
 الخدمات المالية المساعدة والشركات القابضة ومقرضوا النقود
 القطاعات الفرعية

S126 ,S127 
 لقطاع المشروعات المالية  



 مقدمة                             

 في التنظيمية القطاعات همأ من المالية المشروعات قطاع يعتبر
 نظام به هتمإ وقد السواء ىعل والنامية المتقدمة االقتصاديات

  وأهميته الكبير لدوره نظرا(SNA2008)  2008 القومية الحسابات
 المعامالت في السريعة التطورات ولمقابلة ، الوطنية االقتصاديات في

  خالل من الحالي الوقت في كبيرة بدرجة وتحدث حدثت التي المالية
 .المالية اتودواأل ألسواقا في التطور



 النشاط دليل من )64-65-66( االنشطة المالية المشروعات قطاع يضم
 : وهي ،)ISIC4( الرابع التنقيح االقتصادي

 أنشطة الخدمات المالية ، فيما عدا تمويل التأمين وصناديق المعاشات

تمويل التأمين وإعادة التأمين وصناديق المعاشات التقاعدية باستثناء 
 الضمان االجتماعي اإللزامي

 األنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالية وأنشطة التأمين
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قطاع المشروعات 
                               المالية
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                               القطاعات الفرعية
 )SNA2008( 2008 القومية الحسابات نظامل وفقاً 

  رئيس تنظيمي قطاع المالية المشروعات قطاع يعتبر
 : هي فرعية قطاعات تسعةل ويفصل

 S121 )  مؤسسات النقد (البنك المركزي  

 S122 شركات االيداع عدا البنك المركزي 

 S123 االستثمار في سوق المال ) شركات(صناديق 

 S124 الصناديق االخرى بخالف صناديق االستثمار 

 S125 خدمات الوساطة المالية االخرى بخالف شركات التأمين وصناديق التقاعد

 S126 الخدمات المالية المساعدة 

 S127 الشركات القابضة ومقرضو النقود 

 S128 شركات التأمين

 S129 صناديق التقاعد



 تجميع
                               القطاعات الفرعية

  الوحدات تصنيف في كبيرة صعوبات هناك ان شك ال
 الفرعية االنشطة هذه  ىعل الشركات تصنيف وأ التنظيمية

 يجعلها مما نشطةأ بعدة يقوم الوحدات هذه بعض ألن التسعة
 حالة في كما ، فرعية قطاعات عدة تحت تقع نأ الممكن من

 مثال العقاري التمويل في بالتعامل لها يصرح التي البنوك
 بعض تقترح دلةاأل بعض نأ ىال ىدأ  الذي مراأل ، ذلك وغير

 : مثل ، التجميعات



 القطاعات هذه تجميع عادةإ يتم نأ النشر مستويات وعند عمليا يمكن
   المتحدة االمم عن الصادر الدليل أقترحها مجموعات ثالث ىال التسع

 األوروبي المركزي والبنك )االحصاء قسم (
  (Financial production, flows and stocks in the 

System of national accounts) 
    : هي مجموعات ثالث يف ليهاإ اإلشارة السابق التسع الفروع تجميعب 

 تجميع
                               القطاعات الفرعية

 :االقتراح األول 



 القطاعات الفرعية التي تشملها المجموعة اسم المجموعة

 S121 – S122 – S123 المجموعة األولى المؤسسات النقدية والمالية 

 S128 – S129 المجموعة الثانية شركات التأمين وصناديق التقاعد

 S124 – S125 – S126 – S127 المجموعة الثالثة الشركات المالية االخرى

 – وطني خاص – عام( المعتادة التصنيفات ىلإ باإلضافة هذا
 ) االجنبية للسيطرة خاضع خاص

 تجميع
                               القطاعات الفرعية



 تجميع
                               القطاعات الفرعية

 :االقتراح الثاني 

 الصادر )BPM6( السادس التنقيح المدفوعات ميزان دليل حسب
 رعيةفال القطاعات هذه يصنف حيث الدولي النقد صندوق عن

 : هي خرآ بشكل ولكن أيضاً  مجموعات ثالث ىال التسع



BPM6  

 القطاعات الفرعية التي تشملها المجموعة اسم المجموعة

 S121 المجموعة األولى )  مؤسسة النقد (البنك المركزي 

الشركات التي تقبل الودائع وتمنح 
 S122 المجموعة الثانية القروض 

 S123 - S124 – S125 – S126 المجموعة الثالثة الشركات المالية االخرى
– S127 – S128– S129 



 تحتاج المالية المشروعات لقطاع التسع الفرعية القطاعات من وكل
 االنطالق كنقطة  منها كل في االنتاج حساب عند مميزة معالجة ىال

 قطاع من التختلف الحسابات وهذه ، القطاع حسابات لتركيب االولي
  وأسس التركيب منهجيات في يتفق الجميع نأ كما ، خرآ ىلإ فرعي
 .الخ ... التقييم وطرق  المعامالت تسجيل

 االمور من يعتبر نشاط كل تحت تقع التي الوحدات تحديد نأ كما
 .التكرار وأ االسقاط وعدم الشمول لتحقيق الهامة

 تجميع
                               القطاعات الفرعية



 :   القطاعين الفرعيين التاليين  ىعلوسوف نركز حديثنا 
 

S126 – S127 

 S126 الخدمات المالية المساعدة 

 S127 الشركات القابضة ومقرضو النقود 

 القطاعات هذه في العاملة بالوحدات الخاص اإلطـار سنتناول حيث
 القطاعات هذه من فرع كل في نتاجاإل بند حساب منهجية إلى ضافةباإل

 .القطاعات هذه حسابات تركيب عند البنود همأ باعتباره



S126  الخدمات المالية المساعدة 

 الخدمات تسهيل في  القطاع هذا تحت المدرجة الوحدات تعمل
 بالمعامالت المتصلة نشطةاأل في أساسية بصورة وتعمل المالية

 )لنفسها هاتتملك نأ دون( وااللتزامات صولباأل المتعلقة

                                :تعريف 



   : من كال تشملو                                : الشمول
 . والقروض االستثمار سماسرة -1
 . المالية األوراق سماسرة -2
 . التأمين سماسرة -3
 . الصرافة -4
 ووكالء التأمين تعويضات تخليص بخدمات تقوم التي الشركات -5

 . التأمين ووسطاء
 وتبادل , التغطية وأدوات المشتقات وإدارة االستثمار مستشاري -6

 . )الغير لحساب( المشتقات أو التأمين وأوراق ,المالية األوراق
 المتصلة التنظيمية والوحدات المالية للخدمات المركزية اإلشراف هيئات -7

 .بها

S126  الخدمات المالية المساعدة 



S126  الخدمات المالية المساعدة 

                                :اإلطــار 

 لألنشطة الدولي دليلال حسب القطاع هذا وحدات ارـطإ حصر يتم
 تعداد ارـطإ واقع من عادة )ISIC4( الرابع التنقيح االقتصادية

 .اإلحصائية األجهزة تنفذه الذي المنشآت
 

 البنوك لرقابة القطاع هذا وحدات تخضع ما غالباً  هنأ باإلشارة الجدير
 ومتابعتها تحديدها الممكن من ثم ومن ، النقد اتمؤسس أو المركزية

 .أفضل بشكل



S126  الخدمات المالية المساعدة 

                                :تقدير قيمة اإلنتاج 

 ىعل للغير تقدمها التي الخدمات تلك مقابل في تحصل الوحدات هذه
 ما قيمة هو الوحدات هذه من كل في نتاجاإل نإف وبذلك ، مباشر مقابل

 المستحق وأ المحصل يأ ، المقدمة الخدمة مقابل الوحدة عليه حصلت
 . الخدمة مقابل التحصيل

 بين الفرق يأ ، الهامش هوف الصرافة لوحدات بالنسبة اإلنتاج أما
 . للنقود الشراء وسعر البيع سعر



S126  الخدمات المالية المساعدة 

                                :تقدير قيمة اإلنتاج 

 تقوم ال ألنها الوحدات لهذه مقدر إنتاج هناك ليس نالحظ كماو
 .)FISIM( مباشرة غير مالية وساطة بخدمات



S127  الشركات القابضة ومقرضو النقود 

 من معينة مجموعة أصول تملك التي الشركة هي : القابضة الشركة
 وقد اإلنتاج، سياسة في التدخل دون ماليا بإدارتها وتهتم الشركات

 قطاع ضمن )SNA2008( 2008 القومية الحسابات نظام صنفها
  .المالية المشروعات

                                :تعريف 

 :الشركات القابضة : أوالً 



S127  الشركات القابضة ومقرضو النقود 

 واقع من اإلحصائية األجهزة بمعرفة تحديدها يتم القابضة الشركات
  الكود ISIC4 االقتصادي النشاط دليل( وفق المنشآت تعداد إطـار
 .النقد ومؤسسات المركزية البنوك إلشراف تخضع ال ألنها )642

                                :اإلطــار 

 :الشركات القابضة : أوالً 



S127  الشركات القابضة ومقرضو النقود 

                                :تقدير قيمة اإلنتاج 

 : التكلفة حسب القابضة للشركات بالنسبة االنتاج يقدر
 صافي + االهالك + العاملين تعويضات + الوسيط االستهالك(

 .)المباشرة غير الضرائب

 :الشركات القابضة : أوالً 



S127  الشركات القابضة ومقرضو النقود 

                                :تعريف 

 رصدةأ أو أرصدتها من اإلقراض خدمات تقدم هيئات أو صناديق هي
  أي من أو الحكومة من سواء لها الرسمي الراعي من لديها تتوفر
 .ذلك مخاطر الصناديق هذه وتتحمل أخرى هيئة

 :مقرضو النقود : ثانياً 



S127  الشركات القابضة ومقرضو النقود 

                                : الشمول

 تنشئها التي الحكومية الصناديق بعض الفرعي القطاع هذا يشمل
 تكون أن بشرط خاصة ألغراض األخرى الهيئات بعض أو الحكومة
 ولو ىحت السوق في مالية خدمات وتقدم الدولة ميزانية من مستقلة

  رصدتهاأ من اإلقراض خدمات تقدمو الحكومة إلى الخدمات تقدم كانت
 الحكومة كان سواء لها الرسمي الراعي من لديها تتوفر رصدةأ من أو
 .ذلك مخاطر الصناديق هذه وتتحمل أخرى هيئة أي أو

 :مقرضو النقود : ثانياً 



S127  الشركات القابضة ومقرضو النقود 

 )ذلك غير وأ لطلبةا صناديق مثل( صغيرة قروض تقدم التي الوحداتو
 وأ الحكومة مثل لها الرسمي الراعي من عليها تحصل رصدةأ من

  .الربح ىلإ تهدف ال التي الهيئات

                                : الشمول

 :مقرضو النقود : ثانياً 



S127  الشركات القابضة ومقرضو النقود 

 الراعي موالأ من وأ الخاصة موالهاأ من قروض تقدم التي الوحدات
 اإلنتاج هذا ويحسب مقدر إنتاج ولها مالية وساطة بخدمات تقوم  لها

   مباشرة غير بطريقة المقدرة المالية للوساطة المعتادة المعادلة وفق
 2008 القومية الحسابات نظام في المقترحة التالية المعادلة وفق

)SNA2008( : 
 

FISIM = (Rl-rr)L+(rr-Rd)D 
 

 :مقرضو النقود : ثانياً 
                                :تقدير قيمة اإلنتاج 



S127  الشركات القابضة ومقرضو النقود 

                                :تقدير قيمة اإلنتاج 

 وقروض ودائع وجود حال في(rr)  مرجعية سعارأ عدة استخدام يمكن
  أو المركزي البنك مناقشة ويمكن المختلفة االجنبية بالعمالت

 المتاحة البدائل ومناقشة المرجعي السعر تحديد في النقد اتمؤسس
 : مثل

 

 يؤخذ( المصارف بين فيما الودائع ىعل الفائدة سعارأ من االستفادة
 كل ىعل الفائدة ألسعار مرجح متوسط حساب يمكن كما )سنة متوسط

 .مرجعي سعر واعتباره والقروض الودائع من
 

 :مقرضو النقود : ثانياً 



S127  الشركات القابضة ومقرضو النقود 

 التحصيل المستحق وأ فعليا الوحدة تحصله ما ايضا نتاجاإل يشمل كما
  مباشر كإنتاج ويعتبر الخ... رسوم وأ عمولة شكل  في خدمات مقابل

 .فعلي إنتاج وأ
 

                                :تقدير قيمة اإلنتاج 

 :مقرضو النقود : ثانياً 



 مع جزيل الشكر لحسن االستماع ،،،
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