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التجارة الدولية في الخدمات



العناصر األساسية–الخدمات 

ب الخدمات بوجه عام • حسب المنتجاتتُبَوَّ

ب • ر والتشييد والسلع بالنسبة للسفحسب الطرف المقابل في المعاملة لكنها تُبَوَّ

.  والخدمات الحكومية غير المدرجة في موضع آخر

تركز على الطرف المقابل في المعاملة وطريقة استهالك السلع –
.والخدمات، وليس على نوع الُمْنتَج الُمْستَْهلَك

.والخدماتالسلع هذه البنود تشمل عناصر من –



المحتويات

النقل•

السفر•

خدمات الصناعة التحويلية للمدخالت المادية المملوكة آلخرين•

خدمات الصيانة واإلصالح غير المدرجة في موضع آخر•

(الكمبيوتر)الحاسوب خدمات •



خدمات النقل 

النقل يشمل 

نقل الركاب•

(الشحن)حركة السلع •

بأطقمها( المركبات)تأجير الناقالت •

مناولة البضائع، ورسوم المالحة وتنظيف : خدمات المساندة والمساعدة•
الناقالت

:الطبعة السادسةالجديد في •

تُْدَرج الصيانة ضمن خدمات الصيانة واإلصالح، وليس تحت النقل–

تُْدَرج خدمة البريد وحمل الرسائل ضمن النقل، وليس تحت االتصاالت–



خدمات النقل

:العناصر األساسية تقسم النقل على أساس البعدين

حسب نوع الناقلة•

نقل بحري•

نقل جوي•

(نابيباال-المائي–الكهربائي –الفضائي –السكك الحديدية –البري )نقل آخر•

خدمات البريد وحمل الرسائل•

حسب الفئة الوظيفية•

نقل ركاب•

شحن بضائع•

أخرى•



الركاب: خدمات النقل 

صاديين جميع الخدمات المقدمة، بين االقتصاد القائم بإعداد البيانات والخارج أو بين اقت•
:أجنبيين، في إطار النقل الدولي لما يلي

، (قيد دائن)مقيمةبواسطة ناقالتغير مقيميننقل –

، (قيد مدين)غير مقيمةبواسطة ناقالتمقيميننقل–

ا في ذلك تشمل خدمات النقل أجور السفر وغيرها من النفقات المتصلة بنقل الركاب، بم•
القيمة أي ضرائب مفروضة على خدمات نقل الركاب مثل ضريبة  المبيعات أو ضريبة

 .المضافة
الرسوم التي تدفع كجزء من تكاليف الرحالت المنظمة مثل رسوم الوزن الزائد، •

اة على والسيارات، واالغراض الشخصية بصحبة الراكب، واالغراض الشخصية المشتر
.وسيلة السفر

ر وغيرهم من يدخل في تقييم نقل الركاب الرسوم التي يدفعها الناقلون إلى وكاالت السف•
 .مقدمي خدمات حجز التذاكر

لسفن أو اإليجارات التي يدفعها المقيمون إلى غير المقيمين أو العكس مقابل استئجار ا•
ودة الطائرات أو الحافالت أو غير ذلك من السيارات التجارية مع أطقمها، لفترات محد

.، لنقل الركاب)رحلة واحدة مثالا (



الركاب: خدمات النقل 

يُستبعد•

خدمات الركاب المقدمة إلى غير المقيمين من ناقالت مقيمة داخل االقتصادات المقيمة  –

(”السفر“تُْدَرج ضمن )

بيانات تدخل جميع السلع والخدمات التي يشتريها غير المقيمين داخل االقتصاد القائم بإعداد ال–

.   غير مدرجة في موضع آخرتحت السفر أو تُعامل كخدمات حكومية 

يُدرج•

خدمات الركاب المقدمة داخل االقتصاد المعني من ناقالت غير مقيمة–



الشحن: خدمات النقل 

ه مبدأ بوصف”فوب“تنتج طريقة معاملة خدمات الشحن عن اعتماد مبدأ التقييم •

.  التقييم الموحد للسلع

:  وبحكم العرف•

رتُقَيَّد كافة تكاليف الشحن حتى الحدود الجمركية باعتبار أن من يتحملها ه( أ)– و الُمَصد ِّ

حملها هو تُقَيَّد كافة تكاليف الشحن بعد عبورها الحدود الجمركية باعتبار أن من يت( ب)–

المستورد  

ط التسليم عند وجود اختالف بين الترتيبات الفعلية لسداد تكاليف الشحن وشرو•

تحويل المسار، يتعين ”فوب“

جهة مقيمة تُعامل المعاملة التي تجري في الواقع بين جهتين مقيمتين على أنها معامالت بين–

.  وأخرى غير مقيمة والعكس صحيح



(الشحن)خدمات النقل 

التي ال نقل البضائع التي تشمل البضائعكما تشمل خدمات •
:يحدث فيها تغيير للملكية مثل

خالل االقتصاد )الترانزيت(المرور العابرتجارة –

)تجارة بينية(البضائع بين اقتصادات ثالثةنقل –

تلفة في الساحلي أو أنواع نقل البضائع األخرى بين نقاط مخالنقل –
غير نفس االقتصاد خدمات نقل البضائع التي يقدمها الناقلون
ها تلك المقيمين إلى كيانات موجودة خارج األقاليم  التي تقيم في

)مثل الوكاالت الحكومية(الكيانات أو من تلك الكيانات

شخصية المرسلة برسم التخزين أو التجهيز، واألغراض الالبضائع –
.للمهاجرين



خدمات المساندة والمساعدة

خدمات مناولة البضائع والتخزين واالستيداع : تشمل•

ذالتغليف والتغليف واعادة 

غير المشمول في خدمات نقل البضائع الجر •

الحركة الجويةوالمساعدة المالحية ومراقبة االرشاد •

ءوالموانىمعدات النقل التي تتم في المطارات تنظيف •

لبضائع ورسوم الوكالء بما في ذلك من تسليم اعمليات االنقاذ •
وخدمات السمسرة



النقل

:يستبعد من النقل•

(خدمات التأمين)التأمين على النقل –

حساب )ين البضائع المشتراة في الموانىء من قبل ناقلين غير مقيم–
(السلع

(خدمات االصالح والصيانة)إصالح وصيانة معدات النقل –

خدمات )إصالح مرافق السكك الحديدية والموانىء والمطارات –
(التشييد

(تأجير تشغيلي)إيجار وسائل النقل من غير الطاقم –



خدمات البريد وحمل الرسائل

تشمل خدمات البريد والطرود تسلم الرسائل والصحف والمجالت •
قلها المواد المطبوعة، والطرود والمغلفات، ونذلك من والكتيبات وغير 

 .وتوصيلها
ا الخدمات في داخل مكاتب وتشمل • ع وخدمات بيع الطوابالبريد مثل أيضا

.وتأجير صناديق البريد 8حفظ الرسائل وخدمات البرق 
ة جميع أنواع خدمات السعاة، مثل الخدمات الموقوتة  والسريعتشمل •

 .والتوصيل من الباب إلى الباب

يُسجل تحت بند (من ذلك البريد الذي تحمله شركات النقل الجوييستبعد•
يسجل تحت ا (وتخزين البضائع  )النقل ، النقل الجوي، نقل البضائع 

يسجل (وتحضير البريد  )لنقل، الخدمات المعاونة والمساعدة األخرى
.)تحت خدمات األعمال األخرى غير المصنفة في موضع آخر 



السفر

ا خالل السفر يغطي السلع والخدمات التي يشتريها غير المقيمين من اقتصاد م•

الستعمالهم الخاص أو إلهدائهالمدة أقل من عام واحد زيارتهم لهذا االقتصاد 

:تقسم العناصر األساسية السفر إلى•

السفر ألغراض العمل–

عمال الحدود والعمال الموسميون وغيرهم من العمال المستخدمين ألجل قصير•

السفر ألغراض شخصية–

السفر ألغراض متصلة بالصحة وألغراض متصلة بالتعليم•

ع السفر نشاط موجه حسب الطلب؛ فيتحرك المسافرون إلى موقع مقدم السل•

لحصول التي يرغبون في ا( مقيم في االقتصاد الذي يقومون بزيارته)والخدمات 

عليها



السفر

ي البلد يشمل مجموعة من السلع والخدمات التي يستهلكها غير المقيمين ف•
يزورونهالذي 

ف  .• أو بأنه يشمل السلع والخدمات لالستعمال الخاصالسفر ويُعر 
اتهم لذلك لإلهداء، المشتراة من اقتصاد ما من قِّبل غير مقيمين أثناء زيار

.وهي تشمل اإلقامة ألي مدة، بشرط عدم تغيير اإلقامة. االقتصاد

ن يقومون السفر على السلع والخدمات التي يقتنيها الشخاص الذييشمل •
إقامتهمبالدراسة أو الرعاية الصحية أثناء وجودهم خارج اقليم 

ا شراء السلع والخدمات الذي يقوم به العمال الموسمويشمل • يون  أيضا
صيرة والعاملون عبر الحدود وغيرهم من العمال الذين يعملون لفترات ق

في االقتصاد الذي يعملون به



السفر

ن السفرقاعدة العام الواحد ال تنطبق على الطالب والمرضى، فتُدرج نفقاتهم ضم•

يُستبعد من السفر •

السلع المعدة إلعادة البيع التي تُدرج ضمن البضائع العامة–

خرى المشتريات من النفائس، والسلع المعمرة االستهالكية، والمشتريات االستهالكية األ–

حد األدنى وتزيد قيمتها عن ال)المعدة لالستعمال الشخصي التي تُدرج ضمن البضائع العامة 

(للتسجيل الجمركي

راض يشمل السفر السلع والخدمات التي يتم شراؤها لالستعمال الخاص أثناء السفر ألغ)–

ة عن لكنه ال يشمل عمليات البيع أو الشراء التي قد يجريها هؤالء المسافرون نياب( العمل

شركاتهم



:يُستبعد من تعريف المسافرين 

األفراد الذين يعملون في قاعدة عسكرية•

األفراد الدبلوماسيون والعاملون في سفارات•

االقتصاد األفراد الذين يعملون بصفة مؤقتة في نشاط إنتاجي مباشرة مع كيان مقيم في•

يف تُدرج نفقاتهم على السلع والخدمات في االقتصاد المضلكنالقائم بإعداد البيانات، 

(الطبعة السادسة)تحت السفر 



السفر ألغراض األعمال

سفينة لكن النفقات على متن الطائرة أو ظهر ال)أطقم الناقالت عند توقفهم أثناء الرحلة •
(تُدرجال التي تتحملها األطقم المقيمة على ناقالت مقيمة 

موظفو الحكومة المسافرون في مهمات رسمية•

العاملون في المنظمات الدولية المسافرون في عمل رسمي•

أصحاب المهن الحرة غير المقيمين الذين يسافرون ألغراض األعمال•

العمال المستخدمون ألجل قصير/عمال الحدود/العمال الموسميون•

ألغراض أثناء السفرشراؤها لالستعمال الخاص يشمل السفر السلع والخدمات التي يتم •

بما في ذلك السلع والخدمات التي يشتريها المسافرون ألغراض األعمال )العمل 

قد يشمل عمليات البيع أو الشراء التيال ، لكنه (ويستردوا قيمتها من أصحاب العمل
.  يجريها هؤالء المسافرون نيابة عن شركاتهم



قضايا أخرى متعلقة بالسفر

: تمجموعات المنتجايمكن تقسيم السفر ضمن بند تكميلي منفصل حسب •

السلع ( أ)•

خدمات النقل الداخلي( ب)•

خدمات اإلقامة ( ج)•

خدمات تقديم الطعام ( د)•

خدمات أخرى ( ـه)•

داول ويساعد هذا التقسيم على زيادة الربط مع حسابات السياحة الفرعية وكذلك ج
.  العرض واالستهالك



ها خدمات الصناعة التحويلية القائمة على مدخالت مادية يملك
آخرون

من دليل إعداد ميزان المدفوعات الطبعة السادسة •
انتقال الملكية إلى جهة التجهيز ال يُحتسب، –

مثال )بلدان سلع التجهيز والمتاجرة قد يكون لها تأثير كبير على معنى العناصر في بعض ال•
(هونغ كونغ

الطبعة أحد الحوافز وراء تبادل تصنيف سلع التجهيز والمتاجرة بين السلع والخدمات في•
تطبيقا شامال”مبدأ تغير الملكية“هو تطبيق السادسة

، مع تزايد يُرجح انخفاض قيمة إجمالي تدفقات السلع كثيرا في بعض البلدان المتخصصة•
الطبعة السادسةأهمية الخدمات في 



خدمات الصناعة التحويلية القائمة على مدخالت
مادية يملكها آخرون

ملكها خدمات الصناعات التحويلية المتعلقة بمدخالت مادية ي•

مات آخرون تتضمن أنشطة التجهيز والتجميع ووضع العال

لسلعاوالتغليف التي تقوم بها المؤسسات التي ال تمتلك 

، وتجميع تكرير النفط، وتسييل الغاز الطبيعي: ذلكأمثلة من •
قطع المالبس واإللكترونيات

:ويُستبعد•

المشمولة بالتشييد (المباني سابقة التجهيزتجميع –

)النقلخدمات (العالمات والتغليف المتصل بعملية النقل وضع –



خدمات الصناعة التحويلية القائمة على مدخالت مادية 
يملكها آخرون

اد القائم في االقتصجهات تقديم خدمات الصناعة التحويلية للسلع التي يجري تجهيزها •
بإعداد البيانات

السلع )هيز السلع المرسلة بعد التج‒  ( قيد مدين= السلع الواردة )السلع الواردة للتجهيز •
(قيد دائن= المرسلة 

:بالخارجعمالء خدمات الصناعة التحويلية للسلع المرسلة للتجهيز •

السلع )جهيز السلع المرسلة بعد الت‒ ( قيد دائن= السلع المرسلة )السلع الموردة للتجهيز •
(قيد مدين= المرتجعة 

فعها المالكيدرسومالسلع وذلك مقابل ال يمتلكيقوم بعمليات الصناعة التحويلية كيان •



ها خدمات الصناعة التحويلية القائمة على مدخالت مادية يملك
آخرون

وم خدمات قيمة رسال يساوي بالضرورة بعد التجهيز /الفرق بين قيمة السلع قبل•

:الصناعة التحويلية نتيجة لما يلي

التحركات عبر الفترة الزمنية–

مكاسب وخسائر الحيازة–

(مقابل التمويل والتسويق والدراية الفنية)تضمين النفقات العامة –

بلد آخر/المواد التي يحصل عليها المالك من اقتصاد جهة التجهيز–

ظرا ألنها ال ن)مشكالت القياس المصاحبة لتقييم السلع الُمْرَسلة والمرتجعة –
(تنطوي على عملية بيع



خدمات الصيانة واإلصالح غير المدرجة في موضع آخر

ها تشمل أعمال الصيانة واإلصالح التي تجريها جهات مقيمة على سلع تمتلك•
جهات غير مقيمة

 .تشمل أعمال الصيانة واإلصالح للسفن والطائرات ومعدات  النقل األخرى•

بما في ذلك األجزاء والمواد التي قامت جهة )تشمل قيمة أعمال اإلصالح •
(اإلصالح بتوريدها

قيمة السلع الُمْرَسلة بغرض اإلصالحال تشمل•

:  يُستبعد منها•

(  تدخل ضمن خدمات التشييد)إصالح اإلنشاءات وصيانتها–

(تدخل ضمن خدمات الحاسب األلي)صيانة وإصالح أجهزة الحاسب اآللي–

(خدمات النقل) تنظيف معدات النقل –



خدمات الصيانة واإلصالح غير المدرجة في موضع آخر

السفن

ا جهات تشمل أعمال الصيانة واإلصالح التي تجريها جهات مقيمة على سلع تمتلكه
(  والعكس)غير مقيمة

الطائرات معدات النقل األخرى آالت ومعدات أخرى



(الكمبيوتر)الحاسوب خدمات 

ب منفصلة• في السابقاستحداث مجموعات جديدة تضم بنودا مختلفة كانت تُبَوَّ

ف على أساس طبيعة الخدمة وليس طريقة التسليم• تُعَرَّ

خدمات االتصاالت والكمبيوتر والمعلومات 

االتصاالت•

الحاسوب•

خدمات المعلومات•
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(الكمبيوتر)الحاسوب خدمات 

الحاسوبخدمات •

:هي قسمين –

البرمجيات الحاسوبية–

(ما عدا البرمجيات )الخدمات الحاسوبية األخرى –

يُستبعد منها 

(الكمبيوتر)الحاسوب رسوم الترخيص باستنساخ أو توزيع برامج •

.التي يجري تأجيرها بدون مشغليها(الكمبيوتر)الحاسوب أجهزة •

غير المصممة حسب طلب مستخدم معين(الكمبيوتر التدريبية)الحاسوب دورات •

المعبأة الجاهزة(الكمبيوتر)الحاسوب برامج •
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خدمات الحاسوب

خدمات تتكون خدمات الحاسوب من الخدمات المتعلقة بالمعدات والبرمجيات الحاسوبية و•
تجهيز البيانات 

:تشمل البرمجيات الحاسوبية ما يلي•
بيع البرمجيات الحاسوبية المجهزة–

ذلك حسب الطلب، بما فيالحاسوبية المجهزة وإنتاج وعرض وتوثيق البرمجيات تطوير –
المستعمل، التي تتم حسب مواصفات أنظمة التشغيل

التي تُحمل أو  )المنتجة لالستعمال العام(البرمجيات الحاسوبية غير المجهزة حسب الطلب–
ا عبر الوسائل تقدم  مدفوعة اإللكترونية، سواء كانت مقابل رسوم ترخيص دورية أو رسوما
واحدةلمرة 

تراخيص استعمال البرمجيات غير المجهزة–

.برمجيات العاب الحاسوب–

(إدارة–برامج محاسبة )برمجيات االنتاجية لألعمال –

بيع وشراء النسخ األصلية وحقوق الملكية لنظم البرمجيات وتطبيقاتها–

•



خدمات الحاسوب

:تشمل الخدمات الحاسوبية األخرى•
الخدمات االستشارية والتنفيذية للمعدات والبرمجيات–

وحدات تركيب المعدات والبرمجيات، بما في ذلك تركيب الحواسيب األساسية وال–
الحاسوبية المركزية

وإصالح الحواسيب والمعدات الطرفيةصيانة –

وارد استعادة البيانات، وتقديم المشورة والمساعدة فيما يتصل بإدارة المخدمات –
الحاسوبية

بما في ذلك تصميم (النُظم الحاسوبية الجاهزة لالستعمال وتصميمها وبرمجتهاتحليل –
واالستشارات التقنية المتعلقة بالبرمجيات )صفحات الويب

ت النُظم وخدمات الدعم األخرى، مثل التدريب الذي يقدم كجزء من الخدماصيانة –
االستشارية

الويبخدمات استضافة صفحات –

حاسوبيةتقديم تطبيقات حاسوبية واستضافة تطبيقات العمالء وإدارة المرافق ال–



رسوم معامالت التجارة بالبرمجيات الحاسوبية و/ خدمات الحاسوب 
استخدام حقوق الملكية الفكرية
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3*الملكيةشراء حقوق / بيع استخدام حقوق الملكية الفكرية

قيد في الحساب الرأسماليرسوم استخدام حقوق الملكية الفكرية غير المدرجة في موضع آخراالمتيازات والعالمات التجارية

خدمات البحوث والتطويررسوم استخدام حقوق الملكية الفكرية غير المدرجة في موضع آخرنتائج البحوث والتطوير

خدمات الكمبيوتر،

والخدمات السمعية والبصرية والخدمات ذات الصلة

ترخيص باالستخدام فيما عدا 

1*االستنساخ والتوزيع 

وزيع أو الت/الترخيص باالستنساخ و
*2

4*البند المالئم في الخدمات المصممة حسب الطلب بجميع أنواعهاالمنتجات ( أ)

كرية رسوم استخدام حقوق الملكية الف

غير المدرجة في موضع آخر

ميل أو الجاهزة التي يتم الحصول عليها بطريق التحالمنتجات ( ب)

4*البند المالئم في الخدمات بوسيلة إلكترونية أخرى

وم المنتجات الجاهزة المتوفرة على وسائط مادية مع دفع رس( ج)

4*البند المالئم في الخدمات 4*البند المالئم في الخدمات ترخيص منتظمة

المنتجااات الجاااهزة المتااوفرة علااى وسااائط ماديااة مااع حااق ( د)

السلعاالستخدام الدائم


