيانات  حسب  الجداول  هذه  إعداد  في 

التحليلية. 

التي تكون مستحقة  االجتماعي  الضمان  تُدرج مزايا  المقابل،  19   في 

العام.  القطاع  لوحدة  العمومية  الميزانية  في  بعد  تُدفع  لم  ولكنها  األداء 

مقابل  العام  القطاع  وحدات  خصوم  العمومية  الميزانية  في  تُدرج  كذلك 

)وتُستبعد  لموظفيها  المستقلة  غير  الممولة  غير  التقاعد  معاشات  نظم 

بالتالي من االلتزامات االحتمالية الضمنية(. 
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الفصل ٥   ♦   عرض إحصاءات دين القطاع العام

التحليلية  الناحية  من  اهتمام  أيضا  ينشأ  وقد   56-5

أو  العام  القطاع  ديون  إجمالي  على  الفائدة  أسعار  بمتوسط 

أي أداة دين محددة. ومن شأن المعلومات عن متوسط أسعار 

الفائدة أن تكون مؤشرا على تكاليف االقتراض التي تتحملها 

وحدة )وحدات( القطاع العام ويمكن استخدامها في المساعدة 

على وضع تقديرات لمدفوعات الفائدة على خدمة الدين. كذلك 

يمكن احتساب عنصر االقتراض بشروط ميسرة. ويمكن تقديم 

آجال  ذات  األدوات  على  الفائدة  أسعار  متوسط  عن  معلومات 

االستحقاق األصلية القصيرة والطويلة باإلضافة إلى مجموع 

يكون  وقد   .)13-5 الجدول  )راجع  الفائدة  أسعار  متوسطات 

أسعار  لمتوسط  إضافية  تقسيمات  إجراء  أيضا  المفيد  من 

قَوَّم بها مثال. وباإلضافة  الفائدة، كتقسيمه حسب العملة المُ

الفائدة على دين القطاع العام  إلى المتوسط المرجح ألسعار 

القائم، يمكن استخدام الجدول 5-13 في عرض بيانات عن 

عند  عليها  المتفق  الفائدة  المرجح ألسعار  المتوسط  مستوى 

الدخول في معامالت اقتراض جديدة خالل الفترة المعنية. 

5-57 متوسط سعر الفائدة هو المستوى المتوسط 

القطاع  دين  إجمالي  على  الفائدة  ألسعار  المرجح 

أداة دين معينة، بالقيمة االسمية  أو أي  القائم  العام 

والقيمة السوقية، في التاريخ المرجعي. وتُحدد األوزان 

قرض  كل  قيمة  باحتساب  المستخدمة  الترجيحية 

القروض.  مجموع  من  مئوية  كنسبة  الحساب  بوحدة 

يكون  العامة  الحكومة  قطاع  حالة  في  المثال،  سبيل  وعلى 

الوزن الترجيحي لسعر الفائدة على كل أداة دين مساٍو لقيمة 

الدين  مجموع  من  مئوية  كنسبة  الحساب  بوحدة  الدين  هذا 

يُشتق  الوضع األمثل،  العامة. وفي  الحكومة  اإلجمالي لقطاع 

متوسط أسعار الفائدة على سندات الدين والقروض من نظام 

فَصَّل إلدارة الديون. وكبديل عن ذلك، يجوز اشتقاق متوسط  مُ

قيمة  إلى  الدفع  مستحقة  الفائدة  نسبة  من  الفائدة  أسعار 

قيد  وينبغي  سنوي.  بمعدل  عنه  معبرا  الصلة،  ذات  الدين 

القيد  تقلب  الحتمال  نظرا  االستحقاق  أساس  على  الفائدة 

على أساس نقدي )بسبب توقيت مدفوعات القسائم أو تقدير 

عن  الناتج  قيمته  من  أعلى  أو  بأقل  الفائدة  أسعار  متوسط 

السندات الصادرة بخصم كبير(. وتولد نظم التأمين ومعاشات 

التقاعد والضمانات الموحدة دخل ملكية ذي طبيعة مختلفة 

عن الفائدة. ومع هذا، يجوز اشتقاق متوسط معدل العائد من 

أو  الحاضرة  القيمة  حساب  في  المستخدم  الخصم  عامل 

المكاسب من األموال المستثمرة.     

5-58 ويتأثر مستوى سعر الفائدة ذو الصلة على كل أداة 

أم متغيرا  الفائدة على تلك األداة ثابتا  إذا كان سعر  دين بما 

)الوارد تعريفهما في الفقرات من 5-20 إلى 5-26(. وإذا كان 

سعر الفائدة ثابتا بموجب عقد، ينبغي إذن استخدام هذا السعر، 

مع مراعاة أي خصم أو عالوة عند اإلصدار. وإذا كان سعر الفائدة 

الحالي،  الوقت  في  ثابت  ولكنه  الماضي  في  متغيرا  ظل  قد 

ينبغي استخدام سعر الفائدة الثابت الجاري. وفي حالة األدوات 

ذات سعر الفائدة المتغير، ينبغي أن يكون سعر الفائدة على كل 

أداة هو السعر المستحق في اليوم المرجعي. فلقد جرت العادة 

دوري،  أساس  المتغيرة على  الفائدة  أسعار  تحديد  إعادة  على 

الفائدة  سعر  مستوى  هو  استخدامه  ينبغي  الذي  والمستوى 

المطبق في اليوم المرجعي. وإذا أُعيد تحديد سعر الفائدة في 

التاريخ المرجعي، ينبغي إبالغ هذا السعر وليس سعر الفائدة 

المتغير ألي سبب،  الفائدة  وإذا تعذرت مشاهدة سعر  السابق. 

ينبغي استخدام مستوى المؤشر المرجعي أو السعر المناسب 

في التاريخ المرجعي، أو استخدام التغير المسجل خالل الفترة 

فترة زمنية  أقرب  أو  المرجعي،  التاريخ  المعنية حتى  الزمنية 

الفائدة إلى جانب  تتوافر بياناتها، عند حساب مستوى سعر 

أي هامش إضافي قائم يتعين على المقترض سداده إذا كانت 

األداة مربوطة بالتغير في المؤشر المرجعي. 

5-59 ولحساب متوسط أسعار الفائدة المرجح المتفق عليه 

في عملية االقتراض الجديدة خالل تلك الفترة، تصبح أسعار 

فإذا  االقتراض.  وقت  المحددة  األسعار  هي  المسجلة  الفائدة 

كان سعر الفائدة ثابتا بموجب العقد، ينبغي عندئذ استخدام 

هذا السعر. وفي حالة االقتراض بسعر فائدة متغير، ينبغي أن 

يكون سعر الفائدة على كل أداة دين هو نفس السعر المستحق 

التي  الترجيحية  األوزان  وتُحدد  بالسداد.  المطالبة  تاريخ  في 

تُستخدم في إعداد بيانات متوسط أسعار الفائدة حسب قيمة 

كل عملية اقتراض بوحدة الحساب، في تاريخ إثبات المطالبة 

بالسداد، كنسبة مئوية من مجموع المبلغ المقترض خالل تلك 

الفترة. 

الجدول 5-13: متوسط أسعار الفائدة حسب 

أجل االستحقاق األصلي وحسب نوع أداة الدين 

]حدد نطاق التغطية المؤسسية[ 

سندات الدين 

بالقيمة 

االسمية

سندات الدين 

بالقيمة 

السوقية

مجموع إجمالي الدين

قصير األجل، حسب أجل 

االستحقاق األصلي

العملة والودائع

سندات الدين

القروض

نظم التأمين ومعاشات التقاعد 

والضمانات الموحدة 

حسابات أخرى مستحقة الدفع

طويل األجل، حسب أجل 

االستحقاق األصلي

حقوق السحب الخاصة 

العملة والودائع

سندات الدين

القروض

نظم التأمين ومعاشات التقاعد 

والضمانات الموحدة 

حسابات أخرى مستحقة الدفع

ملحوظــة: حــدد مواطــن اختــالف التقييــم أو التصنيــف عــن المبــادئ الــوارد 

ــدرج جميــع  وصفهــا فــي الفصليــن الثانــي والثالــث مــن هــذا المرشــد. وبينمــا تُ

أســعار  متوســط  مفهــوم  ينطبــق  ال  الكامــل،  العــرض  بغــرض  الديــن  أدوات 

الفائــدة علــى كل أدوات الديــن )األدوات مثــل العملــة ونظــم التأميــن ومعاشــات 

التقاعــد والضمانــات الموحــدة ال تتحمــل مدفوعــات فائــدة(.   
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إحصاءات دين القطاع العام - مرشد لمعديها ومستخدميها

مرفق: الدين في االتحاد األوروبي وفقا 

لمعاهدة ماستريخت

يصف هذا المرفق السمات الرئيسية في دين االتحاد األوروبي 

وفقا لمعاهدة ماستريخت

1-  مقدمة 

 (Stability and والنمو«  االستقرار  »معاهدة  تشكل   60-5

على  يقوم  العامة  للمالية  إطارا   Growth Pact – “SGP”)
قواعد ويهدف إلى ضمان انضباط المالية العامة في االتحاد 

االختيار  عليهما  وقع  اللذان  الماليان  والمؤشران  األوروبي. 

االستقرار  معاهدة  ظل  في  العامة  المالية  تطورات  لمراقبة 

الناتج  إجمالي  إلى  الدين  ونسبة  العجز  نسبة  هما  والنمو 

ينبغي  األساسي،  للمبدأ  ووفقا  العامة.  الحكومة  في  المحلي 

أن تتجنب بلدان االتحاد األوروبي العجز المفرط  )المادة 104 

من معاهدة ماستريخت المُنْشئة للجماعة األوروبية، والمعدلة 

نسبة  بتجاوز  يُسمح  ال  ثم،  ومن  أمستردام(.  معاهدة  بموجب 

العجز الحكومي إلى إجمالي الناتج المحلي قيمة مرجعية هي 

المحلي إال في ظل ظروف استثنائية.  الناتج  3% من إجمالي 

وال يُسمح لنسبة الدين الحكومي إلى إجمالي الناتج المحلي 

بتجاوز قيمة مرجعية هي 60% من إجمالي الناتج المحلي، ما 

لم تكن هذه النسبة آخذة في التقلص واالقتراب بقدر كاٍف من 

القيمة المرجعية بوتيرة مواتية. كذلك يخضع هذان المؤشران 

من  و%60   %3 وهي  منها  لكل  المرجعية  والقيمة  الماليان 

للدخول في  المالي  التقارب  المحلي لمعايير  الناتج  إجمالي 

االتحاد األوروبي وفي المرحلة الثالثة من االتحاد االقتصادي 

والنقدي )أو منطقة اليورو(. 

2-  السمات الرئيسية

لمعاهدة  وفقا  )»الدين  الحكومي  الدين  رَّف  يُعَ  61-5

ماستريخت« أو »الدين وفقا إلجراءات مواجهة العجز المفرط«( 

 (Protocol المفرط  العجز  مواجهة  إجراءات  بروتوكول  في 

المرفق   on the Excessive Deficit Procedure – “EDP”) 
مجلس  الئحة  من   )5(1 المادة  وفي  ماستريخت  بمعاهدة 

دين  إجمالي  مجموع  بأنه   2009/479 رقم  األوروبي  االتحاد 

الحكومة العامة بالقيمة االسمية الذي يكون قائما في نهاية 

السنة مع توافر الخصائص التالية: 

• لمعاهدة 	 وفقا  الدين  يتألف  القطاعات:  تحديد 

قطاع  على  القائمة  الموحدة  الخصوم  من  ماستريخت 

الحكومة العامة ويشمل بالتالي كل مستويات الحكومة: 

الحكومة المركزية والحكومة المحلية وصناديق الضمان 

االجتماعي، وحيثما ينطبق، حكومة الوالية. ويعني هذا 

الدين  قياس  عند  العامة  الشركات  دين  استبعاد  األمر 

الحكومي في االتحاد األوروبي.

• لمعاهدة 	 وفقا  الدين  يتكون  األدوات:  حسب  التقسيم 

ماستريخت من خصوم الحكومة العامة التالية: العملة 

والودائع، واألوراق المالية ما عدا األسهم، مُستبعدا منها 

في  رَّف  المُعَ النحو  على  والقروض،  المالية،  المشتقات 

ذلك  ويعني   .(ESA95) »للحسابات األوروبي  »النظام 

استبعاده ألدوات النظام األوروبي للحسابات لعام 1995 

التي يصعب قياسها مثل احتياطيات التأمين الفنية، 

يختلف  وبالتالي،  الدفع.  مستحقة  أخرى  وحسابات 

تعريف معاهدة ماستريخت للدين عن مقياس مجموع 

الثاني،  الفصل  )راجع  المرشد  هذا  في  الدين  إجمالي 

الفقرة 2-3( ولكنه يتوافق مع واحد من أضيق مقاييس 

الدين الواردة في الفصل الثاني، الفقرة  7-2.      

• قواعد التقييم: يُقاس الدين وفقا لمعاهدة ماستريخت 	

 “nominal value”)( االسمية«  »القيمة  أساس  على 

والذي  عقد  بموجب  عليه  المتفق  المبلغ  يُساوي  وهو 

أجل  حلول  عند  للدائنين  سداده  الحكومة  على  يتعين 

االستحقاق. والمصطلح المستخدم باللغة اإلنجليزية في 

»دليل إحصاءات مالية الحكومة« وهذا »المرشد« لوصف 

 “face - »طريقة التقييم المذكورة هو »القيمة الظاهرية

”value. ويعني ذلك على وجه التحديد أن دين الحكومة 
ال يتأثر بالتغيرات التي تطرأ على األسعار والعائدات في 

المسددة.  المستحقة غير  الفائدة  السوق، وتُستبعد منه 

ومن ثم يُقاس الدين وفقا لمعاهدة ماستريخت بطريقة 

الحسابات  في  الحكومة  خصوم  معظم  عن  مختلفة 

د بالقيمة السوقية.  يَّ القومية، التي تُقَ

• د بيانات الدين وفقا لمعاهدة 	   توحيد البيانات: تُوَحَّ

ماستريخت على مستوى قطاع الحكومة العامة، وهو ما 

يعني ضمنا أن أدوات دين الحكومة العامة التي تحتفظ 

بها وحدات الحكومة العامة كأصول ال تُدرج عند حساب 

دين الحكومة. 

• إجمالي الدين:  وفقا لمعاهدة ماستريخت يمثل الدين 	

»إجمالي« الدين مما يعني أن األصول المالية لوحدات 

الحكومة العامة ال تُطرح عند حساب الدين الحكومي. 

بإبالغ  قانونا  األوروبي  االتحاد  بلدان  جميع  وتلتزم   62-5

بتقسيم  )يوروستات(  األوروبي  لالتحاد  اإلحصائي  المكتب 

الدين الحكومي حسب األداة وأجل االستحقاق األصلي. عالوة 

على ذلك، فإن توجيه البنك المركزي األوروبي بشأن إحصاءات 

مالية الحكومة (ECB/2009/20) يقضي بقيام جميع البنوك 

المركزي  البنك  بإبالغ  اليورو  منطقة  في  الوطنية  المركزية 

أجل  الحكومي: حسب  للدين  بالتقسيمات اإلضافية  األوروبي 

االستحقاق المتبقي، وحسب القطاع الحائز، وحسب العملة. 

لمعاهدة  وفقا  الدين  يستند  أعاله،  ورد  وكما   63-5

على  المتسقة  القومية  الحسابات  بيانات  إلى  ماستريخت 

معظم  في  البيانات  هذه  وتُعد   ،(ESA95) الدولي المستوى 

الحاالت من خالل التعاون بين مكاتب اإلحصاءات الوطنية، 

والبنوك المركزية، ووزارات المالية. ومن أجل ضمان االتساق 

مستوى  على  الحكوميين  والدين  العجز  بيانات  إعداد  في 

لالتحاد  اإلحصائي  المكتب  وضع  األوروبي،  االتحاد  بلدان 

معامالت  مع  للتعامل  محددا  إجراء  )يوروستات(  األوروبي 

اإلحصائي  المكتب  يتشاور  قاطعة:  غير  حاالت  في  معينة 

النقدية  اإلحصاءات  لجنة  مع  )يوروستات(  األوروبي  لالتحاد 

والمالية وإحصاءات ميزان المدفوعات(CMFB)  التي تضم 

كبار خبراء اإلحصاء في البنوك المركزية ومعاهد اإلحصاءات 

األوروبي  المركزي  والبنك  األوروبية  والمفوضية  القومية. 
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والمالية  النقدية  اإلحصاءات  لجنة  في  أعضاء  أيضا  هما 

المكتب  يتخذ  ذلك  وبعد  المدفوعات.  ميزان  وإحصاءات 

لمعايير  وفقا  النهائي،  القرار  األوروبي  لالتحاد  اإلحصائي 

جميع  في  المماثلة  الحاالت  على  تنطبق  محضة،  فنية 

د القرار المتعلق بكل قضية في  يَّ قَ بلدان االتحاد األوروبي. ويُ

المالحظات المنهجية ويعمم من خالل البيانات الصحفية. 

في   (ESA95) »الحكومة في  والدين  العجز  »دليل  ويسهب 

تناول القرارات المنهجية الرئيسية.    
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من  المصدرية  البيانات  جمع  عملية  الفصل  هذا  يشرح 

مختلف نظم البيانات المصدرية، واالعتبارات التي ينطوي 

عليها إعداد ونشر إحصاءات دين القطاع العام.

ألف - مقدمة

تختلف عملية جمع إحصاءات دين القطاع العام   1-6

ثمة جوانب مشتركة  ولكن  بلد آلخر،  من  ونشرها  وإعدادها 

الشكل  )راجع  يلي  فيما  نوردها  االعتبار  في  أخذها  يجب 

البياني 1-6(:

• إعداد ونشر اإلحصاءات؛	

• والمصادر األساسية للبيانات؛	

• ونظام )نظم( و/أو معدو البيانات المصدرية، بما في 	

ذلك متطلبات البيانات األساسية.

وحداثتها،  اإلحصاءات  لموثوقية  أساسي  وكشرط   2-6

إلعداد  التنظيم  ومحكم  قوي  مؤسسي  إطار  وجود  يتعين 

إحصاءات دين القطاع العام ـ بحيث تتم مراقبة وإدارة دين 

النحو  على  الحكومة  من  المضمون  والدين  العام  القطاع 

المالئم )راجع تقرير مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية، 

القضايا  بعض  في  بداية  الفصل  هذا  وينظر   .)1993

ونشر  إعداد  في  مراعاتها  يتعين  التي  المهمة  المؤسسية 

الفصل  هذا  يؤكد  وتحديدا،  العام.  القطاع  دين  إحصاءات 

على الحاجة إلى:

• تنسيق الجهود بين الهيئات الرسمية، على أن تكون 	

إحدى هذه الهيئات مسؤولة مسؤولية كلية عن إعداد 

القطاع  دين  إلحصاءات  الكاملة  المجموعة  ونشر 

العام؛

• لعملية 	 مالئم  تشريعي  ودعم  كافية  موارد  توفير 

جمع البيانات المصدرية التي تتيح إعداد إحصاءات 

دين القطاع العام ونشرها؛ 

• متواتر 	 نحو  على  العام  القطاع  دين  إحصاءات  نشر 

وفي وقت مالئم بما يلبي احتياجات المستخدمين.

حول  إرشادات  بعد  فيما  الفصل  هذا  يعرض  ثم   3-6

الطرق التي يمكن استخدامها في جمع وإعداد إحصاءات دين 

إرشادات شاملة.  تقديم  منه  وإن كان ال يقصد  العام،  القطاع 

القطاع  دين  إحصاءات  في  العناصر  بعض  بالفعل  وهناك 

العام يمكن جمعها وإعدادها بسهولة أكثر من غيرها. فعلى 

سبيل المثال، نجد أن إعداد إحصاءات دين القطاع العام عن 

البنوك  من  مجموعة  من  المحلية  بالعملة  حكومي  قرض 

المحلية أسهل من جمع معلومات عن حيازة غير المقيمين 

إعداد  يتعين  أنه  غير  الحكومية.  المحلية  السندات  إلصدارات 

للغاية  الصعب  ومن  اإلحصاءات.  من  المجموعتين  هاتين 

الحصول على إحصاءات عن ملكية األوراق المالية المتداولة 

ملكية  في  التغيرات  جميع  تسجيل  يتم  أال  الممكن  من  ألنه 

هذه األوراق المالية ـ ونتناول هذه القضية في الفصل السابع.

باء - بعض االعتبارات المؤسسية في إعداد 

ونشر اإلحصاءات

عملية  في  األخيرين  الجانبين  القسم  هذا  يتناول   4-6

إعداد إحصاءات القطاع العام: إعداد ونشر اإلحصاءات.

1-  التنسيق بين الهيئات الرسمية

إعداد  مسؤولية  هيئات  عدة  تقاسم  حالة  في   5-6

إحصاءات الدين، ينبغي أن تُحدد بوضوح الهيئة التي تتولى 

من  الكاملة  المجموعة  ونشر  إعداد  عن  الرئيسية  المسؤولية 

باسم  بعد  فيما  إليها  ويشار  ـ  العام  القطاع  دين  إحصاءات 

إسناد  ويمكن  الدين.  إحصاءات  إلعداد  المركزية  الهيئة 

إعداد  عن  المسؤوليات  يحدد  قانون  بموجب  المسؤولية  هذه 

البروتوكوالت  أو  التشريعية  األحكام  من  غيره  أو  اإلحصاءات 

فيما بين الهيئات أو القرارات التنفيذية وما إلى ذلك.

ال يوصي هذا المرشد بضرورة تولي مؤسسة معينة   6-6

إذ  ونشرها،  العام  القطاع  دين  إحصاءات  إعداد  مسؤولية 

أنه  غير  بلد.  كل  في  المؤسسية  الترتيبات  على  ذلك  يتوقف 

من المحتمل أن يتولى دور الهيئة المركزية إلعداد إحصاءات 

جمع البيانات وإعدادها ونشرها

الفصل

6
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الدين البنك المركزي أو وزارة المالية أو مكتب مستقل إلدارة 

الدين أو هيئة إحصائية وطنية.1 

كثيفة  عملية  اإلحصاءات  وإعداد  جمع  ويمثل   7-6

في  المستخدمة  الوسيلة  عن  النظر  بغض  للموارد  االستخدام 

الدين،  بيانات  احد مستخدمي  الوطنية  اإلحصائية  الهيئة  تكون  قد    1

إلى  البيانات  بإبالغ  المركزي  البنك  و/أو  المالية  وزارة  تقوم  أن  بمعنى 
الهيئة اإلحصائية الوطنية بغرض نشرها. 

ذلكـ  ودائما ما تُستخدم مجموعة متنوعة من الطرق والمناهج 

إعداد  في  هيئة  من  أكثر  اشتركت  ما  إذا  ولذلك  الغرض.  لهذا 

إحصاءات دين القطاع العام، ينبغي تنسيق جهودها والتعاون 

قدر  أقصى  وضمان  الجهود  ازدواج  تجنب  مع  بينها،  فيما 

سالسل  إعداد  في  المستخدم  المنهج  في  االتساق  من  ممكن 

وحدات  ربط  يمكن  اإللكترونية،  التقنيات  وبفضل  البيانات. 

ممارسة  لتيسير  اآللي  الحاسب  شبكات  خالل  من  مختلفة 

نشر إحصاءات 
دين القطاع 

العام

الهيئة املركزية 
إلعداد إحصاءات 

الدين

هيئة ال مركزية 
إلعداد إحصاءات 

الدين
هيئة ال مركزية 

إلعداد إحصاءات 
الدين

هيئة ال مركزية 
إلعداد إحصاءات 

الدين

إعداد ونشر 
إحصاءات دين 

القطاع العام

مصادر أخرى املسوح و/أو 
االستبيانات

امليزانيات
العمومية

مكتب 
الدين 
العام

أهم أنواع 
مصادر البيانات

نظم أخرى
نظم إدارة 

الدين وقيده 
وإبالغه

نظم 
اإلدارة 
املالية

النظام احملاسبي
(النظم احملاسبية)

نظم و/أو 
معدو البيانات 

املصدرية

متطلبات إبالغ البيانات

الشكل البياني 6-1: االعتبارات األساسية في عملية جمع وإعداد ونشر إحصاءات دين القطاع العام
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الفصل 6   ♦   جمع البيانات وإعدادها ونشرها

عملية  عرقلة  دون  لتخصصاتها  المعنية  الوحدات  مختلف 

إبالغ البيانات وإعدادها. ومن الضروري في هذا الصدد اتخاذ 

إجراءات تضمن قدر اإلمكان تدفق البيانات بسالسة في الوقت 

المالئم بين الهيئات المختصة بإعداد البيانات.

ومن الضروري وجود اتفاقيات أو إجراءات مالئمة   8-6

المركزية  الهيئة  بين  والتنسيق  البيانات  تبادل  لتيسير 

للبيانات  المنتجة  األخرى  والهيئات  اإلحصاءات  إلعداد 

الهيئات  أو  المصدرية  للبيانات  المنتجة  الهيئات  )أي 

اإلجراءات  وهذه  اإلحصاءات(.  بإعداد  تقوم  التي  الالمركزية 

البيانات  تدفق  تتيح  أن  أخرى،  أمور  جملة  ضمن  ينبغي، 

الهيئات  إلى  المالئم  الوقت  وفي  بفعالية  المصدرية 

دين  إحصاءات  بإعداد  المختصة  الالمركزية(  )أو  المركزية 

القطاع العام. 

قوي  تواصل  وجود  ضمان  أيضا  المهم  ومن   9-6

أي  لتيسير معالجة  وذلك  المختلفة،  الهيئات  بين موظفي 

االزدواجية  وتجنب  سريع  نحو  على  صعوبات  أو  مشكالت 

أحد  ويتمثل  الهيئات.  مختلف  في  البيانات  تغطية  في 

عقد  في  المشكالت  وحل  والتواصل  التعاون  تشجيع  سبل 

المشاركين  الموظفين  بين  منتظمة  بصفة  اجتماعات 

وهذه  الهيئات.  مختلف  في  اإلحصاءات  إعداد  عملية  في 

مشكالت  من  يطرأ  قد  ما  حل  في  تساعد  لن  االجتماعات 

فرصة  أيضا  فيها  للمشاركين  تتيح  إنها  بل  فحسب، 

جانب  إلى  الوشيكة،  بالتطورات  البعض  بعضهم  إلبالغ 

التحسينات أو التغيرات المستقبلية الممكنة في نظم جمع 

البيانات. ويساعد التعاون على هذا النحو في نشر األفكار 

كما  منها،  كل  دور  فهم  للمؤسسات  ويتيح  والتحسينات، 

يساعد في بناء تواصل قوي على مستوى األشخاص.

إعداد  في  مختلفة  هيئات  اشتراك  حالة  6-10 وفي 

االعتبارات  مراعاة  يتعين  العام،  القطاع  دين  إحصاءات 

التالية:

• واألدوات 	 المستخدمة  المفاهيم  تكون  أن  ينبغي 

للمطابقة.  قابلة  األقل  على  أو  متسقة  المعروضة 

على  بيانات من مصادر مختلفة، يجب  دمج  وعند 

أن  تضمن  أن  اإلحصاءات  إلعداد  المركزية  الهيئة 

دراية  على  اإلعداد  في  المشاركة  األخرى  الهيئات 

)مثل  األساسية  العرض  ومتطلبات  بالمفاهيم 

في  الموضحة  ذلك(  وغير  والتقييم  اإلقامة  مفاهيم 

هذا المرشد وأن ما تعده من إحصاءات يتسق مع هذه 

تكتسب  أن  بالفعل  وينبغي  والمتطلبات.  المفاهيم 

واسعة  خبرة  اإلحصاءات  إلعداد  المركزية  الهيئة 

في هذا المجال. إذ ينبغي أن تقوم الهيئة المركزية 

يضمن  بما  المعايير  هذه  حماية  في  رئيسي  بدور 

مع  األخرى  الهيئات  تعدها  التي  اإلحصاءات  اتساق 

والمفاهيم،  التغطية،  نطاق  حيث  من  المتطلبات، 

اإلحصاءات  ودورية  القيد،  وأساس  التقييم،  وأسس 

المقدمة وحداثتها.

• اإلحصاءات 	 إلعداد  المركزية  الهيئة  بقيام  ويوصى 

من  القادمة  المحلية  البيانات  صحة  من  بالتحقق 

مصادر مختلفة بصفة منتظمة قدر اإلمكان )مرة في 

ببيانات  المقارنة  ذلك  ويتضمن  األقل(.  على  السنة 

الدائنين وباإلحصاءات االقتصادية الكلية األخرى، مثل 

الدولي  االستثمار  )وضع  الخارجي  الوضع  إحصاءات 

والدين الخارجي( واإلحصاءات النقدية والمالية. ويمكن 

عقد المقارنات على مستوى أدوات فردية )مثل قروض 

حكومية معينة( بمشاركة  الهيئة المسؤولة عن إعداد 

باستخدام  كلي  مستوى  على  و/أو  اإلحصاءات،  هذه 

أخرى،  كلية  اقتصادية  إحصائية  بيانات  مجموعات 

للقطاع  الخارجي  الدين  كإجراء مقارنة مع إحصاءات 

الحكومي على سبيل المثال.

• وينبغي وجود آليات تضمن أن إحصاءات دين القطاع 	

صانعي  احتياجات  دائما  تلبي  المنشورة  العام 

ويمكن  البيانات.  مستخدمي  من  وغيرهم  السياسات 

عقد اجتماعات دورية مع صانعي السياسات وغيرهم 

شمول  مدى  لمراجعة  البيانات  مستخدمي  من 

إحصاءات دين القطاع العام وتحديد الحاجة الى إعداد 

يمكن  كذلك  وجدت.  إن  جديدة  أو  إضافية  بيانات  أي 

مناقشة مبادرات جديدة مع اإلدارات المسؤولة عن إعداد 

السياسات اإلقتصادية والمجموعة )المجموعات( التي 

تؤدي دورًا إستشاريًا في إعداد اإلحصاءات، وتتيح هذه 

المخصصة  الموارد  زيادة  لطلب  الفرصة  المناقشات 

وبالتشاور  المناقشات،  هذه  إلى  واستنادا  العمل.  لهذا 

بإعداد  المختصة  األخرى  والهيئات  المستخدمين  مع 

اإلحصاءات  إلعداد  المركزية  للهيئة  يمكن  البيانات، 

وضع خطة استراتيجية لتحسين جودة إحصاءات دين 

القطاع العام ونطاق تغطيتها.

2- الموارد

اتخاذ  غيرها  دون  وحدها  البلد  سلطات  6-11 وتتولى 

قرارات تخصيص الموارد لعملية إعداد اإلحصاءات، وينبغي 

مراجعة هذه القرارات بصفة دورية. غير أنه ينبغي للسلطات 

أي  ـ  األقل  على  الحالية  المهام  ألداء  تكفي  موارد  توفر  أن 

اآللي.  الحاسب  وأجهزة  واألموال  الموظفين  من  كافية  موارد 

وتحديدا، ينبغي أن يكون الموظفون الرئيسيون على معرفة 

إعداد  وطرق  العام  القطاع  دين  بمفاهيم  جيدة  ودراية 

من  دائمة  أساسية  مجموعة  وجود  ضرورة  مع  اإلحصاءات، 

دين  إحصاءات  مجال  في  المدربين  اإلحصائيين  الخبراء 

أداء  العام. وينبغي أيضا وضع تعليمات عن كيفية  القطاع 

الجدد  أن يحصل معدو اإلحصاءات  الحالية. ويمكن  المهام 

إعداد  طرق  على  عملهم  أثناء  وتدريب  رسمي  تدريب  على 

والنظم  المعايير  العام، بما في ذلك  القطاع  إحصاءات دين 

اإلحصائية الدولية الخاصة بالتعامل مع البيانات وكيفية 

معالجتها.
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3- اإلطار القانوني

جمع  لتسهيل  المالئمة  التشريعات  إقرار  أن   12-6

تُجرى  ال  وقد  وطويلة،  معقدة  عملية  يكون  قد  اإلحصاءات 

ينبغي  ولذلك  الضرورية بصفة منتظمة.  للتشريعات  مراجعة 

قائم  قانوني  إطار  يوجد  كان  إذا  ما  تحديد  أولى  كخطوة 

على  بموجبه  الحصول  يمكن  اإلحصاءات  جمع  عملية  لدعم 

المعلومات الالزمة. وإن لم يوجد، فقد يتعين إقرار التشريعات 

الالزمة.

المعلومات  جمع  لعملية  القانوني  اإلطار  6-13 ويختلف 

اإلحصائية من بلد آلخر، ال سيما حسب الترتيبات المؤسسية 

والتطور التاريخي لعملية جمع اإلحصاءات. غير أن هذا األمر 

يتوقف عادة على بعض عناصر أخرى منها:

• تحديد نوع الكيانات التي تقوم الهيئة المركزية إلعداد 	

الكيانات  )مثل  منها  البيانات  بجمع  اإلحصاءات 

ذلك  من  والغرض  العام(،  الشركات  قطاع  في  العاملة 

)مثل إعداد إحصاءات عن التدفقات ومراكز األرصدة في 

األصول المالية والخصوم(؛

• حدود مسؤوليات الهيئة المختصة بإعداد اإلحصاءات، 	

ال  بحيث  للغاية  تقييدية  الحدود  هذه  تكون  أن  دون 

يُستجد  ما  مع  للتكيف  الالزمة  الحرية  للهيئة  تتوفر 

من تطورات؛

• عدم 	 حالة  في  عقوبات  فرض  تجيز  أحكام  وضع 

بآلية  اقترانها  ضرورة  مع  الهيئة،  لطلبات  اإلستجابة 

قانونية مالئمة لإلنفاذ؛2   

• المقدمة 	 المعلومات  بأن  واضح  إقرار  تقديم  يلزم  قد 

من فرادى كيانات القطاع العام خارج قطاع الحكومة 

ولن  منفصلة  بصورة  عنها  اإلفصاح  يتم  لن  العامة 

ربما  عدا  )ما  إحصائية  مجمالت  صورة  في  إال  تنشر 

الكيانات  أحد  من  واضح  تصريح  صدور  حالة  في 

باإلفصاح عن المعلومات(، مع فرض عقوبات مالئمة 

وعلى  اإلحصاءات،  بإعداد  المختصة  الهيئة  على 

فرادى موظفيها خصوصا، في حالة اإلفصاح عن هذه 

المعلومات. غير أن ذلك ال ينطبق عموما على وحدات 

أمام  مساءلة  موضع  في  ألنها  نظرا  العامة  الحكومة 

الجمهور؛

• حظر استخدام السلطات للمعلومات المقدمة من فرادى 	

الهيئات في أي أغراض أخرى بخالف إعداد اإلحصاءات، 

عن  اإلحصاءات  إعداد  وظيفة  استقاللية  يرسي  بما 

المجيبين لعدم  النظر أيضا في إمكانية فرض عقوبات على  2  يمكن 

الدقة )أي تعمد تقديم بيانات مغلوطة( والتأخر في اإلبالغ.

الحظر  هذا  دعم  وينبغي  األخرى.3  الحكومية  األنشطة 

بعقوبات وآليات إلنفاذها؛  

• محتوى 	 على  األخرى  الحكومية  الهيئات  تأثير  حظر 
اإلحصاءات المنشورة؛4

• بما 	 مستقلين  خبراء  من  مكونة  إشراف  لجنة  تشكيل 

بإعداد  المختصة  الهيئة  مهنية  ضمان  في  يساعد 

اإلحصاءات وموضوعيتها.

لمعدي  يتوفر  القانوني،  اإلطار  هذا  مثل  6-14 وفي 

لجمع  الالزم  المؤسسي  الدعم  العام  القطاع  دين  إحصاءات 

الحكومية  الوحدات  أو  العامة  الشركات  من  المعلومات 

لمعدي  ينبغي  أنه  غير  المثال.  سبيل  على  الموازنة  خارج 

وتشجيع  مساعدة  في  القانوني  اإلطار  استخدام  اإلحصاءات 

كيانات القطاع العام على اإلبالغ بدال من االعتماد على الدعم 

القانوني فقط.

4- نشر إحصاءات دين القطاع العام

دين  إحصاءات  إعداد  من  النهائي  الهدف  6-15 يتمثل 

من  وغيرهم  السياسات  لصانعي  إتاحتها  في  العام  القطاع 

دين  إحصاءات  تكون  أن  وينبغي  اإلحصاءات.  مستخدمي 

القطاع العام شاملة وحديثة بما يحقق األغراض التالية:

• خصوم 	 في  التغير  مراقبة  من  المستخدمين  تمكين 

خدمة  والتزامات  العام  القطاع  على  المستحق  الدين 

الدين بصورة مستمرة؛

• في 	 محتملة  مشكالت  بأي  مبكر  إنذار  عالمات  إعطاء 

خدمة الدين؛

• الحكومة 	 سياسات  استمرارية  لمدى  مؤشر  إيجاد 

والشركات العامة؛

• الموازنة 	 إعداد  عملية  في  ضرورية  مدخالت  توفير 

البرلمان، وتنفيذها، ووضع  الحكومية، واعتمادها من 

التنبؤات، وإعداد اإلحصاءات االقتصادية الكلية األخرى.

وينبغي إتاحة اإلحصاءات لإلطالع العام على أساس   16-6

وفق  النشر  يكون  أن  ويفضل  المناسب،  الوقت  وفي  متواتر 

اإلحصاءات  نشر  ويمكن  مسبقا.  ومعلن  محدد  زمني  جدول 

النشر،  عملية  من  وكجزء  إلكترونية.  و/أو  مطبوعة  صورة  في 

والمنهجية  والتصنيفات  والتعاريف  المفاهيم  توثيق  ينبغي 

الحكومية،  الكيانات  حالة  في  محدودة  الحظر  هذا  تطبيق  إمكانية    3

وربما ال ينطبق إال على الجوانب المتعلقة بالمعلومات ذات الطابع السري 

التجاري الخاصة بالشركات العامة. 

العملية  إجراء  البيانات خالل  الحفاظ على صحة  للغاية  المهم  4  من 

اإلحصاءات  بإعداد  المختصة  للهيئة  كانت  فإذا  لذلك  اإلحصائية. 

في  النظر  يمكن  البيانات،  تسجيل  وظيفة  جانب  إلى  تشغيلية  وظيفة 

الوظيفة اإلحصائية »بصورة مستقلة« عن  أداء  الوظائف بما يتيح  فصل 

الوظائف األخرى.
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المستخدمة ونشرها في صورة مطبوعة على فترات منتظمة.5 

وقد تحدد هذه البيانات الوصفية أيضا أي انحرافات ملحوظة 

عن المعايير المقبولة دوليا، والتحيزات التي قد تنطوي عليها 

مسوح  وأي  االستجابة،  معدالت  عن  ومعلومات  اإلحصاءات، 

ويحتوي  العام.  القطاع  دين  إحصاءات  جمع  في  مستخدمة 

المعيار الخاص لنشر البيانات والنظام العام لنشر البيانات 

اللذين وضعهما صندوق النقد الدولي على مزيد من اإلرشادات 

حول الممارسات السليمة بشأن حداثة ودورية إحصاءات دين 

القطاع العام المنشورة.6   

غالبا  المشروعة،  المستخدمين  الحتياجات  وتلبية   17-6

ما يتم نشر إحصاءات وإخضاعها للمراجعة الحقا. وفي مثل 

البيانات  أن  إلى  المستخدمين  تنبيه  ينبغي  الحاالت،  هذه 

للتعديل.  تخضع  وقد  أولية  بيانات  هي  مبدئيا  المنشورة 

وفي حالة نشر البيانات الحقا بعد مراجعتها، ينبغي إخطار 

وتفسيرات  شروح  تضمين  مع  بالتعديالت،  المستخدمين 

تعديالت  إجراء  أيضا  تم  ما  وإذا  التعديالت.  كم  مع  تتناسب 

بإخطار  بشدة  ينصح  اإلحصائية،  المنهجية  في  جوهرية 

من  كافية  مجموعة  نشر  إعادة  مع  مسبقا،  المستخدمين 

البيانات السابقة بعد إعالن التعديالت. وبوجه عام، فإن توفير 

إلى  األرجح  على  يؤدي  للمستخدمين  المعلومات  هذه  مثل 

»ثقافة  الثقة في اإلحصاءات وقد يساعد على تشجيع  زيادة 

إبالغ البيانات« للهيئات المختصة بإعداد اإلحصاءات.

جيم - المصادر الرئيسية للبيانات 

الممكنة  البيانات  مصادر  القسم  هذا  6-18 يتناول 

)هيئات(  هيئة  تستخدمها  أن  يمكن  التي  الوسائل  ومختلف 

إعداد اإلحصاءات في إعداد إحصاءات دين القطاع العام.

في الوضع المثالي، توجد المعلومات الالزمة إلعداد   19-6

اإلحصاءات الخاصة بجميع جوانب دين القطاع العام )راجع 

والشركات  للحكومة  المحاسبية  النظم  في  الخامس(  الفصل 

العامة، كما أنه من السهل نسبيا اشتقاق إحصاءات الدين من 

الديون.  وإبالغ  تسجيل  نظم  أو  المالية  المعلومات  إدارة  نظم 

قد  أو  البلدان،  معظم  على  ينطبق  ال  قد  الوضع  هذا  أن  غير 

في  وينبغي  فقط.  العام  القطاع  وحدات  بعض  على  ينطبق 

هذه الحالة استخدام طرق بديلة. فقد يمكن جمع اإلحصاءات 

من الجهات المدينة أو الجهات الدائنة، أو جمعها بصورة غير 

تقارير  أو  المسوح  في  الواردة  المعلومات  خالل  من  مباشرة 

سيما  )ال  المنشورة  المالية  الكشوف  أو  التنظيمية  الجهات 

الميزانيات العمومية( لوحدات القطاع العام و/أو من السجالت 

من  معلومات  على  أيضا  الحصول  ويمكن  األخرى.  اإلدارية 

االستثمار  وضع  وإحصاءات  والمالية  النقدية  اإلحصاءات 

5  يمكن تضمين هذه البيانات الوصفية في مطبوعة دورية إلحصاءات 

دين القطاع العام، أو نشرها بصورة منفصلة. 

على  لالطالع   http://www.dsbb.imf.org اإللكتروني:  الموقع  راجع    6

تفاصيل عن المعيار الخاص لنشر البيانات والنظام العام لنشر البيانات.   

الدولي واإلحصاءات االقتصادية الكلية األخرى. وكلما توافرت 

بيانات مصدرية أكثر تفصيال، ازدادت دقة اإلحصاءات المعدة 

عن دين القطاع العام.

على  جمعها  يتم  التي  المعلومات  وتتيح   20-6

للهيئة  المرونة  من  قدر  أقصى  الدين  أدوات  فرادى  مستوى 

تلبية متطلبات  في  اإلحصاءات  بإعداد  المختصة  )للهيئات( 

فرادى  عن  التفصيلية  البيانات  تساعد  كذلك  المستخدمين. 

األدوات في إجراء اختبارات تفصيلية لمراقبة الجودة. غير أن 

جمع المعلومات على مستوى فرادى أدوات الدين قد ال يكون 

الحاالت.7  جميع  في  العملية  الناحية  من  مالئما  أو  ممكنا 

مصادر  من  مزيج  استخدام  أيضا  الالزم  من  يكون  وقد 

على  المعلومات  جمع  المثال  سبيل  على  فيمكن  البيانات. 

مستوى فرادى أدوات الدين في حالة الشركات العامة الكبرى، 

وباستخدام وسائل أخرى )مثل المسوح الدورية، راجع الفقرات 

من 6-32 إلى 6-38( في حالة الشركات العامة الصغيرة.

الممكنة  المصادر  بإيجاز   1-6 الجدول  6-21 ويعرض 

للبيانات المستخدمة في إعداد إحصاءات دين القطاع العام، 

حسب أداة الدين ووحدات القطاع العام الرئيسية. ويمكن تمييز 

أربعة أنواع رئيسية من مصادر البيانات ـ نناقشها بالتفصيل 

أدناه:

• مكتب )مكاتب( الدين؛	

• الميزانيات العمومية؛	

• االستبيانات والمسوح الدورية؛	

• مصادر أخرى.	

يمكن   ،1-6 البياني  الشكل  من  يتبين  6-22 وكما 

استخالص البيانات من واحد أو أكثر مما يلي من نظم و/أو 

معدي البيانات المصدرية للحصول على البيانات المصدرية 

الالزمة:8   

• النظم المحاسبية؛	

• نظم اإلدارة المالية؛	

• نظم إدارة الدين وتسجيله وإبالغه؛	

• نظم أخرى.	

1- مكتب )مكاتب( الدين

إدارة  مكتب/دائرة  أو  الدين،  مكتب  يكون  ما  6-23 عادة 

أرصدة  لبيانات  الرئيسي  المصدر  هو  والخصوم،  األصول 

القطاع  دين  من  األكبر  الجزء  يتركز  ما  عادة  البلدان،  من  كثير  في    7

صغير  عدد  في  العامة(  الشركات  )مثل  المركزية  الحكومة  عدا  ما  العام 

من الوحدات الكبرى. فعلى سبيل المثال، قد يتركز 90% من دين الشركات 

العامة في أكبر خمس شركات. وعادة ما تقوم بلدان كثيرة أيضا بقصر 

االقتراض الذي يتجاوز حدا معينا على عدد قليل من وحدات القطاع العام. 

8  من المفترض أن تراعي النظم متطلبات البيانات المصدرية. 
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سندات الدين والقروض. ويوجد في بلدان كثيرة  )وتدفقات( 

مكتب واحد إلدارة الدين — مكتب الدين الحكومي — يشمل 

نطاق عمله سندات الدين التي تصدرها مختلف وحدات القطاع 

العام والقروض المستحقة عليها. ولكن من الممكن أن يكون 

لحكومات الواليات و/أو الحكومات المحلية والشركات العامة 

مكاتب الدين الخاصة بها إذا كانت من مصدري سندات الدين 

و/أو كبار المقترضين من الخارج. ونناقش في الجزء المتبقي 

من هذا القسم مكتب الدين الحكومي كمصدر للبيانات، وإن 

كانت نفس المبادئ تنطبق على مكاتب الدين في مستويات 

القطاع العام األخرى.

وزارة  داخل  الحكومي  الدين  مكتب  يكون  ما  6-24 وعادة 

أو  الحكومة  إنشاؤه كهيئة مستقلة في قطاع  أو يتم  المالية، 

البنك المركزي. وسواء كان مكتب الدين الحكومي هو الهيئة 

المركزية المختصة بإعداد إحصاءات دين القطاع العام أم ال، 

أن  الفصل،  بداية هذا  المبينة في  أيضا، لألسباب  المهم  من 

يجري التنسيق على النحو المالئم بين مكتب الدين الحكومي 

القطاع  دين  إحصاءات  إعداد  في  مشاركة  أخرى  هيئة  وأي 

العام. 

6-25 ويتولى مكتب الدين الحكومي مسؤولية إدارة الدين، 

والتي تنطوي على سبع مهام. وتُناقش هذه المهام بالتفصيل 

دقيقة  سجالت  إعداد  الضروري  ومن  الفصل.  هذا  مرفق  في 

للديون )راجع الفقرات من 6-42 إلى 6-44( لضمان فعالية 

أداء مهامه  الدين في  الدين، كما تتوقف فعالية مكتب  إدارة 

توافر  على   — تحليلية  أم  تشغيلية  أكانت  سواء   — األخرى 

الدين  إحصاءات  إعداد  فإن  كذلك  وحديثة.  دقيقة  إحصاءات 

وتسجيلها ونشرها على أساس من الحداثة والشمول أمر بالغ 

الحكومي لمهامه بسالسة  الدين  أداء مكتب  األهمية لضمان 

المختصة  المركزية  الهيئة  هو  الدين  مكتب  كان  )إذا  ويسر 

بإعداد اإلحصاءات(.

2- الميزانية العمومية

أ - اعتبارات عامة

الموازنة  خارج  الوحدات  قيام  على  العادة  6-26 تجري 

بإعداد  العامة  والشركات  االجتماعي  الضمان  وصناديق 

الميزانيات العمومية، وذلك  المالية، بما في ذلك  الكشوف 

الميزانيات  إعداد  ويتم  دوليا.  وفق معايير محاسبية مقبولة 

تُعد أيضا على أساس  العمومية على أساس سنوي، وأحيانا 

المركزية  الحكومة  وحدات  استخدام  ازداد  وقد  سنوي.  ربع 

والحكومات  الواليات  وحكومات  الميزانية  في  المدرجة 

المحلية لنظم محاسبية تعتمد القيد على أساس االستحقاق، 

وكذلك استخدامها للمعايير المحاسبية الدولية )أو المحلية( 

في إعداد الكشوف المالية )بما في ذلك الميزانيات العمومية(.            

الخصوص  وجه  على  العمومية  الميزانية  6-27 وتقدم 

حقوق  مثل  التقليدية«،  »غير  الدين  أدوات  عن  معلومات 

الجدول 6-1: المصادر الممكنة للبيانات المستخدمة في إعداد إحصاءات دين القطاع العام
ألف = مكتب إدارة الدين؛ باء = الميزانيات العمومية؛ جيم = المسوح / االستبيانات؛ دال = مصادر أخرى

أداة الدين

وحدات القطاع العام الرئيسية

حقوق 

السحب 

الخاصة

العملة 

والودائع

سندات 

القروضالدين

نظم التأمين 

ومعاشات 

التقاعد 

والضمانات 

الموحدة

حسابات 

أخرى 

دائنة

باء؛ جيمباء؛ دالألف؛ باءألف؛ باءباء؛ جيمباء؛ دالالحكومة المركزية المدرجة في الموازنة

باء؛ جيمباء؛ جيم؛ دالألف؛ باء؛ جيمألف؛ باء؛ جيمباء؛ جيم—الحكومة المركزية خارج الموازنة

باء؛ جيمباء؛ جيم؛ دالألف؛ باء؛ جيمألف؛ باء؛ جيمباء؛ جيم—صناديق الضمان االجتماعي

بيانات محسوبة )للتوحيد، راجع الفصل الثامن(قطاع الحكومة المركزية الفرعي

باء؛ جيمباء؛ جيم؛ دالألف؛ باء؛ جيمألف؛ باء؛ جيمباء؛ جيم—حكومات الواليات

باء؛ جيمباء؛ جيم؛ دالألف؛ باء؛ جيمألف؛ باء؛ جيمباء؛ جيم—الحكومات المحلية

بيانات محسوبة )للتوحيد، راجع الفصل الثامن(قطاع الحكومة العامة

باء؛ جيمباء؛ جيم؛ دالألف؛ باء؛ جيمألف؛ باء؛ جيمباء؛ جيم—الشركات العامة غير المالية

بيانات محسوبة )للتوحيد، راجع الفصل الثامن(القطاع العام غير المالي

باءباءباءباءباءباءالبنك المركزي

باء؛ جيمباء؛ جيم؛ دالألف؛ باء؛ جيمألف؛ باء؛ جيمباء؛ جيم—شركات تلقي الودائع بخالف البنك المركزي

باء؛ جيمباء؛ جيم؛ دالألف؛ باء؛ جيمألف؛ باء؛ جيمباء؛ جيم—الشركات المالية األخرى

بيانات محسوبة )للتوحيد، راجع الفصل الثامن(القطاع العام المالي

بيانات محسوبة )للتوحيد، راجع الفصل الثامن(مجموع القطاع العام
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التأمين  ونظم  والودائع،  والعملة  الخاصة،9  السحب 

وحسابات  الموحدة،  والضمانات  التقاعد  ومعاشات 

عن  معلومات  أيضا  العمومية  الميزانية  وتقدم  دائنة.  أخرى 

األصول المالية المكونة من عناصر مقابلة ألدوات دين. غير 

أساس  على  عرضها  يتم  ما  عادة  العمومية  الميزانيات  أن 

مجمع، وسيتعين على معدي اإلحصاءات بالتالي البحث عن 

معلومات إضافية مفصلة يتم رصدها غالبا في المالحظات 

المتممة للميزانيات العمومية. وإذا لم توفر الميزانية العمومية 

والمالحظات المتممة لها المعلومات الالزمة إلعداد إحصاءات 

إقامة  محل  مثل   — إضافية  معلومات  جمع  ينبغي  الدين، 

الدائنين — من مصادر تكميلية.

عن  بيانات  اإلحصاءات  معدو  يجمع  أن  6-28 وينبغي 

الخصوم المستحقة على وحدات القطاع العام، وكذلك بيانات 

)كوحدات  الوحدات  هذه  من  المقدمة  القائمة  الضمانات  عن 

في  الودائع  لتلقي  المالية  الشركات  أو  المركزية  الحكومة 

القطاع العام(، إذ تضمن هذه الوحدات من القطاع العام ديون 

وينبغي  الماليَين،  غير  والخاص  العام  القطاعين  مقترضي 

الدين  إحصاءات  ضمن  للتذكرة  كبنود  المعلومات  هذه  نشر 

على النحو الموضح في الفصل الخامس.

6-29 وفي حالة استخدام الميزانيات العمومية كمصادر 

معدو  يفهم  أن  ينبغي  العام،  القطاع  دين  إحصاءات  إلعداد 

اإلحصاءات المنهجية المستخدمة في قيد خصوم الدين في 

وتصنيف  تقييم  أسس  استخدام  لضمان  العمومية  الميزانية 

وقيد سليمة في إعداد اإلحصاءات. وينبغي إذا لزم األمر تعديل 

البيانات المصدرية لتعكس أسس التقييم والتصنيف والقيد 

السليمة. 

ب- الشركات المالية العامة لتلقي الودائع   

يمثل قطاع الشركات المالية العامة لتلقي الودائع   30-6

مصدرا مهما لبيانات دين الشركات المالية العامة. وتخضع 

هذه الشركات المالية العامة لتنظيم محكم في جميع البلدان 

تقريبا ـ وبالتالي تكون معروفة عادة للهيئة المختصة بإعداد 

العمومية  الميزانية  اإلحصاءات، ويتعين عليها إبالغ بيانات 

الرقابة  ألغراض  التنظيمية  الهيئات  أو  المركزية  للبنوك 

تتضمن  ال  العمومية  الميزانيات  أن  غير  النقدية.  والسياسة 

القروض  استحقاق  أجل  عن  كافية  مفصلة  معلومات  عادة 

إضافية  معلومات  على  الحصول  بالتالي  ويلزم  والودائع، 

لحساب جداول سداد مدفوعات خدمة الدين.10 وأفضل طريقة 

9  تُدْرَج خصوم حقوق السحب الخاصة في الميزانية العمومية للحكومة 

المعني.  البلد  في  المتبعة  الترتيبات  حسب  المركزي  البنك  أو  المركزية 

في   24-3 إلى   21-3 من  الفقرات  في  الخاصة  السحب  حقوق  ونناقش 

الفصل الثالث، والفقرات من 4-161 إلى 4-165 في الفصل الرابع. 

صندوق  عن  الصادر  والمالية  النقدية  اإلحصاءات  دليل  في  ترد    10

المعلومات  نوع  على  أمثلة    IMF (2000d)  2000 عام  في  الدولي  النقد 

المالية  العمومية للشركات  الميزانية  التي يمكن جمعها من  التفصيلية 

)راجع على سبيل المثال اإلطار 7-1، صفحة 76(.

أدوات  فرادى  بيانات  باستخدام  تكون  الغرض  هذا  لتحقيق 

بإعداد  المختصة  للهيئة  البيانات  تتوافر هذه  لم  وإذا  الدين. 

اإلحصاءات، يمكنها، حسب نوع خصوم الدين، تقدير تكاليف 

وأسعار  األرصدة  مراكز  بيانات  باستخدام  المتوقعة  الفائدة 

المعلومات  بعض  وجود  يلزم  كان  وإن  مالئمة،  ممثِّلة  فائدة 

عن جدول السداد لتوقع مدفوعات أصل الدين. 

والشركات  المركزية  الحكومة  تقترض  وأحيانا   31-6

المالية  الشركات  خالل  من  أجانب  مقرضين  من  العامة 

االقتراض  من  بدال  للودائع  المتلقية  المقيمة  العامة 

هذه  تكون  وقد  أنفسهم.  األجانب  المقرضين  من  مباشرة 

سعر  تغير  مخاطر  وتقع  أجنبية،  بعملة  مقومة  القروض 

المركزية  الحكومة  عاتق  على  الحالة  هذه  في  الصرف 

وليس  النهائي،  المقترض  بوصفها  العامة  الشركة  أو 

المقترض  تمثل  التي  الودائع  لتلقي  العامة  الشركة  على 

الحكومة  قامت  إذا  الحساب  في  ازدواج  يقع  وقد  المباشر. 

القرض  بيانات  بإبالغ  الودائع  لتلقي  العامة  والشركة 

للقطاع  خارجي  دين  كخصم  األجنبية  بالعملة  المقوم 

الودائع  لتلقي  العامة  الشركة  اقتراض  حالة  ففي  العام. 

من الخارج، ينشأ خصم دين خارجي على هذه الشركة - 

وليس على الحكومة - أما الحكومة، فتتحمل خصم دين 
محلي في صورة قرض من الشركة العامة لتلقي الودائع.11

3- المسوح الدورية واالستبيانات 

فرادى  مستوى  على  المعلومات  جمع  يُفضل   32-6

ألسباب  دائما  ممكنا  ذلك  يكون  ال  قد  ولكن  الدين  أدوات 

غير  العمومية  الميزانيات  معلومات  تكون  فقد  مختلفة. 

مالئمة أو غير متوافرة. وسيتعين على معدي اإلحصاءات 

و/أو  الدورية  المسوح  استخدام  الحالة  هذه  في 

الالزمة  المصدرية  البيانات  للحصول على  االستبيانات 

استخدام  ويمكن  العام.  القطاع  دين  إحصاءات  إلعداد 

الوحدات  من  المصدرية  البيانات  لجمع  االستبيانات 

الحكومية خارج الموازنة، وحكومات الواليات، والحكومات 

العامة. وعادة ما تستخدم  الشركات  المحلية، و/أو بعض 

المسوح الدورية عند وجود عدد كبير من الكيانات القائمة 

باإلبالغ، كما في حالة الحكومات المحلية.

6-33 ويمكن استخدام مناهج متنوعة لتحديد مجتمع 

من  كبيرا  عددا  يغطي  دوري  مسح  إعداد  عند  المبلغين 

الكيانات، مثل الحكومات المحلية:

على  الودائع  لتلقي  العامة  للشركة  المستحقة  المطالبة  هذه  تُلغى    11

الحكومة عند توحيد البيانات إذا ما اشتملت إحصاءات دين القطاع العام 

على هاتين الوحدتين، وال يُضمَّن في اإلحصاءات سوى الخصم الخارجي 

المستحق على الشركة العامة لتلقي الودائع.  
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• المجتمع 	 كيانات  جميع  المسح  تضمين  التعداد: 

اإلحصائي؛

• تضمين 	 الجزئي:  التغطية  نطاق  بيانات  جمع 

المسح جميع الكيانات التي تتجاوز حدا معينا؛

• العينة العشوائية الطبقية: إجراء يقوم على تقسيم 	

حجم  حسب  طبقات  إلى  العينة  مجتمع  عناصر 

اختيار  احتماالت  تتفاوت  بحيث  المختار  النشاط 

الكيانات باختالف طبقاتها.

بيانات  جمع  مسوح  لتكميل  تعداد  إجراء  المهم  ومن 

ثالث  كل  ـ  بالعينة  المسوح  أو  الجزئي  التغطية  نطاق 

سنوات على األقل. 

6-34 وتصميم نموذج االستبيان أو المسح له أهمية كبيرة، 

ـ  المتوقعة  البيانات  احتياجات  جميع  يراعي  أن  يجب  حيث 

لذلك ال يمكن على األرجح تعديل النموذج على نحو متكرر، ال 

المعلومات  إلعداد  نظما  يضعون  سوف  المجيبين  وأن  سيما 

المطلوبة في النموذج  — وأن يتضمن خصائص تتيح مراقبة 

النموذج  في  الواردة  البيانات  صحة  من  )كالتحقق  الجودة 

بمقارنتها ببعضها أو بما تم جمعه من البيانات األخرى ذات 

الصلة(. ولكن إذا كان نموذج المسح معقدا أو مفصال للغاية، 

فقد يؤثر تأثيرا سلبيا على الجودة ألن المجيبين قد يواجهون 

صعوبة في تقديم المعلومات المطلوبة.   

جميع  والمسوح  االستبيانات  تغطي  أن  6-35 وينبغي 

الدين  أدوات  عن  معلومات  تقديم  حالة  وفي  الدين.  أدوات 

موزعة حسب فرادى األدوات، قد تتضمن التفاصيل التي يتم 

جمعها اسم المقرض، وإقامة المقرض ونوعه، والعملة، والمبلغ 

القائم، وتاريخ بداية التعاقد، وتاريخ االستحقاق، وجدول سداد 

مدفوعات أصل الدين، ومدفوعات الفائدة، وأي »خيارات بيع« 

وقد  والمقرض.  المقترض  بين  والعالقة   ،)Put Options(

وإن  الدين،  سندات  عن  مماثلة  معلومات  على  الحصول  يلزم 

تكون غير معروفة  قد  الحالي(  )الحائز  المقرض  كانت هوية 

المفترض  المعلومات مفصلة، فمن  للمقترض. ورغم أن هذه 

الخاصة  المحاسبية  لألغراض  الهيئة  لدى  متوافرة  تكون  أن 

األحيان.  بعض  في  عامة  معلومات  تكون  قد  أنها  كما  بها، 

الدين وبيانات  وإذا أمكن، يُفضل أيضا جمع بيانات خصوم 

دين في  المكونة من عناصر مقابلة ألدوات  المالية  األصول 

إحصاءات  حساب  في  االتساق  لضمان  المسح  نموذج  نفس 

صافي الدين. 

والمسوح  االستبيانات  تتضمن  أن  ينبغي  6-36 كذلك 

اإلجابة  معدالت  ارتفاع  لضمان  واضحة  إبالغ  تعليمات 

أيضا،  المفيد  ومن  الجودة.  عالية  إجابات  على  والحصول 

حد  على  اإلحصاءات  بإعداد  المختصة  وللهيئة  للمجيبين 

سواء، تنظيم حلقات نقاش وحلقات تطبيقية تشرح متطلبات 

اإلبالغ للمجيبين، وهو أمر يشجع عليه هذا المرشد.

6-37 وهناك على األقل ثالث خطوات مهمة يمكن اتخاذها 

لتشجيع االستجابة للهيئة المختصة بإعداد اإلحصاءات:

• للهيئة 	 المسوح يوفر  لدعم  إطار قانوني  ينبغي وجود 

وسيلة  أخير،  كملجأ  اإلحصاءات،  بإعداد  المختصة 

لمعالجة األمر إذا ثبت أن المجيب ال يرغب في اإلبالغ. 

ويجب أن يوضح هذا اإلطار أن أي بيانات يتم تقديمها 

الهيئة  وعلى  اإلحصائية،  لألغراض  إال  تستخدم  لن 

النص  بهذا  تلتزم  أن  اإلحصاءات  بإعداد  المختصة 

أيضا  المجيبين  بعض  يحجم  وقد  ومضمونا.  شكال 

بياناتهم سوف  أن  اعتقدوا  إذا ما  البيانات  تقديم  عن 

يتم تبادلها مع هيئات أخرى.

• لديها 	 التي  الحكومية  الدوائر  توعية  ينبغي  كذلك 

بأصول  والمعنية  السياسات  مستوى  على  اهتمام 

اإلبالغ،  متطلبات  بشأن  العام  القطاع  وخصوم 

السليم  اإلبالغ  بأهمية  التعريف  على  وتشجيعها 

فمن  العامة.  الشركات  مع  تعاملها  عند  أمكن  حيثما 

شأن تحسين البيانات المتاحة أن يسهم في صناعة 

ينبغي  أخرى،  وبعبارة  مطلع.  أساس  على  السياسات 

من  كهدف  السليم  اإلبالغ  مفهوم  تضمين  للسلطات 

التي  للجهات  يكون  ما  فغالبا  السياسات.  أهداف 

اتصال  السياسات  مستوى  على  بمسؤوليات  تضطلع 

بكبار المسؤولين في الشركات العامة أو في مستويات 

اإلبالغ  مفهوم  إيصال  يمكنها  وقد  أخرى،  حكومية 

قد  العامة  المؤسسات  في  أعلى  مستوى  إلى  السليم 

اإلحصاءات  إلعداد  المركزية  للهيئة  ممكنًا  يكون  ال 

الوصول إليه.

• اإلحصاءات، 	 بإعداد  المختصة  للهيئة  أيضا  وينبغي 

المسؤولة عن اإلحصاءات،  الهيئات األخرى  إلى جانب 

يتحقق  ما  وعادة  البيانات«.  إبالغ  »ثقافة  تشجيع 

الطويل. وتتضمن  إلى  المتوسط  األجل  الهدف في  هذا 

إبالغ  ثقافة  لتشجيع  اتخاذها  يمكن  التي  الخطوات 

البيانات تنظيم اجتماعات مع المجيبين المحتملين 

إبالغ  نماذج  ووضع  االهتمام؛  ذات  القضايا  ومناقشة 

مبالغ  وغير  اإلدارة  معلومات  إبالغ  نظم  مع  تتماشى 

في تعقيدها؛ ونشر الناتج النهائي وتعميمه على نحو 

يتسم بالشفافية؛ وبيان مدى فائدة الناتج النهائي.                  

وحتى إذا ما تم تقديم البيانات، فكيف يمكن التأكد من   38-6

البيانات في شكل ميزانية عمومية  إذا تم تقديم  أوال،  موثوقيتها؟ 

المدققة،  المتكاملة  المالية  الكشوف  تمثل جزءا من مجموعة من 

فهذا في حد ذاته يزيد درجة االتساق. وكذلك إذا قامت شركة مدرجة 

الحسابات  تتاح  أن  المرجح  فمن  بياناتها،  بتوفير  البورصة  في 

البيانات مقارنة بها.12  المنشورة من الشركة والتي يمكن مراجعة 

وثانيا، ينبغي قدر اإلمكان التحقق من صحة البيانات بمقارنتها 

12  نظرا الختالف المعايير المحاسبية بالفعل عن المعايير اإلحصائية 

عامة  مقارنة  المنهج  هذا  وفق  المقارنة  تكون  فقد  الجوانب،  بعض  في 

وليست دقيقة.  
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بمصادر أخرى. فعلى سبيل المثال، يمكن مقارنة بيانات المعامالت 

ببيانات التغيرات في مراكز األرصدة عند استخدام مصادر مختلفة. 

من  المستخلصة  االقتراض  صافي  بيانات  مقارنة  أيضا  ويمكن 

والخسائر  األرباح  حسابات  من  أو  والنفقات،  اإليرادات  حسابات 

المالية  والخصوم  األصول  صافي  ببيانات  بالشركات،  الخاصة 

المتراكمة، نظرا الرتباطهما ببعضها البعض. كذلك يمكن مقارنة 

األرصدة  مراكز  ببيانات  الملكية  دخل  صورة  في  اإليرادات  بيانات 

العائد الضمنية على األصول واقعية  إذا كانت معدالت  لمعرفة ما 

المصروفات في صورة مدفوعات  بيانات  أن  المفترض  ال. ومن  أم 

فائدة ومصروفات ملكية أخرى تعكس تكلفة الخصوم. 

4- مصادر أخرى

6-39  إذا لم تتوافر معلومات من مكتب الدين، أو الميزانيات 

مصادر  استخدام  يتعين  والمسوح،  االستبيانات  أو  العمومية، 

بيانات  على  الحصول  يمكن  وتحديدا،  للبيانات.  أخرى 

 )1( خصوم  عن  آنفا  المذكورة  تلك  بخالف  أخرى  مصادر  من 

التي تديرها  العام  القطاع  التقاعد لموظفي  صناديق معاشات 

شركات عامة، و)2( نظم معاشات التقاعد غير الممولة لموظفي 

الضمانات  نظم  مطالبات  مخصصات  و)3(  العام،  القطاع 

الموحدة. فعلى سبيل المثال، قد يطلب معدو إحصاءات الدين 

التقاعد  معاشات  نظم  خصوم  تقدير  االكتوارية  الشركات  من 

نفس  استخدام  المهم  ومن  الحكومة.13  لموظفي  الممولة  غير 

المصادر واألساليب بمرور الوقت لضمان االتساق.   

وفي البلدان التي تفرض بعض الضوابط على نظام   40-6

على  موافقة  على  الحصول  المركزي  البنك  يشترط  الصرف، 

أن  يمكن  الحالة،  هذه  وفي  تسجيلها.  أو  الخارجية  القروض 

يقدم البنك المركزي معلومات عن االقتراض الخارجي ـ ال سيما 

في حالة الشركات العامة.  

دال - بعض االعتبارات الخاصة بجمع 

البيانات وإعدادها

الدين  سندات  على  تحديدا  القسم  هذا  ينطبق   41-6

الدين14  أدوات  جميع  على  تطبيقه  يمكن  كان  وإن  والقروض، 

التي تمثل جزءا من دين القطاع العام. وينبغي أن ترصد الهيئة 

المركزية إلعداد اإلحصاءات بيانات عن جميع ديون  )الهيئات( 

القطاع العام والديون المضمونة من القطاع العام. 

1- كيف ينبغي جمع البيانات وإعدادها؟

أدوات  عن  تفصيلية  معلومات  إعداد  يتعين   42-6

الدين والتدفقات ذات الصلة إلنشاء سجالت دين سليمة. 

13  راجع »التقييم« في الفصل الثاني من هذا المرشد.

14  أدوات الدين هي حقوق السحب الخاصة، والعملة والودائع، وسندات 

الموحدة،  والضمانات  التقاعد  ومعاشات  التأمين  ونظم  والقروض،  الدين، 

وحسابات أخرى دائنة. راجع الفصل الثالث. 

وبالنسبة للبلدان التي قد ال تتوافر لديها سجالت مالئمة 

شامل  جرد  إعداد  البداية  في  يتعين  فقد  الدين،  لبيانات 

أرصدة  مراكز  لتحديد  وصفية(  )وبيانات  الحالية  للديون 

الدين، بما في ذلك أي متأخرات متراكمة في سداد أصل 

الدين أو الفوائد. وبمجرد تحديد مركز أرصدة الدين، ينبغي 

معلومات  على  منتظمة  بصفة  للحصول  إجراءات  وضع 

إلى جانب معلومات عن  والجديد،  الحالي  االقتراض  عن 

المعامالت والتدفقات االقتصادية األخرى التي تؤثر على 

مركز أرصدة الدين. كذلك قد يلزم وضع ترتيبات مؤسسية 

رسمية لضمان تدفق معلومات شاملة وحديثة إلى مكتب 

الدين. ويورد الجدول 6-2 المعلومات التي ينبغي جمعها 

عن فرادى أدوات الدين. ونشرح هذا الجدول فيما يلي بمزيد 

من التفصيل.   

على  تكون  البيانات  إلعداد  وسيلة  وأفضل   43-6

أساس فرادى األدوات، وفرادى الشرائح، وبالعملة األصلية. 

وتوجد في األساس ثالثة أنواع من المعلومات التي يتعين 

إعدادها عن فرادى أدوات االقتراض: )1( التفاصيل والشروط 

استهالك  جداول  بإعداد  تسمح  سوف  التي  األساسية 

الدين والدفعات المنصرفة منه، إلى جانب بيانات مركز 

المنصرفة،  الفعلية  المبالغ  عن  تفاصيل  و)2(  األرصدة؛ 

المنصرف عند وجود  الملتزم به غير  المبلغ  والتغير في 

المخصص  القرض  حال  في  )كما  زيادات  و/أو  إلغاءات 

الدين  خدمة  معامالت  عن  تفاصيل  و)3(  ما(؛  لمشروع 

الفعلية. وهناك أنواع أخرى من المعلومات المطلوبة، وترد 

أدناه تحت عنوان »بيانات أخرى مطلوبة«.    

6-44  وإذا كانت أداة الدين قابلة للتداول، يلزم الحصول 

اإلقامة.  حسب  الملكية  لتحديد  إضافية  معلومات  على 

أخرى  هيئة  من  المعلومات  هذه  على  الحصول  ويمكن 

المقيمين  غير  ملكية  معلومات  رصد  عن  مسؤولة  تكون 

السابع  الفصل  في  وترد  للتداول.  القابلة  المالية  لألوراق 

المقيمين  غير  بملكية  الخاصة  المعلومات  رصد  طرق 

لألوراق المالية القابلة للتداول.

أ- ما هي التفاصيل والشروط األساسية لالقتراض؟

المعلومات  تتوافر  أن  عادة  المفترض  من   45-6

أو  القرض  عقد  في  الدين  أدوات  فرادى  عن  األساسية 

االئتمان أو في المستندات ذات الصلة، والتي ينبغي إيداع 

نسخة منها لدى مكتب الدين لكل أدوات دين القطاع العام 

أو أدوات الدين المضمونة من القطاع العام.ـ ويفضل حدوث 

أن تتضمن  الى نص قانوني. وينبغي  استنادا  اإليداع  ذلك 

وفترة  به،  الملتزم  والمبلغ  )المدين(،  المقترض  المعلومات 

وأسعار  االستحقاق،  )تواريخ(  وتاريخ  وجدت  إن  السماح 

سدادها،  مطلوب  رسوم  وأي  الثابتة(  أو  )المتغيرة  الفائدة 
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وتواريخ سداد الفائدة ونمط سداد أصل القرض )راجع أيضا 

الفقرة 52-6(. 

تفصيلية  ببيانات  االحتفاظ  أمكن  إذا  وينبغي     46-6

عن الدائن ونوعه )حكومة، أو بنك مركزي، أو مؤسسة متعددة 

ومن  الدين.  وخدمة  الصرف،  وعملة  ذلك(،  غير  أو  األطراف، 

المهم أيضا توافر بيانات عن الغرض من المبلغ المقترض 

من  المستفيدة  القطاعات  لتحليل  النهائي  استخدامه  أو 

االقتراض، بينما تفيد البيانات عن ضمانات أداة الدين في 

تقييم حجم انكشاف الحكومة للمخاطر الناشئة عن تقديم 

الضمانات للهيئات المقترضة األخرى.

بشأن  معلومات  من  يتوافر  ما  إلى  واستنادا   47-6

بمتطلبات  التنبؤ  الدين  مكتب  يستطيع  االقتراض،  شروط 

خدمة الدين لفرادى أدوات الدين. وفي حالة سندات الدين، 

يتعين أيضا جمع معلومات عن سعر اإلصدار والعائد. 

ب - مبالغ الدين المنصرفة

إعداد معلومات  الدين  6-48  كذلك يتعين على مكتب 

يمكن  إذ  والمتوقعة.  الفعلية  المنصرفة  المبالغ  عن 

قدر  دقيقة  توقعات  إلعداد  المعلومات  هذه  استخدام 

المنصرفة  المبالغ  وتؤثر  الدين.  خدمة  عن  المستطاع 

الفعلية بالطبع على مجموع المبالغ غير المنصرفة، وعلى 

المتوقع أيضا في حاالت كثيرة.  المستقبلي  نمط الصرف 

ويمكن الحصول على بيانات المبالغ المنصرفة عادة من 

والدائنين  المشروع  بتنفيذ  المعنية  والهيئات  المقترض 

)موزعة حسب فرادى األدوات أو مجموعات األدوات(.

6-49  قد تكون مهمة إعداد بيانات المبالغ المنصرفة 

نوع  باختالف  تختلف  قد  الصرف  طريقة  ألن  نظرا  معقدة 

االقتراض. ففي حالة القروض الممنوحة للمشروعات على 

للكيان  سلف  صورة  في  الصرف  يتم  قد  المثال،  سبيل 

لموردي  المقرض  من  مباشرة  مدفوعات  أو  المقترض، 

دفعها  التي  المبالغ  رد  طريق  عن  أو  والخدمات،  السلع 

السلف، يكون الصرف في  المقترض للموردين. وفي حالة 

المقترضة  الحكومة  عليها  دورية تحصل  صورة مدفوعات 

من المقرض. وفي حالة الدفع المباشر، يكون الصرف في 

أنه  من  )بالرغم  للمورد  المقرض  فيها  يدفع  التي  اللحظة 

المورد  تجاه  المدين  لدى  تجاري  ائتمان  خصم  ينشأ  قد 

وفي  بالدفع(.  المقرض  قيام  قبل  السلع  توريد  يتم  عندما 

التي  المبالغ  المبالغ، يكون الصرف عند رد  حالة استرداد 

ويتعين  المثال(.  سبيل  على  )الحكومة  المقترض  دفعها 

على مكتب الدين متابعة هذه المعامالت وتسوية سجالته 

لدى  المسجلة  المعلومات  أساس  على  منتظمة  بصفة 

الهيئات المنفذة للمشروع.

ج - مدفوعات خدمة الدين

خدمة  مدفوعات  بيانات  جميع  إعداد  يتعين   50-6

المعلومات،  وهذه  مالئم.  وقت  وفي  منتظمة  بصفة  الدين 

المستحقة، ومدفوعات  الدين، والفائدة  مثل مدفوعات سداد 

الفائدة، ورسوم االلتزام، ورسوم الخدمة، والرسوم والمصاريف 

األخرى )بما في ذلك الرسوم الجزائية(، ال تتيح لمكتب الدين 

فحسب،  وقتها  في  المستحقة  المدفوعات  سداد  ضمان 

السداد.  متأخرة  الدين  أدوات  متابعة  من  أيضا  تمكنه  بل 

ويمكن الحصول على بيانات خدمة الدين في األساس من 

واقع شروط العقد، وإن كان يمكن الحصول عليها أيضا من 

الكشوف المرسلة من الدائنين. وبالنسبة للقروض الحكومية، 

عن  المسؤولين  من  أيضا  المعلومات  على  الحصول  يمكن 

المدفوعات  إدارة  أو  العام  المحاسب  مثل  المدفوعات،  سداد 

على  الحصول  يمكن  كذلك  المركزي.  البنك  في  الخارجية 

الكيان  العامة مباشرة من  المؤسسات  بيانات خدمة ديون 

تقوم  والتي  المالية  بوزارة  وحدة  خالل  من  أو  المقترض، 

بمراقبة هذه الفئة من الديون. ويمكن الحصول على بيانات 

آلية  خالل  من  الحكومة  من  المضمونة  الخاصة  القروض 

إبالغ يتم االتفاق عليها وقت إصدار الضمانات.

6-51   وفي الحاالت التي يكون فيها لمكتب الدين دور 

القطاع  الحكومية ونظام مراقبة  المالية  محوري في اإلدارة 

بصرف  التعليمات  إصدار  نفسه  المكتب  يتولى  العام، 

اإلجراءات  نفسه  الوقت  في  لتبدأ  الموازنة،  تنفيذ  مدفوعات 

العام.  الدين  لخدمة  الحكومة  داخل  الرسمية  المحاسبية 

نظام  باسم  يعرف  الذي  اإلطار،  بهذا  العمل  يتم  ما  وعادة 

يمولها  التي  المشروعات  في  المتكامل،  المالية  اإلدارة 

اإلقليمية األخرى، من خالل  التنمية  أو بنوك  الدولي،  البنك 

مع  التداخل  وهذا  العام.  القطاع  لتحديث  المقدمة  القروض 

عملية تنفيذ الموازنة ال ينشأ عنه خروج موارد فقط — في 

صورة مدفوعات خدمة الدين — بل ينشأ عنه أيضا دخول 

وديعة  صورة  في  الدين  أداة  حصيلة  وضع  عند   - موارد 

مكتب  بإخطار  الدين  مكتب  ويقوم  الخزانة.  حسابات  في 

الموازنة والخزانة عند توفر هذه الموارد.

 د - بيانات أخرى مطلوبة

1- أسعار الصرف والفائدة

متنوعة،  بعمالت  ديون  على  التعاقد  يمكن    52-6

واالحتفاظ  بجمع  الدين  مكتب  يقوم  أن  المهم  فمن  ولذلك 

بمعلومات عن أسعار صرف جميع العمالت المستخدمة في 

المشتقات  عقود  في  المستخدمة  العمالت  وكذا  االقتراض، 

المعلومات  هذه  إعداد  وينبغي  األجنبية.  بالعملة  المالية 

بصفة منتظمة، بما في ذلك تواريخ تنفيذ المعامالت وفترة 
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أسبوع  ربما  أو  سنة،  أو  أشهر،  ثالثة  أو  )شهر،  العقد  انتهاء 

بالنسبة لبعض األدوات قصيرة األجل(، وهو أمر ضروري نظرا 

وعمليات  القرض  من  المنصرفة  المبالغ  قيد  ينبغي  ألنه 

خدمة الدين بالعملة األصلية، وبعملة المعامالت )في حالة 

اختالفها عن العملة األصلية(، وبالعملة المحلية. وبالنسبة 

لألدوات ذات أسعار الفائدة المتغيرة، ينبغي تحديث جميع 

األسعار خالل كل فترة من فترات حساب الفائدة، بما يمكن 

مكتب الدين من توقع متطلبات خدمة الدين لهذه األدوات. 

المتغيرة  والفائدة  الصرف  أسعار  بيانات  إعداد  حالة  وفي 

على أساس يومي، فمن المالئم االستفادة من خدمات توفير 

المعلومات الفورية على شبكة اإلنترنت للحصول على هذه 

المعطيات.

 الجدول 6-2: المعلومات المطلوب إعدادها عن فرادى أدوات الدين

الوصفنوع المعلومات

أوال: تفاصيل عن أداة االقتراض

االسم الوصفي لألداةالغرض من االقتراض

تاريخ توقيع العقدتاريخ العقد

نوع أدوات االقتراضنوع األداة

التاريخ الذي يصبح القرض نافذا فيهتاريخ النفاذ

سواء بعملة واحدة، أو بعمالت متعددة، ويشريحة واحدة أو متعدد الشرائحنوع االقتراض

المبلغ األصلي المقترض أو المبلغ المعدل بعد اإللغاء أو الزيادةالمبلغ المقترض

العملة )العمالت( األصلية المستخدمة في الصرف والسدادعملة االقتراض

المشاركون:

المقترض سواء الحكومة أو الشركات العامة أو القطاع الخاص• 

الهيئة المنفذة الهيئة المسؤولة عن تنفيذ المشروع• 

الدائن اسم الدائن ونوعه )متعدد األطراف، أو ثنائي، أو غيره(• 

الهيئة المسؤولة عن الصرف اسم الهيئة، في حالة اختالفها عن المقرض• 

شركة تأمين المقرضين االسم )والبلد، إذا كانت غير مقيمة(• 

قروض وحدات الحكومة العامة أو الشركات العامة أو القطاع الخاص التي تضمنها الحكومة، ونسبة وضع الضمان

الضمان

ما إذا كان القرض مؤمنا عليه من إحدى هيئات ضمان الصادرات في بلد الدائن أم ال، ونسبة الضمان القرض المؤمن عليه

القطاع االقتصادي الذي يتلقى القرض )مثل الحكومة العامة والشركات العامة غير المالية والشركات القطاع االقتصادي

العامة المالية وغيرها(

بغرض تمويل مشروع أو غيرهاستخدام األموال

ثانيا: الصرف
الفترة التي يتم الصرف خاللهافترة الصرف

مثل الصرف المباشر أو رد المبالغ المدفوعةطريقة الصرف

توقع كيفية صرف القرضنمط/شكل الصرف المتوقع

عمالت المبالغ المنصرفة وقيمة كل منهاالصرف الفعلي

ثالثا: شروط االقتراض
ينبغي أن تتضمن بيانات الفائدة ما يلي:الفائدة

نوع الفائدة: سعر ثابت أم متغير  •
بالنسبة لسعر الفائدة المتغير: حدد سعر الفائدة األساسي/المرجعي وهامش/فرق الفائدة  •

فترة دفع الفائدة: تواريخ الدفع  •
األساس المستخدم في حساب الفائدة )معامل التحويل: يومي أو شهري أو نصف سنوي أو سنوي أو غيره(  •

الشهور: على أساس عدد األيام الفعلي أو الشهر المكون من 30 يوما   •
عدد األيام في سنة حساب الفائدة )365/360(  •

السعر المفروض على المبلغ )الكلي أو الجزئي( غير المنصرفرسم االلتزام

الرسوم المفروضة نتيجة التأخر في دفع الفائدة وأصل الدينرسم جزائي

مثل عمولة الوكالة ورسوم اإلدارة والرسوم المسددة مسبقًارسوم ومصاريف أخرى

االستحقاق: فترة/نمط السدادأصل الدين

نوع السداد: دفعة واحدة، أو على دفعات متساوية أو سنوية، أو غير ذلك

لكل مبلغ مدفوع )من الفائدة أو أصل الدين أو الرسوم األخرى(:رابعا: مدفوعات خدمة الدين الفعلية

التاريخ، والعملة، وعملة المعاملة؛ وقيمة المعاملة بالعملة األصلية وبعملة المعاملة وبالعملة   •
المحلية وربما بالدوالر األمريكي وحقوق السحب الخاصة 

بالنسبة لالقتراض متعدد العمالت: المبلغ المعادل المدفوع بعملة االقتراض

سعر صرف العملة المعنية مقابل العملة المحلية في تاريخ كل معاملةخامسا: سعر الصرف

أسعار الصرف في نهاية الفترة )على أساس يومي أو أسبوعي أو شهري أو ربع سنوي أو سنوي(

أسعار الفائدة المتغيرة السائدة التي يستخدمها الدائن في كل فترة من فترات حساب الفائدة سادسا: أسعار الفائدة

استنادا إلى سعر الفائدة األساسي/المرجعي

التغير في الشروط نتيجة إعادة تنظيم الدين، من خالل إعادة جدولته، أو إعادة تمويله سابعا: إعادة هيكلة الدين  •
)اختياريا أو اضطراريا(، أو شطبه أو غير ذلك  

البيانات المطلوبة:  •
- الدين، والمتأخرات، وفترة توحيد الديون

- شروط تخفيف أعباء الديون )اإلعفاء من الدين، أو إعادة جدولته(
- شروط إعادة جدولة الدين )سعر الفائدة المطبق، ونمط السداد(

- معامالت سداد مدفوعات خدمة الدين الفعلية أو إعادة جدولة الدين
- معامالت أخرى نتيجة إعادة شراء الدين أو تحويله/مبادلته

المعامالت الناشئة عن عقود المشتقات الماليةثامنا: المشتقات المالية  •
مراكز العقود اآلجلة )بما في ذلك المبادالت( والخيارات مقيسة بالقيمة السوقية والقيمة   •

االفتراضية
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وإعادة هيكلة  الدين  أدوات  قيمة  التغيرات في   -2

الدين

في  تغيرات  أي  معلومات عن  إعداد  أيضا  ينبغي   53-6

إعادة  أو  إلغائه،  أو  الدين  كزيادة خصم  الدين،  أدوات  فرادى 

تنظيم الدين من خالل اإلعفاء منه أو إعادة جدولته أو إعادة 

تمويله أو تحويله أو السداد المبكر أو تحمُّل الدين.15 وينبغي 

طريق  عن  الدين  خفض  عن  بمعلومات  االحتفاظ  بالمثل 

من  وسيكون  الدين.  شراء  إعادة  عمليات  على  الخصومات 

التفاوض  الدين في عملية  المفيد حضور ممثل عن مكتب 

على القرض في ضمان القيد الصحيح لهذه المعلومات.

3- بيانات معامالت المشتقات المالية

دينا  ليست  المالية  المشتقات  أن  من  بالرغم   54-6

كيفية  على  انعكاسات  األدوات  لهذه  أن  نجد  ذاتها،  حد  في 

المقترضون  فيها  يستخدم  التي  البلدان  ففي  الدين.  إدارة 

ينبغي  للمخاطر،  انكشافاتهم  إلدارة  المالية  المشتقات 

إلى  العقود،  الناشئة عن هذه  المعامالت  إعداد وقيد بيانات 

بالقيمة  القائمة،  العقود  أساس  على  األرصدة  مراكز  جانب 

لمزيد  الخامس  الفصل  )راجع  االفتراضية  والقيمة  السوقية 

من التفاصيل عن نشر إحصاءات المشتقات المالية(. ونظرا 

ألن عقود المشتقات المالية قد تنشأ عنها التزامات إضافية، 

أي  قيد  وينبغي  باستمرار.  السوقية  قيمتها  مراقبة  يتعين 

استخدام  عن  الناشئة  الخدمات  تكلفة  في  مباشرة  زيادة 

العموالت(  مصاريف  )مثل  التحوطية  المالية  المشتقات 

وتضمينها في مصروفات وحدة القطاع العام المعنية. 

2- كيف ينبغي حفظ المعلومات؟

على  المعلومات  الدين  مكتب  يحفظ  أن  ينبغي    55-6

الدين يمكنه تنفيذ عدد  إلكتروني فعال وشامل إلدارة  نظام 

والسياسات.  العمليات  وظيفتي  دعم  وبالتالي  المهام  من 

المهام  تنفيذ  النظام قادرا على  أن يكون هذا  وينبغي عادة 
التالية:16

• تسجيل الدين )على أساس فرادى القروض(؛	

• إبالغ بيانات الدين )على أساس فردي وإجمالي(؛	

• تحليل الدين؛	

15  تنشأ أداة جديدة عند حدوث أي تغير في شروط عقد القرض نتيجة 

إعادة التفاوض )راجع الفصل الرابع(. 

16  لالطالع على أمثلة على النظام اإللكتروني إلدارة الدين، راجع مرفق 

ألمانة  التابع  الدين  وإدارة  تسجيل  نظام  يتناول  الذي  العاشر  الفصل 

األمم  لمؤتمر  التابع  المالي  والتحليل  الديون  رصد  ونظام  الكومنولث 

المتحدة للتجارة والتنمية.    

• وحدة 	 في  المستخدمة  األخرى  والنظم  بالبرامج  الربط 

القطاع العام المعنية.

3- كيف يمكن التحقق من صحة البيانات؟

البيانات  صحة  من  التحقق  للغاية  المهم  من   56-6

لضمان إعداد إحصاءات موثوقة عن دين القطاع العام، وهي 

ضرورية بدورها إلدارة وصياغة السياسات واالستراتيجيات 

ولذلك  المعني.  للبلد  األخرى  الكلية  واالقتصادية  المالية 

مراحل  مختلف  في  إجراءات  بوضع  المرشد  هذا  يوصي 

نحو  التحقق على  البيانات لضمان  وتسجيل  إعداد  عملية 

ومطابقتها  جمعها  تم  التي  البيانات  صحة  من  مالئم 

بمصادر البيانات األخرى. ورغم أنه ينبغي فحص البيانات 

التي تحصل عليها أو تقدمها مختلف المؤسسات واإلدارات 

— الدولية والمحلية - للتأكد من اتساقها، فقد تكون هذه 
اختالفات  وجود  حالة  في  ولكن  متماثلة.  غير  البيانات 

البيانات  التحقق من  يراعى في عملية  أن  ينبغي  بالفعل، 

وشرحها  االختالفات  هذه  وراء  األساسية  العوامل  تحديد 

لمستخدمي البيانات.

دعم  شأنها  من  متنوعة  وتدابير  إجراءات  6-57 وهناك 

عملية التحقق من البيانات نورد بعضها فيما يلي:

• التحقق من صحة البيانات المسجلة في كشوف قيد 	

البيانات بمقارنتها بالبيانات المستخلصة من عقود 

أدوات الدين والكشوف المالية والمستندات األخرى؛

• وضع نظم مدمج فيها إجراءات للتحقق من أوجه عدم 	

وإدارة  تسجيل  نظم  في  المعلومات  قيد  عند  االتساق 

الدين؛  

• وصف اإلجراءات الالزمة لمعالجة مختلف أنواع الديون 	

دليل  في  البيانات،  مصادر  ذلك  في  بما  وعناصرها، 

المعارف  لجمع  »إرشادي«  -دليل  الدين  إلجراءات 

وتناقل الخبرات؛

• المستخلصة 	 البيانات  بين  منتظمة  بصفة  المطابقة 

من أحد المصادر والمصادر األخرى للمعلومات ـ فعلى 

سبيل المثال، يمكن مطابقة بيانات مدفوعات خدمة 

الدين بالسجالت المحتفظ بها في إدارة مدفوعات النقد 

األجنبي في البنك المركزي، كما يمكن مراجعة أرصدة 

والمدينين،  الدائنين  مع  منتظمة  بصفة  القروض 

المصرفية  بالحسابات  النقدية  التدفقات  ومطابقة 

وبالسجالت المعدة على أساس االستحقاق؛

• لمراقبة 	 العامة  القواعد  مع  تتسق  تدقيق  آلية  وضع 

المالية العامة.



125

الفصل 6   ♦   جمع البيانات وإعدادها ونشرها

مرفق: وظائف مكتب الدين الحكومي 

على  الدين  إدارة  في  الحكومة  فعالية  تعتمد    58-6

السياسة   :)3-6 )الجدول  أساسية  وظائف  سبع  ممارسة 

والرقابة  والتحليل  والتسجيل  الموارد  وتوفير  والتنظيم 

وتنفذ  للحافظة(.  النشطة  اإلدارة  ذلك  في  )بما  والعمليات 

إليها  )يشار  الموارد  وتوفير  والتنظيم  السياسة  وظائف 

رفيع  مستوى  على  التنفيذية(  الدين  إدارة  وظائف  باسم 

للغاية، أي مجلس إشراف مكون من وزراء او مديرين عامين، 

إنشاء  بالتالي بمثابة  أو مجموعة فرعية منه، وقد تعتبر 

العليا.  الحكومية  المستويات  جانب  من  اللعبة«  »قواعد 

وبذلك يتوفر التوجيه والتنظيم الالزمان لنظام إدارة الدين 

ككل. وبمجرد االتفاق على هذا اإلطار، يتولى مكتب الدين 

مجموعة  وينفذ  األخرى،  التشغيلية  الوظائف  الحكومي 

»قواعد اللعبة« المتفق عليها. 

6-59  السياسات والتنظيم وتوفير الموارد: تتمثل 

مهام هذه الوظائف في صياغة أهداف واستراتيجية إدارة 

الدين، بما في ذلك تحديد مستوى الدين القابل لالستمرار. 

فقد تفرض االستراتيجية على سبيل المثال حدودا قانونية 

أو مبادئ توجيهية عامة على حجم اقتراض القطاع العام 

البرلمان.  في  يُعتمد  ما  غالبا  الذي  ككل  االقتصاد  و/أو 

التي  المؤسسية  الترتيبات  أيضا  الوظائف  هذه  وتشمل 

تنظم تحديد حجم التمويل المطلوب، وكيفية جمع  االموال 

القوانين  وتطبيق  الصلة،  ذات  الدين  وخدمة  وصرفها، 

السياسات  مستوى  على  الدين  إدارة  تنظم  التي  واللوائح 

موظفين  تولي  الموارد  توفير  وظيفة  وتضمن  والعمليات. 

والعمليات  والرقابة  والتحليل  التسجيل  وظائف  أكفاء 

أيضا  مهامها  تتضمن  كما  العام،  الدين  بإدارة  الخاصة 

بها.  واالحتفاظ  وتدريبها  وتحفيزها  العمالة  توظيف 

المالئمة  التجهيزات  أيضا  الوظيفة  هذه  توفر  أن  وينبغي 

ألداء المهام الالزمة. 

6-60  التسجيل والتحليل والعمليات: تنظم وظيفة 

معلومات  جميع  تسجيل  في  المستخدم  اإلطار  التسجيل 

إدارة الدين ذات الصلة، واألنشطة ذات الصلة بجمع القروض، 

لسداد  واالحتياطيات  الموازنة  من  المخصصات  ورصد 

وتستخدم  الدين.  خدمة  وإجراءات  الدين،  خدمة  مدفوعات 

التي  المعلومات  اإلحصائية،  المهام  أو  التحليل،  وظيفة 

توفرها وظيفة التسجيل. وبوجه عام، تنطوي هذه الوظيفة 

على تحليل االقتصاد الكلي الستكشاف مختلف الخيارات 

المتاحة في ضوء األوضاع االقتصادية والسوقية، وتحديد 

وظيفة  وتشمل  العام.  القطاع  لدين  المستقبلي  الهيكل 

وخدمة  القروض  حصيلة  واستخدام  التفاوض  العمليات 

النشطة  اإلدارة  وتتضمن  للحافظة.  النشطة  واإلدارة  الدين 

الديون، آخذا في  اليومية لحافظة  النشطة  للحافظة اإلدارة 

وأسعار  الفائدة  أسعار  مثل  السوقية،  التطورات  االعتبار 

الصرف، والتي تؤثر على المستوى المرغوب للحافظة من 

حيث األداء وحجم المخاطر.

متابعة  الرقابة  وظيفة  تتضمن  الرقابة:   61-6

أهداف  تحقق  لضمان  بالدين  المرتبطة  األنشطة 

وتغطي  الدين.  إدارة  أنشطة  تنسيق  وكذلك  السياسات، 

هذه الوظيفة جميع األنشطة ذات الصلة بإعداد إحصاءات 

أهداف  تحقق  ضمان  في  وتساعد  وتحليلها،  الدين 

السياسات وفي تحديد سياسات إدارة الدين. ويتعين أن 

تضمن هذه الوظيفة عدة أمور منها اتفاق شروط عمليات 

التوجيهية الصادرة عن  المبادئ  االقتراض الجديدة مع 

المستويات العليا، واستخدام األموال في الوقت المناسب 

وعلى النحو المالئم، والسداد وفقا للجدول المتفق عليه. 

الدين  إدارة  اتفاق  لضمان  التنسيق  ينبغي  عام،  وبوجه 

التشغيلية مع التدابير التنفيذية إلدارة الدين )أي وظائف 

السياسات والتنظيم التي يتم تنفيذها على المستويات 

العليا(. 

مكتب  موقع  يختلف  التنظيمي:  الهيكل   62-6

الدين الحكومي )يشار إليه عادة باسم وحدة إدارة الدين( 

بين  االختالف  وينشأ  آلخر.  بلد  من  التنظيمي  وهيكله 

البلدان النامية والبلدان المتقدمة نتيجة اختالف مصادر 

التمويل، أي أن الهيكل التنظيمي يختلف على أساس ما 

إذا كان البلد يقترض أمواال من دائنين ثنائيين أو يصدر 

سندات في السوق المالية الدولية.

النامية، ال تسند وظائف  البلدان  6-63 وفي معظم 

إدارة الدين إلى مكتب واحد، بل توزع على عدة مؤسسات. 

الدين  مكتب  يكون  المعتادة،  التنظيمية  الهياكل  وفي 

المحلي  الدين  المالية، وينصب عمله على  داخل وزارة 

المركزي  البنك  يقوم  بينما  العام،  للقطاع  والخارجي 

الوظائف  يتولى  ما  وغالبا  الخاص  الدين  بمراقبة 

الوكيل  بوصفه  الحكومي  بالدين  المرتبطة  التشغيلية 

المالي للحكومة. وتعد وزارتا التخطيط والمالية والبنك 

المركزي، كل على حدة، تنبؤات اقتصادية يقوم عليها 

إطار إدارة الدين. وتتولى لجنة تنسيقية رفيعة المستوى، 

تعمل بتوجيه من وزارة المالية )أو مكتب رئيس الوزراء 

أو وزارة التنسيق االقتصادي إن وجدت(، مسؤولية وضع 

تتجسدا  أن  ينبغي  اللتين  الدين  وسياسة  استراتيجية 

بعض  في  أنه  غير  الكلية.  االقتصادية  األهداف  في 

مستقل  حكومي  دين  مكتب  يقوم  المتقدمة،  البلدان 

الحكومة  تضعها  أهداف  وفق  الدين  عمليات  بتنفيذ 

أقامت  وقد  والخصوم.  األصول  إدارة  عمليات  من  كجزء 

نظمًا  المتحدة  والمملكة  والسويد  ونيوزيلندا  آيرلندا 

وبغض  النقدية.  واإلدارة  الدين  إدارة  أهداف  بين  تفصل 

النظر عن شكل النظام، ينبغي على كل بلد وضع إطار 

يتسم بالشفافية لضمان الكفاءة في أداء جميع وظائف 

مكتب الدين.
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الجدول 6-3: بعض الوظائف المقترحة لمكتب الدين

الوظائف

دين القطاع الخاصدين القطاع العام

)حسب االقتصاد(
الخارجيالمحلي

صياغة أهداف واستراتيجية إدارة الدينالسياسات والتنظيم  •
القرارات بشأن حجم الدين، ونوع   •

األدوات، والتوقيت، والتواتر، وأساليب 

البيع

وضع هيكل قياسي للدين إن أمكن  •
روابط االتصال داخل الحكومة/مجلس   •

الوزراء/البرلمان 

وضع حدود قصوى لالقتراض وفق   •
أهداف الموازنة وسياسة المالية العامة 

الترتيبات المؤسسية لالقتراض   •
والمبالغ المنصرفة وخدمة الدين، 

بما في ذلك القوانين واللوائح ذات 

الصلة، والسياسة المنظمة للضمانات 

الممنوحة من الحكومة

وضع معايير لتحديد مستوى الدين   •
القابل لالستمرار

وضع إطار لسياسات االلتزامات   •
االحتمالية

تحديد احتياجات االقتراض والشروط   •
المرغوبة وموارد االقتراض

تحديد سياسة االقتراض الخاص   •
)الخارجي( وفق طبيعة نظام الصرف 

األجنبي ومدى تحرر الحساب الرأسمالي 

في ميزان المدفوعات

رصد الموارد ووضع الترتيبات المؤسسية   •
الالزمة لمراقبة دين القطاع الخاص 

)القصير والطويل األجل(

وضع إطار لسياسات االلتزامات االحتمالية  •

السوق األوليةالتسجيل والعمليات

تنظيم قنوات التوزيع وإجراءات البيع  •
إدارة عمليات الدين، بما في ذلك   •

المزادات واالكتتابات وغيرها 

الترتيبات المؤسسية الالزمة لالتصال   •
بالسوق

السوق الثانوية

اإلدارة النشطة لحافظة الديون الحكومية   •
القائمة

تطوير أسواق الدين واألسواق عالية   •
السيولة

الترتيبات المؤسسية الالزمة للتدخل   •
واالتصال بالسوق

االسترداد

إدارة تسليم واسترداد اإلصدارات القديمة   •
والجديدة من األوراق المالية

ترتيبات التسجيل

نظام تسجيل عمليات الدين  •
إدارة سجالت مالكي/أرصدة أدوات الدين  •
خدمة الدين الحكومي واتصالها بتنفيذ   •

الموازنة

إدارة سجل أدوات الدين الحكومي  •

ضمان توافر جميع تدفقات المعلومات   •
المطلوبة لجمع البيانات الضرورية 

لتلبية الحاجة إلى المعلومات الالزمة 

لسير العمليات وصنع القرار

ضمان تكوين مخصصات مالئمة في   •
الموازنة لاللتزامات االحتمالية الناشئة 

عن الديون وخدمة الدين وتخطيط 

االحتياطيات الالزمة لخدمة الدين 

الخارجي

مراجعة الفواتير وضمان سداد   •
مدفوعات خدمة الدين في تاريخ 

استحقاقها

إدارة عمليات الصرف من القرض، بما   •
في ذلك المطالبات برد المصروفات 

المدفوعة

بالنسبة للمقترضين من األسواق   •
التجارية، جميع األنشطة ذات الصلة 

بالنفاذ إلى األسواق والمشاركة فيها

في حالة ما إذا كانت الحكومة مسؤولة   •
بالكامل عن االحتياطيات األجنبية، 

قد يحدد المكتب مستوى االحتياطيات 

األجنبية في ضوء احتياجات خدمة دين 

القطاع الخاص

إعداد بيانات حديثة وشاملة عن جميع اإلحصاءات/التحليل  •
أدوات الدين

إعداد تقارير دورية  •

إعداد بيانات )تنبؤات وبيانات فعلية(   •
حديثة وشاملة عن فرادى القروض، بما 

في ذلك المبالغ الملتزم بها والمبالغ 

المنصرفة وخدمة الدين والمتأخرات 

)البيانات المعدة للتسجيل على النظام 

اإللكتروني إلدارة الدين( 

إعداد تقارير دورية  •

إعداد بيانات حديثة وشاملة قدر اإلمكان   •
عن فرادى القروض )بما في ذلك الدين 

القصير األجل( في مختلف القطاعات، مثل 

شركات تلقي الودائع والشركات المالية 

األخرى وغيرها  

إعداد تقارير دورية  •

توقع متطلبات االقتراض الحكومية في الرقابة / المتابعة  •
ضوء األهداف المالية والنقدية ومستوى 

الدين القابل لالستمرار

تقييم تكلفة االقتراض )العائد( على   •
مختلف األدوات

الرقابة على االلتزام بالحدود القصوى   •
السنوية

مراقبة مؤشرات الدين ومعايير األداء   •
األخرى لضمان استمرارية القدرة على 

تحمل الدين 

تحليل حافظة الدين في إطار اقتصادي   •
كلي وإطار وضع االستثمار الدولي

تحليل قاعدة البيانات ألغراض إعادة   •
هيكلة الدين، بما في ذلك إعادة جدولته

إجراء التحليالت ألغراض إدارة المخاطر،   •
ال سيما مخاطر سعر الصرف والمخاطر 

السوقية األخرى

مراقبة مستويات الدين، والقروض المتعثرة،   •
وااللتزامات األخرى التي تنطوي على 

مخاطر نظامية

مراقبة مؤشرات الدين ذات الصلة ومعايير   •
األداء األخرى لضمان استمرارية القدرة على 

تحمل الدين 

اإلدارة النشطة للحافظة 

اإلستثمارية

الرقابة النشطة على المخاطر )مخاطر   •
سعر الفائدة وسعر الصرف والطرف 

المقابل(

قياس األداء باستخدام المقاييس   •
المرجعية أو المعايير األخرى 

إجراء تحليالت سوقية مستمرة  •
االبتكار المستمر  •

تشجيع اإلدارة الفعالة للمخاطر  •
مراقبة المخاطر النظامية من خالل الرقابة   •

المصرفية التحوطية 

وضع معايير لشفافية وموثوقية البيانات   •
التي تفصح الشركات عنها 
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فيما  العام  القطاع  إعداد إحصاءات دين  الفصل  يتناول هذا 

يتعلق بسندات الدين المتداولة، مع التركيز بوجه خاص على 

إقامته، كما  المقابل لهذه األدوات ومحل  الطرف  تحديد نوع 

سوق  من  كجزء  المتداولة  العام  القطاع  دين  سندات  يتناول 

سندات الدين الكلية — وفق إطار قائم على »انتقال السندات 

من طرف إلى اآلخر،« ويعرض تجارب قُطْرية مختارة في هذا 

الصدد. 

ألف - مقدمة

يُقصد بسندات الدين المتداولة سندات الدين  	1-7

التي يتم تداولها )أو تكون قابلة للتداول( في األسواق 

والسندات،	 الخزانة،	 أذون	 مثل	 ـ	 وغيرها  المنظمة  المالية 

واألوراق	 للتداول،	 القابلة	 اإليداع	 وشهادات	 الدين،	 وصكوك	

األدوات	 هذه	 وتداول	 وغيرها.1	 بأصول،	 المضمونة	 المالية	

ربما	 ملكيتها	 تناقل	 يتيح	 مما	 ثانوية	 سوقا	 لها	 أن	 يعني	

ألدوات	 بالنسبة	 أما	 المالية.	 الورقة	 مدة	 خالل	 عديدة	 لمرات	

والدائن	 المدين	 بين	 العالقة	 تكون	 ما	 فعادة	 األخرى،	 الدين	

تكون	 أن	 دائما	 الممكن	 من	 أنه	 من	 وبالرغم	 نسبيا.	 ثابتة	

أسواق	 في	 بعضها	 تداول	 يتم	 للتداول،	 قابلة	 المالية	 األوراق	

البعض	 بيع	 ينعدم	 أو	 يقل	 بينما	 السيولة،	 عالية	 ثانوية	

اآلخر	في	األسواق	الثانوية.	وتتيح	إمكانية	بيع	الورقة	المالية	

ميزة	المرونة	للدائنين،	في	حين	تعني	هذه	المرونة	بالنسبة	

الدين	 تحديد	هوية	حائز	سندات	 أن	 الدين	 إحصاءات	 لمعدي	

أن	 ورغم	 األخرى.	 باألدوات	 مقارنة	 صعوبة	 أكثر	 المتداولة	

التداول	 بسجالت	 تحتفظ	 المالية	 االسواق	 مؤسسات	 مختلف	

تطابق	 المثال	 سبيل	 على	 تضمن	 كي	 الحاليين	 والحائزين	

المعامالت	وسداد	الفائدة	للمالك،	ال	يمكن	لمعدي	اإلحصاءات	

غالبا	االطالع	بسهولة	على	هذه	السجالت.		

لالطالع	 الثاني	 الفصل	 من	 	134-2 إلى	 	132-2 من	 الفقرات	 راجع	 		1

على	كيفية	تقييم	سندات	الدين	المتداولة،	والفقرات	من	3-28	إلى	38-3	

من	الفصل	الثالث	لالطالع	على	تعاريف	بعض	سندات	الدين.

باء - مصادر بيانات حائزي األوراق المالية 

الصادرة عن القطاع العام

على	 الحصول	 العام	 القطاع	 دين	 تحليل	 يستلزم	 	2-7

على	 الدين	 تأثير	 يختلف	 وقد	 الدائنين.	 طبيعة	 عن	 معلومات	

التي	 المالية	 األوراق	 حالة	 ففي	 الدائن.	 طبيعة	 حسب	 االقتصاد	

المثال،	 سبيل	 على	 المحلية	 بالعملة	 العام	 القطاع	 يصدرها	

عادة	ما	تمثل	األوراق	المالية	التي	يحوزها	البنك	المركزي	إنشاء	

ائتمان،	بينما	تمثل	األوراق	المالية	التي	يحوزها	مقيمون	آخرون	

مصادر	 من	 جزء	 على	 العام	 القطاع	 بها	 يحصل	 التي	 الوسيلة	

توجد	 أنه	 نجد	 حين	 في	 المحلي،	 السوق	 في	 المتوفرة	 التمويل	

المقيمين2	 غير	 يحوزها	 التي	 المالية	 لألوراق	 انعكاسات	 هناك	

على	أسواق	العملة	واستخدام	االحتياطيات	الدولية	في	المستقبل.			

الحصول	منها	على	 التي	يمكن	 المصادر	 يلي	 وفيما	 	3-7

بيانات	عن	حائزي	سندات	الدين	الصادرة	عن	القطاع	العام:

من	الجهات	المصدرة؛	•

ومن	الحائزين؛	•

أمناء		• )مثل	 المالية	 األسواق	 في	 العاملة	 الجهات	 ومن	

المقاصة	 وغرف	 والبورصات	 المصدرة	 والهيئات	 الحفظ	

األوراق	 المختصة	بتسجيل	 والمؤسسات	 المتاجرة	 ووكالء	

المالية	المتداولة(؛

ومن	المصادر	اإلحصائية	األخرى-	أي	البيانات	التي	تم		•

األوراق	 بالفعل	من	مجموعة	مختارة	من	حائزي	 جمعها	

المالية،	مثل	البيانات	الخاصة	بحيازات	البنوك	وشركات	

التأمين	وغيرها.

يكون	 أن	 ينبغي	 البديلة،	 البيانات	 مصادر	 ولتقييم	 	4-7

القطاع	 دين	 سندات	 سوق	 بهيكل	 دراية	 على	 اإلحصاءات	 معد	

العام.	فعلى	سبيل	المثال:

من	هم	األطراف	المعنيون	بإصدار	سندات	دين	القطاع		•

العام	وتداولها؟

القانونية		• السلطة	 الدين	 إحصاءات	 لمعد	 تتوفر	 هل	

حائزي	 من	 البيانات	 لجمع	 الالزمة	 الفنية	 القدرات	 أو	

السندات	أو	الجهات	العاملة	في	أسواق	السندات؟

2		لالطالع	على	مناقشة	تفصيلية	حول	سندات	الدين	المتداولة	المملوكة	

لغير	المقيمين،	راجع	الفصل	الثالث	عشر	من	مرشد الدين الخارجي.

حتديد هوية حائزي سندات الدين املتداولة

	الفصل

7
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هل	يوجد	تداول	نشط	على	السندات	في	السوق	الثانوية؟		•

وهل	أحيانا	ما	يكون	المشتري	األولي	وكيل	متاجرة	أو	

بنكا	يعيد	بيع	السندات	لعمالئه؟

هل	حائزو	السندات	مسجلون؟	وإذا	كانت	اإلجابة	نعم،		•

يحين	 عندما	 فقط	 أنه	 أم	 دائما	 دقيق	 التسجيل	 هل	

موعد	دفع	القسائم	أو	تاريخ	استرداد	االصل؟				

دين		• عن	 بالفعل	 جمعها	 تم	 التي	 المعلومات	 هي	 ما	

القطاع	العام؟

المؤسسية	 الترتيبات	 السادس	 الفصل	 ويناقش	 	5-7

إلعداد	إحصاءات	دين	القطاع	العام.	وفي	حين	يحتفظ	المدين	

السندات	 خصوم	 قيم	 مجموع	 عن	 مفيدة	 ببيانات	 عادة	

الحاليين	 الحائزين	 عن	 معلومات	 إعداد	 يتعين	 وتكوينها،	

بصفة	منتظمة	كي	ال	تفقد	هذه	المعلومات	شمولها	وحداثتها	

فقد	 ولذلك	 الثانوية.	 السوق	 في	 السندات	 تداول	 يتم	 أن	 بعد	

التعاون	للحصول	على	بيانات	عن	حائزي	السندات	من	 يلزم	

لالطالع	 الفصل	 هذا	 مرفق	 مراجعة	 ويمكن	 إضافية.	 مصادر	

سندات	 حائزي	 هوية	 لتحديد	 مختارة	 قُطْرية	 ممارسات	 على	

الدين	المتداولة.

1- الحصول على البيانات من مصدري السندات

عادة	ما	تكون	لدى	الجهة	المصدرة	للسندات	وحدة	 	6-7

القسائم	 الدين(	وقت	اإلصدار	ودفع	 الدين	)مدير	 إلدارة	سندات	

واالسترداد.	وتستلزم	هذه	اإلجراءات	عادة	تحديد	هوية	حائزي	

وغير	 المقيمين	 التصنيفات	 تحدد	 أن	 وينبغي	 السندات.	

المؤسسي	 القطاع	 حسب	 المقيمين	 تصنيف	 مع	 المقيمين،	

)وفق	التعريف	الوارد	في	الفقرة	3-68	في	الفصل	الثالث(.

السلطة	 الدين	 إحصاءات	 لمعدي	 تتوافر	 أن	 ويتعين	 	7-7

من	 البيانات	 لجمع	 المالئمة	 اإلحصائية	 والقدرات	 القانونية	

مصدري	السندات.	وعادة	ما	تتوافر	هذه	القدرات	بالفعل	لدى	

يمكن	 وقد	 الرسمية.	 اإلحصائية	 واإلدارات	 المركزية	 البنوك	

من	 المركزية	 الحكومة	 دين	 إصدار	 بيانات	 على	 الحصول	

قد	 البيانات	 معدي	 ولكن	 المالية.	 وزارة	 أو	 الدين	 إدارة	 مكتب	

عدد	 عن	 البيانات	 جمع	 عند	 المشكالت	 من	 مزيدا	 يواجهون	

من	 أو	 المحلية،	 والحكومات	 الواليات	 حكومات	 من	 كبير	

الشركات	العامة.

المقيمين	 غير	 السندات	 حائزي	 هوية	 تحدد	 وقد	 	8-7

لألغراض	الضريبية	أو	التنظيمية.	ومن	الممكن	أيضا	أن	يكون	

قد	تم	تحديد	هوياتهم	بالفعل	ألغراض	ميزان	المدفوعات،	أو	

الخارجي.	ويدرج	 الدين	 أو	إحصاءات	 الدولي،	 وضع	االستثمار	

دين	 إحصاءات	 في	 العام	 القطاع	 لدين	 الخارجي	 المكون	

مواءمة	 تمت	 وقد	 الخارجي.	 الدين	 وإحصاءات	 العام	 القطاع	

هاتين	 إعداد	 في	 المستخدمة	 والتصنيف	 التقييم	 مفاهيم	

متماثلة.	 أنها	 المفترض	 ومن	 اإلحصائيتين،	 المجموعتين	

إلعداد	 بينهم	 فيما	 البيانات	 معدو	 يتعاون	 أن	 المهم	 ومن	

بيانات	متسقة.		

ويمكن	إدراج	طرق	تصنيف	حائزي	السندات	كخانات	 	9-7

يمكن	 ذلك،	 عن	 وكبديل	 الملكية.	 تسجيل	 نموذج	 في	 اختيار	

معرفة	التصنيف	من	خالل	رابط	لسجل	يحوي	هذه	المعلومات	

ألغراض	ضريبية	أو	إحصائية.	وقد	تستطيع	إدارة	الدين	أيضا	

تصنيف	الحائز	عن	طريق	اسمه.

طبيعة	 فهم	 الدين	 إحصاءات	 معدي	 على	 ويتعين	 	10-7

بها	 العمل	 سير	 وكيفية	 السندات	 في	سوق	 اإلدارية	 اإلجراءات	

المتاحة	 الحائزين	 بيانات	 في	 والقصور	 القوة	 نقاط	 لتحديد	

يعرف	 أن	 ينبغي	 المثال،	 سبيل	 فعلى	 اإلصدار.	 جهات	 لدى	

معد	البيانات	ما	إذا	كان	هناك	تداول	قوي	على	السندات	في	

أو	 للغاية،	 محدودا	 التداول	 كان	 إذا	 ما	 أو	 الثانوية،	 األسواق	

التداول	 يقل	 ثم	 اإلصدار	 عقب	 تداولها	 يتم	 السندات	 كانت	 إذا	

فيما	بعد.	)وقد	يختلف	الوضع	أيضا	باختالف	جهات	إصدار	

السندات	الحكومية،	أو	فيما	بين	أدوات	سوق	المال	-	والسندات	

الطويلة	األجل(.	وعادة	ما	يمكن	الحصول	على	هذه	المعلومات	

من	مكتب	)مكاتب(	الدين	أو	بورصات	األوراق	المالية.		

وفيما	يلي	الحاالت	التي	قد	يتعذر	فيها	على	جهة	 	11-7

اإلصدار	تحديد	هوية	المالك	المنتفع	من	السندات:

فعلى		• المسجلة:  غير  الثانوية  السوق  معامالت 

سبيل	المثال،	قد	تتوافر	معلومات	مفيدة	عن	الحائزين	

األوليين،	أو	عن	الحائزين	وقت	دفع	القسائم	أو	االسترداد	

المدفوعات	 سداد	 فيه	 يتم	 الذي	 الوقت	 ألنه	 نظرا	

تسجل	 ال	 فقد	 األخرى،	 األوقات	 في	 أما	 المستحقة.	

معامالت	السوق	الثانوية	لدى	جهة	اإلصدار.	وفي	حالة	

السندات	بدون	قسائم،	فقد	تكون	المعلومات	المسجلة	

أي	 استحقاق	 لعدم	 نظرا	 كاملة	 غير	 المعامالت	 عن	

مدفوعات	قبل	وقت	االسترداد.

إذا		• األوليين:	 المشترين  عن  المتاحة  المعلومات 

كانت	البنوك	وغيرها	من	وكالء	المتاجرة	هم	أول	مشتري	

للسندات	في	الغالب،	ثم	يعيدون	بيعها	إلى	عمالئهم،	

فقد	تعطي	المعلومات	المتاحة	عن	المشترين	األوليين	

ومصادر	 الحاليين	 الحائزين	 عن	 مضللة	 صورة	

التمويل	الحقيقية.

ومن		• بالوكالة:	 التداول  وحسابات  الحفظ  أمناء 

المشكالت	األخرى	المحتملة	أيضا	أن	الحائز	المسجل	

التي	 المالية	 الخدمات	 تقديم	 جهات	 إحدى	 يكون	 قد	

قد	 المثال،	 سبيل	 فعلى	 الفعلي.	 الحائز	 عن	 تنوب	

ينوب	 حفظ	 أمين	 باسم	 المالية	 األوراق	 حيازة	 تسجل	

عن	عمالء	كثيرين.	وقد	تكون	حسابات	التداول	بالوكالة	

المتاجرة	في	 أو	غيرها	من	وكالء	 البنوك	 التي	تديرها	

هوية	 تحديد	 فيها	 يتعذر	 أخرى	 آلية	 المالية	 األسواق	

الحائز	الفعلي.
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يقوم		• أال	 الممكن	 من	 السوق:  خارج  المعامالت 

وجود	 حالة	 في	 حتى	 المعامالت	 بتسجيل	 المشتري	

يتوقع	 يكن	 لم	 إذا	 المالية	 لألوراق	 مركزي	 مستودع	

االحتفاظ	بالورقة	المالية	حتى	تاريخ	الدفع	التالي.

بعض		• في	 نجد	 المالية:	 األوراق  شراء  إعادة  اتفاق 

حائزوها	 يمتلكها	 السندات	 من	 الكثير	 أن	 البلدان	

يختلف	 الحالة،	 هذه	 وفي	 شراء.	 إعادة	 اتفاق	 بموجب	

لألغراض	 االقتصادي	 »المالك	 عن	 القانوني«	 »المالك	

المالك	 المسجلة	 المعلومات	 وتتضمن	 اإلحصائية«.	

القانوني،	أو	قد	ال	يعرف	أمين	الحفظ	ما	إذا	كانت	الورقة	

المالية	مملوكة	مباشرة	أو	بموجب	اتفاق	إعادة	شراء.

التي	 البيانات	 استخدام	 يمكن	 القصور،	 لهذا	 ونظرا	 	12-7

يتم	جمعها	من	حائزي	السندات	والجهات	العاملة	في	األسواق	

المالية	كمصدر	معلومات	مكمل.		

2- جمع البيانات من حائزي السندات

كاملة	 معلومات	 اإلصدار	 جهات	 لدى	 تتوافر	 لم	 إذا	 	13-7

من	 البيانات	 جمع	 في	 النظر	 يمكن	 السندات،	 حائزي	 عن	

مكتب	 أو	 المركزي	 للبنك	 تكون	 وقد	 مباشرة.	 السندات	 حائزي	

اإلحصاءات	الذي	يقوم	بإعداد	بيانات	دين	القطاع	العام	السلطة	

القانونية	الالزمة	لجمع	البيانات	من	حائزي	السندات،	ولكن	ال	

المالية.	 وزارات	 أو	 الدين	 إدارة	 غالبا	على	مكاتب	 ذلك	 ينطبق	

وزارات	 أو	 الدين	 إدارة	 لمكاتب	 تتوافر	 ال	 عادة	 ذلك،	 عن	 فضال	

المالية	البنية	التحتية	أو	الخبرات	الالزمة	إلجراء	المسوح.		

وينبغي	أن	يحاول	خبير	إحصاءات	دين	القطاع	العام	 	14-7

جمعها	 تم	 التي	 البيانات	 أو	 المتاحة	 المسوح	 من	 االستفادة	

إحصائية	 بيانات	 جمع	 من	 بدال	 أخرى،	 إحصائية	 ألغراض	

جديدة.	وكما	يرد	في	الفقرة	7-20،	غالبا	ما	يكون	قد	تم	جمع	

هذه	البيانات	ألغراض	إحصائية	أخرى.

السندات	 حائزي	 كبار	 من	 المعلومات	 جمع	 7-15	ويمكن	

معاشات	 وصناديق	 التأمين	 وشركات	 البنوك	 مثل	 المقيمين،	

التقاعد	وصناديق	االستثمار	األخرى.	وعاد	ما	يكون	قد	تم	جمع	

هذه	البيانات	بالفعل	من	البنوك	المركزية	وغيرها	من	شركات	

كذلك	 والمالية.	 النقدية	 اإلحصاءات	 من	 كجزء	 الودائع	 تلقي	

البيانات	من	كبار	حائزي	السندات	اآلخرين،	مثل	 يمكن	جمع	

الحياة	 على	 التأمين	 وشركات	 المشترك	 االستثمار	 صناديق	

أو	 المالية	 اإلحصاءات	 من	 كجزء	 التقاعد	 معاشات	 وصناديق	

لألغراض	التنظيمية.	وبالنسبة	لحائزي	السندات،	تمثل	سندات	

العام	على	األرجح	جزءا	فقط	من	حافظة	أصول	مالية	 القطاع	

الخاص	 القطاع	 وحدات	 عن	 صادرة	 سندات	 أيضا	 تحوي	 قد	

وغير	المقيمين.

غير	 من	 جمعها	 في	 أصعب	 البيانات	 تكون	 وقد	 	16-7

المقيمين	واألسر.	فهناك	صعوبات	في	الحصول	على	معلومات	

من	المستثمرين	غير	المقيمين	ألسباب	قانونية	وعملية.	كذلك	

الصعب	جمع	بيانات	من	األسر	في	حالة	وجود	 قد	يكون	من	

حيازات	صغيرة	نسبيا	من	السندات	موزعة	بين	عدد	كبير	من	

األسر.	

غير	 من	 المستثمرين	 استعانة	 حالة	 في	 أنه	 7-17	غير	

المحليين	 المالية	 األوراق	 حفظ	 بأمناء	 واألسر	 المقيمين	

المعني،	 البلد	 في	 الصادرة	 العام	 القطاع	 دين	 سندات	 لحفظ	

الفقرة	 )راجع	 للمعلومات	 مصدرا	 المؤسسات	 هذه	 تمثل	 فقد	

يقوم	 نظاما	 المعني	 البلد	 استخدام	 حالة	 في	 كذلك	 	.)19-7

الحيازات،	 بيانات	 لجمع	 السندات	 فرادى	 بيانات	 إبالغ	 على	

المعلومات	 صحة	 من	 للتحقق	 أكبر	 إمكانية	 يتيح	 ذلك	 فإن	

قطاعات	 حسب	 موزعة	 التفصيل	 غاية	 في	 بيانات	 ويوفر	

اإلطار	 )راجع	 محددة	 حكومية	 مستويات	 أو	 مختلفة	 فرعية	

	.)1-7

اإلطار 7-1: قاعدة بيانات فرادى سندات الدين

قاعدة	بيانات	فرادى	سندات	الدين	هي	قاعدة	بيانات	لحفظ	

ما	 أهم	 ومن	 الدين.	 سندات	 فرادى	 مستوى	 على	 اإلحصاءات	

فرادى	 بيانات	 قاعدة	 في	 المحفوظة	 اإلحصاءات	 هذه	 تتضمنه	

جهة	 واسم	 المالية،	 األوراق	 لتعريف	 الدولي	 الرقم	 الدين	 سندات	

اإلصدار،	 وتاريخ	 الفرعي،	 والقطاع	 والقطاع	 وإقامتها،	 اإلصدار	

اإلصدار،	 وسعر	 التقويم،	 وعملة	 السند،	 ونوع	 االسترداد،	 وتاريخ	

وسعر	االسترداد،	والمبلغ	القائم	أو	رأس	المال	السوقي،	ومدفوعات	

القسائم	وتاريخها	)راجع	الرسم	التوضيحي	3-1	من	الجزء	األول	

من	دليل	إحصاءات	سندات	الدين(.	

بإحصاءات	 الدين	 سندات	 فرادى	 بيانات	 قواعد	 ربط	 ويمكن	

سندات	الدين	المملوكة	للمقيمين	موزعة	حسب	القطاع	والقطاع	

الفرعي،	والمملوكة	لغير	المقيمين	أيضا.	ولهذا	الغرض،	يتم	ربط	

المعلومات	الخاصة	بحائزي	السندات	التي	يدلي	بها	المجيبون	

البيانات.	وغالبا	 السندات	المحفوظة	في	قاعدة	 ببيانات	فرادى	

ما	يتم	الربط	باستخدام	الرقم	الدولي	لتعريف	األوراق	المالية.

وفي	أغلب	الحاالت،	يتم	جمع	بيانات	الحائزين	على	أساس	

المركزية	 والمستودعات	 الحفظ	 أمناء	 من	 الدين	 سندات	 فرادى	

لألوراق	المالية،	وإن	كان	يمكن	جمع	البيانات	أيضا	من	حائزي	

على	 قانونيا	 التزاما	 البلدان	 تفرض	 وقد	 مباشرة.	 السندات	

المقيمين	بإبالغ	بيانات	سندات	الدين	المحتفظ	بها	في	الخارج.	

غير	أن	نطاق	التغطية	عادة	ما	يكون	محدودا	بالنسبة	للبيانات	

القطاعات	 أو	 القطاعات	 بعض	 من	 مباشرة	 جمعها	 يتم	 التي	

الفرعية	مثل	قطاع	األسر	أو	قطاع	المؤسسات	غير	الهادفة	للربح	

التي	تخدم	قطاع	األسر.

تتيح	 أنها	 الدين	 سندات	 فرادى	 بيانات	 قاعدة	 مميزات	 ومن	

التحقق	من	صحة	البيانات	وتقسيمات	أكثر	تفصيال	للبيانات.

المتاحة	 البيانات	 تستخدم	 أن	 األقل	 على	 7-18	وينبغي	

المتحصل	 البيانات	 من	صحة	 للتحقق	 السندات	 حائزي	 من	

عليها	من	مصدري	السندات،	وهو	ما	يتيح	تحديد	ما	إذا	كانت	

ممارسة	 ويمثل	 اإلبالغ	 عملية	 في	 محتملة	 مشكالت	 هناك	

البيانات.	 مصادر	 اتساق	 مدى	 من	 للتحقق	 جيدة	 إحصائية	

في	 المسجلة	 البنوك	 حيازات	 كانت	 إذا	 المثال،	 سبيل	 فعلى	
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اإلحصاءات	النقدية	أقل	كثيرا	عن	تلك	المسجلة	لدى	مصدري	

السندات،	فقد	يعكس	ذلك	نمطا	لحيازة	السندات	ومن	ثم	إعادة	

بيعها.	

3- جمع البيانات من الجهات العاملة في األسواق 

المالية

يمكن	حيازة	السندات	أو	التداول	فيها	من	خالل	الجهات	 	19-7

الحفظ،	 أمناء	 )مثل	 المتخصصة	 الخدمات	 تقدم	 التي	 المقيمة	

التداول،	 ووكالء	 المقاصة،	 وغرف	 والبورصات،	 السندات،	 ومصدري	

المصادر	 هذه	 توفر	 قد	 الحالة،	 هذه	 وفي	 التسجيل(.	 ومكاتب	

معلومات	جيدة	عن	حائزي	السندات.	غير	أنه	يمكن	حيازة	السندات	

سيما	 )ال	 المقيمين	 غير	 الخدمات	 مقدمي	 خالل	 من	 تداولها	 أو	

أو	حيازتها	بصورة	مباشرة.	 األجنبية(	 بالعملة	 الصادرة	 السندات	

ومن	الممكن	أيضا	أال	يكون	أمناء	الحفظ	أو	وكالء	التداول	على	علم	

بالمالك	االقتصادي	في	حالة	حيازة	السندات	بموجب	اتفاق	إعادة	

شراء	أو	من	خالل	حسابات	التداول	بالوكالة.	ولالطالع	على	مناقشة	

المسح	 إلى	 المرشد	 راجع	 الحفظ،	 أمناء	 خالل	 من	 اإلبالغ	 حول	

المنسق	الستثمارات	الحافظة.	ويستلزم	الحصول	على	المعلومات	

من	هذه	المصادر	صالحيات	قانونية	وخبرات	في	جمع	البيانات	

عادة	ما	تتوافر	لدى	مكاتب	اإلحصاءات	الوطنية	والبنوك	المركزية،	

وقد	يندر	وجودها	في	مكاتب	إدارة	الدين	أو	وزارات	المالية.

4- جمع البيانات من المصادر اإلحصائية األخرى

عن	 بيانات	 أخرى	 إحصاءات	 في	 تتوافر	 ما	 وعادة	 	20-7

المصادر	 وتتضمن	 المتداولة.	 العام	 القطاع	 دين	 سندات	 عناصر	

الممكنة	اإلحصاءات	النقدية	والمالية،	وإحصاءات	الدين	الخارجي	

وتوضح	 المالية.	 األسواق	 وبيانات	 الدولي،	 االستثمار	 ووضع	

البيانات	المستمدة	من	اإلحصاءات	النقدية	حيازات	السندات	لدى	

البنوك	وغيرها	من	شركات	تلقي	الودائع.	ومن	المفترض	أن	تكون	

هذه	البيانات	متسقة	نظرا	الستخدام	التصنيف	المنسق	للقطاعات	

المؤسسية	في	إعداد	مختلف	مجموعات	البيانات.	ويمكن	استخدام	

بيانات	 كمجموعة	 أو	 النقص،	 أوجه	 الستكمال	 البيانات	 هذه	

تحديد	 حالة	 وفي	 األخرى.	 البيانات	 صحة	 من	 للتحقق	 مستقلة	

حيازات	 اشتقاق	 يمكن	 المقيمين،	 وغير	 المالي	 القطاع	 حيازات	

وتمثل	 كمتبق.	 واألسر	 المالية	 غير	 والشركات	 العامة	 الحكومة	

في	 مهما	 عنصرا	 المقيمين	 غير	 يحوزها	 التي	 الدين	 سندات	

الدولي.	ويمكن	جمع	 االستثمار	 الخارجي	ووضع	 الدين	 إحصاءات	

هذه	البيانات	بموجب	إجراءات	الرقابة	على	النقد	األجنبي،	أو	كجزء	

من	نظام	إلبالغ	المعامالت	الدولية،	أو	من	مجموعة	بيانات	أخرى.	

في	 المستخدم	 التقييم	 أساس	 من	 التحقق	 وينبغي	 	21-7

إعداد	هذه	البيانات	المصدرية.	فعلى	سبيل	المثال،	تقيد	حيازات	

سندات	دين	القطاع	العام	في	اإلحصاءات	النقدية	والمالية	بالقيمة	

التفصيلية	 التصنيفات	 أيضا	من	 التحقق	 ينبغي	 السوقية.	كذلك	

العمومية	 الميزانية	 تعرض	 المثال،	 سبيل	 فعلى	 المستخدمة.	

المعدة	وفق	دليل	اإلحصاءات	النقدية	والمالية	لعام	2000	حيازات	

المركزية،	 والحكومة	 المركزي،	 البنك	 حسب	 موزعة	 الدين	 سندات	

من	 السندات	 ومصدري	 المحلية،	 والحكومات	 الواليات	 وحكومات	

الشركات	 حيازات	 تعرض	 ال	 ولكنها	 المالية،	 غير	 العامة	 الجهات	

العامة	المالية	على	نحو	منفصل.

وجه،	 أكمل	 على	 المتاحة	 البيانات	 من	 ولالستفادة	 	22-7

بإعداد	 المعنية	 الهيئات	 بين	 وتواصل	 تعاون	 وجود	 ينبغي	

فقد	 وإال	 المختلفة،	 والمالية	 االقتصادية	 البيانات	 مجموعات	

األحوال	 أسوأ	 في	 أو	 مفيدة	 تكون	 ربما	 معلومات	 استغالل	 يتعذر	

إلى	 المعلومات	 نفس	 إبالغ	 إلى	 بالمجيبين	 األمر	 ينتهي	 قد	

إحصاءات	 اختالف	 فإن	 كذلك	 مختلفتين.	 إحصائيتين	 هيئتين	

المعروضة	في	اإلحصاءات	 الموازية	 القيم	 العام	عن	 القطاع	 دين	

البيانات	 يفقد	 و/أو	 المستخدمين	 لدى	 تساؤالت	 يثير	 قد	 األخرى	

مصداقيتها.	

جيم - إحصاءات سندات الدين المتداولة كجزء 

من إجمالي سوق سندات الدين

العام	 القطاع	 دين	 سندات	 حائزي	 إحصاءات	 تتيح	 	23-7

تحليل	دين	القطاع	العام	في	إطار	منفصل.	ويمكن	إجراء	تحليل	

يتيح	 الذي	 القومي	 المحاسبي	 اإلطار	 باستخدام	 نطاقا	 أوسع	

اآلخرين	 المقترضين	 من	 كجزء	 العام	 القطاع	 مقترضي	 تحليل	

السندات	 حيازات	 من	 كجزء	 العام	 القطاع	 دين	 سندات	 وحيازات	

ككل.

بإيجاز	 نناقش	 الفصل،	 هذا	 من	 المتبقي	 الجزء	 وفي	 	24-7

سندات	 حيازات	 بيانات	 إعداد	 في	 المستخدم	 المفاهيمي	 اإلطار	

	،2008 لعام	 القومية	 الحسابات	 نظام	 في	 والمعروض	 الدين	

إحصاءات	 دليل	 من	 الثاني	 الجزء	 في	 التفصيل،	 من	 وبمزيد	

سندات	الدين.	ويوضح	هذا	اإلطار	»اتجاه	تدفق	األموال«	أو	»انتقال	

السندات	من	طرف	إلى	اآلخر«.	ويقوم	هذا	المنهج	على	تحليل	دين	

الدين،	ويعكس	بالتالي	دور	 فرادى	القطاعات	كجزء	من	إجمالي	

القطاع	العام	)والقطاعات	األخرى(	في	إجمالي	التدفقات	واألرصدة	

المالية.	وينبغي	على	معدي	إحصاءات	دين	القطاع	العام	مراعاة	

مجموعات	 بين	 االتساق	 لضمان	 عملهم	 في	 األوسع	 اإلطار	

البيانات	المختلفة	وتوفير	اإلرشاد	لمستخدمي	اإلحصاءات.		

من  السندات  انتقال  على  القائم  اإلطار  استخدام   -1

طرف إلى اآلخر في إعداد بيانات سندات الدين 

انتقال	 على	 القائم	 اإلطار	 	1-7 الجدول	 7-25	يعرض	

إلى	اآلخر	في	صورة	مبسطة	والذي	يبين	 السندات	من	طرف	

حيازات	الوحدات	المؤسسية	المقيمة	حسب	القطاع	وحيازات	

ويعكس	 مقيمين.	 عن	 الصادرة	 السندات	 من	 المقيمين	 غير	

القطاعات	 من	 السندات	 حائزي	 بين	 العالقات	 الجدول	 هذا	

وغير	 المقيمين	 من	 السندات	 مصدري	 وبين	 المقيمة،	

ومصدري	 المقيمين	 غير	 السندات	 حائزي	 وبين	 المقيمين،	

السندات	المقيمين.	
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استخدام	 يمكن	 وطني،	 القتصاد	 7-26وبالنسبة	

اآلخر	 إلى	 طرف	 من	 السندات	 انتقال	 على	 القائم	 اإلطار	

التقييم،	 إعادة	 وفروق	 والمعامالت،	 األرصدة،	 مراكز	 لعرض	

البيانات	 والتغيرات	األخرى	في	حجم	األصول.3	وتقسم	هذه	

حسب	القطاعات	)الشركات	غير	المالية،	والشركات	المالية،	

للربح	 الهادفة	 غير	 والمؤسسات	 واألسر	 العامة،	 والحكومة	

للمقيمين،	 وبالنسبة	 المقيمين.	 وغير	 األسر(	 تخدم	 التي	

المظللة	 الخانات	 في	 القطاعات	 فرادى	 أرصدة	 مراكز	 تظهر	

بخطوط	مائلة	في	الجدول	7-4.1	كذلك	يعرض	هذا	الجدول	

نظام  في	 الرئيسية	كما	هي	معتمدة	 المؤسسية	 القطاعات	

العامة	 الشركات	 قيد	 بالتالي	 ويتعين	 القومية،	 الحسابات 

المالية	 وغير	 المالية	 القطاعات	 في	 منفصل	 نحو	 على	

لبيان	مكونات	القطاع	العام.	

لغير	 المملوكة	 الدين	 سندات	 حيازات	 7-27	وتظهر	

المقيمين	)الصادرة	عن	قطاعات	مقيمة(	كمراكز	في	الميزانية	

الدولي(،	 االستثمار	 وضع	 )أي	 الخارجي	 للعالم	 العمومية	

الخارجي	 العالم	 مع	 المالي	 الحساب	 في	 مالية	 وكمعامالت	

تغيرات	 أو	 تقييم	 إعادة	 المدفوعات(،	وكفروق	 )جزء	من	ميزان	

أخرى	في	حجم	األصول	في	حسابات	التراكم	األخرى	مع	العالم	

الجدول	 في	 عمودية	 بخطوط	 المظللة	 )الخانات	 الخارجي	

سندات  إحصاءات  دليل  من  الثاني  الجزء  في	 	1-5 اإلطار	 يعرض	 		3

الدين	تفاصيل	قيد	سندات	الدين	باستخدام	مبدأ	المدين/الدائن.

على	 اإلحصاءات	 هذه	 بإعداد	 الدين	 سندات  إحصاءات  دليل  يوصي	 		4

أساس	غير	موحد،	أي	دون	استبعاد	مراكز	األرصدة	والتدفقات	بين	وحدات	

نفس	القطاع.	بينما	يوصي	هذا	المرشد	باستبعاد	مراكز	األرصدة	والتدفقات	

بين	وحدات	نفس	القطاع	عند	إعداد	إحصاءات	وحدات	القطاع	العام.			

سندات	 من	 المقيمين	 غير	 حيازات	 اإلطار	 يغطي	 وال	 	5.)1-7

الدين	الصادرة	عن	غير	المقيمين	)الخانة	المظللة	بلون	داكن	

أهمية	 لها	 ليست	 الحيازات	 هذه	 نظرا	ألن	 الجدول	1-7(	 في	

من	منظور	االقتصاد	الوطني.

من	طرف	 السندات	 انتقال	 على	 القائم	 اإلطار	 ويوضح	 	28-7

التمويل	 طرفي	 الدين	 سندات	 تحليل	 في	 والمستخدم	 اآلخر	 إلى	

وقيمته	ونوع	سند	الدين	المستخدم	في	التمويل.	وباستخدام	هذا	

القطاع	 كيانات	 دين	 يمكن	عرض	جميع	حيازات	سندات	 اإلطار،	

العام	المملوكة	للقطاعات	المقيمة	وغير	المقيمين	في	آن	واحد.		

عليه	 مضافا	 	،1-7 للجدول	 مطابق	 	2-7 7-29	الجدول	

رقميا	 مثاال	 يحوي	 وهو	 المقيمين،	 جميع	 إجمالي	 بيانات	

باستخدام	 الدين	 سندات	 أرصدة	 مراكز	 عرض	 كيفية	 يوضح	

اإلطار	القائم	على	انتقال	السندات	من	طرف	إلى	اآلخر.6	وعلى	

سبيل	المثال،	يوضح	الجدول	7-2	التالي:

في	العمود	الرابع،	تبلغ	قيمة	حيازات	األسر	والمؤسسات		•

غير	الهادفة	للربح	التي	تخدم	األسر	من	سندات	الدين	

الشركات	 على	 مطالباتها	 في	 ينعكس	 ما	 وهو	 	،275

والحكومة	 	)43( المالية	 والشركات	 	)65( المالية	 غير	

العامة	)124(	والعالم	الخارجي	)43(.	

أصدرت	الشركات	غير	المالية	سندات	دين	قيمتها	147،		•

كما	يتضح	من	الصف	األول.	وتبلغ	قيم	خصومها	في	

صورة	سندات	دين	تجاه	الشركات	غير	المالية	األخرى	

5		يمكن	النظر	في	إعداد	تقسيمات	إضافية	لغير	المقيمين	حسب	البلد	

أو	القطاع	المؤسسي.	

التقييم	 إعادة	 وفروق	 المعامالت	 لعرض	 مماثلة	 جداول	 إعداد	 يمكن	 		6

هذه	 محتوى	 عرض	 أيضا	 ويمكن	 األصول.	 حجم	 في	 األخرى	 والتغيرات	

الجداول	في	صورة	سلسلة	زمنية	بدال	من	استخدام	مصفوفات.	

 الجدول 7-1: عرض مبسط للمنهج القائم على انتقال السندات من طرف إلى اآلخر

الحائز	حسب	محل	

اإلقامة	والقطاع	

المقيم	)أصول	مالية(

المصدر	حسب	محل	اإلقامة	

	والقطاع	المقيم	)خصوم(

المقيمون

غير	المقيمين

الشركات	غير	
المالية	1

الشركات	
الحكومة	العامةالمالية	1

األسر	

والمؤسسات	غير	

الهادفة	للربح	

التي	تخدم	األسر

المقيمون

الشركات	غير	المالية	1

ر
دا

ص
إل

	ا
ة
ه

ج
ة	

م
قا

إ

الشركات	المالية	1

الحكومة	العامة

األسر	والمؤسسات	غير	الهادفة	للربح	
التي	تخدم	األسر	2

غير	المقيمين

جميع	الجهات	المصدرة	للسندات

إقامة	حائز	سندات	الدين

1	يمكن	تقسيم	الشركات	المالية	وغير	المالية	إلى	شركات	عامة	وشركات	خاصة	لتحديد	مكون	القطاع	العام.

2	قد	يجيز	القانون	لألسر	والمؤسسات	غير	الهادفة	للربح	التي	تخدم	األسر	إصدار	سندات	دين.	ففي	حالة	األسر،	يمكن	إصدار	سندات	دين	لتمويل	شراء	مساكن.
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الحكومة	 وتجاه	 	،23 المالية	 الشركات	 وتجاه	 	،30

العامة	5،	وتجاه	األسر	والمؤسسات	غير	الهادفة	للربح	

التي	تخدم	األسر	65،	وتجاه	العالم	الخارجي	24.	وفي	

الهادفة	 غير	 والمؤسسات	 األسر	 تصدر	 لم	 المقابل،	

للربح	التي	تخدم	األسر	أي	سندات	دين	)الصف	الرابع(.

الدين		• سندات	 قيمة	 تبلغ	 المقيمين«،	 »غير	 صف	 في	

المملوكة	لمقيمين	والصادرة	عن	غير	مقيمين	108.

الدين		• سندات	 قيمة	 تبلغ	 المقيمين«،	 »غير	 عمود	 في	

المملوكة	لغير	مقيمين	والصادرة	عن	مقيمين	106.

لمقيمين		• المملوكة	 الدين	 سندات	 إجمالي	 يساوي	

)والصادرة	عن	مقيمين	وغير	مقيمين(	)531(	وسندات	

الدين	المملوكة	لغير	مقيمين	)والصادرة	عن	مقيمين(	

مقيمين	 عن	 الصادرة	 الدين	 سندات	 إجمالي	 	)106(

وسندات	 	)529( مقيمين(	 وغير	 لمقيمين	 )والمملوكة	

الدين	الصادرة	عن	غير	مقيمين	)والمملوكة	لمقيمين(	

		.)108(

المقيمة	من	 القطاعات	 فرادى	 أرصدة	 مراكز	 وتظهر	 	30-7

سبيل	 فعلى	 داكن.	 بلون	 المظللة	 الخانات	 في	 الدين	 سندات	

المثال،	أصدرت	الشركات	غير	المالية	سندات	دين	قيمتها	30	

ورد	 وكما	 نفسه.	 القطاع	 في	 أخرى	 وحدات	مؤسسية	 تمتلكها	

القطاع	 بين	وحدات	 المعامالت	 4،	تستبعد	 رقم	 الحاشية	 في	

نفسه	عند	عرض	اإلحصاءات	على	أساس	موحد.

 الجدول 7-2: عرض مراكز أرصدة سندات الدين باستخدام إطار المدين/الدائن

الحائز	حسب	محل	

اإلقامة	والقطاع	المقيم	

)أصول	مالية(

المصدر	حسب	محل	اإلقامة	

والقطاع	المقيم	)خصوم(

المقيمون

غير	المقيمين

جميع	

حائزي	

السندات

الشركات	غير	
المالية	1

الشركات	
المالية	1

الحكومة	

العامة

األسر	

والمؤسسات	

غير	الهادفة	

للربح	التي	

تخدم	األسر

جميع	

المقيمين

المقيمون

147	12324	65	235	30الشركات	غير	المالية	1

106	28	78	43	222	11الشركات	المالية	1

276	12422254	256	67الحكومة	العامة

األسر	والمؤسسات	غير	الهادفة	

للربح	التي	تخدم	األسر
———————

1087013232423106529جميع	المقيمين

—108	121943	34غير	المقيمين

1428232275531جميع	الجهات	المصدرة	للسندات

1	يمكن	تقسيم	الشركات	المالية	وغير	المالية	إلى	شركات	عامة	وشركات	خاصة	لتحديد	مكونات	القطاع	العام.
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الفصل 7   ♦   حتديد هوية حائزي سندات الدين املتداولة

المرفق: ممارسات قُطْرية مختارة لتحديد 

هوية حائزي سندات الدين المتداولة

البرازيل وكندا وجنوب  المرفق بإيجاز ممارسات  يعرض هذا 

إفريقيا وتركيا في تحديد هوية حائزي سندات الدين المتداولة.

1- البرازيل

أ - الحكومة المركزية )الدين المحلي(

من	 المتداولة	 الدين	 سندات	 حائزي	 بيانات	 7-31	تجمع	

المستودع	 وهو	 	،)Selic( والحفظ	 للتسوية	 الخاص	 النظام	

المركزي	 البنك	 يديره	 الذي	 الحكومية	 للسندات	 المركزي	

الفيدرالي	 الدين	 من	 	%98 حجمه	 يبلغ	 والذي	 البرازيلي	

غير	 السوق	 مقاصة	 غرفة	 من	 جمعها	 يتم	 كما	 المحلي،	

الدين	 من	 المتبقي	 بالجزء	 تحتفظ	 والتي	 	CETIP الرسمية	

نظام	 في	 الحسابات	 هيكل	 تصميم	 تم	 وقد	 	.%2 يبلغ	 والذي	

Selic	بما	يتيح	تحديد	نوع	حائزي	السندات.	وتسجل	سندات	
للدين  وبالنسبة	 مجمعة.	 أو	 فردية	 حسابات	 في	 الدين	

حسابات	 في	 تسجيله	 فيتم	 المركزية،	 للحكومة  المحلي 

عمالء	 من	 مجموعة	 تمتلكها	 	Selic نظام	 في	 مجمعة	 عامة	

تصنيف	 الممكن	 ومن	 النظام.	 في	 المشتركة	 الجهات	 إحدى	

غير	 شركات	 أو	 )أفراد،	 الحائز	 نوع	 حسب	 الحسابات	 هذه	

أو	 المشترك،	 االستثمار	 أو	صناديق	 مالية،	 أو	شركات	 مالية،	

الحائز	 هوية	 تحديد	 الممكن	 غير	 من	 ولكن	 أخرى(،	 صناديق	

نفسه.	فالجهة	المشتركة	في	نظام	Selic	التي	تمتلك	الحساب	

هي	وحدها	التي	تعرف	هوية	العمالء	المدرجين	في	الحساب	

االتصال	 محددة	 حاالت	 في	 المركزي	 للبنك	 ويمكن	 العام.	

كذلك	 التفاصيل.	 مزيد	من	 للحصول	على	 المشتركة	 بالجهة	

المقابلة	 األطراف	 عن	 الخاصة	 الدراسات	 بعض	 أيضا	 ترسل	

الوطنية	 الخزانة	 إلى	 	(Short Positions) المكشوفة	 والمراكز	

لدعم	إدارة	الدين	الفيدرالي	للقطاع	العام.	

يشمل	 شهريا	 تقريرا	 الوطنية	 الخزانة	 7-32	وتنشر	

الفيدرالي	 العام	 الدين	 عن	 البيانات	 من	 كبيرة	 مجموعة	

المحلي	والخارجي،	بما	في	ذلك	معلومات	عن	حائزي	السندات	

التقرير	بعد	أقل	من	شهر	من	تاريخ	نهاية	 الحكومية.	وينشر	

الفترة	المعد	عنها	التقرير.

العام	 القطاع	 دين	 إحصاءات	 لمعدي	 7-33وتتوافر	

حالة	 وفي	 االتساق.	 لضمان	 األوسع	 اإلطار	 عن	 معلومات	

البنك	 من	 معلومات	شهرية	 الوطنية	 الخزانة	 تتلقى	 البرازيل،	

المركزي	عن	حركة	»انتقال	السندات	من	طرف	إلى	اآلخر«	وفق	

إطار	مخصص	لهذا	الغرض.	وتقسم	هذه	المعلومات	إلى	فئات	

المغلقة	 التقاعد	 معاشات	 وصناديق	 المقيمين،	 غير	 حسب	

والمفتوحة،	وشركات	التأمين،	مع	تصنيفها	تصنيفا	متداخال	

لضمان	 استحقاقها،	 وآجال	 السندات	 مجموعات	 أهم	 حسب	

تعزيز	كفاءة	التحليالت	التي	تجريها	إدارة	الدين.	

ب - حكومات الواليات والحكومات المحلية

7-34	توقف	إصدار	حكومات	الواليات	والحكومات	المحلية	

لسندات	الدين	اعتبارا	من	عام	2010.

2- كندا

أ - نظرة عامة

من	 األصول	 حائزي	 بيانات	 جميع	 تسجل	 كندا،	 7-35	في	

سندات	دين	القطاع	العام	في	إطار	متكامل،	وهو	نظام	الحسابات	

وتعد	 الكندية.	 اإلحصائية	 الهيئة	 تعده	 الذي	 الكندي	 القومية	

بيانات	مجمعة	موزعة	حسب	القطاعات	في	حسابات الميزانية 

الميزانية	 حسابات	 وتتضمن	 السنوية.	 ربع	 الوطنية	 العمومية 

ربع	 الدولي	 االستثمار  وضع  السنوية	 ربع	 الوطنية	 العمومية	

السنوي	بوصفه	القطاع	غير	المقيم،	ويُستند	إلى	قواعد	بيانات	

سندات	الدين	في	جمع	البيانات	الالزمة	عن	حافظة	معامالت	

حسابات	 إعداد	 في	 ويُعتمد	 الدولي.	 االستثمار	 وضع	 ومراكز	

ربع	 الشركات	 مسوح	 على	 أساسا	 الوطنية	 العمومية	 الميزانية	

التي	 السنوية	 ربع	 والمسوح	 القطاعات،	 مختلف	 في	 السنوية	

تغطي	صناديق	معاشات	التقاعد	ونظم	االستثمار	األخرى،	إلى	

جانب	المعلومات	التي	تقدمها	مختلف	مستويات	الحكومة.	

األولية	حسب	 العمومية	 الميزانية	 بيانات	 7-36	يتم	جمع	

فيها	 )بما	 المسوح	 إعداد	 ألغراض	 األصول/الخصوم	 نوع	

ذات	 المصادر	 من	 عدد	 من	 الحكومي(	 الدين	 سندات	 تفاصيل	

الصلة	بالقطاعات	المؤسسية	في	حسابات	الميزانية	العمومية	

الوطنية.	ثم	يتم	تحليل	التقديرات	في	مصفوفة	عرض	)دين(/

السوق7	 حسب	 موزعة	 الدين	 سندات	 لحيازات	 )أصل(	 استخدام	

)مثل	سوق	سندات	الحكومة	الفيدرالية(،	وتشكل	هذه	المصفوفة	

مطابقة	 تتم	 كذلك	 العمومية.	 الميزانية	 حسابات	 من	 جزءا	

بيانات	معامالت	القطاعات	غير	المقيمة	ربع	السنوية	المستمدة	

من	إحصاءات	ميزان	المدفوعات	)بما	في	ذلك	معامالت	السوق	

جانبي	 على	 المالية	 التدفقات	 معامالت	 بتقديرات	 الثانوية(	

وتتم	 لالقتصاد.	 المؤسسية	 القطاعات	 في	 والخصوم	 األصول	

الدولي	 االستثمار	 وضع	 بتقديرات	 األرصدة	 مطابقة	 بالمثل	

وحسابات	الميزانية	العمومية	الوطنية	ربع	السنوية.		

على	 البيانات	 بين	 شموال	 أكثر	 مطابقات	 7-37	وتجري	

األصول	 بيانات	 مطابقة	 سنويا	 تتم	 حيث	 سنوي،	 أساس	

العمومية	 الميزانية	 حساب	 في	 المسوح	 من	 المستمدة	

المؤسسية	 القطاعات	 ببيانات	 الخاص	 الكلي	 االقتصادي	

هذا	 ويغطي	 الحافظة،	 الستثمارات	 المنسق	 الكندي	 بالمسح	

المسح	حيازات	عدد	كبير	من	المؤسسات	االستثمارية	المقيمة	

وغير	المقيمة.		

7		يمثل	ذلك	أساسا	شكال	من	أشكال	إطار	انتقال	السندات	من	طرف	إلى	

اآلخر	يعتمد	توزيع	سندات	الدين	حسب	نوع	السند.	
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ب - مصادر البيانات حسب نوع الحائز

الشركات	 حيازات	 بيانات	 يتم	جمع	 الشركات:  	38-7

من	سندات	الدين	كل	ربع	سنة	استنادا	إلى	مسوح	الشركات	

ذلك	 في	 بما	 المالية،	 وغير	 المالية	 للشركات	 التجارية	

عن	 كثيرة	 تفاصيل	 جانب	 إلى	 الحكومية،	 الشركات	

منفصل	 مسح	 يجرى	 كذلك	 المؤسسي.	 الصناعة/القطاع	

القيمة	 بيانات	 جمع	 ويتم	 التقاعد.	 معاشات	 لصناديق	

السوقية	أو	حسابها.	وتستخدم	مصادر	بيانات	أخرى	على	

ومن	 البيانات.	 مطابقة	 عملية	 من	 كجزء	 سنوي	 أساس	

الحافظة	 الستثمارات	 المنسق	 الكندي	 المسح	 ذلك	 أمثلة	

)على	أساس	كل	سند	دين	على	حدة(،	والذي	يغطي	حيازات	

وغير	 المقيمة	 االستثمارية	 المؤسسات	 من	 كبير	 عدد	

المقيمة.

الحكومات	 حيازات	 بيانات	 تجمع	 الحكومة:  	39-7

الحسابات	 من	 المقاطعات	 وحكومات	 العامة	 الفيدرالية	

والتي	 السنوية،	 ربع	 والمسوح	 والتقارير	 السنوية،	 العامة	

بعض	 في	 المنتشرة	 االستثمار	 صناديق	 تحديدا	 تغطي	

وبالنسبة	 االجتماعي.	 الضمان	 وصناديق	 المقاطعات	

ربع	 مسحين	 إجراء	 يتم	 للحكومة،	 المحلية	 للمستويات	

سنويين	يغطيان	البلديات	والهيئات	التعليمية	المحلية.

األفراد	 حيازات	 بيانات	 أغلب	 تُشتق	 األسر:  	40-7

الحجم	 صغيرة	 حيازات	 وهي	 المساهمة،	 غير	 والشركات	

نسبيا،	كمتبق	من	الحسابات	ربع	السنوية.	غير	أن	بعض	

تُشتق	 الحكومية،	 االدخارية	 السندات	 مثل	 المهمة،	 البنود	

كقيود	مقابلة	في	الخصوم	الحكومية.	كذلك	يمكن	الحصول	

على	بيانات	مرجعية	دورية	من	مسوح	أصول-ديون	األسر	

)تم	إجراء	آخر	مسح	عام	2005(.	

سندات	 حيازات	 بيانات	 تُجمع	 المقيمين:	 غير  		41-7

الدين	الكندية	المملوكة	لغير	المقيمين	من	المسوح	الشهرية	

ومفصل	 شامل	 نظام	 ويُستخدم	 والسنوية.	 السنوية	 وربع	

)األدوات	 العام	 الدين	 سندات	 حيازات	 بيانات	 لمعالجة	

حيث	 المقيمين،	 لغير	 المملوكة	 األجل(	 والطويلة	 القصيرة	

الكنديين	مع	تحديد	االسم	 يسجل	فرادى	مصدري	السندات	

المقاطعات	 الفيدرالية	وحكومات	 الحكومات	 )مثل	 والقطاع	

والتصنيف	 لها(	 التابعة	 التجارية	 والشركات	 والبلديات،	

المملوكة	 الدين	 سندات	 فرادى	 يسجل	 كما	 الصناعي؛	

االستحقاق،	 وتاريخ	 اإلصدار	 تاريخ	 تحديد	 مع	 بالخارج	

ذلك.	 وغير	 دفعها،	 وتاريخ	 الفائدة	 وسعر	 اإلصدار،	 وعملة	

التفاصيل،	 من	 هائال	 كما	 يعالج	 النظام	 هذا	 ألن	 ونظرا	

المراكز	 مثل	 المتغيرات	 من	 عدد	 الشتقاق	 يُستخدم	 فهو	

األدوات	 في	 والمعامالت	 الجديدة،	 )اإلصدارات	 والتدفقات	

القائمة،	واألدوات	المستردة(	والفائدة.	ويسجل	النظام	أربعة	

االستحقاق،	 وسعر	 اإلصدار،	 سعر	 الكندية:	 للسندات	 أسعار	

والقيمة	الدفترية،	والقيمة	السوقية	في	نهاية	الفترة.	ويرصد	

معلومات	مفصلة	عن	اإلصدارات	الجديدة	من	سندات	الدين	

العام،	سواء	كان	طرحها	األولي	في	أسواق	محلية	أو	أجنبية.	

بين	 للمعامالت	 شهري	 تفصيلي	 مسح	 بعد	 فيما	 ويجري	

بيانات	 على	 الحصول	 يتيح	 المقيمين	 وغير	 المقيمين	

الحيازات	األجنبية	من	أدوات	الدين	العام	على	أساس	شهري،	

قياسية	 مسوح	 أيضا	 وتُجرى	 الحائز.	 بلد	 حسب	 موزعة	

إلى	 استنادا	 المعدة	 الفترة	 نهاية	 بمراكز	 لمقارنتها	 سنوية	

ينشئ	 السند،	 يُستحق	 وعندما	 الشهري.	 المعامالت	 مسح	

النظام	معاملة	تلقائيا	تعدل	على	أساسها	قيمة	الحيازات	

المسوح	 من	 المستمدة	 المعلومات	 تتيح	 كذلك	 األجنبية.	

القياسية	السنوية	بيانات	عن	السندات	التي	يتم	استردادها	

استحقاقها	 تاريخ	 قبل	 تسترد	 التي	 السندات	 )أي	 مبكرا	

األصلي(.	ويرصد	االسترداد	المبكر	في	هذا	النظام	المفصل	

وتعدل	الحيازات	أيضا	لتعكس	هذه	المعاملة.	

ج - حاالت خاصة

سندات	 استخدام	 يكثر	 الشراء:	 إعادة  اتفاقات  		42-7

الحكومة	الكندية	كضمان	في	سوق	اتفاقات	إعادة	الشراء.	

وتعامل	اتفاقات	إعادة	الشراء	المضمونة	بسندات	كقروض	

)إقراض/اقتراض(	وليس	كمعامالت	في	سندات	دين.

األصول	 من	 المنتفع	 المالك	 المنتفع:	 المالك  	43-7

الهيئة	 تركيز	 ينصب	 التي	 المؤسسية	 الوحدة	 هو	 المالية	

الدين	 سندات	 حيازة	 حالة	 في	 عليها	 الكندية	 اإلحصائية	

نيابة	 المسوح	 على	 الحفظ	 أمناء	 يجيب	 ما	 وغالبا	 العام.	

عن	عمالئهم	مع	تحديد	هوية	المالكين	المنتفعين.			

الهيئة	 تنظر	 بالوكالة:	 التداول  حسابات  	44-7

على	 الحصول	 إمكانية	 في	 حاليا	 الكندية	 اإلحصائية	

العاملة	 الوساطة	 البنوك	وغيرها	من	جهات	 معلومات	من	

حسابات	 في	 المودعة	 الحيازات	 عن	 المالية	 األسواق	 في	

التداول	بالوكالة	لديها.	وهذا	العمل	قيد	التنفيذ	حاليًا.	

3- جنوب إفريقيا

أ - سوق السندات

7-45	يتم	تنفيذ	جميع	المعامالت	وتسويتها	إلكترونيا،	

شركة	 وهي	 ستريت	 (Strate)ـ	 شركة	 لدى	 بأمان	 وتحفظ	

مملوكة	ألكبر	أربعة	بنوك	تجارية	وبورصة	جوهانسبرغ.	

لدى	 المركزية	 الحكومة	 سندات	 بسجل	 ويُحتفظ	 	46-7

سندات	 مالكي	 جميع	 بيانات	 على	 ويحتوي	 الوطنية،	 الخزانة	

الحيازات	 السجل	 ويتضمن	 المنتفعين.	 المركزية	 الحكومة	

ستريت.	 شركة	 باسم	 المسجلة	 وتلك	 مالكها	 باسم	 المسجلة	

شركة	 باسم	 المسجلة	 المركزية	 الحكومة	 سندات	 حجم	 ويبلغ	
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ستريت	حوالي	99%	من	إجمالي	هذه	السندات.	وتتوافر	بيانات	

حائزي	أدوات	الدين	لدى	شركة	ستريت	وتقدم	إلى	جهات	اإلصدار	

بناء	على	طلبها،	وإلى	الخزانة	الوطنية	على	أساس	شهري.

وتُنشر	بيانات	السندات	المحلية	القابلة	للتداول	موزعة	 	47-7

المصرف	 عن	 الصادرة	 السنوية	 ربع	 النشرات	 في	 المالك	 حسب	

االحتياطي	لجنوب	إفريقيا.		

وينقسم	اإلبالغ	عن	المالكين	المنتفعين	إلى	قطاعات	 	48-7

االستثمارية	 والشركات	 التقاعد	 مختلفة،	مثل	صناديق	معاشات	

االستثمار	 واألفراد	وصناديق	 والبنوك	 التأمين	 األجنبية	وشركات	

توفير	 إلى	 تهدف	 مبادرات	 تنفيذ	 وجاري	 ذلك.	 وغير	 المفتوحة	

السندات	على	 الحيازات	في	سوق	 إلكترونية	مسجلة	عن	 بيانات	

مستوى	المالكين	المنتفعين.	

ب - سوق المال

تحولت	سوق	المال	في	فبراير	2010	إلى	تطبيق	نظام	 	49-7

شركة	ستريت	لتسوية	معامالت	سوق	المال	(MMSS)،	وهو	نظام	

قائم	على	»تحويل	األوراق	المالية	إلى	قيود	إلكترونية«	)أي	نظام	

أذون	 تصدر	 	،2010 فبراير	 شهر	 نهاية	 من	 واعتبارا	 إلكتروني(.	

ويتم	 إلكترونيا.	 وتسويتها	 مقاصتها	 وتجرى	 الجديدة	 الخزانة	

تسجيل	وتحديث	بيانات	المالكين	المنتفعين	في	سجل	مالكي	

أسبوعيا	 بياناتهم	 وترسل	 	،(SOR) ستريت	 شركة	 لدى	 السندات	

الثانوية	 السوق	 معامالت	 جميع	 وتنفذ	 الوطنية.	 الخزانة	 إلى	

المال،	 سوق	 معامالت	 تسوية	 نظام	 خالل	 من	 الخزانة	 أذون	 في	

وتسجل	في	سجل	مالكي	السندات.	ويمكن	الحصول	على	جميع	

ألنه	 نظرا	 ستريت	 شركة	 من	 الصدد	 هذا	 في	 الالزمة	 التفاصيل	

يقع	عليها	التزام	بتسجيل	بيانات	المالكين	في	جميع	معامالت	

أذون	الخزانة	وفقا	لألرقام	الدولية	لتعريف	األوراق	المالية.	وتتحدد	

الخزانة	 أذون	 مالكي	 بيانات	 إبالغ	 في	 المستخدمة	 الصيغة	

المنتفعين	بالتفاوض	بين	شركة	ستريت	والخزانة	الوطنية.

4- تركيا

أ - أدوات الدين المحلي الحكومي

استخدامها	 يمكن	 التي	 المصادر	 يلي	 فيما	 نعرض	 	50-7

وكالة	 عن	 الصادرة	 المحلي	 الدين	 أدوات	 قيمة	 إجمالي	 لتحديد	

الخزانة:	

إجمالي	قيمة	األوراق	المالية	الحكومية	في	نظام	تحويل		•

المركزي	 البنك	 لدى	 إلكترونيا	 المالية	 األوراق	 وتسوية	

الدين	 سندات	 فرادى	 معلومات	 يعرض	 والذي	 التركي	

عمالئه(	 حافظة	 ذلك	 في	 )بما	 بنك	 كل	 باسم	 المسجلة	

دون	تقسيم	هذه	المعلومات	حسب	الحائزين؛

حسابات	بنك	التسوية	والحفظ	التابع	لبورصة	إسطنبول،		•

من	 عدد	 حافظة	 في	 السندات	 قيمة	 توضح	 والتي	

صناديق	االستثمار	المشترك؛

قيمة	األوراق	المالية	في	حافظة	البنك	المركزي؛	•

الصناديق		• لبعض	 المملوكة	 المالية	 األوراق	 قيمة	

االدخارية،	 الودائع	 على	 التأمين	 وصندوق	 الحكومية،	

وغير	ذلك.

	40 من	 أسبوعية	 بيانات	 المركزي	 البنك	 7-51	يجمع	

مفصلة	 إحصاءات	 إلعداد	 وساطة	 مؤسسة	 و84	 تجاريا	 بنكا	

غير	 للقطاع	 المملوكة	 الحكومي	 المحلي	 الدين	 أدوات	 عن	

المصرفي	المقيم	وغير	المقيم.	وتقوم	هذه	البنوك	والمؤسسات	

بإبالغ	بيانات	سندات	الدين	في	حوافظها،	وتلك	المودعة	في	

مقيمين،	 غير	 أو	 لمقيمين	 المملوكة	 سواء	 الحفظ	 حسابات	

األفراد	 مثل	 السندات	 حائزي	 عن	 إضافية	 بيانات	 جانب	 إلى	

البيانات	 وتتضمن	 األخرى.	 االعتبارية	 والكيانات	 والبنوك	

غير	 القطاع	 بيانات	 وتُنشر	 والسوقية.	 االسمية	 القيم	 أيضا	

موقع	 في	 الحائز	 حسب	 المقيمين	 وغير	 المقيم	 المصرفي	

البنك	المركزي	على	شبكة	اإلنترنت	استنادا	إلى	تقارير	البنوك	

ومؤسسات	الوساطة.	

ب - سندات الدين الحكومي المصدرة في أسواق 

أجنبية

وكالة	 تصدرها	 التي	 السندات	 بيانات	 أيضا	 7-52	تشتق	

	Eurobonds اليوروبوند	 )تسمى	 األجنبية	 األسواق	 في	 الخزانة	

في	تركيا(	من	نماذج	اإلبالغ	األسبوعية	التي	يتم	جمعها	من	

وتقوم	 آنفا.	 المذكور	 النحو	 على	 الوساطة	 ومؤسسات	 البنوك	

هذه	المؤسسات	بإبالغ	قيمة	سندات	الدين	في	حوافظها،	وتلك	

المقيمين	 عن	 نيابة	 لديها	 الحفظ	 حسابات	 في	 المحفوظة	

رصيد	 إجمالي	 من	 القيمة	 هذه	 وتخصم	 المقيمين.	 وغير	

اليوروبوند	 سندات	 حيازات	 قيمة	 الشتقاق	 اليوروبوند	 سندات	

المملوكة	لغير	المقيمين	كمتبق.

ج - حيازات القطاع المصرفي

7-53	تنشر	بيانات	جميع	سندات	الدين	)المصدرة	محليا	

البنك	 موقع	 على	 المصرفي	 للقطاع	 المملوكة	 وخارجيا(	

اإلحصاءات	 إطار	 في	 أيضا	 اإلنترنت	 شبكة	 على	 المركزي	

دين	 سندات	 إلى	 البيانات	 تقسيم	 دون	 والمصرفية	 المالية	

محلي	أو	سندات	يوروبوند.	
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ثم  البيانات،  توحيد  مفهوم  تعريف  الفصل  هذا  يتضمن 

ويعرض  الصلة.  ذات  القضايا  بعض  مناقشة  إلى  يتطرق 

إرشادات عملية بشأن توحيد إحصاءات دين القطاع العام. 

ألف - مقدمة

»توحيد البيانات علم ينقصه الكمال« )دليل إحصاءات مالية 

الحكومة لعام 1986(

بإعداد  الحكومة  مالية  إحصاءات  دليل  يوصي   1-8

)بما  العام  والقطاع  العامة  للحكومة  موحدة  إحصاءات 

خطوة  البيانات  توحيد  ويمثل  الدين(.1  إحصاءات  ذلك  في 

الحكومة  مالية  إحصاءات  إعداد  عملية  في  وأخيرة  مهمة 

وإحصاءات الدين وفق المعايير الدولية.2 وكما يرد الحقا في 

التمييز بين تجميع اإلحصاءات وتوحيد  هذا الفصل، ينبغي 

اإلحصاءات. وعند إعداد إحصاءات دين القطاع العام أو غيرها 

الجانب  الموحدة، ينبغي مراعاة  العام  القطاع  من إحصاءات 

المخصصة  الموارد  حجم  يتناسب  أن  ينبغي  إذ  العملي: 

لتوحيد اإلحصاءات ومستوى التفاصيل المستخدم في عملية 

التوحيد مع األهمية الرقمية لإلحصاءات.  

1  ال تعد اإلحصاءات االقتصادية الكلية أو غيرها من اإلحصاءات على 

القومية  الحسابات  نظام  يؤكد  المثال،  سبيل  فعلى  دائما.  موحد  أساس 

العامة، ولكنه  المالية  البيانات ألغراض تحليل  لعام 2008 فائدة توحيد 

تمثل  حيث  القومية،  الحسابات  إحصاءات  في  القيود  بتوحيد  يوصي  ال 

المؤسسية  الوحدات  جميع  قيود  مجموع  القومية  الحسابات  بيانات 

االقتصادي  لإلقليم  أو  قطاعية(  )مجمالت  ما  لقطاع  التابعة  المقيمة 

المعني )مجمالت االقتصاد ككل(. وبالمثل، يوصي دليل إحصاءات سندات 

دون  كما هي  الدين  المقيمين من سندات  بيانات حيازات  بعرض  الدين 

توحيد. 

2  تنفذ هذه العملية على أربع مراحل أساسية محددة: )1( تحديد نطاق 

التغطية المؤسسية والقطاعية، و)2( اختيار مصادر البيانات، و)3( تحديد 

والمنهج  المصدرية  البيانات  بين  االتساق  لتحقيق  الالزمة  التعديالت 

الوصل  جداول  وإعداد  الحكومة،  مالية  إحصاءات  دليل  في  المستخدم 

)مرحلة اإلعداد(، و)4( إعداد اإلحصاءات استنادا إلى المراحل )1( و)2( و)3(. 

وتتكون المرحلة الرابعة من مهمتين محددتين: )1( تصنيف اإلحصاءات 

واشتقاقها، و)2( توحيد اإلحصاءات.  

ويناقش هذا الفصل في البداية القضايا المفاهيمية   2-8

العامة المتصلة بعملية توحيد اإلحصاءات، بما في ذلك تأثير 

عملية التوحيد على المجمالت والبنود الموازنة، وأسباب إعداد 

الفصل  هذا  من  األخير  الجزء  ويتناول  الموحدة.  اإلحصاءات 

دين  إحصاءات  بتوحيد  الصلة  ذات  الخاصة  القضايا  بعض 

القطاع العام، ويتضمن مبادئ توجيهية عملية بشأن البنود 

إحصاءات  توحيد  كيفية  يعرض  كما  توحيدها،  ينبغي  التي 

دين القطاع العام. 

باء - ما المقصود بتوحيد البيانات؟

1 - تعاريف

أن  إلى  الحكومة  مالية  إحصاءات  دليل  يشير   3-8

اإلحصاءات  لعرض  أسلوب  هو  البيانات  توحيد 

كما  الكيانات(  )أو  الوحدات  من  بمجموعة  الخاصة 

لو كانت تشكل وحدة واحدة. ويتم إعداد مجموعة موحدة 

من الحسابات لوحدة ما، أو مجموعة وحدات، بتجميع كافة 

التدفقات ومراكز األرصدة وفق إطار تحليلي متفق عليه، ومن 

األرصدة  ومراكز  التدفقات  كافة  حذف  المبدأ،  حيث  من  ثم، 

عنها  المعد  الكيانات  أو  الوحدات  بين  عالقات  تمثل  التي 

بيانات موحدة.3  

إجراء  يلزم  قد  العام،  القطاع  إحصاءات  إعداد  وعند   4-8

نوعين من التوحيدـ  نناقشهما الحقا بالتفصيل في هذا الفصل:

• توحيد البيانات داخل كل قطاع، وهو توحيد البيانات 	

داخل قطاع فرعي معين إلنتاج إحصاءات موحدة لهذا 

الفرعي  القطاع  داخل  المثال،  )على سبيل  الفرعي  القطاع 

3  ينبغي عدم الخلط بين عملية توحيد البيانات وحساب صافي الدين. 

  “B”و “A” فلنفترض، على سبيل المثال، أنه تم توحيد إحصاءات الوحدتين

والوحدة   “A” للوحدة  الدين  صافي  وحساب   )“C” الفرعي  القطاع  )لينشأ 

”B“  والوحدة ”C“  المعد عنها إحصاءات موحدة. في هذه الحالة، ينطوي 
توحيد اإلحصاءات على حذف التزامات الدين واألصول المالية في صورة 

صافي  ويُحسب   .“B” والوحدة   “A” الوحدة  بين  متبادلة  دين  التزامات 

دين الوحدة ”A“ على إنه يساوي إجمالي دين الوحدة ”A“ ناقصا األصول 

دين  صافي  ويحسب  دين.  أدوات  صورة  في  نفسها   “A” للوحدة  المالية 

الوحدة ”B“ والوحدة ”C“ المعد عنها إحصاءات موحدة بالطريقة نفسها. 

توحيد إحصاءات دين القطاع العام

  الفصل

8
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للحكومة المركزية أو داخل القطاع الفرعي للشركات العامة 

غير المالية(؛

• وهو 	 القطاعات،  بين  فيما  البيانات  وتوحيد 

في  الفرعية  القطاعات  بين  البيانات  توحيد 

القطاع العام إلنتاج إحصاءات موحدة لمجموعة 

معينة من وحدات القطاع العام )على سبيل المثال، 

بين الحكومة المركزية وحكومات الواليات والحكومات 

المحلية، أو بين الحكومة العامة والشركات العامة غير 

المالية(.

2 - اإلحصاءات المجمعة مقابل اإلحصاءات الموحدة

ويتعين التمييز بين اإلحصاءات المجمعة واإلحصاءات   5-8

أخرى(  إحصاءات  )أو  الدين  إحصاءات  تجميع  فعند  الموحدة. 

حذف  دون  العام  القطاع  داخل  مستقلة  كيانات  لوحدات/ 

اإلحصاءات  هذه  تسمى  المتبادلة،  التدفقات(  )أو  األرصدة  مراكز 

إحصاءات  )مثل  موحدة  إحصاءات  وليس  مجمعة  إحصاءات 

المجمعة  الدين  إحصاءات  أو  العامة  للحكومة  المجمعة  الدين 

للقطاع العام غير المالي(. 

كخطوة  التوحيد  عملية  تأتي  الفنية،  الناحية  ومن   6-8

عملية  وتؤدي   لإلحصاءات،  األفقي4  التجميع  لعملية  الحقة 

التوحيد الى الحصول على إحصاءات موحدة )مثل إحصاءات 

الموحدة  الدين  أو إحصاءات  العامة  للحكومة  الموحدة  الدين 

المجمعة«  »اإلحصاءات  وتكون  المالي(.  غير  العام  للقطاع 

تدفقات  لم تكن هناك  إذا  الموحدة«  »اإلحصاءات  هي نفسها 

عنها  المعد  الوحدات  بين  فيما  متبادلة  أرصدة  مراكز  أو 

إحصاءات  حالة  في  للغاية  مستبعد  أمر  وهو  اإلحصاءات، 

القطاع العام.

عملية  على  المترتبة  اآلثار  هي  ما   - جيم 

توحيد البيانات؟

وتنطوي البيانات الموحدة على حذف جميع مراكز   7-8

إعداد  الجاري  الوحدات  بين  المتبادلة  والتدفقات  األرصدة 

الوحدات/ بيانات  جمع  عن  عبارة  هي  األفقي  التجميع  عملية    4

بعضها  مع  القطاعات  أو  الفرعية  القطاعات  أو  المؤسسية  الكيانات 

سبيل  على  الحكومة،  مالية  إحصاءات  دليل  فوفق  تحليلي.  إطار  وفق 

المثال، يتم جمع إحصاءات دين الحكومة المركزية المدرجة في الموازنة 

مع  االجتماعي  الضمان  وصناديق  الموازنة  خارج  المركزية  والحكومة 

غير  المركزية  الحكومة  »بيانات  مجمالت  إلعداد  أفقيا(  )جمعا  بعضها 

الموحدة«. أما التجميع الرأسي للبيانات فيشير إلى تجميع التدفقات أو 

الفرعية  قطاعات  أو  المؤسسية  الوحدات  حسابات  في  المدرجة  األرصدة 

اإلطار  داخل  خاصة  داللة  ذات  »مجمالت«  إلعداد  المنفردة  القطاعات  أو 

سبيل  على  الحكومة  مالية  إحصاءات  دليل  فوفق  المستخدم.  التحليلي 

رأسيا(  )جمعا  بعضها  مع  مؤسسية  وحدة  أي  دين  أدوات  تُجمع  المثال، 

لحساب »إجمالي الدين« المجمع لتلك الوحدة المؤسسية. وتُحسب البنود 

الموازنة )مثل صافي رصيد التشغيل أو القيمة الصافية أو صافي الدين( 

على أنها الفرق بين المجمالت.   

أو  تدفقات  سوى  بالتالي  تقيس  وال  عنها،  موحدة  بيانات 

تجاه  موحدة  بيانات  عنها  المعد  )الوحدات(  الوحدة  أرصدة 

وال  التوحيد.  عملية  في  المشمولة  غير  األخرى  الوحدات 

تعكس البيانات الموحدة التفاعل االقتصادي داخل مجموعة 

الوحدات المؤسسية، ولكنها تعكس فقط التدفقات أو األرصدة 

المؤسسية  الوحدات  جميع  مع  التفاعل  على  تنطوي  التي 

األخرى في االقتصاد )أو العالم الخارجي(.    

المزدوج  الحساب  دون  البيانات  توحيد  ويحول   8-8

الوحدات  من  مجموعة  بين  األرصدة  مراكز  أو  للمعامالت 

التوحيد  عن  الناتجة  اإلحصاءات  تستثني  وبذلك  المؤسسية، 

المجموعة.  ضمن  الداخلية  األرصدة  مراكز  أو  المعامالت 

إلى  يؤدي  ما  هو  النحو  هذا  على  المزدوج  الحساب  وتجنب 

الحاالت  في  الموحدة  لإلحصاءات  التحليلية  الفائدة  زيادة 

التي يكون فيها من المفيد معاملة مجموعة الوحدات المعد 

عنها بيانات موحدة ككيان واحد.

ال  التوحيد  عملية  فإن   ،1-8 اإلطار  يوضح  وكما   9-8

مالية  إحصاءات  دليل  في  الموازنة  البنود  على  مبدئيا  تؤثر 

الحكومة )مثل صافي رصيد التشغيل أو صافي اإلقراض )+( 

أو صافي االقتراض )-( أو القيمة الصافية أو صافي الدين(. 

ويتحقق ذلك ألن البنود الموازنة الناتجة عن التجميع البسيط 

عن  الناتجة  الموازنة  البنود  تساوي  المجمعة(  )اإلحصاءات 

اإلحصاءات الموحدة. ويرجع ذلك إلى تجانس عملية التوحيد، 

القسم  نفس  ضمن  دائما  التوحيد  عملية  جانبا  يقع  حيث 

العام في اإلطار التحليلي لدليل إحصاءات مالية الحكومة.5   

توحيد  حالة  في  الموازنة  البنود  تختلف  8-10 وعندما 

)أي في حالة تجميع  التوحيد  البيانات عنها في حالة عدم 

التعديالت  ألن  نظرا  أخطاء  حدوث  إلى  ذلك  يشير  البيانات(، 

التي تجرى خالل عملية التوحيد يجب ان تكون متطابقة على 

جهتي االصول والخصوم مبدئيا وعمليا.6  

تقوم  التي  المحاسبية  القواعد  األساسية ضمن  المبادئ  أحد  يتمثل    5

في  المعامالت  تسجيل  في  الكلية  االقتصادية  اإلحصاءات  نظم  عليها 

هذه  وتستلزم  التعامل.  طرفي  لدى  القيمة  بنفس  وتقييمها  الوقت  نفس 

القواعد ضمنا استخدام نظام محاسبة مبني على القيد الرباعي، وهو ما 

يعني قيام كل وحدة بتسجيل قيد مدين وقيد دائن على أن تكون جميع 

)أو  المعاملة  الطرفان  القيمة. كذلك ينبغي أن يصنف  القيود بنفس  هذه 

الكثير  إلى  المعايير  هذه  عن  االنحراف  ويؤدي  الطريقة.  بنفس  الرصيد( 

من المشكالت العملية في توحيد المعامالت ومراكز الميزانية العمومية. 

فقد ينتج عن اختالف التوقيت والتقييم واألسس المحاسبية المستخدمة 

الرقم  يستخدم  ما  وعادة  التوحيد.  عملية  عن  الناتجة  القيم  بين  تفاوت 

الرصيد.  مركز  أو  المعاملة  جانبي  قيود  تسجيل  في  موثوقية  األكثر 

وينبغي دائما تحليل االختالفات الناتجة عن عدم اتساق القيد ومعالجتها 

لتعزيز عملية توحيد البيانات وزيادة كفاءتها عموما. 

دليل إحصاءات  6  هناك حالة مهمة لم يتحقق فيها هذا التطابق في 

القروض  المركزية  الحكومة  صنفت  حيث   .1986 لعام  الحكومة  مالية 

المحلية  )الحكومات(  الحكومة  إلى  منها  الممنوحة  السياسات  ألغراض 

»أعلى الخط« كإقراض ناقصا مدفوعات السداد )بند عجز/فائض(، بينما 

عن  نتج  وبالتالي  كتمويل.  الخط«  »أسفل  المحلية  الحكومة  صنفتها 

توحيد بيانات الحكومة المركزية والحكومة المحلية في دليل إحصاءات 

مالية الحكومة لعام 1986 بيانات إجمالي عجز/فائض وتمويل مختلفة 

معالجة  تمت  وقد  للمعامالت.  البسيط  التجميع  عن  الناتجة  تلك  عن 

جميع  بتصنيف  الحكومة  مالية  إحصاءات  دليل  إطار  في  التباين  هذا 

معامالت األصول المالية والخصوم ضمن نفس الحساب.  
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يوضــح المثــال التالــي عــدم وجــود تأثيــر لعمليــة التوحيــد علــى البنــود الموازنــة فــي دليــل إحصــاءات ماليــة الحكومــة، بمــا فــي ذلــك صافــي الديــن، وهــو البنــد المــوازن قــي 

ــع إحصــاءات هذيــن القطاعيــن  إحصــاءات الديــن. ويعــرض المثــال بيــان العمليــات والميزانيــة العموميــة وإحصــاءات الديــن لقطــاع الحكومــة العامــة والشــركات العامــة. وتجمَّ

ثــم توحــد إلعــداد إحصــاءات موحــدة للقطــاع العــام. ويُفتــرض فــي هــذا المثــال أن المعاملــة الوحيــدة ومركــز األرصــدة الوحيــد داخــل القطــاع العــام هــو قــرض قيمتــه 400 مــن 

الحكومــة العامــة إلــى إحــدى الشــركات العامــة. وفــي حيــن أن البنــود الموازنــة متســاوية فــي »إحصــاءات القطــاع العــام المجمعــة« وفــي »إحصــاءات القطــاع العــام الموحــدة«، 

فــإن المعامــالت ومراكــز األرصــدة فــي األصــول الماليــة والخصــوم )والديــن( ســتكون أصغــر حجمــا فــي حالــة التوحيــد عنهــا فــي حالــة التجميــع.   

بيان العمليات )عن الفترة(

الحكومة 

الشركات العامةالعامة

إحصاءات القطاع 

التوحيدالعام المجمعة

إحصاءات القطاع 

العام الموحدة

]1[]2[]2[ + ]1[ = ]3[]4[]4[ + ]3[ = ]5[

1,700   صفر1,2005001,700اإليرادات

1,900   صفر1,5004001,900المصروفات

-200   صفر-100200-300صافي دخل التشغيل

600   صفر250350600صافي اقتناء أصول غير مالية

-800   صفر-800-250-550صافي اإلقراض )+(/صافي االقتراض )-(

650-4506001,050400صافي اقتناء أصول مالية

صفر-400400صفر400  منها: قرض لشركة عامة

1,450-1,0008501,850400صافي تحمل خصوم

صفر-400400400صفر  منها: قرض من الحكومة

الميزانية العمومية )في نهاية الفترة(

الحكومة 

الشركات العامةالعامة

إحصاءات القطاع 

التوحيدالعام المجمعة

إحصاءات القطاع 

العام الموحدة

]1[]2[]2[ + ]1[ = ]3[]4[]4[ + ]3[ = ]5[

12,300   صفر6,5005,80012,300القيمة الصافية

15,300   صفر10,3005,00015,300أصول غير مالية

-3,000   صفر-8003,000-3,800القيمة الصافية المالية

12,900-8,6004,70013,300400أصول مالية

صفر-400400صفر400 منها: قرض لشركة عامة

15,900-12,4003,90016,300400خصوم

صفر-400400400صفر منها: قرض من الحكومة

إحصاءات الدين )في نهاية الفترة(

الحكومة 

الشركات العامةالعامة

إحصاءات القطاع 

التوحيدالعام المجمعة

إحصاءات القطاع 

العام الموحدة

]1[]2[]2[ + ]1[ = ]3[]4[]4[ + ]3[ = ]5[

3,900   صفر3,900-4,300400صافي الدين

10,200-7,3003,30010,600400أصول مالية مكونة من عناصر مقابلة ألدوات دين

صفر-400400صفر400 منها: قرض لشركة عامة

14,100-11,6002,90014,500400خصوم في صورة أدوات دين )إجمالي الدين(

صفر-400400400صفر منها: قرض من الحكومة

اإلطار 8-1: مثال رقمي لتوضيح تأثير التوحيد على البنود الموازنة
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دال - ما هي أسباب توحيد إحصاءات مالية 

الحكومة ودين القطاع العام؟

على  دائما  الحكومة  مالية  إحصاءات  تُعرض   11-8

الحكومة  إحصاءات  توحيد  أسباب  وتُناقش  موحد.7  أساس 

قطاع  بيانات  توحيد  بعنوان  دراسة  في  بالتفصيل  العامة 

أن  إلى  الدراسة  هذه  تخلص  وبإيجاز،  العامة.8  الحكومة 

الفائدة  في  يكمن  اإلحصاءات  توحيد  وراء  الرئيسي  السبب 

التوحيد  عملية  تزيل  حيث  الموحدة:  لإلحصاءات  التحليلية 

الترتيبات  اختالف  نتيجة  بالمجمالت  يلحق  الذي  التشويه 

يؤثر  ما  أكثر  اإلحصاءات  توحيد  ويؤثر  البلدان.  بين  اإلدارية 

الحكومية  المجمالت  تحليل  فعند  المجمالت.  حجم  على 

كجزء من االقتصاد ككل )مثل نسب اإليرادات أو المصروفات 

استبعاد  األفضل  من  المحلي(،  الناتج  إجمالي  إلى  الدين  أو 

حركة األموال ضمن مكونات الحكومة والتركيز على التدفقات 

ومراكز األرصدة خارج حدود القطاع، أي مع القطاعات األخرى 

أو غير المقيمين. 

إحصاءات  توحيد  على  نفسها  الحجة  وتنطبق   12-8

في  الغرض منه  يتمثل  الذي  العام  والقطاع  العامة  الشركات 

تصحيح ما ينتج عن تدفقات األموال ومراكز األرصدة ضمن 

القطاع الواحد من تأثير تشويهي على حجم المجمالت، وهو 

ما يستلزم االقتصار على النظر إلى التدفقات ومراكز األرصدة 

مع قطاعات االقتصاد األخرى أو غير المقيمين. 

8-13 ولكن نظرا ألن الغرض التحليلي الرئيسي من توحيد 

توحيدها،  يجري  التي  المجمالت  بحجم  يرتبط  اإلحصاءات 

فقد يكون من الحكمة تحديد حجم التدفقات ومراكز األرصدة 

الواقع  التوحيد. وفي  الداخلية قبل رصد موارد كبيرة لعملية 

العملي يقضي المبدأ العام بقصر تخصيص الموارد لتحديد 

البنود التي ينبغي توحيدها بما يتناسب مباشرة مع أهميتها 

الرقمية )راجع الفقرة 8-17 أيضا(. 

هاء - توحيد إحصاءات دين القطاع العام

القطاع  دين  إحصاءات  توحيد  القسم  هذا  8-14 يتناول 

صورة  في  الخصوم  على  النقاش  يركز  حين  وفي  العام. 

أدوات دين، يجب األخذ في االعتبار أن جميع التزامات الدين 

تمثل أصوال مالية )مطالبات( في حسابات الطرف المقابل 

7  ال تعد اإلحصاءات االقتصادية الكلية أو غيرها من اإلحصاءات على 

أساس موحد دائما. راجع الحاشية 1 في هذا الفصل. 

توحيد  مصاحبة،  مادة   ،2001 لعام  الحكومة  مالية  إحصاءات  دليل    8

 (Consolidation of the General Government بيانات قطاع الحكومة العامة

وايزمان  وإيثان  الدولي(  النقد  صندوق  لدى  )خبير  أوكونور  كيفين   ،Sector)
العاصمة. واشنطن  الدولي،  النقد  صندوق   ،2004 نوفمبر  ويكنز،  وتوبياس 

(http://www.imf.org/external/pubs/ft/gfs/manual/comp.htm)

لالدوات )الدائن(، وهي معلومة ذات أهمية خاصة في عملية 

التوحيد. 

الفقرة  )راجع  دين  أدوات  التالية  الخصوم  8-15 وتمثل 

2-3 في الفصل الثاني(:

• حقوق السحب الخاصة؛	

• العملة والودائع؛	

• سندات الدين؛	

• القروض؛	

• نظم التأمين ومعاشات التقاعد والضمانات الموحدة؛	

• حسابات أخرى مستحقة الدفع.	

ينبغي  التي  البنود  عن  عامة  نبذة  القسم  ويعرض   16-8

والقواعد  التوجيهية  المبادئ  بعض  يورد  ثم  توحيدها، 

األساسية بغرض تطبيقها في الممارسة العملية.  

1 - ما هي البنود التي ينبغي توحيدها؟

أ - مبادئ توجيهية مفاهيمية

الناحية  من  الدين  إحصاءات  توحيد  8-17 ينطوي 

العالقات  وجميع  التدفقات  جميع  حذف  على  المفاهيمية 

المدينة/الدائنة بين الوحدات أو الكيانات الذي يجري توحيد 

حساباتها. ويُشترط لسالمة عملية التوحيد مراجعة الحسابات 

)والتدفقات(  األرصدة  مراكز  لتحديد  توحيدها  يتعين  التي 

الهدف  وليس  التوحيد.  بعملية  المشمولة  المكونات  ضمن 

مراكز  حذف  ولكن  للحسابات،  تام  توحيد  إجراء  بالضرورة 

على  كبير  تأثير  لها  سيكون  التي  )والتدفقات(  األرصدة 

وإذا ما  الحذف.  االتساق عند  النهائية، مع مراعاة  المجمالت 

تدفقات  أو  أرصدة  مراكز  وجود  الحسابات  مراجعة  من  تبين 

أي  تخصص  أال  ينبغي  تحديدها،  يصعب  الحجم  صغيرة 

موارد لتحديد هذه األرصدة أو التدفقات وحجمها.

إعداد  عند  التوحيد  من  نوعين  استخدام  يلزم  8-18 وقد 

البيانات داخل  الموحدة: توحيد  العام  القطاع  إحصاءات دين 

ما  ودائما  القطاعات.  بين  فيما  البيانات  وتوحيد  قطاع،  كل 

فيما  توحيدها  قبل  قطاع  كل  داخل  البيانات  توحيد  يتم 

وعناصره  العام  القطاع  تقسيم  إلى  واستنادا  القطاعات.  بين 

العام  القطاع  وحدات  أي   1-8 الجدول  يوضح  األساسية،9 

وأيها  الواحد  القطاع  داخل  التوحيد  مفهوم  عليها  ينطبق 

ينطبق عليها مفهوم التوحيد فيما بين القطاعات.

أداة  الخاصة  السحب  حقوق  تمثل  المبدأ،  حيث  ومن   19-8

دين  إحصاءات  إعداد  عند  توحيدها  يتم  ال  التي  الوحيدة  الدين 

القطاع العام. ويرجع ذلك إلى أن الطرف المقابل )الدائن( اللتزامات 

9  راجع الفصل الثاني لالطالع على التفاصيل.
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الخارجي  العالم  هو  خاصة  سحب  حقوق  صورة  في  الدين 

)مجموعة البلدان األعضاء في صندوق النقد الدولي المشاركة في 

إدارة حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي(.

وعند إجراء عملية التوحيد بنوعيها على إحصاءات   20-8

الدين التي تغطي القطاع العام جزئيا أو كليا، يحذف ما يلي 

من معامالت رئيسية وتدفقات اقتصادية أخرى ومراكز أرصدة 

مرتبة حسب أهميتها المحتملة:

• القروض؛	

• سندات الدين؛	

• وحسابات أخرى مستحقة الدفع.	

 — ينبغي  آنفا،  المذكورة  الدين  أدوات  8-21 وإلى جانب 

وتدفقات  رئيسية  معامالت  من  يلي  ما  حذف   — مبدئيا 

التوحيد  عملية  إجراء  عند  أرصدة  ومراكز  أخرى  اقتصادية 

بنوعيها - ضمن القطاع الواحد او فيما بين القطاعات- على 

إحصاءات الدين التي تتضمن شركات مالية عامة:

• العملة والودائع؛	

• نظم التأمين ومعاشات التقاعد والضمانات الموحدة.	

ب - توحيد بيانات صناديق استهالك الدين

الفصل  إلى 2-76 في  الفقرات من 73-2  8-22 تناقش 

الدين  استهالك  صناديق  تعريف  المرشد  هذا  من  الثاني 

تضمين  وينبغي  الصناديق.  لهذه  القطاعي  والتقسيم 

العام  القطاع  دين  إحصاءات  في  الدين  استهالك  صناديق 

إلعطاء صورة كاملة عن المركز المالي للقطاع العام. وينبغي 

التي  الدين  استهالك  صناديق  وتدفقات  أرصدة  مراكز  حذف 

أو  القطاع  داخل  البيانات  توحيد  عند  العام  القطاع  يديرها 

أرصدة  مراكز  حذف  مع  الحالة،  حسب  القطاعات  بين  فيما 

وتدفقات وحدات القطاع العام األخرى المعد عنها إحصاءات:

• وحدات 	 تمثل  ال  التي  الدين  استهالك  صناديق 

استهالك  صناديق  أرصدة  مراكز  تُدمج  مؤسسية: 

وعند  األم.  بالوحدة  الخاصة  تلك  مع  وتدفقاتها  الدين 

جميع  حذف  ينبغي  قطاع،  كل  داخل  البيانات  توحيد 

الدين  مراكز األرصدة والتدفقات بين صندوق استهالك 

الوحدة  من  جزء  الصناديق  هذه  ألن  نظرا  األم  والوحدة 

مراكز  دمج  ينبغي  المثال،  سبيل  فعلى  تديرها.  التي 

أرصدة وتدفقات صندوق استهالك الدين الذي ال يمثل 

وحدة مؤسسية وتديره الحكومة المركزية المدرجة في 

الموازنة مع أرصدة وتدفقات الحكومة المركزية المدرجة 

والتدفقات  األرصدة  مراكز  توحيد  مع  الموازنة،  في 

بينهما على النحو المالئم. 

• وحدات 	 تمثل  التي  الدين  استهالك  صناديق 

أساس  على  نشاطها  تمارس  مستقلة  مؤسسية 

توحيد  حالة  في  حكومية(:  وحدات  )أي  سوقي  غير 

األرصدة  مراكز  تُحذف  القطاعات،  بين  البيانات 

األم  والوحدة  الدين  استهالك  صندوق  بين  والتدفقات 

عند إعداد بيانات عن مجموعة من وحدات القطاع العام 

تشمل صندوق استهالك الدين. وتُصنف هذه الصناديق 

التي تعمل هذه  للوحدة  الموازنة تابعة  كوحدات خارج 

الوحدات تحت إشرافها. فعند إعداد إحصاءات مالية أو 

المثال،  سبيل  على  الموحدة،  المركزية  الحكومة  دين 

تشرف  التي  الدين  استهالك  صناديق  بيانات  توحد 

عليها الحكومة المركزية المدرجة في الموازنة مع مراكز 

أرصدة وتدفقات وحدات الحكومة المركزية األخرى.

• وحدات 	 تمثل  التي  الدين  استهالك  صناديق 

أساس  على  نشاطها  تمارس  مستقلة  مؤسسية 

حالة  في  العامة(:  المالية  الشركات  )أي  سوقي 

األرصدة  مراكز  تُحذف  القطاعات،  بين  التوحيد 

األم  والوحدة  الدين  استهالك  صندوق  بين  والتدفقات 

عند إعداد بيانات عن مجموعة من وحدات القطاع العام 

تشمل صندوق استهالك الدين.

8-23 وعند دمج إحصاءات الوحدة األم وصندوق استهالك 

الدين، ينبغي أال يعكس اإلجمالي الموحد سوى مراكز األرصدة 

وباقي  إحصاءات موحدة  المعد عنها  الوحدة  بين  والتدفقات 

 الجدول 8-1: توحيد إحصاءات دين القطاع

العام داخل القطاع وفيما بين القطاعات

وحدات القطاع العام

التوحيد داخل 

القطاع

التوحيد فيما 

بين القطاعات

Xقطاع الحكومة العامة

Xالحكومة المركزية

الحكومة المركزية المدرجة 

Xفي الموازنة

الحكومة المركزية خارج 

Xالموازنة

صناديق الضمان 

Xاالجتماعي

Xحكومات الواليات

Xالحكومات المحلية

الشركات العامة:

Xالشركات العامة غير المالية

Xالقطاع العام غير المالي

Xالشركات العامة المالية

Xالقطاع العام
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العالم. وفي  أو باقي االقتصاد أو سائر  العام  القطاع  وحدات 

هذه الحالة، تُحذف مراكز األرصدة والتدفقات التالية: 

• الوحدة 	 بين  األخرى  االقتصادية  والتدفقات  المعامالت 

ذلك مساهمات  بما في  الدين،  استهالك  األم وصندوق 

الوحدة األم في صندوق استهالك الدين ألغراض استرداد 

الدين؛

• استهالك 	 وصندوق  األم  الوحدة  بين  األرصدة  ومراكز 

الحكومية  الوحدة  دين  حيازات  ذلك  في  بما  الدين، 

»األم«.

إلى  الدين  استهالك  صناديق  مدفوعات  8-24 وتُعرض 

اإلحصاءات  تغطيها  التي  الوحدات  مجموعة  خارج  الوحدات 

)مثل المبالغ المدفوعة إلى القطاع الخاص أو غير المقيمين( 

على النحو التالي:   

• هذه 	 ألن  نظرا  األم  الوحدة  دين  التزامات  استرداد 

األم  للوحدة  العمومية  الميزانية  في  تقيد  االلتزامات 

)ولذلك من المهم تضمين صناديق استهالك الدين في 

اإلحصاءات(؛ 

• استهالك 	 لصندوق  بالنسبة  مالية  أصول  اقتناء  أو 

يكن  لم  إذا  أما  كان وحدة مؤسسية مستقلة.  إذا  الدين 

وحدة مؤسسية مستقلة، يقيد اقتناء صندوق استهالك 

الدين لألصول المالية في الميزانية العمومية للوحدة 

األم.

وحدة  الدين  استهالك  صندوق  كان  حال  8-25 وفي 

مؤسسية مستقلة، فإنه ال ينبغي موازنة حيازاته من األصول 

بينما  دينه.  إجمالي  حساب  عند  خصومه  مقابل  المالية 

تمثل  التي  الدين  استهالك  لصناديق  المالية  األصول  تدخل 

الصناديق.  هذه  دين  صافي  حساب  في  مؤسسية  وحدات 

الوحدة  دين  إجمالي وصافي  على  الحسابات  نفس  وتنطبق 

باعتباره  الدين،  استهالك  صندوق  إحصاءات  دمج  وعند  األم. 

إجمالي  يحسب  األم،  الوحدة  مع  مستقلة،  مؤسسية  وحدة 

وصافي دين الوحدة المدمجة بعد توحيد مراكز األرصدة داخل 

القطاع و/أو فيما بين القطاعات على النحو المالئم.   

2 - مبادئ توجيهية عملية

8-26 انصب تركيز الجزء األكبر من األقسام السابقة على 

القضايا المفاهيمية المتصلة بتوحيد البيانات وتحديد مراكز 

تحديد  وينبغي  توحيدها.  يلزم  قد  التي  )والتدفقات(  األرصدة 

جميع مراكز األرصدة )والتدفقات( الواجب توحيدها باستخدام 

حسابات  في  )والتدفقات(  األرصدة  لمراكز  المحاسبية  الرموز 

األرصدة  لمراكز  المقابل  الطرف  تحديد  مع  العامة،  الحكومة 

المصدرية  البيانات  أن  الى  اإلنتباه  ويجب  التدفقات(.  )أو 

عن  مختلفة  وتفاصيل  رموزًا  تعتمد  قد  العامة  الشركات  عن 

يوصى  وكما  الحكومية.  الحسابات  وأدلة  المحاسبية  الرموز 

الشركات  أنشطة  بيانات  إبالغ  ينبغي  السادس،  الفصل  في 

العامة بصفة منتظمة إلى معدي إحصاءات مالية الحكومة 

المثالي، ينبغي في  الوضع  العام. وفي  القطاع  أو إحصاءات 

نظام إعداد إحصاءات دين القطاع العام ربط )وصل( البيانات 

في  المستخدمة  التصنيف  برموز  العام  للقطاع  المحاسبية 

دليل إحصاءات مالية الحكومة، وتحديد البنود الواجب حذفها 

عند التوحيد على نحو واضح. 

أ - األولويات الواجب مراعاتها في عملية التوحيد

إعداد  عند  العملي  الجانب  مراعاة  8-27 ينبغي 

تحديد  ينبغي  كما  الموحدة،  العام  القطاع  دين  إحصاءات 

مستوى التفاصيل المستخدم في عملية التوحيد وفق ما يلي:

• و/أو 	 التحليل  ألغراض  الموحدة  البيانات  أهمية 

السياسات؛

• األهمية النسبية لمختلف أنواع مراكز األرصدة.	

8-28 ويوصي هذا المرشد بعدم توحيد »الحسابات األخرى 

بين  أو  القطاع  داخل  القبض(  مستحقة  )أو  الدفع«  مستحقة 

العام  للقطاع  الموحدة  الدين  إحصاءات  إعداد  عند  القطاعات 

الفرعية ما لم تكن هذه الحسابات كبيرة الحجم  أو قطاعاته 

يمكن  أال  يحتمل  العملية،  الممارسة  وفي  تحديدها.  ويسهل 

)أو   « الدفع  مستحقة  األخرى  »الحسابات  أرصدة  مراكز  حذف 

لعدم  نظرا  القطاعات  بين  أو  القطاع  داخل  القبض(  مستحقة 

في  أيضا  الصعب  من  يكون  وقد  المتاحة.  التفاصيل  كفاية 

عزو   — المستحيل  من  يكن  لم  إن   — العملية  الممارسة 

احتياطيات التأمين الفنية لمجموعة معينة من حاملي وثائق 

الحكومة وصناديق  بين  األرصدة  لمراكز  التأمين.10 وبالنسبة 

أن  فإما  عامة،  مالية  كشركات  المصنفة  التقاعد  معاشات 

الحكومة(  )موظفي  األسر  بين  لعمليات  نتيجة  اعتبارها  يتم 

على  الحجم  محدودة  ستكون  أو  التقاعد،  معاشات  وصناديق 

األرجح. ومن المستبعد أيضا أن تكون هناك أي ضرورة لتوحيد 

بيانات نظم الضمانات الموحدة بين وحدات القطاع العام.

التي  الدين  إحصاءات  إعداد  في  يوصى  8-29 ولذلك 

لتحديد  األولوية  بإيالء  كليا  أو  جزئيا  العام  القطاع  تغطي 

مراكز األرصدة )والتدفقات(11 التالية بوصفها مجاالت محتملة 

وسندات  القروض،  بينها:  وفيما  القطاعات  داخل  للتوحيد 

الدين، والعملة والودائع.12 

الوحدتين  بيانات  بين  تباين  يوجد  ما  وغالبا   30-8

أي  تحديد  عند  يُتوقع  المبدأ،  حيث  ومن  توحيدهما.  الجاري 

)مثل  توحيدها  يتعين  التي  األرصدة  مراكز  أو  المعامالت  من 

المالية  الشركات  لدى  كخصوم  الفنية  التأمين  احتياطيات  تُسجل    10

العامة وكأصول مالية لدى حاملي وثائق التأمين. 

11  يُقصد بها أدوات الدين واألصول المالية المكونة من عناصر مقابلة 

ألدوات دين في حسابات الدائن.

12  من المهم للغاية توحيد بيانات العملة والودائع ال سيما إذا تضمنت 

اإلحصاءات الشركات المالية العامة.  
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الفصل 8   ♦   توحيد إحصاءات دين القطاع العام

مالية(  غير  عامة  شركة  إلى  المركزية  الحكومة  من  قرض 

المقابل  الطرف  حسابات  في  لها  المقابلة  القيود  توجد  أن 

عند  ولكن  الحالة(.  هذه  في  المالية  غير  العامة  الشركة  )أي 

مراجعة حسابات الشركة العامة غير المالية، قد ال يوجد قيد 

في  إضافته  تمت  قد  تكون  أن  الممكن  من  أو  القرض،  لهذا 

مختلفة  المقبوض  القرض  قيمة  تكون  قد  أو  مختلفة،  فترة 

كقرض.  مصنف  غير  يكون  قد  أو  المدفوع،  القرض  قيمة  عن 

وهناك أسباب كثيرة لهذا التباين، يُناقش بعضها بالتفصيل 

والقطاع  العامة  الحكومة  إحصاءات  توحيد  عن  دراسات  في 

العام غير المالي على الترتيب.13 وينبغي معالجة هذا التباين 

لتعزيز سالمة البيانات الموحدة وتحسين جودة البيانات ككل.

ب - قواعد أساسية

يمكن  التي  العملية  األساسية  القواعد  بعض  8-31 توجد 

االستفادة منها في تحديد: )1( ما إذا كانت هناك مراكز أرصدة 

االرصدة  هذه  حجم  قياس  كان  إذا  ما  و)2(  توحيدها؛  يتعين 

ضروريًا، وهو ما يتحدد  على أساس حجمها وتكلفة جمعها؛ 

و)3( أي الوحدات التي يمكن اعتبار سجالتها األكثر موثوقية. 

التي  القواعد  وتتفاوت الظروف من بلد آلخر، ويجب أن تستند 

يتم اختيارها إلى الظروف الخاصة بكل بلد. وفيما يلي القواعد 
األساسية العامة وتتابع التحليالت المقترح تنفيذها:14

• للحسابات 	 تحليل  التوحيد  عملية  يسبق  أن  ينبغي 

أرصدة  مراكز  تتضمن  كانت  إذا  ما  لتحديد  المعنية 

داخلية للوحدة )للوحدات( المعد عنها إحصاءات موحدة. 

الوحدات  بين  فيما  العالقات  ذلك على معرفة  ويتوقف 

لوحدات  قروضا  الوحدات  بعض  تقدم  فهل  المعنية. 

أخرى؟ وهل تشتري سندات دين صادرة عن غيرها؟ وهل 

تمتلك عملة وودائع مودعة لدى غيرها؟

• معدو 	 يحدد  أن  يجب  العالقات،  هذه  رسوخ  وبمجرد 

البيانات ما إذا كان يمكن قياس أو تقدير مراكز األرصدة 

داخل كل قطاع و/أو فيما بين القطاعات، وما إذا كانت 

المبالغ مؤثرة من حيث أهميتها التحليلية أم ال.

• هي 	 فهل  مؤثرة،  المبالغ  هذه  أن  المرجح  من  كان  وإذا 

جمع  في  المبذول  المجهود  لتبرير  يكفي  بما  كبيرة 

ألغراض  الالزمة  المعلومات  من  وغيرها  البيانات 

التوحيد؟ )ينبغي أن تتناسب الجهود والتكلفة المبذولة 

النتائج  مع  توحيدها  يتعين  التي  المبالغ  لتحديد 

المتوقعة وتأثيرها على المجمالت(.

مصاحبة،  مادة   ،2001 لعام  الحكومة  مالية  إحصاءات  دليل    13

 (Consolidation of the General توحيد بيانات قطاع الحكومة العامة

عملية  الماليـ  غير  العام  القطاع  وإحصاءات   ،Government Sector)
 ،(Nonfinancial Public Sector Statistics – Consolidation) التوحيد 

توباياس ويكنز، أكتوبر 2008، صندوق النقد الدولي، واشنطن العاصمة.
.(http://www.imf.org/external/pubs/ft/gfs/manual/comp.htm)

14  يتوقف نجاح عملية التوحيدس على مدى الدقة في إعداد إحصاءات 

دين القطاع العام واشتقاقها.  

• »الجانب 	 قاعدة  هي  شائعة  أساسية  قاعدة  وهناك 

طرفي  أحد  من  مقنع  دليل  يوجد  كان  فإذا  الواحد«. 

العمومية،  الميزانية  أرصدة في  المعاملة بوجود مركز 

يكن  لم  وإن  حتى  اآلخر  الجانب  في  احتسابه  ينبغي 

وعند  المقابل.  الطرف  سجالت  في  مقيدا  المركز  هذا 

ال  التي  الوحدة  بيانات  في  التعديل  هذا  مثل  إجراء 

ضمان  يجب  مباشرة،  أرصدتها  مراكز  تحديد  يمكن 

إجراء التعديالت المالئمة في سجالت تلك الوحدة.

• األصول 	 في  )والتدفقات(  األرصدة  لمراكز  وبالنسبة 

المالية والخصوم )بما في ذلك التزامات الدين(، يُتوقع 

األكثر  السجالت  هي  الدائن  سجالت  تكون  أن  عادة 

سجالت  تكون  ما  عادة  للقروض،  وبالنسبة  موثوقية. 

سجالت  ولكن  اكتماال،  األكثر  هي  الدائنة  الوحدة 

في  نفسه  بالقدر  موثوقة  تكون  قد  المدينة  الوحدة 

الدين. وبالنسبة  الدولي على دقة تسجيل  التأكيد  ظل 

تتوافر  األدوات لحاملها، قد ال  الدين، ال سيما  لسندات 

الدائن.  لدى  إال  التوحيد  ألغراض  الالزمة  المعلومات 

فعندما تصدر الحكومة المركزية سندات لحاملها على 

سبيل المثال وتقتني الشركات العامة بعضا منها، قد 

ال تتوافر لدى الحكومة المركزية معلومات مباشرة عن 

حائزي السندات، ال سيما في ظل إمكانية اقتنائها من 

خالل األسواق الثانوية.15 ولذلك فمن الضروري االعتماد 

على السجالت الدائنة لدى الشركات العامة.

3 - كيف يتم توحيد اإلحصاءات؟

8-32 عند تطبيق مبدأ التوحيد على إحصاءات دين القطاع 

من  إحصاءات مجموعة  بدمج  اإلحصاءات  يقوم معدو  العام، 

الوحدات  بين  األرصدة  مراكز  طرح  ثم  الكيانات  أو  الوحدات 

وتنفذ  القطاعات.  بين  فيما  و/أو  قطاع  كل  داخل  المندمجة 

صندوق  لدى  اإلحصائية  البيانات  قاعدة  في  الطرح  عملية 

النقد الدولي من خالل إدخال المبالغ الموحدة كأرقام سالبة. 

بيانات  كافة  بجمع  الموحدة  اإلحصاءات  مجموعة  وتعد 

المقتناة  القائمة  العام  القطاع  أدوات دين  بيانات  ينبغي توحيد  15  ال 

من خالل األسواق الثانوية مع بيانات المعامالت إذا كانت هذه المعامالت 

عمليات  بيانات  توحيد  ينبغي  أنه  غير  العام.  القطاع  خارج  وحدات  مع 

وفي  الدين.  إحصاءات  أو  العمومية  الميزانية  إحصاءات  في  تلك  االقتناء 

الحاالت التي تصدر فيها وحدات القطاع العام سندات قابلة للتداول يجري 

التعامل عليها في األسواق الثانوية، قد تتغير عالقة المدين- الدائن بين 

القطاع العام وحائز السند خالل فترة السند. فعلى سبيل المثال، قد يباع 

أحد سندات الحكومة المركزية لبنك في األصل. وينشأ عن هذه المعاملة 

دين على القطاع العام )والحكومة المركزية(. وقد يبيع البنك سند الحكومة 

إلى  المعاملة  هذه  وتؤدي  مالية.  غير  عامة  شركة  إلى  الحقا  المركزية 

تقليص دين القطاع العام نظرا ألن حيازات الشركات العامة غير المالية 

الميزانية  في  التوحيد  عند  تحذف  المركزية  الحكومة  دين  التزامات  من 

العمومية )أو إحصاءات الدين( للقطاع العام. غير أن هذه المعاملة ال تؤدي 

إلى تقليص دين الحكومة المركزية نظرا ألن المعاملة جرت بين طرفين 

خارج قطاع الحكومة المركزية الفرعي.     
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الفصل 8   ♦   توحيد إحصاءات دين القطاع العام

هذا  ونشرح  )السالبة(.  الموحدة  والمبالغ  الفردية  المكونات 

المبدأ في المثال الوارد في الجدول 8-2. وفي هذا المثال:   

• الرئيسية 	 الفرعية  القطاعات  جميع  وجود  يُفترض 

للقطاع العام؛

• ألغراض التبسيط، ال تُوحد اإلحصاءات داخل كل قطاع، 	

وتُعرض فقط مراكز األرصدة التي ينبغي توحيدها على 

كل مستوى من مستويات التوحيد فيما بين القطاعات؛

• يُفترض وجود العالقات المدينة-ـ الدائنة التالية:	

• دين 	 سندات  االجتماعي  الضمان  صناديق  تمتلك 

صادرة عن الحكومة المركزية المدرجة في الموازنة 

بقيمة 1300 وحدة عملة؛

• الموازنة 	 في  المدرجة  المركزية  الحكومة  قدمت 

قروضا لصناديق خارج الموازنة )220 وحدة عملة(، 

 2451( المحلية  وللحكومات  الواليات  ولحكومات 

المالية )1640  العامة غير  وحدة عملة(، وللشركات 

وحدة عملة(؛

• دين 	 سندات  االجتماعي  الضمان  صناديق  تمتلك 

صادرة عن الشركات العامة غير المالية بقيمة 309 

وحدة عملة؛

• وودائع 	 عملة  العام  القطاع  وحدات  جميع  تمتلك 

وحدة   18737( مالية  عامة  شركات  لدى  مودعة 

عملة(؛

• دين 	 سندات  المالية  العامة  الشركات  تمتلك 

في  المدرجة  المركزية  الحكومة  عن  صادرة 

الموازنة والشركات العامة المالية )6523 وحدة 

عملة(؛

• لجميع 	 قروضا  المالية  العامة  الشركات  قدمت 

وحدات القطاع العام )7114 وحدة عملة(.
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يتــم  التــي  التحليليــة  األدوات  بعــض  الفصــل  هــذا  يتنــاول 

فــي  العــام  القطــاع  ديــن  إحصــاءات  تحليــل  فــي  اســتخدامها 

ثالثــة مجــاالت هــي: )1( تحليــل اســتمرارية القــدرة علــى تحمــل 

مخاطــر  تحليــل  و)3(  الحافظــة،  تحليــل  و)2(   ،)DSA( الديــن 

للمخاطــر. التعــرض  ومــدى  العامــة  الماليــة 

ألف - مقدمة

9-1 يقــوم خبــراء اإلحصــاء والمحاســبة حاليــًا بجهــد كبيــر 

القطــاع  ديــن  مقاييــس  إلــى  »االســتمرارية«  اعتبــارات  إلضافــة 

ــي هــذا المجــال سيســتغرق  ــر ف العــام. ورغــم أن اعتمــاد المعايي

نطــاق  ــى  عل مقبولــة  التطبيقــات  بعــض  أصبحــت  فقــد  وقتــا، 

واســع. ويحتوي هذا الفصل على مقدمة في تحليل اســتمرارية 

القــدرة علــى تحمــل الديــن، وتحليــل الحافظــة، وتحليــل مخاطــر 

تحليــات  وهــي  ـ  للمخاطــر  التعــرض  ومــدى  العامــة  الماليــة 

فــي مراحــل مختلفــة مــن التعريــف والتطويــر.1 وتســتخدم هــذه 

ــى  عل لإلجابــة  محاولــة  فــي  الديــن  إحصــاءات  التحليــات 

مختلــف األســئلة »االفتراضيــة« المتعلقــة باالســتمرارية ومــدى 

للمخاطــر. التعــرض 

ــى تحمــل  بــاء - تحليــل اســتمرارية القــدرة عل
الديــن

تحمــل  ــى  عل القــدرة  اســتمرارية  تحليــل  مــن  الهــدف   2-9

علــى تمويــل سياساســته  قــدرة بلــد مــا  الديــن هــو تقييــم 

اإلقتصاديــة وخدمــة الديــن الناشــئ عــن ذلــك دون الحاجــة 

ــي مكونــات السياســات  ــرة ف ــراء تصحيحــات كبي ــى إج ال

ــي لديــه و/ يمكــن أن تكــون ضــارة لاســتقرار االقتصــادي الكل

أو لــدى شــركائه االقتصادييــن )راجــع اإلطــار 9-1(. وكجــزء مــن 

األزمــات  عــن  الكشــف  لتحســين  الدولــي  النقــد  جهــود صنــدوق 

إطــار  وضــع  تــم   2002 عــام  فــي  وحلهــا،  ومنعهــا  المحتملــة 

ديــن  تحمــل  ــى  عل القــدرة  اســتمرارية  تحليــل  إلجــراء  رســمي 

إلــى  اإلطــار  هــذا  ويهــدف  الخارجــي.2  والديــن  العــام  القطــاع 

جعــل تحليــات اســتمرارية القــدرة علــى تحمــل الديــن أكثــر دقــة 

وشــفافية. وانضبــاط  وفعاليــة 

الــدويل  النقــد  صنــدوق  رقابــة  أغــراض  يف  املناهــج  هــذه  تُســتخدم   1

مــوارده. واســتخدام 

.IMF 2003 2 راجع

اإلطار 9-1: تعريف استمرارية القدرة على 

تحمل الدين

يمكــن االســتمرار فــي تحمــل الديــن عندمــا يكــون مــن 

المتوقــع أن يتمكــن المقتــرض مــن مواصلــة خدمــة ديونــه 

لدخلــه  واقعيــًا  يكــون  ال  قــد  كبيــر  تصحيــح  إجــراء  دون 

تحمــل  علــى  القــدرة  اســتمرارية  تعكــس  وبالتالــي،  وإنفاقــه. 

علــى  وقدرتــه  لديــه  الســيولة  ومســتوى  مــا  بلــد  مــاءة  الديــن 

التكيــف:

تتمتــع حكومــة مــا بالمــاءة إذا لــم تتجــاوز القيمــة الحاليــة   •
اســتبعاد  )بعــد  والمســتقبلية  الجاريــة  األوليــة  لنفقاتهــا 

الحاليــة3 لتدفقــات مقبوضــات  القيمــة  الفائــدة(  مدفوعــات 

والمســتقبلية. الجاريــة  الدخــل 

تتمتــع حكومــة مــا بالســيولة إذا كانــت قــادرة علــى تجديــد   •
المســتحقة بطريقــة منظمــة. التزامــات ديونهــا 

الديــن أيضــا واقــع  القــدرة علــى تحمــل  وترصــد اســتمرارية   •
علــى تعديــل النفقــات  قيــود اجتماعيــة وسياســية  وجــود 

للوفــاء  مــا  بلــد  اســتعداد  مــدى  تحــدد  التــي  واإليــرادات 

علــى  االقتصاديــة  قدرتــه  فقــط  )وليــس  ديونــه  بإلتزامــات 

الســداد(.

ــى تحمــل  1 - إطــار تحليــل اســتمرارية القــدرة عل

الديــن

ــى تحمــل  القــدرة عل اســتمرارية  إطــار تحليــل  يتألــف   3-9

الديــن مــن تقييميــن تكميلييــن الســتمرارية القــدرة علــى 

إجمالــي  و)2(  العــام  القطــاع  ديــن  إجمالــي   )1( تحمــل 

ــى  ــي. ويركــز هــذا اإلطــار عل الديــن )العــام والخــاص( الخارج

إجمالــي الديــن وليــس صافــي الديــن، لتيســير إمكانيــة المقارنة 

البيانــات  تتوافــر  ال  حيــث  ـ  البلــدان  عبــر  المعلومــات  بيــن 

المتعلقــة بمراكــز األصــول عــادة بصــورة متســقة و/أو فــي الوقــت 

بعض أدوات تحليل دين القطاع العام

الفصل

9

علــى  القيــد  خــال  مــن  املــاءة  وضــع  لتمثيــل  معتــادة  طريقــة  هنــاك   3

عمليــات املوازنــة احلكوميــة عبــر الفتــرات الزمنيــة، أي قــدرة احلكومــة العامــة 
علــى تغطيــة تكاليــف خدمــة ديونهــا مــن خــال اإليــرادات املســتقبلية، مقيســة 

بالقيمــة احلاليــة:

 PBt
Dt0

 – ∑∞
t=t0+1 ———— = 0

 (1 + r)t–t0

النــاجت احمللــي يف  إجمــايل  إىل  الديــن  إجمــايل  نســبة  إىل 
  
Dt0 تشــير  حيــث 

الســنة الســابقة للتوقعات طويلة األجل، وتشــير PBt إىل نســبة الرصيد األويل 
الهيكلــي )اإليــرادات مطروحــا منهــا النفقــات بعــد اســتبعاد صــايف مصروفــات 
الفائدة( إىل إجمايل الناجت احمللي يف الزمن t، وتشــير r إىل الفرق بين ســعر 

الفائــدة االســمي ومعــدل نمــو إجمــايل النــاجت احمللــي االســمي.
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ــى تحمــل كل مــن  ــم اســتمرارية القــدرة عل ــم تقيي المناســب. ويت

ديــن القطــاع العــام والديــن الخارجــي عــن طريــق المقارنــة بيــن 

وفــي سلســلة  أساســي  ســيناريو  فــي  الديــن  مســارات مؤشــرات 

األساســي  الســيناريو  ويســتند  الحساســية.  اختبــارات  مــن 

ــي تعكــس  ــى مجموعــة مــن التوقعــات االقتصاديــة الكليــة الت إل

اإلطــار  ويتطلــب  الحكومــة.  جانــب  مــن  المتبعــة  السياســات 

تحديــدا واضحــا لافتراضــات والمعلمــات الرئيســية التــي يقــوم 

ــى تحمــل  عليهــا الســيناريو األساســي واختبــارات القــدرة عل

الســيناريو  فــي  الديــن  مؤشــرات  مســارات  وتســمح  الضغــوط. 

بتحديــد  الضغــوط  تحمــل  ــى  عل القــدرة  واختبــارات  األساســي 

مــدى تعــرض البلــد المعنــي لمخاطــر الصدمــات.

9-4 الهدف من التقييم ثاثي األبعاد:

مركــز  ذلــك  فــي  بمــا  للديــن،  الحالــي  الوضــع  تقييــم   •
وتكويــن  االســتحقاق،  آجــال  القائمــة،  وهيــكل  األرصــدة 

أســعار الفائــدة الثابتــة أو المتغيــرة، وتكويــن العمــات، 

الديــن؛ ســند  ــي  حامل وتكويــن 

تحديــد مواطــن الضعــف فــي هيــكل الديــن أو فــي مجمــل   •
السياســات االقتصاديــة المتبعــة بحيــث يمكــن إدخــال 

تصويبات على  السياســات قبل أن تنشــأ صعوبات في 

الســداد؛ 

ــي تنشــأ، أو توشــك أن تنشــأ، فيهــا  بالنســبة للحــاالت الت  •
هــذه الصعوبــات، دراســة أثــر المســارات البديلــة لسياســة 

اســتقرار الديــن.

القــدرة  اســتمرارية  9-5 وال ينبغــي تفســير نتائــج تحليــل 

ــى تحمــل الديــن بصــورة ميكانيكيــة أو جامــدة، بــل ينبغــي  عل

تقييمهــا فــي ضــوء خصائــص البلــد المعنــي، ومنهــا ســجل أداء 

البلــد المعنــي فــي اتبــاع السياســات المائمــة وحيــز السياســات 

المتــاح. فعلــى ســبيل المثــال، قــد يتعــذر مــن الناحيــة السياســية 

آثــار  لــه  ــى مســار معيــن للرصيــد األولــي )وهــو أمــر  اإلبقــاء عل

بالغــة األهميــة علــى مســار نســب الديــن( فــي أحــد البلــدان بينمــا 

لمخاطــر  التعــرض  درجــة  وتعــد  آخــر.  بلــد  فــي  ذلــك  يتعــذر  ال 

مخاطــر  أو  الفائــدة  أســعار  مخاطــر  )مثــل  المختلفــة  الســوق 

تجديــد الديــن( أيضــا مــن االعتبــارات بالغــة األهميــة فــي تقييــم 

 .)2-9 اإلطــار  )راجــع  الديــن  تحمــل  ــى  عل القــدرة  اســتمرارية 

ــى تحمــل الديــن  وبالتالــي تعــد تحليــات اســتمرارية القــدرة عل

مدخــات مهمــة فــي تصميــم السياســة االقتصاديــة الكليــة لكــن 

ال يمكنهــا، بمفردهــا، تحديــد مســار االقتــراض األمثــل.

ــل  ــى تحم ــدرة عل ــتمرارية الق ــل اس 2- إطــار تحلي

ــدان منخفضــة الدخــل ــي البل الديــن ف

ــى  عل القــدرة  اســتمرارية  لتحليــل  آنفــا  الــوارد  اإلطــار   6-9

البلــدان  بخــاف  للبلــدان  ماءمــة  أكثــر  يكــون  الديــن  تحمــل 

فتختلــف  الدخــل  منخفضــة  البلــدان  أمــا  الدخــل4.  منخفضــة 

إلــى مواردهــا؛  التنمويــة كبيــرة بالنســبة  فــي أن احتياجاتهــا 

وتعتمــد إلــى حــد كبيــر علــى المســاعدات الخارجيــة؛ وهــي أكثــر 

ــى  عرضــة للصدمــات الخارجيــة والداخليــة كمــا أن العوائــد عل

االستثمارات العامة لديها أقل تأكيدًا منها في البلدات اآلخرى 

ــي  ــا ف ــر لديهــا محــدودة وتتركــز غالب ؛ وقواعــد اإلنتــاج والتصدي

فــي  أســعارها  تتحــدد  التــي  األوليــة  الســلع  مــن  محــدود  عــدد 

تكــون سياســاتها ومؤسســاتها  مــا  العالميــة؛ وغالبــا  األســواق 

أضعــف، بمــا فــي ذلــك فــي مجالــي تنفيــذ المشــروعات وإدارة 

الديــن. 

ــى  عل االعتبــار  فــي  الخصائــص  هــذه  أخــذ  ولضمــان   7-9

نحــو كاف فــي تحليــات اســتمرارية القــدرة علــى تحمــل الديــن، 

قــام البنــك الدولــي باالشــتراك مــع صنــدوق النقــد الدولــي فــي 

 )5DSF( ــى تحمــل الديــن ــتمرارية القــدرة عل وضــع إطــار اس

إطــار  ويقــوم   .2005 فــي  الدخــل  منخفضــة  البلــدان  فــي 

العــام  اإلطــار  بتعديــل  الديــن  تحمــل  ــى  عل القــدرة  اســتمرارية 

آنفــا  الــوارد  الديــن  تحمــل  ــى  عل القــدرة  اســتمرارية  لتحليــل 

ــى  ليعكــس ظــروف البلــدان منخفضــة الدخــل. فهــو يســتخدم، عل

ســبيل المثــال، أفقــا زمنيــا للتوقعــات مدتــه 20 عامــا بــدال مــن 

مــدة الخمــس ســنوات المعمــول بهــا فــي تحليــات اســتمرارية 

يعكــس  ممــا  األخــرى،  البلــدان  فــي  الديــن  تحمــل  ــى  عل القــدرة 

اإلطار 9-2: تقييم استمرارية القدرة على 
تحمل الدين

اســتنادا  الديــن  تحمــل  علــى  القــدرة  اســتمرارية  تقييــم  يمكــن 

إلــى المقارنــة بيــن مؤشــرات رصيــد الديــن وخدمــة الديــن المختلفــة 

ــى الســداد  القــدرة عل ــى الســداد. ويمكــن قيــاس  القــدرة عل ومقاييــس 

ــي أو إيــرادات التصديــر أو إيــرادات  عــن طريــق إجمالــي الناتــج المحل

العامــة: الماليــة 

ــي احتســاب مؤشــر  تتيــح نســبة الديــن الــى إجمالــي الناتــج المحل  •
يأخــذ حجــم االقتصــاد بعيــن اإلعتبــار؛

مــن  كان  إذا  مــا  إلــى  التصديــر  الــى  الديــن  خدمــة  نســبة  تشــير   •
المتوقــع للبلــد المعنــي توليــد نقــد أجنبــي كاف للوفــاء بالتزامــات 

المســتقبل؛  فــي  الخارجيــة  ديونــه 

علــى  الحكومــة  قــدرة  اإليــرادات  الــى  الديــن  خدمــة  نســبة  تقيــس   •
الديــن. لســداد  المحليــة  المــوارد  تعبئــة 

القيــود  ــى  ــى الســداد األكثــر أهميــة يعتمــد عل القــدرة عل مقيــاس 

الديــن ومقاييــس  بيــن رصيــد  لبلــد معيــن. والمقارنــة  إلزامــا  األكثــر 

ــى الســداد تبيــن العــبء الــذي تمثلــه االلتزامــات المســتحقة  القــدرة عل

ــي تهــدد  ــي المخاطــر الت ــي المســتقبل وتعكــس بالتال ــد مــا ف ــى بل عل

لنســب  الزمنــي  المســار  أن  حيــن  فــي  الطويــل،  األجــل  فــي  المــاءة 

خدمــة الديــن يبيــن احتمــال التعــرض لمشــكات الســيولة والتوقيــت 

لوقوعهــا. المحتمــل 

تســتند  الديــن  تحمــل  علــى  القــدرة  اســتمرارية  نســب  أن  ورغــم 

للديــن  الحاليــة  القيمــة  فــإن  للديــن،  االســمية  القيمــة  إلــى  عمومــا 

تعتبــر مقياســا أفضــل لعــبء مدفوعــات خدمــة الديــن فــي المســتقبل 

بشــروط  تمويــل  علــى  الحصــول  يمكنهــا  التــي  للبلــدان  بالنســبة 

ميســرة.

وتصميــم اســتراتيجيات مناســبة لاقتــراض يجــب أن يأخــذ فــي 

الحســبان أيضــا الظــروف الخاصــة بــكل بلــد. وتعتمــد قــدرة بلــد مــا 

ــي  ــد وســداد ديونــه ف ــى نحــو مفي ــد عل ــل الجدي ــى اســتيعاب التموي عل

ــر منهــا ذو  ــر، الكثي ــى مجموعــة متنوعــة مــن العناص نهايــة األمــر عل

طابــع هيكلــي. وتشــمل هــذه العناصــر ميــل القطــاع الخــاص لادخــار؛ 

ــي لاقتصــاد؛ ونمــو اإلنتاجيــة؛ وقــدرة الحكومــة  ودرجــة التطــور المال

وضغــط  الضرائــب  معــدالت  ورفــع  الضريبيــة  القاعــدة  توســيع  علــى 

اإلنفــاق العــام؛ والتطــورات الديمغرافيــة.

4 حسب تعريف البنك الدولي.

5 االختصار المناسب قد يكون DSF LIC أو LIC DSF. لكن من الناحية 

إطــار  إلــى  DSF  لإلشــارة  األقصــر وهــو  اســتخدام االختصــار  يتــم  العمليــة 

ــى تحمــل الديــن فــي البلــدان منخفضــة الدخــل. اســتمرارية القــدرة عل
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الفصل 9   ♦   بعض أدوات تحليل دين القطاع العام

أجــل االســتحقاق األطــول للديــن فــي البلــدان منخفضــة الدخــل. 

ويتــم أيضــا التعبيــر عــن مؤشــرات الديــن فــي البلــدان منخفضــة 

الدخــل بالقيمــة الحاليــة ألن ديونهــا غالبــا مــا تكــون بشــروط 

ــى  عل القــدرة  اســتمرارية  تحليــل  إطــار  يمتــد  وأخيــرا،  ميســرة. 

تقديــرا  ليشــمل  الدخــل  منخفضــة  البلــدان  فــي  الديــن  تحمــل 

صريحــا لخطــر وصــول الديــن الخارجــي إلــى حالــة المديونيــة 

الكبيــرة  المكونــات  أحــد  العــام  القطــاع  ديــن  ويمثــل  الحرجــة. 

عــادة. الخارجــي  للديــن 

فــي  هــو  الديــن  ــى تحمــل  القــدرة عل اســتمرارية  إطــار   8-9

إحــداث  علــى  السياســات  لمســاعدة صنــاع  أداة  األســاس 

علــى  والحفــاظ  التنميــة  أهــداف  تحقيــق  بيــن  تــوازن 

اســتمرارية القــدرة علــى تحمــل الديــن. وهــو يوجــه عمليــة 

عــودة  أو  ظهــور،  منــع  ــى  عل تســاعد  التــي  السياســات  تصميــم 

ظهــور، مشــكلة حالــة المديونيــة الحرجــة فــي البلــدان منخفضــة 

ــى ثــاث ركائــز: ٦ وهــو يقــوم عل
الدخــل.3

والديــن  العــام  القطــاع  لديــن  موحــد  استشــرافي  تحليــل   •
)يتــم  الصدمــات  لمخاطــر  التعــرض  ومــدى  الخارجــي 

البديلــة،  والســيناريوهات  األساســي،  الســيناريو  حســاب 

ــى  وســيناريوهات معياريــة موحــدة الختبــارات القــدرة عل

الضغــوط(؛ تحمــل 

فــي  بمــا  الديــن،  ــى تحمــل  القــدرة عل اســتمرارية  تقييــم   •
ذلــك التصنيــف الصريــح لخطــر وصــول الديــن الخارجــي 

إلــى حالــة المديونيــة الحرجــة ؛

لاقتــراض  اســتراتيجية  وضــع  بشــأن  توصيــات   •
حالــة  فــي  الدخــول  احتمــاالت  مــن  تحــد  )واإلقــراض( 

الحرجــة. المديونيــة 

ــى تحمــل الديــن،  9-9 بموجــب إطــار اســتمرارية القــدرة عل

تصنف البلدان إلى ثاث مجموعات وفقا ألداء السياسات: 

4 وتســتخدم 

قويــة، ومتوســطة، وضعيفــة )راجــع الجــدول 1-9(.٧

األداء.  فئــة  حســب  الديــون  ألعبــاء  مختلفــة  إرشــادية  حــدود 

والحــدود فــي حالــة البلــدان صاحبــة أقــوى أداء للسياســات هــي 

أعلــى حــدود، وهــو مــا يشــير إلــى أن مراكمــة الديــون فــي البلــدان 

ــى مخاطــر أقــل. ــدة ينطــوي عل ــي تتبــع سياســات جي الت

9-10 وحاليا، يجري إعداد التصنيفات المتعلقة بمخاطر 

المديونيــة الخارجيــة الحرجــة فقــط. ورغــم إمكانيــة إعــداد نســب 

مماثلــة لديــن القطــاع العــام، ال توجــد حــدود متعــارف عليهــا 

المديونيــة  حالــة  فــي  العــام  القطــاع  إجمالــي  وقــوع  لمخاطــر 

المفاهيميــة  االختافــات  إلــى  جزئيــا  ذلــك  ويرجــع  الحرجــة. 

بيــن الديــن الخارجــي والديــن المحلــي. غيــر أن إطــار اســتمرارية 

ــى تحمــل الديــن يأخــذ فــي االعتبــار أيضــا المخاطــر  القــدرة عل

الناجمــة عــن تراكــم الديــن الداخلــي ويقــر باختــاف طبيعــة هــذه 
المخاطــر.58

ــل الديــن عــن أهــداف  ــى تحم ــف أهــداف إطــار اســتمرارية القــدرة عل ٦ تختل

ــي يتــم إجراؤهــا بموجــب  ــى تحمــل الديــن الت تحليــات اســتمرارية القــدرة عل

أن  فــي  )»هيبيــك«(  بالديــون  المثقلــة  الفقيــرة  بالبلــدان  المعنيــة  المبــادرة 

يمكــن  مســتويات  إلــى  القائمــة  الديــون  عــبء  خفــض  علــى  تركــز  األخيــرة 

االســتمرار فــي تحملهــا.

 )CPIA( ريــة ٧ يتــم اســتخدام مؤشــر تقييــم السياســات والمؤسســات القُطْ

ــي. الــذي يعــده البنــك الدول

.IMF and IDA 2006b 8 راجع

الجدول 9-1 حدود عبء الدين الخارجي 

بموجب إطار استمرارية القدرة على تحمل 

)DSF( الدين

القيمة الحالية للدين كنسبة 

مئوية من

خدمة الدين كنسبة 

مئوية من

إجمالي الصادرات

الناتج 

المحلي

اإليراداتالصادراتاإليرادات

سياسات 

ضعيفة

100302001525

سياسات 

متوسطة

150402502030

سياسات 

قوية

200503002535

إلــى  الخارجــي  الديــن  وصــول  مخاطــر  تقييــم  يتــم   11-9
عــبء  مؤشــرات  بيــن  بالمقارنــة  الحرجــة  المديونيــة  حالــة 
حســب  الديــون  ألعبــاء  اإلرشــادية  والحــدود  الخارجيــة  الديــون 
التجريبيــة  النتائــج  الحــدود  هــذه  وتعكــس   9

السياســات.٦ أداء 
أن  يمكــن  التــي  الخارجيــة  الديــون  مســتويات  أن  تبيــن  التــي 
تتحملهــا البلــدان منخفضــة الدخــل تتأثــر بجــودة سياســاتها 
تقييــم  مؤشــر  باســتخدام  تقــاس  والتــي   ،10

ومؤسســاتها٧
البنــك  يعــده  الــذي   )CPIA( القُطريــة  والمؤسســات  السياســات 

ســنويا. الدولــي 

المديونيــة  لمخاطــر  تصنيفــات  أربعــة  هنــاك   12-9
تحمــل  ــى  عل القــدرة  اســتمرارية  إطــار  فــي  الحرجــة  الخارجيــة 

11
الديــن:8

مخاطــر منخفضــة: جميــع مؤشــرات أعبــاء الديــون أقــل   •
بكثيــر مــن الحــدود.

مــن  أقــل  الديــون  أعبــاء  مؤشــرات  متوســطة:  مخاطــر   •
الحــدود فــي الســيناريو األساســي، لكــن اختبــارات القــدرة 
فــي  الحــدود  تجــاوز  إلــى  تشــير  الضغــوط  تحمــل  ــى  عل
حالــة حــدوث صدمــات خارجيــة أو تغيــرات مفاجئــة فــي 

الكليــة.   االقتصاديــة  السياســات 

مخاطــر عاليــة: أحــد مؤشــرات أعبــاء الديــون علــى األقــل   •
يتجــاوز الحــدود فــي الســيناريو األساســي.

يعانــي  المعنــي  البلــد  الحرجــة:  المديونيــة  حالــة   •
الســداد. فــي  صعوبــات  مــن  بالفعــل 

9-13 وقد أصبح إطار استمرارية القدرة على تحمل الدين، 

منــذ نشــأته عــام 2005، أداة فعالــة لتحليــل اســتمرارية القــدرة 

الدخــل. ويســتخدم  البلــدان منخفضــة  فــي  الديــن  ــى تحمــل  عل

العديــد مــن الجهــات المانحــة، والمقرضيــن، والمقترضيــن هــذا 

ــل الــذي يتســق  ــد حجــم ونــوع التموي اإلطــار بشــكل فعــال لتحدي

مــع اســتمرارية القــدرة علــى تحمــل ديــن القطــاع العــام أو الديــن 

تحقيــق  نحــو  قدمــا  والمضــي  الطويــل  األجــل  فــي  الخارجــي 

أهــداف التنميــة. ويســاعد اإلطــار أيضــا المقرضيــن اآلخرين على 

9 بالنســبة لحقــوق الســحب الخاصــة، ال يرصــد تحليــل اســتمرارية القــدرة 

تقــل  عندمــا  أي  ـ  الديــن  فائــدة  التزامــات  صافــي  إال  الديــن  تحمــل  علــى 

التراكميــة. المخصصــات  عــن  الخاصــة  الســحب  حقــوق  حيــازات 

 Kraay and Nehru 2006, IMF and IDA, 2004a, 2004b, راجــع   10

.2004c, 2005 and 2008
.IMF and IDA 2008 11 راجع
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التنســيق بيــن سياســات اإلقــراض القابلــة لاســتمرار وتنفيذهــا. 

ففــي ينايــر 2008، علــى ســبيل المثــال، وافقــت مجموعــة العمــل 

التابعــة  القــروض  وضمانــات  التصديــر  بائتمــان  المعنيــة 

ــى  عل االقتصــادي  الميــدان  فــي  والتنميــة  التعــاون  لمنظمــة 

مجموعــة مــن المبــادئ والخطــوط اإلرشــادية لإلقــراض القابــل 
لاســتمرار للبلــدان منخفضــة الدخــل.912

الديــن  تحمــل  ــى  عل القــدرة  اســتمرارية  إطــار  يعــزز   14-9

فــي  الديــن  بوضــع  المتعلقــة  المعلومــات  ــى  عل الحصــول 

للمقارنــة،  وقابليتهــا  وجودتهــا،  الدخــل،  منخفضــة  البلــدان 

ــى  عل القــدرة  اســتمرارية  تحليــات  وتُنشــر  توقيتهــا.  وحســن 

ــى  عل ســنويا  الدخــل  منخفضــة  البلــدان  فــي  الديــن  تحمــل 

ــي والبنــك  المواقــع اإللكترونيــة الخارجيــة لصنــدوق النقــد الدول

10 والتحديثــات المنتظمــة لتحليــات اســتمرارية القــدرة 

ــي.13 الدول

ــى تحمــل الديــن تســمح لألطــراف المعنيــة باتخــاذ قراراتهــا  عل

اســتنادا إلــى أحــدث التطــورات وتســاعد فــي الكشــف عــن مواطــن 

الضعــف الناشــئة فــي مرحلــة مبكــرة ومتابعتهــا. ومنــذ أواخــر 

التــي  البرامــج  فــي  الديــن  حــدود  تصميــم  يعتمــد   ،2009 عــام 

نتائــج  ــى  عل كبيــر  حــد  إلــى  الدولــي  النقــد  صنــدوق  يدعمهــا 

ــى تحمــل الديــن. وبشــكل أكثــر  تحليــات اســتمرارية القــدرة عل

مخاطــر  مــن  أقــل  لقــدر  تتعــرض  التــي  البلــدان  فــإن  تحديــدا، 

الديــن(  ــى تحمــل  عل القــدرة  اســتمرارية  لتحليــل  )وفقــا  الديــون 

لديهــا مرونــة أكبــر فــي وضــع اســتراتيجيات اقتراضهــا، بمــا فــي 

ميســرة.    غيــر  بشــروط  باالقتــراض  يتعلــق  مــا  ذلــك 

ــل  ــى تحم ــة إطــار اســتمرارية القــدرة عل ــد فعالي 9-15 تعتم

الديــن علــى قدرتــه علــى التكيــف واســتخدامه علــى نطــاق واســع. 

ويقــوم كل مــن البنــك الدولــي وصنــدوق النقــد الدولــي بالرصــد 

الدخــل،  منخفضــة  البلــدان  تمويــل  تطــور  لنمــط  المتواصــل 

وتهيئــة عناصــر اإلطــار حســب االقتضــاء لمواجهــة التحديــات 

ــى ســبيل المثــال، يأخــذ إطــار اســتمرارية القــدرة  الجديــدة. فعل

ــر اســتثمارات القطــاع العــام  ــي االعتبــار أث ــى تحمــل الديــن ف عل

للتمويــل  كمصــدر  المغتربيــن  تحويــات  ودور  النمــو  ــى  عل

الخارجــي، واعتمــاد منهــج مــرن فــي معاملــة الديــن الخارجــي 

 

14
11 العامــة.  للشــركات 

جيــم - تحليــل الحافظــة واســتراتيجية الدين 

)MTDS( متوســطة األجل

التــي  األجــل،  متوســطة  الديــن  اســتراتيجية  توفــر   16-9

ــي، إطــارا  ــي وصنــدوق النقــد الدول صممهــا كل مــن البنــك الدول

ـ  العــام  القطــاع  ديــن  إلدارة  فعالــة  اســتراتيجية  لوضــع 

العــام  القطــاع  ديــن  لحافظــة  المنشــود  التكويــن  تحقيــق  أي 

الــذي يعكــس تحليــل التكاليــف والمخاطــر ويرصــد مفاضــات 

لتقييــم وإدارة  أداة  التكاليــف والمخاطــر. وهــي  بيــن  الحكومــة 

.OECD 2008 12 راجع

http://www.imf.org/external/pubs/ft/ اإللكترونــي:  الموقــع  راجــع   13

.http://www.worldbank.org/debt اإللكترونــي:  والموقــع   dsa/lic.aspx
http://www. :14 راجع المستندات ذات الصلة في الموقع اإللكتروني

.imf.org/external/pubs/ft/dsa/lic.aspx

المختلفــة؛  الديــن  تكوينــات  عليهــا  تنطــوي  التــي  المخاطــر 

وتعزيــز  والنقديــة؛  الماليــة  اإلدارة  مــع  التنســيق  وتيســير 

الشــفافية. وهــي تنفــذ أهــداف إدارة الديــن التــي تضعهــا ســلطات 

الوفــاء  المثــال،  ســبيل  ــى  عل تضمــن،  حيــث  ـ  المعنــي  البلــد 

بأقــل  بالســداد  وااللتزامــات  للحكومــة  التمويليــة  بالحاجــات 

إطــار  ويؤكــد  المخاطــر.  مــن  معقولــة  وبدرجــة  ممكنــة  تكلفــة 

ــى بيانــات  ــى الحاجــة إل اســتراتيجية الديــن متوســطة األجــل عل

 

15  
العــام.12 القطــاع  ديــن  إدارة  حــول  ســليمة 

9-17 يتطلــب وضــع اســتراتيجيات فعالــة إلدارة الديــن فــي 

ــار  ــن االعتب ــط المهمــة بعي األجــل المتوســط أخــذ عــدد مــن الرواب

)راجع الشــكل البياني 9-1(. وكوضع مثالي، ينبغي أن تكون 

إطــار  مــن  يتجــزأ  األجــل جــزءا ال  الديــن متوســطة  اســتراتيجية 

شــامل يتضمــن:

تحليل استمرارية القدرة على تحمل الدين؛  •
اعتبارات اإلطار االقتصادي األوسع نطاقا؛  •

اســتراتيجيات  مختلــف  ومخاطــر  تكاليــف  تحليــل   •
المتاحــة؛ التمويــل 

فــي فتــرة  اقتــراض ســنوية لتنفيــذ االســتراتيجية  خطــة   •
الحاليــة؛ الموازنــة 

خطط تطوير السوق.  •
الديــن،  إلدارة  المائمــة  االســتراتيجية  لتحديــد   18-9

تأثيرهــا  حيــث  مــن  بديلــة  اســتراتيجيات  أداء  تقييــم  ينبغــي 

علــى التكاليــف والمخاطــر )راجــع اإلطــار 9-3 والشــكل البيانــي 

فــي  اســتراتيجية  كل  اتبــاع  تكلفــة  تقييــم  وينبغــي   .)1-9

الكليــة  االقتصاديــة  للمتغيــرات  األساســي  الســيناريو  إطــار 

المخاطــر  ســيناريوهات  إطــار  وفــي  األساســية،  والســوقية 

بهــا  يرتبــط  ومــا  االســتراتيجية  اختيــار  ولســامة  المختلفــة. 

ــي المســتقبل، مــن المهــم أن  ــراض ف ــرارات متعلقــة باالقت مــن ق

تكــون ســيناريوهات المخاطــر محــددة كمــا ينبغــي وأن تعكــس 

ــى ســبيل المثــال،  ــي. فعل فهمــا ســليما لإلطــار اإلقتصــادي الكل

ســيكون مــن المهــم الفهــم الســليم لكيفيــة التفاعــل بيــن أســعار 

الفائــدة والصــرف االســمية وكيفيــة تأثيــر التضخــم علــى النســب 

ــي أو  ــي الناتــج المحل ــى إجمال الرئيســية، مثــل نســبة الفائــدة إل

ــي. نســبة الديــن بالقيمــة الحاليــة إلــى إجمالــي الناتــج المحل

معالــم  لتحديــد  الضروريــة  البيانــات  إعــداد  يتطلــب   19-9

باليســير.  ليــس  مجهــودًا  األجــل  متوســطة  الديــن  اســتراتيجية 

الديــون  لتســجيل  ســليما  نظامــا  البلــدان  تطبــق  أن  وينبغــي 

بغــرض توفيــر قاعــدة بيانــات دقيقــة ومتســقة وشــاملة للديــون 

الحكوميــة المحليــة والخارجيــة والمضمونــة. ومــن شــأن وجــود 
ــي بســهولة:1٦ نظــام جيــد لتســجيل الديــون أن يوفــر مــا يل

15 تــم اعتمــاد اإلطــار مــن جانــب مجلســي محافظــي صنــدوق النقــد الدولــي 

 Developing a“ الدولــي فــي مــارس 2009؛ وتــم وصفــه فــي دراســة  البنــك 

 Medium-term Debt Management Strategy (MTDS): Guidance Note
.”for Country Authorities

1٦ راجع أيضا الفصل العاشر من هذا المرشد.
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الفصل 9   ♦   بعض أدوات تحليل دين القطاع العام

فــي  الديــن  إلدارة  فعالــة  اســتراتيجيات  وضــع  عنــد  الروابــط  إقــرار   :1 -9 البيانــي  الشــكل 

المتوســط  األجــل 

حتليل التكاليف وا�اطر 

صياغة 

استراتيجية الدين 

متوسطة األجل 

 إطار االقتصاد الكلي/ 

استمرارية القدرة على 

حتمل الدين 

خطة االقتراض 

السنوية 

القيود الكلية وقيود 

 السوق والقيود األخرى 

املعلومات املتعلقة بالتكاليف وا�اطر 

االتساق/

القيود 

توقعات 

املوازنة 

استراتيجية الدين متوسطة األجل تنطوي على عملية تتألف من ثمان خطوات: 

١-  حتديد أهداف إدارة دين القطاع العام ونطاق استراتيجية الدين متوسطة األجل. 

٢-  حتديد االستراتيجية احلالية إلدارة الدين وحتليل تكاليف وخماطر الدين القائم. 

٣-  حتديد وحتليل مصادر التمويل احملتملة، بما يف ذلك خصائص التكاليف وا�اطر. 

٤-  حتديد توقعات وخماطر السيناريو األساسي يف جماالت السياسات الرئيسية ـ املالية العامة، والنقدية، والقطاع اخلارجي، والسوق.   

٥-  مراجعة العوامل الهيكلية الرئيسية يف األجل األطول. 

٦-  حتديد املفاضالت بين التكاليف وا�اطر، وتقييم وتصنيف االستراتيجيات البديلة. 

٧-  مراجعة اآلثار على استراتيجيات إدارة الدين املقترحة مع السلطات املعنية بالسياسات املالية والنقدية، وعلى أوضاع السوق. 

٨-  رفع استراتيجية الدين متوسطة األجل اىل السلطات واحلصول على موافقتها على اعتماد االستراتيجية. 

مصادر التمويل/

تطوير السوق 

املعلومات املتعلقة 

بالتكاليف وا�اطر 

مبادرات تطوير السوق 

قيود الطلب/ 

عوامل التسعير 

عوامل 

تطوير 

السوق 

تكوين 

األدوات 

املنشود 
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إحصاءات دين القطاع العام - مرشد لمعديها ومستخدميها

التقســيم الدقيــق للديــون االســمية القائمــة حســب الخصائــص   •
ــن،  ــي ذلــك تكويــن العمــات، وتكويــن الدائني المختلفــة، بمــا ف

وأجــل االســتحقاق األصلــي والمتبقــي، ونــوع الشــروط الميســرة، 

وتكويــن األدوات )بمــا فــي ذلــك حســب نــوع ســعر الفائــدة(.

جــداول ســداد الديــن وســداد الفائــدة مجمعــة عبــر فئــات الديــن   •
المختلفــة.

الفتــرة  كمتوســط  للحافظــة،  األساســية  المؤشــرات  بعــض   •
الفتــرة  ومتوســط  االســتحقاق1٧،  تاريــخ  حتــى  المتبقيــة 

المتبقيــة حتــى تاريــخ إعــادة تســعير الفائــدة18، ونســبة الديــن 

متغيــرة،  فائــدة  بأســعار  الديــن  ونســبة  األجنبيــة،  بالعملــة 

وغيرهــا.

جــداول ســداد الفائــدة واســتهاك القــروض والســندات المنفــردة،   •
ــى جانــب إشــعارات الســداد المرتبطــة بهــا. إل

9-20 فــي الوضــع المثالــي، يرتبــط النظــام بنظــم رئيســية 

أخرى منها )1( نظام المدفوعات المستخدم في أداء مدفوعات 

خدمــة الديــن؛ و)2( نظــام إدارة المعامــات )عنــد االقتضــاء(؛ و)3( 

نظام المزاد )إذا كان منفصا عن نظام إدارة المعامات(؛ و)4( 

نظــام )نظــم( معلومــات اإلدارة الماليــة الحكوميــة والمحاســبة.

دال - مخاطــر الماليــة العامــة ومدى التعرض 

للمخاطر

تعــرض  فــي  تســهم  التــي  العامــة  الماليــة  مخاطــر   21-9

رصدهــا  يمكــن  التــي  تلــك  تتجــاوز  للمخاطــر  العامــة  المــوارد 

فــي إطــار تحليــل الحافظــة المذكــور آنفــا. وعلــى المســتوى 

األعــم، يمكــن تعريــف مخاطــر الماليــة العامــة بأنهــا أي 

فــروق محتملــة بيــن نتائــج الماليــة العامــة الفعليــة 

العامــة،  الماليــة  موازيــن  المثــال،  ســبيل  ــى  )عل والمتوقعــة 

وديــن القطــاع العــام(. ويمكــن أن تحــدث هــذه االنحرافــات، مثــا، 

ــي نهايــة  ــى افتراضــات قــد ال تتحقــق ف ألن الموازنــات تقــوم عل

األمــر، أو ألن هنــاك عمليــات أُجريــت فــي البدايــة خــارج الموازنــة.

ــر المتوقعــة  9-22 تشــمل مصــادر المخاطــر الصدمــات غي

للمتغيــرات االقتصاديــة الكليــة )النمــو االقتصــادي، أو أســعار 

الســلع األوليــة، أو أســعار الفائــدة، أو أســعار الصــرف( إلــى جانــب 

االلتزامــات االحتماليــة  مــن  أنــواع  بعــدة  المتعلقــة  المطالبــات 

تكــون  وقــد  مؤكــد(.  غيــر  حــدث  عــن  الناجمــة  االلتزامــات  )أي 

عليهــا  منصــوص  )أي  صريحــة  االحتماليــة  االلتزامــات  هــذه 

فــي قانــون أو عقــد، كضمانــات الديــون مثــا( أو ضمنيــة )أي 

التــي تســتند  الحكومــة،  ــى  المتوقعــة عل أو  االلتزامــات األدبيــة 

إلــى التوقعــات أو الضغــوط العامــة، مثــل عمليــات إنقــاذ البنــوك 

االحتماليــة  االلتزامــات  وتتضمــن  العــام(.  القطــاع  كيانــات  أو 

الناجمــة  المحتملــة  العامــة  الماليــة  تكاليــف  الضمنيــة 

تغطــي  والتــي  الطبيعيــة،  والكــوارث  المصرفيــة  األزمــات  عــن 

خســائر الشــركات العامــة أو الحكومــة المحليــة، أو المطالبــات 

القطاعيــن  بيــن  الشــراكات  فــي حالــة  بالضمانــات، وال ســيما 

العــام والخــاص، وااللتزامــات المســتقبلية طويلــة األجــل مقابــل 

االجتماعــي. الضمــان  مزايــا 

اإلطار 9-3: تقييم المفاضات بين التكاليف 

والمخاطر

إجــراء  األجــل  متوســطة  الديــن  اســتراتيجية  يتطلــب وصــف 
الديــن.  حافظــة  فــي  والمخاطــر  للتكاليــف  ــي  تفصيل تحليــل 
ولذلــك، ينبغــي أن يضــع مديــر الديــن تعاريــف واضحــة وذات 
المقاييــس  وتتمثــل  والمخاطــر.  التكاليــف  مــن  لــكل  صلــة 

اآلتــي: فــي  للتكاليــف  الرئيســية 

الموازنــة  إعــداد  فــي  مهــم  عنصــر  وهــو  الفائــدةـ  مدفوعــات   •
الحكوميــة؛

ــي  المحل الناتــج  إجمالــي  إلــى  الفائــدة  مدفوعــات  نســبة   •
تصحيــح  )مــع  اإليــرادات  إلــى  الفائــدة  مدفوعــات  نســبة  أو 
والربــط  الفائــدة  رســملة  آثــار  لمراعــاة  الفائــدة  مدفوعــات 

للديــن؛ االقتصــادي  العــبء  عــن  تعبــر  ـ  بمؤشــر( 

نســبة القيمــة الحاليــة للديــن إلــى إجمالــي الناتــج المحلــي   •
ــي، إذا لــم يكــن  )أو نســبة الديــن إلــى إجمالــي الناتــج المحل
الديــن بشــروط ميســرة( تعبــر أيضــا عــن عــبء حجــم الديــن.

ــي  ــس الرئيســية لمخاطــر الحافظــة الت ــرد وصــف المقايي وي
Developing a Medium-“ ــي دراســة ــن ف ــري الدي ــم مدي ته
 term Debt Management Strategy: Guidance Note for
 Country Authorities,“ IMF and World Bank (March

.(2009
ولتقييــم المفاضلــة بيــن المخاطــر والتكاليــف، يتــم التركيــز 
التغيــرات  لمخاطــر  التعــرض  )أي  الســوق  علــى مخاطــر  عــادة 
فــي أســعار الفائــدة والصــرف(، حيــث تقــاس المخاطــر باحتمــال 
انحــراف التكاليــف عــن النتائــج المتوقعــة لهــا. غيــر أن اإلدارة 
المخاطــر  مــن  متنوعــة  مجموعــة  إدارة  تعنــي  للديــن  الفعالــة 
ــد، ومخاطــر  ــي تشــمل أيضــا مخاطــر إعــادة التمويل/التجدي الت
التشــغيل. فعلــى ســبيل المثــال، قــد يــؤدي تحقــق مخاطــر إعــادة 
التمويــل )أو التجديــد( ـ أي مخاطــر تجديــد الديــن بتكلفــة أعلــى 
ــده  ــذر تجدي ــي الحــاالت المتطرفــة، تع ــرًا مــن المتوقــع، أو ف كثي
التمويــل  تكاليــف  فــي  جــدا  كبيــرة  زيــادة  إلــى  اإلطــاق،  ــى  عل
القــروض  تمويــل  إعــادة  ــى  عل القــدرة  عــدم  إلــى  أو  الحكومــي، 
المخاطــر  هــذه  تتفاقــم  وقــد  اســتحقاقها.  أجــل  يحيــن  التــي 
بعــض  ــى  عل التمويــل  إعــادة  فــي  المفــرط  االعتمــاد  نتيجــة 
الدائنيــن أو بعــض قطاعــات الســوق، أو نتيجــة لنــوع نظــام ســعر 
ــى ســبيل المثــال، فــي ظــل نظــام ســعر  الصــرف المعتمــد. فعل
الصــرف الثابــت، تكــون مخاطــر التجديــد أكثــر أهميــة بكثيــر 
ــى ســعر الصــرف التكيــف مــع ظــروف الســوق.  حيــث يتعــذر عل

يقيــس  االســتحقاق  تاريــخ  المتبقيــة حتــى  الفتــرة  متوســط   1٧

اســتحقاق  تاريــخ  حتــى  المتبقيــة  للفتــرة  المرجــح  المتوســط 

كل مدفوعــات أصــل الديــن فــي الحافظــة. وهــو يبيــن متوســط الفتــرة 

هــذا  فتــرة  تقلــص  ويبيــن  الديــن.  حافظــة  تجديــد  تاريــخ  حتــى  المتبقيــة 

المؤشــر أن الحافظــة يجــري تجديدهــا علــى نحــو أكثــر تواتــرا وبالتالــي تكــون 

التمويــل. إعــادة  أكثــر عرضــة لصدمــات 

18 متوســط الفتــرة المتبقيــة حتــى تاريــخ إعــادة تســعير الفائــدة 

هــو مقيــاس المتوســط المرجــح للفتــرة المتبقيــة حتــى تصبــح كل 

ــي حافظــة الديــن خاضعــة لســعر فائــدة  مدفوعــات أصــل الديــن ف

ــي حالــة  ــرة المتبقيــة مــن عمــر الســند ف جديــد. وهــي تعــادل الفت

ثابتــة.  فوائــد  والســندات بقســائم  فوائــد  بــدون قســائم  الســندات 

وهــي تعــادل الفتــرة المتبقيــة حتــى إعــادة تســعير الفائــدة التاليــة فــي حالــة 

ــر هــذا المؤشــر معلومــات  ــرة العائــد. وكمقيــاس متوســط، يوف الســندات متغي

بمــرور الوقــت عــن التغيــرات فــي متوســط الفتــرة المتبقيــة حتــى تاريــخ إعــادة 

تســعير فائــدة الحافظــة. ويبيــن تقلــص فتــرة هــذا المؤشــر أن الحافظــة، فــي 

المتوســط، تخضــع لســعر فائــدة جديــد علــى نحــو أكثــر تواتــرا وبالتالــي تكــون 

أكثــر عرضــة لصدمــات إعــادة تســعير الفائــدة.
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الفصل 9   ♦   بعض أدوات تحليل دين القطاع العام

1 - بيان مخاطر المالية العامة

الماليــة  أولــى نحــو تحليــل وإدارة مخاطــر  كخطــوة   23-9

الدولــي بإعــداد  النقــد  العامــة بشــكل شــامل، يوصــي صنــدوق 

ــى الســلطة  ــة العامــة، إلرســاله إل ــر المالي ونشــر بيــان مخاط

التشــريعية ضمــن الموازنــة الســنوية.19 والوظيفــة الرئيســية لهــذا 

االحتماليــة،  االلتزامــات  وإدارة  لفهــم  إطــار  توفيــر  هــي  البيــان 

وبشــكل أعــم، لمســاعدة الحكومــات علــى تحديــد حجــم المخاطــر 

ــي تتحملهــا. الت

9-24 وينبغــي أن يتضمــن بيــان مخاطــر الماليــة العامــة 

جانــب  إلــى  الحكومــة،  تواجــه  التــي  للمخاطــر  شــاما  حصــرا 

تقديــر احتمــال تحقــق كل مــن هــذه المخاطــر أو تقييــم مــدى 

تحققهــا بطريقــة أخــرى ـ  طالمــا كانــت هــذه المعلومــات متوفــرة 

وال ينجــم عــن الكشــف عنهــا خطــر أخاقــي. وهــذا البيــان غيــر 

ــى حــد مــا نوعــي )وليــس إحصائيــا  حصــري بحكــم طبيعتــه وإل

أنــواع  محضــا(، حيــث  ال تتوفــر كل المعلومــات عــن مختلــف 

المخاطــر.

9-25 وحتــى مجــرد تحديــد مخاطــر الماليــة العامــة ســوف 

يســهم فــي اتخــاذ قــرارات أكثــر اســتنارة بشــأن إدارة المخاطــر 

وســوف يعــزز اســتجابات السياســات فــي وقــت أبكــر وعلــى نحــو 

المســبق  التحديــد  يمكــن  المثــال،  ســبيل  ــى  )عل ساســة  أكثــر 

للتدابيــر التــي ســوف تتخــذ لمواجهــة التطــورات(.

مقبــول  بشــكل  المخاطــر  تحديــد  إمكانيــة  ورغــم   26-9

فــإن توفيــر معلومــات  فــي حالــة عــدم اإلفصــاح عنهــا،  حتــى 

عــن مخاطــر الماليــة العامــة للجمهــور يجعــل تقييــم المخاطــر 

خاضعــا لمزيــد مــن الفحــص الدقيــق. وينبغــي أن تــؤدي سياســة 

اإلفصاح الشــفافة إلى تعزيز دقة وشــمول المعلومات المتعلقة 

بالمخاطــر. 

2 - تحليل مخاطر المالية العامة

مســاهمة  العامــة  الماليــة  مخاطــر  تقييــم  يمثــل   27-9

ــون  ــد اســتراتيجية إدارة أي دي ــى تحدي لمســاعدة الحكومــات عل

الديــن  وتحديــد  تتحملهــا  أن  قــررت  أخــرى(  وأصــول  )وخصــوم 

الــذي ينبغــي يكــون جــزءا مــن حافظــة طويلــة األجــل والديــن الــذي 

ينبغــي التصــرف فيــه. 20 ورغــم إمكانيــة تحليــل مخاطــر الماليــة 

المخاطــر بعضهــا  تــوازن مختلــف  قــد  ــى حــدة،  عل العامــة كل 

بعضــا بصــورة جزئيــة أو قــد تقــع فــي ظــروف مختلفــة.

القطــاع  مــاءة  تهــدد  التــي  الكليــة  المخاطــر  لفهــم   28-9

المخاطــر  مختلــف  يشــمل  تقييــم  إجــراء  المهــم  مــن  العــام، 

تحليــل  خــال  مــن  ذلــك  يتــم  أن  وينبغــي  واحــد.  وقــت  فــي 

اســتمرارية  تحليــات  غــرار  ــى  وعل البديلــة.  الســيناريوهات 

ــى تحمــل الديــن، ينبغــي أن تشــمل هــذه التحليــات  القــدرة عل

أن  وينبغــي  الكليــة،  االقتصاديــة  المتغيــرات  فــي  التغيــر  آثــار 

احتمــال  ــي:  يل بمــا  المتعلقــة  االفتراضــات  آثــار  أيضــا  تبحــث 

األصــول  وأســعار  االحتماليــة؛  االلتزامــات  مختلــف  تحقــق 

الماليــة، والعائــدات التــي يمكــن تحقيقهــا فــي حالــة البيــع غيــر 

للحكومــة.  العموميــة  الميزانيــة  ــى  عل المتوقــع 

العــام  القطــاع  عــن  دقيقــة  إحصــاءات  إعــداد  يمثــل   29-9

التقييــم: هــذا  مثــل  إجــراء  فــي  حاســمة  خطــوة 

المؤسســية  التغطيــة  نطــاق  يكــون  أن  ينبغــي   •
الماليــة  تقييــم مخاطــر  فــي  المســتخدمة  لإلحصــاءات 

العامة واســعا قدر اإلمكان، بحيث يشــمل كافة األنشــطة 

ذات اآلثــار المحتملــة علــى المــوارد العامــة )بمــا فــي ذلــك 

تغطــي  أن  ينبغــي  وبالتالــي،  الماليــة(.  شــبه  األنشــطة 

اإلحصــاءات، قــدر اإلمــكان، أيضــا كيانــات القطــاع العــام 

والشــركات  الموازنــة،  خــارج  الصناديــق  )مثــل،  األخــرى 

والشــركات  المركــزي،  والبنــك  الماليــة،  غيــر  العامــة 

مــن  اســتبعادها  يمكــن  التــي  األخــرى(  الماليــة  العامــة 

ينشــأ  قــد  لكــن  العامــة،  أو  المركزيــة  الحكومــة  تعريــف 

كبيــرة. عامــة  ماليــة  مخاطــر  عنهــا 

اإلحصــاءات  هــذه  تغطيــة  نطــاق  يكــون  أن  ينبغــي   •
البيانــات  يشــمل  بحيــث  أيضــا،  اإلمــكان  قــدر  واســعا 

فــي  المعروضــة  واألرصــدة  التدفقــات  بمراكــز  المتعلقــة 

ميزانيــة عموميــة تفصيليــة للقطــاع العــام )باســتخدام 

إطــار متكامــل، مثــل نظــام إحصــاءات ماليــة الحكومــة 

ــر معلومــات عــن االلتزامــات  ــي أيضــا نش )GFS((. وينبغ

راجــع  )وكمثــال،  والصريحــة  الضمنيــة  االحتماليــة 

االحتماليــة  االلتزامــات  لعــرض   12-5 الجــدول 

الصريحــة وصافــي التزامــات مزايــا الضمــان االجتماعــي 

. لمســتقبلية( ا

العام،  القطاع  في  المالي  للوضع  دقيق  تقييم  لتقديم   •
بما  اإلحصاءات،  لجودة  خاص  اهتمام  إياء  ينبغي 

في ذلك ما يتعلق بتقدير القيمة السوقية لألصول 

والخصوم.
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يستعرض هذا الفصل أنشطة الهيئات الدولية التي تؤدي دورًا 

العام،  القطاع  بدين  المتعلقة  الجوانب  مختلف  معالجة  في 

بياناته،  وإبالغ  الدين  وإدارة  ونشرها،  البيانات  إعداد  مثل 

والتوجيه المنهجي، والمساعدة الفنية والتدريب. 

ألف - مقدمة

مجال  في  دورًا  التالية  الدولية  الهيئات  تؤدي   1-10

إحصاءات دين القطاع العام:

• بنك التسويات الدولية(BIS)؛	

• أمانة الكومنولث (ComSec)؛	

• البنك المركزي األوروبي(ECB) ؛	

• يوروستات؛	

• صندوق النقد الدولي؛	

• االقتصادي 	 الميدان  في  والتنمية  التعاون  منظمة 

(OECD)؛

• أمانة نادي باريس؛	

• »األونكتاد« 	 والتنمية  للتجارة  المتحدة  األمم  مؤتمر 

(UNCTAD)؛

• البنك الدولي.	

الواردة  المعلومات  بتوفير  المعنية  الهيئات  قامت   2-10

في هذا الفصل. ومن األنشطة التي تقوم بها: نشر إحصاءات 

دين القطاع العام، أو بعض مكوناته، إلى جانب أنشطة أخرى 

والتدريب،  الفنية  والمساعدة  اإلحصائية،  المعايير  تشمل 

وإدارة الدين.

نظام  تفاصيل  على  الفصل  هذا  ملحق  ويحتوي   3-10

إدارة  ونظام  الكومنولث  أمانة  عن  الصادر  الدين  تسجيل 

الديون والتحليل المالي (DMFAS) الصادر عن األونكتاد.

)BIS( باء - بنك التسويات الدولية

10-4 يعد بنك التسويات الدولية مجموعتين من البيانات 

المصرفية  اإلحصاءات  هما:  المجال،  هذا  في  األهمية  ذات 

الدولية (IBS) وإحصاءات األوراق المالية الدولية. وتتوافر هذه 

البيانات في موقع بنك التسويات الدولية على شبكة اإلنترنت1 

الدولية،  التسويات  بنك  مطبوعة  في  شهور  ثالثة  كل  وتُنشر 

من  المجموعتين  هاتين  جمع  يتم  وال   .Quarterly Review
لكن  األساس،  في  العام  القطاع  دين  قياس  بهدف  البيانات 

فقد  والسوق،  )الدائن(  المقابل  الطرف  عن  بيانات  باعتبارها 

تكون مفيدة للمساعدة في متابعة الدين ورصد مؤشرات بديلة 

أو  شموال  األكثر  الوطنية  البيانات  توفر  عدم  فترات  خالل  له 

تأخرها.

1-  اإلحصاءات المصرفية الدولية الصادرة عن بنك 

التسويات الدولية

»المقترض  )أساس  الموحدة  المصرفية  اإلحصاءات   5-10

أمريكا  ديون  أزمة  أعقاب  في  استخدامها  بدأ  التي   ،)(IB) المباشر« 

تم  وبالتالي  الماضي  القرن  من  الثمانينات  أوائل  في  الالتينية 

يتم  االئتمان،  مخاطر  لقياس  الخصوص  وجه  على  تصميمها 

الدائنة.  للبنوك  بالنسبة  الجنسية،  أو  المنشأ،  بلد  حسب  إبالغها 

المطالبات  توحيد  هو  اإلحصاءات  هذه  عليه  تقوم  الذي  والمبدأ 

»الدولية« القائمة المستحقة للبنوك على مستوى العالم )المطالبات 

الخارجية والمطالبات المحلية بالعملة األجنبية( على »المقترضين 

والقطاع  البنوك،  هي:  بلد،  كل  في  قطاعات  ثالثة  في  المباشرين« 

العام، والقطاع الخاص غير المصرفي الذي يشمل المطالبات غير 

القطاع  يتألف  الدولية،  التسويات  بنك  تعريف  وفي  المخصصة.2 

التنمية  وبنوك  المركزية،  والبنوك  العامة،  الحكومات  من  العام 

القطاع  ضمن  للحكومة  المملوكة  الشركات  وتُدرج  األطراف.  متعددة 

الخاص غير المصرفي بسبب التشابه األكبر في مخاطر االئتمان.

.http://www.bis.org/statistics/index.htm 1   راجع

2  في وقت إعداد هذا المرشد، يجري بحث التوسع في التقسيم القطاعي 

على  المصرفية  غير  المالية  المؤسسات  لتسجيل  المثال،  سبيل  )على 

نحو منفصل( في اللجنة المعنية بالنظام المالي العالمي التابعة لبنك 

.)BIS CGFS( التسويات الدولية

عمل الهيئات الدولية

الفصل

10
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الموحدة  اإلحصاءات  في  الدائنة  البنوك  تسجل   6-10

البيانات  وتستند  للبنك.  الرئيسي  المركز  موطن  بلد  حسب 

حجم  قياس  هو  الرئيسي  وهدفها  الرقابية،  التقارير  إلى 

أن  يعني  والتوحيد  المبلِّغة.  المؤسسات  في  االئتمان  مخاطر 

معين  بلد  في  للمخاطر  المبلِّغة  المؤسسات  فرادى  انكشاف 

بما  البلدان،  كل  في  المنتسبة  مؤسساتها  انكشاف  يشمل 

التوحيد  عملية  وتتضمن  نفسه.  المدين  البلد  في  ذلك  في 

المجموعات  لنفس  المرتبطة  المكاتب  بين  المراكز  استبعاد 

منفصل  بشكل  اإلبالغ  ويتم  البنك(.  داخل  )المراكز  المصرفية 

المدين  البلد  في  البنوك  لمكاتب  المحلية  بالمطالبات  أيضا 

المحلية  المطالبات  جمع  وحاصل  المحلية.  بالعملة  مقومة 

يشكل  الدولية  والمطالبات  المدين  البلد  في  البنوك  لمكاتب 

المطالبات »األجنبية«.

10-7 تقدم اإلحصاءات الموحدة )أساس المقترض المباشر( 

رؤية واضحة لبعض الفئات المهمة األخرى من ديون البلدان. 

توفر  فإنها  الفئات وفق تقسيم قطاعي،  إبالغ هذه  ورغم عدم 

تحمل  على  القدرة  استمرارية  تحليل  عن  إضافية  معلومات 

الدين للبلد المعني ككل ولقطاعه العام. وعلى سبيل المثال، 

األجل  قصيرة  الديون  ببيانات  منفصلة  بصورة  اإلبالغ  يتم 

المتبقي  استحقاقها  أجل  يصل  والتي  للبنوك  المستحقة 

إلى سنة. 

اإلبالغ  نظام  قام   ،1999 يونيو  نهاية  من  اعتبارا   8-10

»المخاطر  أساس  على  المطالبات  بيانات  إبالغ  بإضافة 

أساس  من  المطالبات  عزو  يعاد  ولذلك،   .(UR) النهائية« 

المركز  أي  الضامن،  إقامة  بلد  أساس  إلى  المباشر  المقترض 

الكيان  أو  للفروع(  )بالنسبة  المقترض نفسه  للكيان  الرئيسي 

الذي يقدم ضمانا صريحا )ملزم قانونا(، مما يحول البيانات 

على  المطالبات  بيانات  الى  المباشر  المقترض  أساس  من 

أيضا،  الضمانات  هذه  وتضمنت  النهائية«.  »المخاطر  أساس 

من حيث المبدأ، الضمانات التي تتمتع بسيولة وتكون متاحة 

في بلد آخر بخالف بلد المقترض؛ فعلى سبيل المثال، إذا كانت 

المتحدة،  الواليات  في  مقيم  من  صادرة  المقدمة  الضمانات 

تعيد  النهائية  المخاطر  أساس  على  المطالبات  بيانات  فإن 

عزو المطالبة من بلد إقامة المقترض إلى الواليات المتحدة. 

ويعاد تصنيف المطالبات المضمونة من القطاع العام ضمن 

المخاطر  أساس  على  المطالبات  بيانات  في  القطاع  هذا 

»المخاطر  أساس  على  القطاعية  البيانات  وتستند  النهائية. 

جمع  حاصل  أي  »األجنبية«،  المطالبات  إلى  النهائية« 

المطالبات الخارجية والمطالبات المحلية بكل العمالت، بما 

في ذلك العملة المحلية للبلد المدين. ونتيجة استحواذ البنوك 

األجنبية على البنوك المحلية، أصبح حجم المطالبات المحلية 

كبيرا في بلدان كثيرة؛ وأصبح في اإلمكان تمويلها أساسا من 

المحتملة، مثل  المطالبات  المحلية. وبعض  الودائع  التزامات 

المنصرفة،  غير  االئتمانية  وااللتزامات  المقدمة،  الضمانات 

الخاصة  المشتقات  لمطالبات  الموجبة  السوقية  والقيمة 

بالبلد المعني، يتم إبالغ بياناتها بشكل منفصل في مجموعة 

بيانات المطالبات على أساس المخاطر النهائية.

لمخاطر  باالنكشاف  المتعلقة  البيانات  تمثل   9-10

المتعلقة  للبيانات  النهائية عنصرا مكمال  المقابلة  األطراف 

باالنكشاف لمخاطر األطراف المقابلة المباشرة ألغراض تقييم 

المخاطر القُطْرية والمخاطر القطاعية. وفي ظل صعوبة قياس 

المخاطر النهائية وأهمية الحاالت غير القاطعة، أوصت لجنة 

انكشافها  حجم  البنوك  تحسب  بأن  المصرفية  للرقابة  بازل 

المزدوج  )القياس  األساسين  كال  على  القُطْرية  للمخاطر 

النهائية مقياسا  للمخاطر  للمخاطر(. ويوفر حجم االنكشاف 

أفضل لقدرة الدائنين على استرداد مطالباتهم.

المصرفية  اإلحصاءات  من  ثانية  مجموعة  هناك   10-10

اإلحصاءات  وهي  الدولية،  التسويات  بنك  يعدها  التي 

المصرفية على أساس الموقع، توفر سالسل زمنية تعود إلى 

المجموعة  لهذه  الرئيسية  والسمة  الماضي.  القرن  سبعينات 

من البيانات هي أن مكاتب البنوك المبلِّغة ال يتم تصنيفها 

إقامتها.  بلد  حسب  بل  الرئيسية،  مراكزها  جنسية  حسب 

عبر  وااللتزامات  بالمطالبات  )المتعلقة  البيانات  ألن  ونظرا 

إال  تُقسَّم  ال  المقابل(  الطرف  إقامة  حسب  المصنفة  الحدود 

مستحقة  ومطالبات  البنوك  على  مستحقة  مطالبات  إلى 

على غير البنوك، فإنها ال توفر معلومات مباشرة عن إقراض 

البنوك للقطاع العام. غير أنها توفر تفاصيل إضافية مهمة 

عمالت  تكوين  مثل  معين،  لبلد  الخارجي  الدين  إجمالي  عن 

وأدوات الدين الخارجي المستحق للبنوك.

10-11 أوال، البيانات على أساس الموقع تعطي للسلطات 

صورة شاملة لتكوين عمالت وأدوات إجمالي الدين الخارجي 

وغيرها(،  الدين،  وسندات  القروض،  )أي  للبنوك  المستحق 

تحمل  على  القدرة  استمرارية  لتحليل  مهما  يكون  قد  والذي 

وجه  على  العام  القطاع  وفي  ككل،  المعني  البلد  في  الدين 

التحديد. وثانيا، نظرا لوجود حرص كبير على ضمان االتساق 

الموحدة  البيانات  بين مجموعات  المقارنة  وإمكانية  الواسع 

استخدام  يمكن  الموقع،  أساس  على  البيانات  ومجموعات 

أثر  الموقع لفهم  البيانات على أساس  العمالت في  تفاصيل 

الموحدة  المصرفية  المطالبات  على  الصرف  سعر  حركات 

نظرا  وثالثا،  العمالت.  تقسيم  دون  بياناتها  إبالغ  يتم  التي 

التساق البيانات على أساس الموقع مع إطار وضع االستثمار 

حسب  والمدينين  الدائنين  من  كل  يصنف  )الذي  الدولي 

مطابقة  الموقع  أساس  على  اإلحصاءات  تتيح  اإلقامة(،  بلد 

إحصاءات كل بلد على حدة.

عن  الصادرة  الدولية  الدين  سندات  إحصاءات   -2

بنك التسويات الدولية

الدولية  المالية  الدين  سندات  إحصاءات  تُستمد   12-10

الصادرة عن بنك التسويات الدولية3 من قاعدة بيانات فرادى 

3   يقوم بنك التسويات الدولية أيضا بجمع البيانات المتعلقة بإصدار 

سندات الدين المحلي، مع تحديد المكون الحكومي لهذه اإلصدارات. ونظرا 

مبدئيا،  تضيف،  ال  فإنها  وطنية،  بيانات  إلى  تستند  البيانات  هذه  ألن 

الوطنية  اإلحصاءات  بالفعل  توفره  ما  إلى  مستقل  معلومات  محتوى 
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الدولية4  الدين  كافة سندات  على  تحتوي  التي  الدين  سندات 

الصادرة منذ بدء هذه المعامالت في ستينات القرن الماضي، 

التجارية  المصادر  من  عدد  من  عليها  الحصول  يتم  والتي 

السندات  مُصدري  من  مُصدر  لكل  ويُخصَّص  والمؤسسية. 

إقامة  حسب  تحديده  ويتم  الموقع،  هو  األول  للبلد.  رمزان 

المُصدر. والثاني هو حقل الجنسية، ويقابله بلد إقامة المركز 

بيانات  تتوفر  وبالتالي،  المُصدر.  الكيان  مالك  أو  الرئيسي 

سندات الدين الدولية على أساسي اإلقامة والجنسية.

المبالغ  سنوية:  ربع  إجمالية  بيانات  تُنشر   13-10

المستحقة في نهاية ربع السنة، واإلصدارات الجديدة المعلنة 

وصافي اإلصدارات الجديدة )التي تعادل الفرق بين اإلصدارات 

بنشر  الدولية  التسويات  بنك  ويقوم  واالستردادات(.  الجديدة 

بيانات القطاع الحكومي، الذي يتألف من الحكومات المركزية، 

والحكومات األخرى، والبنوك المركزية. ونظرا ألن قاعدة بيانات 

عن  التفاصيل  من  كبيرا  قدرا  تخزن  الدولية  التسويات  بنك 

جدا  مفصلة  تقسيمات  إعداد  يمكن  الدين،  سندات  فرادى 

الشركات  المثال،  العام من خالل إضافة، على سبيل  للقطاع 

العامة المالية وغير المالية إلى القطاع الحكومي.

الدولية  المصرفية  اإلحصاءات  تجميع  عند   14-10

وإحصاءات األوراق المالية الدولية بغرض قياس دين القطاع 

)الدائنين(  المصرفية  البيانات  أن  مالحظة  ينبغي  العام، 

الموحدة المتعلقة بالتعامالت مع القطاع العام تشمل حيازات 

البنوك من حجم غير معروف من األوراق المالية الصادرة في 

األسواق الدولية والمحلية. ونتيجة لذلك، ال يمكن التأكد تماما 

الدولية  المصرفية  البيانات  للتداخل بين  الفعلي  الحجم  من 

بالتعامالت  المتعلقة  الدولية  المالية  األوراق  )سوق(  وبيانات 

مع القطاع العام.

جيم - أمانة الكومنولث

1- نظرة عامة

الدولية  الحكومية  الهيئة  هي  الكومنولث5  أمانة   15-10

الرئيسية لمجموعة دول الكومنولث، وهي تجمع طوعي يضم 

54 بلدا، ومقرها لندن بالمملكة المتحدة. وعقب أزمة الديون 

من  تفويضا  األمانة  مُنحت  الماضي،  القرن  ثمانينات  في 

وزراء مالية البلدان األعضاء في الكومنولث لمساعدة بلدانها 

األعضاء في الحفاظ على الدين عند مستويات يمكن االستمرار 

في تحملها. ولذلك، تم إنشاء برنامج إدارة الدين لتحقيق هذا 

)نظام  المتخصصة  الكمبيوتر  برامج  وضع  من  بدءا  الهدف، 

بقدر  األسس  نفس  على  تعد  البيانات  ألن  ونظرا  المدينين(.  )إحصاءات 

اإلمكان بين البلدان، فإنها يمكن أن تكون بمثابة مصدر مالئم للدراسات 

القُطرية المقارنة.

4   سندات الدين الدولية تشمل السندات واألذون )اإلصدارات طويلة األجل( 

وأدوات سوق المال )اإلصدارات قصيرة األجل( المطروحة في األسواق الدولية.

.http://www.thecommonwealth.org 5   راجع الموقع اإللكتروني

 )(CS-DRMS) تسجيل وإدارة الدين التابع ألمانة الكومنولث

لتمكين البلدان من تسجيل وإدارة ديونها.

10-16 ومنذ ذلك الحين، تطور برنامج إدارة الدين لتلبية 

االحتياجات المتغيرة للبلدان األعضاء، ويشمل اآلن:

• توفير مجموعة برامج إدارة الدين لدى أمانة الكومنولث 	

والتدريب على استخدامها؛

• واالستراتيجيات 	 والسياسات  للتشريعات  االستشاري  الدعم 

والجوانب المؤسسية المتعلقة بإدارة الدين؛

• بناء القدرات في جميع مجاالت إدارة دين القطاع العام.	

في  األعضاء  للبلدان  مجانا  األنشطة  هذه  تقدَّم   17-10

الخدمات  إدارة  في  الديون  إدارة  قسم  وينفذها  الكومنولث 

االستشارية الخاصة التابعة ألمانة الكومنولث. 

2-  توفير نظام إدارة الديون

10-18 في عام 1985، وضع نظام تسجيل وإدارة الدين 

سري  في  األولى  للمرة  واستُخْدِم  الكومنولث6  ألمانة  التابع 

النكا، أحد البلدان األعضاء. وفي البداية ساعد النظام البلدان 

الذي كانت  الديون الخارجية، وهو األمر  على تسجيل وإدارة 

على  البلدان  النظام  ساعد  وقد  الوقت.  ذلك  في  األولوية  له 

تزايد  بعد  الحق،  وقت  في  المحلية  الديون  وإدارة  تسجيل 

اتجاه العديد من البلدان النامية نحو االقتراض المحلي بدءا 

االحتفاظ  اآلن  للبلدان  النظام  ويتيح  الثمانينات.  أواخر  من 

والضمانات  القروض  كافة  عن  شاملة  بيانات  بقاعدة 

الحكومية، إلى جانب إجراء التحليالت. ويجري تحسين هذا 

النظام باستمرار لمواكبة التكنولوجيا والتطورات في مجال 

المتعاملة  للبلدان  المتغيرة  االحتياجات  وتلبية  الدين  إدارة 

وممارسات الدائنين.

التابع  الدين  وإدارة  تسجيل  نظام  توفير  يتم    19-10

الكومنولث7،  في  األعضاء  للبلدان  مجانا  الكومنولث  ألمانة 

منها  بلدا،   60 في  مستخدمًا  النظام  كان   ،2011 عام  وفي 

15 بلدا خارج الكومنولث. ويستخدم النظام في إدارة الديون 

واإلقراض  المركزي،  دون  المستوى  على  والديون  السيادية، 

الحكومي، والضمانات، وديون القطاع الخاص. وتقدم أمانة 

لضمان  للمستخدمين  والدعم  التدريب  أيضا  الكومنولث 

الديون  إدارة  عمليات  دعم  في  بفعالية  النظام  استخدام 

وتلبية متطلبات اإلبالغ.

.http://www.csdrms.org 6   راجع الموقع اإللكتروني

7   يمكن للبلدان غير األعضاء في الكومنولث شراء نظام تسجيل وإدارة 

 )Crown إيجنتس  الكومنولث عن طريق شركة كراون  التابع ألمانة  الدين 

(http://www.األمانة مع  حصري  غير  توزيع  عقد  لديها  التي   Agents(

.crownagents.com)
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التابع  الدين  وإدارة  تسجيل  نظام  جانب  وإلى   20-10

تكميلية  برمجية  منتجات  األمانة  وفرت  الكومنولث،  ألمانة 

عن  الصادر  المالية  األوراق  مزادات  فنظام  األعضاء.  لبلدانها 

في  األعضاء  البلدان  يساعد   (CS-SAS) الكومنولث  أمانة 

تحليل  أداة  أن  حين  في  الحكومية،  الدين  سندات  مزاد  إدارة 

الدين العام التابعة لدى أمانة الكومنولث8  (CS-PDAT)هي 

الدين  مديري  مساعدة  إلى  يهدف  القرارات  اتخاذ  لدعم  نظام 

إطار  ضمن  بديلة  اقتراض  استراتيجيات  وتقييم  وضع  في 

على  الدين  مديري  أيضا  األداة  وتساعد  والمخاطر.  للتكاليف 

النقدية  إدارة  المنشودة من خالل دمج  استراتيجياتهم  تنفيذ 

جدول  تتضمن  لالقتراض  سنوية  خطة  ووضع  الدين،  وإدارة 

الشراء،  إعادة  الخصوم مثل  إدارة  زمني لإلصدارات، وعمليات 

وعقود  المتضمنة،  الخيار  وعقود  الهيكلة،  وإعادة  والمبادلة، 

المبادلة.

3-  الخدمات االستشارية

األعضاء  البلدان  من  المقدمة  للطلبات  استجابة   21-10

بشأن  المشورة  الكومنولث  أمانة  تقدم  الكومنولث،  في 

ذلك  ويشمل  الدين.  بإدارة  المرتبطة  القضايا  من  مجموعة 

القانوني  واإلطار  المؤسسية  الترتيبات  بشأن  المشورة  تقديم 

إلدارة الدين العام، وإنشاء مكتب للدين، وتعزيز قدرات المكتب 

األوسط في إدارة الدين، وتقديم الدعم في وضع استراتيجيات 

إدارة الدين، وتقديم المشورة بشأن تطوير سوق الدين المحلية. 

الخدمات  عناصر  من  مهما  عنصرا  فإن  ذلك  جانب  وإلى 

االستشارية يتضمن وضع قاعدة بيانات للدين العام في نظام 

من  والتحقق  الكومنولث  ألمانة  التابع  الدين  وإدارة  تسجيل 

للبلدان  المساعدة  تقديم  في  األمانة  بدأت  ومؤخرا،  صحتها. 

في مجال وضع نشرة للدين بغرض التحليل الداخلي والنشر 

هو  االستشارية  الخدمات  لجميع  الرئيسي  والهدف  للجمهور. 

دعم اإلصالحات في مجال إدارة الدين في أي بلد من البلدان 

األعضاء لتعزيز الممارسات السليمة في مجال إدارة الدين.

10-22 بعد مشاورات مكثفة مع مختلف األطراف المعنية 

بإدارة الدين العام في بلد ما، يوضع تقرير تشخيصي يحدد 

التوصيات الرئيسية بشأن أي مجال يتعلق بإصالحات إدارة 

وإذا  للتنفيذ.  المعني  البلد  سلطات  إلى  ويرسل  العام  الدين 

الدعم في تنفيذ اإلصالحات  البلدان مزيدا من  أي من  احتاج 

المعني  البلد  بزيارة  استشارية  بعثة متابعة  تقوم  المختلفة، 

لوضع خطة عمل مفصلة لتنفيذ هذه اإلصالحات.

األمانة  تقوم  االستشارية،  خدماتها  من  وكجزء   23-10

برامج  ووضع  األعضاء  البلدان  احتياجات  بتقييم  عادة 

من  المقدم  الدعم  الحسبان  في  تأخذ  أن  بعد  للدعم  مشتركة 

شركاء التنمية اآلخرين. ويساعد ذلك على تحسين ممارسات 

8   من المقرر نشر أداة تحليل الدين العام التابعة لدى أمانة الكومنولث 

بحلول نهاية عام 2011.

إدارة الدين من خالل أنشطة أكثر اتساقا وتتابعا. وأخيرا، فإن 

التقدم المحرز في بلد ما بشأن أي إصالح معين تتم متابعته 

بصورة منتظمة، كما تقدَّم المشورة في إطار عملية المتابعة 

لمساعدة البلدان على المضي قدما.

4-  بناء القدرات

العام  الدين  إدارة  مجال  في  القدرات  بناء  يأتي   24-10

ضمن أولويات أمانة الكومنولث. والغرض الرئيسي لدعم بناء 

القدرات هو ضمان القدرة على إدارة دين يمكن االستمرار في 

االستشارية  الخدمات  أن  ورغم  األعضاء.  البلدان  في  تحمله 

تستند إلى منهج من أعلى إلى أسفل، فإن أنشطة بناء القدرات 

احتمال  يعزز  أعلى، وهو ما  إلى  أسفل  إلى منهج من  تستند 

نجاح اإلصالحات في مجال إدارة الدين. وحتى تضمن األمانة 

مع  تتعاون  فإنها  المالئم،  النحو  على  القدرات  بناء  توجيه 

بناء  أنشطة  وتوقيت  نطاق  على  لالتفاق  األعضاء  بلدانها 

القدرات لتلبية احتياجاتها الخاصة.

10-25 وإلى جانب تدريب المستخدمين في مجال نظام 

األمانة  تقدم  الكومنولث،  ألمانة  التابع  الدين  وإدارة  تسجيل 

التدريب على مجموعة واسعة من أنشطة إدارة الدين لمسؤولي 

هذه  وتُجرى  الكومنولث.  بلدان  من  المركزي  والبنك  الحكومة 

البنك  مثل  الدولية،  المنظمات  مع  بالتعاون  غالبا  الدورات 

وإلى  اإلقليمية.  والمنظمات  الدولي،  النقد  وصندوق  الدولي 

التوجيه، والتدريب على رأس  جانب ذلك، تقدم األمانة برامج 

العمل، والتعليم المتبادَل بين األقران، والتعلم اإللكتروني في 

وإدارة  تسجيل  نظام  في  الدين  بيانات  وإبالغ  إعداد  مجال 

الدين التابع ألمانة الكومنولث.9 

برنامج  في  األساسية  العناصر  أحد  ويستند   26-10

في  الدين  لمديري  العملي  التدريب  تقديم  إلى  القدرات  بناء 

على  التفاوض  ذلك  في  بما  الدين،  تحليل  جوانب  مختلف 

القروض، وتحليل استمرارية القدرة على تحمل الدين، ووضع 

استراتيجية إدارة الدين في إطار للتكاليف والمخاطر وسندات 

أيضا  يتم  القدرات،  بناء  برنامج  من  وكجزء  الثابت.  الدخل 

الدين،  إدارة  التدريب على موضوعات أخرى في مجال  تقديم 

مثل الترتيبات المؤسسية، وإدارة المخاطر، وتطوير سوق الدين 

المحلية. 

10-27 قامت األمانة أيضا بتعيين مستشارين في شؤون 

إدارة الدين في أقاليم مختلفة لتقديم المشورة ذات الخصوصية 

ركزت  و2008،   2005 عامي  بين  الفترة  وفي  والدعم.  القُطْرية 

البيانات  وإبالغ  إعداد  مجالي  في  القدرات  بناء  على  األمانة 

باستخدام نظام تسجيل وإدارة الدين التابع ألمانة الكومنولث. 

واعتبارا من عام 2011، تم توسيع نطاق مشروع المستشارين 

إلى  الدين،  إدارة  واستراتيجيات  سياسات  ليشمل  اإلقليميين 

(Commonwealth of Learn- 9   يتم ذلك بالتعاون مع كومنولث التعلم

ing - http://www.col.org ).
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وإدارة  تسجيل  نظام  واستخدام  الدين  إحصاءات  دعم  جانب 

الدين التابع ألمانة الكومنولث.

والحلقات  المؤتمرات  من  عددا  أيضا  األمانة  تنظم   28-10

في  الناشئة  والقضايا  التطورات  أحدث  لمناقشة  التطبيقية 

الممارسات في مجال  أفضل  تبادل  الدين وتعزيز  إدارة  مجال 

إدارة الدين. ويعد منتدى أمانة الكومنولث حول إدارة الدين، الذي 

يعقد كل عامين، هو الحدث األهم الذي يجمع بين مديري الدين 

وكبار المسؤولين الحكوميين من مختلف بلدان الكومنولث.

5- المطبوعات

10-29 تقوم أمانة الكومنولث، من خالل سلسلة مطبوعاتها 

السليمة  للممارسات  أمثلة  بنشر  الدين،  إدارة  مجال  في 

من  تجريه  فيما  البلدان  وإرشاد  العام  الدين  إدارة  مجال  في 

بإعداد مطبوعات  األمانة  المثال، قامت  عمليات. فعلى سبيل 

عن إدارة الدين المحلي، وااللتزامات االحتمالية، وتطوير السوق، 

في  توجيهاتها  األمانة  وتقدم  الدين.  إلدارة  القانوني  واإلطار 

مجاالت محددة إلدارة الدين في رسالة إخبارية ربع سنوية من 

شأنها أيضا زيادة الوعي بأنشطة األمانة في البلدان المتعاملة 

وبلدان األطراف المعنية األخرى.

6- الشراكات

إلى  جنبا  العامة  األمانة  تعمل  كثيرة،  حاالت  في   30-10

سيما  وال  الدين،  إدارة  مجال  في  األخرى  الهيئات  مع  جنب 

المنظمات  من  وعدد  الدولي،  النقد  وصندوق  الدولي10،  البنك 

اإلقليمية، منها البنك المركزي لدول شرق الكاريبي، ومعهد إدارة 

االقتصاد الكلي وإدارة الشؤون المالية لشرق إفريقيا وجنوبها 

في  الدين  إدارة  على  للتدريب  اإلقليمية  والوحدة   ،(MEFMI)
إفريقيا  غرب  ومعهد   ،(Pole Dette) والغربية  الوسطى  إفريقيا 

عضو  وهي   .(WAIFEM) واالقتصادية  المالية  الشؤون  إلدارة 

بدور  وقامت  المالية  باإلحصاءات  المعنية  العمل  فرقة  في 

كبير في تحسين معايير تسجيل وإبالغ بيانات الديون. وهي 

المالية  للرقابة  العليا  لألجهزة  الدولية  المنظمة  أيضا  تدعم 

زيادة  على  التشجيع  في   )  INTOSAI )إنتوساي  والمحاسبة 

تلبية  ضمان  خالل  من  العام  الدين  إدارة  مراجعات  فعالية 

لمعايير  الكومنولث  ألمانة  التابع  الدين  وإدارة  تسجيل  نظام 

إنتوساي.

10-31 وإلى جانب الخدمات التي تقدمها أمانة الكومنولث 

تشارك  فإنها  الدين،  إدارة  برنامج  إطار  في  األعضاء  لبلدانها 

في دعم الجهود المبذولة لتطوير بنيان النظام المالي الدولي، 

والمنتدى  التنمية.  الديون وتمويل  أعباء  ذلك تخفيف  بما في 

الوزاري السنوي للكومنولث بشأن استمرارية القدرة على تحمل 

الدين، الذي يحضره وزراء المالية وكبار المسؤولين الحكوميين 

10   أمانة الكومنولث هي أحد الشركاء المنفذين لبرنامج تسهيالت إدارة 

الدين الذي يديره البنك الدولي.

الديون  قضايا  فيه  تناقَش  منتدى  هو  األعضاء،  البلدان  من 

اإلجراءات  على  فيه  ويُتفق  الكومنولث  بلدان  بين  المشتركة 

المتخذة حيال هذه القضايا. ويقوم بهذا النشاط شعبة الشؤون 

االقتصادية في األمانة.

دال - البنك المركزي األوروبي

1-  خلفية

األوروبي  والجهاز  األوروبي  المركزي  البنك  يحتاج   32-10

مالية  عن  وموثوقة  شاملة  إحصاءات  إلى  المركزية  للبنوك 

وتشكل  النقدية.  للسياسة  المطلوب  التحليل  إلجراء  الحكومة 

النظام  من  مهما  جزءا   (GFS) الحكومة  مالية  إحصاءات 

لمنطقة  المالية  وغير  المالية  القطاعية  للحسابات  المتكامل 

اليورو. وإلى جانب ذلك، فإن البنك المركزي األوروبي، على غرار 

ما تقوم به المفوضية األوروبية، يعد تقارير »التقارب« الدورية 

التي تقيِّم مدى استعداد الدول األعضاء غير المشاركة العتماد 

الحكومي  العجز  عن  السنوية  البيانات  تشكل  والتي  اليورو، 

يتابع  القائم معايير مهمة إلعدادها. وأيضا  الحكومي  والدين 

البنك المركزي األوروبي عن كثب التطورات على صعيد إجراءات 

األوروبي  االتحاد  عن  الصادرة   (EDP) المفرط  العجز  مواجهة 

من  الفقرات  أيضا  )راجع  والنمو  االستقرار  ومعاهدة   (EU)
10-56 إلى 60-10(. 

األوروبي  المركزي  للبنك  البيانات  إبالغ  يتم   33-10

بموجب المبادئ التوجيهية إلحصاءات مالية الحكومة11 التي 

والعجز  الحكومية،  والنفقات  اإليرادات  بيانات  إبالغ  تقتضي 

والمعامالت  والدين،  العجز  بين  والعالقة  الحكومي،  والدين 

بين مؤسسات االتحاد األوروبي والحكومة العامة أو القطاعات 

األخرى المقيمة في االقتصاد. وتحدد المبادئ التوجيهية أيضا 

توقيت وكيفية إبالغ هذه البيانات إلى البنك المركزي األوروبي، 

األوروبي  النظام  إلى  استنادا  المطلوبة  البيانات  تحدد  كما 

للحسابات لعام ESA95( 1995(12 وباستخدام إجراءات مواجهة 

.13 (EDP)  العجز المفرط

دليل  في  التوجيهية  المبادئ  من  مزيد  ويتوافر   34-10

إحصاءات مالية الحكومة14 الصادر عن البنك المركزي األوروبي. 

11   يمكن االطالع على المبدأ التوجيهي الصادر عن البنك المركزي األوروبي 

التالي:  الموقع  على   )ECB/2009/20( الحكومية  المالية  إحصاءات  حول 

 .http://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/1005/96887/html/index.en.html
12   الئحة المجلس األوروبي )EC(  المعدلة رقم 96/2223 الصادر في 

25 يونيو 1996 بشأن النظام األوروبي للحسابات الوطنية واإلقليمية في 

.)OJ L 310, 30.11.1996, p. 1-469( االتحاد األوروبي

 25 في  الصادرة   2009/479 رقم   )EC( األوروبي  المجلس  الئحة     13

المفرط  العجز  مواجهة  إجراءات  بروتوكول  تطبيق  بشأن   2009 مايو 

 (OJ L 145, المعتمدة(  )النسخة  األوروبي  االتحاد  إنشاء  الملحق بمعاهدة 

10.6.2009, pp. 1-9).
المركزي  البنك  موقع  في  الحكومة  مالية  إحصاءات  دليل  يتوافر     14

http://www.ecb.int/pub/pdf/ اإلنترنت:  شبكة  على  اإللكتروني  األوروبي 

other/governmentfinancestatisticsguide201003en.pdf.



160

إحصاءات دين القطاع العام - مرشد لمعديها ومستخدميها

التوجيهية إلحصاءات  المبادئ  إلى استكمال  الدليل  ويهدف هذا 

مالية الحكومة ويركز على الجوانب العملية في إعداد إحصاءات 

  (NCBs)الوطنية المركزية  البنوك  تقوم  التي  الحكومة  مالية 

الدليل  تحديث  ويجري  األوروبي.  المركزي  البنك  إلى  بإبالغها 

بانتظام لمواكبة التغيرات المنهجية والتغيرات في جداول اإلبالغ.

2- المنهجية

الدول  استخدام  على  األوروبي  االتحاد  قانون  ينص   35-10

إعداد  في   1995 لعام  للحسابات  األوروبي  للنظام  األعضاء 

المفوضية  إلى  يرسلونها  التي  الكلية  االقتصادية  اإلحصاءات 

األوروبية. ويضمن ذلك أن تكون البيانات الوطنية قابلة للمقارنة. 

متكامل  نظام  هو   1995 لعام  للحسابات  األوروبي  والنظام 

المجمالت  من  العديد  منه  تُستمد  االقتصادية  للحسابات 

ينظم  وهو  المحلي.  الناتج  إجمالي  مثل  الكلية،  االقتصادية 

الدخل  وتوزيع  وتوليد  االقتصاد،  بناتج  المتعلقة  اإلحصاءات 

والخصوم  واألصول  المال  رأس  وتراكم  الناتج،  هذا  عن  الناشئ 

المالية، والميزانيات العمومية.

لعام  للحسابات  األوروبي  النظام  تحديث  سيتم   36-10

 2008 لعام  القومية  الحسابات  نظام  مع  يتسق  حتى   1995

ومتطلبات  السائدة  الظروف  على  التركيز  مع   ،(2008 SNA)
البيانات في االتحاد األوروبي.

3- المطبوعات

البيانات  إرسال  األوروبي  المركزي  البنك  يشترط   37-10

إبريل  )في  سنويا  مرتين  الحكومة  مالية  إلحصاءات  السنوية 

وأكتوبر(، إلى جانب التحديثات والمراجعات المرحلية. وتستخدم 

حول   3-6 إلى   1-6 من  الجداول  تحديث  في  البيانات  هذه 

قسم  في  اليورو  منطقة  في  العامة  للحكومة  المالي  الوضع 

المركزي  للبنك  الشهرية  النشرة  من  اليورو«  منطقة  »إحصاءات 

والجداول من 8-11  الجدولين 7-1 و2-7  إلى جانب  األوروبي، 

إلى 11-10 في الكتيب اإلحصائي15 الصادر عن البنك المركزي 

وأكتوبر  إبريل  في  المرسلة  البيانات  أيضا  وتُستخدم  األوروبي. 

العامة  للمالية  السنوي  التقرير  مثل  الداخلية  المطبوعات  في 

ومذكرة الخريف بشأن سياسة المالية العامة التي تحتوي على 

.)t+2 إلى عام t ( وتنبؤات مالية )من عامt-1 إحصاءات )حتى عام

سنوية  ربع  مجمالت  األوروبي  المركزي  البنك  ينشر   38-10

والدين،  والعجز،  والنفقات،  اإليرادات،  تشمل  اليورو  لمنطقة 

العامة  المالية  عمليات  نتيجة  بين  الفرق  لتسوية  والتعديالت 

)عجز/فائض( والتغير في رصيد الدين العام، وذلك في الجدولين 

النشرة  من  اليورو«  منطقة  »إحصاءات  قسم  في  و5-6   4-6

الشهرية للبنك المركزي األوروبي. وال تتضمن المبادئ التوجيهية 

إلحصاءات مالية الحكومة توفير بيانات ربع سنوية عن إحصاءات 

مالية الحكومة، بل يقوم يوروستات والدول األعضاء بإرسال هذه 

األوروبي.  المركزي  للبنك  ودية  بصورة  السنوية  ربع  البيانات 

األوروبي  المركزي  البنك  موقع  على  االحصائي  الكتيب  يتوافر     15

.http://www.ecb.europa.eu :اإللكتروني التالي

والمجمالت ربع السنوية للحسابات المالية وغير المالية لقطاع 

أساسية  بناء  كلبنة  تُستخدم  اليورو  العامة في منطقة  الحكومة 

عند إعداد الحسابات المتكاملة لمنطقة اليورو.

4- إحصاءات الدين

بين   1995 لعام  للحسابات  األوروبي  النظام  يميز   39-10

سبع فئات من األدوات المالية. وتصنف هذه األدوات وفقا لعوامل 

الفئات،  بهذه  بيان  يلي  وفيما  القانونية.  والخصائص  السيولة 

والرموز المستخدمة في بيانات الميزانية العمومية المالية وفقا 

للنظام األوروبي للحسابات لعام 1995:

• الذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة )AF.1(؛	

• العملة والودائع )AF.2(؛	

• األوراق المالية بخالف األسهم )AF.3(؛	

• القروض )AF.4(؛	

• األسهم وحصص رأس المال األخرى )AF.5(؛	

• احتياطيات التأمين الفنية )AF.6(؛	

• 	.)AF.7( الحسابات األخرى مستحقة القبض/الدفع

10-40 غالبا ما تستخدم مطبوعات البنك المركزي األوروبي 

مفهوم »إجراءات مواجهة العجز المفرط« أو »الدين وفقا لمعاهدة 

من  مزيد  وعلى  التعاريف  على  االطالع  ويمكن  ماستريخت«.16 

ألغراض  المستخدم  لتعريفه  وفقا  الدين  مفهوم  عن  المعلومات 

من  الخامس  الفصل  مرفق  في  المفرط  العجز  مواجهة  إجراءات 

هذا المرشد. 

الحكومة  مالية  إلحصاءات  التوجيهية  المبادئ   41-10

االستحقاق  وأجل  المالية  األدوات  عن  معلومات  تقديم  تقتضي 

األصلي، وأيضا عن حائزي األدوات، وفئة العملة، وأجل االستحقاق 

المتبقي.

والتغير  العجز  بين  الفرق  لتسوية  التعديالت   -5

في رصيد الدين العام

10-42 تتضمن المبادئ التوجيهية إلحصاءات مالية الحكومة 

بيانات عن العالقة بين العجز والدين وفقا لمعاهدة ماستريخت. 

والدين  الحكومي  العجز  مفهومي  بين  الوثيق  االرتباط  ورغم 

الحكومي، فإن التغير في مستوى الدين في أي سنة قد يكون أكبر 

أو أقل من العجز. والفرق بين التغير في الدين والعجز يُطلق عليه 

»التعديل لتسوية الفرق بين العجز والتغير في رصيد الدين العام« 

 .)SFA( والتدفقات«  األرصدة  بين  »الفرق  أعم،  بشكل  أو،   )DDA(

ويقيس الفرق بين العجز والدين العام الجزء من التغير في الدين 

16   يعرف »الدين وفقا لمعاهدة ماستريخت« أو »الدين ألغراض إجراءات 

المفرط  العجز  مواجهة  إجراءات  بروتوكول  في  المفرط«  العجز  مواجهة 

الئحة  في   1 المادة  من   )5( الفقرة  وفي  ماستريخت  بمعاهدة  الملحق 

اإلجمالي  الدين  مجموع  بأنه   2009/479 رقم   )EC( األوروبي  المجلس 

للحكومة العامة بالقيمة الظاهرية القائمة في نهاية السنة.
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الذي ال يتم رصده في بند العجز/الفائض )D9(. وإذا كانت عناصر 

الفرق بين العجز والدين العام سليمة، فإن الفرق بين التغير في 

الدين والعجز يتم تفسيره وال يثير المخاوف بشأن جودة البيانات. 

والفرق الموجب بين العجز والدين العام يعني أن الزيادة في الدين 

أما  الفائض.  الدين يقل عن  أن االنخفاض في  أو  العجز  تزيد عن 

االنخفاض في  أن  فيعني  العام  والدين  العجز  بين  السالب  الفرق 

الدين يقل عن الفائض أو أن الدين انخفض رغم وجود عجز.

إلى  العام  والدين  العجز  الفرق بين  10-43 يمكن تقسيم 

ثالثة أجزاء رئيسية:

• الجزء )أ( ـ المعامالت في األصول المالية الرئيسية؛	

• الجزء )ب( ـ وقت القيد واالختالفات األخرى؛	

• حجم 	 في  األخرى  والتغيرات  التقييم  آثار  ـ  )ج(  الجزء 

الدين.

المالية  األصول  في  المعامالت  ـ  )أ(  الجزء   44-10

ودائع  في  المعامالت  المثال،  سبيل  على  تضم،  ـ  الرئيسية 

وزارة المالية أو الوحدات الحكومية األخرى لدى البنك المركزي 

وغيره من المؤسسات المالية النقدية )MFIs(، وصافي اقتناء 

الضمان  صناديق  جانب  من  الحكومية  غير  المالية  األوراق 

مدفوعات  لتغطية  األصول  بتجميع  تقوم  )التي  االجتماعي 

األسهم  اقتناء  وصافي  المستقبل(،  في  التقاعدية  المعاشات 

التي تمتلكها الحكومة في الشركات العامة.

10-45 الجزء )ب( ـ وقت القيد واالختالفات األخرى ـ يمكن 

تقسيمه إلى الفئات التالية:

• االختالفات في وقت القيد؛	

• صافي المعامالت في المشتقات المالية؛	

• التفاوت اإلحصائي؛	

• التأمين 	 واحتياطيات  النقدي  الذهب  في  المعامالت 

الفنية.

10-46 تشير االختالفات في وقت القيد إلى االختالفات 

ووقت  مدفوعات  من  بها  يرتبط  وما  النفقات  قيد  وقت  بين 

للحكومة.  نقدية  تدفقات  من  بها  يرتبط  وما  اإليرادات  قيد 

اإلمدادات  تسليم  عند  النفقات  تقيد  المثال،  سبيل  فعلى 

مما يؤدي إلى زيادة العجز، رغم أن الحكومة قد تؤجل )وفقا 

الفعلية.  النقدية  المدفوعات  التعاقدية(  التسوية  لشروط 

بسبب  الحكومة  على  المستحقة  المالية  المطالبات  وتقيد 

هذا االختالف في التوقيت ضمن الحسابات األخرى مستحقة 

الدفع )F.7(. وال تشكل الحسابات األخرى مستحقة الدفع جزءا 

من الدين الحكومي حسب تعريفه المستخدم ألغراض إجراءات 

في  المستخدم  الدين  لتعريف  )خالفا  المفرط  العجز  مواجهة 

للعجز  مخفض  كبند  الضرائب  تقيد  وبالمثل،  المرشد(.  هذا 

في  تؤدى  قد  الضرائب  مدفوعات  أن  رغم  ربطها،  وقت  في 

وقت الحق. وتقيد هذه المدفوعات المتأخرة ضمن الحسابات 

األخرى مستحقة الدفع )F.7( في حسابات الحكومة. وقد تنشأ 

االختالفات األخرى في وقت القيد بسبب قيام االتحاد األوروبي 

بالرد المقدم أو المتأخر لألموال التي تنفقها الحكومات نيابة 

عنه.

قد   )F.34( المالية  المشتقات  في  المعامالت   47-10

ينشأ عنها مقبوضات نقدية، مما يخفض متطلبات االقتراض 

من  مزيد  على  الحصول  على  الحكومة  تجبر  أو  الحكومي17، 

القروض إذا ما نشأ عن تسوية عقود المبادلة قيمة سالبة. 

قيمة  بين  االختالف  هو  اإلحصائي  التفاوت   48-10

العجز مقيسا من واقع الحسابات غير المالية )B.9(، وقيمته 

تعاني  فعندما   .)B.9f( المالية  الحسابات  واقع  من  مقيسا 

أن  ينبغي  المالية،  غير  الحسابات  في  عجز  من  الحكومة 

القيمة: ألن  نفس  العامة  للحكومة  المالية  الحسابات  تعكس 

األصول  في  الزيادة  تتجاوز  أن  ينبغي  الخصوم  في  الزيادة 

المالية بقيمة العجز. ونظرا الستخدام مصادر بيانات مختلفة 

التي ينشأ عنها رصيد الحسابات غير  المعامالت  في قياس 

المالية ورصيد الحسابات المالية، ال يتساوى الرصيدان دائما.

واحتياطيات  النقدي  الذهب  في  المعامالت   49-10

منطقة  في  العامة  الحكومة  تجريها  التي  الفنية  التأمين 

اليورو غير ذات قيمة عادة.  

10-50 الجزء )ج(ـ  آثار التقييم والتغيرات األخرى في حجم 

الدين ـ يمكن تقسيمها إلى ثالث فئات:

• الفرق بين القيمة السوقية والقيمة الظاهرية؛	

• مكاسب وخسائر حيازة النقد األجنبي؛	

• التغيرات األخرى في حجم الدين.	

الدين  في  )والتغير  العامة  الحكومة  دين  يقيد   51-10

المالية  المعامالت  تقيد  بينما  الظاهرية،  بالقيمة  بالتالي( 

السوقية  بالقيمة   1995 لعام  للحسابات  األوروبي  النظام  في 

في  الفرق  هذا  ولتعويض  المستحقة(.  الفائدة  ذلك  في  )بما 

الفرق  يشمل  العام  والدين  العجز  بين  الفرق  فإن  التقييم، 

إال  التعديل  الظاهرية. وال يسري  والقيمة  السوقية  القيمة  بين 

على المعامالت ـ أي على القروض الجديدة والمبالغ المسددة 

الظاهرية  القيمة  عن  تختلف  بأسعار  الديون  مشتريات  أو 

القيمة  عن  تزيد  أو  تقل  بأسعار  واالستردادات  )اإلصدارات 

الظاهرية(.

المقوم بالعملة  العامة  الحكومة  10-52 ويتم تقييم دين 

األجنبية، ما لم يكن مغطى بعقود غطاء آجل، بأسعار الصرف 

تتغير  قد  وبالتالي  العمومية.  الميزانية  تاريخ  في  الجارية 

عجز  في  مقابل  تغير  أي  حدوث  دون  القائم  الدين  قيمة 

الدين بالعملة األجنبية  أو أي معامالت في  العامة،  الحكومة 

في فترة التداخل. وبالتالي تعد مكاسب وخسائر حيازة النقد 

والدين  العجز  بين  الفرق  عناصر  من  آخر  عنصرا  األجنبي 

العام. ويتم تقييم دين الحكومة العامة المغطى بعقود غطاء 

17   تعرف متطلبات االقتراض في هذا المرشد بأنها مجموع المعامالت 

مواجهة  إجراءات  )وألغراض  الدين  أدوات  شكل  تتخذ  التي  الخصوم  في 

والقروض،  والودائع،  العملة  في  الخصوم  هذه  تتمثل  المفرط،  العجز 

وسندات الدين(. 
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آجل بسعر الصرف المنصوص عليه في العقد اآلجل، والذي ال 

يتغير خالل مدة العقد.

بإعادة  المتعلقة  الدين  في  التغيرات  وتقيد   53-10

وتشمل:  الدين.  حجم  في  األخرى  التغيرات  في  التصنيف 

الحكومة  من  للوحدات  اإلحصائي  التصنيف  في  التغيرات 

إلى قطاع غير حكومي )أو العكس(. وبعد إعادة التصنيف، ال 

تصبح التزامات هذه الوحدات مدرجة ضمن الدين الحكومي، 

العامة.  الحكومة  تغير مقابل في عجز  أي  وذلك دون حدوث 

وقد يخفي هذا البند أيضا التفاوت اإلحصائي بين التدفقات 

المالية ورصيد الدين.

6- األعمال المنهجية األخرى

10-54 ينبغي أن تعكس بيانات إحصاءات مالية الحكومة 

النظام  تفسير  بشأن  يوروستات  اتخذها  التي  القرارات  أيضا 

األوروبي للحسابات لعام 1995 في حاالت محددة تشمل قطاع 

الحكومة العامة. وضمانا التساق عملية إعداد بيانات العجز 

إجراءات  يوروستات  وضع  األوروبي،  االتحاد  بلدان  في  والدين 

تصنيفها.  يُحسم  لم  التي  المعامالت  مع  للتعامل  واضحة 

يوروستات،  في  الخبراء  العمل  فرق  مع  مناقشات  فبعد 

باإلحصاءات  المعنية  اللجنة  مع  مشاورات  يوروستات  عقد 

 ،18)CMFB( المدفوعات  ميزان  وإحصاءات  والمالية  النقدية 

الوطنية  المركزية  البنوك  من  اإلحصائيين  كبار  تضم  التي 

والمعاهد الوطنية اإلحصائية. ثم اتخذ يوروستات قرارا نهائيا 

ما  وهو  بحتة،  فنية  لمعايير  وفقا  المعامالت  هذه  بشأن 

يمكن تطبيقه بعد ذلك على الحاالت المماثلة التي تنشأ في 

جميع البلدان األعضاء في االتحاد األوروبي. وتناقَش القرارات 

المعني  الدليل  في  التفصيل  من  بمزيد  الرئيسية  المنهجية 

بعجز الموازنة والدين الحكومي القائم على النظام األوروبي 
للحسابات لعام 1995 )»دليل العجز والدين«(.19

كرد  جاءت  التي  تلك  المناقشات  هذه  أمثلة  من   55-10

فعل لألزمة المالية العالمية 2008-2009 وانعكاساتها على 

والبنوك  األوروبية،  والحكومات  األوروبية،  المالية  المؤسسات 

تدابير  اتخذت  التي  العامة  السلطات  من  وغيرها  المركزية، 

لتحقيق االستقرار في األسواق المالية واالقتصاد بشكل عام. 

التأميم  مثل  تدابير  اتخاذ  الحكومة  عمليات  اقتضت  وقد 

و/أو  وشراء  الرسملة(،  )إعادة  األموال  رؤوس  وضخ  )الجزئي(، 

تبادل األصول المالية وتقديم الضمانات )على الودائع وعلى 

إصدارات البنوك لسندات الدين الجديدة وكذلك على اإلقراض 

بين البنوك(. وقد أثار ذلك عددا من األسئلة بشأن المحاسبة 

المعنية  اللجنة  أعضاء  بين  مناقشتها  تمت  التي  الحكومية 

النقدية والمالية وإحصاءات ميزان المدفوعات.  باإلحصاءات 

وقد انعكست نتيجة هذه المناقشات في توجيهات يوروستات 

.http://www.cmfb.org 18   راجع الموقع اإللكتروني

يوروستات  موقع  على  الحكومة  مالية  إحصاءات  قسم  في  يتوافر    19

.)http://www.epp.eurostat.ec.europa.eu( :اإللكتروني التالي

بشأن التسجيل اإلحصائي لتدخالت الحكومة لدعم المؤسسات 

المالية واألسواق المالية.

هاء - يوروستات

1- مقدمة ـ إجراءات مواجهة العجز المفرط وبرنامج 

نشر النظام األوروبي للحسابات لعام 1995

10-56 تنشر يوروستات بيانات الدين الحكومي20 التي يتم 

البلدان  األوروبي، وبعض  االتحاد  األعضاء في  الدول  جمعها من 

األوروبية األخرى، من خالل قناتين:

• جداول إخطار إجراءات مواجهة العجز المفرط؛	

• 	 1995 لعام  للحسابات  األوروبي  النظام  نشر  برنامج 

.)ESA95TP(

10-57 في إطار إجراءات مواجهة العجز المفرط )راجع ملحق 

األوروبي  االتحاد  األعضاء في  الدول  تلتزم كل  الخامس(،  الفصل 

الحكومي  والدين  الموازنة  عجز  عن  السنوية  بياناتها  بإبالغ 

كل  من  أكتوبر  من  واألول  إبريل  من  األول  قبل  يوروستات  إلى 

وعقب  السابقة.  األربعة  السنوات  عن  بيانات  تقديم  ويتم  عام. 

والدين  الموازنة  بيانات عجز  يوروستات  تنشر  التوضيح،  عملية 

الحكومي بعد ثالثة أسابيع من إبالغ الدول األعضاء.

في  األعضاء  للدول  القومية  الحسابات  إعداد  يتم   58-10

األوروبي  للنظام  وفقا  حدة،  على  بلد  كل  في  األوروبي  االتحاد 

للحسابات لعام 1995، من جانب المؤسسة اإلحصائية الوطنية 

أو )بصورة استثنائية( من جانب مؤسسة أخرى تحددها الحكومة 

)على سبيل المثال، البنك المركزي للبلد المعني(.

10-59 يقوم يوروستات بإعداد المجمالت األوروبية بشكل غير 

مباشر من خالل الجمع بين إسهامات الدول األعضاء. ولتنسيق 

البلدان  من  المبلَّغة  البيانات  بين  االتساق  ولتحقيق  العمل  هذا 

النظام  نشر  برنامج  إنشاء  تم  والتوقيت،  المحتوى  حيث  من 

لضمان  قانوني  أساس  على   1995 لعام  للحسابات  األوروبي 

للحسابات  السنوية  البيانات  النشر  برنامج  ويتضمن  االمتثال. 

العامة(،  الحكومة  ذلك  في  )بما  القطاع  حسب  مقسمة  المالية 

والبيانات السنوية وربع السنوية لحسابات القطاع غير المالي.

الدين  عن  السنوية  ربع  البيانات  من  كل  تُنشر   60-10

مواجهة  إجراءات  ألغراض  المستخدم  لتعريفه  )وفقا  الحكومي 

عن  سنوية  ربع  والبيانات  آنفا(  ورد  ما  راجع  المفرط،  العجز 

الحسابات المالية الحكومية على نحو منفصل.

2- استمارة استبيان الدين

10-61 إلى جانب جمع البيانات من خالل إجراءات مواجهة 

لعام  للحسابات  األوروبي  النظام  نشر  وبرنامج  المفرط  العجز 

1995، يطلق يوروستات استبيانا سنويا على أساس طوعي حول 

20   تُنشر هذه البيانات في موقع يوروستات على شبكة اإلنترنت وفي 

مطبوعات متعددة.



163

الفصل 10   ♦   عمل الهيئات الدولية

للدين  الرئيسية  الخصائص  جمع  بهدف  الحكومي  الدين  هيكل 

المثال،  سبيل  )على  األوروبي  االتحاد  في  األعضاء  البلدان  في 

البيانات  هذه  وتُنشر  العمالت(.  وهيكل  االستحقاق  آجال  هيكل 

في أوائل الخريف من كل عام، مع بيانات حتى السنة السابقة.

3- نشر إحصاءات الدين

المطبوعات  من  العديد  في  الدين  إحصاءات  تُنشر   62-10

الصادرة عن يوروستات:

• تُرسل 	 المفرط:  العجز  مواجهة  إجراءات  إخطار  جداول 

المفرط  العجز  مواجهة  بإجراءات  المتعلقة  البيانات 

ونهاية  مارس  نهاية  في  ـ  سنويا  مرتين  ليوروستات 

سبتمبر. وينبغي أن تكون هذه البيانات متسقة تماما مع 

عن  جمعها  يتم  التي  الحكومة  مالية  إحصاءات  بيانات 

طريق برنامج نشر النظام األوروبي للحسابات لعام 1995.

• بيانات 	 قاعدة  في  الحكومة  مالية  إحصاءات 

يوروستات:

• تتألف 	 التي  السنوية،  ربع  الحكومة  مالية  إحصاءات 

وبيانات  الحكومي  الدين  عن  سنوية  ربع  بيانات  من 

ربع سنوية عن الحسابات المالية للحكومة العامة؛

• من 	 تتألف  التي  الحكوميين،  والدين  العجز  بيانات 

عملة  حسب  والدين  الحكومي21،  الدين  هيكل  بيانات 

اإلصدار، وضمانات الدولة.

الحكومة  مالية  إلحصاءات  السنوية  الجداول  إعداد  يتم   63-10

الجداول  إعداد  ويتم  أكتوبر،  ونهاية  إبريل  نهاية  قرب  سنويا،  مرتين 

وتغطي  سنويا.  مرات  أربع  الحكومة  مالية  إلحصاءات  السنوية  ربع 

العجز/ الحكومية،  والنفقات  اإليرادات  متكامل،  بشكل  الجداول،  هذه 

والتدفقات  والخصوم،  المالية  األصول  في  المعامالت  الفائض، 

والميزانيات  والخصوم،  المالية  األصول  في  األخرى  االقتصادية 

العمومية المالية. وتبين الجداول بيانات كل دولة من الدول األعضاء 

وأيضا كنسبة  الوطنية  العملة  بماليين وحدات  األوروبي  االتحاد  في 

مئوية من إجمالي الناتج المحلي، و)بالنسبة للبيانات ربع السنوية( 

وتستند  مقارن.  سنوي  ربع  أساس  على  السابقة  السنة  نمو  معدالت 

الجداول إلى التعاريف التي تم وضعها إلحصاءات مالية الحكومة في 

البسيطة عن إحصاءات  النواحي  وبالتالي تختلف في بعض  أوروبا 

مالية الحكومة المبلَّغة إلى صندوق النقد الدولي الذي يقوم بنشرها.

4- المنهجية

الحكومي  والدين  الموازنة  عجز  بيانات  تستند   64-10

األوروبي  للنظام  المنهجية  القواعد  إلى  األوروبي  االتحاد  في 

البيانات  تعاريف  بعض  جانب  إلى   ،1995 لعام  للحسابات 

المتعلقة بإجراءات مواجهة العجز المفرط. ويهدف الدليل المعني 

األوروبي  النظام  على  القائم  الحكومي  والدين  الموازنة  بعجز 

النظام  هذا  تطبيق  في  المساعدة  إلى   1995 لعام  للحسابات 

21   يعاد تقسيم هذه البيانات إلى بيانات عن دين الحكومة المركزية، 

ودين الدولة ودين الحكومة المحلية، ودين صناديق الضمان االجتماعي.

الدليل  يعد  وال  الحكومي.  والدين  الموازنة  عجز  حساب  بغرض 

عمال ملزمًا بحكم القانون، بل يقدم التفسير والتوجيه المقبولين 

الدليل  استكمال  تم  وقد  األوروبية.22  والبلدان  ليوروستات  عادة 

األصلي بفصول جديدة بمرور الوقت.23  

التوجيهية  المبادئ  من  مزيدا  التالية  األدلة  تقدم   65-10

الدول  التي تستخدمها  المفاهيمية ووصفا للمصادر واألساليب 
األعضاء في الواقع العملي في إعداد بيانات الحكومة:24

• المالية 	 الحسابات  إعداد  وأساليب  بمصادر  المعني  الدليل 

وفقا للنظام األوروبي للحسابات لعام 1995، الطبعة الثانية؛

• الدليل المعني بمصادر وأساليب إعداد وتصنيف إحصاءات 	

وظائف الحكومة )COFOG(؛

• والمساهمات 	 الضرائب  بيانات  بإعداد  المعني  الدليل 

االجتماعية على أساس ربع سنوي؛

• دليل إعداد الحسابات غير المالية ربع السنوية للحكومة 	

العامة؛

• المالية 	 الحسابات  إعداد  وأساليب  بمصادر  المعني  الدليل 

ربع السنوية للحكومة العامة.

المتعلقة  التالية  الوثائق  بنشر  أيضا  يوروستات  يقوم   66-10

بالمنهجية:

• الحكومة: 	 مالية  إحصاءات  بشأن  المتخذة  القرارات 

إرشادية  توجيهات  تقدم  التي  القرارات  يوروستات  ينشر 

التي  أو  المعامالت،  من  معينة  أنواع  بشأن تسجيل  للبلدان 

تعالج حاالت محددة شديدة التعقيد )راجع الفقرتين 54-10 

و55-10(.

• مذكرة إرشادية بشأن القواعد المحاسبية في إجراءات 	

الحكومة:  مالية  وإحصاءات  المفرط  العجز  مواجهة 

والدليل   1995 لعام  للحسابات  األوروبي  النظام  جانب  إلى 

النظام  القائم على  الموازنة والدين الحكومي  المعني بعجز 

أحيانا  يوروستات  ينشر   ،1995 لعام  للحسابات  األوروبي 

مذكرات توجيهية بشأن قضايا محددة.

• هذه 	 تصف  المفرط:  العجز  مواجهة  إجراءات  كشوف 

من  دولة  كل  تستخدمها  التي  واألساليب  المصادر  الوثائق 

إجراءات  عن  المبلَّغة  البيانات  إعداد  في  األعضاء  الدول 

مواجهة العجز المفرط.

• رسائل المشورة للدول األعضاء: يقدم يوروستات المشورة 	

الثنائية للبلدان األعضاء في االتحاد األوروبي عند طلبها في 

حاالت محددة، ويتم نشر الرسائل المتبادلة.

22   في حالة تناقض المبادئ التوجيهية للدليل المعني بعجز الموازنة 

والدين الحكومي مع المبادئ التوجيهية للنظام األوروبي للحسابات لعام 

1995، تعد الثانية-  وهي إحدى اللوائح األوروبية -  هي المرجع الرئيسي.  

بها  تقوم  التي  التوريق  عمليات  التالية:  الفصول  إضافة  تمت     23

الممولة  التقاعد  نظم  وتصنيف  األموال؛  رؤوس  وضخ  العامة؛  الحكومة 

واحدة  دفعة  تسدد  التي  والمبالغ  الحكومي؛  التمويل  على  وتأثيرها 

للحكومة في سياق تحويل التزامات المعاشات التقاعدية؛ والعقود طويلة 

األجل بين الوحدات الحكومية والشركاء غير الحكوميين.

بينما  الحكومي،  الدين  إحصاءات  بإعداد  مباشرة  بعضها  يرتبط     24

يرتبط البعض اآلخر بقواعد بيانات أخرى إلحصاءات مالية الحكومة.
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10-67 يمكن االطالع على هذه المعلومات في الصفحات 

الوصول  يمكن  التي  الحكومة  مالية  إلحصاءات  اإللكترونية 

إليها من موقع يوروستات الرئيسي على شبكة اإلنترنت.

و - صندوق النقد الدولي

أعمال  جدول  بتنفيذ  الدولي  النقد  صندوق  يقوم   68-10

متعدد الجوانب عن دين القطاع العام، يشمل ما يلي:

• وتقديم 	 اإلحصائية  والمعايير  المنهجية  وضع 

ونشر  تطبيقها،  والتدريب في مجال  الفنية  المساعدة 

اإلحصاءات، وتقييم التزام البلدان بالمعايير؛

• إدراج تحليل استمرارية القدرة على تحمل الدين ضمن 	

أعمال الرقابة الذي يمارسها الصندوق25؛

• إدارة 	 مجال  في  والتدريب  الفنية  المساعدة  تقديم 

الدين، وتغطية جوانب اإلدارة المالية العامة إلى جانب 

الدين،  وعمليات  الدين،  وهيكل  المؤسسية،  الترتيبات 

المال،  رأس  أسواق  وتطوير  التمويل،  واستراتيجية 

وإعادة هيكلة الدين.

1- اإلحصاءات

أ- المنهجية

10-69 صندوق النقد الدولي مسؤول ـ بالتعاون غالبا مع 

المقبولة  اإلرشادات  أو  األدلة  توفير  عن  ـ  أخرى  دولية  هيئات 
دوليا في المجاالت اإلحصائية التالية:26

• القطاع الخارجي؛	

• مالية الحكومة؛	

• المجالين النقدي والمالي؛	

• الحسابات القومية واألسعار.	

10-70 تتوافق األدلة أو اإلرشادات، قدر اإلمكان، مع أحدث 

إصدارات نظام الحسابات القومية.

25   الرقابة هي أحد الجوانب األساسية في مسؤوليات الصندوق المتعلقة 

بالتزاماتها  لوفائها  ضمانا  األعضاء  بلدانه  سياسات  على  باإلشراف 

هي  الصندوق  تأسيس  واتفاقية  الصندوق.  تأسيس  اتفاقية  في  الواردة 

معاهدة دولية تحدد أغراض الصندوق، ومبادئه، وهيكله المالي.

26   تتناول كل هذه المنهجيات اإلحصائية دين القطاع العام، أو بعض 

مكوناته، بطريقة أو أخرى. 

ب- معايير ومواثيق البيانات 

معايير  وضع  على  الدولي  النقد  صندوق  عمل  بدأ   71-10

المؤقتة  اللجنة  وافقت  عندما   ،1995 أكتوبر  في  البيانات  نشر 

)اآلن اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية (IMFC)( على قيام 

األعضاء في نشر  البلدان  بها  الصندوق بوضع معايير تسترشد 

المعايير  هذه  وتتألف  للجمهور.  والمالية  االقتصادية  بياناتها 

الذي   ،)GDDS( البيانات  لنشر  العام  النظام  مستويين:  من 

يمكن تطبيقه على كل البلدان األعضاء في الصندوق، والمعيار 

األعضاء  البلدان  إلرشاد   ،)SDDS( البيانات  لنشر  الخاص 

إلى  أو تسعى  الدولية  المال  إلى أسواق رأس  النفاذ  القادرة على 

النفاذ إليها. ويغطي المستويان إحصاءات الدين الحكومي.

نشر  لمعايير  اإللكترونية  اللوحة  أُنشئت   72-10

البيانات )DSBB(27 التي يديرها صندوق النقد الدولي لتسترشد 

للجمهور.  والمالية  االقتصادية  البيانات  تقديم  في  البلدان  بها 

المعيار  من  لكل  اإللكترونية  المواقع  إلى  الدخول  اللوحة  وتتيح 

والموقع  البيانات،  لنشر  العام  والنظام  البيانات،  لنشر  الخاص 

.)DQRS( المرجعي لجودة البيانات

• المعيار الخاص لنشر البيانات في عام 1996 	 أُنشئ   

إلرشاد البلدان األعضاء القادرة على النفاذ إلى أسواق رأس 

المال الدولية، أو تسعى إلى النفاذ إليها، في نشر البيانات 

االقتصادية والمالية للجمهور. ويوفر الموقع اإللكتروني28 

للمعيار معلومات تتعلق بالبيانات االقتصادية والمالية 

التي تنشرها البلدان األعضاء المشتركة في المعيار.

•    أُنشئ النظام العام لنشر البيانات في عام 1997 إلرشاد 	

ومالية  اقتصادية  ببيانات  الجمهور  تزويد  في  البلدان 

ـ ديمغرافية شاملة وموثوقة ومتاحة لالطالع  واجتماعية 

للنظام29  اإللكتروني  الموقع  ويتيح  المناسب.  الوقت  في 

معلومات تتعلق بالبيانات التي تنتجها وتنشرها البلدان 

البلدان األعضاء  المعيار. وتشترك  المشتركة في  األعضاء 

في الصندوق في النظام العام لنشر البيانات على أساس 

ـ خصائص  أبعاد  أربعة  إلى  النظام  طوعي. ويستند إطار 

والموضوعيةـ  العام  لالطالع  واإلتاحة  والجودة  البيانات 

ويهدف إلى تقديم إرشاد بشأن التطوير الشامل للبيانات 

االقتصادية الكلية، والمالية، واالجتماعية ـ الديمغرافية.

•  يتيح الموقع المرجعي لجودة البياناتDQRS( 30(، الذي 	

الحصول  البيانات،  لجودة  المشترك  الفهم  لتعزيز  أُنشئ 

المجال ويحتوي على مجموعة  على مساهمات في هذا 

المتعلقة  المصادر  من  وغيرها  المقاالت،  من  مختارة 

بقضايا جودة البيانات.

.http://dsbb.imf.org 27   راجع الموقع اإللكتروني

http://dsbb.imf.org/Pages/SDDS/Over- اإللكتروني  الموقع  راجع     28

.view.aspx
http://dsbb.imf.org/Pages/GDDS/Wha- 29   راجع الموقع اإللكتروني

.tIsGDDS.aspx
http://dsbb.imf.org/Pages/DQRS/ اإللكتروني  الموقع  راجع     30

.DQAF.aspx



165

الفصل 10   ♦   عمل الهيئات الدولية

مراعاة  تقارير  أيضا  الدولي  النقد  صندوق  يعد   73-10

المعايير والمواثيق )ROSCs(، التي تلخص مدى مراعاة البلدان 

نشر  المتعارف عليها دوليا، ومنها  والمواثيق  المعايير  لبعض 

البيانات. ويتم إعداد ونشر التقارير التي تلخص مراعاة البلدان 

لهذه المعايير بناء على طلب البلد العضو. وتُستخدم هذه التقارير 

للمساعدة في رفع مستوى المناقشات التي تُجريها المؤسسات 

بشأن السياسات مع السلطات الوطنية، والقطاع الخاص )بما في 

ذلك من جانب هيئات التصنيف( لتقييم المخاطر.

البيانات  وحدة  تستند  اإلحصاءات،  ألغراض   74-10

إطار  إلى  والمواثيق  المعايير  مراعاة  تقارير  ضمن  النموذجية 

تقييم جودة البيانات )DQAF(، حسبما يرد في الموقع المرجعي 

لجودة البيانات. ويعد إطار تقييم جودة البيانات إطارا متكامال 

من  هيكل  باستخدام  البيانات  جودة  تقييم  فيه  يجري  ومرنا 

اإلحصائية،  والعمليات  المؤسسية،  البيئات  يشمل  أجزاء  ستة 

وخصائص المنتجات اإلحصائية.

ج- مطبوعة إحصاءات مالية الحكومة

تتضمن  التي  الحكومة،  مالية  إحصاءات  تُنشر   75-10

إحصاءات الدين، في الكتاب السنوي إلحصاءات مالية الحكومة 

وفي  الدولي  النقد  صندوق  عن  الصادر   (GFS Yearbook)
وفي   .(IFS) الدولية  المالية  اإلحصاءات  عن  الشهرية  التقارير 

مالية  إحصاءات  لدليل  وفقا  البيانات  تُعرض  المطبوعتين، 

.(GFSM) الحكومة

الحكومة  مالية  السنوي إلحصاءات  الكتاب  10-76 يحتوي 

العامة، وقطاعاته  الحكومة  على إحصاءات سنوية تغطي قطاع 

الفرعية، في البلدان األعضاء. ويُنشر الكتاب السنوي إلحصاءات 

مالية الحكومة في نسخة مطبوعة وعلى قرص مدمج. والكتاب 

العالمية إلحصاءات  الزمنية  السالسل  السنوي هو مجموعة من 

المالية العامة التفصيلية القابلة للمقارنة بين البلدان، وهو يعد 

من واقع البيانات المرسلة من البلدان األعضاء. وينسق يوروستات 

عمليات إرسال البيانات من العديد من البلدان األوروبية لخفض 

المقارنة  إمكانية  وتتحقق  أعضائه.  على  يقع  الذي  اإلبالغ  عبء 

مالية  إحصاءات  دليل  إطار  استخدام   طريق  عن  البلدان  بين 

صندوق  ويدعم  المرسلة.  البيانات  كافة  معالجة  في  الحكومة 

النقد الدولي منهجية دليل إحصاءات مالية الحكومة، وبالتالي، 

عن  الحكومة  مالية  إلحصاءات  السنوي  الكتاب  بيانات  نشر 

بين  البيانات  اتساق  لضمان  والتدريب  الفنية  المساعدة  طريق 

البلدان )راجع أدناه(.

مالية  عن  وتواترا  حداثة  أكثر  إحصاءات  وتتوافر   77-10

ذلك  في  )بما  شهور(  ثالثة  كل  و/أو  شهرية  )أي  الحكومة 

الذي  الدولية  المالية  اإلحصاءات  تقرير  في  الدين(  إحصاءات 

خالف  وعلى  اإلنترنت.  شبكة  وعلى  مطبوعة  نسخة  في  يُنشر 

إلى  يهدف  الذي  الحكومة  مالية  إلحصاءات  السنوي  الكتاب 

بشكل  الفرعية  وقطاعاتها  العامة  الحكومة  عمليات  رصد 

الدولية،  المالية  اإلحصاءات  تقرير  بيانات  تغطي  ال  منفصل، 

في بعض الحاالت، إال الحكومة المركزية أو الحكومة المركزية 

المدرجة في الموازنة )أي بدون المكونات أو صناديق الضمان 

الحكومة  الموازنة(. وتُعرض إحصاءات مالية  االجتماعي خارج 

تقرير  في  الحكومة  مالية  إحصاءات  وفقلدليل  تعد  التي 

الدليل.  من  تواترا  أكثر  تقرير  وهو  الدولية  المالية  اإلحصاءات 

تكون  ال  البلدان،  بين  المؤسسية  التغطية  الختالف  نظرا  لكن 

إحصاءاتها قابلة للمقارنة دائما بينها.  

الدولي  النقد  اإلحصاءات في صندوق  إدارة  وتتعاون   78-10

أيضا مع البنك الدولي في جمع ونشر إحصاءات الدين الخارجي 

وإحصاءات دين القطاع العام )راجع البنك الدولي الحقا في هذا 

الفصل(.

إعداد  مجال  في  والتدريب  الفنية  المساعدة  د- 

إحصاءات مالية الحكومة

في  الفنية  المساعدة  الدولي  النقد  صندوق  يقدم   79-10

أيضا  تغطي  )التي  الحكومة  إعداد إحصاءات مالية  مجال 

التدريبية  الدورات  تعززها  الجهود  وهذه  الدين(.  إحصاءات 

األعضاء  البلدان  لمسؤولي  المقدمة  التطبيقية  والحلقات 

ذلك  في  بما  وتطبيقاتها،  اإلحصائية  المنهجيات  مجال  في 

إحصاءات دين القطاع العام.31 وإلى جانب ذلك، يقدم صندوق 

النقد الدولي معلومات عن البيانات والموضوعات اإلحصائية 
عن طريق موقعه على شبكة اإلنترنت.32

10-80 وتهدف المساعدة الفنية إلى تحسين عمليات جمع 

وإعداد ونشر اإلحصاءات الرسمية. فإلى جانب توفير تقييمات 

تتعلق بالدقة والتغطية وحسن التوقيت، تقدم البعثات الفنية 

في  وتساعد  العمل،  أثناء  التدريب  غالبا  المجاالت  كل  في 

التصنيف  لتيسير  الجدولية  واللوحات  اإلبالغ  نماذج  تصميم 

الصحيح، وتضع خطط عمل قصيرة ومتوسطة األجل لتحسين 

خاصا  اهتماما  البعثات  تولي  وقد  اإلحصائية.  اإلجراءات 

بمتطلبات  االلتزام  إلى  الرامية  في جهودها  البلدان  لمساعدة 

المعيار الخاص لنشر البيانات أو النظام العام لنشر البيانات.

هي  الفنية  المساعدة  لتقديم  الرئيسية  الوسيلة   81-10

خبراء  بها  يقوم  التي  األجل  قصيرة  الواحد  القطاع  بعثات 

الصندوق والخبراء المعينين من الخارج. ويوفد الصندوق أيضا 

تقييمات  تقدم  التي  القطاعات  متعددة  اإلحصاءات  بعثات 

والمنهجيات،  المؤسسية،  الترتيبات  لتعزيز  وتوصيات شاملة 

وممارسات الجمع واإلعداد في المجاالت الرئيسية إلحصاءات 

القضايا  مع  بالتعامل  البعثات  هذه  وتقوم  الكلي.  االقتصاد 

المتسقة للبيانات  المعالجة  المتعلقة بكل قطاع، والنظر في 

وترتيبات التنسيق بين القطاعات، وتقديم خطط العمل قصيرة 

والدورات  الفنية  المساعدة  عن  المعلومات  من  مزيد  على  لالطالع     31

التدريبية التي يقدمها الصندوق، يرجى االتصال بمدير إدارة اإلحصاءات، 

المتحدة  الواليات   ،20431 العاصمة،  واشنطن  الدولي،  النقد  صندوق  في 

األمريكية.

.http://www.imf.org/external/data.htm 32   راجع الموقع اإللكتروني
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بعثات  ذلك  في  بما  اإلحصاءات،  لتحسين  األجل  ومتوسطة 

المتابعة في المجاالت المثيرة لالهتمام في الوقت الحالي.

10-82 ويقدم صندوق النقد الدولي أيضا الدورات التدريبية 

في  اإلحصائية  المنهجيات  مجال  في  التطبيقية  والحلقات 

وفي  العاصمة،  واشنطن  في  الدولي  النقد  صندوق  معهد 

التدريبية  الدورات  وتتراوح مدد هذه  اإلقليمية.  التدريب  مراكز 

وتتضمن،  أسابيع  ستة  إلى  أسبوع  من  التطبيقية  والحلقات 

والتمارين  والمناقشات  المحاضرات  من  سلسلة  عام،  بوجه 

العملية ودراسات الحالة. وخالل المحاضرات، تتاح للمشاركين 

فرصة مناقشة المشكالت التي واجهتهم بالفعل أثناء عملهم 

في بلدانهم.

2- الرقابة على دين القطاع العام وإدارته

اإلصالحات  بفعالية  الدولي  النقد  صندوق  يدعم   83-10

الفعالة لدين  البلدان األعضاء في مجال اإلدارة  التي تجريها 

المسارات:  من  متنوعة  مجموعة  خالل  من  العام  القطاع 

الرقابة، والمساعدة الفنية، والتدريب.

أ- الرقابة

10-84 في إطار الرقابة الثنائية، ينصب تركيز االهتمام، 

عند االقتضاء، على استمرارية القدرة على تحمل الدين )راجع 

وهياكل  الدين،  وتكوين  المرشد(،  هذا  من  التاسع  الفصل 

الدين، واستراتيجيات الدين، وأسواق الدين، ومؤسسات الدين، 

الالزمة  المعلومات  توفير  بغرض  وذلك  الدين،  وإحصاءات 

لمشاورات المادة الرابعة33 التي يجريها صندوق النقد الدولي 

في البلدان األعضاء. وإلى جانب ذلك، يمكن أن تتضمن برامج 

الدين، وهو ما يعد  إدارة  القدرة على  الصندوق جهودا لتعزيز 

بشأن  الجديدة  الصندوق  سياسة  تطبيق  في  مهما  عامال 

حدود الدين. وتتضمن، في كثير من األحيان، أيضا القضايا 

المتعلقة بإدارة الدين وأسواق الدين من خالل برنامج تقييم 

صندوق  بين  مشترك  برنامج  وهو   ،)FSAP( المالي  القطاع 

النقد الدولي والبنك الدولي.

رصد  يجري  األطراف،  متعددة  الرقابة  سياق  في   85-10

أهم التطورات في أسواق الدين والتحديات الراهنة في مجال 

إدارة الدين من خالل:

• مع 	 العام  الدين  مديري  لمنتدى  السنوية  المناقشات 

القطاع الخاص بشأن سوق رأس المال المقترض؛

• التغطية المنتظمة في تقرير االستقرار المالي العالمي.	

33   مشاورات المادة الرابعة هي مناقشات شاملة منتظمة )تُعقد سنويا 

األعضاء  البلدان  وممثلي  الدولي  النقد  صندوق  خبراء  بين  العادة(  في 

المناقشات  هذه  وتستند  والمالية.  االقتصادية  سياساتها  حول  المنفردة 

عام  في  )وتعديالتها  الصندوق  تأسيس  اتفاقية  من  الرابعة  المادة  إلى 

سياسات  على  الدقيقة  الرقابة  الصندوق  بممارسة  تقضي  والتي   )1978

أسعار الصرف في كل بلد من بلدانه األعضاء.

ب- المساعدة الفنية والتدريب في مجال إدارة دين 

القطاع العام

الفنية  المساعدة  الدولي  النقد  صندوق  يقدم   86-10

نظم  باستثناء  العام،  القطاع  دين  إدارة  جوانب  جميع  في 

دين  إدارة  أُطر  على  الفنية  المساعدة  هذه  وتركز  البيانات. 

واإلحصائية  القانونية  الجوانب  جانب  إلى  العام34،  القطاع 

)راجع بند الجوانب اإلحصائية الوارد آنفا(.

10-87 معظم المساعدة الفنية تتم في شكل بعثات يرأسها 

خبراء الصندوق ويمكن أن تضم خبراء خارجيين من البنوك 

يتم  وأحيانا  الدين.  إدارة  ومكاتب  المالية  ووزارات  المركزية 

تعيين خبراء في مجال إدارة الديون في فرادى البلدان. ويمكن 

للمساعدة  اإلقليمية  المراكز  من  العديد  في  أيضا  تعيينهم 

أكثر  مشاركة  أجل  من   )RTACs( للصندوق  التابعة  الفنية 

تفاعال، وأحيانا يتم تكليف خبراء الديون بمشروعات إقليمية 

محددة.

وحلقات  تدريبية  دورات  أيضا  الصندوق  ويقدم   88-10

واشنطن  في  الدولي  النقد  صندوق  معهد  في  تطبيقية 

مع  وباالشتراك  اإلقليمية،  التدريب  مراكز  وفي  العاصمة، 

الهيئات  جانب  إلى  الفنية،  للمساعدة  اإلقليمية  المراكز 

متعددة األطراف األخرى، ومنها البنك الدولي، وذلك في مجال 

التي   35)MTDS( األجل  متوسطة  الدين  إدارة  استراتيجية 

وتُقدم  الدولي.  البنك  مع  باالشتراك  مؤخرا  الصندوق  أطلقها 

الدورات على أساس اختياري في مجال الترتيبات المؤسسية 

إلدارة الدين، وإدارة مخاطر حافظة الدين، ووضع استراتيجية 

الدين وتنفيذها.

1- اإلطار الكلي إلدارة دين القطاع العام

مجال  في  المشورة  الدولي  النقد  صندوق  يقدم   89-10

السياسات، والمساعدة الفنية، والتدريب على اإلطار التشغيلي 

به  يقوم  الذي  العمل  وهذا  العام.  القطاع  دين  إلدارة  الكلي 

الصندوق: 

• والتحليالت 	 الفنية  للمشورة  مرجعية  نقطة  يمثل 

وأنشطة  والخصوم،  الديون  إدارة  بعمليات  المتعلقة 

الكلية  المخاطر  وإدارة  وااللتزامات،  األصول  إدارة 

للميزانية العمومية، وإعادة هيكلة الدين؛

• إلدارة 	 التوجيهية  »المبادئ  في  ورد  بما  يسترشد 

البنك  مع  باالشتراك  وضعها  تم  التي  العام«36  الدين 

حافظة  في  المخاطر  ومقاييس  الدين،  استراتيجية  ذلك  في  بما    34

وتطوير  والمالي،  النقدي  واالستقرار  الدين  استقرار  بين  والتفاعل  الدين، 

أسواق الدين، وعمليات إدارة االلتزامات.

مناقشة  على  لالطالع  المرشد  هذا  من  التاسع  الفصل  راجع     35

الستراتيجية الدين متوسطة األجل.

 http://www.imf.org/external/np/mae/اإللكتروني الموقع  راجع     36

pdebt/2000/eng/index.htm.
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الفصل 10   ♦   عمل الهيئات الدولية

السندات  أسواق  »كتيب عن تطوير  إلى جانب  الدولي، 
الحكومية«.37

الكلي إلدارة  اإلطار  التي يشملها  القضايا  تتمثل   90-10

دين القطاع العام فيما يلي:

• اإلطار المؤسسي إلدارة الدين؛	

• استراتيجية إدارة الدين )بما في ذلك مقاييس مخاطر 	

حافظة الدين، واستراتيجية اإلصدار والتمويل، واختيار 

أدوات التمويل، والنفاذ إلى أسواق رأس المال الدولية(؛

• تطوير أسواق الدين؛	

• عمليات إدارة الخصوم )بما في ذلك إعادة هيكلة الدين 	

وعالقات الدائنين(؛

• إدارة األصول والخصوم )ALM( )بما في ذلك التنسيق 	

شبه  المخاطر  وإدارة  وتحديد  االحتياطيات  إدارة  مع 

السيادية والمحتملة(.

في  األعضاء  البلدان  مساعدة  إلى  العمل  هذا  ويهدف 

العمومية  للميزانيات  المالية  النزاهة  على  الحفاظ 

السياسات  لروابط  السليم  الدمج  وضمان  السيادية، 

مخاطر  إدارة  نطاق  وتوسيع  الدين،  استراتيجيات  في 

الميزانيات العمومية السيادية.

شامال  تقييما  عادة  الفنية  المساعدة  تتضمن   91-10

ومتعمقا لإلطار الكلي إلدارة دين القطاع العام وتطوير أسواق 

الدين. ويمتد ذلك من تقييم مدى مالءمة أهداف إدارة الدين، 

استراتيجية  تقييم  إلى  القانوني،  وإطارها  تغطيتها،  ونطاق 

إدارة الدين وعمليات الدين. وغالبا ما يخضع اإلطار المؤسسي 

للتعديل مع تطور وظيفة إدارة الدين، في كثير من األحيان من 

وظيفة متكاملة مع عمليات السوق المفتوحة للبنك المركزي 

أو  العامة  المالية  أكثر تداخال مع عمليات  للدين  إلى مكتب 

إلى مكتب مستقل.38 وتهدف المساعدة الفنية في هذا المجال 

لوظيفة  المؤسسي  اإلطار  دعم  كيفية  تحديد  إلى  أساسا 

وتقديم  تطورها،  يُتوقع  عندما  األمثل  النحو  على  الدين  إدارة 

التنسيق مع  يمثل  الصدد،  الشأن. وفي هذا  المشورة في هذا 

الوظائف األخرى )النقدية، والمالية العامة، وتخطيط واختيار 

المشروعات( أمرا في غاية األهمية.

في  المساعدة  تقديم  هو  أساسي  عنصر  هناك   92-10

 )MTDS( تصميم وتنفيذ استراتيجية إدارة الدين متوسطة األجل

الدين  إدارة  استراتيجية  أدوات  »مجموعة  استخدام  خالل  من 

http://www.imf.org/external/pubs/cat/ اإللكتروني  الموقع  راجع     37

longres.cfm?sk=15114.0.
38   يتناول الفصل السادس من هذا المرشد الوظائف الرئيسية لمكتب 

إدارة الدين.

متوسطة األجل« التي تم وضعها باالشتراك مع البنك الدولي.39 

مع  بالتعاون  الدولي،  والبنك  الدولي  النقد  صندوق  قام  فقد 

بإيفاد  الفنية،  المساعدة  مجال  في  اآلخرين  الدوليين  الشركاء 

بعثات مشتركة إلى البلدان النامية والصاعدة. ويركز اإلطار على 

إيجاد أفضل مفاضلة بين تكاليف ومخاطر استراتيجيات الدين 

االستراتيجيات  هذه  مكونات  بأهمية  االعتراف  يزداد  المختلفة: 

كعامل أساسي في تجنب التوقف عن السداد، مما يحافظ على 

استمرارية القدرة على تحمل الدين وسداده.

الطلب  لتعزيز  أساسيا  أمرا  الدين  سوق  تطوير  يمثل   93-10

القوي على دين القطاع العام وتحفيز تطوير القطاع المالي الخاص. 

وعادة ما تُقدم المساعدة الفنية في هذا العنصر من عناصر إدارة 

الدين في سياق استراتيجية شاملة إلدارة الدين، وأيضا على أساس 

مستقل. وتتضمن الموضوعات التي تغطيها هذه المساعدة الفنية 

ما يلي:

• ذلك 	 في  )بما  والثانوية  األولية  المال  رأس  أسواق  تطوير 

األولية،  السوق  وسطاء  وشبكات  المحلية،  الحكومة  مزادات 

ونظم الدفع، وقاعدة المستثمرين في سندات الدين(؛

• تقديم المشورة للجهات التي تُصدر السندات للمرة األولى؛	

• التنسيق بين إدارة الدين واإلدارة النقدية. 	

10-94 تركز المساعدة أيضا على التفاعل بين سوق رأس المال 

ودين القطاع العام ضمن عملية اإلدارة المعتادة للدين )على سبيل 

المثال من خالل عمليات إعادة الشراء، ومبادالت الدين، واإلصدارات 

الدين.  لحافظة  أساسية  هيكلة  إعادة  عملية  ضمن  أو  القياسية(، 

الطارئة،  الحاالت  في  المساعدة  تقديم  يمكن  الثانية  الحالة  وفي 

يدعمه صندوق  اقتصادي  برنامج  ذلك في سياق  يكون  ما  وعادة 

النقد الدولي إلعادة الوضع االقتصادي إلى مسار قابل لالستمرار.

 )ALM( 10-95 ويتم التركيز أيضا على إدارة األصول والخصوم

ذات  النماذج  وإعداد  واألصول  الدين  حوافظ  تحليل  إلى  استنادا 

الصلة، باستخدام أحدث األدوات. ويتمثل الهدف في تعزيز القدرات 

واألصول،  للدين  األمثل  التكوين  وتعزيز  المخاطر،  إدارة  مجال  في 

وتحديد عمليات إدارة الدين واألصول التي تساهم في تحقيق ذلك.

2- اإلطار المالي إلدارة دين القطاع العام

10-96 يقدم صندوق النقد الدولي المساعدة الفنية في جوانب 

وفي  العام،  القطاع  دين  بإدارة  المتعلقة  العامة  المالية  سياسة 

مجال اإلدارة المالية العامة بوجه عام )التي تشكل فيها إدارة الدين 

المالية  األنشطة  ضمن  دمجها  يجب  التي  المهمة  المكونات  أحد 

المساعدة  تشملها  التي  الموضوعات  وتتضمن  األخرى(.  العامة 

الفنية ما يلي:

39   تشتمل مجموعة أدوات استراتيجية إدارة الدين متوسطة األجل على 

جانب  إلى  تحليلية،  جدولية  ولوحة  القُطْرية،  للسلطات  توجيهية  مذكرة 

http://www.imf.org/external/ دليل المستخدم. راجع الموقع اإللكتروني

pp/longres.aspx?id=4326.
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• تحمل 	 على  القدرة  واستمرارية  العامة  المالية  استمرارية 

المالية  استراتيجية  وضع  سياق  في  وتحديدا  الدين؛ 

العامة متوسطة األجل؛

• اُطر المالية العامة متوسطة األجل وقواعد المالية العامة 	

)بما في ذلك قواعد الدين(؛

• إدارة مخاطر المالية العامة؛	

• تنسيق إدارة النقدية وإدارة الدين؛	

• وظائف الخزانة بوجه عام؛	

• الجوانب المؤسسية لإلصالحات المالية العامة.	

10-97 يقدم صندوق النقد الدولي المشورة بشأن تصميم أُطر 

المالية العامة لتحديد مساري العجز والدين، وبشأن االستراتيجية 

المالئمة لضمان استمرارية القدرة على تحمل الدين. 

تغطي  المرشد،  هذا  من  التاسع  الفصل  في  يرد  كما   98-10

المشورة أيضا تحديد وإدارة االلتزامات االحتمالية ومخاطر المالية 

العامة  المالية  مخاطر  بشأن  المشورة  وتؤثر  أعم.  بوجه  العامة 

السيادية  العمومية  الميزانيات  إعداد  طريقة  على  كبيرا  تأثيرا 

تكلفة  تغطية  ويمكن  وإدارتها.  الدين  حافظة  فهم  كيفية  وعلى 

لديون  الحكومية  الضمانات  مثل  المباشرة،  المحتملة  المخاطر 

تسجيل  رسوم  بفرض  المركزية،  دون  الحكومة  ديون  أو  الشركات 

مخاطر  تحليل  يتعذر  وقد  المقدمة.  الضمانات  على  ورسوم 

المثال،  سبيل  على  تتضمن،  ألنها  الضمنية؛  العامة  المالية 

 Moral( أخالقي  خطر  عنها  ينجم  التي  الحكومية  الضمانات 

المشاريع  في  االنكشاف  ومخاطر  المركزية  للحكومة   )Hazard
الحكومية مثل الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

10-99 تُقدَّم المساعدة الفنية في كافة جوانب إدارة وتخطيط 

تدفقات النقدية، وأحد الجوانب المهمة هو عالقتها بإدارة حافظة 

الدين. وتتمثل أكبر التدفقات الداخلة إلى الخزانة والخارجة منها 

فمتى  الدين.  وخدمة  الدين  بجمع  المتعلقة  التدفقات  في  غالبا 

دقيقة  النقدية  لتدفقات  تقديراتها  أن  من  واثقة  الحكومة  كانت 

بشكل كاف، تصبح في وضع أفضل للجوء الى العمليات قصيرة 

لمواجهة  المالية  األوراق  وسوق  المال  سوق  في  الالزمة  األجل 

الفائض أو العجز النقدي بكفاءة. وتحتاج كل هذه العمليات إلى 

تنسيق كامل.

10-100 تشمل المساعدة الفنية في مجال إصالح الترتيبات 

المؤسسية في القطاع العام إنشاء مكاتب إدارة الدين ووحدات إدارة 

التنفيذية،  الوزارات  ومع  المالية،  وزارات  مع  وعالقاتها  النقدية، 

والبنوك المركزية، والقطاع المالي، واألسواق.

الميدان  في  والتنمية  التعاون  منظمة  ز- 

االقتصادي 

الميدان  في  والتنمية  التعاون  منظمة  تنتج   101-10

االقتصادي مجموعتين رئيسيتين من البيانات تحتويان على 

يتم  التي  األولى،  والمجموعة  الحكومي.  الدين  عن  معلومات 

إنتاجها تحت رعاية الفرقة العاملة المعنية بإدارة دين القطاع 

العام )WPDM(، تتعلق بدين الحكومة المركزية وتحتوي على 

دين  أدوات  من  محددة  مجموعة  عن  ونوعية  كمية  معلومات 

الحكومة المركزية. والمجموعة الثانية، التي يتم إنتاجها تحت 

 ،)WPFS( المالية  باإلحصاءات  المعنية  العاملة  الفرقة  رعاية 

تقابل مجموعة من الميزانيات العمومية المالية )ضمن نظام 

الحسابات القومية(. وتحتوي هذه الميزانيات العمومية المالية 

على معلومات عن خصوم )وديون( الحكومة العامة وقطاعاتها 

الفرعية، مصنفة حسب األدوات المالية. واللجنة األم للفرقتين 

العاملتين هي اللجنة المعنية باألسواق المالية.

المركزية في  الحكومة  المرتبطة بدين  1- األنشطة 

منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي

أ- خلفية

10-102 من خالل الفرقة العاملة المعنية بإدارة دين القطاع 

االقتصادي  الميدان  في  والتنمية  التعاون  منظمة  توفر  العام، 

في  السياسات  وقضايا  الفنية  القضايا  بشأن  موثوقة  معلومات 

مجال إدارة الدين العام وأسواق األوراق المالية الحكومية. والهدف 

حول  عملي  منتدى  توفير  هو  العاملة  للفرقة  األول  الرئيسي 

من  األولى  والركيزة  المنظمة.  في  الدين  مديري  لكبار  السياسات 

العاملة  الفرقة  التي وضعتها  األجل  االستراتيجية متوسطة  ركائز 

هي تعزيز هذا المنهج العملي. 

القطاع  دين  بإدارة  المعنية  العاملة  الفرقة  قامت   103-10

الفرصة  الحكومي  الدين  مديري  كبار  بمنح  إنشائها،  منذ  العام، 

لتبادل أفكارهم وخبراتهم بصراحة وبصفة غير رسمية في مجال 

وتحقيقا  الحكومية.  المالية  األوراق  وأسواق  الحكومي  الدين  إدارة 

لهذه الغاية، يحتوي جدول أعمال االجتماع السنوي للفرقة العاملة 

السريعة  للتطورات  دقيق  رصد  على  أيضا(  العالمية  )ومنتدياتها 

في سياسات وأسواق الدين الحكومي. ولذلك، ركزت الفرقة العاملة 

على طائفة واسعة من الموضوعات، بما في ذلك القضايا الملحة 

أدوات  تكاليف  فعالية  مثل  الحكومي  الدين  بسياسات  المعنية 

الدين الحكومي، واستخدام النظم اإللكترونية، وتنظيم مكاتب إدارة 

األصول/ إدارة  في   )DMs( الدين  مديري  ودور   ،)DMOs( الدين 

الثروات السيادية، وقياس أداء مكاتب إدارة الدين، وأساليب البيع 

المالية  األوراق  في  والثانوية  األولية  األسواق  وتنظيم  الجديدة، 

وتنظيم  المخاطر،  إدارة  مجال  في  المحرز  والتقدم  الحكومية، 

إدارة النقدية، ودور المشتقات، ودور مديري الدين في تقييم وإدارة 

االلتزامات االحتمالية.

فريدة وموثوقة  إعداد مجموعة  أمكن  الطريقة،  10-104 وبهذه 

مجاالت  من  الخاص  المجال  هذا  في  المعلومات  من  وحديثة 

للفرقة  الثاني  الرئيسي  والهدف  الحكومية.  والسياسات  النشاط 

كان  متى  صياغة،  هو  العام  القطاع  دين  بإدارة  المعنية  العاملة 

ذلك ممكنا ومهما، أفضل الممارسات استنادا إلى المناقشات التي 

تُجرى بين مديري الدين في منظمة التعاون والتنمية في الميدان 

االقتصادي في هذا المجال عالي التخصص من مجاالت السياسة 

الحكومية. فعلى مدار العقد الماضي، حققت الفرقة العاملة مكانة 

دولية فريدة في المجتمع الدولي لمديري الدين، في حين أسفرت 
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أنشطتها عن استحداث مجموعة من أفضل الممارسات التي تعد، 

ركائز  الثانية من  والركيزة  عالمية.  بمثابة معايير  الواقع،  بحكم 

هي  العاملة  الفرقة  وضعتها  التي  األجل  متوسطة  االستراتيجية 

ونشرها  الممارسات  أفضل  من  المجموعة  هذه  تطوير  مواصلة 

بكفاءة لفئة من الجمهور على مستوى العالم.

المتعلقة  الممارسات  أفضل  عن  معلومات  تبادل  تم   105-10

الدين  سوق  عمليات  جانب  إلى  الحكومي  الدين  إدارة  بسياسة 

األولية والثانوية مع مديري الدين من اقتصادات األسواق الصاعدة. 

دين  بإدارة  المعنية  العاملة  الفرقة  بدأت  الغاية،  لهذه  وتحقيقا 

القطاع العام في عام 1990 حوارا حول السياسات مع بلدان »التحول 

االقتصادي«، وفي وقت الحق، مع األسواق الصاعدة في العديد من 

أصبحت  لذلك،  ونتيجة  والعالمية.40  اإلقليمية  السياسة  منتديات 

العاملة في غاية األهمية  الفرقة  أعدتها  التي  المعلومات  مجموعة 

لمديري الدين وغيرهم من صناع السياسات المالية من اقتصادات 

والهدف  وتنفيذها.  السياسات  تصميم  عند  الصاعدة  األسواق 

الرئيسي الثالث للفرقة العاملة هو تبادل هذه المعلومات مع صناع 

السياسات من أسواق الدين الصاعدة عن طريق المنتديات العالمية 

المخصصة التي تنظمها الفرقة العاملة حول السياسات وعن طريق 

برامج التواصل أيضا. ففي المنتديات العالمية، يجري مديرو الدين 

العام من منطقة منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي 

نظرائهم  مع  المنظمة  وسياسات  ممارسات  حول  شاملة  مناقشات 

المنتدى  اجتماعات  وتعد  المنظمة.  في  األعضاء  غير  البلدان  من 

التي  للموضوعات  شاملة  متابعة  مناقشات  إلجراء  فرصة  بمثابة 

ناقشتها الفرقة العاملة المعنية بإدارة دين القطاع العام. وبالتالي 

التي  األجل  متوسطة  االستراتيجية  ركائز  من  الثالثة  الركيزة  فإن 

العالمين  المنتديين  وتبسيط  تعزيز  هي  العاملة  الفرقة  وضعتها 

الحاليين.41 ومن المتوقع أيضا تعميق وتوسيع نطاق العالقات مع 

مديري الدين من البلدان غير األعضاء في المنظمة ومع المنظمات 

متعددة األطراف األخرى ذات الصلة.

10-106 تقوم منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي 

بإعداد ونشر بيانات دين الحكومة المركزية في البلدان األعضاء في 

المنظمة وبيانات دين الحكومة المركزية في البلدان اإلفريقية.42 

ب- الكتاب السنوي اإلحصائي لدين الحكومة المركزية 

في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي

الحكومة  لدين  اإلحصائي  السنوي  الكتاب   107-10

الميدان  في  والتنمية  التعاون  منظمة  بلدان  في  المركزية 

الميدان  في  والتنمية  التعاون  منظمة  أنشأت  المثال،  سبيل  على    40

مع  بالتعاون  الصاعدة،  األسواق  في  العام  الدين  إدارة  شبكة  االقتصادي 

وزارة الخزانة اإليطالية. وتتيح هذه الشبكة إمكانية الحصول عبر اإلنترنت 

بإدارة  المعنية  العاملة  الفرقة  أعدتها  التي  المعلومات  مجموعة  على 

الجوانب  كافة  في  الممارسات  وأفضل  التجارب  حول  العام  القطاع  دين 

http://www. المتعلقة بإدارة دين القطاع العام. راجع الموقع اإللكتروني 

publicdebtnet.org/public/.
التعاون  منظمة  بين  المشترك  السنوي  المنتدى  هما  المنتديان    41

الدولي  النقد  وصندوق  الدولي  والبنك  االقتصادي  الميدان  في  والتنمية 

حول أسواق السندات العالمية، والمنتدى العالمي السنوي لمنظمة التعاون 

والتنمية في الميدان االقتصادي حول إدارة الدين العام.

www.oecd.org/daf/publicdebtmanage- اإللكتروني  الموقع  راجع     42

.ment

شاملة  مجموعة  على  تحتوي  سنوية  نشرة  هو  االقتصادي 

من البيانات عن دين الحكومة المركزية في البلدان األعضاء 

في منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي. ويهدف 

العام  األمين  مسؤولية  على  يُنشر  الذي  السنوي،  الكتاب 

للمستخدمين  التحليلية  االحتياجات  تلبية  إلى  للمنظمة، 

مثل صناع السياسات، وخبراء إدارة الدين، ومحللي السوق.

البيانات اإللكترونية األساسية  المطبوعة وقاعدة  10-108 تركز 

على ما يلي:

•  توفير معلومات كمية شاملة عن أدوات الدين القابلة للتداول 	

في  المركزية  الحكومة  عن  الصادرة  للتداول  القابلة  وغير 

الميدان  في  والتنمية  التعاون  منظمة  في  األعضاء  البلدان 

االقتصادي؛

• عرض احتياجات الحكومات لالقتراض بغرض تمويل عجز 	

موازناتها، بهدف تلبية االحتياجات التحليلية للمستخدمين 

السوق.  الدين، ومحللي  إدارة  السياسات، وخبراء  مثل صناع 

لدين  اإلحصائي  السنوي  الكتاب  فإن  تحديدا  أكثر  وبشكل 

منظمة  بلدان  عن  معلومات  يتضمن  المركزية  الحكومة 

التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي حول ما يلي:

• المبالغ القائمة مصنفة حسب األداة؛	

• القابلة 	 الدين  ألدوات  والصافية  اإلجمالية  اإلصدارات 

الحكومة  عن  الصادرة  للتداول  القابلة  وغير  للتداول 

المركزية مصنفة حسب األداة؛

• استحقاق 	 تاريخ  حتى  المتبقية  الفترة  ومتوسط  المدة 

الدين المحلي والخارجي واإلجمالي؛

• )مقيم 	 المستثمر  نوع  حسب  مصنفة  القائمة  المبالغ 

وغير مقيم(.

الدين  أدوات  على  البيانات  تغطية  نطاق  ويقتصر   109-10

الواليات  حكومات  دين  ويستبعد  المركزية  الحكومة43  عن  الصادرة 

االجتماعي.  الضمان  صناديق  جانب  إلى  المحلية،  والحكومات 

وتُستخدم المفاهيم التالية:

•  األدوات القابلة للتداول، وهي تتألف من أدوات سوق المال 	

)أدوات  والسندات  وغيرها(،  التجارية  واألوراق  الخزانة،  )أذون 

سندات  إلى  تصنيفها  يعاد  التي  الثابت،  العائد  ذات  الدخل 

قصيرة ومتوسطة وطويلة األجل، والسندات المربوطة بمؤشر، 

األخرى( مع  والسندات  المتغير،  العائد  ذات  اإلذنية  والسندات 

تفاصيل عن أجل استحقاق السندات طويلة األجل والسندات 

أخرى،  معلومات  توفير  أيضا  ويتم  بمؤشر.  المربوطة 

غير  حيازة  في  للتداول  القابلة  الدين  أدوات  إجمالي  هي: 

بالعملة  للتداول  القابلة  الدين  أدوات  وإجمالي  المقيمين، 

الدين  أدوات  استحقاق  ألجل  المرجح  والمتوسط  األجنبية، 

المؤسسية  الوحدات  بأنه  الفرعي  المركزية  الحكومة  قطاع  يعرف     43

التي تتألف منها الحكومة المركزية باإلضافة إلى المؤسسات غير الهادفة 

بصورة  وتمولها  المركزية  الحكومة  عليها  تسيطر  التي   )NPIs( للربح 

الوحدات  جميع  على  الضرائب  فرض  سلطة  المركزية  وللحكومة  أساسية. 

المقيمة وغير المقيمة التي تمارس أنشطة اقتصادية في البلد المعني. 
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القابلة للتداول، والمتوسط المرجح لعائد أدوات الدين القابلة 

للتداول.

•  األدوات غير القابلة للتداول، وهي تتألف من سندات 	

االدخار واألدوات األخرى غير القابلة للتداول.

• الحكومة 	 دين  أدوات  مدة  في  تتمثل  وهي  المدة،   

ماكولي  لطريقة  وفقا  حسابها  يمكن  والتي  المركزية 

)Macauly( أو طريقة المدة المعدلة. 

• الفترة المتبقية حتى تاريخ االستحقاق، هي الفترة 	

انتهاء  أو  المالية  األداة  استرداد  تاريخ  المتبقية حتى 

البلدان،  معظم  في  االستحقاق،  آجال  وهيكل  مدتها. 

هو أجل االستحقاق المتبقي، أي المدة المتبقية حتى 

سبعة  في  لكنه  سدادها.  أو  األداة  مدة  انتهاء  تاريخ 

وكوريا  لإلصدارات،  بالنسبة  واليابان  )إيطاليا  بلدان 

والمكسيك وبولندا، والبرتغال والجمهورية السلوفاكية(، 

الدقيقة  التعاريف  وترد  األصلي،  االستحقاق  أجل  هو 

في المذكرات المنهجية.

• أي 	 المعامالت،  تسجيل  قيمة  وهي  االسمية،  القيمة   

القيمة التي تستحق للدائن على المدين في أي لحظة 

ألي  توضيح  المنهجية  المذكرات  في  ويرد  زمنية، 

اختالف في القيمة عن القيمة االسمية.

10-110 تُستَمد اإلحصاءات من مصادر وطنية استنادا إلى 

استبيان يعد تحت رعاية الفرقة العاملة المعنية بإدارة دين 

الميدان  في  والتنمية  التعاون  لمنظمة  التابعة  العام  القطاع 

إلى  أمكن،  والتعاريف، حيثما  المفاهيم  وتستند  االقتصادي. 

بيانات  عرض  ويتم   .1993 لعام  القومية  الحسابات  نظام 

المقارنة بين  لتيسير  إطار معياري شامل  البلدان في  فرادى 

البلدان.

المصاحبة،  القُطرية  السياسة  مذكرات  تصف   111-10

من  بلد  كل  في  الدين  أدوات  تفاصيل  الوصفية،  البيانات 

البلدان وتوفر معلومات عن اإلطار المؤسسي والتنظيمي إلى 

جانب أساليب بيع أدوات الدين.

وتُعرض   1980 عام  من  بدءا  البيانات  تتوافر   112-10

إجمالي  من  وكنسبة  األمريكي،  وبالدوالر  الوطنية،  بالعملة 

الناتج المحلي للسنة المالية ذات الصلة. وتُستبعد المشتقات 

المالية، ما لم يُذكر خالف ذلك في المذكرات القُطرية.

الحكومة  لدين  اإلحصائي  السنوي  الكتاب  ج- 

المركزية في البلدان اإلفريقية

الحكومة  لدين  اإلحصائي  السنوي  الكتاب   113-10

تصدرها  سنوية  مطبوعة  هو  اإلفريقية  البلدان  في  المركزية 

وتوفر  االقتصادي  الميدان  في  والتنمية  التعاون  منظمة 

البلدان  في  المركزية  الحكومة  دين  أدوات  عن  معلومات 

يُنشر على مسؤولية  الذي  السنوي،  الكتاب  اإلفريقية. ويهدف 

التحليلية  االحتياجات  تلبية  إلى  للمنظمة  العام  األمين 

الدين،  إدارة  وخبراء  السياسات،  صناع  مثل  للمستخدمين 

ومحللي السوق.

كمية  معلومات  توفير  على  المطبوعة  تركز   114-10

البلدان  في  المركزية  الحكومة  دين  أدوات  عن  شاملة 

وقاعدة  المطبوعة،  في  الواردة  البيانات  وتتوافر  اإلفريقية. 

بالعملة  وتُعرض   2003 عام  من  بدءا  األساسية،  البيانات 

الوطنية، وباليورو عن السنوات المالية ذات الصلة. والكتاب 

البلدان  في  المركزية  الحكومة  لدين  اإلحصائي  السنوي 

اإلفريقية يوفر معلومات عن البلدان اإلفريقية حول ما يلي:

• المبالغ القائمة من أدوات الدين القابلة للتداول وغير 	

القابلة للتداول؛

• تراكم وخفض أدوات الدين القابلة للتداول وغير القابلة 	

للتداول الصادرة عن الحكومة المركزية؛

• وإعادة تسعير 	 استحقاق  تاريخ  المتبقية حتى  الفترة 

أدوات الدين القابلة للتداول وغير القابلة للتداول؛

• ملكية أدوات الدين القابلة للتداول بالعملة المحلية؛ 	

• 	 )YTM( أسعار الفائدة )العائد حتى تاريخ االستحقاق

في األسواق الثانوية(.

10-115 لذلك، يقتصر نطاق تغطية البيانات على أدوات 

القروض  جانب  إلى  المركزية،  الحكومة  عن  الصادرة  الدين 

المقدمة  ميسرة  بشروط  والقروض  والمتعددة  الثنائية 

حكومات  دين  البيانات  وتستبعد  المركزية.  للحكومة 

الواليات والحكومات المحلية، إلى جانب صناديق الضمان 

االجتماعي.

10-116 البلدان التي تشملها المطبوعة، حتى عام 2010، 

والمغرب  ومالوي  ومدغشقر  وكينيا  والكاميرون  أنغوال  هي 

وتنزانيا  إفريقيا  وجنوب  ونيجيريا  وناميبيا  وموزمبيق 

وتونس وأوغندا وزامبيا.

استنادا  اإلحصاءات من مصادر وطنية  تُستمد   117-10

إلى استبيان يعد تحت رعاية منظمة التعاون والتنمية في 

حيثما  والتعاريف،  المفاهيم  وتستند  االقتصادي.  الميدان 

أمكن، إلى نظام الحسابات القومية لعام 1993. ويتم عرض 

لتيسير  شامل  معياري  إطار  في  البلدان  فرادى  بيانات 

المقارنة بين البلدان.

تفاصيل  تصف  المصاحبة  السياسة  مذكرات   118-10

عن  معلومات  وتوفر  البلدان  من  بلد  كل  في  الدين  أدوات 

األولية  األسواق  جانب  إلى  والتنظيمي  المؤسسي  اإلطار 

والثانوية ألدوات الدين. وتعد مكاتب إدارة الدين في البلدان 

للبيانات  بالنسبة  للمعلومات  الرئيسي  المصدر  اإلفريقية 

المتعلقة باألدوات والسياسات.
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الفصل 10   ♦   عمل الهيئات الدولية

العمومية  بالميزانيات  المرتبطة  األنشطة   -2

)SNA ،المالية )نظام الحسابات القومية

أ- خلفية

باإلحصاءات  المعنية  العاملة  الفرقة  تسهم   119-10

المالية في تحقيق هدف منظمة التعاون والتنمية في الميدان 

في  المالية  النظم  معلومات  تعميق  في  المتمثل  االقتصادي 

االقتصاد  بين  للتفاعالت  أفضل  فهم  وتقديم  األعضاء  بلدانها 

وتقوم  االقتصادات.  هذه  في  المالية  واألنشطة  الحقيقي 

والمعلومات  المالية  اإلحصاءات  بمتابعة جمع  العاملة  الفرقة 

المنهجية، بما في ذلك الميزانيات العمومية المالية التي تمثل 

جزءا من عملية تسلسل الحسابات في نظام الحسابات القومية.

ب- دين الحكومة العامة وقطاعاتها الفرعية

10-120  وكقاعدة عامة فإن القيود في نظام الحسابات 

من  معينة  أنواع  إجراء  ألغراض  لكن  موحدة.  ليست  القومية 

يكون  قد   ،)S13( العامة  الحكومة  لقطاع  التحليالت، ال سيما 

المالية  العمومية  فالميزانيات  األهمية.  غاية  في  التوحيد44 

االقتصادي  الميدان  في  والتنمية  التعاون  منظمة  بلدان  في 

تسجل مراكز أرصدة األصول المالية والخصوم لدى القطاعات 

المؤسسية )ومنها قطاع الحكومة العامة وقطاعاتها الفرعية( 

على أساس موحد وغير موحد.

10- 121 تستخدم المفاهيم التالية:45

• مؤسسية 	 وحدات  من  تتألف  المؤسسية  القطاعات 

الحكومة  منها  رئيسية،  فئات  خمس  إلى  مقسمة 

قطاعات  إلى  تقسيمها  يُعاد  التي   )S13( العامة 

وتشكل   .)S1313، وS1314 و   ،S1312 و   ،S1311( فرعية 

 ،)S1( االقتصاد  مجموع  قطاع  الخمسة  الفئات  هذه 

قطاع  المقيمة  غير  المؤسسية  الوحدات  تشكل  بينما 

.)S2( العالم الخارجي

• كيانات 	 من  يتألف   )S13( العامة  الحكومة  قطاع 

تتمثل  أنشطة  وتمول  تدير  التي  العامة  الحكومة 

السوقية  غير  والخدمات  السلع  توفير  في  أساسا 

جانب  إلى  الجماعي،  أو  الفردي  االستهالك  بغرض 

عليها  تسيطر  التي  للربح  الهادفة  غير  المؤسسات 

والجزء  رئيسي.  بشكل  وتمولها  الحكومية  الوحدات 

أو  مقابل  بدون  يقدم  الوحدات  هذه  ناتج  من  األكبر 

بأسعار ليس لها داللة اقتصادية. ويعاد تقسيم قطاع 

 ،)S1311( إلى الحكومة المركزية )S13( الحكومة العامة

 ،)S1313( والحكومة المحلية ،)S1312( وحكومة الوالية

.)S1314( وصناديق الضمان االجتماعي

44   ينطوي التوحيد على حذف المعامالت ومراكز األرصدة بين الوحدات 

التي تنتمي إلى نفس القطاع  أو القطاع الفرعي المؤسسي. 

45   تستند كل المفاهيم والتعاريف إلى نظام الحسابات القومية لعام 

1993، رغم اتساق العديد منها مع نظام الحسابات القومية لعام 2008.

• مراكز األرصدة تتمثل في قيمة األصول المالية والخصوم 	

العمومية  الميزانيات  وتتضمن  معينة.  زمنية  نقطة  في 

المالية أيضا بندا موازنا، هو صافي القيمة المالية )راجع 

الفصل الثالث من هذا المرشد(.

• من 	 فئات  سبع  إلى  تُقسم  والخصوم  المالية  األصول 

األدوات، تٌقسم معظمها إلى فئات فرعية، وذلك استنادا إلى 

 ،)F.1( الخاصة  السحب  وحقوق  النقدي  الذهب  سيولتها: 

 ،)F.3( واألوراق المالية بخالف األسهم ،)F.2( والعملة والودائع

 ،)F.5( واألسهم وحصص رأس المال األخرى ،)F.4( والقروض

األخرى  والحسابات   ،)F.6( الفنية  التأمين  واحتياطيات 

مقابل،  خصم  أصل  ولكل   .)F.7( القبض/الدفع  مستحقة 

.)F.1( باستثناء الذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة

• الخصوم 	 كل  يغطي  العامة  للحكومة  اإلجمالي  الدين 

 ،AF.7 األداة  إلى    AF.2 األداة  من  األجل(  وطويلة  )قصيرة 

 )S13( العامة  الحكومة  قطاع  مؤسسات  لجميع  بالنسبة 

الواليات  وحكومات  المركزية  الحكومة  تتضمن  التي 

الضمان  صناديق  قطاع  جانب  إلى  المحلية،  والحكومات 

االجتماعي الفرعي. ويغطي الدين اإلجمالي المستحق على 

المركزية  الحكومة  قطاع  خصوم  كافة  المركزية  الحكومة 

.)S1311( الفرعي

• األصول 	 أرصدة  مراكز  تُحذف  الموحدة،  الحسابات  في 

القطاع  لنفس  الفرعية  القطاعات  بين  والخصوم  المالية 

وتعكس  الفرعي.  القطاع  لنفس  المؤسسية  الوحدات  وبين 

لمختلف  المالي  المركز  أفضل  بشكل  الحسابات  هذه 

الجهات االقتصادية المعنية.

• يتسق التقييم مع المبادئ العامة للتقييم الواردة في نظام 	

حال  في  الجارية  السوق  بأسعار  أي،  القومية،  الحسابات 

وكذلك،  مالية منظمة.  أسواق  في  بانتظام  االوراق  تداول  تم 

تُعطى األصول المالية والخصوم نفس القيم في الميزانيات 

العمومية سواء كانت مدرجة ضمن األصول أو الخصوم.

التعاون  10-122 استنادا إلى االستبيان المشترك بين منظمة 

اإلحصاءات  تُستمد  االقتصادي/يوروستات،  الميدان  في  والتنمية 

المركزية ومكاتب اإلحصاءات  البنوك  من مصادر وطنية، وتحديدا 

المالية  العمومية  الميزانيات  اإلحصاءات  هذه  وتشمل  الوطنية. 

الميدان  التعاون والتنمية في  البلدان األعضاء في منظمة  لجميع 

االقتصادي.

ح- أمانة نادي باريس

جماعية  جدولة  إعادة  إجراءات  باريس  نادي  وضع   123-10

عندما  الماضي،  القرن  خمسينات  منذ  الرسمية  الثنائية  للديون 

منظمة  هو  والنادي  الثنائيين.  الدائنين  من  ذلك  األرجنتين  طلبت 

البلدان  من  )وغالبيتها  الدائنة  البلدان  من  مكونة  مخصصة 

االقتصادي(  الميدان  في  والتنمية  التعاون  منظمة  في  األعضاء 

بائتمانات  المتعلقة  الديون  أعباء  تخفيف  لطلبات  تستجيب 

التصدير المضمونة والقروض الثنائية بين الحكومات.
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الديون  هيكلة  إعادة  عمليات  اآلن  وتجري   124-10

باريس  نادي  في  األعضاء  الرسميين  للدائنين  المستحقة 

في  روسيا عضوا  أصبحت  منذ  النادي، وخصوصا  من خالل 

النادي في عام 1997. وعادة ما تُعاد هيكلة الديون المستحقة 

أما  التجارية.  المصارف  اتحادات  التجارية من خالل  للبنوك 

المستحقة  والديون  عليها  المؤمن  غير  الموردين  ائتمانات 

لحكومات بلدان غير أعضاء في نادي باريس فتعاد هيكلتها 

عادة من خالل المفاوضات الثنائية.

1- نادي باريس

10-125 نادي باريس هو مجموعة غير رسمية من البلدان 

الدائنة. ولقد أنشأت وزارة الخزانة الفرنسية أمانة دائمة، يرأسها 

البلدان  عن  نيابة  باريس  نادي  إدارة  تتولى  كبير،  مسؤول 

الدائنة األخرى. وهناك 19 عضوا دائما؛ كما يجوز دعوة البلدان 

الدائنة غير األعضاء للمشاركة في اجتماعات46 معالجة دين 

مطالبات  البلدان  لهذه  يستحق  كان  إذا  المدينة  البلدان  أحد 

كبيرة على ذلك البلد. ويعقد النادي اجتماعا كل شهر تقريبا 

في باريس إما لمناقشة قضايا الديون بين األعضاء الدائنين 

أو إلعادة جدولة ديون بلد مدين معين.  

الديون  تواجه صعوبات في خدمة  التي  البلدان   126-10

المستحقة للدائنين الثنائيين الرسميين تتصل برئيس نادي 

المعتاد  وفي  ديونها.  أعباء  تخفيف  في  النظر  لطلب  باريس 

طلب  في  النظر  على  الشهري  اجتماعهم  في  الدائنون  يوافق 

البلد المعني، شريطة وضع برنامج للتصحيح يدعمه صندوق 

الجدولة.  إعادة  تتطلب  للتمويل  حاجة  ووجود  الدولي  النقد 

وعادة ما يتم التوصل إلى اتفاق من خالل مفاوضات مباشرة 

قليل  عدد  هناك  كان  إذا  المراسلة  طريق  عن  أو  لوجه  وجها 

نوعين  »معالجة«  باريس  لنادي  ويمكن  الدائنين.  من  جدا 

على  المضمونة(  أو  عليها  )المتعاقد  المستحقة  الديون  من 

الدائنة  للبلدان  المدين  البلد  في  العام  القطاع  و/أو  الحكومة 

المضمونة  التصدير  ائتمانات   )1( المعنية:  مؤسساتها  أو 

الدائنة  البلدان  ممثلو  ويحدد  الثنائية.  القروض  و)2(  رسميا 

التي سيتم خاللها تخفيف  الفترة  األعضاء في نادي باريس 

أعباء الديون )وتعرف باسم فترة توحيد الديون(، والديون التي 

الجارية،  االستحقاق  آجال  ذات  )الديون  االتفاق  سيشملها 

إعادة جدولتها(،  التي سبقت  الديون  المتأخرات، وربما  وربما 

وشروط سداد الدين الموحد )فترة السماح وفترة السداد(.

من  نوعين  إجراء  باريس  لنادي  ويمكن   127-10

»المعالجة«:

الدائمين  األعضاء  غير  من  التالية  البلدان  شاركت   ،2010 عام  في     46

أبوظبي  )إمارة  باريس:  نادي  اتفاقيات  بعض  في  دائنة  بلدانا  بوصفها 

والمغرب  والمكسيك  والكويت  وإسرائيل  وكوريا  والبرازيل  واألرجنتين 

ونيوزيلندا والبرتغال وجنوب إفريقيا وترينيداد وتوباغو وتركيا.

• سداد 	 مدفوعات  معالجة  وتشمل  التدفقات  معالجة 

استحقاقها  موعد  يحل  التي  المقررة  والفائدة  األصل 

أثناء فترة معينة؛ 

• معالجة األرصدة وتشمل معالجة أصل الدين المستحق 	

بالكامل في تاريخ معين، بالنسبة للبلدان التي لديها 

سجل أداء جيد لدى نادي باريس إذا كان ذلك من شأنه 

ضمان وضع حد لعملية إعادة الجدولة.

اتفاق إطاري  10-128 تسفر مفاوضات نادي باريس عن 

متعدد األطراف )ويطلق عليه اسم المحضر المتفق عليه(، يجب 

أن يتبعه اتفاقات تنفيذية ثنائية مع كل هيئة دائنة. وال يتم 

)المعروفة  جدولتها  المعاد  الديون  على  الفائدة  سعر  تحديد 

بفائدة تأجيل السداد( في االتفاق اإلطاري بل يُتفق عليها في 

مفاوضات ثنائية على نحو يعكس أسعار السوق.

سوف  الديون،  أعباء  تخفيف  عملية  بداية  في   129-10

تحدد البلدان الدائنة األعضاء في نادي باريس »تاريخ فاصل« 

)Cutoff Date(. وهذا يعني أن جميع عقود القروض الموقعة 

من  لالستفادة  مؤهلة  عام  بوجه  ليست  التاريخ  ذلك  بعد 

ذلك  من  والهدف  باريس.47  نادي  من  الديون  أعباء  تخفيف 

االئتمانية  جدارته  استعادة  على  المدين  البلد  مساعدة  هو 

المحددة  المواعيد  في  الجديدة  االلتزامات  سداد  طريق  عن 

في جداول السداد األصلية. ورغم أن تخفيف أعباء الديون قد 

يمتد لعدة سنوات من خالل سلسلة من اتفاقات نادي باريس، 

سيظل التاريخ الفاصل عادة دون تغيير.

بأن  الثمانينات  في  متزايد  اعتراف  هناك  كان   130-10

بعض البلدان منخفضة الدخل ذات الديون الخارجية المرتفعة 

في  مشكالت  تواجه  بل  فقط  السيولة  في  مشكالت  تواجه  ال 

المالءة أيضا. وبمرور السنين، قدم نادي باريس شروطا ميسرة 

على نحو متزايد إلعادة جدولة ديون البلدان منخفضة الدخل. 

وقد زاد مستوى خفض الديون من المطالبات التجارية زيادة 

تدريجية بدءا من شروط تورونتو )1988- خفض الديون بنسبة 

33.33%( إلى شروط لندن )1991 - خفض الديون بنسبة %50( 

تتراوح  الديون بنسب  نابولي )1995 - خفض  إلى شروط  ثم 

من 50% إلى 67%(، ثم إلى شروط ليون )1996 - خفض الديون 

الديون  خفض   -  1999( كولون  شروط  إلى  ثم   ،)%80 بنسبة 

المعنية  المبادرة  إطار  في  األمر  لزم  إذا  أكثر  أو   %90 بنسبة 

بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون )»هيبيك«((.

المعنية  المبادرة  إطالق  تم   ،1996 عام  في   131-10

أسفر  ما  وهو  )»هيبيك«(،  بالديون  المثقلة  الفقيرة  بالبلدان 

ألول مرة عن قيام المؤسسات الدائنة متعددة األطراف بتقديم 

نادي  ويقوم  البلدان.  لهذه  الديون  أعباء  تخفيف  مساعدات 

المبادرة  سياق  في  الديون  أعباء  لتخفيف  بجهود  باريس 

المعنية بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون من خالل استخدام 

شروط ليون في البداية، وشروط كولونيا اآلن.

يمكن  الفاصل  التاريخ  بعد  الموقعة  القروض  فإن عقود  ذلك،  ومع     47

إلغاؤها جزئيا أو كليا في إطار مبادرة »هيبيك« المعززة عندما يكون هذا 

المعني على مواصلة تحمل  المدين  البلد  اإللغاء ضروريا الستعادة قدرة 

الدين عند نقطة اإلنجاز. 
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التي تستفيد من مساعدات تخفيف  البلدان  10-132 وتتعهد 

على  للحصول،  بالسعي  باريس  نادي  يقدمها  التي  الديون  أعباء 

الدائنة  المؤسسات  من  الهيكلة  إعادة  شروط  نفس  على  األقل، 

األطراف،  متعددة  الدائنة  المؤسسات  )بخالف  األخرى  الخارجية 

المؤهلة  للبلدان  إال  الديون  أعباء  تقدم مساعدات تخفيف  التي ال 

بالبلدان  المعنية  المبادرة  بموجب  المساعدات  من  لالستفادة 

الدائنين  على  ذلك  وينطبق  بالديون)»هيبيك«((.  المثقلة  الفقيرة 

الثنائيين غير األعضاء في نادي باريس، الذين يتفاوضون بوجه 

الدائنين من  إلى جانب  المدين على أساس ثنائي،  البلد  عام مع 

القطاع الخاص )الموردين، والبنوك، وحائزي السندات، وخالفه(.

اتخاذ  إلى  الدائنين  حاجة  »هيبيك«  مبادرة  أظهرت   133-10

البلدان  ديون  معالجة  كيفية  تحديد  عند  مالءمة  أكثر  منهج 

المدينة. لذلك، قامت البلدان الدائنة األعضاء في نادي باريس، في 

أكتوبر 2003، باعتماد منهج جديد للبلدان غير المؤهلة لالستفادة 

من مبادرة »هيبيك«، وهو: »منهج إفيان«.

10-134 قد تتضمن اتفاقات نادي باريس شرط مبادلة الدين، 

الدائنة  فالبلدان  التجارية.  المطالبات  من  عادة   %20 حدود  في 

عمليات  ثنائي  أساس  على  تُجري  باريس  نادي  في  األعضاء 

مبادلة الدين. ومنذ عام 1997، يسمح نادي باريس أيضا للبلدان 

المدينة بالسداد المبكر لديونها. وفي السنوات األخيرة، أبدى نادي 

باريس مزيدا من المرونة في هذا الشأن، من خالل السماح بالسداد 

المبكر للديون بقيمتها السوقية لبعض المطالبات.

2- تخفيف أعباء ديون البنوك التجارية

لتنظيم  التجارية  البنوك  تواجهها  التي  الصعوبات   135-10

من  بكثير  أكبر  الديون  أعباء  لتخفيف  األطراف  متعددة  الجهود 

تلك التي يواجهها الدائنون الرسميون. فرغم أن الشركات الوطنية 

التفاوض نيابة عن أي  التصدير يمكنها  ائتمانات  للتأمين على 

الوطنية.  التجارية  البنوك  دائن، ال توجد وسيلة لتوحيد مطالبات 

االتفاق  على  الموافقة  دائن  بنك  كل  على  يجب  ذلك،  من  وبدال 

الذي يتم التوصل إليه، وفي حالة القروض المشتركة يكون العدد 

بالمئات غالبا. 

بين   1970 عام  اتفاق  في  المفاوضات  نمط  أُنشئ   136-10

الدائنة  البنوك  شكلت  وقد  التجارية.  البنوك  من  ودائنيها  الفلبين 

عشر  اثنى  حوالي  من  لندن(  نادي  باسم  أحيانا  )تعرف  لجنة 

اللجنة  تشكيل  وعند  الرئيسية.  الدائنة  البنوك  يمثلون  شخصا 

جنسية  راعى  تُ  - أخرى  إلى  حالة  من  تماما  يختلف  قد  الذي   -

البنوك المشاركة في جماعة الدائنين بحيث تأخذ المفاوضات في 

االعتبار تمايز النظم الضريبية والتنظيمية التي تؤثر على البنوك 

حيث  من  »اتفاق  على  اللجنة  وتتفاوض  المختلفة.  البلدان  في 

المبدأ« مع ممثلي البلد المدين. وبعد أن توافق كافة البنوك الدائنة 

على هذا االتفاق، يتم التوقيع عليه. ويدخل االتفاق إلى حيز التنفيذ 

والمتأخرات.  الرسوم  استيفاء شروط معينة، مثل سداد  يتم  عندما 

وكما هو الحال بالنسبة إلعادة جدولة الديون المستحقة للدائنين 

عادة  الديون  أعباء  تخفيف  مساعدات  البنوك  تقدم  الرسميين، 

مع  اتفاق  يدعمه  المدين  البلد  في  للتصحيح  برنامج  سياق  في 

نادي  في  األعضاء  الدائنة  للبلدان  وخالفا  الدولي.  النقد  صندوق 

باريس، ال تحدد البنوك الدائنة أي »تاريخ فاصل«.

على  التجارية  البنوك  مع  االتفاقات  تنطوي   137-10

إعادة هيكلة أصل الدين؛ ونادرا ما يتم توحيد تكاليف الفائدة 

األصلية. وعلى غرار اتفاقات نادي باريس، يعد توحيد الديون 

قصيرة األجل أمرا غير مألوف أيضا )لكن إذا نشأ قدر كبير من 

المتأخرات عن دين قصير األجل، فال بديل عن إعادة الهيكلة 

غالبا(. وقد كان مشروع »بريدي« )Brady Plan (1989) ( إحدى 

مبادرة  قدمت  وقد  التجارية.  الديون  أعباء  تخفيف  مبادرات 

الخيارات  من  قائمة  السوق  أساس  على  الديون  هيكلة  إعادة 

الحكومة  تقوم  حيث   - الشراء  إعادة  منها  الدائنة،  للبنوك 

البنوك  مع  عليه  يُتفق  بخصم  الدين  شراء  بإعادة  المدينة 

الدائنة؛ أو مبادلة الدين بسندات بخصم لكن مع تقديم سعر 

الظاهرية  بالقيمة  مبادلة  أو  بخصم(؛  )سندات  السوق  فائدة 

مخفَّضة  )سندات  السوق  سعر  من  أقل  فائدة  بسعر  بسندات 

الفائدة(. وقد كانت السندات بخصم والسندات مخفَّضة الفائدة 

عن  صادرة  قسيمة  بدون  مالية  بأوراق  بالكامل  مضمونة 

جزئيا  ومضمونة  الدين،  ألصل  بالنسبة  األمريكية  الحكومة 

بالنسبة لمدفوعات الفائدة.

والتنمية  للتجارة  المتحدة  األمم  ط- مؤتمر 

)األونكتاد(

األمم  منظومة  في  التنسيق  جهة  هو  األونكتاد   138-10

لقضايا  المتكاملة  المعالجة  تنسيق  عن  المسؤولة  المتحدة 

المديونية والتمويل  الديون. ويشارك األونكتاد، من خالل فرع 

وتحليل  البحوث  إجراء  في   ،)DDFB( له  التابع  اإلنمائي 

السياسات وكذلك المساعدة الفنية. 

لألمم  العامة  الجمعية  من  مكلف  واألونكتاد   139-10

المتحدة بإعداد التقرير السنوي لألمين العام لألمم المتحدة 

النامية  االقتصادات  في  الخارجية  الديون  مشكالت  عن 

االتجاهات  أحدث  التقرير  هذا  ويحلل  التحول.  واقتصادات 

ويقدم  السياسات.  بشأن  توصيات  ويطرح  الناشئة  والقضايا 

لألمم  العامة  الجمعية  لمداوالت  كبيرا  دعما  أيضا  األونكتاد 

المتحدة في البند المتعلق بالديون في جدول األعمال.

أمور  ضمن  األونكتاد،  يجري  ذلك،  جانب  وإلى   140-10

أخرى، بحوثا عن اإلطار التحليلي لتحليالت استمرارية القدرة 

وكذلك  السندات،  وأسواق  المحلي،  والدين  الدين،  تحمل  على 

الترتيبات المؤسسية إلدارة الدين.

10-141 ويقدم األونكتاد بعض خدمات المشورة االنتقائية 

القدرة  استمرارية  استراتيجيات  عند تصميم  المدينة  للبلدان 

بها من مفاوضات، مثل  يرتبط  وما  العام  الدين  على تحمل 

إعادة التفاوض على ديون نادي باريس. ويعمل فرع المديونية 

واالقتراض  اإلقراض  تعزيز  على  أيضا  اإلنمائي  والتمويل 

السيادي المسؤول، وإدارة مخاطر الدين العام.
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أيضا  اإلنمائي  والتمويل  المديونية  فرع  ويقدم   142-10

مجموعة متنوعة من خدمات المساعدة الفنية للبلدان النامية 

بفعالية.  العام  الدين  إدارة  على  قدرتها  تعزيز  مجال  في 

ويقدَّم هذا التعاون الفني من خالل برنامج نظام إدارة الديون 

.)DMFAS( والتحليل المالي

والتحليل  الديون  إدارة  نظام  برنامج  عن  لمحة   -1

المالي

المالي  والتحليل  الديون  إدارة  برنامج نظام  10-143 ظل 

إدارة  على  قدرتها  تحسين  في  بنجاح  الحكومات  يساعد 

دعم   ،2010 عام  وبحلول  الثمانينات.  أوائل  منذ  ديونها 

الدين  وضع  لتطور  ونظرا  مؤسسة.  و102  بلدا   66 البرنامج 

عدَّل  الماضية،  الثالثة  العقود  مدار  على  النامية  البلدان  في 

المتغيرة  لتتوافق مع االحتياجات  الفنية  البرنامج مساعدته 

إلدارة الدين في هذه البلدان.

10-144 يقدم نظام إدارة الديون والتحليل المالي للبلدان 

مجموعة من الحلول المجرَّبة لتحسين قدرتها على التعامل 

مع إدارة خصوم القطاع العام وإنتاج بيانات موثوقة عن الدين 

برنامج  الحلول  هذه  وتتضمن  السياسات.  صناعة  ألغراض 

إدارة  نظام  برنامج  وهو  الدين،  إلدارة  متخصص  كمبيوتر 

الديون والتحليل المالي )DMFAS( - الذي يسهل كثيرا من 

عمل مكتب الدين - إلى جانب الخدمات االستشارية وأنشطة 

التدريب في مجال إدارة الدين. 

والخدمات  للمنتجات  مستمر  تحديث  هناك   145-10

المالي  والتحليل  الديون  إدارة  نظام  برنامج  يقدمها  التي 

للبلدان ووفقا ألفضل  الجديدة  االحتياجات  بما يتماشى مع 

الممارسات في مجال إدارة الدين. ويتم تبادل هذه المنتجات 

والخدمات مع البلدان من خالل مشاريع التعاون الفني، وكذلك 

من خالل المؤتمرات والحلقات التطبيقية الدولية واإلقليمية. 

المساعدة  البرنامج  يقدم  المتحدة،  األمم  وباعتباره جزءا من 

الفنية لجميع البلدان بناء على طلبها، وذلك باللغات العربية 

واإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية.

للبلدان  المستمر  الدعم  البرنامج  ويقدم   146-10

المستخدمة لنظام إدارة الديون والتحليل المالي بعد االنتهاء 

ذلك من خالل  في  بما  المعني،  البلد  في  المشروع  إعداد  من 

خدمات مكتب المساعدة التابع له.

10-147 ويقدم البرنامج مايلي:

• الديون 	 إدارة  كمبيوتر  برنامج  خالل  من  القدرات  بناء 

والتحليل المالي الذي تم تصميمه لتلبية االحتياجات 

الدين  لمديري  والتحليلية  واإلحصائية  التشغيلية 

الدين  استراتيجيات  وضع  في  المشاركة  والجهات 

العام، والتدريب على استخدامه؛

• التي 	 االستشارية  الخدمات  خالل  من  القدرات  بناء 

االحتياجات  تقييم  ذلك  في  بما  البرنامج،  يقدمها 

واإلدارية  الفنية  القضايا  بشأن  المشورة  وتقديم 

في  والمساعدة  الدين،  إلدارة  والمؤسسية  والقانونية 

وضع برنامج الكمبيوتر في الخدمة وفي صيانته؛

• بناء القدرات في مجال مهارات إدارة الدين ومن خالل 	

بالبرنامج  الخاصة  النموذجية  البيانات  وحدات 

الدين،  بيانات  صحة  من  بالتحقق  والمعنية 

واإلحصاءات، وتحليل الدين.

نظام  تفاصيل  على  الفصل  هذا  ملحق  يحتوي   148-10

إدارة الديون والتحليل المالي.

إدارة  نظام  من  المقدمة  االستشارية  الخدمات   -2

الديون والتحليل المالي

يُجري  حكومية،  مؤسسة  من  دعوة  على  بناء   149-10

األونكتاد تقييما لقدرة هذه المؤسسة على إدارة ديون بلدها. 

إدارة  مجاالت  تحديد  في  الحكومة  مع  األونكتاد  يتعاون  ثم 

إدارة  نظام  برنامج  من  بدعم  تحسينها  ينبغي  التي  الدين 

المحددة  األنشطة  جميع  وتوضع  المالي.  والتحليل  الديون 

في وثيقة لمشروع التعاون الفني وتُرسل إلى هيئات التمويل 

األطراف  جميع  موافقة  بعد  المشروع  تنفيذ  ويبدأ  المحتملة. 

على الوثيقة. ومن خالل هذا المشروع، يقدم البرنامج المشورة، 

على سبيل المثال، بشأن تثبيت واستخدام نظام إدارة الديون 

األخرى،  المالية  اإلدارة  أنظمة  مع  ودمجه  المالي،  والتحليل 

وبشأن بناء قاعدة بيانات، واستراتيجيات الدين، والتواصل مع 

وتحليل  التمويل،  وأساليب  المعلومات،  وتدفق  المستخدمين 

االئتمان وإعادة التفاوض على الدين، وخالفه. ويستمر تقديم 

هذه المشورة بعد االنتهاء من كل مشروع، من خالل الخدمات 

المقدمة من مكتب المساعدة.

3- خدمات التدريب وبناء القدرات المقدمة من نظام 

إدارة الديون والتحليل المالي

خدمات  من  كاملة  مجموعة  البرنامج  يقدم   150-10

التدريب وبناء القدرات، بدءا من التدريب الوظيفي والفني على 

نظام إدارة الديون والتحليل المالي، بما في ذلك مختلف أنواع 

أدوات الدين وإنتاج مجموعة من التقارير المصممة لمختلف 

مع  والربط  التحليل  خالل  من  المستهدف،  الجمهور  فئات 

النظم األخرى. ويقدم البرنامج أيضا وحدات نموذجية شاملة 

الدين،  بيانات  التحقق من صحة  القدرات في مجاالت  لبناء 

وإحصاءات الدين، وتحليل حافظة الدين. وتهدف هذه الوحدات 

اكتساب  على  الحكومية  السلطات  مساعدة  إلى  النموذجية 

المعلومات والمهارات في المجاالت ذات الصلة، واستخدامها 

في إنتاج مخرجات محددة تلتزم الحكومة ) عادة وزارة المالية 

نحو  على  إنتاجها  بمواصلة  المركزي(  البنك  محافظ  و/أو 

مستمر. وتتمثل هذه المخرجات في جداول زمنية للتحقق من 
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الدين ومراجعات حافظة  البيانات، ونشرات إحصاءات  صحة 

الدين، والهدف منها هو تطبيق أحدث المعايير الدولية.

عند  أعلى  إلى  أسفل  من  منهج  اعتماد  ويتم   151-10

القيام بأنشطة بناء القدرات هذه. ويبدأ ذلك بتقديم المساعدة 

كمبيوتر  برنامج  )تثبيت  الدين  بيانات  قاعدة  إنشاء  في 

والتدريب،  المالي،  والتحليل  الديون  إدارة  لنظام  متخصص 

وتسجيل معلومات الدين، والتحقق من صحة بيانات الدين(، 

ويلي ذلك التدريب في مجال توليد وإنتاج إحصاءات موثوقة 

ذلك  ويلي  الدين(،  إحصاءات  نشرات  ذلك  في  )بما  الدين  عن 

تقديم المساعدة في تحليل حافظة الدين )مدى مالءمة تكوين 

حافظة الدين( وفي استيعاب مفاهيم تحليل استمرارية القدرة 

الوطني  المستويين  على  التدريب  ويقدَّم  الدين.  تحمل  على 

واإلقليمي.

4- مؤتمر إدارة الدين من تنظيم األونكتاد

الدين  إدارة  حول  دوليا  مؤتمرا  األونكتاد  ينظم   152-10

مرة كل سنتين. ويشارك في المؤتمر ممثلون عن الحكومات، 

والقطاع  الدولية،  والمنظمات  البلدان،  عواصم  من  معظمهم 

والمجتمع  األكاديمية  والدوائر  والقانوني،  المالي  الخاص 

البلدان  بين  للنقاش  منتدى  بمثابة  المؤتمر  ويعد  المدني. 

الدين والموارد  المتعلقة بإدارة  العديد من أهم القضايا  حول 

العامة، وهدفه النهائي هو مساعدة البلدان النامية في إدارة 

أيضا  االجتماع  هذا  ويتيح  فعالية.  أكثر  نحو  على  ديونها 

الدين  مديري  بين  الخبرات  وتبادل  للتفاعل  ممتازة  فرصة 

وصناع السياسات في جميع أنحاء العالم.

5- أنشطة أخرى

والتحليل  الديون  إدارة  نظام  برنامج  يساعد    153-10

قدراتها  تطوير  على  األخرى  الدولية  المنظمات  أيضا  المالي 

في مجال إدارة الديون. وإحدى المبادرات المهمة هي برنامج 

وهناك   .)DMF( الدولي  البنك  في  الدين«  إدارة  »تسهيل 

إدارة  أداء  تقييم  أداة  هما  البرنامج  لهذا  رئيسيان  منتجان 

البلدان على  إلى تقييم قدرات  التي تهدف   ،)DeMPA( الدين 

 ،)MTDS( األجل  متوسطة  الدين  واستراتيجية  الدين،  إدارة 

وهي أداة قائمة على برنامج إكسل )EXCEL( مصممة لدعم 

البلدان في وضع وتحديث استراتيجيات ديونها.

لمبادرة  شامال  دعما  أيضا  األونكتاد  ويقدم   154-10

بتعزيز  الخاص  برنامجها  في   ،)IDI( للتنمية  اإلنتوساي 

إجراء  والمحاسبة على  المالية  للرقابة  العليا  األجهزة  قدرات 

تفاهم  الدعم من خالل مذكرة  هذا  ويقدَّم  مالية عامة.  رقابة 

خاللها  من  يقدم  للتنمية،  اإلنتوساي  مبادرة  مع  رسمية 

لمبادرة  خبراته  المالي  والتحليل  الديون  إدارة  نظام  برنامج 

التدريبية، وتقديم تدريب  المادة  اإلنتوساي في مجال تطوير 

المالية  للرقابة  العليا  الوطنية  األجهزة  في  للمدققين  شامل 

والمحاسبة، ومراجعة مسودات خطط الرقابة المالية الوطنية، 

المرتبط بجميع هذه األنشطة. ويشارك  الدعم  والتعهد بتقديم 

البرنامج أيضا في الندوات والحلقات التطبيقية التي تنظمها 

تعديل  أيضا  يتم  كما  الدين،  إدارة  حول  اإلنتوساي  مبادرة 

والتحليل  الديون  إدارة  بنظام  الخاص  الكمبيوتر  برنامج 

المالي لتلبية احتياجات مبادرة اإلنتوساي.

ومرشد  المالي  والتحليل  الديون  إدارة  نظام   -6

إحصاءات دين القطاع العام

مع  المالي  والتحليل  الديون  إدارة  نظام  يتسق   155-10

مرشد إحصاءات دين القطاع العام. وقد بُذلت الجهود لضمان 

مجاالت  ذلك  ويشمل  الرئيسية.  المفاهيمية  األسس  اتساق 

التعريف، ونطاق التغطية، والتقييم وحسابات القيمة الحالية، 

والتصنيفات، واإلبالغ، كما يلي:

• الدين، 	 تعاريف  جميع  بين  اتساق  هناك  التعاريف: 

ودين القطاع العام، والمصطلحات ذات الصلة.

• والتحليل 	 الديون  إدارة  نظام  يغطي  التغطية:  نطاق 

إحصاءات  مرشد  في  المدرجة  األدوات  معظم  المالي 

بعض  تغطية  تتم  ال  عام  وبوجه  العام.  القطاع  دين 

المتأخرات  مثل  باألدوات،  المتعلقة  المعلومات 

توفرت  إذا  تغطيتها  يمكن  لكن  للموردين،  المستحقة 

البيانات.

• والتدفقات. 	 األرصدة  تقييم  اتساق في  هناك  التقييم: 

نهاية  في  الصرف  بأسعار  تقييمها  يتم  فاألرصدة 

إجراء  يوم  في  تقييمها  فيتم  المعامالت  أما  الفترة، 

المعاملة. ويمكن أيضا تقييم األدوات بأسعار السوق.

• والتحليل 	 الديون  إدارة  نظام  يغطي  الحالية:  القيمة 

باستخدام  الحالية،  القيمة  حسابات  أيضا  المالي 

االقتضاء،  عند  العملة  حسب  الفائدة  أسعار  مجموعة 

.)CIRRs( مثل أسعار الفائدة التجارية المرجعية

• والتحليل 	 الديون  إدارة  نظام  يغطي  التصنيفات: 

مرشد  في  المدرجة  التصنيفات  جميع  أيضا  المالي 

إحصاءات دين القطاع العام، بما في ذلك التصنيفات 

حسب القطاع المدين، واألداة، وأجل االستحقاق )األصلي 

والمتبقي(. وإلى جانب ذلك، يغطي النظام العديد من 

التصنيفات  ذلك  في  بما  األخرى،  التصنيفات  أنواع 

حسب الدائن، وحالة الضمان، والقطاع االقتصادي. 

• المالي 	 والتحليل  الديون  إدارة  نظام  يوفر  اإلبالغ: 

مجموعة شاملة من التقارير، التي تتسق مع الجداول 

األساسية في مرشد إحصاءات دين القطاع العام. ويتبع 

النظام أيضا منهجية مرنة لإلبالغ تسمح للمستخدم 

مجموعة  وتوليد  احتياجاته  لتالئم  التقارير  بتعديل 

التقارير لتلبية احتياجات إضافية محددة  كبيرة من 

للمؤسسة/البلد.



176

إحصاءات دين القطاع العام - مرشد لمعديها ومستخدميها

ي- البنك الدولي

دين  بيانات  ونشر  بجمع  الدولي  البنك  يقوم   156-10

الحكومة العامة ودين القطاع العام. ويتم جمع هذه البيانات 

التصنيفات  البيانات  وتستخدم  شهور.  ثالثة  كل  ونشرها 

والتعاريف المتبعة في هذا المرشد كما تتسق مع تلك الواردة 

القومية،  الحسابات  نظام  الكلية:  االقتصادية  البيانات  في 

ودليل ميزان المدفوعات ووضع االستثمار الدولي، وإحصاءات 

ودليل  الحكومة،  مالية  إحصاءات  ودليل  الخارجي،  الدين 

إحصاءات سندات الدين، ودليل اإلحصاءات النقدية والمالية.

التحليلية  بالجوانب  الدولي  البنك  يهتم   157-10

المستوى  فعلى  العام.  القطاع  دين  إلحصاءات  والتشغيلية 

التحليلي، يعد البنك الدولي مصدرًا دوليًا رئيسيًا للمعلومات 

والتحليالت المتعلقة بالوضع االقتصادي في البلدان النامية. 

 ،)DeMPA( الحكومي  الدين  إدارة  أداء  تقييم  أداة  طريق  وعن 

مجموعة  خالل  من  العام  القطاع  دين  إدارة  أداء  البنك  يقيِّم 

شاملة من مؤشرات األداء تغطي كافة الوظائف المعنية بإدارة 

أنشطة  تتطلب  التشغيلي،  المستوى  وعلى  الحكومي.  الدين 

اإلقراض واالقتراض التي يقوم بها البنك رصدا دقيقا لألوضاع 

المالية الكلية لكل مقترض، مثل القدرة على خدمة الدين.

10-158 في عام 2010، قام البنك الدولي وصندوق النقد 

الدولي، بدعم من فرقة العمل المشتركة بين الوكاالت المعنية 

دين  بيانات  قاعدة  بإطالق   ،)TFFS( المالية  باإلحصاءات 

الدولي  البنك  موقع  على  تتوافر  التي   )PSD( العام  القطاع 

اإللكتروني على شبكة اإلنترنت.48 وتتمثل المصادر الرئيسية 

لبيانات القطاع العام هذه في وزارات المالية والخزانة والبنوك 

المركزية.

.http://www.worldbank.org/qpsd 48   راجع الموقع اإللكتروني

القطاع  دين  بيانات  لقاعدة  الرئيسي  الغرض   159-10

نماذج  في  العام  القطاع  دين  بيانات  نشر  تيسير  هو  العام 

هذه  بين  الجمع  خالل  ومن  المناسب.  الوقت  في  معيارية 

البيانات والبيانات الوصفية في مكان مركزي واحد، تساعد 

والمقارنة  الكلي  االقتصاد  تحليل  على  البيانات  قاعدة 

ومهمة  متوافرة  العامة  الحكومة  دين  وبيانات  البلدان.  بين 

الحكومة  تغطي  )التي  الخارجي  الدين  بيانات  مع  للمقارنة 

بين  بالفرق  العامة  للحكومة  المحلي  الدين  ويُشتق  العامة( 

إجمالي دين الحكومة العامة والدين الخارجي المقابل.

10-160 تنقسم قاعدة البيانات إلى خمس مجموعات من 

الجداول عن مكونات القطاع العام التالية: الحكومة المركزية 

العامة،  المركزية، والحكومة  الموازنة، والحكومة  المدرجة في 

العامة.  المالية  والشركات  المالية،  غير  العامة  والشركات 

وأجل  الدين،  أداة  حسب  البيانات  جمع  إلى  الجداول  وتهدف 

مع  يتسق  بما  الدائن-  وإقامة  التقويم،  وعملة  االستحقاق، 

الجداول الواردة في الفصل الخامس من هذا المرشد.

القطاع  اإللكتروني إلحصاءات دين  الموقع  10-161 يقدم 

تتعلق  وروابط،  معلومات،  الدولي  البنك  عن  الصادرة  العام 

مجمع  مثل  الصلة،  وذات  التكميلية  المعلومات  بمصادر 

وقاعدة  الخارجي،49  الدين  إلحصاءات  المشترك  البيانات 

بيانات الدين الخارجي ربع السنوية،50 وبيانات بنك التسويات 

والمسح  المالية،  واألوراق  المصرفية  األعمال  بشأن  الدولية 

لمالية  السنوية  واإلحصاءات  الحافظة،  الستثمارات  المنسق 

الحكومة )الكتاب السنوي إلحصاءات مالية الحكومة(، وتقرير 

»اإلحصاءات المالية الدولية«.

.http://www.jedh.org 49   راجع الموقع اإللكتروني

.http://www.qeds.org 50   راجع الموقع اإللكتروني
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المرفق: نظم تسجيل الدين، وإدارة الدين، 

والتحليل المالي

برمجيات  مجموعة  عن  تفاصيل  على  المرفق  هذا  يحتوي 

الديون  إدارة  الكومنولث ونظام  أمانة  لدى  الدين  كمبيوتر إلدارة 

والتحليل المالي )DMFAS( الصادر عن األونكتاد.

الكومنولث  أمانة  لدى  الدين  إدارة  حلول  برنامج   -1

)CS-DMS(

10-162 برنامج حلول إدارة الدين لدى أمانة الكومنولث يضم 

التابع  الدين  وإدارة  تسجيل  نظام  هي:  برمجية،  منتجات  ثالث 

المالية  األوراق  مزادات  ونظام   ،)CS-DRMS( الكومنولث  ألمانة 

الدين  تحليل  وأداة   ،)CS-SAS( الكومنولث  أمانة  عن  الصادر 

عام  وفي   51.)CS-PDAT( الكومنولث  أمانة  لدى  التابعة  العام 

2011، كان البرنامج مستخدمًا في 60 بلدا من البلدان األعضاء 

وغير األعضاء في الكومنولث، عبر أكثر من 100 موقع في وزارات 

»المحاسب  ومكاتب  الخزانة،  ووزارات  المركزية،  والبنوك  المالية، 

العام«، وحكومات المقاطعات.

أ- الوظائف الرئيسية

ألمانة  التابع  الدين  وإدارة  تسجيل  نظام   -1

الكومنولث 

10-163 نظام تسجيل وإدارة الدين التابع ألمانة الكومنولث 

من  والمضمون  العام  الدين  بيانات  لتسجيل  متكاملة  أداة  هو 

يعد  أنه  جانب  وإلى  وإبالغها.  وتحليلها،  ومتابعتها،  الحكومة، 

الخارجية  الديون  أنواع  كافة  سجالت  لحفظ  شامال  مستودعا 

والمحلية )بما في ذلك األوراق المالية( والضمانات المقدمة سواء 

لكل أداة على حدة أو كمجموعة، فإنه يتيح للمستخدمين تسجيل 

النظام عبر  القطاع الخاص والمنح. ويمكن استخدام  وإدارة دين 

من  بدءا  بلد  أي  في  الدين  ومعامالت  لعمليات  الكاملة  الدورة 

التفاوض على القرض/إصدار الورقة المالية حتى االسترداد.

النظام.  تصميم  عند  االعتبار  في  المستخدم  أُخِذ   164-10

وللنظام واجهة بيانية سهلة االستخدام تتيح لمديري الدين مراجعة 

االقتراض الحكومي وما يرتبط به من معامالت بسرعة وسهولة، من 

خالل المجاميع المختلفة )راجع الشكل البياني 1-10(.

ألمانة  التابع  الدين  وإدارة  تسجيل  نظام   165-10

الكومنولث يلتزم بما ورد في المعايير واألعراف الدولية بشأن 

التغطية  جوانب  ذلك  في  بما  الدين،  بيانات  تسجيل  طريقة 

51   سوف يتم نشر أداة تحليل الدين العام التابعة لدى أمانة الكومنولث 

بحلول نهاية عام 2011.

ما  وهو  واإلبالغ،  والتقييم،  والتصنيف،  والمحاسبة،  واإلعداد، 

على  واإلبالغ  التسجيل  متطلبات  مع  متسقا  النظام  يجعل 

المرشد  )هذا  الدين  إحصاءات  إعداد  أدلة  في  الوارد  النحو 

ومستخدميها(  لمعديها  مرشد  الخارجي:  الدين  وإحصاءات 

التي وُضعت تحت رعاية فرقة العمل المشتركة بين الوكاالت 

المعنية باإلحصاءات المالية.

10-166 نظام تسجيل وإدارة الدين التابع ألمانة الكومنولث 

يمكن تهيئته بسهولة لدعم عمليات محددة إلدارة الدين ويوفر 

عددا من أدوات التحكم والتحقق من صحة البيانات لضمان 

تخزين البيانات بدقة وأمان. ويوفر منهجه الشامل مجموعة 

يسمح  ومفتوحا  وآمنا  قويا  وهيكال  الوظائف  من  واسعة 

باستخدام واجهات نظم األطراف األخرى.

10-167 يجري تحسين النظام باستمرار ليعكس التغيرات 

ومعايير  الدائنين،  وممارسات  الدين،  إدارة  على  تطرأ  التي 

إبالغ بيانات الدين، والتكنولوجيا، وذلك من أجل التكيف مع 

للبلدان  المختلفة  االحتياجات  وتلبية  المستمرة،  التغيرات 

على   1-10 رقم  والجدول  التالي  الجزء  ويحتوي  المتعاملة. 

ملخص الوظائف الرئيسية لنظام تسجيل وإدارة الدين التابع 

ألمانة الكومنولث.

تسجيل الدين

ألمانة  التابع  الدين  وإدارة  تسجيل  نظام   168-10

من  مختلفة  أنواع  لتسجيل  متكامل  نظام  هو  الكومنولث 

واإلقراض  والمنح  والداخلية،  الخارجية  الديون   - التدفقات 

لعمليات  اليومية  واإلدارة  المتابعة  بغرض   - الحكومي 

الدين المختلفة. ويحتوي النظام على وحدة نموذجية شاملة 

الرسمية  األدوات  واسعة من  تتيح تسجيل مجموعة  للقروض 

القطاع  وديون  األجل  قصيرة  الديون  ذلك  في  بما  والتجارية، 

لألوراق  شاملة  نموذجية  وحدة  على  أيضا  ويحتوي  الخاص. 

المالية تتيح تسجيل مختلف أنواع األوراق المالية الحكومية 

العائد  ذات  )األدوات  والسندات  الخزانة،  أذون  ذلك  في  بما 

الثابت، وذات العائد المتغير، والمخصومة، والمربوطة بمؤشر(، 

تسجيل  أيضا  ويمكن  التجارية.  واألوراق  اإلذنية،  والسندات 

السندات السيادية الصادرة في أسواق رأس المال الدولية في 

نظام تسجيل وإدارة الدين التابع ألمانة الكومنولث.

بمدفوعات  المتعلقة  التنبؤات  توليد  يجري   169-10

خدمة الدين استنادا إلى خصائص األدوات ويمكن مقارنتها 

البيانات،  النظام. واستنادا إلى هذه  الفعلية في  بالمعامالت 

المستحقة  لألرصدة  التلقائي  بالتحديث  النظام  يقوم 

والتدفقات المتوقعة للدين، بما في ذلك أي متأخرات.

للمبالغ  مخصصة  نموذجية  وحدة  تتيح   170-10

المبالغ  أشكال  مختلف  وتتبع  لتسجيل  وسائل  المنصرفة 

والمبالغ  المسددة،  المبالغ  المثال،  سبيل  )على  المنصرفة 
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لتنفيذ  المباشرة(  والمدفوعات  مقدما،  المدفوعة  النقدية 

المشاريع. ويمكن استخدام الوحدة النموذجية في رصد بنود 

التقارير في  دليل الحسابات الحكومية وبنود اإلنفاق وإنتاج 

شكل موازنات وأدلة حسابات.

إبالغ بيانات الدين

ألمانة  التابع  الدين  وإدارة  تسجيل  نظام  يتيح   171-10

للتعديل  والقابلية  بالمرونة  تتسم  لإلبالغ  وسيلة  الكومنولث 

بالكامل. ويمكن توفير أكثر من 100 تقرير قياسي عن طريق 

المتعلقة  البلدان  احتياجات  معظم  يلبي  ما  وهو  النظام 

الحاجة  وعند  واإلحصائية.  والتحليلية  التشغيلية  بالوظائف 

التقارير  إنشاء  المستخدمون  التقارير، يستطيع  إلى مزيد من 

وأداة  االستخدام  سهل  تقارير  معالج  خالل  من  بهم  الخاصة 

إبالغ متطورة.

الدولية  اإلبالغ  متطلبات  مع  تماما  النظام  يتوافق   172-10

للمعيار الخاص لنشر البيانات، والنظام العام لنشر البيانات، وقاعدة 

ونظام   ،)QEDS( السنوية  ربع  الخارجي  الدين  إحصاءات  بيانات 

دين  بيانات  قاعدة  ومبادرات   ،)DRS( المدينين  من  البيانات  إبالغ 

القطاع العام )PSD( تحت رعاية صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. 

ألمانة  التابع  الدين  وإدارة  تسجيل  نظام  يتضمن  ذلك،  جانب  وإلى 

الكومنولث عددا من التقارير التي تتوافق مع النماذج القياسية الواردة 

في مختلف مبادرات نشر البيانات. ويوفر النظام أيضا روابط تلقائية 

مع نظام إبالغ البيانات من المدينين إلى البنك الدولي والنظام العام 

لنشر البيانات وقاعدة بيانات الدين الخارجي ربع السنوية.

 تحليل الدين

شاملة  تحليلية  بخصائص  النظام  ويتسم   173-10

وتوفر  بأسرها.  الدين  لحافظة  سهل  تحليل  على  تساعد 

Figure 10.1.  The Commonwealth Secretariat’s CS-DRMS)CS-DRMS( الشكل البياني 10-1: نظام تسجيل وإدارة الدين التابع ألمانة الكومنولث
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الفصل 10   ♦   عمل الهيئات الدولية

الوحدة النموذجية الخاصة بالتحليل عددا من وظائف تحليل 

ذلك  في  بما  الدين،  حافظة  خصائص  لتلخيص  الحافظة 

نمط الدائنين، وتكوين العمالت، ونمط آجال االستحقاق، وأنواع 

الفائدة وأسعار الفائدة، ومجموعة من مؤشرات المخاطر.

بشأن  توقعاتهم  وضع  للمستخدمين  يمكن   174-10

لتحليل  االقتراض  وسيناريوهات  الكلي  االقتصاد  متغيرات 

أثرها على الحافظة. وتُدرج نسب الدين الرئيسية كمعيار في 

التحليل، غير أنه يمكن تحديد نسب أخرى لتلبية احتياجات 

رسوم  شكل  في  التحليل  نتائج  وتُعرض  بلد.  كل  في  محددة 

برنامج  مثل  أخرى،  تطبيقات  إلى  نقلها  ويمكن  بيانية 

ويتضمن  والمعالجة.  التحليل  من  لمزيد  إكسل،  ميكروسوفت 

أيضا  الكومنولث  ألمانة  التابع  الدين  وإدارة  تسجيل  نظام 

النماذج  في  المتضمنة  كالتقارير  البيانات  لتوليد  وسائل 

القياسية )النماذج القياسية للبلدان منخفضة الدخل وللبلدان 

استمرارية  بتحليل  الخاصة  السوق(  إلى  النفاذ  على  القادرة 

القدرة  استمرارية  تحليل  إطار  وفق  الدين  تحمل  على  القدرة 

الدين متوسطة  أدوات استراتيجية  أيضا بمجموعة  والخاصة 

والتي  األجل،  متوسطة  الدين  استراتيجية  إطار  ضمن  األجل 

شارك في وضعها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

إعادة هيكلة الدين

10-175 يتضمن نظام تسجيل وإدارة الدين التابع ألمانة 

فإلى  الدين.  هيكلة  إعادة  إلدارة  شاملة  وسائل  الكومنولث 

جانب إدارة عمليات إعادة التمويل، وإعادة الشراء، والمشتقات 

يتضمن  وغيرها(،  المبادلة،  وعقود  المتضمنة،  الخيار  )عقود 

)CS-DRMS( الجدول 10-1: الوظائف الرئيسية لنظام تسجيل وإدارة الدين التابع ألمانة الكومنولث

الوظائف األخرىالتحليلاإلبالغالتسجيل واإلدارة

• االحتفاظ بكشف يحتوي على 
جميع أدوات الدين الخارجية 

والمحلية )والمنح(، يشمل ما 

يلي:

• ديون وضمانات القطاع العام
• الديون قصيرة األجل وديون 

القطاع الخاص

• اتفاقات إعادة الهيكلة، بما في 
ذلك إعادة الجدولة

• تسجيل كافة شروط األدوات، بما 
في ذلك نسخ المستندات ذات 

الصلة

• تسجيل المعلومات األخرى ذات 
الصلة مثل أسعار الصرف، 

وأسعار الفائدة، وبيانات 

االقتصاد الكلي

• التنبؤ بمدفوعات خدمة الدين، 
حسب األداة وبالقيمة اإلجمالية، 

أخذًا باإلعتبار المبالغ المنصرفة 

في المستقبل وبدونها.

• تسجيل المعامالت الفعلية 
المتعلقة بخدمة الدين والمبالغ 

المنصرفة على أساس كل 

معاملة على حدة

• تحديد الدين متأخر السداد 
وحساب المدفوعات الجزائية

• متابعة القروض والمنح 
المستخدمة والمنصرفة

• تسجيل ومتابعة الضمانات، 
واإلقراض، واإلقراض المشتق

• إدارة الحافظة عن طريق إعادة 
الهيكلة وباستخدام المشتقات

• االلتزام التام بالمعايير الدولية 
إلعداد بيانات الدين )مثل مرشد 

إحصاءات الدين العام ومرشد 

إحصاءات الدين الخارجي(

• هناك أكثر من 100 تقرير قياسي 
للوفاء بمختلف متطلبات اإلبالغ 

المتعلقة بالوظائف التشغيلية 

والتحليلية واإلحصائية

• تقارير متضمنة تستند إلى 
نماذج اإلبالغ الدولية الواردة في 

المعيار الخاص لنشر البيانات 

والنظام العام لنشر البيانات 

ونظام إبالغ البيانات من 

المدينين ومبادرات دين القطاع 

العام 

• توفير معلومات وتقارير عن أي 
أداة أو فئة من فئات األدوات

• سهولة توليد تقارير مصممة 
حسب االحتياجات للوفاء بأي 

متطلبات أخرى لإلبالغ

• تحويل البيانات إلكترونيا لنظام 
إبالغ بيانات الدين التابع للبنك 

الدولي والنظام العام لنشر 

البيانات وإحصاءات الدين 

الخارجي ربع السنوية

• نقل البيانات الستخدامها 
في أدوات تحليلية أخرى مثل 

مجموعة أدوات استراتيجية 

الدين متوسطة األجل التي 

وضعها صندوق النقد الدولي 

والبنك الدولي والنماذج القياسية 

لتحليل استمرارية القدرة على 

تحمل الدين في البلدان منخفضة 

ومتوسطة الدخل

• إجراء تحليل الحساسية للتغيرات 
في أسعار الفائدة وأسعار الصرف 

في ظل سيناريوهات مختلفة

• اختبار تأثير القروض الجديدة 
في ظل افتراضات مختلفة 

للعمالت والفائدة وشروط السداد

• تقييم خيارات االقتراض المختلفة
• تقييم مختلف طلبات إعادة 

التمويل وإعادة جدولة القروض 

وحساب متطلبات تخفيف أعباء 

الديون

• الجمع بين بيانات الدين 
المسجلة في نظام تسجيل وإدارة 

الدين التابع ألمانة الكومنولث 

والبيانات االقتصادية الخارجية 

إلعداد توقعات عن مؤشرات 

الدين المهمة، على أساس القيمة 

االسمية والقيمة الحالية

• حساب مختلف مؤشرات 
التكاليف والمخاطر وتقييم مدى 

االنكشاف لمختلف أنواع المخاطر 

)على سبيل المثال، سعر الصرف، 

وسعر الفائدة، وتمديد القرض، 

وإعادة التمويل(

• التحقق من صحة البيانات 
لضمان صحة ودقة قواعد 

البيانات

• دمج وظائف المكتب األمامي 
والمكتب الوسيط والمكتب 

الخلفي من خالل قاعدة البيانات 

وخيارات إدارة األوراق المالية

• خفض المخاطر التشغيلية بوضع 
ضوابط للدخول إلى النظام 

والقيام بوظائف مثل النسخ 

االحتياطي واالستعادة 

• سهولة الدمج مع نظم معلومات 
اإلدارة المالية األخرى لتحسين 

الكفاءة وتخفيض المخاطر 

التشغيلية

التطورات المستقبلية

• إمكانية التسجيل واإلبالغ عبر 
شبكة اإلنترنت

• القدرة الكاملة على تطبيق نظام 
المحاسبة على أساس االستحقاق 

والتقييم بسعر السوق

• تعزيز القدرة على تقييم ومتابعة 
االلتزامات االحتمالية
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خالل  من  الهيكلة  إلعادة  متخصصة  وظائف  أيضا  النظام 

مبادرة  خالل  من  ذلك  في  بما  باريس،  ونادي  لندن  نادي 

»هيبيك« والمبادرة متعددة األطراف لتخفيف أعباء الديون.

الدمج مع نظم معلومات اإلدارة المالية

إدارة  وأدوات  اإلبالغ  بوابات  واجهات  جانب  إلى   176-10

وإدارة  تسجيل  نظام  ربط  يمكن  بالفعل،  المستخدمة  الدين 

الدين التابع ألمانة الكومنولث بنظم معلومات اإلدارة المالية 

المتكاملة )IFMIS(. وإلى جانب تقديم الحل الفني لهذا الدمج 

الكومنولث  أمانة  تساعد  المتعاملة،  البلدان  من  بلد  أي  في 

البلدان أيضا في تحليل إجراءات األعمال لتحقيق أقصى قدر 

من مكاسب الكفاءة من هذا الدمج.

عن  الصادر  المالية  األوراق  مزادات  نظام   -2

أمانة الكومنولث

عن  الصادر  المالية  األوراق  مزادات  نظام  يقوم   177-10

أمانة الكومنولث بمساعدة مكاتب الدين المشاركة في مزادات 

من  بدءا  المزاد،  عملية  مراحل  كل  إدارة  على  المالية  األوراق 

يوم اإلخطار حتى تلقي المبلغ المدفوع من الفائزين بالعطاء 

وتشمل  اإللكترونية.  بالوسائل  التخصيص  خطابات  وإنتاج 

قدرات النظام الرئيسية ما يلي:

•  المزايدة على مختلف أنواع األدوات، بما في ذلك أذون 	

وسندات الخزانة؛

• ذلك 	 في  بما  المزادات،  أنواع  مختلف  بإجراء  السماح   

من  المعروض  السعر  ومزادات  الموحد  السعر  مزادات 

المشارك في العطاء )Bid Price(؛ 

• وعلى 	 العائد  أساس  على  العطاءات  بتقديم  السماح   

أساس السعر؛

•  معالجة العطاءات التنافسية وغير التنافسية؛	

•  تسجيل مدفوعات العطاءات الفائزة؛	

•  سداد العموالت لوسطاء السوق األولية؛	

•  إدارة سير العمل من البداية إلى النهاية؛	

• ألمانة 	 التابع  الدين  وإدارة  تسجيل  بنظام  الربط   

الكومنولث/النظم األخرى لتحويل العطاءات الفائزة.

10-178 يوفر نظام مزادات األوراق المالية الصادر عن أمانة 

الكومنولث عددا من التقارير التشغيلية عن المزادات، وتُستكمل 

من  البيانات  لتحليل  مختلفة  تحليلية  بتقارير  التقارير  هذه 

العطاءات  غطاء  في  التغيرات  تمثيل  ويتم  سابقة.  مزادات 

القيم  وعوائدها في مزادات سابقة في رسم بياني يقارن بين 

الواردة في اإلخطارات والعطاءات وخطابات التخصيص. ويمكن 

المختلفة  المزادات  أداء  بين  والمقارنة  المزادات  سير  متابعة 

على أساس آني )راجع الشكل البياني 2-10(. 

للمزايدة  نظاما  أيضا  الكومنولث  أمانة  وتقدم   179-10

على شبكة اإلنترنت يسمح لمقدمي العطاءات بطرح عطاءاتهم 

)راجع  آمنة  إلكترونية  بيئة  في  عطاءاتهم  وإدارة  إلكترونيا 

الشكل البياني 3-10(.

3- أداة تحليل الدين العام التابعة لدى أمانة 

الكومنولث

أمانة  لدى  التابعة  العام  الدين  تحليل  أداة   180-10

الكومنولث هي نظام متخصص لدعم اتخاذ القرار في المكاتب 

الوسيطة/المكاتب األمامية يهدف إلى مساعدة مديري الدين 

العام على إدارة ديونهم إدارة حصيفة من خالل التركيز على 

لوضع  متكامل  إطار  إلى  األداة  وتستند  والمخاطر.  التكاليف 

وتنفيذ استراتيجية إدارة الدين، كما أنها تساعد مديري الدين 

إطار  ضمن  بديلة  اقتراض  استراتيجيات  وتقييم  وضع  في 

وتساعد   .)4-10 البياني  الشكل  )راجع  والمخاطر  للتكاليف 

األداة أيضا مديري الدين على تنفيذ ومتابعة استراتيجياتهم 

المنشودة من خالل دمج إدارة النقدية وإدارة الدين، ووضع خطة 

سنوية لالقتراض تتضمن جدول زمني لإلصدارات، وعمليات 

الخيار  وعقود  والمبادلة،  الشراء،  إعادة  )مثل  الخصوم  إدارة 

المتضمنة، وإعادة الهيكلة، وعقود المبادلة(. وباعتبارها أحد 

حلول إدارة الدين التي وضعتها أمانة الكومنولث، تم تصميم 

نقل  بغرض  الديون  لتسجيل  برنامج  بأي  لربطها  األداة  هذه 

بيانات حوافظ الديون بين البرامج. 

مجموعة  إجراء  من  الدين  مديري  األداة  وتمكِّن   181-10

القطاع  دين  لحافظة  والمتطورة،  األساسية  التحليالت  من 

العام بالكامل. وهي تركز على التكاليف والمخاطر المرتبطة 

السيناريوهات  إطار  في  المختلفة  االقتراض  باستراتيجيات 

تحليل  إجراء  ويتم  البديلة.  االستراتيجيات  لتحليل  المختلفة 

من  التمويل  إعادة  ومخاطر  السوق  مخاطر  لمختلف  شامل 

خالل تطبيق نظام أداة تحليل الدين العام التابعة لدى أمانة 

الكومنولث.

تساعد  المنشودة،  االستراتيجية  اختيار  وبعد   182-10

وضع  خالل  من  االستراتيجية  تنفيذ  في  الدين  مديري  األداة 

زمني  جدول  محاكاة  تتضمن  لالقتراض  سنوية  خطة 

الدين  سوق  ولتطوير  الحكومية.  المالية  األوراق  إلصدارات 

السندات  حجم  زيادة  على  تحديدا  النظام  يساعد  المحلية، 

األوراق  القائمة من خالل طرح كميات إضافية من  القياسية 

المالية المتداولة.

10-183 لتنفيذ استراتيجية محددة في إطار أداة تحليل 

تحليل  يمكن  الكومنولث،  أمانة  لدى  التابعة  العام  الدين 

مختلف عمليات إدارة الخصوم، مثل إعادة الشراء، والمبادلة، 

وممارسة  المبادلة،  وعقود  المبكر،  والتمويل  المبكر،  والسداد 

الخيارات المتضمنة، من خالل تأثيرها على الحافظة. ويمكن 

السنوية  الخطة  ضمن  هذه  الخصوم  إدارة  عمليات  إدراج 

ويؤدي  الدين.  إلدارة  الشامل  التخطيط  إطار  في  لالقتراض 

إدارة  عمليات  بعض  إجراء  ضرورة  إلى  أيضا  النظام  تطبيق 

التمويل  إعادة  مخاطر  على  قيود  أي  إلى  استنادا  الخصوم 

يضعها مدير الدين.
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وعمليات  استراتيجيات  النظام  يتضمن  وأخيرا،   184-10

اإلقراض للسماح بإجراء تحليل شامل ألي استراتيجية إلدارة 

الدين في إطار إدارة مخاطر األصول والخصوم.

ب- أمن النظام

لدى  الدين  إدارة  حلول  برامج  مجموعة  تحتوي   185-10

المستويات  متعددة  أمنية  خصائص  على  الكومنولث  أمانة 

وقابلة للتهيئة من جانب المستخدم لتلبية احتياجات فرادى 

البلدان. وتتيح اآلليات األمنية تهيئة مجموعات عمل ومهام 

بما يتطابق مع اآلليات الخاصة بالبلد المعني، مثل نموذج 

مهام  إسناد  ويمكن  والخلفية.  والوسيطة،  األمامية،  المكاتب 

للشاشات  استخدامهم  على  تقتصر  للمستخدمين  مالئمة 

والتقارير وفقا لنظام األمن.

ج- الخصائص التكنولوجية

من  كل  على  البرمجية  المنتجات  تعمل   186-10

ميكروسوفت  إل  كيو  إس  وخادم   )ORACLE( أوراكل  خادم 

back-( البيانات األساسية  )MICROSOFT – SQL( كقواعد 

وال  والفرنسية،  اإلنجليزية  باللغتين  البرنامج  ويتوافر   .)end
يرتبط تصميمه بلغة محددة لتيسير ترجمته إلى لغات أخرى. 

10-187 ويحتوي البرنامج على وسيلة مساعدة، سواء من 

خالل اإلنترنت أو في شكل ورقي، يدعمها قسم لألسئلة الذي 

يتكرر طرحها على موقع برنامج حلول إدارة الدين على شبكة 

من  ساخن  خط  طريق  عن  المقدم  الدعم  جانب  إلى  اإلنترنت 
الخبراء الفنيين في المقر الرئيسي في لندن.52

http:// 52   لالطالع على مزيد من المعلومات، راجع الموقع اإللكتروني 

www.dsdrms.org.

Figure 10.2.  The Commonwealth Secretariat’s CS-SAS  
Auctioning System

الشكل البياني 10-2: نظام مزادات األوراق المالية الصادر 

)CS-SAS( عن أمانة الكومنولث
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2- نظام إدارة الديون والتحليل المالي الصادر عن 

األونكتاد

أ- مقدمة

عن  الصادر  المالي  والتحليل  الديون  إدارة  نظام   188-10

األونكتاد هو برنامج متخصص إلدارة الديون والتحليل المالي تم 

وضعه باالشتراك مع البلدان ولصالحها. ويمكن استخدام هذا النظام 

في إدارة الدين العام والمضمون من الحكومة قصير وطويل األجل 

)الخارجي والمحلي(، واالتفاقات العامة، والمنح، والدين الخارجي 

غير المضمون للقطاع الخاص، وعمليات اإلقراض المشتق وإعادة 

تنظيم الدين. ويجري تحسين النظام بصورة منتظمة بحيث يظل 

متوافقا مع أفضل الممارسات في مجال إدارة الدين ويساعد في 

إرسائها. ومن السهل ربط نظام إدارة الديون والتحليل المالي بنظم 

اإلدارة المالية األخرى لتحسين اإلدارة المالية العامة الكلية.

الديون  إدارة  نظام  من  السادس  اإلصدار  إطالق  تم   189-10

والتحليل المالي في نوفمبر 2009. ويحتوي هذا اإلصدار على واجهة 

إلكترونية )بوابة إلكترونية( تتيح الوصول مركزيا إلى جميع الوحدات 

والمعلومات،  المالي،  والتحليل  الديون  إدارة  لنظام  النموذجية 

جانب  من  عادة  تُستخدم  التي  والروابط  والبيانات،  والتطبيقات، 

مستخدمي هذا النظام. ويحتوي النظام أيضا على وسيلة مساعدة من 

خالل اإلنترنت. ومن السهل تصميم واجهة النظام حسب االحتياجات 

وتعديلها وترجمتها. وتتوافر النسخة الموحدة بخمس لغات مختلفة، 

ويمكن  والبرتغالية.  والعربية  واإلسبانية  والفرنسية  اإلنجليزية  هي: 

من  تتكون  بيئة  في  أو  الواحد  المستخدم  بيئة  في  النظام  استخدام 

شبكة من المستخدمين )شبكة داخلية أو شبكة خارجية(. ويتم تحديد 

الخاصة  النموذجية  الوحدة  في  الدخول  ومزايا  المستخدمين  أنماط 

الرئيسية  الخصائص   5-10 البياني  الشكل  ويبين  النظام.  بأمن 

لإلصدار السادس من نظام إدارة الديون والتحليل المالي. 

10-190 يمكن الوصول إلى جميع الوحدات النموذجية بسهولة 

وبشكل منفصل، حسب احتياجات المستخدم. ويجري ترتيب هذه 

الدين  التفاق  المعتادة  التشغيلية  الحياة  دورة  حسب  الوحدات 

بوظائف  استكمالها  ويجري  الدين(  وخدمة  األموال  وجمع  )اإلدارة 

Figure 10.3.  The Commonwealth Secretariat’s Online Bidding Systemالشكل البياني 10-3: نظام العطاءات اإللكترونية الصادر عن أمانة الكومنولث
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وتغطي  والتحليل.  والتقارير،  الدين(،  لسندات  )بالنسبة  التفاوض 

كانت  سواء  الدين،  إدارة  مكتب  احتياجات  جميع  الوحدات  هذه 

الوسيط  المكتب  أو  الدين(،  )إصدار سندات  األمامي  المكتب  مهام 

)التحليل(، أو المكتب الخلفي )تسجيل وإدارة العمليات(.

ب- الوحدات النموذجية في اإلصدار السادس من 

نظام إدارة الديون والتحليل المالي

1- التفاوض

10-191 يشير التفاوض في نظام إدارة الديون والتحليل المالي 

إلى المرحلة األولى في دورة حياة أداة الدين. ويحتوي النظام على 

وحدة نموذجية للمزادات. وتُستخدم هذه الوحدة لتسجيل العطاءات 

)المزاد  الواحد  السعر/العائد  أساس  على  السندات  أو  األذون  على 

)المزاد  األسعار/العائدات  تعدد  أساس  على  أو  التنافسي(  غير 

التنافسي(. ويجري حفظ العطاءات الفائزة وغير الفائزة في قاعدة 

بيانات النظام لفترة محددة لمتابعة مشاركة المستثمرين ومقدمي 

إلى  تلقائيا  البيانات  إرسال  ويمكن  األولية.  السوق  في  العطاءات 

ضمن  تظهر  حيث  الدين  بسندات  الخاصة  النموذجية  الوحدة 

المعامالت  بيانات  وتُستخدم  باألداة.  الخاصة  االكتتابات  بيانات 

في حساب سعر وقيمة األداة، كسعر السند الصافي أو السعر شامل 

الفائدة )راجع الفقرة 2-119 من الفصل الثاني(.

2- اإلدارة

تسجيل  للمستخدم  يمكن  اإلدارة،  مرحلة  في   192-10

معلومات عامة وتفصيلية عن أي نوع من أنواع اتفاقات الدين 

عن طريق الوصول إلى الوحدات النموذجية الخاصة بالقروض أو 

سندات الدين أو الدين الخارجي غير المضمون للقطاع الخاص 

إعادة  أو  العامة  االتفاقات  أو  المنح  أو  األجل  قصير  الدين  أو 

تنظيم الدين أو القروض المشتقة، إلى جانب الملفات المرجعية.

بالقروض، تسجل  الخاصة  النموذجية  الوحدة  10-193 في 

معلومات عامة عن اتفاقية القرض، مثل األطراف المعنية، ورقم 

معلومات  أيضا  وتُسجل  القرض.  عقد  على  والتوقيع  القرض 

محددة مثل أصل القرض، والفائدة، والعموالت. ويشمل كل قرض 

من القروض المسجلة مجموعة الشرائح الخاصة به، حيث تمثل 

كل شريحة جزء قائم بذاته من القرض يحدده الدائن في جداول 

Figure 10.4.  The Commonwealth Secretariat’s CS-PDAT Framework
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خطة االقتراض السنوية وضع استراتيجية الدين
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• توقعات القروض المنصرفة 
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المالية 

• إصدار السندات الدولية 
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تحليل التأثير على الحافظة
تحليل الحساسية

مخرجات نماذج المحاكاة 

• الجدول الزمني إلصدار السندات المحلية 
• طرح كميات إضافية من األوراق المالية 

• متطلبات إدارة النقدية

تنفيذ ومتابعة خطة 

االقتراض السنوية 
عمليات إدارة الخصوم

مقاييس التكاليف-المخاطر: 

• نسبة الفائدة/اإليرادات الحكومية 
• نسبة الدين/إجمالي الناتج المحلي 

• نسبة القيمة الحالية للدين/إجمالي الناتج المحلي 

مقاييس المخاطر: 

• % الديون التي تستحق خالل سنة 
• % الديون التي يعاد تسعيرها خالل سنة 

• متوسط الفترة المتبقية حتى تاريخ االستحقاق 
• متوسط الفترة المتبقية حتى تاريخ إعادة التسعير 

• النسبة بين الدين بالعملة األجنبية والدين 
بالعملة المحلية 

• الرصيد األولي المعدل 
• خطة االقتراض المعدلة 
• توقعات السوق المعدلة 

األدوات:

• تقييم القروض 
• تقييم األوراق المالية 
• تقييم طرح السندات 

السندات 

• إعادة الشراء 
• المبادلة 

• عقود الخيار 
المتضمنة 

• عقود المبادلة 

القروض 

• السداد المبكر 
• إعادة التمويل 

• عقود الخيار 
المتضمنة 

• عقود المبادلة
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يحدده  مسدد  مبلغ  وكل  للمدين.  المرسلة  التفصيلية  السداد 

الدائن تمثله فرادى الشرائح المسجلة في النظام.

بسندات  الخاصة  النموذجية  الوحدة  تُستخدم   194-10

الدين في تسجيل كافة أنواع سندات الدين من قصيرة األجل 

من  رئيسية  فئات  أربع  إلى  مقسمة  وهي  األجل.  طويلة  إلى 

األدوات:

•  أدوات سوق المال )بخصم، بفائدة(؛	

• ثابت، 	 فائدة  بسعر  قسيمة،  )بدون  واألذون  السندات 

دائمة،  سنويًا،  متسارع  بعائد  متغير،  فائدة  بسعر 

وغيرها(؛

• سندات إذنية )بخصم، بفائدة(؛	

• أوراق مالية أخرى.	

للقطاع  المضمون  غير  الدين  تسجيل  يمكن   195-10

الخاص والدين قصير األجل على مستوى إجمالي، إما يدويا 

أو عن طريق نقله من تطبيقات أخرى، كاللوحات الجدولية.

باالتفاقات  الخاصة  النموذجية  الوحدة  تُصمم   196-10

التي  باالتفاقات  المتعلقة  البيانات  رصد  بغرض  العامة 

االتفاق  بين  الربط  ويمكن  األدوات.  فرادى  من  العديد  تغطي 

العام واالتفاقات الناشئة عنه. وهناك عدة أنواع من االتفاقات 

العامة أكثرها شيوعا هي اتفاقات إطارية إلى جانب االتفاقات 

المحاضر  المثال،  سبيل  )على  التنظيم  بإعادة  المتعلقة 

المتفق عليها في نادي باريس(.

بإعادة  الخاصة  النموذجية  الوحدة  تتناول   197-10

إعادة  ذلك:  بما في  الدين  تنظيم  إعادة  أشكال  كافة  التنظيم 

والسداد  الدين،  وتحويل  واإلعفاء،  الجدولة،  وإعادة  التمويل، 

كافة  النموذجية  الوحدة  هذه  وتتناول  الشراء(.  )إعادة  المبكر 

مراحل إعادة التنظيم وتربط الدين القديم بالدين الجديد.

بالقروض  الخاصة  النموذجية  الوحدة  وتقوم   198-10

المشتقة بتسجيل األموال التي تقترضها الحكومة نيابة عن 

الدائن  بين  المباشرة  القروض  وتسجل  العام.  القطاع  هيئات 

بينما  بالقروض  الخاصة  النموذجية  الوحدة  في  والحكومة 

والشركات  كدائن  الحكومة  بين  المشتقة  القروض  تسجل 

العامة في الوحدة النموذجية الخاصة بالقروض المشتقة.

للعمل  البداية  نقطة  هي  المرجعية  الملفات   199-10

على  تحتوي  وهي  المالي.  والتحليل  الديون  إدارة  نظام  في 

من  العديد  من  إليها  الرجوع  يمكن  تفصيلية  معلومات 

واختيارية  أساسية  بيانات  تتضمن  أنها  كما  النظام،  نوافذ 

والتمويل  الموازنة،  وأبواب  الصرف،  وأسعار  المشاركين،  عن 

المرتبط باتفاق.

Figure 10.5.  Main Features of UNCTAD’s Debt Management and  
Financial Analysis System )DMFAS(, Version 6

الشكل البياني 10-5: الخصائص الرئيسية لإلصدار السادس من نظام 

)DMFAS( إدارة الديون والتحليل المالي الصادر عن األونكتاد
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3- جمع األموال

أنواع  المالي كافة  والتحليل  الديون  إدارة  10-200 يسجل نظام 

إلى  المنح  ومسحوبات  القروض  بمسحوبات  المتعلقة  المعامالت 

جانب االكتتابات في سندات الدين. 

10-201 في نظام إدارة الديون والتحليل المالي، يمكن تسجيل 

عينية،  أو  نقدية،  كمسحوبات  القروض  من  الفعلية53  المسحوبات 

مباشرة  مدفوعات  شكل  المسحوبات  وتتخذ  مباشرة.  كمدفوعات  أو 

عندما يطلب المستفيد )أو المدين بالقرض( من الدائن السداد لطرف 

فعليا،  المسحوب  المبلغ  تسجيل  وعند  القرض.  من  مباشرة  ثالث 

القرض  شريحة  من  المنصرف  غير  المبلغ  تلقائيا  النظام  يخفض 

ذات الصلة، ويعيد تلقائيا حساب المسحوبات المقدرة من الشريحة، 

المتعلقة  العمليات  تسجيل  ويتم  السداد.  جدول  حساب  ويعيد 

بمسحوبات  المتعلقة  العمليات  غرار  على  المنح  بمسحوبات 

القروض.

االكتتاب  يعد  المالي،  والتحليل  الديون  إدارة  نظام  10-202 في 

شكل  في  الدين،  سندات  لمُصدر  المكتتب  يدفعه  الذي  المبلغ  هو 

أو خدمات. ويمكن للمستخدمين تسجيل االكتتابات  أو سلع  أموال، 

النظام  ويوفر  المؤسسة.  تشترطه  الذي  التفصيل  مستوى  حسب 

طريقتين لتسجيل االكتتابات: من خالل الوحدة النموذجية الخاصة 

باالكتتابات أو الوحدة النموذجية الخاصة بسندات الدين.

4- خدمة الدين

10-203 يحتوي اإلصدار السادس من نظام إدارة الديون والتحليل 

للقروض  إحداهما  الدين،  لخدمة  نموذجيتين  وحدتين  على  المالي 

واألخرى لسندات الدين. والوحدتان مصمَّمتان لعمليات خدمة الدين 

المتعلقة باألصل والفائدة، والعموالت، والفائدة الجزائية.

بتسجيل  المالي  والتحليل  الديون  إدارة  نظام  يقوم   204-10

المسددة،  المبالغ  الدين:  خدمة  عمليات  أنواع  مختلف  ومتابعة 

والمبالغ غير المسددة )المتأخرات(، السداد المبكر )للقروض(، وإعادة 

المبادلة،  وعقود  واإلعفاء،  الجدولة،  وإعادة  الدين(،  )لسندات  الشراء 

وسندات الدين منزوعة القسيمة. ويمكن تسجيل كافة عمليات خدمة 

الدين و/أو متابعتها بأي عملة.

وحدة  على  أيضا  النموذجية  الوحدة  هذه  تحتوي   205-10

المدرجة في فترة  المدفوعات مع االعتمادات  نموذجية فرعية لربط 

مدفوعات  ربط  في  ترغب  التي  للمؤسسات  مصمَّمة  وهي  الموازنة، 

خدمة الدين بنظام الموازنة.

5  - التقارير

إدارة  نظام  في  البيانات  تسجيل  من  النهائي  الهدف   206-10

الديون والتحليل المالي هو إنتاج تقارير دقيقة، وكاملة، ومتسقة مع 

المعايير الدولية. ويمكن للنظام توليد مجموعة واسعة من المعايير 

المسحوبات  »الفعلية«:  للمسحوبات  مفهومين  بين  التفرقة  يمكن     53

مقابل  »الفعلية«  والمسحوبات  »المقدرة«،  المسحوبات  مقابل  »الفعلية« 

المسحوبات من أدوات »معاد تنظيمها«.

المجمعة  التقارير  ومنها  االحتياجات،  حسب  المصممة  والتقارير 

والمشاريع،  والمنح،  الدين،  وسندات  القروض،  عن  التفصيلية  أو 

واالتفاقات العامة، واتفاقات إعادة التنظيم، والملفات المرجعية.

يوفرها  مسبقا  محددة  تقارير  هي  القياسية  التقارير   207-10

وهذه  النظام.  برنامج  بالفعل  أنشأها  التي  التقارير  وهي  النظام، 

التقارير  عن  فضال  التشغيلية  التقارير  تتضمن  التقارير  من  الفئة 

التحليلية واإلدارية.

عن  تقارير  القياسية  التشغيلية  التقارير  وتتضمن   208-10

والمنح،  العامة،  واالتفاقات  والمشاريع،  الدين،  وسندات  القروض، 

فتتضمن  واإلدارية  التحليلية  التقارير  أما  المرجعية.  والملفات 

تقارير عن حالة الدين، وإعادة التنظيم، والمعلومات المبلغة للبنك 

الدولي، واالتفاقات العامة التي تشمل االئتمانات المتجددة. 

التي  التقارير  هي  المستخدم  يحددها  التي  التقارير   209-10

المالي  والتحليل  الديون  إدارة  نظام  مستخدمو  ويولدها  ينشئها 

أو  تشغيلية  كتقارير  إما  أيضا  التقارير  هذه  وتصنف  بلد.  أي  في 

تقارير تحليلية وإدارية، وتشمل نشرات التحقق من صحة البيانات، 

وحالة الدين، والنشرات اإلحصائية. وتشير نشرات التحقق من صحة 

التحقق من دقة واتساق  إلى تقارير محددة مسبقا تتيح  البيانات 

والتحليل  الديون  إدارة  نظام  بيانات  قاعدة  في  المسجلة  البيانات 

المالي. أما نشرات حالة الدين والنشرات اإلحصائية فهي تقارير عن 

الديون الخارجية والمحلية التي تلتزم عموما بالمعايير الدولية.

 6 - التحليل

أدوات  بالتحليل  الخاصة  النموذجية  الوحدات  توفر   210-10

القدرة  لتحديد  الوسيط  المكتب  في  الدين  مديرو  فعالة يستخدمها 

الدين.  استراتيجيات  ووضع  الدين  حافظة  تحمل  مواصلة  على 

وتحليل  المالية،  والمؤشرات  الدين،  نسب  األدوات:  هذه  وتشمل 

على  القدرة  استمرارية  وواجهة  الدين،  حافظة  وتحليل  الحساسية، 

تحمل الدين، وواجهة نموذج )نماذج( المخاطر.

10-211 الوحدة النموذجية الخاصة بنسب الدين في نظام إدارة 

الديون والتحليل المالي تغطي دين القطاع العام، والدين الخارجي 

العديد  النسب، ضمن  المحلي. وتتضمن هذه  العام، والدين  للقطاع 

من النسب األخرى، ما يلي:

• المحلي 	 الناتج  وإجمالي  العام  القطاع  دين  بين  النسبة   

)PSD/GDP(؛

• والصادرات، 	 العام  للقطاع  الخارجي  الدين  بين  النسبة   

بالقيمة االسمية والحالية )XPSD/XGS(؛

•  النسبة بين الدين المحلي للقطاع العام ودين القطاع العام 	

.)DPSD/PSD(

المالية تشير  بالمؤشرات  الخاصة  النموذجية  الوحدة   212-10

إلى حساب متوسط الشروط الممنوحة في االقتراض وعنصر المنحة 

في مجموعة مختارة من األدوات؛ وتظهر نتائج الحساب في التقارير. 

فترة  ومتوسط  الفائدة،  أسعار  متوسط  إلى  الشروط  متوسط  ويشير 

سندات  أو  القروض  من  مجموعة  استحقاق  أجل  ومتوسط  السماح، 

الدين.
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10-213 يتيح النظام للمستخدم إجراء تحليل الحساسية 

من  النوع  هذا  ويُستخدم  الفائدة.  وأسعار  الصرف  ألسعار 

التحليالت في وضع توقعات بشأن كيفية تأثير التغيرات في 

بلد  الدين في  الصرف على خدمة  أسعار  الفائدة و/أو  أسعار 

ما، وبالتالي على استمرارية القدرة على تحمل الدين في هذا 

البلد. ويمكن استخدام هذا التحليل في وضع سيناريوهات أو 

نماذج محاكاة »قائمة على افتراضات« لتقييم استراتيجيات 

إعادة التمويل المختلفة.

ج- عمليات التدقيق والتقييم

عمليات  لدعم  شاملة  معلومات  النظام  يوفر   214-10

كل  تفاصيل عن  يوفر  فهو  األخرى.  التقييم  وأشكال  التدقيق 

ويوصى  للتدقيق.  مسارات  ويتضمن  والمعامالت،  األدوات 

االحتياطية  والنسخ  المؤيدة  بالمستندات  باالحتفاظ  دائما 

كجزء من عملية إدارة النظام.

د- الربط باألنظمة األخرى

المالي  والتحليل  الديون  إدارة  نظام  ربط  يمكن   215-10

بنظم  للربط  قياسية  واجهة  وتتوفر  آخر.  نظام  بأي  بسهولة 

وتحديدا   ،)IFMIS( المتكاملة  المالية  اإلدارة  معلومات 

لتبسيط عمليات الموازنة والمحاسبة، وقد تم استخدامها في 

عدد من البلدان.

الديون  إدارة  نظام  بين  للربط  واجهات  توجد   216-10

بما  القياسية  التحليلية  األدوات  وكافة  المالي  والتحليل 

 DSM( في ذلك نموذج استمرارية القدرة على تحمل الدين

 ،)MTDS( واستراتيجيات إدارة الدين متوسطة األجل ،)Plus
ونماذج   ،  )DSF(الدين تحمل  على  القدرة  استمرارية  وإطار 

نظام  برنامج  بين  روابط  بناء  أيضا  المقرر  ومن  المخاطر. 

في  المعونة  إدارة  ونظم  المالي  والتحليل  الديون  إدارة 

المستقبل القريب. 

هـ- الخصائص الفنية

الديون  إدارة  10-217 يعمل اإلصدار السادس من نظام 

كما  قياسي،  إنترنت  متصفح  أي  على  المالي  والتحليل 

العالقية  البيانات  قاعدة  إلدارة  أوراكل  نظام  يستخدم 

جافا  تطوير  أدوات  باستخدام  تطويره  وتم   )RDBMS(

وأوراكل.
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دين  إحصاءات  بين  العالقات  بإيجاز  الملحق  هذا  يناقش 

القطاع العام وإحصاءات الدين الخارجي.

ألف- مقدمة

م:1-1 يقدم الفصل الثالث من هذا المرشد تفسيرا للروابط 

العــام كمــا يعرضهــا دليــل  للقطــاع  العموميــة  الميزانيــة  بيــن 

العــام.  القطــاع  ديــن  وإحصــاءات  الحكومــة  ماليــة  إحصــاءات 

ويوضــح هــذا الملحــق العالقــات بيــن إحصــاءات ديــن القطــاع 

الموضــح  النحــو  ــى  )عل الخارجــي  الديــن  وإحصــاءات  العــام 

هــذه  التاليــة  األقســام  وتتنــاول  الخارجــي(.  الديــن  مرشــد  فــي 

المؤسســية  التعاريــف والتغطيــة  العالقــات بإيجــاز مــن حيــث 

والتصنيفــات.   

باء- التعاريف

م:1-2 يتسق هذا المرشد مع نظم اإلحصاءات االقتصادية 

الكليــة األخــرى فــي تعريفهــا إلجمالــي وصافــي الديــن.1 ويُعــرِّف 

الفصــل الثانــي مــن المرشــد إجمالــي الديــن بأنــه يتألــف مــن 

جميــع االلتزامــات المتمثلــة فــي أدوات ديــن. ويُعــرِّف أداة الديــن 

مدفوعــات  بــأداء  المديــن  قيــام  تقتضــي  التــي  األداة  بأنهــا 

ــي أو كليهمــا إلــى الدائــن فــي تواريــخ  الفائــدة أو المبلــغ األصل

محــددة فــي المســتقبل. أمــا حصــص الملكيــة وأســهم صناديــق 

االســتثمار، والمشــتقات الماليــة، وخيــارات االكتتــاب الممنوحــة 

بديــن  مرتبطــة  أدوات  أو  ديــن  أدوات  ليســت  فهــي  للموظفيــن 

)راجــع الفقرتيــن 2-4 و 2-6 مــن الفصــل الثانــي(.

1 يتوافــق هــذا املرشــد مــع نظــام احلســابات القوميــة لعــام 2008 والطبعــة 

السادســة مــن دليــل ميــزان املدفوعــات ووضــع االســتثمار الــدويل، اللــذان 

يدرجــان حقــوق الســحب اخلاصــة وخمصصــات تغطيــة املطالبــات املشــمولة 

بنظــم الضمانــات املوحــدة ضمــن تعاريــف الديــن القياســية. أمــا طبعــة 2003 

مــن مرشــد الديــن اخلارجــي فتتبــع نظــام احلســابات القوميــة لعــام 1993 

تــدرج هــذه األدوات  املدفوعــات، وال  دليــل ميــزان  مــن  والطبعــة اخلامســة 

ضمــن تعريــف الديــن.

جيم- التغطية المؤسسية

م:1-3 يوضــح الشــكل البيانــي ميــم:1-1 العالقــة بيــن ديــن 

القطــاع العــام والديــن الخارجــي.2 ويشــمل مجمــوع ديــن القطــاع 

العامــة،  للحكومــة  والخارجــي  ــي  المحل الديــن  مــن  كال  العــام 

الماليــة.  العامــة  والشــركات  الماليــة،  غيــر  العامــة  والشــركات 

أمــا مجمــوع الديــن الخارجــي فيشــمل الديــن الخارجــي للقطــاع 

العــام والقطــاع الخــاص فــي االقتصــاد المعنــي. وبالتالــي فــإن 

الديــن الخارجــي للقطــاع العــام هــو بمثابــة مجموعــة فرعيــة مــن 

مجمــوع الديــن الخارجــي.

ديــن  بضمــان  العــام  القطــاع  وحــدات  تقــوم  قــد  م:4-1 

الوحدات المؤسسية في القطاع الخاص ووحدات القطاع العام 

المضمــون  الخــاص  القطــاع  ديــن  تصنيــف  ويمكــن  األخــرى.3 

مــن الحكومــة، وهــو بنــد للتذكــرة فــي إحصــاءات ديــن القطــاع 

العــام، حســب مــكان إقامــة الدائــن: ديــن محلــي أو ديــن خارجــي. 

المضمــون  الخــاص  للقطــاع  الخارجــي  الديــن  فــإن  وبالتالــي، 

مــن الحكومــة هــو أيضــا أحــد عناصــر مجمــوع الديــن الخارجــي.

دال- التقييم

ــي  ــي، يوص ــي الفصــل الثان م:1-5 حســبما تــم توضيحــه ف

المرجعــي  التاريــخ  فــي  الديــن  أدوات  بتقييــم  المرشــد  هــذا 

بالقيمــة االســمية، ويوصــي فــي حالــة ســندات الديــن المتداولــة 

بتقييمهــا علــى أســاس القيمــة الســوقية أيضــا. وتوضــح جــداول 

أنــه  المرشــد  هــذا  مــن  الخامــس  الفصــل  فــي  الــواردة  العــرض 

القيمــة االســمية  ــى أســاس  الديــن عل يمكــن عــرض إحصــاءات 

الخارجــي  الديــن  مرشــد  أن  نجــد  وبالمثــل،  الســوقية.  والقيمــة 

يوصــي  كمــا  االســمية،  بالقيــم  الديــن  أدوات  بتقييــم  يوصــي 

أيضــا. الســوقية  بالقيمــة  الديــن  ســندات  بتقييــم 

2 حســبما ســبق إيضاحــه يف الفصــل الثــاين، يصنــف الديــن حســب مــكان 

بالديــن  مقيميــن  غيــر  لدائنيــن  املســتحق  الديــن  إىل  ويشــار  الدائــن.  إقامــة 

اخلارجــي.

3 غيــر أن هــذا األخيــر لــن يــدرج إال كديــن مضمــون يف إحصــاءات ديــن 

القطــاع العــام - بنــد للتذكــرة - عندمــا ال تغطــي إحصــاءات إجمــايل الديــن 

جميــع الوحــدات املؤسســية يف القطــاع العــام. وبخــالف ذلــك، يصبــح ديــن 

القطــاع العــام املضمــون مــن احلكومــة بطبيعــة احلــال صفــرا. لالطــالع علــى 

مــن  الديــن املضمــون  تتنــاول  التــي  التفاصيــل، راجــع املناقشــة  مــن  مزيــد 

احلكومــة )اجلدوليــن 5-8أ و5-8ب( يف الفصــل اخلامــس. 

العالقة بين إحصاءات دين 

القطاع العام وإحصاءات 

الدين الخارجي

الملحق

1
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إحصاءات دين القطاع العام - مرشد لمعديها ومستخدميها

هاء: التصنيف

م:1-6 وفقــا لمــا هــو موضــح فــي الفصــل الخامــس مــن هــذا 

المرشــد، يمكــن تصنيــف إحصــاءات ديــن القطــاع العــام حســب 

ــي والمتبقــي، والعملــة  نــوع أداة الديــن، وأجــل االســتحقاق األصل

المســتخدمة، ونــوع ســعر الفائــدة، وإقامــة الدائــن، ونــوع القطــاع 

المؤسســي للدائــن. أمــا العــرض الرئيســي فــي طبعــة عــام 2003 

مــن مرشــد الديــن الخارجــي فيصنــف إحصــاءات الديــن حســب 

ــي،  األصل االســتحقاق  وأجــل  للمديــن،  المؤسســي  القطــاع  نــوع 

إحصــاءات  التكميليــة  الجــداول  وتعــرض  الديــن.  أداة  ونــوع 

والعملــة  الفائــدة،  ســعر  نــوع  لعــدة معاييــر، منهــا  وفقــا  الديــن 

المتبقــي.  المســتخدمة، وأجــل االســتحقاق 

م:1-7 ويتبع هذا المرشد تصنيف أدوات الدين والقطاعات 

القوميــة  الحســابات  نظــام  فــي  الــوارد  للدائنيــن  المؤسســية 

المدفوعــات  مــن دليــل ميــزان  السادســة  والطبعــة  لعــام 2008 

ووضــع االســتثمار الدولــي، بينمــا تتبــع طبعــة عــام 2003 مــن 

مرشــد الديــن الخارجــي التصنيــف الــوارد فــي نظــام الحســابات 

ميــزان  دليــل  مــن  الخامســة  والطبعــة   1993 لعــام  القوميــة 

المدفوعــات. ومــن خــالل الجــدول ميــم:1-1 يمكــن االطــالع علــى 

الفــروق فــي فئــات التصنيــف المســتخدمة فــي هــذا المرشــد وفــي 

طبعــة عــام 2003 مــن مرشــد الديــن الخارجــي.

الجدول م:1-1 الفروق بين مرشد إحصاءات دين 

القطاع العام ومرشد الدين الخارجي )2003(

التصنيف حسب نوع أداة الدين وحسب القطاع 

المؤسسي للدائن غير المقيم

مرشد إحصاءات دين 

القطاع العام

مرشد الدين الخارجي 

)2003(

التصنيف حسب نوع أداة الدين

 – حقوق السحب الخاصة

عملة وودائععملة وودائع

أدوات سوق المال1سندات الدين
سندات وأذون1

قروضقروض

نُظُم التأمين ومعاشات التقاعد 

والضمانات الموحدة

 – 

ائتمانات تجاريةحسابات أخرى مستحقة الدفع

التزامات الدين األخرى2 

متأخرات
أخرى2

التصنيف حسب نوع القطاع المؤسسي للدائن غير 

المقيم

الحكومة العامة

البنوك المركزية

المنظمات الدولية

المؤسسات المالية غير 

المصنفة في موقع آخر

الجهات غير المقيمة األخرى

المنظمات متعددة األطراف

الحكومة العامة

السلطات النقدية

البنوك

قطاعات أخرى

المطالبــات  تغطيــة  ومخصصــات  الخاصــة  الســحب  حقــوق  ملحوظــة: 

ــجَّل كالتزامــات ديــن فــي طبعــة  المشــمولة بنظــم الضمانــات الموحــدة ال تُسَ

عــام 2003 مــن مرشــد الديــن الخارجــي.

1 أعيــد تســمية هذيــن البنديــن فــي مرشــد إحصــاءات ديــن القطــاع العــام، 

باسم سندات الدين: قصيرة األجل حسب أجل االستحقاق األصلي، وسندات 

الديــن: طويلــة األجــل حســب أجــل االســتحقاق األصلــي، علــى التوالــي. 

2 تتضمن التزامات الدين المتمثلة في احتياطيات التأمين الفنية.

الشكل البياني م:1-1 العالقة بين إحصاءات دين القطاع العام وإحصاءات الدين الخارجي

           القطاع    

اإلقامة

القطاع الخاصالقطاع العام

الحكومة 

العامة

الشركات العامة 

غير المالية

الشركات العامة 

المجموعالماليغير الماليالمالية

محلي

يشمل دين القطاع خارجي

الخاص المضمون 

من الحكومة

يشمل دين القطاع 

الخاص المضمون 

من الحكومة

مجموع الدين 

الخارجي

مجموع دين المجموع

الحكومة العامة

مجموع دين 

الشركات العامة غير 

المالية

مجموع دين 

الشركات العامة 

المالية

تشير المساحات المظللة إلى مجاالت التوافق بين دين القطاع العام والدين الخارجي..
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يناقــش هــذا الملحــق بإيجــاز العالقــات بيــن تدفقــات ديــن القطاع 

ــى مناقشــة كاملــة حــول التدفقــات  العــام وأرصدتــه. ولالطــالع عل

ماليــة  إحصــاءات  دليــل  فــي  الثالــث  الفصــل  راجــع  واألرصــدة، 

ــي نظــام الحســابات القوميــة لعــام  الحكومــة، والفصــل الثالــث ف

2008، والفصــل الثالــث فــي الطبعــة السادســة مــن دليــل ميــزان 

المدفوعــات ووضــع االســتثمار الدولــي.  

ألف - مقدمة إلى التدفقات واألرصدة 

اإلحصائيــة  النظــم  فــي  المقيــدة  البيانــات  جميــع  م:1-2 

)ويُشــار  أرصــدة  أو  تدفقــات  إمــا  هــي  الكليــة  االقتصاديــة 

األرصــدة«(.  »مراكــز  أو  »المراكــز«  باســم  أيضــا  األرصــدة  إلــى 

وتقيــس التدفقــات التغيــرات فــي مســتوى القيمــة االقتصاديــة 

مســتوى  األرصــدة  مراكــز  تقيــس  بينمــا  زمنيــة،  فتــرة  خــال 

القيمــة االقتصاديــة فــي نقطــة زمنيــة محــددة. وتشــير القيمــة 

قيمتهــا. وصافــي  الوحــدة  وخصــوم  أصــول  إلــى  االقتصاديــة 

النظــم  فــي  األرصــدة  ومراكــز  التدفقــات  قيــود  م:2-2 

اإلحصائيــة االقتصاديــة الكليــة متكاملــة، ممــا يعنــي أنه يمكن 

تفســير التغيــرات فــي مراكــز األرصــدة تفســيرا كامــا بالتدفقــات. 

ــى كل مركــز رصيــد: وبعبــارة أخــرى، تنطبــق العاقــة التاليــة عل

 S0 + F1 = S1 (1)

فتــرة  بدايــة  فــي  معيــن  رصيــد  قيمــة   S0 يمثــل  حيــث 

  F1 تمثــل  وحيــث  الفتــرة،  نهايــة 
 
فــي قيمتــه   S1 و  محاســبية 

ــرت  ــي أث ــرة المحــددة الت القيمــة الصافيــة للتدفقــات خــال الفت

أي رصيــد  قيمــة  فــإن  أعــم،  وبوجــه  الرصيــد.  ذلــك  ــى مركــز  عل

فــي حيــازة وحــدة مــا فــي وقــت معيــن هــي القيمــة التراكميــة 

ــي حدثــت  ــد والت ــى ذلــك الرصي ــر عل ــي تؤث لجميــع التدفقــات الت

منــذ اقتنــاء الوحــدة لذلــك الرصيــد ألول مــرة. ويســاعد هــذا النظــام 

ــى  عل األساســية  المحاســبية  المبــادئ  يتبــع  الــذي  المتكامــل 

األرصــدة.  فــي مراكــز  التغيــرات  أســباب  فهــم 

باء - أنواع التدفقات

م:2-3 تبيــن التدفقــات إنشــاء قيمــة اقتصاديــة أو تحويلهــا 

أو مبادلتهــا أو نقــل ملكيتهــا أو إفنائهــا. وتنطــوي علــى تغيــرات 

فــي حجــم أو تكويــن أو قيمــة أصــول وخصــوم الوحــدة وصافــي 

قيمتهــا. وقــد يكــون التدفــق حدثــا واحــدا، مثــل الدفــع نقــدا لســداد 

األحــداث  مــن  لمجموعــة  التراكميــة  القيمــة  أو  قــرض،  أصــل 

التــي تقــع خــال فتــرة محاســبية، مثــل االســتحقاق المســتمر 

التدفقــات  وتنقســم  حكومــي.  ســند  ــى  عل الفائــدة  لمصروفــات 

ــى  عل وبنــاء  أخــرى.  اقتصاديــة  وتدفقــات  معامــات  إلــى 

المتطابقــة )1( أعــاه، نجــد بالتالــي أن: 

S0 + T1 + OEF1 = S1

تمثــل   OEFو المعامــات،  قيمــة  صافــي  تمثــل   T حيــث 

فيمــا  ونناقــش  الفتــرة.  خــال  األخــرى  االقتصاديــة  التدفقــات 

األخــرى.  االقتصاديــة  والتدفقــات  المعامــات  ــي  يل

1- المعامات

وفقــا  وحدتيــن  بيــن  تفاعــل  هــي  المعاملــة  م:4-2 

التفــاق متبــادل أو بحكــم القانــون أو مــن خــال عمــل 

ضمــن وحــدة يكــون مــن المفيــد مــن الوجهــة التحليليــة 

ألن  الغالــب  فــي  )وذلــك  معاملــة  بوصفــه  يُعالَــج  أن 

الوحــدة قــد تعمــل بصفتيــن مختلفتيــن(. ويعنــي »االتفــاق 

المتبــادل« أن هنــاك علمــا مســبقا بالمعاملــة لــدى الوحدتيــن  

ــي أن الوحدتيــن  وأنــه قــد تمــت الموافقــة عليهمــا، ولكنــه ال يعن

المعنيتين دخلتا في المعاملة بصورة طوعية.1 ويمثل تحمُّل 

ــب الضمــان معاملــة ألن هنــاك  ضامــن لديــن وحــدة مــا عنــد طل

للديــن  الضامــن  تحمــل  ــى  عل الوحدتيــن  بيــن  متبــادال  اتفاقــا 

عنــد اســتيفاء شــروط معينــة.2 ويُعــد اإلعفــاء مــن الديــن أيضــا 

معاملــة. وفــي المقابــل، ال يمثــل شــطب الديــن أو إلغــاؤه معاملــة 

التدفقــات  هــذه  وتعتبــر   — الدائــن  يتخــذه  أحاديــا  إجــراء  ألنــه 

1 علــى ســبيل املثــال، يتــم فــرض بعــض املعامــات بحكــم القانــون، كدفــع 

الضرائــب مثــا. ورغــم أن الوحــدات املنفــردة ليســت حــرة يف حتديــد مبالــغ 

الضرائــب التــي تدفعهــا، فــإن هنــاك تســليما وقبــوال جماعييــن مــن اجملتمــع 

بااللتــزام بدفــع الضرائــب. مــن ثــم تعتبــر مدفوعــات الضرائــب معامــات رغــم 

كونهــا إلزاميــة.

2 تتضمــن بعــض االتفاقــات املتبادلــة ثاثــة أطــراف. علــى ســبيل املثــال، 

تنطــوي ضمانــات الديــون علــى كل مــن الضامــن واملديــن والدائــن.

المطابقة بين تدفقات وأرصدة دين القطاع 

العام

الملحق

2
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ــي(.3 ويعتبــر الحجــز  »تدفقــات اقتصاديــة أخــرى« )راجــع مــا يل

علــى األصــول المرهونــة واســتعادة الدائنيــن لملكيتهــا معاملــة، 

ــى حــق  ألن االتفــاق التعاقــدي بيــن المديــن والدائــن ينــص عل

ــى هــذا اإلجــراء. ــي اللجــوء إل الدائــن ف

تحويــل.  أو  مبادلــة  ــى  عل معاملــة  كل  تنطــوي  م:5-2 

قيمــة  ذي  شــيء  توفيــر  علــى  المبادلــة  وتنطــوي 

مقابلــة.  اقتصاديــة  قيمــة  لــه  بنــد  مقابــل  اقتصاديــة 

والخدمــات  الســلع  مشــتريات  المبــادالت  عــداد  فــي  وتدخــل 

ــى  ــن واالربــاح الموزعــة عل واقتنــاء األصــول وتعويضــات العاملي

علــى  التحويــل  وينطــوي  ذلــك.4  إلــى  ومــا  األســهم  حيــازات 

قيــام طــرف بتقديــم )أو اســتام( قيمــة اقتصاديــة دون 

)أو تقديــم( بنــد ذي قيمــة اقتصاديــة مقابلــة.  اســتام 

الــذي يتــم بــدون  ــجَّل قيــد التحويــل كقيــد مقابــل للتدفــق  سَ ويُ

مقابــل. ومــن أمثلــة التحويــات الضرائــب واإلعفــاء مــن الديــن 
والدعــم.5 والمنــح 

نقديــة.  غيــر  أو  نقديــة  إمــا  معاملــة  كل  تكــون  م:6-2 

والمعاملة النقدية معاملة تؤدي فيها وحدة مؤسسية 

مــا مدفوعــات )أو تقبــض مدفوعــات( أو تتحمــل خصومــا 

أمــا  نقديــة.  بوحــدات  عنهــا  معبــرا  أصــوال(  تقتنــي  )أو 

ــر عنهــا  المعاملــة غيــر النقديــة فهــي معاملــة ال يُعَبَّ

المتعامــان  الطرفــان  نقديــة يقررهــا  مبدئيــا بوحــدات 

)مثــل تقديــم معونــة فــي شــكل ســلع(. ونظــرا لضــرورة التعبيــر 

عــن التدفقــات بالنقــد، يتعيــن قيــاس القيــم النقديــة للمعامــات 

غيــر النقديــة بصــورة غيــر مباشــرة أو تقديرهــا إن تعــذر ذلــك.  

2- التدفقات االقتصادية األخرى 

فــي  هــو تغيــر  اآلخــر«  االقتصــادي  »التدفــق  م:7-2 

حجــم أصــول أو خصــوم أو فــي قيمتهــا ال يكــون ناتجــا 

لَــق علــى تغيــرات الحجــم وصــف التغيــرات  عــن معاملــة. ويُطْ

التغيــرات  هــو  أبســط  أو وصــف  فــي حجــم األصــول،  األخــرى 

وصــف  القيمــة  تغيــرات  ــى  عل ــق  لَ ويُطْ الحجــم،  فــي  األخــرى 
أو إعــادة التقييــم.6 مكاســب وخســائر الحيــازة 

أ- التغيرات األخرى في حجم األصول

عــدة  تغطــي  األصــول  حجــم  فــي  األخــرى  التغيــرات  م:8-2 

مثــل:  األحــداث  مــن  أنــواع 

طــرف  مــن  للديــن  املديــن  تخفيــض  ُيسَــجَّل  ال  ذلــك،  مــن  العكــس  علــى   3

واحــد أو رفــض ســداد الديــن كمعاملــة او تدفــق آخــر يف النظــم اإلحصائيــة 

الكليــة.  االقتصاديــة 

أو  شــيء«  »شــيء مقابــل  فيهــا  يُقَــدَّم  أحيانــا معاملــة  املبادلــة  تُسَــمَّى   4

بمقابــل. معاملــة 

5 تُسَــمَّى املعاملــة التــي تتضمــن حتويــا أيضــا معاملــة يُقَــدَّم فيهــا »شــيء 

مقابــل ال شــيء« أو معاملــة بــدون مقابــل.

6 يف جميــع احلــاالت، اإلشــارة إىل حــدوث تغيــر يف حجــم أو قيمــة أصــل مــا 

تعنــي أيضــا حــدوث تغيــرات يف اخلصــوم حســبما يكــون مائمــا.

· قــد يقــرر دائــن مــا أنــه لــم يعــد باإلمــكان تحصيــل مطالبــة 	

الدائــن  ويقــوم  المعنــي.  المديــن  إفــاس  بســبب  ماليــة 

تغيــر  بقيــد  العموميــة  مــن ميزانيتــه  المطالبــة  بحــذف 

آخــر فــي الحجــم. 

· قــد تتلــف العملــة أو األوراق الماليــة »لحاملهــا« بســبب 	

وقــوع كارثــة طبيعيــة. وتُســتبعد هــذه المطالبــات الماليــة 

مــن الميزانيــة العموميــة لمالكهــا بقيــد تغيــر آخــر فــي 

الحجــم.  

· العــام 	 القطــاع  مــن  وحــدة مؤسســية  يُعــاد تصنيــف  قــد 

األصــول  مــن  مجموعــة  تصنيــف  يُعــاد  أو  بأكملهــا 

ــد تغيــر آخــر فــي الحجــم انعكاســا لهــذا  يَّ قَ والخصــوم. ويُ

العــام.7  القطــاع  وحــدة  أصــول  تكويــن  فــي  التغيــر 

ب- مكاسب وخسائر الحيازة 

م:2-9 مكســب أو خســارة الحيازة )أو إعادة التقييم( 

هــو تغيــر القيمــة النقديــة ألصــل أو خصــم ناتــج عــن 

مــن  )مثــا  وهيكلهــا  األســعار  مســتوى  فــي  التغيــرات 

الصــرف،  ســعر  و/أو  الفائــدة(  أســعار  فــي  التغيــرات 

أو  يتغيــر نوعيــا  لــم  الخصــم  أو  األصــل  أن  بافتــراض 

الحيــازة:8  أو خســائر  ومكاســب  كميــا. 

· من الممكن أن تنطبق على جميع األصول والخصوم؛	

· تنشــأ من تغيرات األســعار، ويمكن تحقيقها على جميع 	

األصول االقتصادية المقتناة طوال أي مدة زمنية خال 

األصــل محتفظــا  إذا كان  مــا  يهــم  فتــرة محاســبية. وال 

بــه طــوال الفتــرة بأكملهــا، أو تــم اقتنــاؤه خالهــا وظــل 

فــي  بــه  أو كان محتفظــا  نهايتهــا،  بــه حتــى  محتفظــا 

بدايــة الفتــرة وتــم التصــرف فيــه خالهــا، أو تــم اقتنــاؤه 

الممكــن  ومــن  نفســها.  الفتــرة  ضمــن  فيــه  والتصــرف 

تحقيــق مكســب حيــازة فــي كل حالــة مــن هــذه الحــاالت 

ــده؛  كمــا يجــب قي

· يمكن أن تكون متحققة أو غير متحققة؛ 	

· فــي 	 التغيــر  عــن  الناتــج  األصــل  قيمــة  تغيــر  تشــمل  ال 

قــد  الخصــوص،  وجــه  ــى  وعل نوعيتــه.  أو  األصــل  كميــة 

ــى  عل بخصــم  الصــادرة  والســندات  األذون  قيمــة  ترتفــع 

ــل اســتردادها بســبب اســتحقاق الفائــدة.  ــد قب نحــو متزاي

ســند،  أو  إلذن  الســوقية  القيمــة  فــي  الزيــادة  ــجَّل  سَ وتُ

7 إعــادة التصنيــف تعيــد ترتيــب األصــول واخلصــوم بــدون تغييــر صــايف 

القيمــة للوحــدة أو القطــاع املعنــي.

8 مكســب أو خســارة احليــازة يؤثــر دائمــا علــى صــايف القيمــة. وتُســتخدم 

كلمتــا »مكســب« و»خســارة« لإلشــارة إىل اجتــاه التغيــر يف صــايف القيمــة. 

ســيرفع صــايف  قيمــة خصــم  أو يخفــض  أصــل  قيمــة  يرفــع  الــذي  والتدفــق 

القيمــة ويُشــار إليــه باســم مكســب حيــازة. والتدفــق الــذي يخفــض قيمــة أصــل 

أو يرفــع قيمــة خصــم ســيخفض صــايف القيمــة ويمثــل خســارة يف احليــازة. 



191

الملحق 2   ♦   المطابقة بين تدفقات وأرصدة دين القطاع العام

فــي األصــل  الفائــدة، كمعاملــة  اســتحقاق  عــن  الناتجــة 

حيــازة.    مكســب  وليــس 

يقتضــي  الحيــازة  لمكاســب  الدقيــق  الحســاب  م:10-2 

والتغيــرات  المنفــردة  المعامــات  لجميــع  بســجات  االحتفــاظ 

األخــرى فــي حجــم األصــول زائــدا ســعر كل أصــل وقــت الميزانيــة 

وكل  الختاميــة،  العموميــة  والميزانيــة  االفتتاحيــة  العموميــة 

ــي  ــر آخــر فــي حجــم أصــل. وفــي الواقــع العمل معاملــة، وكل تغي

قــد ال تتوفــر كل البيانــات المطلوبــة، ويجــب فــي هــذه الحالــة 

تســتخدم  مباشــرة  غيــر  أخــرى  تقديــر  بأســاليب  االســتعانة 

أقــل. معلومــات 

م:2-11 هناك أســلوب غير مباشــر شــائع االســتخدام يســتند 

إلــى المتطابقــة القائلــة بوجــوب تســاوي قيمــة فئــة مــن األصــول 

الميزانيــة  فــي  لقيمتهــا  الختاميــة  العموميــة  الميزانيــة  فــي 

للمعامــات،  الصافيــة  القيمــة  زائــدا  االفتتاحيــة  العموميــة 

ــي  ــرات األخــرى فــي حجــم األصــول، ومكاســب الحيــازة الت والتغي

المعلومــات  كانــت  وإذا  األصــول.  مــن  الفئــة  تلــك  ــى  عل تؤثــر 

والتغيــرات  والمعامــات  العموميــة  الميزانيــات  عــن  المتوفــرة 

عندئــذ  فيمكــن  ودقيقــة،  كاملــة  األصــول  حجــم  فــي  األخــرى 

حســاب القيمــة الصافيــة لمكاســب الحيــازة باعتبارهــا القيمــة 

ــر أنــه ينبغــي عــدم  المتبقيــة الازمــة الســتكمال المتطابقــة. غي

مكاســب  قيمــة  أن  تعنــي  أنهــا  ــى  عل الصياغــة  هــذه  تفســير 

الحيــازة هــي بنــد متبــق. ومــن حيــث المفهــوم، تحــدث مكاســب 

األســعار  تغيــر  بســبب  مســتمرة  بصــورة  الحيــازة  وخســائر 

المســتمر. ومــع هــذا، وألغــراض عمليــة، يتــم فــي نهايــة الفتــرة 

عــادة تقديــر مكاســب وخســائر الحيــازة عــن الفتــرة المحاســبية 

بأكملهــا.

جيــم - مراكز األرصدة 

إلــى  األرصــدة،  أو  األرصــدة،  مراكــز  تشــير  م:12-2 

مســتوى األصــول والخصــوم وصافــي القيمــة فــي نقطــة 

يَّد مراكز األرصدة في الميزانية العمومية،  زمنية محددة. وتُقَ

وهــي بيــان بقيــم األصــول المملوكــة والخصــوم المســتحقة علــى 

وحــدة مؤسســية أو مجموعــة مــن الوحــدات، وتُحــدد فــي نقطــة 

زمنيــة معينــة.   

إلــى  األرصــدة  مراكــز  تشــير  المرشــد،  هــذا  فــي  م:13-2 

الماليــة  األصــول  مســتويات  وكذلــك  الديــن،  أدوات  مســتويات 

المكونــة مــن عناصــر مقابلــة ألدوات الديــن، وكمــا هــو موضــح 

ــدة فــي  يَّ قَ المُ الفقــرة 3-4، فــإن األصــول  الثالــث،  فــي الفصــل 

ــي أصــول اقتصاديــة.  النظــم اإلحصائيــة االقتصاديــة الكليــة ه

ويجــوز أن تكــون هــذه األصــول ماليــة أو غيــر ماليــة بطبيعتهــا. 

ــن مراكــز األصــول فــي بدايــة الفتــرة المحاســبية  يَّ بَ وبوجــه عــام، تُ

ونهايتهــا. ويتــم ربــط مراكــز األصــول بيــن فترتيــن بالتدفقــات 

ــى النحــو الموضــح فــي الفقرتيــن م:1-2  خــال هــذه الفتــرة، عل

و م:2-3 أعــاه. 

دال- المطابقة بين تدفقات وأرصدة ديون 

القطاع العام

1- إطار المفاهيم 

العــام،  القطــاع  ديــن  وصافــي  إجمالــي  مطابقــة  م:14-2 

بالقيمــة الســوقية، موضحــة فــي تاريخيــن مرجعييــن مختلفين 

العمــودان  يعــرض  الجــدول،  هــذا  وفــي  م:1-2.  الجــدول  فــي 

ــي، إجمالــي الديــن، واألصــول الماليــة  ــى التوال ــر، عل األول واألخي

أرصــدة  ديــن، وصافــي مراكــز  أدوات  فــي شــكل  بهــا  المحتفــظ 

الميزانيــة العموميــة  القيــم فــي  الفتــرة )أي  الديــون فــي بدايــة 

الميزانيــة  فــي  القيــم  )أي  الفتــرة  نهايــة  وفــي  االفتتاحيــة( 

الختاميــة(.  العموميــة 

تمثــل  األرصــدة  مركــزي  بيــن  الثاثــة  األعمــدة   15-2 م: 

خــال  المعامــات  األول  التدفقــات  عمــود  ويبيــن  التدفقــات. 

مــع  المعامــات  إحصــاءات  وتتطابــق  المرجعيــة.  الفتــرة 

ماليــة  إحصــاءات  نظــام  فــي  المقيــدة  التمويــل  معامــات 

هــذا  ومــع   .2008 لعــام  القوميــة  الحســابات  ونظــام  الحكومــة 

الحســابات  ونظــام  الحكومــة  ماليــة  إحصــاءات  نظــام  يســجل 

لعــام 2008 كذلــك ضمــن معامــات التمويــل اثنتيــن  القوميــة 

مــن األدوات ليســتا فــي شــكل ديــن أو مرتبطــة بديــن: حصــص 

الماليــة  والمشــتقات  االســتثمار،  صناديــق  وأســهم  الملكيــة 

عمــودا  ويعــرض  للموظفيــن.  الممنوحــة  االكتتــاب  وخيــارات 

والتغيــرات  الحيــازة  وخســائر  مكاســب  المتبقيــان  التدفقــات 

الترتيــب.  ــى  عل والخصــوم،  األصــول  حجــم  فــي  األخــرى 

يمكــن  أنــه  آنفــا،  م:11-2  الفقــرة  توضــح  كذلــك  م:16-2 

ــي قيمــة مكاســب وخســائر  مــن الناحيــة العمليــة حســاب صاف

المتطابقــة  الســتكمال  المتبقيــة  القيمــة  باعتبارهــا  الحيــازة 

توافــر  حالــة  فــي  إال  يصــدُق  ال  األمــر  هــذا  أن  غيــر  األساســية. 

ــى أســاس القيمــة الســوقية عــن  معلومــات كاملــة ودقيقــة وعل

الختامــي، والمعامــات،  الرصيــد االفتتاحــي والرصيــد  مركــزي 

والتغيــرات األخــرى فــي الحجــم.9  وتُســتبعد مــن عــرض جميــع 

إحصــاءات الديــن بالقيــم االســمية أي تغيــرات فــي القيمــة تنشــأ 

مــن تغيــر أســعار الســوق. ونتيجــة لذلــك، فالقيــم الوحيــدة الــواردة 

األدوات  يخــص  فيمــا  الحيــازة  وخســائر  مكاســب  عمــود  فــي 

بالقيمــة االســمية هــي تلــك الناتجــة عــن التغيــرات فــي أســعار 

الصــرف.

2- بعض المبادئ التوجيهية العملية 

البيانــات  تكــون  قــد  العمليــة،  الناحيــة  مــن  م:17-2 

المصدريــة غيــر كاملــة و/أو قــد يشــوبها قصــور. وربمــا ال تتوافــر 

9 »بالقيمــة الســوقية« تعنــي تقييــم ســندات الديــن بأســعار الســوق؛ ويتــم 

تقييــم نظــم التأميــن ومعاشــات التقاعــد والضمانــات املوحــدة وفقــا ملبــادئ 

باألســعار  األخــرى  الديــن  أدوات  كل  تقييــم  ويتــم  الســوق؛  لتقييــم  مكافئــة 

االســمية التــي تعتبــر أفضــل البدائــل املتوافــرة عمومــا ألســعارها الســوقية. 
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والتدفقــات  األرصــدة  مراكــز  مــن  تمامــا  متكاملــة  مجموعــة 

ألغــراض إحصــاءات الديــن. وقــد  تتوافــر بيانــات مراكــز األرصــدة 

وربمــا  التدفقــات.  بيانــات  عــن مصــادر  تختلــف  مــن مصــادر 

صعوبــة  إلــى  المصدريــة  البيانــات  فــي  القصــور  هــذا  يــؤدي 

هــذه  ولمعالجــة  األرصــدة.10  ومراكــز  التدفقــات  بيــن  المطابقــة 

اإلحصــاءات:       معــدي  ــى  عل يتعيــن  القضايــا، 

· المؤسســية 	 التغطيــة  نطــاق  نفــس  تطبيــق  ضمــان 

األرصــدة  مراكــز  ــى  عل التقييــم  ومبــادئ  والتصنيفــات 

الترتيــب؛  ــى  عل والتدفقــات، 

· ــى تكويــن العملــة فــي حســابات 	 النظــر بعيــن االعتبــار إل

أجنبيــة.  بعمــات  المقومــة  الديــن  أدوات  تقييــم  إعــادة 

شــكل  فــي  الماليــة  )واألصــول  الديــون  تقييــم  ويُعــاد 

ــى  ــد تحويلهــا إل ــرى عن ــن( المقومــة بعمــات أخ أدوات دي

العملــة المحليــة. وقــد يكــون مــن المفيــد إجــراء حســابات 

المختلفــة.     الرئيســية  للعمــات  منفصلــة 

· المراجعــة الدقيقــة لمراكــز األرصــدة والتدفقــات، وخاصــة 	

قيــم  مــن  التحقــق  وينبغــي  مصادرهــا.  اختــاف  عنــد 

متبقيــة  كقيــم  المحســوبة  الحيــازة  وخســائر  مكاســب 

نحــو يضمــن  ــى  عل وتفســيرها  م:11-2(  الفقــرة  )راجــع 

أن تكــون انعكاســا للطبيعــة الحقيقيــة لتغيــرات األســعار 

التــي يجــري قياســها.  

م: 2-18 المطابقــة بيــن مراكــز أرصــدة الديــون وتدفقاتهــا 

الظاهريــة  بالقيمــة  المقومــة  الديــون  فــي حالــة  تعقيــدا  تــزداد 

10 مــع هــذا، يجــوز اســتخدام مصــادر خمتلفــة لبيانــات األرصــدة والتدفقات 

مــن أجــل مضاهــاة البيانــات. فعلــى ســبيل املثــال، عنــد عــدم تطابــق بيانــات 

مراكــز األرصــدة والتدفقــات، قــد تســاعد املصــادر األخــرى يف حتديــد أماكــن 

تواجــد األخطــاء يف البيانــات.  

المحــددة فــي األداة الماليــة، مقارنــة بالديــون المقومــة بالقيمــة 

قيــد  حالــة  ففــي  هــذا،  ومــع  االســمية.  القيمــة  أو  الســوقية 

إحصــاءات عمليــات الحكومــة، بمــا فيهــا التمويل،11علــى أســاس 

نقــدي، وتقييــم إحصــاءات الديــن علــى أســاس األســعار الســوقية 

والتدفقــات،  األرصــدة  لمراكــز  متكامــل  نظــام  وغيــاب  الراهنــة، 

فــإن صافــي التغيــرات فــي الديــون المحليــة والخارجيــة )ســندات 

الترتيــب(  ــى  عل مقيميــن،  وغيــر  لمقيميــن  المملوكــة  الديــن 
ــي:12 يســاوي حاصــل مــا يل

· اقتنــاء 	 صافــي  ناقصــا  الديــن  خصــوم  تحمــل  صافــي 

ألدوات  مقابلــة  عناصــر  مــن  المكونــة  الماليــة  األصــول 

ديــن؛ 

· الجديــدة 	 اإلصــدارات  ــى  عل والعــاوات  الخصــم  صافــي 

اإلصــدارات  ــى  عل )الخصم/العــاوة  الديــون  واســترداد 

االســترداد(؛ ــى  عل الخصم/العــاوة  ناقــص  الجديــدة 

· الفائــدة 	 أي  الديــن،  إلــى  المضافــة  المســتحقة  الفائــدة 

مدفوعــات  ناقــص  الديــن  إلــى  المضافــة  المســتحقة 

ســابق؛   وقــت  فــي  الديــن  إلــى  المضافــة  المســتحقة  الفائــدة 

· شــطب 	 )مثــل  الديــن  أدوات  فــي  النقديــة  غيــر  التدفقــات 

الديــن، وتحمــل الحكومــة للديــن، ونقــل إثبــات ديــن قائــم 

الميزانيــة  داخــل  إلــى  العموميــة  الميزانيــة  خــارج  مــن 

العموميــة(؛  

· التغيرات التي تطرأ على السعر السوقي لسندات الدين؛  	

11 صايف اقتناء األصول املالية وصايف حتمل اخلصوم.

12 هــذه املطابقــة مأخــوذة مــن »مطابقــة صــايف االقتــراض« يف »دليــل 

إحصــاءات ماليــة احلكومــة« لعــام 1986، صفحــة 227. 

الجدول م:2-1 المطابقة بين تدفقات وأرصدة دين القطاع العام

األرصدة:

القيم في 

الميزانية 

العمومية 

المعاماتاالفتتاحية

األرصدة: تدفقات اقتصادية أخرى

القيم في 

الميزانية 

العمومية 

الختامية

مكاسب وخسائر 

الحيازة 

)إعادة التقييم(

تغيرات أخرى 

في الحجم

ألف- أدوات الدين 

حقوق السحب الخاصة

العملة والودائع

سندات الدين

القروض

نظم التأمين ومعاشات التقاعد والضمانات 

الموحدة 

حسابات أخرى مستحقة الدفع

باء- األصول المالية في شكل أدوات دين: 

الذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة

العملة والودائع

سندات الدين

القروض

نظم التأمين ومعاشات التقاعد والضمانات 

الموحدة  

حسابات أخرى مستحقة القبض

`

جيم- صافي الدين )ألف ناقص باء( 
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· إعــادة التقييــم الناشــئة عــن التغيــرات فــي ســعر صــرف 	

العملــة الوطنيــة مقابــل العمــات األجنبيــة؛ 

· الـتـغــيـرات والـفـروق فـي نـطـاق الـتـغـطـيـة والـتـصـنيف.	
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تقيــد مراكــز األرصــدة والتدفقــات عنــد إنشــاء القيمــة االقتصاديــة أو تحويلهــا أو القيد على أساس االستحقاق

مبادلتهــا أو نقــل ملكيتهــا أو إفنائهــا.

األنشــطة المســاعدة هــي أنشــطة مســاندة يجــري االضطــاع بهــا داخــل مؤسســة مــا األنشطة المساعدة

ــذ أنشــطتها الرئيســية أو الثانويــة. وإضافــة  ــي تمكنهــا مــن تنفي لخلــق الظــروف الت

إلى ذلك، تتســم األنشــطة المســاعدة بســمات مشــتركة معينة مرتبطة بمخرجاتها.

تُعرَّف المتأخرات بأنها المبالغ التي لم تسدد وفات تاريخ استحقاق سدادها.المتأخرات

هــي األوراق المالية المضمونة بأصول بأصــول  المضمونــة  الديــن  والتزامــات  بأصــول  المضمونــة  الماليــة  األوراق 

ــى  ترتيبــات تكــون مدفوعــات الفائــدة واألصــل بموجبهــا مضمونــة بمدفوعــات عل

أصــول أو تدفقــات دخــل محــددة.

متوسط سعر الفائدة هو المستوى المتوسط المرجح ألسعار الفائدة على إجمالي متوسط سعر الفائدة

ديــن القطــاع العــام القائــم أو أي أداة ديــن معينــة، بالقيمــة االســمية والســوقية، فــي 

التاريــخ المرجعــي. وتُحــدد األوزان الترجيحيــة المســتخدمة باحتســاب قيمــة كل 

قــرض علــى أســاس وحــدة الحســاب كنســبة مئويــة مــن مجمــوع القــروض.

تاريــخ  حتــى  المتبقيــة  الفتــرة  متوســط 

ق ســتحقا ال ا

متوســط الفتــرة المتبقيــة حتــى تاريــخ االســتحقاق يقيــس المتوســط المرجــح للفتــرة 

المتبقيــة حتــى تاريــخ اســتحقاق كل مدفوعــات أصــل الديــن فــي الحافظــة.

متوســط الفتــرة المتبقيــة حتــى تاريــخ إعــادة 

تســعير الفائــدة

متوســط الفتــرة المتبقيــة حتــى تاريــخ إعــادة تســعير الفائــدة هــو مقيــاس المتوســط 

المرجــح للفتــرة المتبقيــة حتــى تصبــح كل مدفوعــات أصــل الديــن فــي حافظــة 

الديــن خاضعــة لســعر فائــدة جديــد.

الميزانيــة العموميــة هــي كشــف يتــم إعــداده بالنســبة لنقطــة زمنيــة محــددة لبيــان الميزانية العمومية

قيمــة أرصــدة األصــول المملوكــة لوحــدة مؤسســية أو مجموعــة مــن الوحــدات وقيمــة 

الخصــوم المســتحقة عليهــا.

رســم القبول المصرفي إســتيفاء  مقابــل  ماليــة،  شــركة  تصــادق  عندمــا  المصرفــي  القبــول  ينشــأ 

ــى التعهــد غيــر المشــروط بدفــع مبلــغ محــدد  ــى حوالــة أو كمبيالــة وعل معيــن، عل

فــي تاريــخ محــدد.

تُعــرَّف األذون بأنهــا أوراق ماليــة )قصيــرة األجــل فــي العــادة( تعطــي حاملهــا حقــا األذون

غيــر مشــروط فــي الحصــول علــى مبالــغ ثابتــة محــددة فــي تاريــخ معيــن.

الســندات وصكــوك المديونيــة هــي أوراق ماليــة طويلــة األجــل تعطــي حاملهــا حقــا السندات وصكوك المديونية

ــى مدفوعــات ثابتــة أو مدفوعــات متغيــرة محــددة  غيــر مشــروط فــي الحصــول عل

ــي تاريــخ أو تواريــخ محــددة. تعاقديــا ف

الحكومــة المركزيــة المدرجــة فــي الموازنــة هــي وحــدة واحــدة مــن الحكومــة المركزية الحكومة المركزية المدرجة في الموازنة

تمارس األنشطة األساسية للسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية الوطنية.

مسرد المصطلحات

الملحق

3
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البنك المركزي هو المؤسســة المالية الوطنية التي تمارس الرقابة على الجوانب البنك المركزي
الرئيســية في النظام المالي.

المؤسســية القطاع الفرعي للحكومة المركزية )الوحــدات(  الوحــدة  مــن  المركزيــة  للحكومــة  الفرعــي  القطــاع  يتألــف 
للحكومــة المركزيــة زائــدا المؤسســات غيــر الهادفــة للربــح غيــر المشــتغلة باإلنتــاج 
السياســية  الســلطة  وتمتــد  المركزيــة.  الحكومــة  عليهــا  تســيطر  والتــي  الســوقي 
للحكومــة المركزيــة بحيــث تغطــي كامــل اإلقليــم االقتصــادي للبلــد. ويضــم القطــاع 
الفرعــي للحكومــة المركزيــة صناديــق الضمــان االجتماعــي التــي تديرهــا الحكومــة 
فرعــي  كقطــاع  مصنفــة  االجتماعــي  الضمــان  صناديــق  تكــن  لــم  مــا  المركزيــة، 

مســتقل تابــع للحكومــة العامــة.

راجع األوراق المالية المضمونة بأصول.التزام الدين المضمون بأصول

توحيــد البيانــات هــو أســلوب لعــرض اإلحصــاءات المعنيــة بمجموعــة مــن الوحــدات توحيد البيانات
)أو الكيانــات( كمــا لــو كانــت تشــكل وحــدة واحــدة.

االلتزامــات االحتماليــة هــي التزامــات ماليــة ال تنشــأ إال عنــد وقــوع أحــداث منفصلــة االلتزامات االحتمالية
معينــة فــي المســتقبل. ومــن أهــم الفــروق بيــن االلتزامــات االحتماليــة وااللتزامــات 
ــل  ــر قب ــرط واحــد أو أكث ــن القطــاع العــام(، وجــوب اســتيفاء ش ــة الجاريــة )ودي المالي

قيــد المعاملــة الماليــة.

ويشــير السيطرة على الشركات للشــركة.  العامــة  السياســة  تحديــد  ــى  عل القــدرة  بأنهــا  الســيطرة  تُعــرَّف 
السياســات  أهــم  إلــى  الواســع«،  بمعنــاه  للشــركة«،  العامــة  »السياســة  مصطلــح 
ــج ســوقي. المتعلقــة باألهــداف االســتراتيجية للشــركة كمنتِ الماليــة والتشــغيلية 

ــى تحقيــق الربــح الشركات الشــركات هــي جميــع الكيانــات التــي )1( تتوافــر لهــا القــدرة عل
أو غيــر ذلــك مــن الكســب المــادي لمالكيهــا، و)2( يعتــرف بهــا القانــون ككيانــات 
قانونيــة مســتقلة عــن مالكيهــا الذيــن يتمتعــون بمســؤولية محــدودة، و)3( تنشــأ 
ألغــراض تتعلــق بممارســة اإلنتــاج الســوقي )أي إنتــاج الســلع والخدمــات بأســعار 

ذات داللــة اقتصاديــة(. راجــع أيضــا األســعار ذات الداللــة االقتصاديــة.

تتألف العملة من النقود الورقية والمعدنية ذات القيم االسمية الثابتة والصادرة العملة
أو التي يصرح بإصدارها من البنك المركزي أو الحكومة.

ــت بهــا قيمــة التدفقــات ومراكــز عملة التقويم تُحــدد عملــة التقويــم علــى أســاس العملــة التــي تثبَّ
األرصــدة علــى النحــو المنصــوص عليــه فــي العقــد بيــن الطرفيــن.

راجع إجمالي الدين، مجموعالدين

ــل الديــن هــو اتفــاق ثاثــي األطــراف بيــن دائــن ومديــن ســابق ومديــن جديــد تحمُّل الدين تحمُّ
)وحــدة حكوميــة فــي العــادة( يتحمــل بموجبــه المديــن الجديــد االلتزامــات القائمــة 

ــى المديــن الســابق والمســتحقة للدائــن، ويكــون مســؤوالً عــن ســداد الديــن. عل

راجع اإلعفاء من الدين.إلغاء الدين

المقصــود بتحويــل )مبادلــة( الديــن هــو اســتبدال الديــن - عــادة بخصــم مــن القيمــة تحويل الدين
- بمطالبــة غيــر منشــئة لديــن )مثــل حصــص الملكيــة(، أو بأرصــدة مقابلــة يمكــن 

اســتخدامها فــي تمويــل مشــروع أو سياســة معينــة.

مــن فسخ الدين معينــة  خصومــات  بحــذف  المدينــة  الوحــدة  تقــوم  الديــن،  فســخ  حالــة  فــي 
ميزانيتهــا العموميــة وذلــك بــأن تقرنهــا  فــي المقابــل بأصــول ماليــة، يكــون دخلهــا 

وقيمتهــا كافيــان لضمــان ســداد كل مدفوعــات خدمــة الديــن.

ــرَّف اإلعفــاء مــن الديــن )أو إلغــاء الديــن( بأنــه اإللغــاء الطوعــي اللتــزام الديــن كلــه اإلعفاء من الدين يُعْ
أو بعضــه بموجــب ترتيــب تعاقــدي بيــن دائــن ومديــن.
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ــرَّف أداة الديــن بأنهــا مطالبــة ماليــة تقتضــي قيــام المديــن بــأداء مدفوعــات أداة الدين تُعْ
ســداد الفائــدة أو المبلــغ األصلــي أو كليهمــا إلــى الدائــن فــي تاريــخ محــدد، أو أكثــر، 

ــي الديــن، مجمــوع. ــي المســتقبل. راجــع إجمال ف

راجع إجمالي الدين، مجموع.التزامات الدين

اســتحقاق التزامات الدين متأخرة السداد فــي تاريــخ  تتــم تصفيتــه  لــم  إذا  الســداد  الديــن متأخــر  التــزام  يصبــح 
الســداد، أي عنــد عــدم ســداد أصــل الديــن أو مدفوعــات الفائــدة لــدى اســتحقاقها.

الحــاالت الدين بعد خصم األصول عالية السيولة معظــم  فــي  مســاويا  الســيولة  عاليــة  األصــول  بعــد خصــم  الديــن  يكــون 
إلجمالــي الديــن مخصومــا منــه األصــول الماليــة فــي شــكل عملــة أو ودائــع. غيــر أن 
ســندات الديــن المحتفــظ بهــا ألغــراض إدارة الديــن يمكــن إدراجهــا كأصــول ماليــة 

ــة الســيولة. عالي

بــدال مــن تحمــل الديــن، قــد تقــرر وحــدة مــن وحــدات القطــاع العــام ســداد ذلــك الديــن سداد الدين نيابة عن أطراف أخرى
ــي( دون  أو أداء مدفوعــات محــددة نيابــة عــن وحــدة مؤسســية أخــرى )المديــن األصل

طلــب تنفيــذ ضمــان أو تحمــل مســؤولية الديــن.

تتألــف عمليــة الســداد المبكــر للديــن مــن إعــادة شــراء الديــن، أو الســداد المبكــر لــه، السداد المبكر للدين
بشــروط مُتفــق عليهــا بيــن الدائــن والمديــن.

ــى االســتعاضة عــن أداة أو أدوات ديــن قائمــة، بمــا إعادة تمويل الدين تنطــوي إعــادة تمويــل الديــن عل
ــدة. ــي ذلــك أي متأخــرات، بــأداة أو أدوات ديــن جدي ف

ــرَّف إعــادة تنظيــم الديــن )ويشــار إليهــا أيضــا بإعــادة هيكلــة الديــن( بأنهــا ترتيــب إعادة تنظيم الدين تُعَ
تغييــر  يتــم بموجبــه  األحيــان(  بعــض  فــي  أخــرى  )وأطــراف  والمديــن  الدائــن  بيــن 

الشــروط المحــددة لخدمــة ديــن قائــم.

إعــادة جدولــة الديــن هــي ترتيــب ثنائــي بيــن الدائــن والمديــن يشــكل تأجيــا رســميا إعادة جدولة الدين
لمدفوعــات خدمــة الديــن وتطبيــق آجــال اســتحقاق جديــدة ولفتــرات أطــول بوجــه 

عام.

سندات الدين هي أدوات مالية قابلة للتداول تُستخدم كإثبات لوجود دين.سندات الدين

للمديــن تأجيل مدفوعات خدمة الدين منفــرد  دائــن  يســمح  أن  ــى  عل الديــن  خدمــة  مدفوعــات  تأجيــل  ينطــوي 
التــي يحــل موعــد اســتحقاقها  الديــن  وبصفــة رســمية بتعليــق مدفوعــات خدمــة 

فتــرة معينــة. أثنــاء 

شــطب الديــن أو تخفيــض الديــن هــو إجــراء مــن طــرف واحــد يقــوم بموجبــه الدائــن شطب الدين
بتخفيــض المبالــغ المســتحقة لــه.

مدفوعــات سندات الخصم الكبير أداء  تســتلزم  األجــل  طويلــة  ماليــة  أوراق  هــي  الكبيــر  الخصــم  ســندات 
قســيمة دورية خال أجل األداة، ولكن ســعر الفائدة المحتســبة في مبلغ القســيمة 

ــرا عــن ســعر الفائــدة الســوقي وقــت اإلصــدار. يقــل كثي

الودائــع هــي جميــع المطالبــات المثبتــة بشــهادات إيــداع والمســتحقة علــى شــركات الودائع
ــى الحكومــة  تلقــي الودائــع )بمــا فيهــا البنــك المركــزي( وفــي بعــض الحــاالت عل

العامــة والوحــدات المؤسســية األخــرى.

العملــة المحليــة هــي العملــة التــي لهــا قــوة إبــراء قانونيــة فــي االقتصــاد وتصدرهــا العملة المحلية
الســلطة النقديــة لذلــك االقتصــاد؛ أي الســلطة النقديــة القتصــاد منفــرد، أو الســلطة 
النقديــة لمنطقــة العملــة المشــتركة التــي ينتمــي إليهــا االقتصــاد المعنــي إذا كان 

عضــوا فــي أحــد اتحــادات العملــة. راجــع أيضــا العملــة األجنبيــة.

ــى مقيميــن لمقيميــن آخريــن الدين المحلي ــي هــو التزامــات الديــن المســتحقة عل الديــن المحل
فــي نفــس االقتصــاد.
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األصــول االقتصاديــة هــي كيانــات )1( تســيطر عليهــا الوحــدات المؤسســية، منفــردة األصول االقتصادية

لمالكيهــا  الملكيــة االقتصاديــة عليهــا، و)2( يمكــن  بإنفــاذ  أو مجتمعــة، وتقــوم 

ــرة  ــى مــدى فت ــق منافــع اقتصاديــة منهــا إمــا بحيازتهــا أو باســتخدامها عل تحقي

زمنيــة.

المالــك االقتصــادي لكيانــات كالســلع والخدمــات، والمــوارد الطبيعيــة، واألصــول المالك االقتصادي

المطالبــة بالمنافــع  التــي يحــق لهــا  المؤسســية  الوحــدة  الماليــة هــو  والخصــوم 

ــي ســياق أي نشــاط اقتصــادي مــن واقــع  ــي ف المصاحبــة الســتخدام الكيــان المعن

قبولهــا بالمخاطــر المصاحبــة لاســتخدام.

ــى األسعار ذات الداللة االقتصادية عل كبيــر  بقــدر  تؤثــر  التــي  األســعار  هــي  االقتصاديــة  الداللــة  ذات  األســعار 

الكميــات التــي يرغــب المنتجــون فــي عرضهــا بالســوق وعلــى الكميــات التــي يرغــب 

فــي شــرائها. المشــترون 

يتألف االقتصاد من مجموعة من الوحدات المؤسسية المقيمة.االقتصاد

قيمــة المبادلة لــه  بنــد  نظيــر  اقتصاديــة  قيمــة  ذي  شــيء  توفيــر  ــى  عل المبادلــة  تنطــوي 

التحويــل. أيضــا  راجــع  مقابلــة.  اقتصاديــة 

بأنهــا ترتيبــات ماليــة تعاقديــة تنشــأ االلتزامات االحتمالية الصريحة الصريحــة  االلتزامــات االحتماليــة  تُعــرَّف 

هــذه  وتصبــح  اقتصاديــة.  قيمــة  ذات  مدفوعــات  ألداء  مشــروطة  متطلبــات  عنهــا 

المتطلبــات نافــذة إذا تحقــق واحــد أو أكثــر مــن تلــك الشــروط المنصــوص عليهــا. 

الضمنيــة. االلتزامــات االحتماليــة  أيضــا  راجــع 

الدين الخارجي هو التزامات الدين المستحقة على مقيمين لغير المقيمين.الدين الخارجي

تشــملها الكيانات خارج الموازنة ال  والتــي  المســتقلة  الموازنــات  ذات  العامــة  الحكومــة  كيانــات  تعتبــر 

الموازنــة. خــارج  كيانــات  بالكامــل  العامــة  الموازنــة 

القيمــة الظاهريــة لســند الديــن هــي مبلــغ أصــل الديــن غيــر المخصــوم والواجــب القيمة الظاهرية

ســداده عنــد حلــول أجــل االســتحقاق. راجــع أيضــا القيمــة االســمية.

القيمــة العادلــة لســند الديــن هــي قيمتــه »المعادلــة لســعر الســوق« وتُعــرَّف بأنهــا القيمة العادلة

المبلــغ الــذي يمكــن اســتخدامه لمبادلــة أصــل مالــي أو تســوية خصــم بيــن أطــراف 

ــى أســاس التســعير الحــر. مطلعــة وراغبــة فــي إتمــام معاملــة قائمــة عل

الذهــب األصول المالية ســبائك  إلــى  باإلضافــة  ماليــة  مطالبــات  مــن  الماليــة  األصــول  تتألــف 

الموجــودة فــي حيــازة الســلطات النقديــة كأصــول احتياطيــة. أمــا المطالبــة الماليــة 

ــى األمــوال  فهــي أصــل يمنــح فــي العــادة مالكــه )الدائــن( الحــق فــي الحصــول عل

وغيرهــا مــن المــوارد مــن وحــدة أخــرى بموجــب شــروط التــزام مــا.

خدمــة الشركات المالية المساعدة فــي  أساســا  تعمــل  مؤسســية  وحــدات  هــي  المســاعدة  الماليــة  الشــركات 

األســواق الماليــة، ولكنهــا ال تمتلــك األصــول والخصــوم الماليــة التــي تتعامــل فيهــا 

أو تنظــم التعامــل فيهــا.

راجع األصول الماليةالمطالبات المالية

نشــاطها الشركات المالية يتمثــل  التــي  المقيمــة  الشــركات  مــن جميــع  الماليــة  الشــركات  تتألــف 

الماليــة. الخدمــات  تقديــم  فــي  الرئيســي 

عقــد التأجيــر التمويلــي هــو عقــد يقــوم بموجبــه المؤجــر بصفتــه المالــك القانونــي عقد التأجير التمويلي

لألصــل بتحويــل معظــم مخاطــر ومزايــا ملكيــة األصــل للمســتأجر.

فــروق مخاطر المالية العامة أي  بأنهــا  األعــم  المســتوى  ــى  عل العامــة  الماليــة  مخاطــر  تعريــف  يمكــن 

العامــة. للماليــة  والمتوقعــة  الفعليــة  النتائــج  بيــن  محتملــة 
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كل العمات بخاف العملة المحلية هي عمات أجنبية. راجع العملة المحلية.العملة األجنبية

راجع الدين الخارجي.الدين األجنبي

يتألــف قطــاع الحكومــة العامــة مــن جميــع الوحــدات الحكوميــة وجميــع المؤسســات قطاع الحكومة العامة
عليهــا  تســيطر  والتــي  الســوقي  باإلنتــاج  المشــتغلة  غيــر  للربــح  الهادفــة  غيــر 

الحكوميــة. الوحــدات 

مــع مبادلة الذهب األجنبــي  بالنقــد  بودائــع  للذهــب  آنــي  تبــادل  ــى  عل الذهــب  مبادلــة  تنطــوي 
االتفــاق علــى إجــراء معاملــة مقابلــة فــي تاريــخ متفــق عليــه فــي المســتقبل وبســعر 

الذهــب المتفــق عليــه.

الوحــدات الحكوميــة هــي وحــدات مؤسســية تتمتــع بســلطة تشــريعية أو قضائيــة أو الوحدات الحكومية
تنفيذيــة علــى وحــدات مؤسســية أخــرى فــي مجــال معيــن؛ وتتحمــل مســؤولية توفيــر 
وتــؤدي  أســاس غيــر ســوقي؛  ــى  عل األســر  لفــرادى  أو  للمجتمــع  والخدمــات  الســلع 
أنشــطتها  بتمويــل  وتقــوم  والثــروة؛  الدخــل  توزيــع  إلعــادة  التحويــات  مدفوعــات 
أساســا عــن طريــق الضرائــب ومصــادر الدخــل األخــرى مــن وحــدات فــي قطاعــات 

االقتصــاد األخــرى.

»إجمالــي الديــن بالقيمــة الســوقية« هــو تقييــم األوراق الماليــة بأســعار الســوق؛ إجمالي الدين بالقيمة السوقية
مكافئــة  لمبــادئ  وفقــا  الموحــدة  والضمانــات  والتقاعــد  التأميــن  نظــم  وتقييــم 
للتقييــم بأســعار الســوق؛ وتقييــم جميــع أدوات الديــن األخــرى باألســعار االســمية، 

التــي تعتبــر أفضــل بدائــل متاحــة عمومــا ألســعارها فــي الســوق.

ــي الديــن - الــذي يشــار إليــه غالبــا باســم »مجمــوع الديــن« إجمالي الدين، مجموع يتألــف مجمــوع إجمال
ــن.  ــي أدوات الدي ــع الخصــوم المتمثلــة ف أو »مجمــوع التزامــات الديــن« - مــن جمي
وتُعــرَّف أداة الديــن بأنهــا مطالبــة ماليــة تقتضــي قيــام المديــن بــأداء مدفوعــات 
ــي  ــر، ف ــي تاريــخ محــدد، أو أكث ــى الدائــن ف ــي أو كليهمــا إل الفائــدة أو المبلــغ األصل

المســتقبل.

مكاســب أو خســائر الحيــازة )أو إعــادة التقييــم( هــي التغيــر فــي القيمــة النقديــة مكاسب وخسائر الحيازة
ألصــل أو خصــم نتيجــة التغيــرات فــي مســتوى وهيــكل األســعار )نتيجــة التغييــرات 
فــي ســعر الفائــدة، مثــا( وســعر الصــرف أو أيهمــا، بافتــراض أن األصــل أو الخصــم 

لــم يتغيــر نوعيــا أو كميــا.

ــى عقــد بيــن االلتزامات االحتمالية الضمنية ال تنشــأ االلتزامــات االحتماليــة الضمنيــة بحكــم القانــون أو بنــاء عل
أطــراف ولكــن يتــم تســجيلها بعــد تحقــق شــرط أو حــدث. راجــع أيضــا االلتزامــات 

الصريحــة. االحتماليــة 

األوراق الماليــة المربوطــة بمؤشــر هــي أدوات يتــم ربــط قيمــة مدفوعــات قســائمها األوراق المالية المربوطة بمؤشر
)الفائــدة( أو األصــل أو كليهمــا ببنــد آخــر، كمؤشــر أســعار أو ســعر ســلعة أساســية.

الوحــدة المؤسســية هــي كيــان اقتصــادي قــادر، فــي حــد ذاتــه، علــى امتــاك األصــول الوحدة المؤسسية
مــع  معامــات  فــي  والدخــول  االقتصاديــة  األنشــطة  وممارســة  االلتزامــات  وإنشــاء 

كيانــات أخــرى.

ــواع الفائدة ــي بعــض أن ــي أحــد أشــكال دخــل االســتثمار مســتحق القبــض لمالك الفائــدة ه
األصــول الماليــة )حقــوق الســحب الخاصــة، والودائــع، وســندات الديــن، والقــروض، 
والحســابات األخــرى مســتحقة القبــض( مقابــل وضــع هــذه المــوارد الماليــة وغيرهــا 

مــن المــوارد تحــت تصــرف وحــدة مؤسســية أخــرى.

المنظمــات المنظمات الدولية عضويــة  تتألــف  )أ(  التاليــة:  بالســمات  الدوليــة  المنظمــات  تتســم 
الدوليــة مــن دول قوميــة أو منظمــات دوليــة أخــرى أعضاؤهــا مــن الــدول القوميــة؛ 
)ب( وهــي كيانــات منشــأة باتفاقــات سياســية رســمية بيــن أعضائهــا لهــا مقــام 
المعاهــدات الدوليــة؛ كمــا أن وجودهــا معتــرف بــه قانونــا فــي بلدانهــا األعضــاء؛ )ج( 
وتنشــأ ألغــراض مختلفــة كالمنظمــات الماليــة الدوليــة )مثــل صنــدوق النقــد الدولــي 
لتقديــم خدمــات غيــر ســوقية ذات طبيعــة جماعيــة تســتفيد  أو  الدولــي(  والبنــك 

منهــا الــدول األعضــاء )مثــل حفــظ الســام والتعليــم وقضايــا السياســات(.
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القطاعــات توحيد البيانات فيما بين القطاعات بيــن  البيانــات  توحيــد  وهــو  القطاعــات،  بيــن  فيمــا  البيانــات  توحيــد 

الفرعيــة فــي القطــاع العــام إلنتــاج إحصــاءات موحــدة لمجموعــة معينــة مــن وحــدات 

ــى ســبيل المثــال، بيــن الحكومــة المركزيــة وحكومــات الواليــات  القطــاع العــام )عل

ــة(. ــر المالي ــن الحكومــة العامــة والشــركات العامــة غي ــة، أو بي والحكومــات المحلي

فرعــي توحيد البيانات داخل كل قطاع قطــاع  داخــل  البيانــات  توحيــد  وهــو  قطــاع،  كل  داخــل  البيانــات  توحيــد 

ــى ســبيل المثــال، داخــل  معيــن إلنتــاج إحصــاءات موحــدة لهــذا القطــاع الفرعــي )عل

العامــة  للشــركات  الفرعــي  القطــاع  داخــل  أو  المركزيــة  للحكومــة  الفرعــي  القطــاع 

الماليــة(. غيــر 

وحــدة مؤسســية المشروع المشترك أي  أو  شــراكة  أو  شــركة  إنشــاء  ــى  عل المشــترك  المشــروع  ينطــوي 

ــى أنشــطة وحــدة المشــروع  أخــرى يتمتــع فيهــا كل طــرف بالســيطرة المشــتركة عل

المنظمــة إلنشــائها. القانونيــة  الشــروط  بموجــب  المشــترك 

واألصــول المالك القانوني الطبيعيــة،  والمــوارد  والخدمــات،  كالســلع  لكيانــات  القانونــي  المالــك 

المطالبــة  شــرعا  لهــا  يحــق  التــي  المؤسســية  الوحــدة  هــو  الماليــة  والخصــوم 

بالمنافــع المصاحبــة لهــذه الكيانــات والتــي يتوقــع أن تكــون مطالبتهــا مؤكــدة 

القانــون. بموجــب 

ينشــأ االلتــزام عندمــا تلتــزم وحــدة مــا )المديــن(، فــي ظــروف معينــة، بتقديــم األمــوال االلتزام

أو غيرهــا مــن المــوارد إلــى وحــدة أخــرى )الدائــن(.

والتأميــن  الحيــاة  ــى  عل التأميــن  مســتحقات 

االدخــاري

ماليــة  مطالبــات  هــي  االدخــاري  والتأميــن  الحيــاة  ــى  عل التأميــن  مســتحقات 

ــى  ــى مؤسســة مــا تقــدم خدمــات التأميــن عل مســتحقة لحملــة وثائــق التأميــن عل

االدخــاري. التأميــن  أو  الحيــاة 

القــرض هــو أداة ماليــة تنشــأ عندمــا يقــرض دائــن مــا أمــواال بصــورة مباشــرة  إلــى القرض

مديــن مــا، ويحصــل علــى وثيقــة غيــر قابلــة للتــداول كإثبــات لألصــل.

يتألــف القطــاع الفرعــي للحكومــات المحليــة مــن الحكومــات المحليــة التــي تمثــل القطاع الفرعي للحكومات المحلية

إلــى المؤسســات غيــر الهادفــة للربــح غيــر  وحــدات مؤسســية مســتقلة باإلضافــة 

المشــتغلة باإلنتــاج الســوقي والتــي تســيطر عليهــا الحكومــات المحليــة. ومــن حيــث 

المبــدأ، فــإن الوحــدات الحكوميــة المحليــة هــي وحــدات مؤسســية تمتــد ســلطاتها 

الماليــة والتشــريعية والتنفيذيــة إلــى أصغــر المناطــق الجغرافيــة المعتــرف بهــا 

المحليــة  للحكومــات  الفرعــي  القطــاع  ويشــمل  والسياســية.  اإلداريــة  لألغــراض 

ــي تديرهــا الحكومــات المحليــة مــا لــم تصنــف  صناديــق الضمــان االجتماعــي الت

صناديــق الضمــان االجتماعــي كقطــاع فرعــي مــن الحكومــة العامــة.

ــرَّف أســعار الســوق بالنســبة للمعامــات بأنهــا المبالــغ النقديــة التــي تدفعهــا أسعار السوق تُعَ

األطــراف الراغبــة فــي الشــراء مــن أجــل اقتنــاء شــيء مــا مــن األطــراف الراغبــة فــي 

االعتبــارات  أســاس  ــى  وعل مســتقلة  أطــراف  بيــن  المبــادالت  تتــم  أن  ــى  عل البيــع؛ 

التجاريــة وحدهــا، وهــو مــا يســمى أحيانــا التســعير الحــر.

ضمــن القيمة السوقية لألصول والخصوم المالية الديــن(  أدوات  فيهــا  )بمــا  الماليــة  والخصــوم  األصــول  تقييــم  ينبغــي 

قــد  لــو كانــت حيازتهــا  أي كمــا  الســوقية،  بالقيمــة  ــي  الكل االقتصــاد  إحصــاءات 

تمــت بمعامــات ســوقية فــي تاريــخ إبــاغ بيانــات الميزانيــة العموميــة. راجــع أيضــا 

الســوق. أســعار 

أجــل اســتحقاق ســند الديــن هــو الوقــت المتبقــي لحيــن إفنــاء الديــن بموجــب العقــد أجل االستحقاق

القائــم بيــن الدائــن والمديــن. وتشــير المبــادئ التوجيهيــة اإلحصائيــة إلــى أن هــذه 

الفتــرة الزمنيــة تمتــد مــن تاريــخ تحمــل التــزام الديــن أو التاريــخ المرجعــي )أجــل 

الــذي يتــم فيــه إفنــاء  إلــى التاريــخ  ــى التوالــي(  االســتحقاق األصلي/المتبقــي، عل

الديــن.
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المعاملــة النقديــة هــي معاملــة تــؤدي فيهــا وحــدة مؤسســية مدفوعــات )أو تقبــض المعاملة النقدية

ــى أصــول( محــددة بالوحــدات النقديــة.  مدفوعــات( أو تتحمــل التزامــات )تحصــل عل

راجــع أيضــا المعاملــة غيــر النقديــة.

مــن صافي الدين المكونــة  الماليــة  األصــول  ناقصــا  الديــن  كإجمالــي  الديــن  صافــي  يُحســب 

ديــن. ألدوات  مقابلــة  عناصــر 

هــو صافي القيمة المالية الوحــدات(  مــن  مجموعــة  )أو  مؤسســية  وحــدة  ألي  الماليــة  القيمــة  صافــي 

القائمــة. خصومهــا  قيمــة  مجمــوع  ناقصــا  الماليــة  أصولهــا  قيمــة  مجمــوع 

صافــي القيمــة ألي وحــدة مؤسســية )أو مجموعــة مــن الوحــدات( هــو مجمــوع قيمــة صافي القيمة

أصولهــا ناقصــا مجمــوع قيمــة خصومهــا القائمــة.

القيمــة االســمية ألداة الديــن هــي مقيــاس القيمــة مــن منظــور المديــن، فهــي تمثــل القيمة االسمية

مقــدار مــا يديــن بــه المديــن للدائــن، فــي أي لحظــة. راجــع أيضــا القيمــة الظاهريــة.

األصول غير المالية هي أصول اقتصادية بخاف األصول المالية.األصول غير المالية

الشــركات غيــر الماليــة هــي شــركات نشــاطها الرئيســي إنتــاج الســلع الســوقية أو الشركات غير المالية

الخدمــات غيــر الماليــة.

غيــر  ــى  عل للتأميــن  الفنيــة  االحتياطيــات 

لحيــاة ا

ــى غيــر الحيــاة )1( المدفوعــات المســبقة  تشــمل االحتياطيــات الفنيــة للتأميــن عل

لصافي أقساط التأمين على غير الحياة، و)2( االحتياطيات للوفاء بالمطالبات 

القائمــة للتأميــن علــى غيــر الحيــاة.

وغيــر  للربــح  الهادفــة  غيــر  المؤسســات 

المشــتغلة باإلنتــاج الســوقي وتســيطر عليهــا 

لحكومــة ا

المؤسســات غيــر الهادفــة للربــح وغيــر المشــتغلة باإلنتــاج الســوقي وتســيطر عليهــا 

إنتــاج  بغــرض  تنشــأ  اجتماعيــة،  أو  قانونيــة  كيانــات  هــي  الحكوميــة  الوحــدات 

ــى أســاس غيــر ســوقي، لكــن وضعهــا القانونــي والتشــغيلي  الســلع والخدمــات عل

ال يســمح لهــا بــأن تصبــح مصــدر دخــل أو ربــح أو غيــر ذلــك مــن أشــكال الكســب 

المــادي للحكومــة. راجــع أيضــا الوحــدات الحكوميــة.

المعاملــة غيــر النقديــة هــي معاملــة ال تكــون محــددة أصــا بالوحــدات النقديــة مــن المعاملة غير النقدية

ــي هيئــة ســلع(. راجــع أيضــا  ــن )مثــل تقديــم المعونــة ف ــن المتعاملي ــب الطرفي جان

المعاملــة النقديــة.

توزيــع  فــي  المشــاركة  غيــر  الممتــازة  األســهم 

األربــاح

األســهم الممتــازة غيــر المشــاركة فــي توزيــع األربــاح هــي األســهم التــي تــدر دخــا 

ثابتــا ولكنهــا ال تتيــح المشــاركة فــي توزيــع القيمــة الباقيــة لمؤسســة مســاهمة 

عنــد تصفيتهــا

ــي: )أ( إذا القروض المتعثرة القــروض المتعثــرة هــي تلــك القــروض التــي يتحقــق بشــأنها أي ممــا يل

تأخــر ســداد مدفوعــات األصــل والفائــدة لمــدة ثاثــة شــهور )90 يومــا( أو أكثــر؛ أو 

)ب( إذا تمــت رســملة مدفوعــات الفائــدة بمــا يعــادل الفائــدة عــن ثاثــة أشــهر )90 

ــي( أو تأخــر الدفــع بموجــب  ــي المبلــغ األصل ــد اســتثمارها ف ــر )أي أعي يومــا( أو أكث

ــي بإعــادة تصنيــف قــرض مــا كقــرض  ــي حالــة وجــود دالئــل تقض اتفــاق؛ أو )ج( ف

متعثــر حتــى مــع عــدم تأخــر الســداد لمــدة 90 يومــا، مثلمــا فــي حالــة إعــان المديــن 

إفاســه.

المؤسســات غيــر الهادفــة للربــح هــي كيانــات قانونيــة أو اجتماعيــة، تنشــأ بغــرض المؤسسات غير الهادفة للربح

إنتــاج الســلع والخدمــات وال يســمح لهــا وضعهــا القانونــي والتشــغيلي بــأن تصبــح 

مصــدر دخــل أو ربــح أو غيــر ذلــك مــن الكســب المــادي للوحــدات التــي تنشــئها أو 

تســيطر عليهــا أو تمولهــا.

المبلــغ االفتراضــي - ويوصــف أحيانــا بالمبلــغ االســمي - هــو المبلــغ الــذي يشــكل المبلغ االفتراضي للمشتقة المالية

أســاس حســاب المدفوعــات أو المتحصــات بموجــب عقــد المشــتقة الماليــة.
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ــر صفريــة المبادلة خارج السوق ــي مبادلــة تصــدر عنــد إنشــاء األداة بقيمــة غي المبادلــة خــارج الســوق ه

الســوقية  األســعار  عــن  مختلــف  نحــو  ــى  عل المرجعيــة  األســعار  تحديــد  نتيجــة 

الســوق«. »خــارج  أي  الجاريــة، 

الميزانيــة  فــي  المدرجــة  التوريــق  عمليــة 

ميــة لعمو ا

ــى إصــدار ســندات  عمليــة التوريــق المدرجــة فــي الميزانيــة العموميــة تنطــوي عل

ــرادات مســتقبلية ناشــئة عــن أصــول. وتظــل هــذه األصــول  ديــن مضمونــة بتدفــق إي

ــي  األصل )المالــك  الديــن  ســندات  إصــدار  لجهــة  العموميــة  الميزانيــة  فــي  مدرجــة 

ــى أي وحــدة توريــق. لألصــول(، كحافظــة منفصلــة عــادة. وال تنطــوي العمليــة عل

الضمانــات التــي تمنــح مــرة واحــدة هــي أنــواع الضمانــات التــي تكــون أدوات الديــن ضمانات تمنح مرة واحدة

ــر المقترنــة  ــذر معهــا حســاب درجــة المخاط ــة لدرجــة يتع فيهــا بالغــة الخصوصي

ــي تمنــح مــرة  بالديــن بــأي دقــة. وعكــس الضمانــات الموحــدة، فــإن الضمانــات الت

ــر موثــوق  ــس بوســع الضامــن وضــع تقدي ــردة، ولي ــي ضمانــات حالــة منف واحــدة ه

ــب الضمــان. الحتمــاالت طل

ــدة مؤسســية اإلقراض المشتق ــام وح ــى قي ــراض المشــتق إل ــراض األمــوال المقترضــة أو اإلق يشــير إق

“A” )عــادة الحكومــة المركزيــة( باالقتــراض مــن وحدة/وحــدات مؤسســية  مقيمــة 

ــوم بإقــراض حصيلــة هــذا االقتــراض  ــم تق ــدة غيــر مقيمــة(، ث أخــرى “B” )عــادة وح

إلــى وحدة/وحــدات مؤسســية ثالثــة “C” )عــادة حكومــات الواليــات أو الحكومــات 

 ”A“ الوحــدة  أن  المفهــوم  مــن  يكــون  بحيــث  عامــة(،  شركة/شــركات  أو  المحليــة، 

.”C“ ــى الوحــدة تكتســب مطالبــة ماليــة فعليــة عل

راجع حسابات أخرى مستحقة الدفع/القبض.حسابات أخرى مستحقة الدفع

تتألف الحسابات األخرى مستحقة الدفع/القبض من االئتمان التجاري والسُلف حسابات أخرى مستحقة الدفع/القبض

وبنود متنوعة أخرى مســتحقة القبض أو الدفع.

راجع حسابات أخرى مستحقة الدفع/القبض.حسابات أخرى مستحقة القبض

»التدفقــات االقتصاديــة األخــرى« هــي التغيــرات التــي تطــرأ علــى حجــم أو قيمــة التدفقات االقتصادية األخرى

األصــول أو الخصــوم وال تكــون ناتجــة عــن إجــراء معامــات.

ــة المقيمــة، الشركات العامة المالية األخرى تتألــف الشــركات العامــة الماليــة األخــرى مــن جميــع الشــركات المالي

عــدا الشــركات العامــة لتلقــي الودائــع، والتــي تخضــع لســيطرة وحــدات الحكومــة 

العامــة أو شــركات عامــة أخــرى.

الحالييــن مستحقات التقاعد للمتقاعديــن  مســتحقة  ماليــة  مطالبــات  هــي  التقاعــد  مســتحقات 

ــى صنــدوق يحــدده صاحــب العمــل  ــى صاحــب العمــل أو عل والمســتقبليين إمــا عل

لدفــع معاشــات التقاعــد المكتســبة وذلــك فــي إطــار اتفــاق لدفــع التعويضــات بيــن 

صاحــب العمــل والموظــف.

ينشــأ أصــل الديــن فــي ذمــة المديــن عنــد قيــام الدائــن بتقديــم قيمــة اقتصاديــة أو أصل الدين

إنشــاء التزامــات فــي شــكل ديــن بوســائل أخــرى، وقــد تتغيــر قيمــة أصــل الديــن بمــرور 

الوقــت إلــى أن يتــم إفنــاؤه.

مســاهمات صناديق االدخار ســامة  ــى  عل تحافــظ  إلزاميــة  ادخــار  نظــم  هــي  االدخــار  صناديــق 

األفــراد. المشــتركين 

المشــمولة  المطالبــات  تغطيــة  مخصصــات 

الموحــدة بالضمانــات 

ــي مجمــع  ــي شــكل ديــن وفــق النســبة المقــدرة للعجــز عــن الســداد ف ينشــأ التــزام ف

تغطيــة  »مخصصــات  بأنــه  إليــه  ويشــار  المتماثلــة،  الموحــدة  الضمانــات  مــن 

الموحــدة«. الضمانــات  بنظــم  المشــمولة  المطالبــات 

التــي تســيطر عليهــا وحــدات حكوميــة أو الشركات العامة الشــركات العامــة تشــمل كل الشــركات 

شــركات عامــة أخــرى. أمــا الشــركات الخاضعــة لســيطرة الحكومــة )أو شــركة عامــة( 

والمقيمــة فــي اقتصــاد مختلــف عــن اقتصــاد هــذه الحكومــة فــا يتــم تصنيفهــا 

ــى الشــركات«. كشــركات عامــة. راجــع أيضــا »الســيطرة عل
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التــي الشركات العامة لتلقي الودائع المقيمــة  الماليــة  الشــركات  جميــع  هــي  الودائــع  لتلقــي  العامــة  الشــركات 

تســيطر عليهــا وحــدات الحكومــة العامــة أو شــركات عامــة أخــرى، ويتمثــل نشــاطها 

الرئيســي فــي أعمــال الوســاطة الماليــة وتتحمــل خصومــا فــي شــكل ودائــع أو أدوات 

ماليــة تعــد بدائــل قريبــة للودائــع. راجــع أيضــا »الشــركات الماليــة«.

البنــك  عــدا  الودائــع  لتلقــي  العامــة  الشــركات 

المركــزي

تتألــف الشــركات العامــة لتلقــي الودائــع عــدا البنــك المركــزي مــن جميــع شــركات 

الحكومــة  وحــدات  عليهــا  تســيطر  التــي  المركــزي،  البنــك  عــدا  المقيمــة،  اإليــداع 

أخــرى. أو شــركات عامــة  العامــة 

ــي تســيطر عليهــا وحــدات الحكومــة العامــة الشركات العامة المالية ــة المقيمــة الت جميــع الشــركات المالي

أو شــركات عامــة أخــرى هــي جــزء مــن القطــاع الفرعــي للشــركات العامــة الماليــة. 

راجــع أيضــا الشــركات الماليــة.

الحكومــة الشركات العامة غير المالية وحــدات  عليهــا  تســيطر  التــي  المقيمــة  الماليــة  غيــر  الشــركات  جميــع 

ــر  ــركات العامــة غي ــي للش ــي جــزء مــن القطــاع الفرع ــركات العامــة ه العامــة أو الش

الماليــة. راجــع أيضــا الشــركات غيــر الماليــة.

تســيطر القطاع العام التــي  المقيمــة  المؤسســية  الوحــدات  جميــع  مــن  العــام  القطــاع  يتألــف 

عليهــا الوحــدات الحكوميــة المقيمــة، بصفــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة، أي جميــع 

المقيمــة. العامــة  والشــركات  العامــة،  الحكومــة  وحــدات قطــاع 

القطــاع الدين المضمون من الحكومة وحــدات  ديــن  التزامــات  بأنــه  الحكومــة  مــن  المضمــون  الديــن  يُعــرَّف 

وحــدات  مــن  تعاقديــا  مضمونــة  خدمتهــا  تكــون  التــي  الخــاص،  والقطــاع  العــام 

القطــاع العــام. وتتألــف هــذه الضمانــات مــن ضمانــات مدفوعــات ســداد القــروض 

واحــدة. مــرة  تمنــح  التــي  الضمانــات  مــن  وهــي  األخــرى،  والمدفوعــات 

الشــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص هــي عقــود طويلــة األجــل بيــن وحدتيــن، الشراكات بين القطاعين العام والخاص

ببنائــه،  تقــوم  أو  أصــول،  مجموعــة  أو  أصــل،  ــى  عل مــا  وحــدة  بموجبهــا  تحصــل 

وتتولــى تشــغيله لفتــرة مــا، ثــم تقــوم بتســليمه إلــى وحــدة ثانيــة.

شــبه الشــركة هــي إمــا )1( مؤسســة غيــر مســاهمة تملكهــا وحــدة مؤسســية مقيمــة شبه الشركة

لديهــا المعلومــات الكافيــة إلعــداد مجموعــة كاملــة مــن الحســابات وتعمــل كأنهــا 

عاقــة  هــي  مالكهــا  مــع  الواقــع  بحكــم  تربطهــا  التــي  والعاقــة  مســتقلة  شــركة 

تملكهــا وحــدة مؤسســية  غيــر مســاهمة  )2( مؤسســة  أو  مــع مســاهميها،  شــركة 

غيــر مقيمــة وتعتبــر بمثابــة وحــدة مؤسســية مقيمــة ألنهــا تمــارس قــدرا كبيــرا مــن 

ــى مــدى فتــرة طويلــة أو غيــر محــددة. اإلنتــاج فــي اإلقليــم االقتصــادي عل

راجع اتفاقات إعادة شراء األوراق المالية.اتفاق إعادة الشراء

تتمثــل إقامــة كل وحــدة مؤسســية فــي اإلقليــم االقتصــادي الــذي ترتبــط بــه أكثــر مــن اإلقامة

غيره )أي مركز المصلحة االقتصادية األغلب(.

هيئــات إعــادة الهيكلــة هــي كيانــات تنشــأ لبيــع شــركات وأصــول أخــرى، وإلعــادة هيئات إعادة الهيكلة

تنظيــم الشــركات.

راجع مكاسب وخسائر الحيازة.عمليات إعادة التقييم

إقــراض األوراق الماليــة هــو ترتيــب يقــوم بموجبــه حائــز األوراق الماليــة بتحويــل إقراض األوراق المالية

ــى إعــادة  أوراق ماليــة إلــى طــرف آخــر )متلقــي األوراق الماليــة(، شــريطة النــص عل

نفــس األوراق الماليــة أو أوراق ماليــة مشــابهة فــي تاريــخ محــدد أو عنــد الطلــب.

)اتفــاق  الماليــة  األوراق  شــراء  إعــادة  اتفــاق 

الشــراء( إعــادة 

ماليــة  أوراق  بيــع  بموجبــه  يتــم  ترتيــب  هــو  الماليــة  األوراق  شــراء  إعــادة  اتفــاق 

نقــدا بســعر محــدد مــع االلتــزام بإعــادة شــراء نفــس األوراق الماليــة أو أوراق ماليــة 

مشــابهة بســعر ثابــت إمــا فــي تاريــخ مســتقبلي محــدد )يكــون فــي الغالــب بعــد يــوم 

أو بضعــة أيــام مــن تاريــخ االتفــاق( أو بأجــل اســتحقاق مفتــوح.
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تنشــأ عمليــة التوريــق عندمــا تقــوم وحــدة، تُعــرف باســم المنشــئ، بتحويــل حقــوق التوريق

ــى تدفقــات مســتقبلية  ملكيــة أصــول ماليــة أو غيــر ماليــة، أو حــق الحصــول عل

تدفــع  المقابــل  وفــي  التوريــق.  وحــدة  باســم  تُعــرف  أخــرى،  وحــدة  إلــى  معينــة، 

ــى  وحــدة التوريــق للمنشــئ مبلغــا مــن أموالهــا الذاتيــة. وتحصــل وحــدة التوريــق عل

تمويلهــا عــن طريــق إصــدار ســندات ديــن باســتخدام األصــول أو حقــوق الحصــول 

ــى تدفقــات مســتقبلية والتــي قــام المنشــئ بتحويلهــا كضمــان. عل

صنــدوق اســتهاك الديــن هــو حســاب مســتقل، قــد يكــون وحــدة مؤسســية أو غيــر صندوق استهاك الدين

ذلــك، مؤلــف مــن مســاهمات منفصلــة تقدمهــا الوحــدة )الوحــدات( المســتفيدة مــن 

الصنــدوق )الوحــدة »األم«( الســترداد ديــن الوحــدة األم تدريجيــا.

منافــع التأميــن االجتماعــي هــي مزايــا اجتماعيــة مســتحقة الدفــع للمشــتركين منافع التأمين االجتماعي

فــي نظــام للتأميــن االجتماعــي عنــد حــدوث المخاطــر االجتماعيــة المؤمــن ضدهــا. 

راجــع نظــام التأميــن االجتماعــي.

اشــتراك التأميــن االجتماعــي هــو مبلــغ مســتحق الدفــع لنظــام التأميــن االجتماعــي اشتراك التأمين االجتماعي

التــي  االجتماعيــة  المنافــع  ــى  عل الحصــول  المســتفيد  حــق  مــن  يصبــح  حتــى 

يشــملها نظــام التأميــن. راجــع نظــام التأميــن االجتماعــي.

نظــام التأميــن االجتماعــي هــو نظــام تأميــن يتوفــر فيــه شــرطان همــا: )أ( أن تكــون نظام التأمين االجتماعي

المنافــع التــي يتــم الحصــول عليهــا مشــروطة باالشــتراك فــي النظــام وتشــكل مزايــا 

لعــام  القوميــة  الحســابات  فــي نظــام  المصطلــح  هــذا  اســتخدام  )وفــق  اجتماعيــة 

أن   )1( التاليــة:  الثاثــة  الشــروط  مــن  األقــل  ــى  عل واحــد  يتحقــق  أن  )ب(  2008(؛ 

يكــون االشــتراك فــي النظــام إلزاميــا إمــا بموجــب القانــون أو وفــق شــروط توظيــف 

لصالــح  ويعمــل  جماعيــا  النظــام  يكــون  أن   )2( موظفيــن؛  مجموعــة  أو  موظــف 

مجموعــة محــددة مــن العامليــن، ســواء كانــوا علــى رأس العمــل أو غيــر مســتخدمين، 

ــى أعضــاء هــذه المجموعــة؛ )3( وأن يقــوم صاحــب العمــل  واالشــتراك مقصــور عل

بســداد اشــتراكات )فعليــة أو محتســبة( فــي النظــام نيابــة عــن الموظــف، ســواء كان 

الموظــف يدفــع اشــتراكات أم ال. راجــع أيضــا منافــع التأميــن االجتماعــي واشــتراك 

التأميــن االجتماعــي.

نظــم صناديق الضمان االجتماعي لتشــغيل  المخصصــة  الوحــدات  تلــك  هــي  االجتماعــي  الضمــان  صناديــق 

االجتماعــي الضمــان 

نظــم الضمــان االجتماعــي هــي نظــم للتأميــن االجتماعــي تشــمل المجتمــع ككل، أو نظم الضمان االجتماعي

قطاعــات كبيــرة مــن المجتمــع، وتقــوم وحــدات حكوميــة بفرضهــا والســيطرة عليهــا. 

راجــع أيضــا نظــام التأميــن االجتماعــي.

وهــي صناديق الثروة السيادية بملكيتهــا،  وتحتفــظ  الســيادية  الثــروة  صناديــق  العامــة  الحكومــة  تنشــئ 

صناديــق تحتفــظ باألصــول أو تتولــى توظيفهــا أو إدارتهــا لتحقيــق أهــداف ماليــة، 

مســتخدمة فــي ذلــك اســتراتيجيات اســتثمارية تتضمــن االســتثمار فــي األصــول 

الماليــة األجنبيــة.     وتنشــأ هــذه الصناديــق فــي العــادة معتمــدة علــى فوائــض ميــزان 

أو  الخصخصــة،  عائــدات  أو  الرســمية،  األجنبــي  النقــد  عمليــات  أو  المدفوعــات، 

فوائــض الماليــة العامــة، أو اإليــرادات المتحققــة مــن الصــادرات الســلعية، أو كل 

هــذه المــوارد مجتمعــة.

)SDR( النقــد حقوق السحب الخاصة صنــدوق  أنشــأها  دوليــة  احتياطيــة  أصــول  هــي  الخاصــة  الســحب  حقــوق 

االحتياطيــة. األصــول  الســتكمال  ألعضائــه  ويخصصهــا  الدولــي 

الضمانــات الموحــدة هــي تلــك الضمانــات التــي تصــدر بأعــداد كبيــرة، وبمبالــغ الضمانات الموحدة

صغيــرة إلــى حــد مــا فــي العــادة، وبنفــس المواصفــات.
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يتألــف القطــاع الفرعــي لحكومــات الواليــات مــن حكومــات الواليــات أو المقاطعــات القطاع الفرعي لحكومات الواليات

ــر  ــك المؤسســات غي ــى تل ــي وحــدات مؤسســية مســتقلة باإلضافــة إل ــم وه أو األقالي

ــي تســيطر عليهــا حكومــات  ــر المشــتغلة باإلنتــاج الســوقي والت الهادفــة للربــح غي

هــي وحــدات مؤسســية  الواليــات  األقاليــم. وحكومــات  أو  المقاطعــات  أو  الواليــات 

الحكومــة  مســتوى  مــن  أدنــى  مســتوى  ــى  عل الحكومــة  وظائــف  بعــض  تمــارس 

ــى  عل القائمــة  الحكوميــة  المؤسســية  الوحــدات  مســتوى  مــن  ــى  وأعل المركزيــة 

المســتوى المحلــي. ويضــم القطــاع الفرعــي لحكومــات الواليــات صناديــق الضمــان 

الضمــان  صناديــق  تكــن  لــم  إذا  الواليــات،  حكومــات  تديرهــا  التــي  االجتماعــي 

االجتماعــي مصنفــة كقطــاع فرعــي مســتقل مــن الحكومــة العامــة.

تشــير مراكــز األرصــدة، أو األرصــدة، إلــى مســتوى األصــول والخصــوم وصافــي القيمــة مراكز األرصدة

عنــد نقطــة زمنيــة محددة.

األوراق الماليــة منزوعــة القســائم هــي األوراق الماليــة التــي تــم تحويلهــا مــن مبلــغ األوراق المالية منزوعة القسائم

لهــا  قســائم صفريــة،  ذات  الســندات  مــن  إلــى سلســلة  قســائم  ــي ومدفوعــات  أصل

مجموعــة مــن آجــال االســتحقاق تتوافــق مــع تاريــخ )تواريــخ( دفــع القســائم وتاريــخ 

ــة(. ــي ) المبالــغ األصلي اســترداد المبلــغ األصل

ــي العقــد، وفــق شــروط معــدة ســلفا، بتبــادل عقد المبادلة ــى قيــام طرف ينطــوي عقــد المبادلــة عل

ــود األساســية. ــى األســعار المرجعيــة للبن تدفقــات نقديــة تســتند إل

ينطــوي التوريــق التركيبــي علــى تحويــل مخاطــر االئتمــان المتعلقــة بمجمــع أصول التوريق التركيبي

بــدون تحويــل األصــول نفســها، وذلــك مــن خــال وحــدة للتوريــق أو مــن خــال إصــدار 

مباشــر لســندات الديــن مــن جانــب المالــك األصلــي لألصــول.

ــري تداولهــا )أو تكــون قابلــة سندات الدين المتداولة ــي يج ــي ســندات الديــن الت ســندات الديــن المتداولــة ه

األذون،  مثــل   – الماليــة  األســواق  مــن  غيرهــا  أو  المنظمــة  األســواق  فــي  للتــداول( 

واألوراق  للتفــاوض،  القابلــة  اإليــداع  وشــهادات  المديونيــة،  وصكــوك  والســندات، 

إلــخ. بأصــول،  المضمونــة  الماليــة 

بحكــم المعاملة أو  الطرفيــن  بيــن  اتفــاق  بموجــب  وحدتيــن  بيــن  تعامــل  هــي  المعاملــة 

القوانيــن النافــذة، أو عمــل ضمــن وحــدة يكــون مــن المفيــد مــن الوجهــة التحليليــة 

معالجته بوصفه معاملة )غالبا ألن الوحدة تعمل من واقع صفتين مختلفتين(. 

و«االتفــاق بيــن الطرفيــن« يعنــي أن الوحدتيــن علــى علــم مســبق بالمعاملــة وأنهمــا 

موافقتــان عليهــا، لكنــه ال يعنــي أن الوحدتيــن المعنيتيــن دخلتــا فــي المعاملــة 

ــل. ــى مبادلــة أو تحوي ــة. وتنطــوي كل معاملــة عل بصــورة طوعي

ينطــوي التحويــل علــى تقديــم )أو اســتام( قيمــة اقتصاديــة مــن طــرف بــدون اســتام التحويل

)أو تقديــم( بنــد لــه قيمــة اقتصاديــة مقابلــة. راجــع أيضــا المبادلــة.

تشــمل الودائــع القابلــة للنقــل جميــع الودائــع )1( القابلــة للمبادلــة عنــد الطلــب الودائع القابلة للنقل

ألداء  مباشــرة  لاســتخدام  القابلــة  و)2(  قيــد(  أو  غرامــة  )بــدون  االســمية  بالقيمــة 

مدفوعــات للغيــر بشــيك أو حوالــة أو أمــر تحويــل بريــدي أو أي تســهيل آخــر مــن 

تســهيات الدفــع المباشــر. أمــا الودائــع غيــر القابلــة للنقــل فتشــمل كل المطالبــات 

الماليــة األخــرى، عــدا الودائــع القابلــة للنقــل، المثبتــة بشــهادات إيــداع.

تنطــوي عمليــة توريــق البيــع الحقيقــي علــى ســندات ديــن تصدرهــا وحــدة للتوريــق توريق البيع الحقيقي

ــث تكــون األصــول األساســية قــد تــم تحويلهــا بالفعــل مــن الميزانيــة العموميــة  حي

ــي( إلــى الميزانيــة العموميــة لوحــدة  ــي لألصــول )أي المنشــئ األصل للمالــك األصل

التوريــق.

ــى سند ذو قسيمة صفرية الســندات ذات القســائم الصفريــة هــي أوراق ماليــة طويلــة األجــل ال تنطــوي عل

مدفوعــات دوريــة خــال أجــل الســند. ويحصــل أصحابهــا علــى دفعــة واحــدة تشــمل 

الفائــدة المتجمعــة عنــد االســتحقاق.
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االتحاد األوروبي، إحصاءات عن إجراءات مواجهة العجز المفرط. 

راجع الدين في االتحاد األوروبي وفقا لمعاهدة ماستريخت

اتحادات العملة، 2.99، 2.143، 2.145

البنك المركزي، 2.99، الفصل 2 ح39

تاريخ فاصل، إلعادة تنظيم الدين، 10.129، 10.136

اتفاق إعادة شراء. راجع اتفاق إعادة شراء األوراق المالية

اتفاق إعادة شراء األوراق المالية، 3.39، 3.43-3.41

تصنيف نوع الطرف المقابل حسب القطاع المؤسسي، 3.71، 

7.42 ،7.11

تعريف، 3.41

اتفاقات إعادة شراء. راجع اتفاق إعادة شراء األوراق المالية

االتفاقية الثنائية إلعادة جدولة الدين، 4.38، 4.65-4.64، 

10.134-10.123

أجل االستحقاق، 2.149-2.153. راجع أيضا أجل االستحقاق األصلي 

وأجل االستحقاق المتبقي.

تعريف، 2.149

حصر إحصاءات الدين حسب، 5.15-5.17، جدول 5.3، 5.36-

5.41، جداول 5.8أ و5.8ب، جدول 5.13

مفتوح، 3.41

منهج المدين والعائد األصلي حتى، 2.162، أ2.3، 2.173

أجل االستحقاق األصلي، 2.152-2.150

حصر إجمالي الدين حسب، ج 5.1 و5.2، 5.15-5.17، ج 5.3، 

5.36-5.41، ج 5.8أ و5.8ب، 5.56، ج 5.13

أجل االستحقاق المتبقي، 2.152-2.150

حصر إجمالي الدين حسب، ج 5.1 و5.2، 5.15-5.17، ج 5.3، 

5.36-5.41، ج 5.8أ و5.8ب، 5.56، ج 5.13

إجمالي الدين

بالقيمة السوقية، 5.3

بيانات تاريخية عن إصدار، 5.55

تحليل استمرارية القدرة على، 9.2-9.15، أ 9.2 تستحق الفائدة، 

2.108

تعاريف أضيق نطاقا، 2.7

تعريف، 2.3

حصر، 5.13-5.10

الشركات العامة المالية، 2.50

صندوق استهالك الدين، 8.25

مصادر البيانات الرئيسية التي يمكن أن تستخدمها، 6.40-6.18

منسوب إلى الضامن، 2.9، 2.114، 2.136، 2.178، 3.14، 3.62، 

4.12، 4.14-4.18، 4.25-4.26، أ 4.1، 4.56، 5.39-5.38، 

5.41، م 2.4

والدين وفقا لمعاهدة ماستريخت، 5.61، الفصل 10 ح16

ومخصصات حقوق السحب الخاصة،  3.23، 4.162

إجمالي الدين بالقيمة السوقية

تعريف، 5.3

االحتياطيات الفنية للتأمين على غير الحياة، 3.45، 3.50-3.48

تعريف، 3.48

تقييم، 2.136

مقارنة بمخصصات تغطية المطالبات المشمولة بضمانات 

موحدة، 3.62

اإلحصاءات االقتصادية، 3.14، 4.90، م 2.13

تدفقات إيرادات مستقبلية ال تُعامل، 3.36، 4.103-4.102، 

4.108 ،4.106

تعريف، 3.4

اإلحصاءات المصرفية على أساس الموقع، 10.11-10.10

أداة الدين قصيرة األجل، 2.149

إدارة األصول والخصوم، 6.63، 10.90، 10.95، 10.184

إدارة المخاطر، 2.13، 5.12، 9.25، 10.26، 10.90-10.88، 10.141، 

10.184

أدوات الدين، 2.3، 3.7

أجل استحقاق، 2.153-2.149

األصول المالية المقابلة، 2.13، 2.14، ج 2.1، ج 3.1، 5.12-

5.14

تحديد وتصنيف، 3.66-3.17

تستحق الفائدة على، 2.111-2.108، 2.179-2.158

تعريف، 2.3

تقييم، 2.115-2.122، م 1.5

غير المتداولة، 2.131-2.124

المتداولة، 2.134-2.132

نظم التأمين ومعاشات التقاعد والضمانات الموحدة، 

2.138-2.135

تندرج ضمن تعريف الدين، 2.3، 2.7، 2.11، 2.107، ج 3.1، م 

1.2

توحيد، 8.21-8.14، 8.31-8.26

الحصر حسب نوع، 5.11، ج 5.1، ج 5.2، 5.15، ج 5.3، 5.29، ج 

5.7، 5.43، 5.46، ج 5.9

الطرف المقابل، 3.71-3.67

متوسط أسعار الفائدة على، 5.59-5.56

المصادر الممكنة للبيانات حسب، 6.21-6.40، ج 6.1

وألغراض إجراءات مواجهة العجز المفرط، الفصل 10 ح 17

ينبغي أن ترصد بيانات عن، 6.41-6.57، ج 6.2

أدوات الدين غير المتداولة، تقييم، 2.131-2.124

أدوات ذات سعر فائدة ثابت

تقسيم حسب نوع سعر الفائدة، 5.20-5.26، ج 5.5

القيمة االسمية، 2.120

متوسط أسعار الفائدة، 5.58
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أدوات ذات سعر فائدة متغير

استحقاق الفائدة على، 2.161

استراتيجية الدين متوسطة األجل، 9.19

حصر حسب نوع سعر الفائدة، 5.26-5.20، 5.59-5.58، 

6.52 ،6.45

القيمة االسمية، 2.120

واستمرارية القدرة على تحمل الدين، 9.4

والسندات المربوطة بمؤشر، 3.38

األدوات غير المرتبطة بالدين، 2.6، 2.14، 4.48، 4.52-4.51، 4.127، 

5.54-5.49 ،5.14 ،4.129

األدوات المربوطة بمؤشر، 2.161

تعريف، 3.38

تقسيم حسب نوع سعر الفائدة، 5.24

الفائدة المستحقة على، 2.174-2.167

األذون، 2.110، 2.132، 3.28، 7.1، م 2.9

تعريف، 3.29

األرصدة. راجع مراكز األرصدة.

استحقاق الفائدة، 2.10، 2.109-2.111، 2.158-2.179، 5.44، م 2.3

استحقاق الفائدة على سندات الدين بخصم/بعالوة، 2.164-

2.166، أ2.3، م 2.9

سعر الصرف، 2.142

سندات الدين ذات المشتقات المتضمَّنة، 2.175

سندات الدين المربوطة بمؤشر، 2.174-2.167

على الدين الذي يتم تحمله ، 4.26

على الديون/القروض المتعثرة، 2.178-2.176

على عقود التأجير التمويلي، 2.179، 4.91-4.95، أ 4.11

على المتأخرات، 5.45

الفائدة التعويضية المستحقة استنادا إلى مراكز أعضاء 

الصندوق من البلدان في شريحة االحتياطي، 4.159

القيمة االسمية و، 2.142

استراتيجية الدين متوسطة األجل، 9.16-9.20، أ 9.3، 10.88، 

10.216 ،10.174 ،10.153 ،10.92

االستفادة من االئتمان المتاح من الصندوق أو قروضه. راجع 

االئتمان المتاح من الصندوق أو قروضه

أسعار ذات داللة اقتصادية، 2.19، 2.48، 2.58، 2.74

تعريف، الفصل 2 ح 18

األسهم الممتازة. راجع األسهم الممتازة غير المشاركة في توزيع 

األرباح.

األسهم الممتازة غير المشاركة في توزيع األرباح

تعريف، 3.35

األسواق الثانوية

تداول هذه القروض في، 3.34، 3.39

توحيد بيانات أدوات دين القطاع العام القائمة المقتناة من 

خالل، الفصل 8 ح 15

سندات الدين المتداولة في، 7.1، 7.5-7.4، 7.11-7.10، 7.36، 

8.31

القيمة السوقية للقروض التي ال يتجه نحو طرحها للتداول 

في، 2.125

أشباه الشركات

تصنيف، 2.19، 2.36، 2.40، 2.42، 2.60-2.59، 2.93

تعريف، 2.59

أشباه الكيانات السيادية، 2.57، 10.90

أصل الدين

تعريف، 2.10

والفائدة المستحقة، 2.111-2.109

األصول االحتياطية. 2.147، 3.6، 3.22-3.21، 4.152،4.152، 4.154، 4.161

أصول احتياطية دولية. راجع أصول احتياطية

األصول الخاضعة للسيطرة المشتركة. راجع ترتيبات تشغيل 

مشتركة

األصول غير المالية. 3.2، 3.13، 3.25

تعريف، 3.13

األصول المالية. راجع أيضا الخصوم

تعريف، 3.6

متضمنة في حساب صافي الدين. راجع األصول المالية 

المقابلة ألدوات الدين.

مصادر بيانات، 6.27، 6.35، 6.38

مقابلة ألدوات دين، 1.2، 2.13، جدول 2.1، 5.12-5.14، م 

2.13- 2.14، م 2.17

تصنيفات، 3.66-3.16

التقييم، 2.138-2.115

توحيد بيانات، 2.155، 8.32-8.14

المقوم بعمالت أخرى، 2.141

نظرة عامة ووصف، 3.12-3.5

األصول المشروطة، 3.11. راجع أيضا الخصوم المشروطة

اإلطار القائم على انتقال السندات من طرف إلى اآلخر، 7.30-7.24، 

ج 7.1، ج 7.2

إعادة التفاوض، 10.149

تغير الشروط األصلية لدين ما من خالل، 2.177، الفصل 4 ح 

15، 4.67، الفصل 6 ح 15

إعادة التقييم. راجع مكاسب وخسائر الحيازة

إعادة تمويل الدين، 4.30، 4.71، 6.53، 10.175، 10.181، 10.183، 

10.197

تعريف ووصف، 4.37، 4.41

المعالجة اإلحصائية، ج 4.1، 4.42-4.47، أ 4.4

إعادة تنظيم الدين، 6.53، 10.188، 10.192، 197-10-10.196، 

10.208 ،10.206

تعريف وتقسيم إلى أنواع، 4.23-4.27

حالة إعادة تنظيم ديون نادي باريس، 4.86-4.83

موجز المعالجة اإلحصائية ألنواع مختلفة من عمليات، ج 

4.1

وسداد الدين نيابة عن أطراف أخرى، 4.58

إعادة جدولة. راجع إعادة جدولة الدين.

إعادة شراء. راجع إعادة شراء الدين

إعادة شراء الدين، 4.30، 6.53، 10.20، 10.137، 10.180، 10.197، 

10.204. راجع أيضا السداد المبكر للدين

إعادة هيكلة الدين. راجع إعادة تنظيم الدين

إعداد البيانات، 6.57-6.1

مصادر البيانات، 6.40-6.18

المسوح الدورية واالستبيانات، 6.38-6.32

مصادر أخرى، 6.40-6.39

مكتب الدين، 6.25-6.23

الميزانية العمومية، 6.31-6.26

اإلعفاء من الدين

إعادة تمويل الدين التي تنطوي على، 4.43

إعادة جدولة الدين التي تنطوي على، 4.38

إعداد البيانات عن، 6.53

تعريف، 4.33

السداد المبكر للدين الذي ينطوي على، 4.55-4.54

القيمة االسمية ألداة الدين و، 2.124

المبادرات الدولية التي تنطوي على، 4.71، 4.74

المتأخرات و، 2.113

المعالجة اإلحصائية، ج 4.1، 4.34-4.36، أ 4.2
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مقارنة شطب الدين وتخفيض قيمته، 4.76

وصف، 4.31-4.30، 4.33

االقتصاد

تعريف، 2.96

إقراض األوراق المالية، 3.43، 3.71

تعريف، 3.42

اإلقراض المشتق لألموال المقترضة، 10.188

تعريف ووصف، 4.140-4.139

المعالجة اإلحصائية، 4.74، 4.141-4.148، أ 4.19، ج 4.2، 

4.158

اإلقليم االقتصادي، 2.59، 2.96-2.95، 2.98

التزام الدين متأخر السداد، 2.113-2.112، 5.46-5.42، 6.50

تعريف، 2.113

االلتزامات. راجع أيضا األصول المالية، أدوات الدين وإجمالي 

الدين.

تعريف، 3.5

التفريق بين التزامات الدين وااللتزامات غير المرتبطة 

بالدين، 2.4-2.3، 2.6، 3.10-3.5

الجارية القائمة والفعلية، 2.9-2.8

ال تتضمن الميزانية العمومية، 3.11

غير المرتبطة بالدين، 2.4، 2.6، 3.14، 5.54-5.49

في صورة أدوات الدين، 2.3-2.4، ج 2.1، 3.66-3.14

تصنيف، 3.66-3.16

تقييم، 2.115، 8.32-8.14

المقوم بعمالت أخرى، 2.141

نظرة عامة ووصف، 3.12-3.5

االلتزامات االحتمالية الصريحة

تصنيف ألنواع، 4.20-4.8

تعريف، 4.7

حصر إحصاءات عن، 5.36-5.41، جداول 5.8أ و5.8ب، 5.49، 

5.53-5.54، ج 5.12، 9.29

االلتزامات االحتمالية الضمنية، 2.58، 4.22-4.20، 5.40، 5.54، 

جدول 5.12، 9.22، 9.29

تعريف، 4.7

تنفيذ، 4.21

التزامات بإدراج منافع الضمان االجتماعي. راجع صافي التزامات 

مزايا الضمان االجتماعي في المستقبل.

االلتزامات البيئية، 3.11، 4.21

التزامات الدين. راجع إجمالي الدين وأدوات الدين

التزامات الدين المضمونة بأصول، 3.36. راجع أيضا األوراق 

المالية المضمونة بأصول

االلتزامات المستقبلية طويلة األجل مقابل مزايا الضمان 

االجتماعي. راجع صافي التزامات مزايا الضمان االجتماعي في 

المستقبل.

إلغاء الدين. راجع اإلعفاء من الدين

إلغاء الدين بموجب اتفاق تعاقدي بين دائن ومدين. راجع اإلعفاء 

من الدين

أمانة الكومنولث، 10.31-10.15

نظام تسجيل وإدارة الدين التابع ألمانة الكومنولث، 10.162-

10.187

أمانة نادي باريس، 10.137-10.123

األنشطة شبه المالية. راجع عمليات شبه المالية العامة.

األنشطة المساعدة، 2.31

تعريف، الفصل 2 ح 22

األوراق التجارية، 3.29-3.28، 10.109، 10.168

األوراق المالية. راجع سندات الدين

األوراق المالية المضمونة بأصول

تعريف، 3.36

التوريق و، 4.101

األوراق المالية منزوعة القسائم، 3.37، 10.204

أونكتاد. راجع مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية 

االئتمان المتاح من الصندوق أو قروضه، 4.158-4.156

االئتمانات التجارية والسلف، 3.64

تقييم، 2.127، 2.129

القروض الممنوحة لتمويل، 3.39

ائتمانات الموردين. راجع االئتمانات التجارية والسلف

باء
بنك التسويات الدولية، 10.14-10.4

البنك الدولي، 10.161-10.156

قاعدة بيانات دين القطاع العام عن، 10.161-10.158

كالمنظمات المالية الدولية، الفصل 2 ح 38

البنك المركزي، 2.53-2.52

االتحادات النقدية، 2.99، الفصل 2 ح 39

اإلقراض المشتق لألموال المقترضة من الصندوق إلى وحدات 

القطاع العام األخرى، 4.74، 4.158. راجع أيضا اإلقراض 

المشتق لألموال المقترضة

االلتزامات االحتمالية الضمنية، 4.21

إلى جانب الحكومة العامة والقطاع العام، 2.56

تصنيف العملة الصادرة من، 3.25

تعريف، 2.52

جهة إيداع لحيازات صندوق النقد الدولي من عملة البلد 

العضو، 4.150

حيازة حقوق السحب الخاصة، 4.164-4.163

البنك المركزي األوروبي، 10.55-10.32

البنود االحتمالية. راجع االلتزامات االحتمالية

بنود التذكرة، 2.6، 2.9، 2.122، 2.126-2.125، 4.3، 4.3 ، 4.19، 

5.41 ،5.35-5.34 ،5.24 ،5.11 ،5.9 ،4.86-4.84

تاء
التأجير التشغيلي، 4.90-4.89

تأجيل سداد خدمة الدين، 4.66- 4.67، 10.128

تعريف، 4.66

التأمين االدخاري، راجع مستحقات التأمين على الحياة والتأمين 

االدخاري

تحديد هوية حائزي سندات الدين المتداولة، 7.53-7.1

اإلطار القائم على انتقال السندات من طرف إلى اآلخر، 7.25-

7.30

مصادر بيانات حائزي األوراق المالية الصادرة عن القطاع 

العام، 7.22-7.2

ممارسات قُطْرية مختارة، 7.53-7.31

تحليل استمرارية القدرة على تحمل الدين، 2.117، 9.15-9.2، 

10.174 ،10.151 ،10.68 ،10.26 ،10.11 ،10.7

تحليل التكاليف والمخاطر، 9.16-9.17، أ 9.3، 10.26، 10.92

تحمل التزامات معاشات التقاعد. راجع الدين الناشئ عن تحمل 

الحكومة اللتزامات معاشات التقاعد

تحمل الدين

تعريف، 4.56

الدين المتعثر، 2.178

كتدخل لعمليات اإلنقاذ، 4.110

كمعاملة، م 2.4

المطابقة بين مراكز أرصدة الديون وتدفقاتها، م 2.18
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المطابقة بين مركز رصيد الميزانية العمومية االفتتاحية 

والميزانية العمومية الختامية إلجمالي الدين المضمون من 

الحكومة، 5.41-5.40، 6.53

المعالجة اإلحصائية، 4.26، ج 4.1، 4.57، أ 4.7

وصف، 4.16، 4.25، 4.30، 4.56

تحمل المخاطر

من قبل الكيانات ذات الغرض الخاص، 2.65

من قبل هيئات إعادة الهيكلة، 2.63-2.62

والملكية االقتصادية، 3.4، 3.42-3.40، 4.90-4.87، 4.103، 

4.126-4.122 ،4.107

التحويل

تعريف، م2.5

تحويل الدين، 3.35، 4.30، 5.35

تعريف ووصف، 4.51-4.48

المعالجة اإلحصائية، ج 4.1، 4.52، أ 4.5

تخفيض قيمة الدين. راجع شطب الدين

تخفيف أعباء الدين

من المؤسسة الدولية للتنمية وصندوق التنمية اإلفريقي، 

4.74-4.73

من مبادرة هيبيك والمبادرة متعددة األطراف لتخفيف أعباء 

الديون لصندوق النقد الدولي، 4.74-4.72، 10.175

تداول األسهم دون األرباح الموزعة، 2.107

تدفقات اقتصادية أخرى، 2.105، 2.124، 2.174، 3.3، 4.1، 4.76-

4.77، 6.42، م 2.3-م 2.4

تعريف، م 2.7

توحيد، 8.21-8.20، 8.23

ترتيبات تشغيل مشتركة، 2.72

تسهيالت إصدار السندات اإلذنية، 4.17

تسهيالت الخيارات المتعددة، 4.17

تسهيالت السندات اإلذنية العالمية، 4.17

تسهيالت ضمان االكتتاب المتجدد، 4.17

تسهيالت القروض الجديدة، 4.79، أ 4.10

تعهدات باإلقراض، 3.1، 4.17، 4.24

تغيير مسار قيد معاملة، الفصل 2 ح 27

تفعيل الضمان لمرة واحدة. راجع ضمانات تمنح مرة واحدة، 

تفعيل

تقديم قيمة اقتصادية، 2.8، 2.10

توحيد البيانات

اآلثار المترتبة على، 8.10-8.7

اإلحصاءات المصرفية الدولية، 10.7-10.5

أسباب توحيد إحصاءات، 8.13-8.11

أنواع، 2.156، 8.4

بين اإلحصاءات المجمعة، 8.13-8.11

تعريف، 2.154، 8.3

حصر، 2.157-2.154

صندوق استهالك الدين، 8.25-8.22

عالقات الدائن والمدين القائمة في سبيل، 3.67

فترة، ج 6.2، 10.126

كيف يتم، 8.32، ج 8.2

للقروض المشتقة، 4.145، 6.31

مبادئ توجيهية،

عملية، 8.31-8.26

مفاهيمية، 8.21-8.14

توحيد البيانات فيما بين القطاعات، 8.4، 8.18، جدول 8.1، 

8.32-8.31 ،8.29-8.28 ،8.25 ،8.22-8.21

تعريف، 8.4

التوريق

تصنيف أنواع، 3.36، 4.103-4.101

تعريف، 4.101

المعالجة اإلحصائية للدين والتدفقات من، 4.108-4.104

وحدة، 2.56، 2.67، 4.101، 4.108-4.103

توريق البيع الحقيقي، 4.106-4.103

تعريف، 4.104

توريق البيع غير الحقيقي، 4.103، 4.105

التوريق التركيبي، 4.103

تعريف، 4.107

توريق غير األصول، 4.103، 4.106

جيم
جداول التذكرة، 5.5، 5.54-5.36

جداول حصر الدين، 5.55-5.1

جداول التذكرة

جداول حصر

إجمالي الدين، ج 5.1، 5.11-5.10

إجمالي الدين وصافي الدين، ج 5.2، 5.14-5.12

الديون المضمونة من الحكومة حسب أجل االستحقاق 

ونوع أداة الدين، جداول 5.8أ و5.8ب، 5.41-5.36

المتأخرات حسب نوعها ونوع أداة الدين، ج 5.9، 5.46-5.42

متوسط أسعار الفائدة حسب أجل االستحقاق األصلي ونوع 

أداة الدين، ج 5.13، 5.59-5.55 

مجموع االلتزامات االحتمالية الصريحة وصافي التزامات 

مزايا الضمان االجتماعي في المستقبل، ج 5.12، 5.54-5.53

مركز المشتقات المالية، ج 5.11، 5.52-5.50

مطابقة القيمة السوقية والقيمة االسمية لسندات الدين 

حسب محل إقامة الدائن ونوع قطاعه المؤسسي، ج 5.10، 

5.48-5.47

نظرة عامة على، 5.9-5.5

جداول تفصيلية

إجمالي الدين حسب أجل االستحقاق ونوع أداة الدين، ج 

5.17-5.15 ،5.3

قَوَّم بها وأجل االستحقاق،  إجمالي الدين حسب العملة المُ

ج 5.4، 5.19-5.18

إجمالي الدين حسب محل إقامة الدائن وحسب، 5.27

قَوَّم بها،  إجمالي الدين حسب نوع سعر الفائدة والعملة المُ

ج 5.5، 5.26-5.20

الجداول الزمنية لمدفوعات خدمة إجمالي الدين القائم، ج 

5.35-5.28 ،5.7

قَوَّم بها، ج 5.6ج العملة المُ

نوع أداة الدين، ج 5.6أ

نوع القطاع المؤسسي للدائن، ج 5.6ب

الجداول الزمنية لمدفوعات خدمة الدين، 2.153، 5.6، 5.35-5.28، 

ج 5.7، 6.30

حاء
الحافظة 

إدارة، 6.58، 6.60، 10.99

تحليل، 9.20-3.16، 10.95، 10.151-10.150، 10.173، 10.210

مؤشرات، 9.19

حساب رقم 2، صندوق النقد الدولي، 4.151، 4.152، 4.160

الحسابات األخرى مستحقة الدفع. راجع الحسابات األخرى 

مستحقة الدفع/القبض

الحسابات األخرى مستحقة الدفع/القبض، 2.107، 3.39، 3.57، 4.65
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تعريف، 3.64

التقييم، 2.124، 2.126

توحيد، 8.20، 8.28

مصادر بيانات، 6.27-6.26

وتعريف الدين، 2.3، 3.17

وصف، 3.66-3.64

الحسابات األخرى مستحقة القبض. راجع الحسابات األخرى 

مستحقة الدفع/القبض

حسابات الذهب غير المخصصة، 2.14، 2.144، 3.6، 3.12، 3.26، 5.14

حصص البلدان األعضاء في الصندوق، 4.153-4.152

حصص الملكية وأسهم صناديق االستثمار، 2.107، 3.7-3.6، 3.9. 

راجع أيضا مبادالت الدين بحصص الملكية

وتعريف الدين، 2.4، 2.6، 3.14، م 1.2، م 2.15

حقوق السحب الخاصة

تعريف ووصف، 3.24-3.21

تقيد، 3.23، 4.162

توحيد بيانات، 8.19

حالة تغير قيمة العملة المحلية للبلد العضو مقابل، 4.157

حصص البلدان األعضاء في صندوق النقد الدولي التي 

تسدد، 4.152

الطرف المقابل لحيازة وتوزيع، 4.161

عملة أجنبية، 2.145

قيد في الميزانية العمومية، 4.165-4.163، 6.27

وحدة العملة، 2.139، 3.24

الحكومة المركزية. راجع قطاعات فرعية للحكومة المركزية

حيازات النقد األجنبي، 2.52، 3.22، 4.152، 4.156-4.154

خاء

خارج الموازنة، 2.32-2.25، 2.35، 2.74، 2.92، 8.22

تعريف، 2.27

مصادر بيانات، 6.29-6.26، 6.32

الخصوم المشروطة

إعداد اإلحصاءات الخاصة،

ديونا مضمونة من الحكومة، 5.11، ج 5.1، 5.36-5.41، ج 

5.8أ و5.8ب

وااللتزامات االحتمالية الصريحة، وصافي التزامات مزايا 

الضمان االجتماعي، 5.49، 5.53-5.54، ج 5.12

تصنيفًا ألنواع، 4.3-4.26، شكل 4.1

تعريف، 4.5

تعريف الدين و، 2.9

قياس، 4.23-4.24، أ 4.1

مخاطر على المالية العامة، 4.3، 9.23-9.22، 9.29-9.28

مقارنة بااللتزامات، الفصل 4 ح 2 و3

والميزانية العمومية، 3.11، 3.14

خصومات على إصدار األذون والسندات. راجع استحقاق الفائدة

السندات الصادرة بخصم كبير والسندات ذو قسيمة صفرية.

خطابات االعتماد، 3.11، 4.17

خطوط االئتمان، 3.11، 4.17، 4.24

الخيارات

تداول بصورة مستقلة، 3.33

حصر بيانات عن، ج 5.11

متضمنة، 2.175، 5.35-5.34، 10.20، 10.175، 10.180، 10.183

خيارات االكتتاب الممنوحة للموظفين. راجع المشتقات المالية 

وخيارات االكتتاب الممنوحة للموظفين.

دال
دليل إحصاءات مالية الحكومة، العالقة بين، 1.3، 1.5، 2.4-2.3، 

3.16-3.14

الدين. راجع إجمالي الدين وصافي الدين

الدين الخارجي

إحصاءات كمصدر لتحديد هوية حائزي سندات الدين 

المتداولة، 7.8، 7.20

اإلحصاءات المصرفية على أساس الموقع التي يعدها بنك 

التسويات الدولية، 10.11-10.10

بالتحقق من صحة البيانات من مصادر مختلفة ، 6.10

تحليل استمرارية القدرة على تحمل، 9.2-9.15، أ 9.2

تحويل الدين، 4.50

تعريف، 2.5

حدود عبء الدين الخارجي، 9.9-9.12، ج 9.1

العالقة بين إحصاءات دين القطاع العام و، م 1.1 - م 1.7 

مكتب الدين و، 6.58-6.63، ج 6.3

ناشئ عن اقتراض البنك المركزي من صندوق النقد الدولي، 

4.158

واإلقراض المشتق لألموال المقترضة، 4.148-4.139، 6.31

وحدة حساب، 2.140-2.139

ومبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، 4.71-4.68

والمبادرة متعددة األطراف لتخفيف أعباء الديون، 4.74-4.72

الدين طويل األجل، 2.149

الدين في االتحاد األوروبي وفقا لمعاهدة ماستريخت، 5.63-5.60، 

10.42 ،10.40

الدين المحلي

استمرارية القدرة على تحمل الدين للبلدان منخفضة الدخل، 

9.10

تعريف، 2.5

حائزي سندات الدين المتداولة، 7.33-7.31، 7.51-7.50

مكتب الدين و، 6.58-6.63، ج 6.3

نقل البنك المركزي متحصالت االقتراض من صندوق النقد 

الدولي إلى وحدة حكومة عامة، 4.158

واإلقراض المشتق لألموال المقترضة، 4.148-4.139، 6.31

الدين الناشئ عن تحمل الحكومة اللتزامات معاشات التقاعد، 

4.138-4.136

الدين الناشئ عن الشراكات بين القطاعين العام والخاص. راجع 

أيضا الشراكات بين القطاعين العام والخاص

المعالجة اإلحصائية، 4.123-4.126، أ 4.16

وصف، 4.122-4.119

الدين الناشئ عن عمليات اإلنقاذ

تصنيف وحدة مؤسسية عامة لتولي إدارة عملية اإلنقاذ، 

4.118

المعالجة اإلحصائية، 4.113-4.118، أ 4.13

وصف، 4.112-4.109، 9.22

الدين الناشئ عن المبادالت خارج السوق. راجع أيضا المبادالت 

خارج السوق

المعالجة اإلحصائية، 4.129-4.131، أ 4.17 

وصف، 4.128-4.127

الدين الناشئ عن نظم معاشات التقاعد غير الممولة التي يديرها 

أصحاب العمل في القطاع العام. راجع أيضا نظم معاشات 

التقاعد غير الممولة غير المستقلة

المعالجة اإلحصائية لنظم معاشات التقاعد غير الممولة 

غير المستقلة، 4.134-4.135، أ 4.18

وصف، 4.133-4.132

الدين وفقا إلجراءات بروتوكول إجراءات مواجهة العجز المفرط. 
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الدين في االتحاد األوروبي وفقا لمعاهدة ماستريخت.

ديون القطاع العام المضمونة. راجع ضمانات القروض وأدوات 

الدين األخرى 

ديون مضمونة من الحكومة. راجع أيضا ضمانات القروض وأدوات 

الدين األخرى 

تعريف، 4.17

الجداول الزمنية لمدفوعات خدمة الدين، 5.28

حصر إحصاءات عن، 5.11، ج 5.1، 5.36-5.41، ج 5.8أ و5.8ب

للوحدات غير المقيمة، 5.38

مطابقة بين مراكز األصول والتدفقات في، 5.39-5.41، ج 5.8ب

نظرة عامة ووصف، 4.19-4.17

وحدات القطاع الخاص، 5.38

وحدات القطاع العام، 5.38

ذال
الذهب النقدي في شكل

حسابات الذهب غير المخصصة، 3.6، 3.12، 3.26

سبائك، 2.14، 3.12، 5.14

القيمة االسمية، 5.14

راء
رأس المال المساهم غير المطلوب، 3.11، 4.9

رسوم االلتزام، ج 6.2، 6.50

رفض سداد الدين. 

الرقم الدولي لتعريف األوراق المالية، أ 7.1

سين
سبائك الذهب. راجع الذهب النقدي

السداد

التزامات الدين الناتجة عن اإلقراض المشتق، 4.148-4.146

جداول، 6.43، 10.201

الجداول الزمنية، 4.74، 9.19. راجع أيضا الجداول الزمنية 

لمدفوعات خدمة الدين

خصم/عالوة السندات الصادرة بخصم كبير وذو قسيمة 

صفرية والفائدة المتجمعة، 2.133، 2.164-2.166، أ 2.4 

سداد الدين نيابة عن أطراف أخرى

تعريف ووصف، 4.58

المعالجة اإلحصائية، ج 4.1، 4.59-4.61، أ 4.8

السداد المبكر

أقساط التأمين على غير الحياة، 2.136، 3.49-3.48

الضرائب، 3.65

للسلع والخدمات، 3.64

سعر السوق

تعريف، الفصل 2 ح 47

لسندات الدين المتداولة، 2.118-2.119، 2.133، إطار 2.2، 

5.47 ،5.3 ،4.44

للقرض، 2.125

السعر الشامل، 2.119، 10.191. راجع أيضا السعر الصافي

السعر الصافي، 2.119، 10.191. راجع أيضا السعر الشامل

سعر الصرف

ام أسعار الصرف المتعددة،  تحويل عملة دين ما في نظـ

الفصل 2 ح 58

تغيرات، م 2.9، م 2.16

القيمة االسمية، 2.120

لتحويل الدين المقوم بعمالت أخرى إلى العملة الوطنية. 

2.174 ،2.141

لتحويل العملة في معامالت الدين، 2.140، 2.174

مدفوعات سداد المبلغ األصلي المستقبلية المتوقعة، 5.30

سعر الفائدة. راجع أيضا أدوات ذات سعر فائدة ثابت وأدوات ذات 

سعر فائدة متغير.

إجمالي الدين حسب نوع، 5.20-5.26، جدول 5.5

استحقاق الفائدة على المتأخرات، 2.177، 5.45

بيانات مطلوبة عن، 6.52

الجداول الزمنية لمدفوعات خدمة الدين المستقبلية، 5.30

القيمة االسمية، 2.120

المبادلة، 4.128

متوسط. راجع متوسط أسعار الفائدة.

والقيمة السوقية، 2.118، أ 2.2، 2.175، 5.47، م 2.9

والمعاملة التيسيرية للديون، 4.81، 4.84، 4.86

سعر الفائدة التجاري المرجعي، 4.83

سعر الفائدة السائد بين بنوك لندن، 5.21

سعر ليبور. راجع سعر الفائدة السائد بين بنوك لندن

السلطات الرقابية المالية، 2.52، 2.55

سلع، سداد القروض في شكل، 2.129-2.128

السندات

تعريف، 3.31

تقييم، 2.121، 2.132-2.133، م 2.9

خيار بيع متضمنا، 5.34، 5.35

السندات ذات الخصم الكبير والسندات ذات القسائم الصفرية، 

7.11 ،5.57 ،3.37 ،2.164 ،2.110

القابلة للتحويل إلى حصص ملكية، 5.35، راجع أيضا 

المبادالت 

نظرة عامة ووصف، 3.28، 3.33-3.31

السندات اإلذنية، 3.29، 3.64، 4.152، 4.155، 10.168، 10.194

سندات الخصم الكبير

استحقاق الفائدة على ، 2.110، 2.121، 5.57

تعريف، 3.32

التقييم، 2.121، 2.133

سندات الدين

اإلحصاءات الدولية الصادرة عن بنك التسويات الدولية عن، 

10.14-10.12

تعريف، 3.28

التقييم، 2.115-2.116، 2.132-2.134، 5.3، م 1.5

جهة اإلصدار السيادية، 2.57

السعر الصافي والسعر الشامل، 2.119

الفائدة على

سندات الدين ذات التدفقات النقدية المعلومة، 2.162-

2.166

سندات الدين ذات المشتقات المتضمَّنة، 2.175، 5.35-5.34

سندات الدين الصادرة بخصم/عالوة، 2.164-2.166، أ 2.3 

المربوطة بمؤشر، 2.174-2.167

متوسط أسعار الفائدة، 5.58-5.57

المسائل المتعلقة بتحديد األطراف المقابلة سندات الدين 

المتداولة. راجع تحديد هوية حائزي سندات الدين المتداولة.

مصادر البيانات، 6.23، 6.35، 6.57-6.41

مطابقة القيمة السوقية والقيمة، 5.47-5.48، ج 5.10

الناشئ عن التوريق، 4.108-4.101

نظرة عامة ووصف، 3.38-3.28

سندات الدين المتداولة

تحديد حائزي، 7.30-7.1

ممارسات قطرية مختارة، 7.53-7.31

تعريف، 7.1
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تقييم، 2.116، 2.119-2.118، 2.134-2.132

السندات ذو قسيمة صفرية

تعريف، 3.32

تقييم، 2.121، 2.133

الفائدة المستحقة عن إصدار السندات بخصم/ عالوة، 2.110، 

2.164، أ 2.4

وإعادة جدولة الدين، 4.38

واألوراق المالية منزوعة القسائم، 3.37

السندات القابلة للتحويل، 3.28، 3.33، 3.35، 5.35

السيادية، 2.57

جهة اإلصدار، 2.57

الديون، 2.57، 10.19

السندات، 10.168

الموازنات العمومية، 10.90، 10.98

السياسة العامة للشركة، 2.17

السيطرة. راجع مؤشرات لسيطرة وحدة حكومية.

شين
شراكات القطاع العام والخاص. راجع أيضا المشاريع المشتركة

اعتبارات المخاطر المصاحبة لألصول في تحديد الملكية 

االقتصادية، أ 4.14

التطبيق العملي لمفهوم الملكية االقتصادية، أ 4.15

تعريف، 4.120

الدين. راجع الدين الناشئ عن الشراكات بين القطاعين العام 

والخاص

شركات التأمين، 2.55، 2.83

احتياطيات، 3.50

إدارة صندوق تقاعد موظفي القطاع العام نيابة عن وحدة 

القطاع العام المعنية، 3.55، 4.132

الضمانات الموحدة التي تقدمها، 3.63

الشركات الجوفاء، اإلقامة، 2.97

الشركات الصورية، إقامة، 2.97

الشركات العامة

تعريف، 2.19

الشركات العامة لتلقي الودائع، 2.50، 2.54-2.51، 2.126، 3.68

تعريف، 2.51

الشركات العامة لتلقي الودائع عدا البنك المركزي

تعريف، 2.54

الشركات العامة المالية األخرى، 2.50، 3.68، 9.29

تعريف، 2.55

الشركات غير المالية الخاضعة للسيطرة األجنبية، 2.16

الشركات المالية المساعدة، 2.55

الشركات الوطنية الخاصة، 2.16

شركة عامة

أسهم و/ أو حصص ملكية أصدرت، 3.10

تحديد أشباه الشركات، 2.60-2.59

تحمل التزامات معاشات التقاعد، 4.138-4.136

تحمل دين، 4.57

تسيطر عليها الوحدات الحكومية، 2.17

تعريف، 2.19

صناديق معاشات تقاعد غير مستقلة، 4.135-4.132

الكيانات ذات الغرض الخاص المقيمة، 2.67-2.64، 4.97

مصادر بيانات الدين، 6.18-6.40، ج 6.1 

شطب الدين

تعريف ووصف، 4.75

المعالجة اإلحصائية، 4.76-4.78، أ 4.9

مقارنة بإعادة تنظيم الدين واإلعفاء من الدين، 4.29، 4.33

شهادات اإليداع القابلة للتداول، 2.132، 3.29-3.28، 7.1

شهادات القبول المصرفي، 3.28، 4.6

تعريف، 3.30

صاد
صافي التزامات مزايا الضمان االجتماعي في المستقبل، 4.20، 

4.22، 5.49، 5.54، ج 5.12، 9.22

صافي الدين، 2.14-2.13

تحليل القدرة على تحمل الدين، 9.3

تعريف، 2.13، 5.14

حساب، 2.13، ج 2.1، 4.162

حصر إحصاءات عن، 5.12-5.14، ج 5.2

عملية التوحيد ال تؤثر على، 8.9

للشركات المالية العامة، 2.50

صكوك المديونية، 2.132، 3.28، 7.1

تعريف، 3.31

صناديق استهالك الدين

تعريف، 2.73

توحيد بيانات، 8.25-8.22

نظرة عامة وتصنيف، 2.76-2.73

صناديق االدخار، 2.89-2.86

تعريف، 2.86

صناديق االستثمار عدا صناديق سوق المال، 2.55

صناديق الثروة السيادية، 2.93-2.90

تعريف، 2.90

صناديق المعاشات. راجع أيضا نظم التقاعد

االلتزامات القائمة على، 2.12، 2.136، 2.138، 3.46، 3.53-

4.135-4.132 ،3.61

تصنيفات، 2.49، 2.55، 2.83، 2.84

توحيد بيانات مراكز األرصدة بين الحكومة و، 8.28

مصادر للبيانات عن، 6.39

صناديق سوق المال، 2.55

صندوق النقد الدولي، 10.68-10.100. راجع أيضا مراكز األرصدة 

والتدفقات ذات الصلة مع صندوق النقد الدولي

إحصاءات دين القطاع العام وإحصاءات مالية الحكومة، 

10.82-1069

إدارة دين القطاع العام، 10.100-10.86

أصول احتياطية دولية أنشأها، 3.21

تحليل القدرة على استمرارية تحمل الدين. راجع تحليل 

القدرة على استمرارية تحمل الدين.

حساب الصندوق رقم 2، 4.160

الرقابة على دين القطاع العام، 10.85-10.84

مساعدات تخفيف أعباء الديون المقدمة من الصناديق 

االستئمانية لموارد مبادرة »هيبيك« و«المبادرة متعددة 

األطراف لتخفيف أعباء الديون« في، 4.74

المطالبات القائمة على، 3.39

ضاد 
الضمان االجتماعي

االشتراك

تعريف، الفصل 2 ح 23

تقديم معاشات التقاعد للمتقاعدين من خالل، 2.81-2.77

صناديق

تصنيف، 2.24-2.21، 2.46-2.44
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تعريف، 2.44

مصادر بيانات، 6.26

منافع

تعريف، الفصل 2 ح 23

خصوم مقابل وعود الحكومة بدفع منافع الضمان االجتماعي 

في المستقبل، 3.11، 3.57، 4.21-4.22، 5.54، ج 5.12

نظام

تعريف، 2.44، الفصل 2 ح 23

الضمانات، 4.8-4.20. راجع أيضا ضمانات القروض وأدوات الدين 

األخرى، ديونا مضمونة من الحكومة، والضمانات الموحدة

توسيع نطاق الضمانات كجزء من عمليات اإلنقاذ، 4.111، 4.115 

ضمانات ائتمان الصادرات، 3.62، 4.63، 9.13، 10.123، 10.126

ضمانات تمنح مرة واحدة، 2.9، 4.14-4.20، 4.115، 5.35. راجع 

أيضا ضمانات القروض وأدوات الدين األخرى 

تصنيف، 5.41-5.26

تعريف، 4.14

تفعيل، 2.178، 4.26-4.25

التقييم، 4.24، 5.36

تنفيذ، 4.57-4.56

حصر، 5.53، ج 5.12

المعالجة اإلحصائية، 4.26-4.25

يرجح بشدة طلب تنفيذه، 4.16

ضمانات القروض، 4.17، 4.24

ضمانات القروض وأدوات الدين األخرى. راجع أيضا الدين 

المضمون من الحكومة

تعريف، 4.17

تنفيذ، 4.57-4.56

حصر إحصاءات عن، 5.36-5.41، جداول 5.8أ و5.8ب، 5.53، 

جدول 5.12

طرق بديلة لتقييم الخسارة المتوقعة من، 4.24، أ 4.1

نظرة عامة ووصف، 4.20-4.17

ضمانات قروض الطالب، 3.62، 4.12

الضمانات الموحدة. راجع نظم الضمانات الموحدة

ضمانات الودائع، 3.62

طاء
الطرف المقابل. راجع أيضا تحديد هوية حائزي سندات الدين 

المتداولة.

تصنيف الطرف الثاني ضمن القطاعات المؤسسية، 3.71-3.67

حيازة وتوزيع حقوق السحب الخاصة، 4.161، 8.19

عين
عقد تأجير تمويلي، 3.8، 3.40-3.39

احتساب، لشراكات القطاع العام والخاص، 4.125، أ 4.15

تعريف، الفصل 3 ح 18، 4.87

الحاالت التي تؤدي إلى، 4.89-4.88

الفوائد على، 2.179

المعالجة اإلحصائية للدين الناشئ عن، 4.95-4.91

مقارنة بأنواع العقود األخرى، 4.90

عقد المبادلة

تعريف، الفصل 3 ح 21، الفصل 4 ح 51

القيمة السوقية، 5.52

عقود الموارد، 4.90

العقود، وعقود اإليجار، والتراخيص، 3.13، 4.90

العالقة بين إحصاءات دين القطاع العام وإحصاءات الدين 

الخارجي، م 1.1- م 1.7

عالوة على إصدار األذون والسندات. راجع الفائدة المستحقة، 

السندات ذات الخصم الكبير، والسندات ذات القسائم الصفرية

على أساس سوقي. راجع أسعار لها داللة اقتصادية.

على أساس غير سوقي. راجع أسعار ذات داللة اقتصادية والوحدات 

الحكومية

العملة

األدوات المربوطة، 2.148

التحويل، 2.142-2.141

التسوية، 2.148-2.147

تعريف، 3.25

تقييم، 2.124

تلف العملة، م 2.8

الربط بعملة أجنبية، 2.147

المحلية واألجنبية، 2.145-2.143

المقوم بها، 2.148-2.146

تعريف، 2.146

وحدة حساب مرجعية، 2.140-2.139

المبادلة، 4.128، أ 4.17

العملة األجنبية، 2.148-2.139

تعريف، 2.143

جمع معلومات عن أسعار صرف جميع العمالت المستخدمة 

في االقتراض، 6.52

ربط المبلغ الواجب سداده في تاريخ االستحقاق ومدفوعات 

القسائم، 2.174

العملة المحلية، 2.144-2.140، 2.174

تسوية الدين، 2.148-2.147

تعريف، 2.143

تقويم الدين، 2.146

وحدة، 2.140

عمليات اإلنقاذ. راجع الدين الناشئ عن عمليات اإلنقاذ.

العمليات الخاضعة للسيطرة المشتركة. راجع ترتيبات تشغيل 

مشتركة

عمليات شبه المالية العامة، 2.58، 2.65، 9.29

عملية التوريق المدرجة في الميزانية العمومية، 4.103

تعريف، 4.108

غين
غير مشروطة

األصول المالية، 3.6

حقوق للحصول على النقد األجنبي، 3.22، 4.154

الخصوم، 2.9، 3.5، 3.30

غير المقيمة، 2.102-2.94

إجمالي ديون القطاع العام المضمونة، 5.38

التزامات الدين المستحقة على مقيمين، 2.5، 3.69، 6.3

ملكية األوراق المالية القابلة للتداول، 6.44، 7.2، 7.6، 7.8، 

7.15-7.17، أ 7.1، 7.20، 7.29-7.25

فاء
الفائدة

األداة المربوطة بمؤشر و، 2.174-2.167، 5.24-5.23

استحقاق، 2.11، 2.114-2.107، 2.127، 2.130-2.129، 

4.159 ،2.179-2.158

على حقوق السحب الخاصة، 4.162، 4.165، الفصل 9 ح 9

تحويل العملة في معامالت الدين، 2.142

تعريف، 2.10، 2.158

حساب الفائدة المركبة، أ 2.3
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الدين المرتبط بتقدير الجدارة االئتمانية لمقترض آخر، 5.22

المتأخرات، 2.8، 2.114-2.112، 5.46-5.42، 6.42

إعادة جدولة، 4.39

الفائدة التعويضية التي يدفعها الصندوق لبلدانه األعضاء، 4.159

الفائدة المركبة، تكاليف الفائدة على أساس االستحقاق، 2.161، 

2.163، أ 2.3

فسخ الدين، 2.61

تعريف ووصف، 4.80

فوائد التأخير، 5.45

قاف
قاعدة بيانات فرادى سندات الدين، 7.17، أ 7.1، 10.12

القرض المحتسب بموجب التأجير التمويلي، 3.8، 3.40، 4.92، 4.125

الفائدة على، 2.179

قرض معزز بضمان، 3.41، 3.43

القروض

االئتمان من صندوق النقد الدولي. راجع االئتمان والقروض 

من صندوق النقد الدولي.

التي أصبحت قابلة للتداول من حائز إلى آخر، 3.34، 3.39

بشروط ميسرة. راجع المعاملة التيسيرية للدين 

التقييم، 2.125

اإلعفاء من الدين في حالة القروض، 4.36

تعريف، 3.39

ذات المشتقات المتضمَّنة ، 3.33

عملية التوحيد، 8.20، 8.29، 8.31

متعثرة

استحقاق الفائدة على، 2.178-2.176

تعريف، الفصل 2 ح 51

متوسط أسعار الفائدة على، 5.57

محتسب. راجع القرض المحتسب بموجب التأجير التمويلي

مصادر البيانات، 6.40-6.18

نظرة عامة ووصف، 3.44-3.39

القروض المتعثرة

استحقاق الفائدة على، 2.178-2.176

تعريف، الفصل 2 ح 51

تقييم، 2.125

القروض من صندوق النقد الدولي. راجع االئتمان والقروض من 

صندوق النقد الدولي.

قطاع األسر المعيشية، 2.15

قطاع الحكومة العامة، 2.15

باإلضافة إلى البنك المركزي، 2.56

تعريف، 2.18

قطاعات فرعية، 2.16، 2.21-2.46، ش 2.3

قطاع الشركات غير المالية، 2.15-2.16، 2.19. راجع أيضا القطاع 

الفرعي للشركات العامة غير المالية.

قطاع الشركات المالية، 2.15، 2.19. راجع أيضا قطاع الشركات 

المالية العامة.

القطاع العام

تعريف، 2.17، ش2.1

التغطية المؤسسية والتقسيم القطاعي، 2.93-2.20

حاالت غير قاطعة، 2.93-2.59

الشركات العامة غير المالية، 2.48-2.47

الشركات العامة المالية، 2.55-2.49

قطاع الحكومة العامة وقطاعاته الفرعية، 2.46-2.21

مجموعات أخرى من وحدات القطاع العام، 2.58-2.56

القطاع العام غير المالي، 2.56

القطاع العام للحكومة المركزية، 2.56

القطاع الفرعي للحكومات المحلية

تعريف، 2.41

مصادر بيانات، 6.26، 6.32

وصف، 2.43-2.41

القطاع الفرعي للشركات العامة المالية، 2.55-2.49، 3.68

تعريف، 2.49

مصادر بيانات الدين، 6.18-6.40، ج 6.1

القطاع الفرعي للشركات العامة غير المالية، 2.48-2.47، 3.68

تعريف، 2.47

مصادر بيانات الدين، 6.18-6.40، ج 6.1

قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم األسر المعيشية، 

7.26 ،3.68 ،2.15

القطاع المؤسسي

تصنيف الطرف المقابل حسب، 3.67-3.71، 5.27، جدول 

5.6ب، 7.20، 7.26، 7.38-7.36

في هذا االقتصاد، 2.15

قطاعات فرعية للحكومة العامة

تعريف، 2.37

مصادر بيانات، 6.26، 6.32

وصف، 2.40-2.37، 2.43

قطاعات فرعية للحكومة المركزية، 2.23، 2.26، 2.36-2.34

تعريف، 2.34

توحيد، 2.156، 8.4، 8.32-8.17

القيمة االسمية، 2.117-2.115

إجمالي الدين، 5.3

أدوات الدين غير المتداولة، 2.115، 2.131-2.124

االئتمانات التجارية والسلف، 2.127

الحسابات األخرى مستحقة الدفع/القبض، 2.115، 2.126-

2.129 ،2.127

سندات الدين المتداولة، 2.132

غير مؤكدة، 2.131

للقروض، 2.115، 2.125-2.124، 2.128

للودائع، 2.115، 2.124، 2.126

المتأخرات، 2.115، 2.130

تعريف، 2.120

في مقابل القيمة الظاهرية، 2.121، 5.61

للضمانات، 4.24، أ 4.1 

مطابقة القيمة االسمية و، 5.47-5.48، ج 5.10

نظم التأمين ومعاشات التقاعد والضمانات الموحدة، 2.115، 

2.138-2.135

القيمة االفتراضية للمشتقات المالية، 5.52، 6.54، جدول 6.2

تعريف، 5.52

القيمة السوقية. راجع أيضا سعر السوق 

إجمالي الدين، 5.3

تعريف، 2.115

تغيرات في، 2.174

الزيادة الناتجة عن استحقاق الفائدة، م 2.9

ألدوات الدين غير المتداولة، 2.115، 2.131-2.124

االئتمانات التجارية والسلف، 2.116-2.115، 2.119-2.118، 

2.132-2.134، أ 2.2

للحسابات األخرى مستحقة الدفع/القبض، 2.115، 2.126-

2.129 ،2.127

للقرض، 2.115، 2.125-2.124، 2.128

للودائع، 2.115، 2.124، 2.126

المتأخرات، 2.115، 2.130
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مطابقة القيمة السوقية و، 5.47-5.48، ج 5.10 

للضمانات، 4.24، أ 4.1 

لنظم التأمين ومعاشات التقاعد والضمانات الموحدة، 2.115، 

2.138-2.135

القيمة الصافية

االلتزامات التي تُدرج ضمن الميزانية العمومية عند حساب، 

الفصل 4 ح 2

تعريف، 3.3، ج 3.1

عملية التوحيد ال تؤثر على، 8.9، أ 8.1

مراكز األرصدة، م 2.12

القيمة الظاهرية

تعريف، 2.121

القيمة االسمية و، 2.120، 5.61

القيمة العادلة

استخدام، في تحديد نوع عقد التأجير، 4.89

تعريف، 2.122

للقروض المتعثرة والودائع والحسابات األخرى مستحقة 

الدفع/القبض، 2.126-2.125

القيمة المالية الصافية 

تعريف، 3.3

كاف
كجهة إيداع لحيازات صندوق النقد الدولي من عملة البلد العضو، 4.150

الكيانات التابعة الصورية المقيمة، 2.31-2.29، 4.97

الكيانات ذات الغرض الخاص، 2.67-2.64

جهاز لتمويل أو إدارة عمليات اإلنقاذ، 4.112

دين، 4.98-4.96

سماته، 2.64

الشركات التابعة الصورية الحكومية المقيمة تنشأ، 2.30

المعالجة اإلحصائية للكيانات ذات الغرض الخاص غير 

المقيمة التابعة للحكومة العامة، 4.99-4.100، أ 4.12

المقيمة، 2.67-2.65، 2.97، 4.100-4.98

وحدة التوريق تقوم بإصدار، 4.104-4.103

الكيانات ذات الغرض الخاص غير المقيمة. راجع الكيانات ذات 

الغرض الخاص. 

الكيانات المدرجة في الموازنة، 2.32-2.25

الحكومة المركزية 2.26-2.25، 2.35

تعريف، 2.26

حكومة الوالية/الحكومة المحلية، 2.26

ميم
المالك االقتصادي

تعريف، 4.123

لألصول بموجب الشراكات بين القطاعين العام والخاص، 

4.121-4.126، أ 4.14، أ 4.15

لألصول بموجب عقد التأجير التمويلي، 4.89-4.87

لألصول بموجب عقود التأجير التشغيلي، 4.90

لألوراق المالية بموجب اتفاقيات إعادة شراء، 3.41، 3.71، 

7.19 ،7.11

المالك القانوني

تعريف، 4.123

لألصول بموجب اتفاق إعادة شراء األوراق المالية، 3.41، 

7.11 ،3.71 ،3.42

لألصول بموجب عقد التأجير التمويلي، 4.88-4.87، 4.90

لألصول ظل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، 4.123

مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، 4.62، 4.71-4.68، 10.33-10.30

المبادرة متعددة األطراف لتخفيف أعباء الديون، 4.74-4.72

مبادرة متعددة األطراف لتخفيف أعباء الديون، 4.74-4.72، 10.175

مبادالت. راجع أيضا مبادالت خارج السوق وعقد المبادلة.

الدين باإلنفاق على األمور البيئية والحياة الطبيعية، 4.30، 

4.52-4.48

الدين باإلنفاق على التنمية، 4.30، 4.52-4.48

الدين بالصادرات، 4.52-4.48

الدين بالعقارات، 4.30، 4.52-4.48

الدين ببرامج التنمية القابلة لالستمرار، 4.52-4.48

الذهب  

تعريف، 3.43

عدم سداد االئتمان، 4.107

قروض بسندات، 4.52-4.48

مبادالت خارج السوق

تعريف، 3.44، 4.128

الدين. راجع الدين الناشئ عن المبادالت خارج السوق

مبادالت الدين. راجع تحويل الدين

مبادالت مخاطر االئتمان. راجع المبادالت، عدم سداد االئتمان

المبادلة

تعريف، م 2.5

المبادئ المحاسبية

االستحقاق، 2.153-2.149

التجميع، 8.3، 8.6، 8.9

تحويل العملة، 2.142-2.141

التقييم، 2.123-2.115

أدوات الدين غير المتداولة، 2.131-2.124

سندات الدين المتداولة، 2.134-2.132

نظم التأمين ومعاشات التقاعد والضمانات الموحدة، 

2.138-2.135

توحيد البيانات، 2.157-2.154، 8.32-8.1

عملة التسوية، 2.148-2.147

عملة التقويم، 2.148-2.146

وحدة الحساب، 2.140-2.139

وقت القيد، 2.111-2.103

المتأخرات

إعادة تمويل، 4.41

إعادة جدولة، 4.39-4.38

تعريف، 2.112

الجداول الزمنية لمدفوعات خدمة الدين، 5.33

حصر إحصاءات عن، 5.11، 5.42-5.46، ج 5.9، 6.42

رسوم إضافية ذات صلة، 5.45

الفائدة التي استحقت وأصبحت في، 2.108 

الفائدة على، 5.45

الفنية، 4.65

القيمة االسمية، 2.130

نظرة عامة على، 2.114-2.112

ومبدأ االستحقاق، 2.113، 2.177، 5.44

متوسط أجل االستحقاق، راجع متوسط الفترة المتبقية حتى تاريخ 

االستحقاق

متوسط أسعار الفائدة

احتساب، 5.59-5.56

تعريف، 5.57

متوسط الفترة المتبقية حتى تاريخ االستحقاق، تعريف، الفصل 

9 ح 17

متوسط الفترة المتبقية حتى تاريخ إعادة تسعير الفائدة، تعريف، 

الفصل 9 ح 18
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المحاسبة على أساس االستحقاق. راجع نظام القيد على أساس 

االستحقاق 

المحضر المتفق عليه، 4.64، 10.128، 10.196

مخاطر االئتمان، تحويل، 4.103، 4.107، 10.6-10.5

المخاطر المالية العامة

بيان، 9.26-9.23

تحليل، 9.29-3.21

تعريف، 9.21

وااللتزامات االحتمالية، 4.3

المخاطر النهائية، 10.9-10.8

مخصصات المطالبات الناشئة بموجب نظم الضمانات الموحدة. 

راجع أيضا نظم الضمانات الموحدة

تعريف، 4.13

تقييم، 2.137-2.136، 5.3

مصادر البيانات، 6.27، 6.39

وصف، 3.63-3.62، 4.6، 4.13

مخصصات، 3.11

مدفوعات أصل الدين، 2.10، 2.160

الجدول، 5.35-5.28، 6.30، 9.19

متأخرات، 2.8، 2.113، 5.44-5.43

مضمونة بأصول مالية أو غير مالية محددة أو بتدفقات 

إيرادات مستقبلية، 4.102، 4.104، 4.107

مدفوعات خدمة الدين، 2.10، 2.160، 4.28، 4.38-4.37، 4.80، 

-10.203 ،10.169 ،9.19 ،5.39 ،6.52-6.50 ،6.47-6.46 ،6.43

10.205. راجع أيضا تأجيل سداد خدمة الدين

تقييم استمرارية، أ 9.2

الجدول الزمني، 2.153، 5.6، 5.28-5.35، ج 5.7، 6.30

في المتأخرات، 2.113-2.112، 5.46-5.24

قيد خدمة الدين الذي يحل موعد استحقاقه في الفترة 

بين تاريخ »محضر نادي باريس المتفق عليه« والتاريخ 

المحدد لتنفيذ إعادة الجدولة، 4.65-4.64 

مدفوعات سداد الدين نيابة عن وحدات أخرى، راجع تحمل الدين 

مدفوعات الفائدة،

إلغاء مدفوعات الفائدة المستقبلية، 4.33

عدم سداد عند استحقاقها. راجع مدفوعات الفائدة، 

المتأخرات في

المتأخرات في، 2.8، 2.113، 5.44-5.42

والفائدة المستحقة، 2.10، 2.160

مدفوعات قسيمة، 2.160، 2.163، 2.165، 3.32، 3.37

المربوطة بمؤشر، 2.148، 2.174-2.167، 3.38، 5.24

مضمونة بأصول مالية أو غير مالية محددة أو بتدفقات 

إيرادات مستقبلية، 4.102، 4.104، 4.107

مراكز األرصدة

تعريف، م 2.12

مراكز األرصدة والتدفقات ذات الصلة مع صندوق النقد الدولي، 

4.165-4.149

مركز االحتياطيات لدى صندوق النقد الدولي، 3.27، 4.155-4.154

مركز المصلحة االقتصادية األغلب، 2.95

مستحقات التأمين على الحياة والتأمين االدخاري، 2.12، 3.45، 

3.52-3.51

تعريف، 3.51

التقييم، 2.136

نظرة عامة ووصف، 3.45، 3.52-3.51

مستحقات التقاعد، 2.81، 2.85، 3.45، 3.61، 10.44

تعريف، 3.53

التقييم، 2.136

نظرة عامة ووصف، 3.59-3.53

المشاريع المشتركة، 2.68-2.72. راجع أيضا شراكات القطاع العام 

والخاص.

تعريف، 2.69

مشاورات المادة الرابعة بين خبراء صندوق النقد الدولي وممثلي 

البلدان األعضاء، الفصل 10 ح 33 

المشتقات. راجع المشتقات المالية

المشتقات االئتمانية، 4.102

المشتقات المالية

أداوت مالية، 3.7-3.6

حصر إحصاءات عن، 5.7، 5.49-5.52، جدول 5.11

ضمانات في صورة، 4.11

المبادالت خارج السوق، 4.131-4.127

مصادر بيانات عن، 6.54، جدول 6.2

وتعريف الدين، 2.4، 2.6، 3.14، م 1.2

المشتقات المالية وخيارات االكتتاب الممنوحة للموظفين. راجع 

المشتقات المالية

المشتقات المتضمنة

أدوات ذات، 3.33، 4.107، 5.35-5.34، 10.20، 10.175، 10.180، 

10.183

الفائدة المستحقة على سندات الدين ذات، 2.175

المطالبات المالية، 2.3، 3.8. راجع أيضا مطالبة مالية فعلية.

تعريف، 3.6

حذف من الميزانية العمومية، م 2.8

مطالبة صندوق التقاعد على مدير التقاعد، 3.61-3.60

مطالبة مالية فعلية، 4.25، 4.57، الفصل 4 ح 19، 4.61-4.59، 

5.40 ،4.141 ،4.139 ،4.113

مطبوعة. راجع نشر إحصاءات دين القطاع العام

معاشات التقاعد محددة المنافع، 2.82، 3.54، 5.25

التقييم، 2.136

المعامالت غير النقدية، 2.105

تعريف، م 2.6

المعاملة

تعريف، م 2.4

المعاملة التيسيرية. راجع المعاملة التيسيرية للدين

المعاملة التيسيرية للدين، 4.38، 4.47، 4.79، 4.156، 5.56

تقييم استمرارية القدرة على تحمل الدين، أ 9.2، 9.7، 9.19

لمحة عن، 4.86-4.81

معاملة نقدية

تعريف، م 2.6 

المعيار الخاص لنشر البيانات، 5.1، 6.16، 1072-10.71، 10.80، 

10.172

مقرضو األموال، 2.55

المقيمين، 2.5، 2.102-2.94

االقتصاد، 2.96

اإلقليم االقتصادي، 2.95

البنك المركزي اإلقليمي، الفصل 2 ح 39

تعريف، 2.95
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حصر حسب محل إقامة الدائن، 5.11، 5.27، 5.29، 5.48، 

6.27، 6.35، 6.44، م 1.4، م 1.6

الشركات الجوفاء، 2.97

الشركات الصورية، 2.97

كيانات ذات غرض خاص، 2.67-2.65، 2.97

مركز المصلحة االقتصادية األغلب، 2.95

المنظمات اإلقليمية، 2.102-2.99

المنظمات الدولية، 2.99-2.98

وحدات مؤسسية، 2.96، 2.101

مكاسب وخسائر الحيازة

تعريف، م 2.9 

حساب، م 2.10- م 2.11

نتائج ربط سندات الدين بمؤشر، 2.174-2.172

نظرة عامة ووصف، م 2.9- م 2.11

وعملة التقويم، 2.146، 5.18، 10.52

المكتب اإلحصائي لالتحاد األوروبي )يوروستات(، 10.67-10.56

اإلرشادات العملية على الديون المضمونة من الحكومة، 

الفصل 4، ح 8

التطبيق العملي لمفهوم الملكية االقتصادية، أ 4.15

مكتب الدين الحكومي. راجع مكتب الدين

مكتب الدين، وظائف، 6.63-6.58

الملكية االقتصادية. راجع أيضا المالك االقتصادي

إنفاذ حقوق، 3.4

تاريخ تغيير، 2.106

منشأة عاملة، 4.57، الفصل 4 ح 19

المنظمات اإلقليمية، 2.102-2.99، 10.25، 10.30

المنظمات الدولية، 2.101-2.98

تصنيفات، 3.69

تعريف، الفصل 2 ح 38

العملة التي تصدرها أي، 2.145

المنظمات متعددة األطراف، 4.70-4.68، 4.73-4.72

منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، 10.122-10.101

منهج المدين لحساب مبلغ الفائدة المستحقة، 2.162، أ 2.4

مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية، 10.155-10.138

نظام إدارة الديون والتحليل المالي، 10.217-10.188

المؤسسات غير الهادفة للربح، راجع أيضا المؤسسات غير الهادفة 

للربح غير السوقية التي تسيطر عليها الحكومة والمؤسسات 

غير الهادفة للربح التي تخدم األسر المعيشية.

تعريف، الفصل 2 ح 31

المشتغلة في اإلنتاج السوقي، 2.48، 2.49

المؤسسات غير الهادفة للربح غير المشتغلة باإلنتاج السوقي 

والتي تسيطر عليها الحكومة المركزية، 2.34، 2.37، 2.41

تصنيفات، 2.28

تعريف، 2.18

العوامل المحددة للسيطرة، 2.18

المؤسسات المالية الحصرية، 2.55

مؤشر تقييم السياسات والمؤسسات القُطرية، 9.11

مؤشرات سيطرة الحكومة على

شركة، 2.17

مشروع مشترك، 2.71

مؤسسات غير هادفة للربح، 2.18

الميزانية العمومية

التزامات الدين و، 1.2، 2.4، 3.1، 3.14، ج 3.1

تعريف، 3.2

تقيد حيازات ومخصصات حقوق السحب الخاصة في، 3.21 

- 3.23، 4.163-4.165، الفصل 6 ح 9

تقيد مستحقات التقاعد لنظم التقاعد غير الممولة والتي 

تقدمها الحكومة عبر الضمان االجتماعي، 2.81

تقييم األصول المالية والخصوم في تاريخ إبالغ، 2.115، 2.118

خصوم وأصول لم تُدرج في الميزانية العمومية، 3.11

سعر الصرف الذي يجب استخدامه لتحويل الدين المقوم 

بعمالت أخرى إلى العملة الوطنية، 2.141، الفصل 2 ح 58

مراكز األصول المقيدة في، م 2.13-2.12

معلومات تكميلية وبنود التذكرة في، 2.80، الفصل 3 ح 26، 4.3

المعلومات الالزمة إلعداد اإلحصاءات الخاصة بجميع جوانب 

الدين، 6.19، ج 6.1، 6.31-6.26، 6.38

نظرة عامة على، 3.13-3.2

هيكل نظام إحصاءات مالية الحكومة، 3.15، ج 3.1

نون
نادي باريس

إعادة تنظيم الدين والمعاملة التيسيرية للدين، 4.86-4.83

تخفيف أعباء ديون البنوك التجارية، 10.137-10.135

ترتيبات إعادة جدولة الدين، 4.38-4.37، 4.65-4.63

وصف أنشطة، 10.137-10.123

النسبة المئوية لعدم السداد في مجمع يضم ضمانات متشابهة، 

4.13 -4.12 ،3.62

نشر إحصاءات دين القطاع العام، 6.15-6.17. راجع أيضا جداول 

حصر الدين

نظام إدارة الديون والتحليل المالي. راجع مؤتمر األمم المتحدة 

للتجارة والتنمية »األونكتاد«- نظام إدارة الديون والتحليل 

المالي

نظام اشتراكات التقاعد المحددة، 2.82، 3.54، 5.25

التقييم، 2.136

نظام إلكتروني إلدارة الدين، 6.55

نظام تسجيل وإدارة الدين التابع ألمانة الكومنولث. راجع أمانة 

الكومنولث - نظام تسجيل وإدارة الدين

نظم التقاعد. راجع أيضا صناديق المعاشات

تصنيف، 2.85-2.77

جدول تكميلي يبين حجم، الفصل 5 ح 17

الخصوم، 3.46، 3.60-3.53

تقييم، 2.136

غير الممولة وغير المستقلة. راجع نظم معاشات التقاعد غير 

الممولة غير المستقلة

النظام العام لنشر البيانات، 5.1، 6.16، 10.72-10.71، 10.80، 

10.172

نظام القيد على أساس االستحقاق، 2.103-2.111، 2.159. راجع 

أيضا استحقاق الفائدة

أقساط التأمين على غير الحياة ، 3.49

تخفيف أعباء الديون في ظل المبادرة متعددة األطراف، 4.74

تعريف، 2.103

وتحمل الدين المضمون، 4.26

والمتأخرات، 2.113، 5.42

نظم الضمانات الموحدة

تعريف، 3.62، 4.12

تقييم مخصصات المطالبات الناشئة بموجب، 2.136-

 5.3 ،2.137

مصادر بيانات، 6.27، 6.39

وصف، 4.13-4.12

نظم معاشات التقاعد التي يديرها أصحاب العمل في القطاع 

العام. راجع الدين الناشئ عن نظم معاشات التقاعد التي يديرها 

أصحاب العمل في القطاع العام
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نظم معاشات التقاعد غير الممولة وغير المستقلة، 2.84، 3.46، 

3.56. راجع أيضا الدين الناشئ عن نظم معاشات التقاعد غير 

الممولة التي يديرها أصحاب العمل في القطاع العام

تقييم، 2.139

مصادر بيانات، 6.39

نظم معلومات اإلدارة المالية المتكاملة، 6.51، 10.176، 10.215

نقطة اتخاذ القرار، 4.70-4.68

نقطة اإلنجاز، 4.70-4.68، 4.72

هاء
هيئات إعادة الهيكلة، 2.63-2.61، 4.117

تعريف، 2.61

الهيئات الالمركزية. راجع الكيانات خارج الموازنة

هيئة اقتراض مركزية، 2.32

الهيئة المركزية إلعداد إحصاءات، 6.6-6.5، 6.8، 6.10، 6.13، 

6.41 ،6.25-6.24

واو
وحدات الحكومة

أشباه الشركات، 2.60-2.59

تحويل رأسمالي بين، الفصل 4 ح 14

تعريف، 2.18

التقسيم حسب مستويات الحكومة،  2.2202.24، 2.46-2.34

توحيد بيانات، 2.157-2.154، 8.32-8.1

جهات منتِجة غير سوقية وخاضعة لسيطرة، 2.30

صافي التزامات مزايا الضمان االجتماعي في المستقبل، 5.54

صناديق االدخار، 2.89-2.86

صناديق الثروة السيادية، 2.93-2.90

صندوق استهالك الدين، 2.76-2.73، 8.25-8.22

كيانات خارج الموازنة التي، 2.32-2.27

الكيانات ذات الغرض الخاص، 2.67-2.64

الكيانات المدرجة في الموازنة التي ، 2.26-2.25

المشاريع المشتركة، 2.72-2.68

المؤسسات غير الهادفة للربح غير السوقية التي تسيطر 

عليها، 2.18

نظم التقاعد، 2.85-2.77

نظم معاشات التقاعد غير الممولة وغير المستقلة، 4.132-

4.135

هيئات إعادة الهيكلة، 2.63-2.61

الوحدات المؤسسية التي تسيطر عليها، 2.17، 2.19

ينقل البنك المركزي متحصالت االقتراض من صندوق النقد 

الدولي إلى، 4.158

وحدات مؤسسية

تعريف، أ 2.1

نظرة عامة ووصف، 2.19-2.15

وحدة إعادة الهيكلة. راجع هيئات إعادة الهيكلة

وحدة حكومية تدير عمليات اإلنقاذ، 4.112، 4.117، راجع أيضا 

هيئات إعادة الهيكلة وكيانات ذات غرض خاص.

وحدة فرعية، 4.80

الودائع

تبادل آني للذهب بودائع بالنقد األجنبي، 3.43

تعريف، 3.26

التقييم، 2.124، 2.126

توحيد بيانات، 2.155، 8.21، 8.29، 8.31

خصوم في شكل، 2.51، 2.54، 3.26

قابلة للنقل وغير قابلة للنقل، 3.27

مدفوعات في شكل، 2.11

مستحقة الدفع عند الطلب، 5.33

نظرة عامة ووصف، 3.27-3.26

والذهب النقدي في شكل حسابات الذهب غير المخصصة، 

3.12

ودائع غير قابلة للنقل، 3.26-3.27، الفصل 3 ح20

تعريف، 3.27

ودائع قابلة للنقل، 3.27-3.26

تعريف، 3.27

وصول الدين إلى حالة المديونية الحرجة، 9.12-9.7

وضمانات توافر االئتمان، 4.170، 4.24

وكيال ماليا إلجراء المعامالت المالية مع صندوق النقد الدولي، 

4.150






