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 ديرــصت

 دليــل إحصـــاءات التجـــارة الدوليـــة يف أعــدت منظماتنـــا الســـت  
ونشــرته وتولــت إدارة العمليــة آليــة مؤلفــة مــن فرقــة عمــل     اخلــدمات

 .مشتركة بني الوكاالت
لتجميـــع ونشـــر  ، دوليـــاًإطـــار عمـــل متفـــق عليـــه الـــدليل ويـــبني

فهـو يتنـاول   . مبعناهـا الواسـع   اخلـدمات   إحصاءات التجـارة الدوليـة يف     
احلاجــات املتزايــدة مبــا فيهــا مــا يتعلــق مبفاوضــات واتفاقــات التجــارة    

 عــن هــذا  ومشــوالً وتســاوقاًالدوليــة املتصــلة بإحصــاءات أكثــر تفصــيالً
عني التوصيات الـيت تعـدها      ولسوف ت . النوع من التجارة بشىت أشكاله    

ــة       ــة التدرجيي ــدرجيي واهليكل ــى التوســع الت ــدان عل ــا الســت البل منظماتن
 الـدليل   ويتفـق  . دولياً للمعلومات اليت جتمعها املنظمات بطريقة مقارنة     

  والطبعـــة،١٩٩٣بنظـــام احلســـابات القوميـــة لعـــام ويـــرتبط صـــراحة 
 .صندوق النقد الدويل الصادر عن  ميزان املدفوعاتمن دليلاخلامسة 

مـــن التعـــاون القـــوي فيمـــا بـــني  الـــدليل فيد يف وضـــعوقـــد اســـت
 واملدخالت ، ومن مشورة االستشاريني املتخصصني،املنظمات الدولية 

ومــن كــثري مــن ،مــة مــن عــدد كــبري مــن خــرباء البلــدان األعضــاء  القي 
تعليقات وردت خالل االستعراض العاملي الذي أجرتـه األمـم املتحـدة            

واملقصــود هــو . ٢٠٠٠ – ١٩٩٩دوق النقــد الــدويل يف الفتــرة وصــن
اســتخدامه يف الوكــاالت الوطنيــة والدوليــة؛ وننصــح بــأن تســتفيد بــه   
ــن      ــة مـ ــا الوطنيـ ــاة احتياجاـ ــع مراعـ ــدرجيي مـ ــذ التـ ــدان يف التنفيـ البلـ

 .املعلومات وأولوياا ومواردها

 هابرمانهريمان 
 مدير

 شعبة اإلحصاءات باألمم املتحدة

 فرانشيتيس إيف
 مدير عام

 مكتب إحصاءات اجلماعات األوروبية

 كارسون .كارول س
 مديرة

 إدارة إحصاءات صندوق النقد الدويل

 جوفاينينإنريكو 
 كبري اإلحصائيني ومدير إدارة اإلحصاءات
 منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي

 لورنسنيهنري 
 كبري اإلحصائيني

 تجارة والتنميةمؤمتر األمم املتحدة لل

 جاكسونروزلني 
 مديرة الشعبة اإلحصائية
 منظمة التجارة العاملية
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 هـــويـتن
نتيجـة عمليـة      اخلـدمات  يأيت دليل إحصـاءات التجـارة الدوليـة يف        

 املنظمـات الـيت شـاركت     ه وشاركت يف إصـدار    .شفافة واسعة النطاق  
لتجــارة يف فرقــة العمــل املشــتركة بــني الوكــاالت املعنيــة بإحصــاءات ا  

ــة يف ــم      ، اخلــدماتالدولي ــة اإلحصــائية يف األم ــا اللجن  ــت ــيت أذن وال
 واستفادت يف عملها بالتعـاون القـوي مـن الوكـاالت السـت              .املتحدة
الـوطنيني واالستشـاريني     اخلـرباء     مـن  السـديدة  ومن املشورة    ،املشاركة

ــع   القيمــة  واملســامهات والتعليقــات ،املتخصصــني ــائمني بتجمي مــن الق
 واملفاوضني التجـاريني وممثلـي أوسـاط األعمـال ورامسـي       ،اءاتاإلحص

 . ومن الوكاالت الدولية،السياسات واحملللني من مجيع أحناء العامل
نشــئت فرقــة العمــل بقــرار مــن اللجنــة اإلحصــائية يف عــام    وقــد أُ

 ومتثلت واليتها يف تعزيز التعاون فيما بني املنظمات الدوليـة؛           .١٩٩٤
فــاهيم دوليــة وتعــاريف وتصــنيفات، وتعزيــز  والتشــجيع علــى وضــع م

ــة يف   ــوافر إحصــاءات التجــارة الدولي ــا وتســاوقها  اخلــدمات ت وجود 
 وجــاء إنشــاء هــذه الفرقــة اســتجابة للحاجــة املتزايــدة لــدى        .دوليــاً

احلكومات وشركات األعمـال واحملللـني، إىل زيـادة وحتسـني البيانـات             
ذلـك البيانـات الالزمـة لـدعم        مبا يف     اخلدمات، عن جتارة  دولياً   املقارنة

التســــاع الفجــــوة بــــني نظــــراً  و.املفاوضــــات واالتفاقــــات الدوليــــة
رب عمـل فرقـة العمـل     االحتياجات اإلحصائية والبيانات املتاحة فقد اعتـ      

 .ممارسة طويلة األجل
وتتألف فرقة العمل مـن أفـراد ميثلـون منظمـة التعـاون والتنميـة يف            

ثابــة الــداعي لالجتماعــات، واملكتــب امليــدان االقتصــادي الــيت تعمــل مب
ــدويل  امجاإلحصــائي لل ــة، وصــندوق النقــد ال  وشــعبة ،عــات األوروبي

ــة      ــم املتحــدة للتجــارة والتنمي ــؤمتر األم ــم املتحــدة، وم إحصــاءات األم
 وقد نظر أعضاء فرقة العمـل يف        . ومنظمة التجارة العاملية   ،)األونكتاد(

 م األومكنـة لتحسـني اإلحصـاءات   ليـة يف االسـتراتيجيات امل  اجتماعا. 
     ويتمشـى   جتديـداً  عدوقرروا أن إعداد توصيات منهجية دولية جديدة ي

 .مع الـنظم اإلحصـائية القائمـة، وهـو شـرط أساسـي لتحقيـق أهـدافها                
 .الدليل يف وضع هذا ١٩٩٦ومن مث بدأوا يف مطلع عام 

وعلى مدى عدة سنوات تالية أعد أعضاء فرقـة العمـل، مبسـاعدة             
 حبوثـاً    وأجـروا  للـدليل يني وحمللني استشاريني، اهليكل العـام       خرباء وطن 

 وخـالل تلـك الفتـرة       .وتذييالته الدليل وأعدوا مشاريع متتالية لفصول   
منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان  (رأس فرقــة العمــل ديربــك بلــريز  

املنظمـــة ( مث رأســـها وليـــام كيـــف ،١٩٩٩طـــوال عـــام ) االقتصـــادي
يف  كــثرياً قــة العمــل اآلخــرين الــذين أســهموا ومــن أعضــاء فر.)نفســها
مكتـــب اجلماعـــات (وإصـــداره جـــان كلـــود رومـــان   الـــدليل إعـــداد

 ومارغريـت فيتسـغيبون، وماهينـدر جيـل، ونيـل باترسـون             ؛)األوروبية
ــدويل ( ــل  )صــندوق النقــد ال ــاون  (؛ وآن شــارو وإرفــني في منظمــة التع

ــدان االقتصــادي  ــة يف املي ــاري شــامي  ؛)والتنمي إحصــاءات شــعبة ( وم
؛ وجـورغني رخيترينـغ     )األونكتـاد ( وجوليتـا بـاتكفيني      ؛)األمم املتحـدة  

منظمـــة ( وغـــاي كارســـنيت ؛)األونكتـــاد مث منظمـــة التجـــارة العامليـــة(
 .)التجارة العاملية

 واملصـرف   ،ر مكتـب الواليـات املتحـدة للتحليـل االقتصـادي          ووفَّ
ني رواد   ومكتـب اإلحصـاءات الكنـدي خـرباء وطنـي          ،املركزي األملـاين  

مـن مكتـب    (أويب ربتشـارد     اخلرباء    ومن هؤالء  .للعمل مع فرقة العمل   
الـيت شـاركت   ) املصـرف األملـاين   (؛ وآملـوت سـتيغر      )الواليات املتحـدة  

املشـترك بـني منظمـة التعـاون         اخلـرباء    بصفتها الشخصية رئيسـة لفريـق     
ــات      ــائي للجماعـ ــب اإلحصـ ــادي واملكتـ ــدان االقتصـ ــة يف امليـ والتنميـ

ــة ــين بإحصــاءات التجــارة واخلــدمات   األوروبي ــايال بنجــاون  ؛ املع  وش
 اليت شاركت بصفتها الشخصية يف رئاسـة الفريـق          ،)إحصاءات كندا (

املعـــين  اخلـــرباء الـــتقين الفرعـــي املعـــين بالتصـــنيفات والتـــابع لفريـــق     
 وأســهمت إحصــاءات .بالتصــنيفات االقتصــادية واالجتماعيــة الدوليــة 

 واسـتعانت   .ل هيو هندرسـون   كندا ببحوث إضافية، وخاصة من خال     
فرقة العمل باستشاريني متخصصني مهـا جوليـان أركـني وجـاك بـامي               

 أمــا آيفنــد .للــدليلوأعــدا مشــاريع مبكــرة  حبوثــاً أوليــة اللــذين أجريــا
منظمة (وتوماس هاتسيكرونوغلو   ) من منظمة العمل الدولية   (هوفمان  

) البنـك الـدويل    (وفرنسيس نـغ  ) التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي    
فقــد أســدوا املشــورة إىل ) منظمــة الســياحة العامليــة(يو ـوأنطونيــو ماســ

 .فرقة العمل
ــاريع ــة   الـــدليل وتعرضـــت مشـ ــاملة وعمليـ ــاورات شـ ــة ملشـ املتعاقبـ

 واملصـارف   ،والوكاالت اإلحصـائية الوطنيـة     ، اخلرباء استعراض مع أفرقة  
ــة  ــة الوطنيــ ــة ،املركزيــ ــاالت الدوليــ ــني ، والوكــ ــاريني واملفاوضــ  ،التجــ

ــات  ــتخدمي البيانـ ــات  .ومسـ ــرت استعراضـ ــدليل وجـ ــزه يف للـ  أو مركـ
  وفريــق، بالبنــك الــدويل ميــزان املــدفوعاتاجتماعــات جلنــة إحصــاءات

املشــترك بــني منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي       اخلــرباء 
 واملكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية املعـين بإحصـاءات التجـارة يف     

 وخرباء العوملة مبنظمة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي      ت،اخلدما
التابع للفرقة العاملة املعنية بإحصاءات جلنة الصناعات وبيئة األعمال؛ يف          
ــدة     ــم املتحـ ــعبة األمـ ــا شـ ــوطنيني أدارـ ــائيني الـ ــل لإلحصـ ــات عمـ حلقـ
 لإلحصاءات، بالتعاون مع اللجان اإلقليمية والوكـاالت الوطنيـة املضـيفة         

، وآسـيا واحملـيط اهلـادئ، واإلقلـيم          الكاريبــي  يف أمريكا الالتينية ومنطقـة    
ــاون االقتصــادي آلســيا واحملــيط      ــي؛ ويف احللقــات الدراســية للتع األفريق
اهلادئ ومنظمة التجارة العاملية، ويف اجتماع للجمعية اإلحصائية امللكيـة          

ة الـيت تلقتـها     مـن املشـور    كـثرياً     واستفادت فرقة العمل   .باململكة املتحدة 
يف تلك احللقات الدراسية واالجتماعـات املختلفـة، كمـا اسـتفادت مـن              

ــها مــن حنــو    ــيت تلقت ــداً ٧٠التعليقــات ال ــدي   بل ــع الربي يف أعقــاب التوزي
ــدليل، مــن قِ  ل صــندوق النقــد الــدويل والشــعبة اإلحصــائية   بــملشــروع ال

ملركزيـة  ، على املصـارف ا ١٩٩٩نوفمرب /باألمم املتحدة يف تشرين الثاين    
 .والوكاالت اإلحصائية يف العامل أمجع



 

 ل 

   اخلــرباء عـرب عــن تقـديرها ألعضـاء فريـق    وتـود فرقـة العمـل أن ت 
 اخلـارجي    إلجـراء االسـتعراض الـتقين      ٢٠٠٠يوليه  /قد يف متوز  الذي ع 

 وقد أشاد أعضاء الفريق هذا مـن اإلحصـائيني    .الدليلالنهائي ملشروع   
 األعمـال ومسـتخدمي البيانـات،       واملفاوضني التجاريني وممثلـي رجـال     

بفرقــة العمــل ملــا قامــت بــه مــن عمــل، وقــدموا عــدداً مــن التوصــيات   
 ورأس الفريـق    .إىل اللجنة اإلحصـائية إلقـراره      الدليل لبحثها قبل تقدمي  

السـيد  : وتألف أعضـاؤه اآلخـرون مـن      ) ترينيداد وتوباغو (بيتر بارباغ   
 وكوانشنغ سـونغ    ؛)كندا(هندرسون والسيدة نيجهادن وديفيد أوشر      

 وفرانسـوا رينـارد     ،)هونـغ كونـغ، الصـني     (؛ ومراي ليي وانغ     )الصني(
 كوبشريشـتا   .دة أكلـيش س   ي؛ والسـ  )أملانيـا (؛ والسيدة ستيغر    )فرنسا(
وألفونسـو سـاليس    ) مجهوريـة كوريـا   (، والسيد بونغ هوي كو      )اهلند(

؛ وليـــديا )نيجرييـــا(؛ وأديســـا تيمـــوثي أودنالمـــي )املكســـيك(دورايت 
؛ )جنــوب أفريقيــا ( وســتيفانس والتــرز  ؛)االحتــاد الروســي (وشــينا تر

؛ وبرنارد آشر،  )اململكة املتحدة (وستيوارت براون ودنكان ماكينـزي     
الواليـــات ( إهرافـــت، وهـــاري فرميـــان، والســـيد ويشـــارد .وبيتـــر د

؛ وخوســيه كــارلوس مــاتوس وفرنسيســكو خــافري  )املتحــدة األمريكيــة

؛ وشريي ) الكاريبـي ة ألمريكا الالتينية ومنطقة   اللجنة االقتصادي (برتيو  
 .)منظمة الدول األمريكية( ستيفنسون .م

امل أعدت فرقة العمـل يف عـام        ـونتيجة لعملية االستعراض الش   
ــآخــر  مشــروعاً ٢٠٠١ وأوائــل عــام ٢٠٠٠ قه الســيد ـَّ نســلـللدلي

كــاف الــذي قــام بتجميــع املــوارد املوضــوعية الــيت صــاغتها الســيدة  
 فضــــالً عــــن ون والســــيد كارســــنيت والســــيد ويتشــــارد،فيتســــغيب

الشـعبة اإلحصـائية    (املسامهات اهلامة واإلرشادات مـن رالـف بيكـر          
ــاألمم املتحــدة  ، والســيدة بوركفســيني والســيدة شــامي والســيد    )ب

 منظمة التعـاون    وأسهمت .باترسون والسيد رومان والسيدة ستيغر    
 ودعم إداري وخاصـة     ،والتنمية يف امليدان االقتصادي بدعم لألمانة     

 ومـول صـندوق النقـد الـدويل الـدعم           .من السيدة جاسلني ماغدلني   
 .التحريري

 ـا الثانيـة   وقد عرض هذا املشروع على اللجنة اإلحصائية يف دور
ــة اإلحصــائية .٢٠٠١مــارس /والــثالثني يف آذار ــدليل  وأقــرت اللجن  ال

 .فرقة العمل وأشادت بالعمل الذي اضطلعت به  دليالً دولياً،بوصفة



 

 م 

 ملخص
خطوة أوىل هامة   اخلدماتدليل إحصاءات التجارة الدولية يفإن 

يف سبيل تلبية الطلب املتزايد من احلكومات وقطاع األعمال واحملللـني           
عــن هــذه   دوليــاً علــى زيــادة اإلحصــاءات اهلامــة املفصــلة واملقارنــة     

ئية  تركيز خـاص لالحتياجـات مـن املعلومـات اإلحصـا        ىل ويو .التجارة
 .للمفاوضات واالتفاقات التجارية الدولية بشأن هذه التجارة

ــدليل ويهــدف ــاهيمي متماســك تســتطيع     ال ــوفري إطــار مف إىل ت
البلدان فيه أن يكل اإلحصاءات اليت جتمعها وتنشرها عـن التجـارة          

 وهو يوصي بعدد من بنـود البيانـات األساسـية           . اخلدمات الدولية يف 
دى فترة زمنية، وهو ذا يقر بـالقيود الـيت          اإلضافية اليت تنفذ على م    

 وبضـرورة عـدم حتميـل مقـدمي         .اءات يف ظلها  ـيعمل جامعو اإلحص  
 ولتيسري اعتماد البلدان هلـذا اإلطـار فهـو          .البيانات بأعباء ال مربر هلا    

مــن  اخلامســة يســتند إىل معــايري التجميــع املوجــودة، وخاصــة الطبعــة
 نظام  دوق النقد الدويل، وإىل    الصادر عن صن    ميزان املدفوعات  دليل

 .١٩٩٣احلسابات القومية، لعام 
ــاً  ــام بشــأن التجــارة يف   واتباع ــاق الع  ولتوضــيح ، اخلــدماتلالتف

ألربـع طرائـق    وصفاً   الدليل يقدم ، اخلدمات كيفية حدوث التجارة يف   
 وهو إذا يفعـل  .على صعيد دويل اخلدمات ميكن أن تتم ا التجارة يف    
 .املتـاجر ـا    اخلدمـة    د واملسـتهلك يف   ن املـور  ذلك يراعي موقع كـل مـ      

، وهـي   اإلمـداد العـابر للحـدود      أو   ١وأوىل هذه الطرائق هـي الطريقـة        
تطبق حني يقـوم املـوردون للخـدمات يف بلـد مـا بتوريـد خـدمات إىل                

          د أو املسـتهلك إىل     مستهلكني يف بلد آخر دون أن ينتقل أي من املـور
، ٢ وتقـــدم الطريقـــة .اخلدمـــة أراضـــي البلـــد اآلخـــر للحصـــول علـــى

للعملية الـيت ينتقـل فيهـا مسـتهلك مقـيم            وصفاً   ، اخلارج االستهالك يف 
 مث إنــه ميكــن .يف إحــدى البلــدان إىل بلــد آخــر للحصــول علــى خدمــة

  علــى صـعيد دويل مــن   اخلـدمات  دللمؤسسـات يف أي اقتصـاد أن تــور
ذه الطريقـة   وهـ . اخلارجخالل أنشطة الشركات األجنبية التابعة هلا يف      

 وآخـر  .تسـمى الوجـود التجـاري      ٣من طرائق اإلمداد، وهي الطريقة      
 وجــود األشــخاص الطبيعــيني أو ٤طرائــق اإلمــداد هــذه هــي الطريقــة  

 اخلدمـة   وهي تصف العملية اليت ينتقل ا فرد إىل بلد املستهلك لتقدمي          
 .سواء حلسابه أو حلساب صاحب العمل

  إىل التجـــارة الدوليـــة يفينظـــر حيـــث إنـــه  ابتكـــاري مـــنالـــدليلو
ــر اخلــدمات  ــدفوعات    تفصــيالً نظــرة أوســع وأكث ــزان امل مــن مفهــوم مي

 فهو يـنص    .من دليل ميزان املدفوعات    اخلامسة   التقليدي املبين يف الطبعة   
على تصنيف للخدمات املقدمة من خالل التجارة التقليدية بني املقـيمني           

 ويتضمن معاجلـة     اخلامسة، بعةمما ورد يف الط    تفصيالً   وغري املقيمني أكثر  
وىل ة أُوعــرب وجــود جتــاري أجــنيب، ويتخــذ خطــ حمليــاً  اخلــدمات لتقــدمي

اإلحصـائية   وصـفاً لُألطـر       وهو يشمل  .صوب الربط بني هذين النظامني    
 .الدليلالقائمة ويوضح التناظرات بني التصنيفات الواردة يف 

ف  فيمــا يشــمل، توصــيات لتعريــ اخلامســة،ويشــمل إطــار الطبعــة
للمقـــيمني وغـــري  اخلـــدمات وتقيـــيم وتصـــنيف وتســـجيل التجـــارة يف

ــيمني ــار يوصــي   .املق ــذا اإلط ــى أســاس ه ــدليل  وعل ــاق   ال ــيع نط بتوس
بغيـة إعطـاء     اخلدمـة    للمعـامالت حسـب نـوع      اخلامسة   تصنيف الطبعة 

 .مليــزان املــدفوعات املوســع التصــنيفمزيــد مــن التفاصــيل مــن خــالل  
ــق الثـويشــ ـــتمل املرف ـــيالث بالدلـ ـــل علــى جــداول التن ـ ــبني  ـ ــيت ت اظر ال

 اإلصـدار  والتصنيف املركزي للمنتجـات،   املوسع   العالقة بني التصنيف  
للمفاوضـــات  اخلـــدمات قائمـــة( GNS/W/120 ، والقائمـــة ٠ - ١

 وهــذه .) اخلـدمات االتفــاق العـام بشـأن التجــارة يف  التجاريـة يف إطـار   
 صــر التصــنيفاجلــداول تســاعد يف إعطــاء تعــاريف واضــحة لشــىت عنا 

 تتمشـى    التشـييد،   وفيمـا عـدا فـروق قليلـة يف تنـاول خـدمات             .املوسع
ــة  الــدليل التوصــيات الــواردة يف   ومــن هنــا فــإن   . اخلامســةمــع الطبع

إحصاءات ميزان املدفوعات ألي بلد توفر الكثري من البيانات الالزمـة           
 للمقـيمني وغـري    اخلـدمات    لتنفيذ التوصيات املتعلقة بقيـاس التجـارة يف       

غــري /عــن عــزو املعــامالت املقيمــة الــدليل  وتــرد توصــيات يف.املقــيمني
 .املقيمة عرب طرائق اإلمداد
عــن طريــق التجــارة بــني املقــيمني  اخلــدمات وباإلضــافة إىل تقــدمي

)  ميـزان املـدفوعات     يف إحصاءات  مقيساً(وغري املقيمني يف أي اقتصاد      
صاد خدمات على أن تقدم املؤسسات يف أي اقتاً ـ أيض فإن من املمكن  

 الصـــعيد الـــدويل مـــن خـــالل أنشـــطة الشـــركات التابعـــة األجنبيـــة يف 
ـــ يسالــدليل و.اخلــارج م ــذا لــدى مناقشــته ووضــع توصــياته بشــأن  لِّـ

 وهو  .)فاتس( اخلدمات   إحصاءات جتارة الشركات التابعة األجنبية يف     
ركات التابعــة األجنبيـــة  ـانتقــاء الشـــ )  أ : (أنـــــيات بشـيشــمل توصــ  

اليت ختضع لتعريف املؤسسـات ذات التبعيـة األجنبيـة الـوارد            (مولة  املش
ــام    ــة لع ــام احلســابات القومي ــزو إحصــاءات  ) ب( ،)١٩٩٣يف نظ ع

مبـــا يف ذلـــك مناقشـــة عـــن الفـــرد حســـب النشـــاط وحســـب (فـــاتس 
 ويف حـني أن هـذا جمـال         .املتغريات اليت يـتم جتميعهـا     )  ج (،  )املنتجات

،  ميـزان املـدفوعات    ئية مـن إحصـاءات    مـن الناحيـة اإلحصـا      تطوراً   أقل
ــاتس للش   ــبعض إحصــاءات ف ـــف ـــ ــب يف  ـركات الت ابعة اململوكــة ألجان

 مـن اإلحصـاءات املوجـودة عـن         ىستقاد التجميع قد ترد أو قد ت      ـاقتص
ــى أســاس        ــة عل ــا إحصــاءات احلســابات القومي ــا فيه ــي مب ــاج احملل اإلنت

 .١٩٩٣التوصيات الواردة يف نظام احلسابات القومية لعام 
املبيعـات  : هـي  الـدليل    ومتغريات فاتس األساسية املوصى ـا يف      

 ، والقيمـــــة املضـــــافة،أو النـــــاتج، والعمالـــــة/و) دورة رأس املـــــال(
  وجـرى  .وصادرات وواردات السلع واخلـدمات، وعـدد املؤسسـات        

________ 

منفــذ إحصــائي؛ باعتبــاره يشــمل الشــركات التابعــة اململوكــة أغلبيتــها ملســتثمر    
 .مباشر



 

 ن 

  وتعـاريف هـذه املــتغريات  .حتديـد مـتغريات فــاتس ذات الصـلة   أيضـاً  
 .١٩٩٣مية لعام من نظام احلسابات القومستقاة 

غــري املقيمــة، ولتجــارة  /املقيمــة اخلــدمات وبالنســبة للتجــارة يف
يوصـي بتجميـع     الـدليل  فـإن  اخلـدمات    الشركات التابعة األجنبيـة يف    

 .اإلحصاءات عن التجارة حسب البلد الشريك
 ؛اإلحصائية املوجودة اُألطر  فيها الدليل ومن ااالت اليت يتجاوز   

 أشخاصأو  (مة من أفراد    يف البلد مقد  خلدمات   ا اال الذي تكون فيه   
من بلد آخر ينتقلون إىل البلـد األول علـى أسـاس غـري مقـيم                ) طبيعيني

 هـو اـال     ٤مـن الطريقـة      جـزًءا     فهذا اال الذي يعترب    .لشغل وظيفة 
ــة     ــات جتاري ــدان باتفاق ــه البل ــزم في ــذي تلت درج بعــض  ويف حــني تــ .ال

ــة ـــ    ــدفعات املرتبطـ ــن الـ ــاءات عـ ــزان   إحصـ ــاءات ميـ ــمن إحصـ ا ضـ
 .املــدفوعات تنشــأ ضــرورة لزيــادة تطــوير اإلحصــاءات يف هــذا اــال  

ــع اإلحصــاءات ذات الصــلة        ــن جتمي ــدودة ع ــذا فاملناقشــة حم ــى ه وعل
والتوصية بشأا، وعن حركة األشخاص الطبيعيني يف النص األساسي         

 وترد مناقشـة هـذا املوضـوع بتفصـيل أكمـل يف املرفـق األول،          .للدليل
اً عـن العمالـة والعمـل       ـوهي تتضـمن أمهيـة اإلحصـاءات املتـوافرة حاليـ          

 .فيما يتصل بتحركات الرعايا األجانب
خطوة أوىل هامـة فإنـه يتنـاول إىل مـدى حمـدود       الدليل ولئن كان 

الصعاب الكامنة اليت يشهدها القـائمون بـالتجميع عنـد مجـع البيانـات               

 طـــابع التجـــارة يفعـــن هـــذا، فوفضـــالً  . اخلـــدماتعـــن التجـــارة يف
 الــدليل  ولــذا حيــدد.يــتغري اســتجابة للتكنولوجيــات اجلديــدةاخلــدمات 

ضرورة مواصـلة العمـل يف عـدد مـن اـاالت، الـيت تشـمل إرشـادات                  
 كـاليت تتصـل      اخلـدمات،  للتجميع، وحتسني تصـنيف وأوصـاف بعـض       

بشبكة اإلنترنت واليت تتصل بالبيئة واخلـدمات الـيت تتصـل بالسـياحة،             
طار لقياس تنقل األشـخاص الطبيعـيني ومـا يتصـل بـذلك مـن               ووضع إ 

 ويف إطـار زمـين أطـول    . اخلـدمات  دفعات مالية ذات صلة بالتجارة يف     
 اخلـدمات   يستصوب استعراض الصالت ومتتينها بني تصـنيفات نشـاط        

بــني  اخلــدمات واملنتجــات مــن ناحيــة، وتصــنيفات التجــارة الدوليــة يف
 .املقيمني من ناحية أخرى

إزاء تنفيـذ توصـياته حبيـث تسـتطيع          مرحليـاً    جـاً  الـدليل  ويقترح
 البلدان، مبـا فيهـا البادئـة يف إعـداد إحصـاءاا عـن التجـارة الدوليـة يف                  

يف هيكلــة املعلومــات املتاحــة لتتــواءم مــع  تــدرجيياً أن تســرعاخلــدمات 
 يف تتـابع العناصـر املوصـى    ى وتراع.هذا اإلطار القياسي الدويل اجلديد 

 تعترب جمموعة فرعية منها توصيات أساسية، الراحة النسبية الـيت        ا اليت 
  غـري أن النظـام مـرن   .جيدها كثري من القائمني بالتجميع لـدى تنفيـذها        

 .حبيث تستطيع البلدان تلبية االحتياجات ذات األولوية ملؤسساامتاماً  
 ميثـل زيـادة     - كي ينظر إليه كهدف لألجل البعيـد         -فالتنفيذ الكامل   

 . اخلدماتة يف تفصيل املعلومات املتوافرة عن التجارة يفكبري



 

١ 

 لجم مقدمة عامة وعرض م- الدليل األسس اليت يقوم عليها -أوالً 

 مقدمة -ألف 
خطـوة    اخلـدمات  دليل إحصاءات التجارة الدوليـة يف     ميثل   ١ – ١

 لقياس تلك   ومشوالًوحاً وتفصيالً   ــ وض هامة يف سبيل تقدمي نظام أكثر     
ــ ــد .ارةالتج ــد أع ــدليل  وق ــن منتجــي     ال ــة الحتياجــات تشــكيلة م تلبي

 وبينمـا   . اخلـدمات  ومستخدمي اإلحصاءات بشأن التجـارة الدوليـة يف       
  م أداة نافعـــة  أيضـــاً عـــي اإلحصـــاءات فهــو هــو يف األســـاس مرشــد

للحكومــات واملنظمــات الدوليــة الــيت تســتخدم املعلومــات اإلحصــائية  
 مث إنـه ميكـن أن       . اخلـدمات  تجـارة يف  بصدد املفاوضات الدولية على ال    

يساعد مؤسسات األعمال وغريها ممـن حيتـاجون إىل تقيـيم التطـورات      
 .الدولية اخلدمات يف أسواق

إلعداد دليل منفصـل للتجـارة الدوليـة         اخلاص   ومن الزخم  ٢ – ١
  إىل أن تشمل اتفاقات التجارة،  ما نشأ عن االجتاه مؤخراً     اخلدمات   يف

احلاجة إىل إحصاءات مرشدة    الً عن   ــ فض لع،ـالسإىل جانب   اخلدمات  
 وأشـهر االتفاقـات الـيت       .يف املفاوضات وداعمة لتنفيذ تلك االتفاقـات      

ــام بشــأن التجــارة يف   انتشــاراً وأكثرهــا اخلــدمات تشــمل  االتفــاق الع
 الـدليل   وترد يف  .١٩٩٥يف عام    نافذاً   ، الذي أصبح  )غاتس( اخلدمات

د دلـت هـذه املقتضـيات عـدة توصـيات            وقـ  .مناقشة ملقتضـياته احملـددة    
 وكانــت .اإلحصــائية القائمــة اُألطــر علــى التوســع يف الــدليل واردة يف

جولة جديدة من املفاوضات املتعددة األطراف، معروفة باسم االتفـاق    
ــام بشــأن التجــارة يف   ــاتس  اخلــدمات الع ــت  ،٢٠٠٠غ ــة يف وق  جاري

ــدليل إعــداد لخــدمات للنشــر، وواضــح أن وجــود إطــار إحصــائي ل   ال
يساعد يف دعـم هـذه املفاوضـات وأي اتفـاق يـتم التوصـل              بياناً   أكمل
، اليت األمهية املتزايدة العوملة فاإلحصاءات ضرورية لتحليل ظاهرة .إليه

 فضــالً عــن هــي مفهــوم ينطــوي عــادة علــى تــدويل اإلنتــاج واملبيعــات
 وهذه احلاجة إىل اإلحصاءات هي الـيت        . اخلدمات رصد أداء صناعات  

 إزاء القضـايا     وأفضل تكـامالً   ت الطلب على وضع ج أكثر مشوالً      أهلب
 . اخلدماتاإلحصائية املتعلقة بالتجارة يف

 بدور الشركات وتلبية هلذه االحتياجات املتنوعة، واعترافاً ٣ - ١
 لتقـــدمي اخلـــارج التابعــة واألفـــراد كليهمـــا ممـــن يتخــذون مقـــارهم يف  

يــد االجتــاه إىل أن تشــمل  للعمــالء األجانــب، ويف ضــوء تزا اخلــدمات 
 الدوليـة  التجـارة االتفاقات التجارية طرائق اإلمداد هذه، فإن مصطلح        

ــ  اخلــدماتيف ــدليلر بشــكل عــام يف مفس   فهــو يشــمل التجــارة يف .ال
 .بــاملعىن التقليــدي للمعــامالت بــني املقــيمني وغــري املقــيمني  اخلــدمات 

املقدمـة عـن    ت   اخلـدما  ليشمل قيمـة   اخلدمات   ع معىن التجارة يف   ويوس
علـى   الـدليل   وهذه املعـامالت حمـددة يف      .طريق مؤسسات حملية املنشأ   

 كــذلك .)فــاتس(  اخلــدماتجتــارة الشــركات التابعــة األجنبيــة يفأــا 
فئـات معينـة مـن العمالـة املتعلقـة       اخلدمات تناقش يف سياق التجارة يف 

ئمـة،  بصـفة دا  اخلـارج  باخلدمات واليت يقوم ـا أفـراد غـري مقـيمني يف         

ــ الــدليل  ولــئن كــان.بالقــدر الــذي تشــمله االتفاقــات التجاريــة  ع يوس
ويكــاد  اخلــدمات ع مفهــومفهــو ال يوســ  اخلــدماتالتجــارة يفمفهــوم 
 وتـــرد مناقشـــة .مـــع املعـــايري اإلحصـــائية الدوليـــة القائمـــة متامـــاً يتفـــق

 يف هـذا   اخلدمات    يف التجارة الدولية و   اخلدمات الستخدام مصطلحي 
 . على التوايل٢ و ١ اإلطارين يف الدليل

، إذ الــدليلوينبــئ هــذا التفســري هلــذين املصــطلحني مبنــهج   ٤ - ١
اهلامــة للتقــدم يف ميــدان قيــاس التجــارة  اخلطــوات بينمــا يوضــح بعــض

إىل معـايري التجميـع املتفـق     استناداً فهو يفعل ذلك اخلدمات الدولية يف 
يف مقدمـة هـذه املعـايري     و. ال إىل اقتـراح تعـديالت عليهـا     دوليـاً،  عليها

  الطبعـة  – الـذي وضـعه صـندوق النقـد الـدويل            دليل ميزان املدفوعات  
 الـذي يتضـمن توصـيات تتعلـق بتعريـف وتقيـيم وتصـنيف               ١ اخلامسة،

ومن املهم أيضاً   . غري املقيمني /وتسجيل التجارة يف اخلدمات للمقيمني    
ــام    ــة، لع ــام احلســابات القومي ــذي تؤكــد مفاهيمــ  ٢ ١٩٩٣أن نظ ه  ال

 عـن البيانـات املتعلقـة باخلـدمات         الـدليل وتعاريفه الكثري من توصـيات      
ــة   ــئن تضــمن  . الــيت تقــدمها شــركات تابعــة أجنبي ــدليلول  خطــوات ال

تقدمية هامة فهو يسلم ببقاء شوط طويـل يف بعـض اـاالت؛ وحيـث       
   يرسـم أيضـاً برناجمـاً       الدليلحل بصورة كافية فإن هذا      تثار مسائل مل ت 
 . البحث والتطويرلزيادة أعمال

ــيمني       ٥ - ١ ــري املق ــيمني وغ ــني املق فبالنســبة لتجــارة اخلــدمات ب
يوصي الدليل باالستناد إىل إطار ميـزان املـدفوعات، الطبعـة اخلامسـة،             
لصندوق النقد الدويل، بشرح تصنيفه للمعامالت حسب نوع اخلدمة         

رفـق  ويقدم امل. خلدمات ميزان املدفوعات املوسع   بغية صياغة التصنيف  
 األمـم   تصـنيف ع، و  جداول تبني املطابقة بني التصـنيف املوسـ        ٣ الثالث

ــة اخلــدمات  ،  ٠ - ١، اإلصــدار املركــزي للمنتجــات املتحــدة  وقائم
”GNS/W/120 “  احملــددة يف نطــاق االتفــاق العــام بشــأن التجــارة يف

 ).غاتس(اخلدمات 
ن  مناقشـة للطرائـق الـيت ميكـن أ         للـدليل ومن املالمح اهلامة     ٦ - ١

تقدم ا اخلدمات واليت حيدد االتفاق العام بشأن التجارة يف اخلدمات           
ــاً) غــاتس( ــها هــي أربع ــور احلــدود :  من ، االســتهالك يف اخلــارج ، وعب
فهو مييز بينـها علـى      . وجود األشخاص الطبيعيني  ، و الوجود التجاري و

      د أو املسـتهلك أو مل يكـن أي منـهما يتحـرك             أساس ما إذا كـان املـور
 .إىل آخر من أجل املعاملة املراد تنفيذهامن بلد 

________ 

 .١٩٩٣ العاصمة، ،واشنطن ١
 التعـاون والتنميـة يف      جلنة اجلماعات األوروبيـة، صـندوق النقـد الـدويل، منظمـة            ٢

ــدويل،      ــك ال ــم املتحــدة، البن ــدان االقتصــادي، األم ــورك،  /لكســبرو(املي لكســمربغ، نيوي
 .١٩٩٣، )باريس، واشنطن العاصمة
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ركات تابعـة   ــــ ا ش ـــ ي تقدمه ـــ ات الت ــبة للخدم ـــــوبالنس ٧ - ١
 علـى أـا أسـلوب    الـدليل أو فروعها يف اخلارج، املشار إليها يف هذا   

ومـع  .  فلم تطـور السـوابق املنهجيـة تطـويرا كـامالً           الوجود التجاري 
ت بـه منظمـة التعـاون والتنميـة يف          إىل العمل الذي قام    ذلك فاستناداً 

امليدان االقتصادي واملكتب اإلحصـائي للجماعـات األوروبيـة، وإىل          
 الـدليل خربة عدد من البلدان يف مجع هذا النوع من البيانات يعكس          

ظهور توافق دويل يف اآلراء على ضرورة وضع إحصاءات عـن تلـك         
ــيت يكــون ملســتثمر أجــنيب أغ     ــة اخلــدمات مــن أجــل الشــركات ال لبي

اس ـف علـى أـا أولويـة أوىل علـى أسـ      فينبغي أن تصن  . املصلحة فيها 
وتقــدم ). املنتجــة اخلدمــة أي حســب صــناعة املنــتج ال نــوع(نشــاط 

ــن     ــات الصــناعية املســتقاة م ــوذجي   التجمع التصــنيف الصــناعي النم
كــي تســتخدم يف إبــالغ  ٤ ٣ التنقــيح ،جلميــع األنشــطة االقتصــادية 

وتتيح هذه التجمعات، املعروفة    . ه اإلحصاءات املنظمات الدولية ذ  
، النظـر إىل أنشـطة مؤسسـات        فئات الشركات التابعة األجنبية   باسم  

ورغـم التشـجيع علـى      . اخلدمات يف سياق أنشـطة مجيـع املؤسسـات        
تقســيم الشــركات اململوكــة ألجانــب حســب املنتجــات كــي تتســىن 

  األجنبيـة يف   املواءمة بني بيانـات إحصـاءات جتـارة الشـركات التابعـة           
ع على  ـمني يظل التجمي  ـمني وغري املقي  ـارة بني املقي  ـ والتج ات،ـاخلدم
 يف معظـم البلـدان بسـبب القيـود          اً أطول أمـدا   ات هدف ـاس املنتج ــأس

 .احلالية على مجع البيانات
ومن املمكن اعتبار أهم املعلومات عـن أنشـطة الشـركات            ٨ - ١

اخلـــدمات املقدمـــة يف إطـــار وتقـــاس . املنتســـبة بيانـــات عـــن مبيعاـــا
وال بـد مـن     . معامالت بني مقيمني وغري مقيمني، مـن حيـث املبيعـات          

وجود مقياس مقارن بالنسـبة للشـركات التابعـة كـي تقـاس اخلـدمات               
ومـع هـذا    . املقدمة من خالل شركات تابعة أجنبية علـى أسـاس مـواز           

طلــب بصــفة عامــة معلومــات إضــافية مــن أجــل إجــراء تقيــيم كــاف   ت
ار االقتصادية املترتبة على عمليات الشركات ولقياس مدى حتريـر          لآلث

وعلـى  . تقدمي اخلدمات من خالل الوجود التجاري ألسـلوب اإلمـداد         
 مبؤشــرات متعــددة أو مــتغريات إلحصــاءات جتــارة الــدليلهـذا يوصــي  

 بـدالً مـن االقتصـار       ،)فـاتس (الشركات التابعـة األجنبيـة يف اخلـدمات         
 .على املبيعات

وفيمــا يتعلــق بواحــد مـــن أســاليب اإلمــداد هــو وجـــود        ٩ - ١
 فالتعــاريف واملفــاهيم املســتخدمة يف االتفــاق العــام  أشــخاص طبيعــيني

تتطلــب بعــض املعلومــات الــيت  ) غــاتس(بشــأن التجــارة يف اخلــدمات  
خترج عن نطـاق دليـل ميـزان املـدفوعات، الطبعـة اخلامسـة، لصـندوق                

ــركات     ــارة الشـ ــاءات جتـ ــدويل، وإحصـ ــد الـ ــة يف  النقـ ــة األجنبيـ التابعـ
ــاتس(اخلــدمات  ــة    )ف ــيت تســجلها الطبع ــامالت ال ــق باملع ــيت تتعل ، أو ال

ــري اخلــدمات    ــات غ ــري   . اخلامســة ضــمن مكون ــذه اــاالت غ وألن ه
خاضعة للتعديل، وألن املقتضيات اإلحصائية يف هذا اال أقل جـودة           

________ 
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من حيث التعريف فقد أدى إطار مناسب موجود إىل حتديـد أسـلوب             
 .ياً ملزيد من أعمال التطويرــاسـمداد هذا باعتباره جماالً أساإل
 أوصـافاً للخـدمات الرئيسـية الـيت تـدخل يف            الـدليل ويقدم   ١٠ - ١

التجارة الدوليـة إىل جانـب التصـنيفات واألحكـام الـواردة يف االتفـاق               
بيد أنه بالنسبة لسلسلة من اخلدمات . العام بشأن التجارة يف اخلدمات

اً خاصاً يف املفاوضات التجارية فثمة اتفـاق غـري          ـت اهتمام ـبذـاليت اجت 
   فهذان يشـمالن   . ل ومعاجلة إحصائية مناظرة   كاف على تصنيف مفص

 ، واخلـدمات البيئيـة    ، واخلـدمات املهنيـة    ، واخلدمات املاليـة   ،االتصاالت
فيوصي هلذه اخلـدمات بقـدر مـن        . واخلدمات املتصلة بشبكة اإلنترنت   

 .الدليلضايف زيادة على معاجلتها يف العمل اإلعدادي اإل
 أكثــر مــن توجيــه عملــي مــوجز جلــامعي الــدليلوال يقــدم  ١١ - ١

مــن دليــل جتميــع ميــزان البيانــات الــوطنيني علــى حنــو مــا هــو املقصــود 
 بيد أن مـن املسـلم بـه        ٥ . الصادر عن صندوق النقد الدويل     املدفوعات

ون كـبري مـن زيـادة        حيتـاج إىل عـ     الـدليل أن النجاح يف تنفيذ توصيات      
 .التوجيه والدعم التقين من الوكاالت الدولية تكملة لألحكام القائمة

 إلحصاءات ميزان املـدفوعات  الدليلومتثل املعاجلة يف هذا     ١٢ - ١
بشـــأن التجـــارة يف اخلـــدمات وإحصـــاءات جتـــارة الشـــركات التابعـــة  
 األجنبيـــة يف اخلـــدمات، حـــىت يف إطـــار القيـــود الـــيت تفرضـــها اُألطـــر 
اإلحصــائية الراهنــة، خطــوة هامــة صــوب إقامــة الصــالت بــني هــاتني    

ــذين قــد     . القاعــدتني وتشــكل هــذه الصــلة حتــدياً أمــام اإلحصــائيني ال
ــة     ،يعتمــدون علــى اخلــربة واملعلومــات املنتشــرة بــني املصــارف املركزي

ومـــع تطـــور .  والـــوزارات احلكوميـــة،واملكاتـــب اإلحصـــائية الوطنيـــة
 يف اخلدمات يلزم وجود تعـاون وثيـق فيمـا           اإلحصاءات بشأن التجارة  

 .بني املؤسسات املعنية
كثر صعوبة يف أساسه من قياس أوقياس التجارة يف اخلدمات  ١٣ - ١

ف مـن خـالل     فبعضها معـر  . فاخلدمات أصعب تعريفاً  . التجارة يف السلع  
ارة يف ـوالتجـ . مفاهيم جمردة، ال مـن خـالل صـفة ماديـة أو وظيفـة ماديـة         

س فيهـا مـا يعـرب احلـدود         ـلع، ليـ  ـــ ارة يف الس  ـعلى خالف التجـ   اخلدمات،  
؛ ووصـــف للمحتويـــات؛ اجلمركيـــة بقـــانون ســـلعي معتـــرف بـــه دوليـــاً 

ومعلومــات عــن الكميــة واملنشــأ والوجهــة؛ وفــاتورة؛ ونظــام إداري علــى 
     مارس عند جتميـع هـذه البيانـات       أساس حتصيل الرسوم اجلمركية الذي ي .

الالزمة عن جتارة اخلـدمات يتوقـف األمـر علـى           ومبجرد حتديد املعلومات    
  وهو يتوقـف علـى     . م عام للمفاهيم لدى مقدمي البيانات     التوصل إىل تفه

املعلومات اليت ميكن أن تقدبة األعمال ومسك الدفاتر ـظم حماسم إما من ن
أو من األفراد، وعلى تشكيلة من مصادر البيانات تشمل املصادر اإلدارية           

 .وتقنيات التقييمواالستقصاءات 
ــن      ١٤ - ١ ــب مـ ــزن الطلـ ــن أن تـ ــة مـ ــاالت الوطنيـ ــد للوكـ وال بـ

املستخدمني على مزيد من التفاصيل عـن التجـارة يف اخلـدمات مقابـل              
________ 

 .١٩٩٥ العاصمة، ،واشنطن ٥



 

٣ 
 

تكلفة اجلمع، وعبء تقدمي املعلومات اإلضافية عن األعمال التجارية، 
    فهذه القيـود واالعتبـارات     . دة للجودة وضرورة وجود عتبات دنيا حمد

د بالفعل مقـدار التفاصـيل املتعلقـة بالتجـارة الدوليـة يف اخلـدمات،               حتد
  ميثل وفقاًالدليلد يف فمستوى التفاصيل احملد. اليت يتعني تقدميها عملياً

 بني حاجة املفاوضني التجـاريني واحملللـني ومتخـذي           وسطاً لذلك حالً 
ــيت قــد تواجههــا الوكــاالت     القــرارات إىل املعلومــات، والصــعوبات ال

 .الوطنية يف مجع البيانات

 جمموعة العناصر املوصى ا  -اء ــب
 للتنفيذ التدرجيي

 مبجموعــة كاملــة مــن العناصــر ينفــذها     الــدليليوصــي  ١٥ - ١
جــامعو البيانــات وهــي تســتند إىل معــايري متفــق عليهــا دوليــاً حبيــث   
ــق تســاوق اإلحصــاءات املنشــورة عــن التجــارة     ــدرجيياً حتقي يتســىن ت

فـذت هـذه العناصـر بالكامـل فهـي متثـل            ولـو ن  . خلدماتالدولية يف ا  
. زيادة كبرية يف تفاصيل املعلومات املتاحة عن التجارة يف اخلـدمات          

م به أن الكثري من البلدان سريى التنفيذ الكامل للتوصيات ومن املسلَّ
ويرد أدنـاه سـرد للعناصـر العشـرة الـيت           . باعتباره هدفاً لألجل البعيد   

 .صيات للتومتثل ملخصاً
ــا العناصـــر   ١٦ - ١ ــة باعتبارهـ ــة األوىل مقترحـ فالعناصـــر اخلمسـ

ومن املقترح أن توىل هذه العناصر اخلمسة .  أوالًعاجلَاألساسية اليت ت
األساسية أولوية خاصة مع إمكانية تنفيذ العناصر األخرى بعد ذلك          

ــد  ــذ،    . بشــكل متزاي ــدما تنف ــوفر العناصــر اخلمســة األساســية، عن وت
  ًوبوسـع كـل   . موعة بيانات أساسية مشتركة ومقارنة دولياً  أساسا

البلـدان، مبــا فيهــا البادئـة بوضــع إحصــاءات عـن التجــارة الدوليــة يف    
بع هذا النهج التدرجيي لبدء هيكلة املعلومات املتاحة اخلدمات، أن تت

ويراعى يف تتـابع العناصـر،      . وفقاً هلذا اإلطار القياسي الدويل اجلديد     
سر الذي قد جيده كثري من جـامعي البيانـات          ـُقترح، الي وفق ما هو م   

ومـع هـذا فاملقصـود بالترتيـب        . ا من العناصر األيسر   ذها، بدء يف تنفي 
هــو املرونــة التامــة حــىت تســتطيع البلــدان تلبيــة االحتياجــات ذات       

 .األولوية ملؤسساا
وعموماً فمن املقترح مع تنفيذ البلدان للتوصـيات الـواردة           ١٧ - ١

 أن تقدم مذكرات تفسريية مع البيانات املنشورة، تعزيزاً الدليلا يف هذ
لشــفافية منــهجياا ولقــدرة املســتخدمني علــى مقارنــة البيانــات علــى    

وينبغي أن تتضمن هـذه املـذكرات معلومـات عـن مـدى             . صعيد دويل 
تغطية البيانات وعـن التعـاريف، وال سـيما حـني ختـرج عـن توصـيات                 

املتغرية تزود مستخدمي اإلحصاءات مبعلومـات       فهذه البيانات    ،الدليل
 حني ، من قبيل كيفية مجع البيانات أو تقييمها،أساسية نافعة عن أمور

 وحــني ختــرج البيانــات عــن املعــايري املتفــق  ،يظــن أن التغطيــة منقوصــة
وقــد أصــبح تقــدمي هــذه ). الــدليلعلــى النحــو املــبني يف (عليهــا دوليــاً 

بعها بلدان كـثرية يف     ـَّنات الفعلية ممارسة تت   املذكرات التفسريية مع البيا   
 .طائفة كبرية من اإلحصاءات

 العناصر األساسية املوصى ا ‐ ١
 دليل ميزان املدفوعات لصندوق النقد الدويل،

 امسةخلا  الطبعة
ــذ توصـــ  ١٨ - ١ ــذا ـتنفيـ ــيات هـ ــك تعريـــ  لـالدليـ ــا يف ذلـ ف ـ، مبـ

وتقييمهـا وتوصـيفها    معامالت اخلدمات بـني املقـيمني وغـري املقـيمني،           
 ٦ .وتسجيلها

 : خلدمات ميزان املدفوعات املوسع التصنيف
  التجزئة–اجلزء األول 

 ٧ نيف،ـــ ذا التصـــ ق هـات وفـ ـزان املدفوعـ  ـات ميـ  ــجتمع بيان  ١٩ - ١
ــزان     ــية للخـــدمات وفـــق دليـــل ميـ ــة املكونـــات القياسـ ــا يشـــمل جتزئـ مبـ

 وحـني ينفــذ  .ملوسـع  ااملـدفوعات إىل عناصـر فرعيـة وفـق هـذا التصـنيف      
ع، وينفـذ علـى مراحـل،       فات األساسية وفق التصنيف املوس    جتميع التصني 

معــون يف جتزئــة اخلــدمات ذات األمهيــة االقتصــادية  ينبغــي أن يشــرع ا
وحــني تتــوافر البيانــات املتعلقــة بــالبنود التذكرييــة  . الرئيســية القتصــاداا

 .بنود التذكريية تلك أيضاًكجزء من عملية التجميع هذه ينبغي جتميع ال
  االستثمار األجنيب املباشرإحصاءات

ــتثمار األجــنيب       ٢٠ - ١ ــن االس ــة ع ــتم مجــع اإلحصــاءات الكامل ي
مصــنفة ) أي التــدفقات واإليــرادات واملوقــف يف ايــة الفتــرة (املباشــر 
ـــب أنشـحســ ـــطة التصـ ـــنيف الصـ ــدويل املوحــ ـ ــناعي ال  ،٣ح ـد، التنقي

ــون ممث ـــلتكـ ـــحصلة إلــ ــة يف   ــ ــة األجنبيـ ــركات التابعـ ــارة الشـ اءات جتـ
وبالنســبة للبلــدان الــيت يتحــتم أن تــؤخر تنفيـــذ      ). فــاتس (اخلــدمات  

إحصـــاءات جتـــارة الشـــركات التابعـــة األجنبيـــة يف اخلـــدمات فـــإن       
م بــديالً للمؤشــر التجــاري إحصــاءات االســتثمار األجــنيب املباشــر تقــد

 . التجاري٨ املؤقت للوجود
 الشركات التابعة األجنبية يف اخلدمات إحصاءات جتارة
  املتغريات األساسية:)فاتس(

٢١ - ١ ــات     تســج ــية، كاملبيع ــذه اإلحصــاءات األساس ل بعــض ه
 والقيمـة املضـافة، والصـادرات       ، والعمالـة  ،أو النـاتج  /و) رقم األعمال (

ولتحقيـق القابليـة    . والواردات من السلع واخلدمات، وعدد الشركات     
ف هذه حسب فئـة النشـاط   غ املنظمات الدولية تصن  للمقارنة عند إبال  

أي فئات   (٣احملدد على أساس التصنيف الصناعي النموذجي، التنقيح        
 .٩ )هذا التصنيف بالنسبة للشركات األجنبية املنتسبة

________ 
 . واملرفق الثاين، أدناه٢٣ - ٣ إىل ١ - ٣ر الفقرات انظ ٦
 . واملرفق الثاين، أدناه١٤٣ - ٣ إىل ٥٢ - ٣انظر الفقرات  ٧
 .٧واإلطار أدناه،  ٩ - ٤انظر الفقرة  ٨
 .٣ واجلدول ، أدناه٦٦ – ٤ إىل ٤٦ – ٤انظر الفقرات  ٩
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 يكالتجارة يف اخلدمات اليت يقوم ا بلد شر
٢٢ - ١ ـا            جتم ع اإلحصاءات عن التجارة يف اخلدمات الـيت يقـوم

وبالنسبة للمعامالت بني املقـيمني وغـري املقـيمني فاهلـدف           . بلد شريك 
هو إبالغ البلد الشريك بتفاصيل على مستوى جتـارة اخلـدمات ككـل        

. وعن كل نوع أساسي من اخلدمات املبينة يف دليل ميزان املـدفوعات           
ويف حالــة إحصــاءات جتــارة الشــركات التابعــة األجنبيــة يف اخلــدمات   

 يكــون إبــالغ البلــد الشــريك بالتفاصــيل ،نيب املباشــرواالســتثمار األجــ
ــة وبفئــات الصــناعة الرئيســية يف إطــار فئــات الشــركات التابعــة     امل
األجنبيــــة حســــب التصــــنيف النمــــوذجي الــــدويل جلميــــع األنشــــطة 

ويف احلالتني يوصى بأن تويل البلـدان أولويـة أعلـى لتقـدمي             . االقتصادية
ــ ــركائها ـالبيـ ــأهم شـ ــة بـ ــارينيانات املتعلقـ ــدان أن  .  التجـ ــي للبلـ وينبغـ

تســتخدم إىل احلــد املمكــن أساســاً جغرافيــاً مشــتركاً لكــل اموعــات 
 ١٠ .الثالث من اإلحصاءات

 عناصر أخرى موصى ا ‐ ٢
 خلدمات ميزان املدفوعات  املوسع التصنيف

  اإلكمال–اجلزء الثاين 
ــال تنفي ٢٣ - ١ ـــإكمــ ــنيفـــــ ــع ذ التصــ ــزان   املوســ ــدمات ميــ خلــ
 إىل احلـد املالئـم القتصـاد التجميـع، مبـا يف ذلـك البنـود                 ١١ دفوعاتامل

وكمــا ســبق أعــاله، ينبغــي جتميــع البنــود التذكرييــة حيثمــا . التذكرييــة
تتــاح البيانــات الالزمــة هلــذا الغــرض كجــزء مــن عمليــة مجــع البيانــات 

وينبغــي جتميــع البنــود . ذات الصــلة املوســع بالنســبة لعناصــر التصــنيف
ألخرى حيثما يكون مثة طلب على هذه البيانات يف اقتصاد التذكريية ا
ــع ــل للتصــنيف    . التجمي ــث تفصــيل كام ــق الثال ــرد يف املرف ــع وي املوس 

ــع التصــنيف املركــزي       ــه م ــع مطابقت ــه م ــواردة في ــة ال ــود التذكريي والبن
  .٠ - ١للمنتجات، اإلصدار 

 إحصاءات جتارة الشركات التابعة األجنبية 
 خرىتفاصيل أ: خلدماتايف 

تدعيم هذه اإلحصاءات يتم بتجميع البيانات عن جوانب         ٢٤ - ١
إضــافية مــن عمليــات الشــركات التابعــة األجنبيــة، كاألصــول والقيمــة 
الصـــافية وفـــائض التشـــغيل والتكـــوين اإلمجـــايل لـــرأس املـــال الثابـــت  
والضــرائب علــى الــدخل ومصــروفات البحــث والتطــوير وتعويضــات   

 ١٢ .املوظفني
صوب تفصيل املبيعات حسب املنتجـات، وذلـك        من املست  ٢٥ - ١

على أقل تقدير بسبب املقارنـة احملتملـة بـني بيانـات هـذه اإلحصـاءات                
________ 

 . أدناه٣٦ – ٤ إىل ٣٠ – ٤ و ٤٠ – ٣ إىل ٣٨ – ٣انظر الفقرات  ١٠
 . واملرفق الثاين، أدناه١٤٣ – ٣ إىل ٥٢ – ٣انظر الفقرات  ١١
 . أدناه٦٨ – ٤ و ٦٧ – ٤انظر الفقرتني  ١٢

وإذا كــان التجميــع علــى هــذا . والتجــارة بــني املقــيمني وغــري املقــيمني
األساس قد يبقى هدفاً طويل األجل ملعظم البلدان فقد ترغـب البلـدان            

 جتزئـة املبيعـات يف كـل صـناعة          كخطوة أوىل حنو أساس املنتجات، يف     
وباإلضــافة إىل هــذا فالبلــدان الــيت تــبين   . بــني اخلــدمات والســلع مــثالً 

ظمها اإلحصائية من أجل إحصاءات جتارة الشركات التابعة األجنبية         ن
ظــم البيانــات املوجــودة الــيت تشــمل تفاصــيل املنتجــات   علــى أســاس ن

البدايــة ألنــه قــد  بالفعــل، قــد ترغــب يف اســتخدام هــذا التفصــيل منــذ   
يساعدها يف رصد االلتزامات مبوجب االتفاق العام بشـأن التجـارة يف            

وباملثـل، فالبلـدان الـيت      . اخلدمات، احملددة مـن حيـث نـواتج اخلـدمات         
ــة يف       ــة األجنبي ــا إلحصــاءات جتــارة الشــركات التابع ظــم بياناــبين ن ت

ى اخلدمات من األساس فصاعدا ينبغـي أن تنظـر يف جـدوى الـنص علـ               
 ١٣ .بعد منتجايت

 خلارجاالعاملون يف 
مجع اإلحصاءات عن األشـخاص الطبيعـيني مبوجـب إطـار       ٢٦ - ١

االتفاق العام بشأن التجارة يف اخلـدمات، ويشـمل ذلـك اإلحصـاءات             
من اقتصاد جتميع العاملني يف اخلارج واألشخاص الطبيعـيني األجانـب           

ت وموارد البلد القائم العاملني يف اقتصاد التجميع، مع مراعاة احتياجا
وينبغـي يف هـذه العمليـة االهتـداء باإلطـار       . خلاصـة ابالتجميع وظروفـه    

 ١٤. والتعاريف املبينة يف املرفق األول
  ١٥ التجارة بني األطراف ذات القرابة

 وغري ذات القرابة
ــري      ٢٧ - ١ ــيمني وغ ــني املق يف إحصــاءات التجــارة يف اخلــدمات ب

طــراف ذات القرابــة عــن التجــارة مــع  املقــيمني تفصــل التجــارة مــع األ
 ١٦ .ةـراف غري ذات القرابـاألط

 طرائق اإلمداد حسب االتفاق العام بشأن التجارة 
 )غاتس( اخلدمات يف

توزع املعامالت بني املقيمني وغري املقيمني حسب طرائـق          ٢٨ - ١
وميكـن  ). غـاتس (اإلمداد يف االتفاق العام بشأن التجارة يف اخلـدمات          

 ٤٩ – ٣ إىل ٤١ – ٣ط املــبني يف الفقــرات إلجــراء املبســاســتخدام ا
 .أدناه كنقطة بداية يف جتميع تقريب أول هلذا التوزيع

________ 
 . أدناه٤٥ – ٤ و ٤٤ – ٤انظر الفقرتني  ١٣
 جمـال يتطلـب مـن       االتفـاق العـام   إن قياس وجـود األشـخاص الطبيعـيني حسـب            ١٤

 .الوكاالت الدولية مزيداً من التطوير
فــة بأــا تشــمل التجــارة مــع كــل      ت ذات القرابــة معر التجــارة مــع املؤسســا   ١٥

 .املؤسسات اليت معها عالقات استثمارية مباشرة
 . أدناه٣٧ – ٣ و ٣٦ – ٣انظر الفقرتني  ١٦
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 شكل الدليل -جيم 
 احتياجــات املســتخدمني الــدليلينــاقش الفصــل الثــاين مــن  ٢٩ - ١

طر الدوليــة الراهنــة ويــبني النــهج الــذي يتخــذه  ويصــف الصــالت بــاُأل
إحصـائي لقيـاس التجـارة الدوليـة يف اخلـدمات،            مع تقدمي إطار     الدليل

ويبحث يف أساليب اإلمداد ويعرض جاً مبسـطاً للتحليـل اإلحصـائي            
ويتناول الفصل الثالث جتارة اخلدمات بني املقيمني وغري        . هلذه املسائل 

خلـــدمات ميـــزان  املوســـع املقـــيمني ويقـــدم وصـــفاً مفصـــالً للتصـــنيف
ويقدم الفصـل الرابـع وصـفاً    . اتهاملدفوعات ويشرح كيفية قياس مكون    

للمجـــال اجلديـــد إلحصـــاءات جتـــارة الشـــركات التابعـــة األجنبيـــة يف 
اخلـــدمات، واملعيـــار املســـتخدم يف حتديـــد تغطيـــة هـــذه اإلحصـــاءات  

 .والتصنيف املستخدم واملتغريات املوصى ا للتجميع

فاملرفق األول يناقش . وتقدم املرفقات معلومات تكميلية ٣٠ - ١
ميع اإلحصاءات التجارية بشأن اخلـدمات املقدمـة عـن طريـق            ج جت 

 املوسع وتشمل املرفقات األخرى التصنيف. انتقال أشخاص طبيعيني
خلدمات ميزان املدفوعات، والتنـاظر بـني هـذا التصـنيف والتصـنيف             

 ،  GNS/W/120 والقائمـة    ، ٠ - ١املركزي للمنتجـات، اإلصـدار      
ناعي ـنيف الصـــية والتصـــ األجنبــابعةـركات التــــــات الشــــوبــني فئ
، ٣، وبــني التصــنيف الصــناعي الــدويل، التنقــيح   ٣ التنقــيح ،الــدويل

ــة يف التصــنيف الصــناعي غــاتس،     وفئــات الشــركات التابعــة األجنبي
وقائمــة اخلـــدمات الـــيت يســـتخدمها مفاوضـــو غـــاتس، واحلســـابات  

ــياحة  ــة للسـ ــت    . الفرعيـ ــطلحات وثبـ ــرد للمصـ ــدليل مبسـ ــتم الـ وخيتـ
 .للمراجع

 
 
   اخلدماتتعريف - ١اإلطار  

طائفــة متجانســة مــن املنتجــات واألنشــطة امللموســة الــيت يصــعب ضــغطها يف تعريــف  اخلــدمات يشــمل املصــطلح 
 .عن السلع اليت قد ترتبط ا بدرجات متفاوتة اخلدمات ما يصعب فصلرياً ــوكث. يطــبس

 

فـه  حيـث عر   اخلـدمات   ملصطلح ١٩٩٣سابات القومية لعام    حيترم استخدام نظام احل    الدليل وبصفة عامة فإن هذا    
 وال ميكـن االجتـار ـا    .كيانـات منفصـلة ميكـن إقـرار حقـوق امللكيـة علـى أساسـها              اخلـدمات    ليسـت ”: على النحو التايل  

الـة  الطلب وتتألف بصورة منطية من تغيريات يف ح        بناًء على     فاخلدمات نواتج متجانسة تنتج    .بصورة منفصلة عن إنتاجها   
 وجيـب أن تكـون يف وقـت اكتمـال إنتاجهـا قـد         .طلـب العمـالء    بنـاًء علـى      وحدات االستهالك ناشئة عن أنشطة املنتجني     

 .“دمت إىل املستهلكنيقُ

 

مثـة جمموعـة    ” كما يلي     حينئذ يصف هذا التعريف البسيط نسبياً      ١٩٩٣ومع ذلك فنظام احلسابات القومية لعام        
 كصناعات خدمات، تنتج نواتج هلا الكـثري مـن خصـائص السـلع، أي تلـك الـيت تتعلـق        اً  عمومفمن الصناعات اليت تصن

ــه، بأوســع معــاين هــذه الكلمــات        ــالتوفري والتخــزين واالتصــال وتوزيــع املعلومــات وإســداء املشــورة والترفي ــاج –ب  كإنت
مـا ختـزن   وكثرياً . ا إىل ذلكمعلومات ختصصية وأخبار وتقارير استشارية وبرامج حاسوبية وأفالم سينمائية وموسيقى وم         

رطة واألقـراص  ـ كـالورق واألشـ  –ة ـياء ماديـ ـاسها، علـى أشـ  ـة علـى أسـ  ــوق امللكيـناعات، اليت حتدد حق   ــج هذه الص  ـنوات
 اخلصـائص  ددت هـذه النـواتج بأـا سـلع أو خـدمات فهـي حتمـل                وسـواء حـ    . ميكن االجتار ا كسـلع عاديـة       –وما إليها   

 .“ تنتجها وحدة من الوحدات وتزود ا وحدة أخرى مبا ميكن من تقسيم العمل وظهور األسواقاألساسية إلمكانية أن

 

 باستخدام تصـنيف األمـم املتحـدة املركـزي يف تصـنيف املنتجـات        ١٩٩٣ة لعام   ــابات القومي ــويوصي نظام احلس   
مـن نظـام احلسـابات       ،٠ – ١إلصـدار    ا  من ٩ إىل   ٥باستخدام الفروع من     اخلدمات عموماً    ف وتصن .أو نواتج الصناعة  
 ويوصي نظام احلسابات القوميـة لعـام     . رغم أن النظام ال حياول التمييز الواضح بني السلع واخلدمات          ،٣القومية، التنقيح   

١٩٩٣     عمليـا   واملعـروف  .د جلميع األنشـطة االقتصـادية، يف تصـنيف الصـناعة           باستخدام التصنيف الصناعي الدويل املوح  
 مــن التصــنيف الصــناعي  ،٣هــي الــواردة يف الفــروع مــن زاي إىل فــاء مــن التنقــيح    اخلــدمات )أو أنشــطة (أن صــناعات
يف دليل ميزان املدفوعات هو أساس، من حيث املبدأ، مفهوم نظام احلسابات القومية لعـام                اخلدمات    ومفهوم .النموذجي
مـن   شـيئاً  بـني املقـيمني وغـري املقـيمني تشـمل     ت  اخلـدما ، ولكن ألسباب القيـاس العملـي فـإن التجـارة الدوليـة يف            ١٩٩٣

 ومن ناحية أخرى، ففي ظـروف معينـة قـد تشـمل             .التجارة يف السلع، كاليت يشتريها املسافرون واليت تشتريها السفارات        
 .التجارة الدولية يف السلع بصورة غري مميزة، رسوم خدمات كالتأمني وعقود الصيانة ورسوم النقل والضريبة والتغليف

 

 ، والنقـل ، والتمـوين ، والفنـادق ، وبعـض أنـواع اإلصـالحات   ،جتـارة اجلملـة والتجزئـة    اخلدمات ومن أمثلة أنشطة   
 ، واملهـن  ، والبحـوث  ، ومـا يتصـل باحلواسـيب      ، وتـأجري املمتلكـات    ، والعقـارات  ، والتـأمني  ، واملالية ، واالتصاالت ،والربيد

 ، واملرافـق الصـحية   ، واالجتماعية ، والصحية ، والتعليمية ،حلكومية واألنشطة ا  ،والتسويق وغريه من دعم األعمال التجارية     
 . واخلدمات املرتلية، والشخصية، والثقافية، والترفيهية، والسمعية البصرية،واألنشطة اتمعية
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   اخلدماتالتجارة الدولية يف - ٢اإلطار  

 ، هو الوارد وصفه يف الطبعة     الدليل إصدار هذا     قبل ،للتجارة الدولية يف اخلدمات   كان املعىن اإلحصائي التقليدي      
بأا التجـارة بـني املقـيمني وغـري املقـيمني        اخلدمات   ف التجارة الدولية يف   من دليل ميزان املدفوعات، والذي يعر     اخلامسة  

 نظـام   يف“بقيـة أحنـاء العـامل   ”يف حسـاب   اخلدمات بشكل وثيق من مفهوم التجارة يف أيضاً  وهذا يقترب  .يف أي اقتصاد  
 .الدليل ويرد وصف هذه التجارة يف الفصل الثالث من هذا .١٩٩٣احلسابات القومية لعام 

 

نـا التجـارة الدوليـة      ة يف السـلع ليكو    ــــ مع مفهوم التجارة الدولي    اخلدمات   ة يف ــوجيتمع هذا املفهوم للتجارة الدولي     
 ولكـن حسـب الوصـف الـوارد         .من دليل ميزان املدفوعات     اخلامسة يف السلــع واخلدمــات يف احلساب اجلاري يف الطبعة       

 . اخلدماتفصل التجارة يف السلع عن التجارة يف دائماً  فليس من العملي،١يف اإلطار 

 

  فـالكثري مـن  . واملسـتهلك املـورد يف فورية العالقـة بـني        عموماً   واخلدمات ختتلف عن السلع من عدة نواح أكثرها        
 وعلـى سـبيل املثـال فـإن تزويـد الفنـادق             – واملسـتهلك    املوردأي أنه يتطلب القرب املادي بني       غري قابل للنقل؛    اخلدمات  

                    باخلدمات يتطلب أن يكون الفندق حيث يرغب املستهلك يف اإلقامة، وخدمة النظافة يف مؤسسـة جتاريـة جيـب أن ت م قـد
 .بون معاًف والزضي وجود املصفِّـعر تقتـ كما أن خدمة قص الش،سةـيف موقع املؤس

 

            أو أن يـذهب   اخلدمة مولكي تتم التجارة الدولية يف خدمات غري قابلة للنقل يتحتم أن يذهب املستهلك إىل مقد
وتنص اتفاقات التجارة الدولية املتعلقة باخلدمات، وال سيما الواردة يف االتفـاق العـام بشـأن                 .إىل املستهلك  اخلدمة   ممقد 

 .د إىل بلد املستهلكيتفق على انتقال املورعلى أن  اخلدمات التجارة يف

 

املقدمـة   اخلـدمات    ليشـمل قيمـة    التجارة الدولية يف اخلـدمات    تعريف   الدليل وإلبراز هذا النوع من التجارة يوسع      
 ويـرد   .جتـارة الشـركات التابعـة األجنبيـة يف اخلـدمات           الوارد وصـفها هنـا بأـا          اخلارج، من شركة تابعة أجنبية مقرها يف     

 .وصف هذه التجارة يف الفصل الرابع أدناه

 

 إمــا باعتبــار أــم مقــدمو خــدمات، هــم أنفســهم، وإمــا   اخلــارج،أفــراد مقــرهم يف اخلــدمات كــذلك يقــدم هــذه 
  ويـرد قســم كــبري مــن هـذا النــوع مــن التجــارة يف  .موظفـون لــدى مقــدمي خــدمات يضـمون املــوظفني يف البلــد املضــيف  

ــة اخلــدمات  ــة يف     امســة  اخليف إطــاري الطبع ــة األجنبي ــدفوعات، وإحصــاءات جتــارة الشــركات التابع ــزان امل ــل مي  مــن دلي
 . وترد البقية يف املرفق األول.اخلدمات

 

فإنـه ال يقتـرح اعتبـار أن هـذا التوسـع يشـمل               التجـارة الدوليـة يف اخلـدمات      وسـع نطـاق مصـطلح       ي الـدليل  لئن كـان هـذا     :مالحظة 
 .الواردات والصادرات
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 اإلطار املفاهيمي إلعداد اإلحصاءات  -ثانياً 
 بشأن التجارة الدولية يف اخلدمات

 مقدمة -ألف 
حيــدد هــذا الفصــل ضــرورة وجــود إطــار جتمــع يف نطاقــه    ١ - ٢

 للجوانـب   الدولية يف اخلدمات، ويقدم وصفا     اإلحصاءات عن التجارة  
ــهج      ــبني الن ــايري اإلحصــائية املوجــودة، وي ــنظم واملع ذات الصــلة مــن ال

 .الدليلطار املعتمدين يف واإل
ــاً   ٢ - ٢ ــالفرع ثانيــ ــائية    –فــ ــات اإلحصــ ــف املتطلبــ ــاء يصــ  بــ

ــا   ــتخدمني الـــيت يتناوهلـ ــدليلللمسـ ــة  . الـ ــات العامـ ويبحـــث يف املتطلبـ
   لة، لالتفاق العـام بشـأن التجـارة يف        واالحتياجات من املعلومات املفص

 اخلــدمات، فيمــا يتعلــق بتفاصــيل التصــنيف واملعلومــات حســب املنشــأ
 –ويتنـاول الفـرع ثانيـاً       . واجلهة، واملعلومـات حسـب طرائـق اإلمـداد        

جيم استعراضاً للنظم اإلحصائية القياسية والتصنيفات املتصلة بالتجارة 
ويصــف هــذا االســتعراض اجلوانــب اهلامــة يف املعــايري      . يف اخلــدمات

م ، ويقيالدليلاإلحصائية القائمة، اليت يسعى من أجلها إىل التطابق مع 
 إىل إكمال هذه املعايري باعتبار تلـك أفضـل وسـيلة            الدليلمدى حاجة   

م ويقـد . لتلبية احتياجات املسـتخدمني الـيت نوقشـت يف الفـرع السـابق      
ــاً  ــدليل دال وصــفاً للنــهج املتبــع يف  –الفــرع ثاني  وإطــاره األساســي ال

ـــاس ــزان   ـ تناداً إىل النظــامني اإلحصــائيني للطبعــة اخلامســة مــن دليــل مي
وعات وإحصاءات جتارة الشركات التابعة األجنبيـة يف اخلـدمات،         املدف
االت اليت يتجاوز فيها هذين النظامني وحيدويتكون اإلطـار  . د أحد ا

 :األساسي من أربعة مكونات هي
مفــــاهيم وتصــــنيف الطبعــــة اخلامســــة، املتعلقــــة   ) أ (

املعــامالت بــني املقــيمني وغــري    (بالتجــارة الدوليــة يف اخلــدمات   
 ؛)قيمنيامل

عات الطبعة اخلامسة، الـيت تـنص علـى زيـادة           توس )ب(
املعلومات املفصلة عن املعـامالت حسـب فئـة املنتجـات وحسـب             

 البلد الشريك؛
ــة يف    ) ج ( إحصــاءات جتــارة الشــركات التابعــة األجنبي

ــاول جوانــب   اخلــدمات، الــيت تكمــ  ل الطبعــة اخلامســة، والــيت تتن
ف بتوسع، واليت خترج عن      املعر التجارة الدولية يف اخلدمات وفق    

 ؛)مثل املعامالت بني املقيمني(نطاق الطبعة اخلامسة 
ط ملعاجلــة طرائــق اإلمــداد،   ــج إحصــائي مبســ   ) د (

واحلالة اخلاصة املتعلقة بقيـاس وجـود األشـخاص الطبيعـيني بقـدر          
 .ما مل تشمله التجارة يف اخلدمات حسب الطبعة اخلامسة

 إطار إحصائي عن احلاجة إىل  -اء ـــب
 التجارة الدولية يف اخلدمات

العوملة واملفاوضـات املتعـددة األطـراف بشـأن جتـارة            ‐ ١
 اخلدمات

ــة      ٣ - ٢ ــود القليل ــوجي يف العق ــدم التكنول ــرعة التق ــد أدت س لق
املاضية يف جماالت النقل واحلسابات واالتصـاالت، مبـا يف ذلـك إنشـاء              

إىل أن تســعى الشــركات إىل شــبكة اإلنترنــت والتجــارة اإللكترونيــة،  
ــدة، ومكّ   ــاج البعي ــها مــن خدمــة أســواق  االســتفادة مــن مــوارد اإلنت نت

 الــذي عززتــه سياســات العوملــةوهــذا االجتــاه حنــو . دة االتســاعــــمتزاي
ــطة        ــرض األنشـ ــيت تعتـ ــة الـ ــق التنظيميـ ــة العوائـ ــارة وإزالـ ــر التجـ حتريـ

ـــاالقتصــادية، أهلــب النمــو املطــرد يف االس   ـــ يف الستثمار والتجــارةـ لع ـ
ــدويل  ــعيد الـ ــدمات علـــى الصـ ــ. واخلـ ــا يسـ ــاالت كمـ ــن االتصـ ر حتسـ

والشركات املتعددة اجلنسيات حترك الناس بصـفتهم مقـدمي خـدمات           
 .مستقلني أو بصفتهم موظفني

ــدفقات    ٤ - ٢ ــة لتــ ــات املتلقيــ ــي أكــــرب القطاعــ ــدمات هــ واخلــ
ــدفقات      ــأكثر مــن نصــف الت ــة حيــث اســتأثرت ب االســتثمارات الدولي

 ومشلت اخلدمات   ١٧ .، وفق التقديرات  ١٩٩٩ية للخارج يف عام     العامل
وال تتـوافر   . حنو خمـس التجـارة العامليـة مـن حيـث ميـزان املـدفوعات              

 مقارنــات دوليــة قليلــة لبيانــات إحصــاءات جتــارة الشــركات حاليــاً إالَّ
ــات املتحــدة، علــى      ــا بالنســبة للوالي ــة يف اخلــدمات، أم التابعــة األجنبي

  إىل األســواق١٩٩٨زت اخلــدمات املقدمــة يف عــام األقــل، فقــد جتــاو
 من شركات تابعة أجنبية إىل شركات أمريكية، وإىل أسواق          اخلارجية

الواليات املتحـدة مـن شـركات أجنبيـة منتسـبة يف الواليـات املتحـدة،                
القــيم املنــاظرة مــن الصــادرات والــواردات مــن اخلــدمات املســجلة يف   

 وختتلـف اإلحصـاءات اإلمنائيـة       ١٨ .ميزان مدفوعات الواليات املتحـدة    
م  مصـم  الـدليل و. املتعلقة بالتجارة يف اخلدمات عن الواقع يف األسواق       

خللـل يف البيانــات وعلـى أن تتســلح   التشـجيع احلكومــة علـى تصــحيح   
ــل االقتصــادي       ــة للتحلي ــر مالءم ــن األدوات اإلحصــائية األكث ــد م مبزي

________ 
: ٢٠٠٠تقرير االستثمارات العامليـة لعـام       مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية،       ١٧

 .٢٠٠٠، )ركنيويو (االستثمار األجنيب املباشر وحتديات التنمية
ــة   ،مكتــب التحليــل االقتصــادي بالواليــات املتحــدة   ١٨ استقصــاء األعمــال التجاري
 .٢٠٠٠أكتوبر /، تشرين األول) العاصمة،واشنطن (اجلارية
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ــق بــني احتياجاــا يف التنميــ    ة االقتصــادية أو ورســم السياســات للتوفي
 .املواءمة يف املفاوضات التجارية

وكــان مــن االســتجابات اهلامــة مــن اتمــع الــدويل لعوملــة  ٥ - ٢
 كانون ١ة اليت بدأت نشاطها يف ـظمة التجارة العامليـاء منـالتجارة إنش

ــاين ــاير /الثـ ــواي   ١٩٩٥ينـ ــة أوروغـ ــاج الرئيســـي جلولـ ــا النتـ  باعتبارهـ
فمنظمة التجارة العاملية تـوفر     . دة األطراف للمفاوضات التجارية املتعد  

. إطاراً مؤسسياً مشتركاً إلقامة العالقات التجارية بني بلداا األعضـاء   
ومهمتها األساسية هي تيسري تنفيذ وإدارة وتشغيل االتفاقات التجارية 
املتعــددة األطــراف، وتــوفري حمفــل ملزيــد مــن املفاوضــات، واســتعراض   

نيـــة وتـــأمني احللـــول اإلجيابيـــة للمنازعـــات السياســـات التجاريـــة الوط
واالتفاقات الثالثة الرئيسية للمنظمة هي االتفاق العام بشأن        . التجارية

، واالتفـاق العـام     )غـات  (١٩٩٤والتجـارة لعـام     اجلمركيـة   التعريفات  
، واالتفاق بشـأن جوانـب حقـوق        )غاتس(بشأن التجارة يف اخلدمات     

 واالتفــاق العــام بشــأن التجــارة يف  .امللكيــة الفكريــة املتصــلة بالتجــارة 
هــو أول جمموعــة مــن الــنظم والقواعــد املمكــن      ) غــاتس(اخلــدمات 

تنفيذها قانونـاً جـرى التفـاوض عليهـا واالتفـاق بشـأا علـى املسـتوى          
 ١٩ .العاملي على اإلطالق لتشمل التجارة الدولية يف اخلدمات

م واملفاوضــون التجــاريون حيتــاجون إىل إحصــاءات ترشــده  ٦ - ٢
إىل التفـــاوض علـــى التزامـــات حمـــددة يف جمـــال التجـــارة يف اخلـــدمات،  
وبعدها إىل رصد االمتثال وما ينتج عن ذلك مـن تغـريات بالنسـبة لكـل                

ــوع مــن اخلــدمات  ــيم فــرص   . ن وميكــن لإلحصــاءات أن تســاعد يف تقي
الوصول إىل األسواق وإبالغ القرارات املتعلقة بأولويات واسـتراتيجيات   

 مقارنـة االلتزامـات، وتيسـري تقيـيم مـدى مـا ينجـز مـن              التفاوض، ودعم 
ــائية     ــات اإلحصـ ــوفري املعلومـ ــددة، وتـ ــواق حمـ ــدمات وأسـ ــر يف خـ حتريـ

لذلك حتتاج األعمـال التجاريـة اخلاصـة إىل         . األساسية لتسوية املنازعات  
كمـا  . رــاملعلومات كي تكون على وعي باإلمكانات اليت يتيحها التحري       

ة ربــط البيانــات  ـق ألي غــرض كــان إمكانيــ  واــــ ل األســــيتطلــب حتلي
 .التجارية ببيانات الناتج سواء من حيث األنشطة أو من حيث املنتجات

عـو البيانـات    بالقيود الشديدة اليت يعمـل جمم      الدليلويسلم   ٧ - ٢
واء يف املكاتب اإلحصـائية الوطنيـة أو املصـارف املركزيـة            ـيف ظلها، س  

 احلاجة إىل عدم حتميل املؤسسات      أو غريها من املؤسسات، فضالً عن     
 ع هـدفاً ائيـاً واضـحاً      ـاخلاصة أعباء ال ضرورة هلا، بينمـا ال يـزال يضـ           
 .هو التوصل إىل إطار كامل من الناحية املفاهيمية

 االتفاق العام بشأن التجارة يف اخلدمات ‐ ٢
 هيكل االتفاق ومبادئه املرشدة ) أ ( 

جارة يف اخلدمات جمموعة من     يقرر االتفاق العام بشأن الت     ٨ - ٢
نظم اســتخدام البلــدان األعضــاء يف منظمــة  القواعــد والضــوابط الــيت تــ 

________ 
نتائج جولة أوروغواي من املفاوضات التجارية املتعـددة   :منظمة التجارة العاملية   ١٩
 .األول باء، املرفق ١٩٩٥، )جنيف ( النصوص القانونية:األطراف

وتتـألف هـذه التـدابري      . التجارة العاملية لتدابري جتارية يف جمال اخلدمات      
راء ـــ من قوانني ولوائح وإجراءات وقرارات إداريـة هلـا تأثريهـا علـى ش            

. د موردين أجانب للخدماتأو دفع قيمة أو استعمال اخلدمة أو وجو      
ومتتد ضوابط االتفاق لتشـمل مجيـع املسـتويات احلكوميـة مبـا يف ذلـك        

لة هلااهليئات غري احلكومية يف ممارستها للسلطات املخو. 
 ينطبق الكـثري  االلتزامات العامة وعمد االتفاق جمموعة من      ٩ - ٢

ة العامليـة   منها بصورة مباشرة وتلقائية على مجيع أعضاء منظمة التجـار         
 ناشئة عن املفاوضات ونطاقهـا      التزامات حمددة وعلى كل اخلدمات؛ و   

قاصر على القطاعات واملعامالت اليت يضـطلع فيهـا العضـو بالتزامـات             
 تغطـي قطاعـات حمـددة أو مســائل    مرفقــاتوصـول، وهـو يضـم عـدة     

 .تتعلق بالتجارة كانتقال األشخاص الطبيعيني
معاملـة الـدول األكثـر       مبـدأ    لعامـة االلتزامات ا وأهم ما يف     ١٠ - ٢

 فهو مينع أي شكل من أشـكال التمييـز بـني اخلـدمات ومقـدمي                رعاية
ومن مث، فـبغض النظـر عمـا إذا كـان البلـد       . اخلدمات من بلدان خمتلفة   

يسمح أو ال يسمح باملنافسة األجنبية يف قطاع ما، فإن عليه أن يطبـق              
لبلــدان األخــرى  واحــدة علــى اخلــدمات ومقــدميها مــن كــل ا شــروطاً

ــة   ــزام عــام آخــر   ٢٠ .األعضــاء يف منظمــة التجــارة العاملي هــو ( ومثــة الت
يتطلب أن ينشر أعضاء املنظمة كل التدابري املتصلة بالتجارة         ) الشفافية

ويقيموا مراكز استعالم وطنية للرد على طلبات املعلومات الواردة من          
 .أعضاء آخرين

ــددة إن  ١١ - ٢ ــات احملـ ــةااللتزامـ ــواق   املتعلقـ ــول إىل األسـ  بالوصـ
واملعاملــة الوطنيــة وأي تعهــدات إضــافية، يــرد حتديــدها وربطهــا يف       

 وبينما يقضـي االتفـاق العـام بـأن          ٢١ .جداول وطنية نتيجة ملفاوضات   
تقدم مجيع البلـدان األعضـاء جـداول مـن هـذا القبيـل، فهـو ال يلزمهـا                   

 لتعـديل   وبالتـايل فهـذا يتـرك جمـاالً       . بقطع التزامات يف أي قطاع بعينـه      
. مستوى وهيكل االلتزامات ليالئم األهداف والقيـود القطريـة احملـددة          

وميكن التعهد بالتزامات حمددة بصدد أي من الطرائـق األربـع لإلمـداد             
االسـتهالك يف  ، و اإلمداد عـرب احلـدود    : املشمولة يف االتفاق العام وهي    

سـبة  وبالن. وجـود األشـخاص الطبيعـيني     ، و الوجود التجاري ، و اخلارج
ألي قطاع وأي طريقة بالتحديد فقد تتفـاوت االلتزامـات إزاءهـا بـني              
املنافســة الكاملــة واحلرمــان مــن أي درجــة مــن درجــات الوصــول إىل  

ويف حـاالت كـثرية يـؤثر األعضـاء أي حـل        . السوق واملعاملـة الوطنيـة    
________ 

درك  بـأن يـ  الـدول األكثـر رعايـة     مسح أحد املرفقات عن االستثناءات من شرط         ٢٠
. االتفــاق العــامأعضــاء منظمــة التجــارة العامليــة اســتثناءات للتــدابري القائمــة وقــت ســريان   

 سنوات؛ وهي ختضع إلعـادة النظـر فيهـا          ١٠ تدوم هذه االستثناءات ألكثر من       وينبغي أالَّ 
وال جيــوز مــنح اســتثناءات . فــاوض عليهــا يف اجلــوالت التجاريــة الالحقــة وجيــب إعــادة الت

 . مبقتضى اتفاق املنظمة يف ظروف خاصة، وهي تستوجب تنازالًجديدة إالَّ
 يف اجلـداول الوطنيـة يعـين هـذا بصـفة عامـة              “ملزمـة ”عندما تكون االلتزامـات      ٢١

صـبح االلتزامـات بالفعـل       عملية عسـرية ت    “عدم اإللزام ”وألن  . صعوبة تعديلها أو سحبها   
 .رين واملستثمرين األجانب ضامنة للمصدشروطاً
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والقيود النمطيـة للوصـول إىل      . وسط فيعرضون التزامام بقيود بعينها    
لواردة يف االتفاق العـام، هـي األسـقف مـن نـوع احلصـص               األسواق، ا 

املفروضة على عدد مـن مقـدمي اخلـدمات أو عمليـام أو مـوظفيهم،               
ــ ود املفروضــة علــى الشــكل القــانوين للمؤسســة أو املشــاركة يف   ـوالقي

وتتعلــق قيــود املعاملــة الوطنيــة املســتعملة بصــورة  . رأس املــال األجــنيب
األجانب لإلعانـات، وبـالقيود علـى متلـك      متواترة باستحقاق املوردين    

 .األجانب لألراضي
وال حيول التعهد بالتزامـات معينـة دون تنظـيم احلكومـات          ١٢ - ٢

. للخدمـــة املعنيـــة أو ترخيصـــها للمـــوردين ألغـــراض تتعلـــق بـــاجلودة 
 تشكل املعايري والشـروط     ويقضي االتفاق العام بأن يكفل األعضاء أالَّ      

ز غري ضرورية أمام التجارة، وبصورة خاصة      واإلجراءات املعنية حواج  
 . اخلدمة تشكل عبئاً أكرب من الالزم على كفالة جودةأالَّ
ومبوجب االتفاق العام فإن أعضاء منظمة التجـارة العامليـة           ١٣ - ٢

ملتزمــون بالــدخول يف جــوالت متتابعــة مــن املفاوضــات بشــأن حتريــر  
 موعـد غايتـه مخـس    فق علـى أن تبـدأ أول جولـة يف     فقد ات  ٢٢ .التجارة

ــول       ــام، أي حبل ــاق الع ــاذ االتف ــدء نف ــاريخ ب ــن ت ــانون ١ســنوات م  ك
 .٢٠٠٠يناير /الثاين

طرائق اإلمداد األربع وفق االتفاق العام بشأن        )ب( 
 التجارة يف اخلدمات

١٤ - ٢ يف هــذا االتفــاق عــا تقــدمي رفــت التجــارة يف اخلــدمات بأ
 :خدمة

نظمــة التجـــارة  يف م[عضـــو ] بلــد [مــن أراضـــي   ) أ (
 يف أراضي أي عضو آخر؛] العاملية

] يف منظمــة التجـــارة العامليـــة [يف أراضــي عضـــو   )ب(
 لوكيل خدمات تابع ألي عضو آخر؛

ــابع لعضـــو   ) ج ( ــة [مـــن متعهـــد خـــدمات تـ يف منظمـ
عن طريق الوجود التجاري يف أراضي أي عضـو         ] التجارة العاملية 

 آخر؛
ــابع لعضـــو    ) د ( ــة يف[مـــن متعهـــد خـــدمات تـ  منظمـ

عن طريق وجود أشخاص طبيعيني تابعني لعضـو        ] التجارة العاملية 
 .يف أراضي أي عضو آخر

 اإلمـداد  أو ١ويشار إىل هذه الطرائق عموماً بأا الطريقة    ١٥ - ٢
 ٣ريقة ـ، والطـ تهالك يف اخلارجــــــاالس أو  ٢ريقة  ـ، والط دودــر احل ــعب
 . أشخاص طبيعينيوجود أو ٤، والطريقة الوجود التجاريأو 

________ 
 على مستوى قطاعي تفصيلي، مث      يتم التفاوض على االلتزامات يف الغالب ثنائياً       ٢٢

الـدول األكثـر     ملبـدأ    امتد ليشمل مجيع البلـدان األعضـاء يف منظمـة التجـارة العامليـة امتثـاالً               
لــزم بالتــايل تقــدمي املعلومــات اإلحصــائية حســب املنشــأ  ولــدعم عمليــة التفــاوض ي. رعايــة

 .والوجهة على أكثر مستويات املنتجات تفصيالً

، حينمـا يبقـى     اإلمـداد عـرب احلـدود      وهي   ١وتتبع الطريقة    ١٦ - ٢
املسـتهلك يف أراضـي وطنـه بينمـا تعـرب اخلدمـة احلـدود الوطنيـة حيـث          

 على سبيل املثال عـرب       اخلدمة، وميكن تنفيذ . يوجد املتعهد يف بلد آخر    
ويب ـــ  حاس الـت أو أي اتصـ    ـــ بكة اإلنترن ـــــــ س أو ش  ــف أو الفاك  ـاهلات

أو تليفزيوين وسيط آخر، أو عن طريق إرسال املستندات أو األقـراص           
وهــي . احلاســوبية أو األشــرطة املســجلة ومــا إليهــا بالربيــد أو املراســل  

ــدي لالجتــار يف الســلع حيــث يبقــى املســتهلك      ــل األســلوب التقلي متاث
والواقـع أن نقـل اخلـدمات       . واملتعهد كل يف أراضيه عنـد تقـدمي املنـتج         

ن طريــق الشــحن، الــذي يــدعم التجــارة يف الســلع هــو نفســه مثــال  عــ
ــداد باخلــدمات عــرب احلــدود   ــذه    . لإلم ــى ه ــة األخــرى عل ــن األمثل وم

 .الطريقة طريقا املراسلة والتشخيص عن بعد
١٧ - ٢ حني ينتقل   االستهالك يف اخلارج   وهي   ٢بع الطريقة   ـَّتوت 

.  يف بلد آخـر    املستهلك إىل خارج أراضي وطنه ويستهلك اخلدمات      
ــاحف واملســـارح أمثلـــة منطيـــة       ــطة الســـائحني كزيـــارات املتـ فأنشـ

والعـــالج الطـــيب ألشـــخاص غـــري مقـــيمني  . لالســـتهالك يف اخلـــارج
   م يف اخلارج أمثلـة أخـرى علـى االسـتهالك      ودورات اللغات اليت تقد

كــذلك تشــمل هــذه الطريقــة أنشــطة مــن قبيــل إصــالح  . يف اخلــارج
نتقل سوى ممتلكات املستهلك أو تكون     السفن يف اخلارج حيث ال ت     

 .موجودة يف اخلارج
ــلِّ ١٨ - ٢ ــة وتس ــي ٣م الطريق ــن  الوجــود التجــاري  وه ــأن م ، ب

 الضــروري يف أحيــان كــثرية أن يكــون للخــدمات وجــود جتــاري يف 
كوسيلة لكفالة االتصال الوثيق باملسـتهلك يف أراضـي وطنـه           اخلارج  

وال يشـمل   . سـليم أيضـاً   يف شىت مراحل اإلنتـاج والتسـليم، وبعـد الت         
األشـخاص القـانونيني بـاملعىن       اخلـارج    الوجود التجاري يف سـوق يف     

 القانوين الصـارم فحسـب بـل والكيانـات الـيت تشـترك يف بعـض مـن                 
ومبقتضى قواعد االتفاق   . ذاا، كمكاتب وفروع التمثيل   اخلصائص  
  يشمل اإلنتاج والتوزيع والتسـويق والبيـع       “دمةخلا تقدمي”العام فإن   
فاخلدمات الطبية اليت تقدمها مستشفى مملوكـة ألجانـب،         . والتسليم

والدورات يف مدارس مملوكة ألجانب واخلـدمات الـيت يقـدمها فـرع        
 أمثلــة لإلمــداد عــن طريــق حملــي أو تــابع ملصــرف أجــنيب مــا هــي إالَّ 

 .الوجود التجاري
 عنــدما وجــود أشــخاص طبيعــيني وهــي ٤وتتبــع الطريقــة  ١٩ - ٢

 سواء بامسه أو نيابة عن  اخلدمة،ىل أراضي املستهلك لتقدميينتقل فرد إ
وهــي تشــمل مـن مث فئــتني واضــحتني مــن األشــخاص  . صـاحب عملــه 

 .العاملني حلساب أنفسهم، واملوظفني: الطبيعيني
التجــــارة يف :  علــــى جمــــالني٤كــــذلك تنطبــــق الطريقــــة  ٢٠ - ٢

ــدفوعات       ــزان امل ــل مي ــن دلي ــة اخلامســة م ــق الطبع ــل م(اخلــدمات وف ث
 الـيت يقـوم ـا مراجـع حسـابات           ،خدمات املراجعـة املاليـة للحسـابات      

ان ـــــ  مـن فن   ،ةـــ ة، أو تقـدمي خـدمات ترفيهي      ـــ ركة أجنبي ـــ رسل من ش  م
ــد         ــة يف بل ــارة مؤقت ــون يف زي ــابه اخلــاص يك ــل حلس ــنيب يعم ــين أج مه

. هام بالعمل يف عمليـة اإلنتـاج      ـ، والعمالة مبعىن اإلس   )االقتصاد املضيف 



 

١٠ 
 

 العمالة غـري الدائمـة يف بلـد         مل وجود األشخاص الطبيعيني إالَّ    وال يش 
 ومــع ذلــك ال يقــدم االتفــاق العــام أي تعريــف للعمالــة ٢٣ .املســتهلك

ففــي التزامــات البلــدان يشــمل الوضــع املؤقــت عــادة . “غــري الدائمــة”
ــوام وقــد خيتلــف بــاختالف فئــات         ــود مــن عــامني إىل مخســة أع العق

 .األشخاص الطبيعيني
فاستخدام أطباء أو معلمني أجانـب بعقـود قصـرية األجـل             ٢١ - ٢

فنقل املوظفني داخل الشـركات، وبصـفة أعـم     . ٤مشمول يف الطريقة    
اســتخدام مــوظفني أجانــب يف شــركات أجنبيــة منتســبة، ألجــل قصــري 
ــدانا كــثرية      عمــل مهــم بصــفة خاصــة يف ســياق االتفــاق العــام ألن بل

اص الطبيعــيني يف جــداول أشــارت إىل هــذه الفئــة الفرعيــة مــن األشــخ
ــاء أو املعــاونني    . التزاماــا ــة األخــرى اســتخدام عمــال البن ومــن األمثل

 .املرتليني بأجر لفترات قصرية

 ‐قائمـــــة التصـــــنيف القطـــــاعي للخـــــدمات  ) ج ( 
GNS/W/120 

ــة لِ   ٢٢ - ٢ ــة العام ــام  لْأصــدرت األمان ــات يف ع ــذكرة ١٩٩١غ  م
ا قائمــة التصــنيف  تضــمنت تصــنيفاً لقطاعــات اخلــدمات عرفــت بأــ   

، نتجت عن مشاورات مع البلـدان      GNS/W/120القطاعي للخدمات   
وحددت هذه القائمة القطاعـات والقطاعـات الفرعيـة ذات          . األعضاء

الصلة بنظم اخلدمات الوطنية، كي يتسىن التعهد بالتزامات حمددة جتاه          
 قائمـة   GNS/W/120ولذا تعترب القائمة    . هذه النظم، والتفاوض عليها   

ــها تصــنيفاً إحصــائياً   ــر من ــد است. تفــاوض أكث نســخت بالكامــل يف  وق
وللمسـاعدة يف التحديـد الواضـح لكـل قطـاع فرعـي             . املرفق السـادس  

صصت لكل قطاع فرعي رمـوز مـن الـنص املؤقـت لتصـنيف األمـم                خ
 .املتحدة املركزي للمنتجات

والفئــــات الرئيســــية االثنتــــا عشــــرة الــــواردة يف القائمــــة  ٢٣ - ٢
GNS/W/120 هي١٩٩١ الصادرة عن الغات يف عام : 
 .خدمات األعمال التجارية - ١
 .خدمات االتصاالت - ٢
ــا مــن خــدمات      - ٣  ــا يتصــل خــدمات التشــييد وم

 .هندسية
 .خدمات التوزيع - ٤
 .اخلدمات التعليمية - ٥
 .اخلدمات البيئية - ٦
________ 

ن انتقــال األشــخاص الطبيعــيني علــى أن    أ بشــاالتفــاق العــام يــنص مرفــق   ٢٣
االتفاق ال ينطبق على التدابري اليت متس األشـخاص الطبيعـيني السـاعني إىل الوصـول                ”

ة، ــــ  بلد عضو، كما ال ينطبـق علـى التـدابري املتعلقـة باملواطن             يــواق العمل ف  ـــــإىل أس 
انظر منظمـة التجـارة العامليـة، العمـل املشـار            (“أو اإلقامة أو العمالة على أساس دائم      

 ).١٨إليه يف احلاشية 

 .اخلدمات املالية - ٧
 .الجتماعيةاخلدمات املتعلقة بالصحة واخلدمات ا - ٨
 .خدمات السياحة واخلدمات املتعلقة بالسفر - ٩

 .اخلدمات الترفيهية والثقافية والرياضية - ١٠
 .خدمات النقل - ١١
 .اخلدمات األخرى غري املدرجة يف موضع آخر - ١٢

وقــــد تتطــــور القائمــــة مبــــرور الوقــــت، وقــــد يســــتخدم  ٢٤ - ٢
فاوضـــات املفاوضـــون التجـــاريون للخـــدمات تصـــنيفات أخـــرى يف م

مقبلة، مثلما حدث بالنسبة خلدمات االتصاالت األساسـية واخلـدمات       
 .املالية وخدمات النقل البحري

 النظم والتصنيفات اإلحصائية املتعلقة -جيم 
  بالتجارة يف اخلدمات

ــدليليســعى  ٢٥ - ٢ ــة املتصــلة    ال ــايري الدولي ــع املع  إىل التســاوق م
وبوجـه  .  املعـايري أدنـاه    وجيـري اسـتعراض هـذه     . بالتجارة يف اخلـدمات   

خــاص فــإن أعلــى األولويــات تــوىل للتســاوق مــع الــنظم والتصــنيفات   
 الصـادر عـن صـندوق       ،دليل ميزان املدفوعات، الطبعة اخلامسة    : التالية

ــد الــدويل، ونظــام احلســابات القوميــة لعــام       ، والتصــنيف ١٩٩٣النق
؛ ٣  التنقـــيح،د جلميـــع األنشـــطة االقتصـــاديةاملوحـــالصـــناعي الـــدويل 

  .٠ - ١والتصنيف املركزي للمنتجات، اإلصدار 
واملعايري األساسية اليت يستند إليها الـدليل مشـار إليهـا أدنـاه؛              ٢٦ - ٢

ــيمني ونظــم       ــيمني وغــري املق ــني املق ــامالت ب ــر معاجلــة أكمــل للمع وتظه
كذلك . الشركات التابعة األجنبية يف الفصلني الثالث والرابع على التوايل        

 .خص موجز للمفاهيم ذات الصلة الواردة يف املعايرييرد أدناه مل
 على الصعيد الدويل ‐ ١

 ١٩٩٣نظام احلسابات القومية لعام  ) أ ( 
 نظــام حســابات ١٩٩٣نظـام احلســابات القوميــة لعـام   إن  ٢٧ - ٢

. متكامل له صلة باألنشطة االقتصادية وقطاعات االقتصـاد يف أي بلـد           
صـاد وسـائر االقتصـادات غـريه يـوفر          ولتغطية املعامالت بني ذلك االقت    

 “بقية أحناء العامل” يسمى  حسابا١٩٩٣ًنظام احلسابات القومية لعام 
ويف داخـل هـذا   . “ اخلارجيةحساب املعامالت ”يشري إليه أيضاً باسم     

ــه “حســاب خــارجي للســلع واخلــدمات ”احلســاب هنــاك   تســجل في
 .التجارة يف السلع والتجارة يف اخلدمات بشكل منفصل

الشــركات ” ١٩٩٣وحيــدد نظــام احلســابات القوميــة لعــام   ٢٨ - ٢
 – بوصفها قطاعات فرعية من قطاعني مؤسسني        “اليت يديرها األجانب  

حــدد الشــركات الــيت وت. الشــركات غــري املاليــة والشــركات املاليــةمهــا 
يديرها أجانـب يف النظـام بشـكل أوسـع مـن الشـركات التابعـة اململـوك                  

ة يف إحصاءات جتارة الشركات التابعة األجنبيـة    املشمول ،أغلبها ألجانب 
والفارق هو أن نظـام     . ويرد وصفها يف الفصل الرابع أدناه     . يف اخلدمات 
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 يــرى أن البلــدان قــد ترغــب يف معاملــة ١٩٩٣احلســابات القوميــة لعــام 
، وهي الشـركات الـيت تكـون امللكيـة لغـري            “الشركات املختلطة ”بعض  

 يف املائة على أـا شـركات يـديرها          ٥٠ئة و    يف املا  ١٠املقيمني فيها بني    
طلـب جتميـع اإلحصـاءات      أما الشركات التابعـة األجنبيـة الـيت ي        . أجانب

ــتبعد     ــها، فهـــي تسـ ــة عنـ ــة األجنبيـ ــركات التابعـ ــارة الشـ ــية لتجـ األساسـ
الشــركات املختلطــة كمــا تســتبعد جمموعــة فرعيــة مــن الشــركات الــيت    

ــام      ــى النحــو احملــدد يف نظ ــب عل ــديرها أجان ــام   ي ــة لع احلســابات القومي
اءات ـــ  البلدان اليت ميكنـها تقـدمي إحص       الدليلومع ذلك يشجع    . ١٩٩٣

تكميليــة تشــمل احلــاالت األخــرى الــيت قــد يظــن وجــود ســيطرة أجنبيــة 
عليهــا، كأغلبيــة امللكيــة ملســتثمرين أجانــب مباشــرين متعــددين وامللكيــة  

ر، واحلـاالت الـيت     ــــــ ـيب مباش ـــ ة بالضبط ملسـتثمر أجن    ـ يف املائ  ٥٠بة  ــبنس
ــا حتقيــ  ــرى فيه ـــق السـي ـــيطرة الفعليـــ ــة املس ـ ـــة مــن خــالل أقلي امهني يف ـ

نـتج تلـك    م فبالنسـبة للبلـدان الـيت ت       ـــ ومن ث . الشركة على أن تفعل ذلك    
ــارة     ــاءات جتـ ــة إحصـ ــوع تغطيـ ــل جممـ ــد مياثـ ــة قـ ــاءات التكميليـ اإلحصـ

صـاءات الشـركات   الشركات التابعة األجنبيـة يف اخلـدمات نظـريه يف إح     
 .١٩٩٣اليت يديرها أجانب على أساس نظام احلسابات القومية لعام 

وتتعلــــق إحصــــاءات نظــــام احلســــابات القوميــــة بشــــأن   ٢٩ - ٢
الشــركات الــيت يســيطر عليهــا أجانــب مبــا يســمى عــادة اإلحصــاءات   

ــة ــدمات، أي   الداخليــ ــة يف اخلــ ــة األجنبيــ ــركات التابعــ ــارة الشــ  لتجــ
. يطر عليهـا غـري مقـيمني      ـــ لـد التجميـع الـيت يس      ركات العاملة يف ب   ــالش

وال توفر إحصاءات نظام احلسابات القومية عن أي بلد معلومات عن           
ــةاإلحصــاءات  ــيت    اخلارجي ــن الشــركات املنشــأة يف اخلــارج ال ، أي ع

وإن كانـت هـذه الشـركات مشـمولة         (يديرها مقيمون من ذلك البلـد       
ا املضيفةيف إحصاءات نظام احلسابات القومية يف بلدا.( 

 تعـاريف ملعظـم     ١٩٩٣ويقدم نظام احلسابات القوميـة لعـام         ٣٠ - ٢
املتغريات االقتصادية اليت يوصي الفصل الرابع جبمعها من أجل إحصاءات   

وهذه تشمل املتغريات ذات . جتارة الشركات التابعة األجنبية يف اخلدمات
فضــالً عــن البنــود ) النــاتج اإلمجــايل، والعمالــة، والقيمــة املضــافة(األولويـة  

ــة   ــل أولوي ــائض     (األق ــة الصــافية، وف ــة، والقيم ــة وغــري املالي األصــول املالي
التشغيل، وتكوين رأس املال الثابت اإلمجايل، والضرائب على اإليرادات،       

كــذلك يقــدم النظــام تعريــف املؤسســة املطلــوب ). وتعويضــات املــوظفني
 .للمؤسسات املتغري ذي األولوية العددلتجميع 

 ،دليـــل ميـــزان املـــدفوعات، الطبعـــة اخلامســـة  )ب( 
 الصادر عن صندوق النقد الدويل

تصف الطبعة اخلامسة من دليل ميزان املـدفوعات الصـادر           ٣١ - ٢
عن صندوق النقد الدويل اإلطار املفاهيمي الذي هو أساس إحصاءات 

ويلخص كشف ميزان املـدفوعات بصـورة منهجيـة      . ميزان املدفوعات 
 جتـري بـني اقتصـاد مـا وبقيـة اقتصـادات العـامل، وذلـك                 املعامالت اليت 

فاملعامالت اليت جتري يف معظمها بني مقيمني وغري        . لفترة زمنية معينة  
مقيمني تتألف مـن تلـك الـيت تتضـمن السـلع واخلـدمات واإليـرادات؛                
واليت تتضمن مطالبات مالية أو التزامـات جتـاه بقيـة اقتصـادات العـامل؛        

 مثل اهلدايا (ويالت  ف كتح ــواليت تصن .(  ا فتعرـا  أما املعاملة ذاف بأ
ها ـادية أو حتوهلـا أو مبادلتـ      ـــ اء قيمـة اقتص   ــادي يعكس إنش  ــتدفق اقتص 

ـــأو حتويلــها أو تبدي ـــدها، وينطــوي علــى تغــيريات يف ملكي ـ ـــة السـ لع ـ
 .أو األصول املالية وتقدمي خدمات أو تقدمي العمل ورأس املال/و
ــة يف التجــارة يف اخلــدمات، الــيت   تســتند ٣٢ - ٢  املعــامالت الدولي

جتري بني مقيمني وغري مقيمني يف اقتصاد ما واليت يرد وصفها يف هذا  
، إىل تصـــنيف الطبعـــة اخلامســـة مـــن دليـــل ميـــزان املـــدفوعات الـــدليل

وتعريف اخلدمات، ولكن التفاصيل املوصى ا يف الفصـل الثالـث مـن             
 .دة يف الطبعة اخلامسة أكثر من تلك الوارالدليلهذا 
 والطبعـة اخلامسـة     ،١٩٩٣ولنظام احلسابات القومية لعـام       ٣٣ - ٢

فتعـاريف اإلقامـة    . من دليل ميزان املدفوعات إطـار مفـاهيمي مشـترك         
 الـدليل ووقت التسجيل ومبادئ احملاسبة املتجمعة املوصـى ـا يف هـذا             

 .هي نفسها الواردة يف الطبعة اخلامسة والنظام
 بــني املقــيمني وغــري التجــارة الدوليــة يف اخلــدماتطــاق ون ٣٤ - ٢

دليـل   هو نفسه الوارد يف الطبعـة اخلامسـة مـن            الدليلاملقيمني، يف هذا    
والفارق الوحيد فيما يتعلق بنظام احلسابات القومية . ميزان املدفوعات

ــام  ــة      ١٩٩٣لع ــاطة املالي ــا خلــدمات الوس  ــة املوصــى  يتصــل باملعامل
بعدت ألسباب عملية مـن التجـارة        مباشرة اليت است   املقيسة بصورة غري  

وترد مناقشة هلذه املعاملة بشيء مـن       . يف اخلدمات، يف الطبعة اخلامسة    
 . أدناه١١٥ – ٣ إىل ١٠٨ – ٣التفصيل يف الفقرات 

  ٠ ‐ ١التصنيف املركزي للمنتجات، اإلصدار  )ج( 
٣٥ - ٢ دار ـــ إلصنيف األمم املتحـدة املركـزي للمنتجـات، ا        ــتصعد  ي
 جزًءا من النظام الدويل للتصنيفات املترابطة لألنشطة واملنتجات         ،٠ – ١

فهـذا هـو املعيـار لكـل املنتجـات الـيت       ). أي السلع واخلدمات(االقتصادية  
 لنشاط اقتصادي، مبا يف ذلك السلع واخلدمات املنقولة وغـري    تكون نتاجاً 

 ،٠ – ١ اإلصـدار    ،وبالنسبة لوصف السلع فالتصـنيف املركـزي      . املنقولة
الصـادر عـن     ٢٤ ق لتوصـيف السـلع وترميزهـا      النظام املنسـ  متوائم متاماً مع    

 اإلصدار ،وبالنسبة للخدمات فالتصنيف املركزي. العامليةاجلمارك منظمة 
ــواتج الصــناعات     ،٠ – ١ ــة ن ــو أول تصــنيف دويل يشــمل كــل طائف  ه

ــة للم    ــات التحليليـ ــىت االحتياجـ ــيب شـ ــن أن يلـ ــة، وميكـ ــتفيدين املختلفـ سـ
ــم  ــت للتصــنيف     . اإلحصــائيني وغريه ــالنص املؤق ــال، ف ــبيل املث ــى س وعل

املركزي مستخدم يف تفصيل فئات اخلدمات اليت كانت مستعملة خـالل           
املفاوضات اليت أفضت إىل االتفاق العام بشأن التجارة يف اخلدمات واليت           

كـذلك اسـتخدم التصـنيف املركـزي يف       . دارت خالل جولـة أوروغـواي     
ونـــات خـــدمات ميـــزان املــدفوعات املوصـــى ـــا يف الطبعـــة  وصــف مك 

وسيكون التصـنيف العـام لنـواتج اخلـدمات الـوارد يف التصـنيف        . اخلامسة
 مبثابة مبدأ توجيهي إلعداد تلـك التصـنيفات         ،٠ – ١املركزي، اإلصدار   

 . التجارة الدولية يف اخلدمات تشمل،االت اقتصاد حمددة
________ 

 .١٩٨٤بروكسل، جملس التعاون اجلمركي،  ٢٤
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ــد  ) د (  ــناعي الـ ــنيف الصـ ــالتصـ ــع ويل املوحـ د جلميـ
 ٣األنشطة االقتصادية، التنقيح 

د جلميـع  تصنيف األمم املتحدة الصـناعي الـدويل املوحـ       إن   ٣٦ - ٢
 أداة أساســية لتعزيــز املقارنــة الدوليــة ،٣األنشــطة االقتصــادية، التنقــيح 

ات عرب نطاق واسـع مـن اإلحصـاءات االقتصـادية واالجتماعيـة،       ـللبيان
ــاج    ــك اإلنت ــا يف ذل ــائر اإلحصــاءات    مب ــة وس ــة املضــافة والعمال والقيم

فهو تصنيف قياسي لألنشطة االقتصادية اإلنتاجية املرتبطة       . االقتصادية
وعلى . بقدر اإلمكان بطريقة تنظيم العمليات االقتصادية يف الوحدات   

ــاج تشــترك    هــذا تعــر ف أي صــناعة بأــا جمموعــة مــن وحــدات اإلنت
. ة مـن النشـاط االقتصـادي اإلنتـاجي       أساساً يف أنواع واحدة أو متماثل     

ــة(ز املعــايري املتعلقــة باملتعــاملني االقتصــاديني  وتعــز ) كاملؤسســات املالي
االســتهالك الوســيط والنــهائي، وتكــوين (واملتعلقــة بــأنواع املعــامالت 

 مـع برنـامج   ومتشـياً . اعتبارات حتديد مراحل اإلنتـاج .) رأس املال، إخل 
ــة ربطــت فئــات  األمــم املتحــدة ملواءمــة التصــني  فات االقتصــادية الدولي

 بنظريـا يف التصـنيف املركـزي        ،٣التصنيف الصناعي الدويل، التنقيح     
ــدار   ــات، اإلصـ ــ . ٠ - ١للمنتجـ ـــ ـويوضـ ــدول للت ــواع ـح جـ رابط أنـ

 . أو خدمات معينةنتج سلعاًاسية اليت تـطة األسـاألنش

 إحصاءات التجارة الدولية يف السلع ) هـ ( 
إحصاءات التجـارة الدوليـة يف      ر األمم املتحدة    إن منشو  ٣٧ - ٢

يتضمن التوصـيات املنقحـة      ٢٥ ٢مفاهيم وتعاريف، التنقيح    : السلع
ــة اإلحصــائية فيمــا يتعلــق بإحصــاءات التجــارة     الصــادرة عــن اللجن

وسيسـفر تنفيـذ هـذه التوصـيات عـن          . ٢ التنقيح   ،الدولية يف السلع  
نوعـــة مـــن  بيانـــات تلـــيب بشـــكل أفضـــل احتياجـــات جمموعـــة مت     

ــة      ــة للمقارن ــر قابلي ــدوليني، وســتكون أكث ــوطنيني وال املســتفيدين ال
  معة يف إطار نظام احلسابات القوميـة لعـام     باإلحصاءات األخرى ا

ويقــدم  .  والطبعــة اخلامســة مــن دليــل ميــزان املــدفوعات     ،١٩٩٣
  السـلع، وصـفاً مـوجزا      التنقيح الثاين إلحصاءات التجارة الدولية يف     

ع بني املقيمني وغري املقيمني مما ال تشـمله إحصـاءات           لتدفقات السل 
التجارة يف السلع وحيدد اخلدمات املشـمولة قيمتـها يف قيمـة السـلع              

رةاملستوردة واملصد. 

طر اهلجرة الدوليـة وتوصـيات األمـم املتحـدة          أُ ) و ( 
 بشأن إحصاءات اهلجرة الدولية

جــرة بشــأن إحصــاءات اهل  ت األمــم املتحــدة توصــياإن  ٣٨ - ٢
ــة، ــيح الدولي ــات اإلحصــائية    ٢٦ ١ التنق ــالغ املعلوم  حتــدد إطــاراً إلب

يقيس تدفقات وأرصدة اهلجرة الدوليـة مبـا يف ذلـك كيفيـة مسـاعدة            
________ 
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ــن األشــخاص األجانــب      ــات ع ــدادات الســكان يف مجــع املعلوم . تع
ويعتمد اإلطار علـى تصـنيف تـدفقات املسـافرين الداخلـة واخلارجـة              

ألفراد املتنقلني دولياً ممن يسـتوفون تعـاريف        ويويل األولوية لتحديد ا   
وفترة . عامة بسيطة للمهاجرين ألجل قصري واملهاجرين ألجل طويل

اإلقامة املوصى بإدراجها ضمن الفئة األوىل هي ثالثة أشهر، وضمن          
أما الشخص الذي يقيم ألقل من ثالثة . الفئة الثانية هي عام أو أكثر

ومن مث فهـذا االسـتعمال ملصـطلح        . أشهر فال تشمله هذه التوصيات    
طلب ــــة الـيت تت ـــ عة اخلامسـد مـا منـه يف الطبـ   ـع إىل حـ ـــ املهـاجر أوس 

ويــرد يف التوصــيات تصــنيف . ة فعليــة أو مزمعــة لعــام أو أكثــرــــإقام
 ومثــة منشــور ملنظمــة ٢٧ .أكمــل للمهــاجرين وغريهــم مــن املســافرين

ات  يتضـــمن مناقشـــة شـــاملة ملصـــادر إحصـــاء    ٢٨ العمـــل الدوليـــة 
 .املهاجرين

اإلطــار املنــهجي : حســابات الســياحة الفرعيــة ) ز ( 
 املوصى به

ــة   ٣٩ - ٢ ــائي للجماعـــات األوروبيـ ــام املكتـــب اإلحصـ  ،لقـــد قـ
 ومنظمـــة التعـــاون والتنميـــة يف امليـــدان ،واملنظمـــة العامليـــة للســـياحة

حســـابات الســـياحة  واألمـــم املتحـــدة بإعـــداد كتيـــب  ،االقتصـــادي
 الذي حيدد إطاراً لقياس إسهام ٢٩ ،موصى بهإطار منهجي    :الفرعية

ويراعي هـذا الكتيـب     . اًــالسياحة يف أي اقتصاد بطريقة مقارنة دولي      
 كلمــا كــان ١٩٩٣تعــاريف وقواعــد نظــام احلســابات القوميــة لعــام 

وخيتلف هذا الدليل عن الكتيب يف التغطية ويرد مزيـد   . ذلك مالئماً 
بيـد أن بيانـات ميـزان       . سـابع من الوصف للعالقة بينهما يف املرفـق ال       

ل، علــى النحــو اعمــألاملــدفوعات عــن الســفر، الــيت تســتبعد الســفر ل
 أدنــاه هــي أحــد مصــادر  ٨٦ – ٣ إىل ٧٧ – ٣احملــدد يف الفقــرات 

البيانــات عــن جــزء مــن الســياحة، علــى النحــو احملــدد يف حســابات    
ــة  ــى     . الســياحة الفرعي ــة عل ــار حســابات الســياحة الفرعي ــنص إط وي

قات الزائرين بطريقة قد تفيد بالنسبة لالتفاق العام بشأن         تفاصيل نف 
 يف جتزئـة نفقـات الزائـرين علـى السـلع            التجارة يف اخلـدمات، ومـثالً     

 أو جتزئـــة نفقـــات الزائـــرين حســـب الزائـــرين  ،والفنـــادق واملطـــاعم
كــذلك تقــدم حســابات الســياحة  . املقــيمني والزائــرين غــري املقــيمني 
ــوائم مبنتجــات ســياح   ــة ق ــم    الفرعي ــا صــلة بتصــنيف األم ية حمــددة هل

 .املتحدة املركزي للمنتجات

________ 
 .٤املرجع نفسه، اإلطار  ٢٧
٢٨ R.E. Bilsborrow, Graeme Hugo, A.S. Oberai, and Hania Zlotnik, 

International Migration Statistics Guidelines for Improving Data 

Collection Systems (Geneva, International Labor Organization, 1997). 
 .E.01.XVII.2: منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع ٢٩
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 النظم والتصنيفات اإلحصائية األخرى ‐ ٢

تصــنيف التجــارة يف اخلــدمات املشــترك بــني   ) أ ( 
ــدان    ــة يف امليــــ ــاون والتنميــــ ــة التعــــ منظمــــ
االقتصادي واملكتب اإلحصـائي للجماعـات      

 األوروبية

ــرتبط ارتب٣٠ إن التصــنيف املشــترك  ٤٠ - ٢ ــة    م ــاً بالطبع ــاً وثيق اط
وميكن متييزه بأنـه جتزئـة لتصـنيف        . اخلامسة من دليل ميزان املدفوعات    

. الطبعة اخلامسة ملعامالت ميـزان املـدفوعات يف التجـارة يف اخلـدمات             
. وهــو يشــمل مجيــع معــامالت اخلــدمات بــني املقــيمني وغــري املقــيمني  

 عشــرة ومتاثــل الفئــات األساســية يف هــذا التصــنيف الفئــات اإلحــدى   
األساســية للخــدمات الــواردة يف املكونــات القياســية للطبعــة اخلامســة، 
ــة هلـــذه    ــام مطابقـ ــة أرقـ ــام واألربعـ ــة أرقـ البنـــود ذات الـــرقمني والثالثـ

ية واملكونات الفرعيـة للخـدمات يف الطبعـة اخلامسـة           ــاملكونات القياس 
 ما عدا استثناء طفيف هو معاملة خدمات التشييد اليت تؤثر أيضاً على           

ويطلب التصنيف املشترك بيانات . خدمات األعمال التجارية األخرى  
ويشـمل هـذان    . التشـييد يف اقتصـاد التجميـع       و التشييد يف اخلـارج   عن  

البنــدان الســلع واخلــدمات املشــتراة لعمليــات خــدمات التشــييد بينمــا    
درج هــذه النفقــات للســلع واخلــدمات توصــي الطبعــة اخلامســة بــأن تــ

ــة  اد املضـــيف ضـــمن املشـــتراة يف االقتصـــ خـــدمات األعمـــال التجاريـ
وذا االستثناء الوحيد يفي التجميع واإلبالغ علـى        . األخرى، وغريها 

أســاس التصــنيف املشــترك يف الوقــت نفســه مبتطلبــات صــندوق النقــد   
ويرتبط التصنيف املشترك أيضاً ارتباطاً جزئيـاً بتصـنيف األمـم           . الدويل

عالقتـه بالطبعـة اخلامسـة مـن     املتحـدة املركـزي للمنتجـات مـن خـالل      
 .دليل ميزان املدفوعات

وميثل التصنيف املشترك حماولـة أوىل ملراعـاة االتفـاق العـام           ٤١ - ٢
بشــأن التجــارة يف اخلــدمات، وال ســيما فيمــا يتعلــق باخلــدمات املاليــة  
واالتصــاالت، كمــا أنــه يعكــس اآلثــار اإلحصــائية إلكمــال كتيــب       

الواحــدة يف اخلــدمات، الــذي تضــمن ، الســوق ‘االحتــادات األوروبيــة’
ــة واالتصــاالت      عــدداً كــبرياً مــن التوجيهــات املتعلقــة باخلــدمات املالي

 .والنقل والسياحة واخلدمات السمعية البصرية
خلـدمات ميـزان املـدفوعات املوصـى        املوسـع    أما التصـنيف   ٤٢ - ٢

 . فهو تفصيل للتصنيف املشتركالدليلبه يف هذا 

________ 
منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، واملكتب اإلحصـائي للجماعـات             ٣٠
، تصنيف التجارة الدوليـة يف اخلـدمات املشـترك بـني منظمـة التعـاون والتنميـة يف                   األوروبية

، التـــــذييل األول عـــــات األوروبيـــــةامليـــــدان االقتصـــــادي واملكتـــــب اإلحصـــــائي للجما 
 علـى   وميكن االطالع على هـذا التصـنيف أيضـاً        ). ٢٠٠٠لكسمربغ وباريس،   /بروكسل(

 .http://www.oecd.org/std/TISclass.pdf: عنوان اإلنترنت التايل 

 لالســتثمار األجــنيب املباشــر التعريــف املرجعــي )ب( 
الصادر عن منظمة التعاون والتنمية يف امليـدان        

 االقتصادي
ــاً يف تــدويل       ٤٣ - ٢ ــنيب املباشــر دوراً حامس ــؤدي االســتثمار األج ي

ــادية ــة مـــن  . األنشـــطة االقتصـ ــة الثالثـ ــدم الطبعـ التعريـــف املرجعـــي وتقـ
ميـة يف امليـدان      الصادر عن منظمة التعاون والتن     لالستثمار األجنيب املباشر  

 توجيهــات عمليــة يف نطــاق اإلطــار املفــاهيمي الــوارد يف  ٣١ االقتصــادي
 لــه ولكيفيــة جتميــع ل ميــزان املــدفوعات وشــرحاًــــعة اخلامســة لدليـالطبــ

 . إىل املعايري املتفق عليها دولياًبيانات االستثمار األجنيب املباشر وصوالً
ــة     ) ج (  ــن منظم ــة الصــادر ع ــل مؤشــرات العومل  دلي

 ٣٢ التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي
إن دليـــل منظمـــة التعـــاون والتنميـــة يف امليـــدان االقتصـــادي  ٤٤ - ٢

املقتــرح بشــأن العوملــة ســوف يــوفر إطــاراً للمبــادئ التوجيهيــة املنهجيــة   
واإلحصائية لبناء مؤشـرات علـى أسـاس مـواءم دوليـاً السـتعمال رامسـي                

لوقـت لدرجـة التـدرج يف التكامـل         السياسات وللرصـد املنـهجي مبـرور ا       
وتتعلق االلتزامات يف االتفاق العام بشأن التجارة يف        . االقتصادي العاملي 

اخلدمات جبوانب كثرية لوجود املؤسسات املنشأة يف اخلارج، اليت تقدم           
ووفق الشـرح الـوارد    . الوجود التجاري ،  ٣اخلدمات من خالل الطريقة     

نـــــاه فـــــإن إحصـــــاءات جتـــــارة  أد،١٥ – ٤ إىل ١ - ٤يف الفقـــــرات 
ــدم معلومــات عــن أنشــطة       ــة يف اخلــدمات تق ــة األجنبي الشــركات التابع

ولـئن كـان دليـل      . الشركات التابعة األجنبية اململوكـة أغلبيتـها ألجانـب        
منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي سيغطي مسـاحة أكـرب مـن              

 هـذه اإلحصـاءات     إحصاءات جتارة الشركات التابعة األجنبية فـإن إطـار        
ــاً يف دليــل      كــان متــوخى بطريقــة تتفــق مــع اإلطــار املتوقــع تعريفــه حالي

 .املنظمة
 منهج الدليل وإطاره -دال 

 ٢٤ - ٢ إىل   ٣ - ٢لتلبية االحتياجات املبينـة يف الفقـرات         ٤٥ - ٢
 :مها الدليل  مثة مبدآن أساسيان وراء منهج،أعاله

ــة امل  ) أ ( تعلقــة بالتجــارة يف التوافــق مــع املعــايري الدولي
 ؛ وجمدياًاخلدمات والتوسع فيها كلما كان ذلك ضرورياً

 .التنفيذ املرحلي )ب(
وهذان املبدآن ييسران التقـدمي والتنفيـذ املرحلـي موعـة مـن العناصـر           

 لكـل أولويـة مـن أولويـات البلـد، ويف      الواضحة بأسـلوب مـرن حتقيقـاً    
فعلــى غــرار .  البلــدانالوقــت نفســه التحســني املتــدرج يف املقارنــة بــني

 حــدد الصــالت بــني  تغطيــة املنــهج للمعــامالت الدوليــة يف اخلــدمات ت
 . واملعايري الدولية ذات الصلةالدليل

________ 
 .١٩٩٦باريس،  ٣١
 .هذا هو العنوان املؤقت ٣٢
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وإلطــار الــدليل لبنتــان أساســيتان لوصــف املعــامالت يف       ٤٦ - ٢
 املعامالت بني املقيمني وغري :وهاتان مها. التجارة الدولية يف اخلدمات

، والتجـارة  )س الطبعة اخلامسة من ميزان املدفوعاتعلى أسا (املقيمني  
النظــام (يف اخلــدمات مــن خــالل عمليــات الشــركات التابعــة األجنبيــة 

ــو ــديثاًاملطـ ــة يف    ر حـ ــة األجنبيـ ــركات التابعـ ــارة الشـ ــاءات جتـ  إلحصـ
: ويـــرد وصـــف هـــذا اإلطـــار هنـــا يف أربعـــة أجـــزاء هـــي). اخلـــدمات

عــة اخلامســة، والتوســعات اخلــدمات واملعــامالت املتصــلة ــا وفــق الطب
ة ـابعة األجنبيـ ـركات التـ ـــ اءات جتارة الش ـة، وإحص ـوفق الطبعة اخلامس  

ــدمات  ـــفات(يف اخلـ ـــ، وـــج إحص)ســ ــائي مبســ ــــَّـ ــق ـط ملعـ اجلة طرائـ
 ٥١ – ٢رات  ــعة يف الفق  ــات األرب ــرد عرض هلذه املكون   ــوي. اإلمداد

 . أدناه١٠١ - ٢إىل 
 بالنســبة ملعــامالت الــدليلصــائي هلــذا ويقــوم اإلطــار اإلح ٤٧ - ٢

املقيمني وغري املقيمني على أساس الطبعـة اخلامسـة، الـيت تتضـمن فيمـا         
تتضمن توصيات من أجل تعريـف التجـارة يف اخلـدمات بـني املقـيمني               

أما الطبعة اخلامسة فهـي     . وغري املقيمني وتقييمها وتصنيفها وتسجيلها    
 لتجـارة الدوليـة يف اخلـدمات،       يل للتوجيه اإلحصـائي بشـأن ا      مصدر أو

واملعامالت االستثمارية الدولية، والتدفقات االقتصادية املرتبطة حبركـة     
 للنص على الدليلوالتوسعات يف الطبعة اخلامسة مشروحة يف  . العمال

معاجلة أكثر تفصيالً للمعامالت بني املقيمني وغري املقيمني حسب فئـة     
 يف إحــداث الــدليل يشــرع وال. املنتجــات وحســب البلــدان الشــريكة 

ــيري املكون ـــتغ ــه    ـات العريضـــ ــة اخلامســة ولكن ــق الطبع ة للخــدمات وف
د مـن التفصـيل كـي يتسـىن حتديـد اخلـدمات الـيت               ـــ يطالب بالفعل مبزي  

ـــتــربز بوض ــة حبقهــا ـ وتــرد أمثلــة هــذه املعاجلــة  . وح يف التجــارة الدولي
ــدمات ا   ــاالت واخلـ ــاالت النقـــل واالتصـ ــيالً يف جمـ ــر تفصـ ــة األكثـ ملاليـ

واحلاسوب وخدمات املعلومات واألعمال التجارية واخلـدمات املهنيـة         
 .واخلدمات الشخصية

وباإلضــافة إىل التجــارة يف اخلــدمات بــني املقــيمني وغــري   ٤٨ - ٢
املقيمني ميكن تقـدمي اخلـدمات مـن خـالل شـركات تابعـة أجنبيـة يف            

ــيفة ــة والنظـــام اإلحصـــائي لتجـــارة الشـــركات التاب . البلـــدان املضـ عـ
األجنبيــة يف اخلـــدمات الـــذي يعتمـــد إىل حـــد كـــبري علـــى املفـــاهيم  

م  مصـم  ،١٩٩٣والتعاريف الواردة يف نظام احلسابات القومية لعـام         
لتقدمي املعلومات عـن أنشـطة الشـركات التابعـة األجنبيـة الـيت ختـرج              

 إىل إحصاءات جتـارة  الدليلويستند إطار . عن نطاق الطبعة اخلامسة   
ــة  ــة اخلامســة    الشــركات التابع ــة للطبع ــة يف اخلــدمات، تكمل  األجنبي

 . معهاوتوازياً
ــدليلويقتــرح  ٤٩ - ٢ ــ جــاً إحصــائياًال طاً ميكــن اســتخدامه  مبس

ــة     ــة اخلامسـ ــدمات يف الطبعـ ــامالت اخلـ ــيص معـ ــة يف ختصـ ــة بدايـ نقطـ
وإحصــاءات جتــارة الشــركات التابعــة األجنبيــة، لطرائــق اإلمــداد وفــق  

ــام بشــأن التجــار   ــهج إىل  . ة يف اخلــدماتاالتفــاق الع ويســتند هــذا الن
التطــابق بــني الوجــود التجــاري وإحصــاءات جتــارة الشــركات التابعــة   
األجنبية، وكذلك بني طرائق اإلمداد األخرى واملعامالت بني املقيمني         

ويشـمل هـذا النـهج      . وغري املقيمني وفـق املطلـوب يف الطبعـة اخلامسـة          
داد وأسـاليب وتوجيهـات     أيضاً معايري منهجية لتخصـيص طرائـق اإلمـ        

 ٤ومبا أن تقـدمي اخلـدمات بالطريقـة         . تبسيط ملعاجلة املعامالت املعقدة   
 جزئيــاً وفقــاً لنظــامي الطبعــة اخلامســة وإحصــاءات  ال ميكــن قياســه إالَّ

 حيدد أيضاً القضايا الناشئة الدليل فإن ،جتارة الشركات التابعة األجنبية
٤بالطريقة  للخدمات املقدمة بقياس أكثر مشوال. 

وال يـــرد يف هـــذا الفصـــل ســـوى وصـــف مـــوجز للطبعـــة  ٥٠ - ٢
 وإحصــاءات جتــارة ،اخلامســة مــن دليــل ميــزان املــدفوعات وتوســعاته  

 والقضـايا احمليطـة بإحصـاءات       ،الشركات التابعة األجنبية يف اخلـدمات     
ــة  ــث    ٤الطريق ــك أن األوصــاف األكمــل واردة يف الفصــلني الثال ؛ ذل

 .ملرفق األولوالرابع أدناه ويف ا
إحصاءات التجارة يف اخلدمات والعمل واالسـتثمار        ‐ ١

  من دليل ميزان املدفوعاتاخلامسةحسب الطبعة 
تلخــص بيانــات ميــزان املــدفوعات املعــامالت االقتصــادية   ٥١ - ٢

ــرة حمــددة   ــة اقتصــادات العــامل لفت وتشــمل هــذه . ألي اقتصــاد مــع بقي
ة، واإلقامة، فاملعاملة هـي تـدفق   املعامل: العملية مفهومني أساسيني، مها 

مة اقتصادية أو حتوهلا أو تبادهلا أو حتويلـها         ــاد قي ـادي يعكس إجي  ــاقتص
أو األصـول املاليـة أو تقـدمي    /أو تبددها، وتشمل تغـيري ملكيـة السـلع و         
أمــا اإلقامــة فهــي هامــة ألن  . اخلــدمات أو تــوفري العمــل أو رأس املــال 

وغـري املقـيمني جـزء أساسـي مـن نظـام            حتديد املعـامالت بـني املقـيمني        
ــة اخلامســة  ــل    . الطبع ــة اخلامســة مماث ــوارد يف الطبع ــة ال وتعريــف اإلقام

 ويسـتند إىل مركـز      ،١٩٩٣للتعريف يف نظام احلسابات القوميـة لعـام         
ومبا أن احلـدود السياسـية قـد ال تكـون           . املصلحة االقتصادية للمتعامل  

القتصادية فقـد أصـبح اإلقلـيم       دائمة متفقة واحلدود املالئمة لألغراض ا     
 ألي بلــد يســتخدم كمنطقــة جغرافيــة مهمــة خلصــائص  ٣٣االقتصــادي

فالوحدة املؤسسية هي وحدة اإلقامة حني تكـون هلـا مصـلحة       . اإلقامة
 .اقتصادية مركزية يف اإلقليم االقتصادي للبلد

ــات اخلـــدمات القياســـية األساســـية يف     ) أ (  مكونـ
 ملدفوعاتالطبعة اخلامسة لدليل ميزان ا

٥٢ - ٢ بت إحصاءات الطبعة اخلامسة داخـل هيكـل متماسـك          ـِّتر
لتيسري استخدامها وتكييفها ألغراض كثرية، تشـمل رسـم السياسـات           
والدراسات التحليلية واإلسقاطات واملقارنات الثنائيـة ملكونـات معينـة          

واملكونـــات . أو للمعـــامالت الكليـــة والتفصـــيل اإلقليمـــي والعـــاملي    
 :ألحد عشر للخدمات القياسية وفق الطبعة اخلامسة هياألساسية ا

 .النقل - ١
 .السفر - ٢
 .خدمات االتصاالت - ٣
________ 

 . أدناه٤ - ٣لالطالع على تعريف لإلقليم االقتصادي انظر الفقرة  ٣٣
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 .خدمات التشييد - ٤
 .خدمات التأمني - ٥
 .اخلدمات املالية - ٦
 .خدمات احلاسوب واملعلومات - ٧
 .الرسوم الضريبية ورسوم التراخيص - ٨
 .خدمات األعمال التجارية األخرى - ٩

 .اخلدمات الشخصية والثقافية والترفيهية - ١٠
 .اخلدمات احلكومية غري املدرجة يف موضع آخر - ١١

وتتفق هذه املكونـات األحـد عشـر للخـدمات جمتمعـة             ٥٣ - ٢
ــة املنتجــات يف االتفــاق العــام بشــأن التجــارة يف اخلــدمات     وتغطي

 أن معظـم مكـون      ،أوهلـا . بشكل جيد نسـبياً مـع عـدة اسـتثناءات         
، مســتبعدة مــن احلكوميــة غــري املدرجــة يف موضــع آخــراخلــدمات 

 أن بعـض املعـامالت املعتـربة خــدمات    ،وثانيهـا  ٣٤. االتفـاق العـام  
خلامسـة؛ وهـذا   ا يف الطبعـة  السـلع وفق االتفاق العام مدونة ضمن     

ــارج      ــل للخـ ــيت ترسـ ــلع الـ ــم السـ ــالحات معظـ ــة إصـ ــق بقيمـ يتعلـ
املكونات  أن بعض    ،وثالثها. لإلصالح، ومبعظم خدمات التجهيز   

.  تشـمل املعـامالت يف السـلع       السـفر يف الطبعة اخلامسـة، وخاصـة       
ــورابع ــة تــــدرج  ،اهــ ــة اخلامســ ــرائب  أن الطبعــ ــدفوعات للضــ املــ

ــراخيص ــذا املكــو   . والت ــإن ه ــازات ف ــدفعات لالمتي ن وباســتثناء ال
 .مستبعد من تغطية االتفاق العام

 تدفقات األموال ذات الصلة بالعمل )ب( 

رة أعاله إىل أمهية املعلومات عن اسـتخدام        سبقت اإلشا  ٥٤ - ٢
ـــمـــوظفني أجانـــب ألجـــل قص  ـــري يف صــ ــر (ناعات اخلـــدمات ــ انظـ

والتـــدفقات املتعلقـــة بالعمـــل يف ). ٢١ – ٢ و ٢٠ - ٢الفقـــرتني 
الطبعة اخلامسة، يف احلسـاب اجلـاري تقـدم هـذه املعلومـات مـع أن                
 اإليـــرادات الـــيت تســـجل يف ميـــزان املـــدفوعات تشـــمل تعويضـــات

ــل ويف    ــدمات فحســــب بــ ــة خلــ ــطة املنتجــ ــوظفني، ال يف األنشــ املــ
 .الصناعات املنتجة للسلع

 وحـــني يعمـــل األفـــراد ألقـــل مـــن عـــام يف أي اقتصـــاد        ٥٥ - ٢
تعويضـات  كال يكونون مقيمني فيه تسجل الطبعة اخلامسة حصـائلهم          

ن اإليرادات، بينما تسـجل نفقـام يف االقتصـاد           ضمن مكو  للموظفني
 األجــور تعويضــات املــوظفنيوتشــمل . ن الســفر مكــواملضــيف ضــمن

واملرتبات والتعويضات األخرى اليت يتلقاها األفراد عن العمـل املـؤدى           
________ 

خلـدمات، الـيت تصـف      ا بشـأن التجـارة يف       االتفاق العام تستبعد املادة األوىل من      ٣٤
 أي خدمـة ال تقـدم علـى    مبعـىن نطاق االتفاق، اخلدمات املقدمة ممارسة للسلطة احلكومية،  

   ــور ــع م ــور  أســاس جتــاري وال يف منافســة م ــن م ــر م ــق  (دي اخلــدمات د أو أكث انظــر املرف
 ).خلامسا

ادات الـيت   ـيف االقتصـ  ) وينيـــ عيني أو املعن  ـــ خاص الطبي ــاألش(للمقيمني  
 .مني فيهاــليسوا مقي

ألقــل مــن عــام واحــد   اخلــارج وباإلضــافة إىل العــاملني يف ٥٦ - ٢
 الذين حيتمل عملهم ألجل طويـل،       ، أولئك تعويضات املوظفني شمل  ت

ــيني   ــوظفني احمللــ ــدوديني واملــ ــال احلــ ــد املضــــيف(كالعمــ يف ) يف البلــ
 .السفارات والقنصليات واملنظمات الدولية

ويف الطبعة اخلامسة يعترب األفـراد الـذين يبقـون يف اخلـارج         ٥٧ - ٢
يف االقتصاد األجنيب، ولذا لعام أو أكثر أو الذين يزمعون ذلك مقيمني 

ال تسجل حصائلهم ومصروفام يف ميـزان املـدفوعات ألن التـدفقات            
 ويسمى هؤالء األفراد ٣٥ .عمليات حملية داخل ذلك االقتصاد األجنيب

 حتـويالت جاريـة مـن       حتويالت العمـال  و.  يف الطبعة اخلامسة   مهاجرين
.  هنالـك  يستخدمهم اقتصاد أجـنيب ويعتـربون مقـيمني   مهاجرينعمال  

 .وتصنف هذه التحويالت يف الطبعة اخلامسة حتويالت جارية
 بواقــع أن حتــويالت العمــالوتتعلــق أمهيــة املعلومــات عــن   ٥٨ - ٢

االتفــاق العــام يقــدم توجيهــات حمــددة لتعريــف الوجــود املؤقــت، وأن  
ومن مث . التزامات معظم البلدان تشري إىل إقامة لعامني إىل مخسة أعوام

ــويالتصـــبح  ــالحتـ ــا   ت العمـ ــدة للمعلومـــات الـــيت تتيحهـ ــة مفيـ  تكملـ
 .تعويضات املوظفني

 االستثمار األجنيب املباشر ) ج ( 

٥٩ - ٢ أساسـياً إلقـرار     عد االستثمار األجنيب املباشر عادة شـرطاً      ي 
وبـذا يكـون هـذا االسـتثمار تكملـة مهمـة إلحصـاءات            . وجود جتاري 

باعتبارهـا معلومـات عـن      جتارة الشركات التابعة األجنبية يف اخلدمات       
وحـني ال جتمـع البلـدان إحصـاءات         . الوجود التجاري طريقة اإلمداد،   

جتـــارة الشـــركات التابعـــة األجنبيـــة يف اخلـــدمات تصـــبح إحصـــاءات   
االستثمار األجنيب املباشر هي املعلومـات الكميـة الوحيـدة املتاحـة عـن              

 .طريقة اإلمداد هذه
شـر هـدف احلصـول علـى        ويعكس االستثمار األجـنيب املبا     ٦٠ - ٢

يف ) مسـتثمر مباشـر   (مصلحة دائمة لكيان مقـيم يف أحـد االقتصـادات           
وتعين املصلحة ). مؤسسة استثمار مباشر(عمل جتاري يف اقتصاد آخر 

ــة األمــد بــني املســتثمر املباشــر ومؤسســة       ــة طويل الدائمــة وجــود عالق
ــى إدارة املؤسســة       ــوذ عل ــن النف ــة م ــة هام ــر، ودرج ــتثمار املباش . االس

   يل بني الكيانني وكـل املعـامالت   ويشمل االستثمار املباشر التعامل األو
املاليـــة الالحقـــة بينـــهما وبـــني املؤسســـات املنتســـبة، شـــركات وغـــري  

ويف إحصاءات االسـتثمار املباشـر الـداخل واخلـارج، ينبغـي            . شركات
حسب اجلدوى تصنيف مؤسسات االستثمار املباشر حسـب نشـاطها          

________ 
ق قاعدة العام الواحد على الطلبة واملرضى واملوظفني العاملني يف جيوب    ال تنطب  ٣٥

حكومية كالسفارات والقواعد العسكرية، حيث يظلون مقيمني يف بلدان املنشأ حـىت وإن             
 .طالت إقامتهم يف اقتصاد آخر لعام أو أكثر من عام
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ملضـــيف وحســـب النشـــاط الصـــناعي ملســـتثمرها الصـــناعي يف البلـــد ا
 .املباشر

ـــواملس ٦١ - ٢ ـــثمر األجنـتـ ـــيب املباشــ ــو فــ ـــر هـ ـــرد أو مؤســ سة ــ
ركة، أو حكومـة أو جمموعـة       ـــ ركة أو غري ش   ــة، ش ــة أو خاص  ــــــــعام

ــ اء أو جمموعــة مــن املؤسســات املترابطــة يف شــركة أو غــري   ـمــن األقرب
ومؤسســة . سســة اســتثمار مباشــر شــركة، ويكــون قــد اســتثمر يف مؤ 

االستثمار املباشر هي شركة تابعة أو منتسبة أو فرع لشركة تعمـل يف             
ــة املســتثمر املباشــر    ــد إقام ــد غــري بل ــع   . بل ــاهيمي لتجمي واألســاس املف

إحصاءات االستثمار األجنيب املباشر قد مت حتديـده يف الطبعـة اخلامسـة             
يـة يف امليـدان االقتصـادي،       ويف التعريف املرجعي ملنظمة التعـاون والتنم      

وهــو يشــمل مفــاهيم مــن قبيــل املســتثمر املباشــر، واملصــلحة الدائمــة،   
 يف املائـة مـن حصـة        ١٠والنفوذ الكبري على اإلدارة مع ما ال يقل عـن           

 ٣٦ .املصلحة أو ما يعادهلا من حق التصويت

ــزان    ‐ ٢ ــة مـــن دليـــل ميـ ــة اخلامسـ التوســـعات يف الطبعـ
 املدفوعات

عـــامالت ميـــزان املـــدفوعات حســـب حتليـــل م ) أ ( 
 املنشأ والوجهة

إن إحصــاءات ميــزان املــدفوعات حســب املنشــأ والوجهــة  ٦٢ - ٢
مطلوبــــة لألغــــراض التحليليــــة ولرســــم السياســــة والســــتخدامها يف  

فالتحليل القطـري أو اإلقليمـي      . املفاوضات الثنائية واملتعددة األطراف   
زان املــدفوعات أم للتجــارة يف اخلــدمات ســواء ارتــبط مبعــامالت ميــ     

باالســتثمار األجــنيب املباشــر أو بالشــركات التابعــة األجنبيــة، إمنــا هــو   
ظم تصــنيف أنشــطة اإلنتــاج واألنشــطة االقتصــادية تكملــة ضــرورية لــن

وينبغي بقـدر اإلمكـان اسـتخدام أسـاس جغـرايف متماثـل يف كـل                . معاً
 ويكـون التوزيـع اجلغـرايف     . إحصاءات جمموعات اخلدمات ذات الصلة    

ملعامالت اخلـدمات يف ميـزان املـدفوعات للبلـد الـذي يقـيم فيـه مقـدم                  
 .اخلدمة أو متلقيها

 خلدمات ميزان املدفوعات املوسع التصنيف )ب( 
 علــى أســاس الــدليلكر هــذا التصــنيف مــن أجــل ـُلقــد ابتــ ٦٣ - ٢

فهو نظام فرعي جمـزأ مـن       . اخلربة املكتسبة من تنفيذ التصنيف املشترك     
ويـبني املرفـق الثـاين العالقـة بـني          . ت يف الطبعة اخلامسة   تصنيف اخلدما 

خلــدمات ميــزان املــدفوعات وتصــنيف اخلــدمات يف   املوســع التصــنيف
وتـرد  . الطبعة اخلامسة من دليل ميزان املدفوعات، والتصنيف املشـترك        

 واإلصدار ،ع مطابقة تربط بني التصنيف املوسيف املرفق الثالث جداول
املركزي للمنتجـات، وبـذا فهـو يقـدم تفاصـيل           من التصنيف    ،٠ – ١

________ 
شر، انظـر  لالطالع على مزيد من التفاصيل عن مفاهيم وتعاريف االستثمار املبا  ٣٦
 .٧اإلطار 

لة إحصائية ضـرورية وإن كانـت جزئيـة بـني اإلنتـاج احمللـي         ِص و ،أكثر
وتتطلــب احلاجـــة إىل تقــارب يف تصـــنيفات   . والتجــارة يف اخلـــدمات 

 مـن أعمـال   املنتجات يف الصـناعة والتجـارة، ألغـراض املقارنـة، مزيـداً          
 املوسـع   نات اهليكلية للتصـنيف   التطوير للمواءمة بشكل أوثق بني املكو     

   عد التطـابق املـبني يف املرفـق الثالـث          والتصنيف املركزي للمنتجات، وي
ــات التصــنيف      ــف فئ ــذا االجتــاه، توضــح تعري ــة يف ه  خطــوة أوىل هام

. لة يف التصــنيف املركــزيعــن طريــق اســتعمال الفئــات املفصــ املوســع 
 املوســع فوكمــا هــو مــبني يف الفصــل الثالــث فــإن تصــنيفات التصــني  

تشمل الفئات األساسـية املماثلـة للمكونـات الرئيسـية القياسـية األحـد              
عشر للخدمات يف الطبعة اخلامسة فضالً عن التفاصيل األخرى املتفقة          

ــة اخلامســة  ــنظم الترميــز ألغــراض      . والطبع ــزز التوافــق بتوحيــد ل ويتع
 .التحديد واإلبالغ

ــة    ‐ ٣ ــة األجنبيـ ــركات التابعـ ــارة الشـ ــاءات جتـ يف إحصـ
 اخلدمات

 يف اخلــارج لتقــدمي خــدمات تنشـأ الشــركات التابعــة غالبــاً  ٦٤ - ٢
ويف هـذا الـدليل، واتباعـاً       . تتطلب صلة وثيقة بـني املتعهـد واملسـتهلك        

لتغطية االتفاق العام بشأن التجـارة يف اخلـدمات، فـإن املبيعـات احملليـة               
وليـة  التجـارة الد  ”من الشركات التابعة األجنبية مشـمولة يف مصـطلح          

ومــع هــذا فــألن الشــركات التابعــة األجنبيــة كيانــات   . “يف اخلــدمات
ــدان يف    ــذه البلـ ــا يف هـ ــة يف بلـــدها املضـــيف، ال تســـجل مبيعاـ مقيمـ

 باملعـامالت بـني املقـيمني       حسابات ميزان املدفوعات الـيت ال تتعلـق إالَّ        
 .وغري املقيمني

٦٥ - ٢  يـة  ممت إحصاءات جتارة الشـركات التابعـة األجنب       وقد ص
وفضالً عـن ذلـك تشـمل       . يف اخلدمات للحصول على تلك املعلومات     

إحصاءات هذه الشركات طائفة مـن املؤشـرات اإلحصـائية األخـرى،            
كــي يتســىن تقيــيم شــىت جوانــب ظــاهرة العوملــة ورصــد طريقــة إمــداد  
الوجــود التجــاري يف ســياقات خمتلفــة كــاليت تتعلــق بالتجــارة والنــاتج   

 .احمللي والعمالة
ــواردة يف إحصــاءات     ) أ (  ــاهيم والتصــنيفات ال املف

 جتارة الشركات التابعة األجنبية يف اخلدمات
 تقيس إحصاءات جتـارة الشـركات التابعـة األجنبيـة يف           ٦٦ - ٢

 اخلـدمات   ديبالنسـبة ملـور    اخلـارج    الوجود التجاري يف  اخلدمات  
من خالل الشركات التابعة يف األسواق األجنبية ولذا فهي وثيقـة           

شار يف العادة إىل    وي. ة بإحصاءات االستثمار األجنيب املباشر    الصل
البيانــات عــن أنشــطة الشــركات التابعــة األجنبيــة صــاحبة امللكيــة  

، أمـا املتعلقـة     داخلـة الغالبة، يف بلد التجميع علـى أـا إحصـاءات           
بالشــركات التابعــة األجنبيــة صــاحبة امللكيــة الغالبــة يف اقتصــاد       

ــع واملنشــأة يف  فيشــار إليهــا علــى أــا إحصــاءات   خلــارج  االتجمي
 وتشمل إحصـاءات جتـارة الشـركات التابعـة األجنبيـة يف          . خارجة



 

١٧ 
 

ض أو كـل    ـمل بعـ  ـــ رات ميكـن أن تش    ــة من املتغي  ـطائفات  ــاخلدم
 والقيمة  ،أو الناتج، والعمالة  /و) حجم التجارة (املبيعات  : ما يلي 
، وعــدد  والصــادرات والــواردات مــن الســلع واخلــدمات ،املضــافة

 ومتويـل   ، وفـائض التشـغيل    ، وصـايف القيمـة    ،الشركات، واألصول 
ــدخل، ونفقــات البحــث     رأس املــال الثابــت اإلمجــايل، وضــريبة ال

 واجلوانـب األخـرى احملتملـة الـيت         ،والتطوير، وتعويضات املوظفني  
 .م رامسي السياسات

ومن الناحيـة املثاليـة ميكـن وصـف مـتغريات إحصـاءات              ٦٧ - ٢
ــة علــى أســاس األنشــطة الصــناعية   جتــارة الشــ ركات التابعــة األجنبي

فالبيانـات علـى    . نتجـت وبيعـت   للمنتجني أو أنواع املنتجات الـيت أُ      
  د األنواع املعينـة مـن اخلـدمات املقدمـة بطريقـة            أساس املنتجات حتد

ــها فــوراً    بالبيانــات عــن الوجــود التجــاري لإلمــداد، وميكــن مقارنت
بيد . ارة بني املقيمني وغري املقيمني    اخلدمات املقدمة عن طريق التج    

أن بعــض مــتغريات هــذه اإلحصــاءات، وعلــى ســبيل املثــال، القيمــة 
كــذلك . املضــافة والعمالــة، يتعــذر إخضــاعها لتصــنيف للمنتجــات  

    عد يف بعض البلدان باعتبارها جمموعـة       ميكن هلذه اإلحصاءات، أن ت
  فرعيـــة مـــن الشـــركات احملليـــة أو باعتبارهـــا إحصـــاءات أخـــرى      

مث إنـــه مـــن املمكـــن، لـــبعض  .  علـــى أســـاس نشـــاطال تصـــنف إالَّ
نظـــر إىل البيانـــات مقترنـــة بالبيانـــات عـــن أرصـــدة األغـــراض، أن ي

ــدفقات االســتثمار األجــنيب املباشــر، الــيت تصــنف عــادة حســب      وت
 .النشاط وليس حسب املنتجات

 بــأن تصــنف مــتغريات إحصــاءات  الــدليلومــن مث يوصــي  ٦٨ - ٢
التابعة األجنبية حسب النشاط وفقاً لفئات الشركات       جتارة الشركات   

د، وجمموعـة   األجنبية التابعة حسـب التصـنيف الصـناعي الـدويل املوحـ           
 واملرفـق   ،انظـر الفصـل الرابـع أدنـاه       (فئات مستقاة مـن هـذا التصـنيف         

وتشمل فئات الشركات التابعة األجنبية كل أنواع األنشـطة،         ). الرابع
مت هـذه الفئـات لتقـدمي أفضـل صـلة        موقـد صـ   . مبا فيها إنتـاج السـلع     

خلـدمات ميـزان املـدفوعات كـي تتيسـر بقـدر             املوسع   ممكنة بالتصنيف 
انظر املرفق الرابع بشأن الصـلة      (اإلمكان مقارنة جمموعيت اإلحصاءات     

ــدويل والتصــنيف املوســ    ــني التصــنيف الصــناعي ال ــيح أســاس  ). عب ويت
مات يف ســياق أنشــطة العــرض هــذا النظــر إىل أنشــطة مؤسســات اخلــد

وعـالوة علـى هـذا فحيـث يتيسـر تصـنيف مسـتعرض              . كل الشركات 
حســب املنتجــات فإنــه يــوفر إطــاراً لبيــان اخلــدمات املنتجــة باعتبارهــا  

 .جة للسلع ملؤسسات مصنفة على أا منِت ثانوياًنشاطاً

إحصــاءات جتــارة الشــركات التابعــة األجنبيــة    )ب( 
 ية األخرىطر اإلحصائيف اخلدمات، واُأل

ــوخى يف الــدليل، متفقــة       ٦٩ - ٢ ــذه اإلحصــاءات، وفــق املت إن ه
فهــي تــدخل يف النطــاق الكلــي لنظــام     . واُألطــر اإلحصــائية القائمــة  
 وتراعـــي قواعـــد الطبعـــة اخلامســـة ،١٩٩٣احلســـابات القوميـــة لعـــام 

. والتعريف املرجعي لالستثمار األجنيب املباشر، بالنسبة هلذا االسـتثمار        
 ،٠ – ١التصـــنيف املركـــزي للمنتجـــات، اإلصـــدار    وهـــي تراعـــي  

ــدويل املوســ   ــيح والتصــنيف ال  بالنســبة لتصــنيف املنتجــات   ،٣ع، التنق
 بالنسـبة   ،٣واألنشطة، وتراعي معايري منظمـة العمـل الدوليـة، التنقـيح            

ملتغريات العمالة، وجرى تعريفها بطريقة تتفق واملعايري املتوقع تعريفهـا       
مة التعاون والتنمية يف امليـدان االقتصـادي بشـأن         يف الدليل املقترح ملنظ   

مؤشـرات العوملـة االقتصـادية بالنسـبة لقيـاس نشـاط الشـركات التابعـة         
وتضـم إحصـاءات جتـارة الشـركات التابعـة األجنبيـة أنشـطة              . األجنبية

الشــركات التابعــة ذات امللكيــة الغالبــة لألجانــب الــيت تشــكل جمموعــة 
سـات االسـتثمار املباشـر وتشـمل      فرعية من املؤسسات يف سـجل مؤس      

 .تشكيلة كبرية من املؤشرات عن عملياا احمللية واألجنبية
٧٠ - ٢ ــة لعــام   ويعــر  مشــروع ١٩٩٣ف نظــام احلســابات القومي

ــه   ــة أو غــري ذي   ”االســتثمار املباشــر بأن مشــروع ذو شخصــية اعتباري
ة  يف املائـ   ١٠شخصية اعتبارية ميلك فيه مستثمر مقيم يف اقتصاد آخـر           

بالنسبة ملشروع ذي   (أو أكثر من األسهم العادية أو حقوق التصويت         
بالنســبة ملشــروع غــري ذي   (أو مــا يعــادل ذلــك   ) شخصــية اعتباريــة 
فة ومشاريع االستثمار املباشر تشمل الكيانات املعر). شخصية اعتبارية

)  يف املائـة   ٥٠حيث ميلـك املسـتثمر أكثـر مـن          (بوصفها كيانات تابعة    
 أو فروعـــاً)  يف املائـــة أو أقـــل٥٠ميلـــك فيهـــا املســـتثمر (أو مشـــاركة 

ملشــاريع غــري ذوات شخصــية اعتباريــة مملوكــة بالكامــل أو بصــورة       
ــا املســتثمر بصــورة مباشــرة أو غــري مباشــرة     ــام  (“مشــتركة ميلكه نظ

للسـيطرة   اخلاضـعة  واملشـاريع ). ١٥٢-١٤احلسابات القومية، الفقـرة   
ســابات القوميــة تشــمل املشــاريع  األجنبيــة، وفــق تعريفهــا يف نظــام احل 

ــة والفــروع  ــاركة قــد تــ    ،التابع ســتبعد درج أو ت ولكــن املشــاريع املش
 .حسب التقدير الكمي للسيطرة األجنبية

وتتعلـــق إحصـــاءات جتـــارة الشـــركات التابعـــة األجنبيـــة،   ٧١ - ٢
حسب وصفها يف الفصـل الرابـع أدنـاه بالشـركات التابعـة أو الفـروع                

 ، ولكنها قد تشمل أيضا    )ر املباشر  كليهما للمستثم  وامللكية الغالبة يف  (
 املعلومات التكميلية عن الشركات املنتسبة الـيت يـرى أـا ختضـع فعـالً             

وهياكل امللكية يف عـامل الواقـع ميكـن أن تكـون يف             . للسيطرة األجنبية 
غاية التعقيد، وقد ال تتالءم بشكل سلس مع هذه الفئات، فضـالً عـن              

اريــة الفعليــة قــد تكــون أو ال تكــون هلــا صــلة مــع  أن املســؤوليات اإلد
ولئن كان الفصـل الرابـع ال يشـمل         . اهليكل القانوين الرمسي للمؤسسة   

كل حالة ممكنة، فهو يوفر التوجيه العملي لتحديد التغطيـة اإلحصـائية            
ويزمع معاجلة هذه القضايا مبزيـد مـن        . (يف ظل هياكل امللكية املختلفة    
رات العوملـة، ملنظمـة التعـاون والتنميـة يف          الشمول من أجل دليل مؤشـ     

 ).امليدان االقتصادي

 طالنهج املبس: املعاجلة اإلحصائية لطرائق اإلمداد ‐ ٤
ــام بشــأن     ٧٢ - ٢ ــة لالتفــاق الع ــق اإلمــداد مســألة مركزي إن طرائ

 وهي حمددة يف أول مادة من مواد االتفاق وهي          . اخلدمات التجارة يف 
لتزامــات البلــدان األعضــاء يف منظمــة    األســاس الــذي جتــدول عليــه ا   

م ألول مــرة طرائــق اإلمــداد يف الســياق  يقــدوالــدليل. التجــارة العامليــة
 .اإلحصائي
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بيد أن املعاجلة اإلحصائية الشـاملة لطرائـق اإلمـداد الـيت             ٧٣ - ٢
تعكس بالكامل التعريف القانوين لالتفاق العام وسائر مواده ختـرج          

لـن يكفـل ـج كهـذا التسـاوق مـع            ولكـن   . الـدليل عن نطـاق هـذا      
 ميـــزان الـــنظم اإلحصـــائية الدوليـــة، كالطبعـــة اخلامســـة مـــن دليـــل 

ــدفوعات ــام   ،املـ ــة لعـ ــابات القوميـ ــام احلسـ ــوف ١٩٩٣ ونظـ ، وسـ
 .يتطلب موارد باهظة لتنفيذه

 الدليل إىل األحكام القانونية لالتفاق العام يقترح        واستناداً ٧٤ - ٢
ـــ  ــاً مبس ــارة يف  طاً إزاءكتقريـــب أول، جـ ــائي للتجـ ــع اإلحصـ  التوزيـ

اخلدمات لطرائق اإلمداد اليت تنفذ يف السياق اإلحصائي وتتمشـى مـع            
 .املعايري اإلحصائية الدولية

 طةاملعايري اإلحصائية املبس ) أ ( 
 توزيع معامالت اخلدمات على طرائق      الدليللكي يتيح    ٧٥ - ٢

يهـا مسـتقاة    اإلمداد بأسلوب منـهجي فهـو يقتـرح معـايري ال لـبس ف             
ــام بشــأن التجــارة يف اخلــدمات     ــاريف االتفــاق الع م ويســلِّ. مــن تع

 خطوة أوىل يف عملية التقييم وأن        بأن هذا التوزيع ما هو إالَّ      الدليل
احلاجة ستدعو إىل مزيد مـن البحـث واملعلومـات العمليـة لتصـحيح             

طة إىل االعتبــارات وتســتند هــذه املعــايري املبســ . وتنقــيح التقــديرات
 :تاليةال

ــاً   ) أ ( ــداًبقــدر مــا تكــون الشــركات التابعــة تقريب   جي
لكيانــات الوجــود التجــاري، تــوفر إحصــاءات جتــارة الشــركات   

 .٣التابعة األجنبية معلومات اخلدمات املقدمة بالطريقة 
ــيمني وغــري     )ب( ــني املق ــامالت اخلــدمات ب تشــمل مع

  ميــزان املــدفوعات املقــيمني، علــى النحــو املــدرج يف حســابات    
ا ًء وجـز ٢ والطريقة  ١املوصوفة يف نظام الطبعة اخلامسة، الطريقة       

 . بصورة عامة٣٧ ،٤من الطريقة 
 ولذا فمن املمكن استقاء الكثري من املعلومات عن معـامالت          ٧٦ - ٢

ــاءات الطبعـــة اخلـــدمات  ــة حســـب طرائـــق اإلمـــداد، مـــن إحصـ  اخلامسـ
 لـإلدارة  ٤قـة  غـري أن الطري  . وإحصاءات جتارة الشركات التابعة األجنبيـة     

ــرة   ــاوز فكـ ــامالت”تتجـ ــدماتمعـ ــة “ اخلـ ــواردة يف الطبعـ ــة  الـ  اخلامسـ
فمـن الضـروري االعتمـاد علــى    . وإحصـاءات الشـركات التابعـة األجنبيــة   

وإحصاءات الشركات التابعة األجنبية     اخلامسة   بيانات تكميلية من الطبعة   
ومن نظم إحصائية أخرى كإحصاءات اهلجرة وسوق العمل، كي تكون       

 .٤صورة أوضح عن الطريقة ال

________ 
يوجد مع هذا بعض القصور يف استيعاب كيانات الوجود التجـاري يف الشـركات          ٣٧

 ٢ و ١عة اخلامسـة والطرائـق   ـــ ات يف الطبـــ ية أو يف التطابق بني معامالت اخلدم    ــالتابعة األجنب 
 حتديــد وعلــى ســبيل املثــال فهــذا القصــور يتعلــق مبعــايري امللكيــة األجنبيــة املســتخدمة يف  . ٤و 

الشركات التابعة األجنبية ويف معايري اإلقامة، اليت هي أساس النظم اإلحصائية، بينمـا ال تقـوم                
وتـرد مناقشـــة هلـذا      . األحكام القانونية يف االتفاق العام علـى أسـاس هـذه املعـايري اإلحصـــائية              

 القصــور مبزيد من التفصــيل يف الفصـلني الثالث والرابع أدناه

ــايري اإلحصــائية املبســطة إىل    ٧٧ - ٢ ــع اإلقليمــي وتســتند املع  املوق
تند ــــــ  كمـا تس   دمة،ـــ  اخل وقت تقدمي ) وردتهلك وامل ــاملس(عاملني  ــللمت
عيني ــــ خاص طبي ـــ أش”ة أي   ـــ سة جتاري ـــ فرد أو مؤس   (وردوع امل ــإىل ن 

لنتيجة واحدة مثـل تعريـف االتفـاق        وا).  يف االتفاق العام   “أو معنويني 
العام يف معظم احلاالت، بينما تقدم أيضاً توجيهات واضحة للحاالت          

ومع هذا ينبغي التشديد على أن توجيهات    . اليت متثل صعوبات خاصة   
ع اإلحصاءات حسب طرائق اإلمداد ليسـت مبينـة         ــأن جتمي ــ بش الدليل
ــراض إحصإالَّ ـــ ألغـ ـــائية وال تتضــ ــمن أي تفســ ــام  ـــ ــانوين ألحكـ ري قـ

ذه املعـايري يف    ـــ رد ه ـــ وت. اتـــ ارة يف اخلدم  ــأن التج ــام بش ــاالتفاق الع 
قة لإلمـداد بشـكل     ــح كل طري  ــافة إىل ذلك توض   ــوباإلض. ١كل  ـالش

 .٢أدق يف الشكل 
وهذه املعايري اإلحصائية لتوزيـع طرائـق اإلمـداد تسـتكمل            ٧٨ - ٢

 .د مناقشتها أدناهبعد ذلك بقواعد التبسيط اليت تر

 حســب طرائــق  ميــزان املــدفوعاتإحصــاءات )ب( 
 اإلمداد

تتوافق معامالت خدمات ميزان املدفوعات عموماً مع الطريقة         ٧٩ - ٢
ــة ١ ــة  ٢ والطريق ــزان   . ٤ وجــزء مــن الطريق ــة خــدمات مي ومــع ذلــك ففئ

وفضـالً عـن    . املدفوعات تشمل بوجه عام معامالت تتوافق مع عدة طرائـق         
ورغبة يف . استخدام عدة طرائق لإلمداد ملعاملة اخلدمات الواحدةهذا ميكن 

تيسري حتليل وجتميع معامالت اخلدمات بني املقيمني وغري املقـيمني حسـب            
 . استخدام قاعدتني للتبسيطالدليلطرائق اإلمداد يقترح 

ي أنه ال يوصـي بتحديـد منفصـل للطرائـق الـيت            ــ ه ،األوىل ٨٠ - ٢
ومـن مث فـإذا     . اً يف فئة معينة من فئات اخلـدمات       يرى أا هامشية نسبي   

كــان القســم األكــرب مــن فئــة خــدمات معينــة يوافــق اخلــدمات املقدمــة  
بواحدة من الطرائق فيمكن إسناد هذه الطريقة بالكامل لفئة اخلدمات          

وعلى سبيل املثال، فإن خـدمات االتصـاالت تسـند إىل اإلمـداد             . تلك
ــة (عــرب احلــدود   م املعــامالت بــني املقــيمني وغــري   ألن معظــ) ١الطريق

ووفق هذه املنهجية تسند فئة اخلـدمات  . املقيمني تكون عابرة للحدود  
 .املعنية عادة إىل طريقة واحدة أو طريقتني لإلمداد

والقاعدة الثانية هي أن مثة حاالت تشمل معامالت خدمة  ٨١ - ٢
صـمم  ميزان املدفوعات فيها عدة طرائق لإلمداد، كما حيدث عنـدما ي          

 من خـالل وصـلة اتصـاالت،        ه ويقدم أحد املهندسني مشروعاً تشييدياً   
ويــتعني عليــه القيــام بــبعض الزيــارات إىل بلــد املســتهلك يف مرحلــة        

ففــي تلــك احلــاالت يوصـي بأنــه إذا مل ميكــن تــوافر تقــديرات  . التنفيـذ 
للقسم الفرعي لقيمة املعاملة حسـب الطرائـق، تسـند املعاملـة إىل أهـم                

 .حيث الوقت واملوارد املرتبطة اطريقة من 
 ١مكونات خدمات ميزان املدفوعات املوافقة للطريقة  

قـــدم اخلدمـــة مـــن متعهـــد يف  عنـــدما ت١تنطبـــق الطريقـــة  ٨٢ - ٢
ــه  وهــذا هــو احلــال يف معظــم  . اخلــارج إىل مســتهلك يف أراضــي إقامت
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ــل      ــدمات النقـ ــواب خـ ــجلة يف أبـ ــدفوعات املسـ ــزان املـ ــامالت ميـ معـ
 ورسـوم الضـرائب     ، واخلدمات املاليـة   ، وخدمات التأمني  ،واملواصالت
ــراخيص ــة   . والتـ ــدخل يف الطريقـ ــيت ال تـ ــامالت الـ ــذه  ١واملعـ ــن هـ  مـ

 :املكونات تتم أساساً يف حالتني
املعــامالت الــيت تــتم بالكامــل مــن خــالل وجــود    ) أ (

واليت يفترض أا هامشية يف هـذه       ) ٤الطريقة  (أشخاص طبيعيني   
 املكونات؛
كـــأن  (٤ و ١عـــامالت الـــيت تـــتم بـــالطريقتني امل )ب(

يســافر وكيــل التــأمني ملناقشــة شــروط العقــد، يف حــني أن معظــم  
  ويف تلـك احلـاالت     ). نتج يف بلد شـركة التـأمني      خدمات التأمني ت

 .١قد يبدو من املعقول أن تنسب املعاملة إىل الطريقة 
 نســب املكونــات حســب الطبعــة  وهكــذا ففــي تطبيــق النــهج املبســط ت

 .١اخلامسة املشار إليها أعاله إىل الطريقة 
 مكونات خدمات ميزان املدفوعات اليت تنسب 

 ٤ و ١للطريقتني 
 أيضـــاً علـــى جـــزء مـــن املعـــامالت يف ١تنطبـــق الطريقـــة  ٨٣ - ٢

ــدمات احلاســـوب واملعلومـــات  ــال  ،خـ ــدمات األعمـ ــا مـــن خـ  وغريهـ
أن هــذه غــري .  والترفيهيــة، والثقافيــة، واخلــدمات الشخصــية،التجاريــة

 حيـث  ٤قة إلحصاءات الطريقة  املكونات تشمل أيضاً املعامالت املوافِ    
وبالنســبة هلــذه املكونــات فيلــزم . يســافر املتعهــد إىل أراضــي املســتهلك

إجراء املزيد من التحليل واحلصول على معلومات عملية لتتسىن معرفة      
 رفـة موقـع   معوبوجه عـام ف   . كيفية حتديدها أو تقييمها بصورة منفصلة     

املتعهد وقت تقدمي املعامالت الرئيسية أمر حاسـم يف التقيـيم الصـحيح       
 . تلك ميزان املدفوعات من مكونات٤ و ١لنصيب الطريقتني 

 ٢ والطريقة  ميزان املدفوعاتمكونات
٨٤ - ٢ االسـتهالك  أي   ٢نسب فئة السفر بوجه عام إىل الطريقة        ت 

ت الــيت تقــدم   مــع أــا ال حتــدد فئــة كــل أنــواع اخلــدما      يف اخلــارج
. ٢فيلزم إجراء تنقيحات أخـرى لتحسـني قيـاس الطريقـة            . للمسافرين

ــتريها       ــلع يشـ ــتبعاد أي سـ ــديل السـ ــراء تعـ ــزم إجـ ــة يلـ ــفة خاصـ وبصـ
خلدمات ميزان   املوسع   ومثة بند تذكريي وارد يف التصنيف     . املسافرون

 .املدفوعات هلذا الغرض
ات  خـدمات اإلصـالح واخلـدم      ٢كذلك تشـمل الطريقـة       ٨٥ - ٢

ــة ــة الداعم ــد  واملعاون ــيت تق ــة  ال ــوانئ األجنبي ــاقلني يف امل ــع أن . م للن وم
 فاخلدمات الداعمة  يف الطبعة اخلامسة     السلع واردة ضمن    اإلصالحات

 .النقلمشمولة يف واملعاونة 

  ،٣ الطريقة ،ميزان املدفوعات: استثناء
 املعامالت يف خدمات التشييد

ة نسـبة معـامالت ميـزان       بينت الفقـرات السـابقة كيفيـ       ٨٦ - ٢
ــرق   ــدفوعات إىل الطــ ــاري  . ٤ و ٢ و ١املــ ــود التجــ ــا الوجــ أمــ

فيتعلق يف معظمه باملبيعات احمللية مـن الشـركات التابعـة           ) ٣الطريقة  (
 علــى النحــو املوصــوف يف    ،)أي املعــامالت بــني املقــيمني   (األجنبيــة 

 .إحصاءات جتارة الشركات التابعة األجنبية يف اخلدمات
 أن مثة حاالت ال يعترب الوجود التجاري فيها مقيماً يف بيد ٨٧ - ٢

ذ مكتــب مــوقعي غــري حمــدود مشــروع تشــييد  بلــد املضــيف كــأن ينفّــ
فاخلدمات اليت يقدمها يف البلـد املضـيف هـذا النـوع مـن              . ألجل قصري 

الوجود التجاري هي معامالت بني مقيمني وغري مقـيمني وتسـجل يف            
ــت     ــدفوعات حتـ ــزان املـ ــابات ميـ ــدمحسـ ــييدخـ ــيس يف ات التشـ ، ولـ

ويتعني اعتبار أن هذه اخلـدمات  . إحصاءات الشركات التابعة األجنبية   
ــة   ــة بالطريق ــام بشــأن   الوجــود التجــاري  ألن ،٣مقدم ــاق الع  يف االتف

ــ ــات    ـالتجـ ــن املؤسسـ ــوع مـ ــون أي نـ ــن أن يكـ ــدمات ميكـ ارة يف اخلـ
لسيطرة كيانات أجنبية، حىت ولو كانـت مقامـة          اخلاضعة   وكة أو ـاململ

 .لفترة قصرية
٨٨ - ٢   خـدمات التشـييد   ن ميـزان املـدفوعات      كذلك يشمل مكو 

ــة    ــن الطريقـ ــئة عـ ــامالت الناشـ ــدوره، املعـ ــود األشـــخاص – ٤بـ  وجـ
ــيني ــة   . الطبيع ــامالت الطريق ــت مع ــة  ٤وســواء أكان  أو مل تكــن طفيف

ــة   ــامالت الطريقـ ــبة ملعـ ــة فـــذلك يتوقـــف علـــى  ٣بالنسـ ــذه الفئـ  يف هـ
 .خصائص بلد التجميع

 ٤ ميزان املدفوعات والطريقة مكونات
ــابقة أن بعــــض املعــــامالت يف   ٨٩ - ٢ أوضــــحت الفقــــرات الســ

ــزان املــدفوعاتمكونــات اخلــدمات يف الطبعــة اخلامســة مــن دليــل     مي
وفضالً عن هذا قد تتـوافر معلومـات تكميليـة          . ٤منتسب إىل الطريقة    
 يف  اإليـرادات  يف   تعويضات املوظفني  من مكون    ٤عن نشاط اموعة    

 .لطبعة اخلامسةا
ـــوتش ٩٠ - ٢ ـــتعويضمل ــ ـــ الدخات املـــوظفنيــ ـــل علـــى هيــ ئة ــ
ور أو مرتبات وأي تعويضات أخرى يتلقاها أفراد غـري مقـيمني            ـــأج
ي    أو خدمات، مبـا يف     / و لعاًــــتج س ـنستخدمون يف مؤسسات مقيمة ت

  نــتج اخلــدمات ذلــك التصــنيع والزراعــة، وكــذلك الصــناعات الــيت ت
ــة    ول. أساســاً ــة ذات الصــلة عــن الطريق ــوفري املعلومــات التكميلي  ٤ت

شـجع علــى حتديــد اجلــزء املتعلــق بتعويضــات املــوظفني الناشــئ عــن  ي
 .إنتاج السلع
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 املعايري اإلحصائية: طرائق اإلمداد األربع - ١الشكل 
 ااالت اإلحصائية الرئيسية طريقة اإلمداد أراضي وجود املتعاملني

  ميزان املدفوعاتمن دليل اخلامسة الطبعة ارجخلا االستهالك يف – ٢الطريقة   اإلقامةاملستهلك خارج أراضي
   :املستهلك يف مقر إقامته

ميزان املدفوعاتمن دليل اخلامسة الطبعة إمداد عرب احلدود – ١الطريقة  د خارج أراضي املستهلكاملور  
د يف أراضي املستهلكاملور:   
إحصاءات جتارة الشركات التابعـة األجنبيـة        الوجود التجاري – ٣الطريقة  التجاريعن طريق الوجود  )أ(

 )فاتس( اخلدمات يف
 )أ( غريها/امسةخلا الطبعة وجود أشخاص طبيعيني  – ٤الطريقة  عن طريق وجود أشخاص طبيعيني  )ب(

 
 

   خارج   
  أراضي اإلقامة  

 داخل أراضي 
 إلقامةا 

 دوجو داخل  
 جتاري املستهلكأراضي   

 وجود أشخاص خارج أراضي 
 طبيعيني  املستهلك 

 

 
 .ة يف املرفق األولوهي معاجلَ.  كإحصاءات اهلجرة والعمالة، ليست جزًءا من اإلطار اإلحصائي احملدد يف صلب الدليل“األخرى”ااالت اإلحصائية  )أ(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:موقع املستهلك

اإلمداد عن :دموقع املور
:طريق

: ٣الطريقة 
إحصاءات جتارة 
الشركات التابعة 

 األجنبية

:٢الطريقة
الطبعة اخلامسة

: ١الطريقة 
الطبعة اخلامسة

:٤الطريقة
 خالف ذلك/الطبعة اخلامسة
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 ادنظرة توليفية لطرائق اإلمد - ٢الشكل 

 البلد باء  البلد ألف 
 معامالت اخلدمات: ١الطريقة 

 اخلدمة تعرب احلدود  

 اتخلدمامعامالت : ٢الطريقة 
 توريد  خلارجااملستهلك يذهب إىل  
 اخلدمة   

 معامالت اخلدمات: ٣الطريقة 
 استثمار مباشر يف البلد ألف توريد 
 اخلدمة 

 معامالت اخلدمات: ٤الطريقة 
 مهنة حرة تنتقل إىل البلد ألف توريد 
 أو موظف ترسله الشركة من باء اخلدمة 

 العمالة: ٤الطريقة 
 عمالة مؤقتة 

 
 
 
 

إحصــاءات جتــارة الشــركات التابعــة األجنبيــة    )ج( 
 يف اخلدمات، وطرائق اإلمداد

  اخلدمات،إحصاءات جتارة الشركات التابعة األجنبية يف
 د التجاريوالوجو

لقــد أوجــد االتفــاق العــام بشــأن التجــارة يف اخلــدمات،  ٩١ - ٢
بإدراجـــه الوجـــود التجـــاري علـــى أنـــه طريقـــة إمـــداد، حاجـــة إىل  

. معلومات عن الشـركات التابعـة األجنبيـة يف االقتصـادات املضـيفة            
وقد خيتار موردو اخلدمات إقامة شركات تابعة أجنبية وسـيلة لبيـع            

 ١ األجنبيـة، بـديالً عـن الصـادرات بالطريقـة            واقـخدمام يف األس  
وعلـى أسـاس أن هـذه املبيعـات قـد حتـل إىل حـد مـا           . أو تكملة هلـا   

 ينظر إىل املبيعـات احملليـة     الدليلحمل الصادرات العابرة للحدود فإن      
               ـا املؤشـر اإلحصـائي األويل من الشـركات التابعـة األجنبيـة علـى أ

 .٣للطريقة 
ت جتــارة الشــركات التابعــة األجنبيــة يف  وختتلــف إحصــاءا ٩٢ - ٢

ــدليلاخلــدمات، حســب توصــية    ــام بشــأن    ال ــاق الع ــة االتف ــن تغطي  ع
 : التجارة يف اخلدمات، من الناحيتني التاليتني

ــة    ) أ ( ــيطرة وامللكيـ ــري إىل السـ ــام يشـ ــاق العـ أن االتفـ
 الغالبة، بينما تسـتخدم اإلحصـاءات أساسـاً امللكيـة الغالبـة معيـاراً           

 لإلدراج؛ 
وأن االتفاق العام يشمل منتجات اخلدمات بينما        )ب(

 .اإلحصاءات تستند أساساً إىل األنشطة

املستهلك من ألف

املستهلك من ألف

 الشركة األجنبية
 التابعة

املستهلك من ألف

املستهلك من ألف

شخص طبيعي املستهلك من ألف

داملور 

داملور 

شخص طبيعي   شركة خدمات

شخص طبيعي

 الشركة
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 إحصاءات جتارة الشركات التابعة األجنبية، 
 ووجود األشخاص الطبيعيني

إن اســـتخدام مـــوظفني غـــري مقـــيمني يف الشـــركات التابعـــة  ٩٣ - ٢
ــة ــة    ،األجنبي ــق بصــفة خاصــة بالطريق ــة فر ،٤ يتعل ــن   بوصــفهم فئ ــة م عي

. األشخاص الطبيعيني اليت يشار إليها كـثرياً يف جـداول التزامـات البلـدان              
ــة       ــة يف الشــركات التابع ــة األجنبي ــن العمال ــة ع ــات الكمي وتصــبح املعلوم

 تفصيالً آخر الدليلوال يقترح . ٤ يف الطريقة اإليراداألجنبية مؤشراً لبعد 
ام عـن   ـاق العـ  ـدأ االتفـ   ألن مبـ   ،بني العمالة الدائمـة والعمالـة ألجـل قصـري         

 وهي تكون علـى العمـوم       ، خيتلف فيما بني البلدان    “الة غري املقيمة  ـالعم”
لفترة أطول بكثري من قاعدة العام الواحد املوصى ا يف النظم اإلحصـائية             

 ). أعاله٢١ – ٢  و٢٠ – ٢انظر الفقرتني (ذات الصلة 
 ٤قة املشاكل اخلاصة يف املعاجلة اإلحصائية للطري ) د ( 

م عـن طريـق وجـود        اليت تقـد   ٤تشكل خدمات الطريقة     ٩٤ - ٢
 مشاكل قياس خاصة ال ميكن حلها متاماً يف نطاق ،أشخاص طبيعيني

.  واالتفـاق العـام بشـأن التجـارة يف اخلـدمات           ،إطار الطبعة اخلامسـة   
ــرابط بــني أي إطــار    ،وعــالوة علــى ذلــك   ال ميكــن بســهولة إجيــاد ت

 يف االتفـــاق العـــام غـــري ٤لطريقـــة إحصـــائي موجـــود واجلـــزء مـــن ا
. املشــمول يف مفهــوم التجــارة يف اخلــدمات حســب الطبعــة اخلامســة 

فحركة األشخاص الطبيعـيني ذات الصـلة بالتجـارة أظهـرت احلاجـة             
  ولئن كانـت تلـك   . جمع على أساس مفاهيمي جديد  إىل معلومات ت

 لتقدمي خدمات يف التجارة     ٤ظاهرة ليست جديدة فمفهوم الطريقة      
فهــوم جديــد؛ وحيتــاج أوالً إىل حتديــد مث إىل وضــع إطــار إحصــائي م

ويف ذلــك الصــدد، يبــدأ املرفــق األول عمليــة إنشــاء  . جديــد لقياســه
فهــو يســتعرض اُألطــر اإلحصــائية القائمــة ذات الصــلة . ذلــك النظــام

كي يتسـىن حتديـد اجلوانـب املفيـدة الـيت ميكـن أن تـوفر يف املسـتقبل                   
 .٤بالطريقة مقاييس مناسبة للخدمات 

واالتفاق العـام بشـأن التجـارة يف اخلـدمات واضـح يف أن               ٩٥ - ٢
ولـو أنـه    .  يشري إىل الوجود غـري املقـيم       “الوجود”تخدامه ملصطلح   ـاس

 فالبلـدان عـادة حتـدده       “لغـري املقـيمني   ”ال يوجد يف أي مكان تعريف       
 اً تتعلـق بقطاعـات    ـزامات أيضـ  ـومثـة التـ   . ة أعوام ـبأنه بني عامني ومخس   

أمـا التفسـري اإلحصـائي للمقـيم فهـو          . أو مهن معينة وهي ليست عامة     
وهـذا حيـدد عـادة      . أنه فرد له مركز ملصلحة اقتصادية يف اقتصاد معني        

 .بأنه فرد يقيم، أو يزمع اإلقامة، لعام أو أكثر يف اقتصاد ما
م مباشـرة مـن شـخص       قـد  ميكن أن ت   ٤وخدمات الطريقة    ٩٦ - ٢

اخلــارج أو مــن مــوظفني يف اخلــارج ترســلهم يعمــل حلســاب نفســه يف 
م بصــورة غــري قــد أو قــد ت–شــركات غــري مقيمــة إىل البلــد املضــيف  

د للخدمــة رة بــأن يكــون الفــرد يف اخلــارج يعمــل حلســاب مــورـــــمباش
 حسـب، وفـق إطـار الطبعـة اخلامسـة إالَّ          وال ت . مقيم يف البلـد املضـيف     

 اخلدمات املقد   مقيم إىل مسـتهلك مقـيم علـى         د غري مة مباشرة من مور 
 .أا جتارة دولية يف اخلدمات

، مبزيد من ٤وترد القضايا املتعلقة بتعريف وقياس الطريقة       ٩٧ - ٢
التفصــيل يف املرفــق األول، ولكــن تبقــى احلاجــة ملزيــد مــن البحـــث        
والتطــوير لوضــع إطــار لإلحصــاءات ميكــن اســتخدامه لقيــاس قيمــة       

 .٤اخلدمات املقدمة بالطريقة 

 التغطية اإلحصائية لطرائق اإلمداد - ١اجلدول 
 التغطية اإلحصائية الطريقة

 ١الطريقة 
 اإلمداد عرب احلدود

رسوم و ،اخلدمات املالية  و ،خدمات التأمني  و ،خدمات االتصاالت ) معظم (نقل:  ميزان املدفوعات  الطبعة اخلامسة من دليل   
اخلـدمات، و خـدمات األعمـال التجاريـة األخـرى       ، و لومـات خـدمات احلاسـوب واملع    :  وجـزء مـن    ،والتراخيص الضرائب
 الترفيهية و،الثقافية والشخصية

 ٢الطريقة 
 خلارجااالستهالك يف 

؛ واإلصـالحات للنـاقلني يف)باسـتثناء السـلع الـيت يشـتريها املسـافرون          (السـفر :  ميـزان املـدفوعات    الطبعة اخلامسـة مـن دليـل      
 )إىل الناقلني يف املوانئ األجنبية واملعاونة اخلدمات الداعمة (ات النقلخدم؛ وجزء من )السلع(املوانئ األجنبية 

 ٣الطريقة 
 الوجود التجاري

إحصـاءات هـذه التجـارة لكـل فئـة مـن فئـات الشـركات التابعـة: إحصاءات جتارة الشـركات التابعـة األجنبيـة يف اخلـدمات          
ة االقتصاديةد جلميع األنشطاألجنبية حسب التصنيف الصناعي الدويل املوح 

 خدمات التشييدجزء من :  ميزان املدفوعاتالطبعة اخلامسة من دليل 
 ٤الطريقة 
 اص الطبيعينيخوجود األش

،خدمات األعمال التجارية األخرى و،خدمات احلاسوب واملعلومات: جزء من:  ميزان املدفوعاتالطبعة اخلامسة من دليل
 خدمات التشييد و،الترفيهية و،الثقافية و،اخلدمات الشخصيةو

العمالة األجنبية يف الشركات األجنبية التابعة): معلومات تكميلية( :إحصاءات جتارة الشركات التابعة األجنبية يف اخلدمات 
 التدفقات املتعلقة بالعمل): معلومات تكميلية: ( ميزان املدفوعاتالطبعة اخلامسة من دليل 
 املرفق األولانظر : املصادر األخرى 
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 خامتة ) هـ ( 
تناولت الفقـرات السـابقة ربـط طرائـق اإلمـداد مبعـامالت              ٩٨ - ٢

اخلــدمات يف إحصــاءات الطبعــة اخلامســة مــن دليــل ميــزان املــدفوعات 
بعة معايري وإحصاءات جتارة الشركات التابعة األجنبية يف اخلدمات، مت

 :ونوقشت النقاط التالية بوجه خاص. وقواعد التبسيط
ــ ) أ ( ــة أن إحصــاءات جتــارة الشــركات   القاع دة العام

ــة      ــدم معلومــات عــن الطريق ــة يف اخلــدمات تق ــة األجنبي ، ٣التابع
.  تنــاظر طرائــق اإلمــداد األخــرى  ميــزان املــدفوعاتوإحصــاءات

   قـد   خـدمات التشـييد    ؛ن ميزان املدفوعات  واالستثناء هو أن مكو 
٣نسب إىل الطريقة يأو ي ؛٤ و ٣م بني الطريقتني قس 

ــزان املــدفوعات نســب مكووميكــن أن ت )ب( ــات مي  ؛ن
اخلـــدمات ، وخـــدمات التـــأمني، والتاصـــالتخـــدمات النقـــل وا

 ؛١ إىل الطريقة رسوم الضرائب والتراخيص، واملالية
خـدمات   ؛نات ميـزان املـدفوعات    وميكن توزيع مكو   ) ج (

ــات  ــوب واملعلومـ ــرى   ، واحلاسـ ــة األخـ ــال التجاريـ ــدمات األعمـ ، خـ
 ؛٤ و ١ بني الطريقتني الترفيهية و،الثقافيةو ،اخلدمات الشخصيةو

 ٢ن السـفر بوجـه عـام إىل الطريقـة           نسب مكو وي ) د (
 مع استبعاد إنفاق املسافرين على السلع؛

ــوفِّ ) هـ ( ــزان  وتــ ــل يف ميــ ــة بالعمــ ــدفقات املتعلقــ ر التــ
 .٤املدفوعات معلومات تكميلية عن الطريقة 

ــائ ١ويلخـــص اجلـــدول  ٩٩ - ٢ يني األساســـيني النظـــامني اإلحصـ
ــدليللُألطــر األساســية يف   ــل  ال ــزان ، ومهــا الطبعــة اخلامســة مــن دلي  مي

، وإحصاءات جتارة الشركات التابعة األجنبيـة يف اخلـدمات         املدفوعات
 .وجيمع بني املعلومات لكل طريقة إمداد

م إلحصــاءات عمليــات الشــركات ومــن شــأن إطــار معمــ ١٠٠ – ٢
بيعـات احملليـة وفقـاً لتفاصـيل النشـاط          التابعة أن يتـيح معلومـات عـن امل        

ــدويل املوحـــ   ( ــناعي الـ ــنيف الصـ ــات التصـ ــات  ) دفئـ ــيل املنتجـ وتفاصـ
وحـــني ال تتـــوافر ). خلـــدمات ميـــزان املـــدفوعات املوســـع التصـــنيف(

   سـتخدم تفاصـيل النشـاط حسـب فئـات التصـنيف            تفاصيل املنتجـات ت
  ـع   يفوقد متت مواءمة ذلـك مـع التصـن        . دالصناعي الدويل املوحاملوس 

بيد أنه ال توجد    . ألغراض تقريب منتجات األنشطة الصناعية املختلفة     
ـــني ـــاء تطابــــــة إلرسـ  ،ددي بــني التصــنيف الصــناعي الــدويل املوحــ ق نِِ

خلــدمات ميــزان املــدفوعات مــن أجــل   املوســع  والتصــنيف،٣التنقــيح 
بق فقـد يتغاضـى هـذا التطـا    . تقييم خدمات الشركات التابعـة األجنبيـة     

لالطالع على شرح (عن جوانب هامة لإلنتاج الثانوي من الصناعات 
ولن تتيسـر املقارنـة املباشـرة بـني قـيم           ). أوىف انظر حاشية املرفق الرابع    

أنواع معينة من اخلدمات اليت تقـدم إىل األسـواق األجنبيـة مـن خـالل                
ــة        ــات الشــركات التابع ــيمني يف مبيع ــري املق ــيمني وغ ــني املق التجــارة ب

 عندما يتمكن جامعو البيانات من تصنيف ناتج الشركات         جنبية إالَّ األ
 .التابعة األجنبية على أساس املنتجات

ط إزاء طرائــق ولكــي حيقــق هــذا النــهج اإلحصــائي املبســ   ١٠١ – ٢
اإلمداد أهدافه املتعلقة بالوضوح واجلدوى واحلـد األدىن مـن التكلفـة،            

. م بشأن التجـارة يف اخلـدمات     فهو ال يتقيد بشدة بأحكام االتفاق العا      
م لتــوفري املعلومــات ذات الصــلة عــن االتفــاق العــام مــع  بــل هــو مصــم

ومع ذلـك  . كفالة اجلدوى وتقليل املوارد املطلوبة للتنفيذ إىل أدىن حد 
فتطبيق هذه الطرائق يف السياق اإلحصائي، وإن كان بطريقة مبسـطة،       

ــثرية    ــوارد كـ ــرورة مـ ــب بالضـ ــد يتطلـ ــن مث مل تـــ . قـ ــيل ومـ ول لتفاصـ
، وميكـن    أولوية منخفضة نسـبياً    اإلحصاءات حسب طرائق اإلمداد إالَّ    

ــ ـــللب  ق هــدفاـذه الطرائـــب هـــاءات حســـرب تقــدمي اإلحصـــلدان أن تعت
 .أطول أجالً
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 معامالت اخلدمات بني املقيمني وغري املقيمني - ثالثاً

 مقدمة -ألف 
رة الدوليـة   يقدم هذا الفصل شرحاً مفصـالً لقيـاس التجـا          ١ - ٣

يف اخلدمات بـاملعىن التقليـدي يف ميـزان املـدفوعات للمعـامالت بـني               
وهـو يـبني املبـادئ الـيت يقـوم       . املقيمني وغـري املقـيمني يف اقتصـاد مـا         

ــك التجــارة   ــا تســجيل تل ــه   . عليه ــة وتطبيقات ــوم اإلقام ــاقش مفه وين
العمليـــة، وتقيـــيم املعـــامالت، واملبـــادئ األخـــرى املتصـــلة بتســـجيل 

ــام ــذ يصــف التصــنيف  . التاملع ــو حينئ ــع فه ــزان   املوس خلــدمات مي
املــدفوعات، ومعاجلــة املعــامالت بــني األطــراف املعنيــة، وتســجيل       

ب ـوزيع حسـ  ـه التـ  ـش فيـ  ـويناقـ . التجارة حسـب الشـريك التجـاري      
، يقــدم وصــفاً لكــل  وأخــرياً. طريقــة اإلمــداد ومعاجلــة اإلصــالحات 

رحاً أويف ـالثالـــث شـــ ويقـــدم املرفـــق . املوســـعمكـــون يف التصـــنيف
مــن خــالل عــرض تطــابق مــع    املوســع الً ملكونــات التصــنيفـتفصيــ

  .٠ - ١التصنيف املركزي للمنتجات، اإلصدار 
 مبادئ التسجيل -اء ــب

إن قيــاس مبــادئ معــامالت اخلــدمات بــني املقــيمني وغــري   ٢ - ٣
  هي نفسها احملددة يف الطبعة اخلامسة مـن دليـل          الدليلاملقيمني يف هذا    
ويــأيت . ١٩٩٣ ويف نظــام احلســابات القوميــة لعــام ،ميــزان املــدفوعات

 عــو البيانــات مــن مصــادر البيانــات  هــذا لتأكيــد جــواز أن يســتفيد جمم
، وأن جتمـــع  ميـــزان املـــدفوعاتنفســـها املتبعـــة يف جتميـــع إحصـــاءات

ــة يف اخلــدمات علــى أســاس يتفــق وأســاس     إحصــاءات التجــارة الدولي
وهــذا األمــر هـام يف كــل نظــام  .  األخـرى إحصـاءات االقتصــاد الكلــي 

ويــرد . لإلحصــاءات يف أي بلــد، وكــذلك ألغــراض االتســاق الــدويل 
وإذا اقتضـى   . أدناه وصف املبادئ األساسية اليت حتكم هذه املعـامالت        

األمر توجيهات أكثر تفصيالً فمن املمكن احلصـول عليهـا مـن الطبعـة              
 ٣٨ يــزان املــدفوعات منصــوص ومــن ،اخلامســة والــدات املرافقــة هلــا 

  ميزان املدفوعات دليل جتميع الصادرة عن صندوق النقد الدويل، ومن       
 .الصادر عن الصندوق نفسه

 مفهوم اإلقامة وتعريفها ‐ ١
مفهــوم اإلقامــة أساســي بالنســبة لقيــاس املعــامالت بــني        ٣ - ٣

مماثـل ملفهومهـا    الـدليل    ومفهوم اإلقامة يف هـذا    . املقيمني وغري املقيمني  
وهو ال يسـتند  . ١٩٩٣لطبعة اخلامسة ويف احلسابات القومية لعام يف ا 

ــلحة      ــز املصـ ــا إىل مركـ ــة وإمنـ ــايري القانونيـ ــية أو املعـ ــايري اجلنسـ إىل معـ
باإلضافة إىل أنه نظـراً إىل أن احلـدود اإلقليميـة           . االقتصادية للمتعاملني 

________ 
 . على التوايل١٩٩٥ و ١٩٩٦ العاصمة، ،واشنطن ٣٨

املعتــرف ــا ألغــراض سياســية قــد ال تكــون دائمــاً مالئمــة لألغــراض  
تصادية فإن اإلقليم االقتصادي ألي بلد يستخدم كمنطقة جغرافية         االق

وتكـون الوحـدة املؤسسـية هـي وحـدة          . له ينطبق عليها مفهوم اإلقامة    
مقيمة يف بلد أو اقتصاد عندما يكـون هلـا مركـز مصـلحة اقتصـادية يف                 

 .اإلقليم االقتصادي للبلد
جلغـرايف  االقتصـادي ألي بلـد مـن اإلقلـيم ا      اإلقليم  ويتألف   ٤ - ٣

 ورأس املـال    ، والسـلع  ،ويتحـرك األشـخاص   . الذي تديره أي حكومـة    
 ، واـال اجلـوي  ،ر الـيت تتبـع البلـد   زويشـمل اجلـ  . حبرية داخـل اإلقلـيم    

 واجلرف القاري الداخل يف املياه اإلقليمية الـيت يتمتـع           ،واملياه اإلقليمية 
ا أو مطالـب     أو اليت له والية قضائية عليه      ،البلد باحلقوق احلصرية فيها   

ا فيما يتعلـق بـاحلق يف صـيد األمسـاك أو اسـتغالل الوقـود أو املعـادن                   
 ،كذلك يشمل اجليوب اإلقليميـة كالسـفارات      . املوجودة يف قاع حبره   

 ومكاتــــب ، العلميــــةواحملــــاط ، والقواعــــد العســــكرية،والقنصــــليات
 ووكـاالت املعونـة الواقعـة يف اقتصـادات أخـرى            ،املعلومات أو اهلجرة  

كرية ـــ ية أو عس  ــــ ة ألغـراض دبلوماس   ـــ ات احلكومي ـتخدمها اهليئـ  ــوتس
ــي بـــني     ــاق سياســـي رمسـ ــرى مبوجـــب اتفـ ــراض أخـ ــة أو أغـ أو علميـ

 ،ومــن مث. حكومــات االقتصــادات الــيت تقــع ــا تلــك األمــاكن ماديــاً 
قــد ) أو منظمــات دوليــة(كومــات أجنبيــة حبســتخدم اجليــوب فبينمــا ت

وب ـــ ذه اجليـ فـإن هـ  ،لدــــ ة للبــــاجلغرافيدود  ــا داخل احل  ـــيكون مقره 
درج يف اإلقليم االقتصادي للبلد املضيفال ت. 
ولكل مؤسسة مركز مصـلحة اقتصـادية، وبالتـايل، إقامـة،          ٥ - ٣

يف اقتصــاد مــا، عنــدما تشــترك أو تزمــع مواصــلة االشــتراك يف أنشــطة   
ممتـدة  اقتصادية على مستوى كبري إما بصـفة مطلقـة وإمـا لفتـرة زمنيـة                

، يف اإلقلــيم مــن موقــع أو أكثــر مــن موقــع، ال يكــون بالضــرورة ثابتــاً 
ومـن املقتـرح أن تكـون فتـرة عـام هـي املبـدأ               . االقتصادي لذلك البلـد   

 .التوجيهي لتحديد اإلقامة، ولكن هذه ليست قاعدة عدمية املرونة
ويعامل اإلنتـاج خـارج اإلقلـيم االقتصـادي ملؤسسـة مقيمـة              ٦ - ٣

ني ومعامل ومعدات تلك املؤسسة املقيمة، باعتبـاره جـزًءا          على يد موظف  
فـرع  (من إنتاج البلد املضيف، وتعامل املؤسسة باعتبارها وحـدة مقيمـة            

يف ذلك البلد، إذا استوفت املؤسسة الشروط املبينة يف         ) أو مؤسسة تابعة  
وفضــالً عــن ذلــك جيــب أن متســك املؤسســة       .  أعــاله ٥ - ٣الفقــرة  

أي بيـان اإليـرادات     (ة ومنفصـلة لألنشـطة احملليـة        جمموعة حسابات كامل  
ــة، واملعــامالت مــع املؤسســة األُ   ، وأن تــدفع ضــريبة )موكشــوف املوازن

الدخل يف البلد املضيف وأن يكـون هلـا وجـود مـادي كـبري، وأن تتلقـى                  
فلـو  . األموال ألعمال املؤسسة من أجل حساب املؤسسة، وما إىل ذلك         

 انظـر أيضـا   (سـة شـركة تابعـة أجنبيـة         ؤساستوفيت هذه الشروط تعترب امل    
ج هـذه  ـنف ناتـ ـــ وإذا مل تستوف هذه الشـروط يص ). الفصل الرابع أدناه  
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وال ميكـن أن يولـد هـذا        . مةـسة مقي ــادراً من مؤس  ــفه ص ـسة بوص ــاملؤس
أنتجـه مقـيم حـىت وإن    ( حمليـاً  ف اإلنتاج إنتاجاً  ن إذا ص  اإلنتاج صادراً إالَّ  
 ).ة خارج اإلقليم االقتصاديمتت العملية املادي

وتنطبق هذه االعتبارات أيضاً على احلالـة اخلاصـة املتعلقـة            ٧ - ٣
ويشـار بوجـه    . بنشاط التشـييد الـذي يقـوم بـه يف اخلـارج منـتج مقـيم               

جسـور،  (خاص إىل التشييد الذي ينطوي على مشاريع رئيسية حمددة          
ــا عــدة ســن  .). ســدود، حمطــات قــوى، إخل  وات يســتغرق إكماهلــا غالب

وتنفذها وتديرها مؤسسات غري مقيمة من خالل مكاتب موقعية غـري           
ــة املعــايري الــيت    . حمــدودة ويف معظــم احلــاالت تســتويف املكاتــب املوقعي

اج فـرع  ــــ ل إنتـكمـا يعامـ   (ب املـوقعي    ــاج املكت ـــتقضي بأن يعامل إنت   
بوصـفه إنتـاج وحـدة مقيمـة يف االقتصـاد املضـيف،             ) ركة تابعة ـــأو ش 

ا مـــن إنتـــاج االقتصـــاد املضـــيف ال تصـــديراً خلدمـــة إىل ذلـــك  وجـــزًء
 .االقتصاد

واملؤسسات الالإقليمية، مبا فيهـا القائمـة بعمليـات تصـنيع            ٨ - ٣
)   موجتارة ونشاط مـايل،    )  آخر موضععة يف   تشمل جتميع املكونات ا

ــات     ــا املؤسسـ ــع ـ ــادات الـــيت تقـ ــة يف االقتصـ ــات مقيمـ هـــي مؤسسـ
ذلك بغض النظر عن املوقع يف مناطق خاصة معفاة      ويطبق  . الالإقليمية

 .من الرسوم اجلمركية أو اللوائح أو االمتيازات األخرى
 مؤسسـة باملثـل علـى أي        يطبق املبدأ املتبع يف حتديد إقامة أي       ٩ - ٣

واحلفـــارات، والطـــائرات،كالســـفن(ل معـــدات متنقلـــة مؤسســـة تشـــغ ، 
يم االقتصـادي الـذي     خـارج اإلقلـ   )  والسـكك احلديديـة    ،ومنصات احلفـر  

امليـاه  )  أ  (:وميكن أن جترى هذه العمليات يف   . تكون املؤسسة مقيمة فيه   
ففــي احلالــة األوىل . اقتصــاد آخــر) ب(الدوليــة أو اــال اجلــوي الــدويل؛ 

نسب ت) املؤسسة اليت هلا عمليات يف املياه الدولية أو اال اجلوي الدويل       (
ويف احلالـة الثانيـة     . ل بإقامتـه فيـه     املشـغ   إىل االقتصاد الذي حيتفظ    األنشطة

ميكن اعتبار أن للمؤسسـة مركـز       ) املؤسسة اليت هلا إنتاج يف اقتصاد آخر      (
ات ـأمــــا إذا نفــــذت العمليــــ. مصــــلحة اقتصــــادية يف االقتصــــاد اآلخــــر

ظمة أو مسـتمرة يف     ـفة منتـ  ـسة بصـ  ـمؤسـ ) ديةـكك احلدي ـبكات الس ـكش(
 ،ة مركز مصـلحة اقتصـادية يف كـل بلـد     بلدين أو أكثر فيعترب أن للمؤسس     

وجيــب أن يكــون . تقلة يف كــلويكــون هلــا بالتــايل وحــدات مقيمــة مســ  
بــه كمؤسســة ل مســؤوالً بصــفة منفصــلة عــن املؤسســات ومعترفــاً املشــغ 

. مستقلة لدى سلطات الضرائب والتراخيص يف كل بلد لـه فيـه عمليـات       
حـدى املؤسسـات   ويف احلاالت اليت تنطوي على تأجري معـدات متنقلـة إل       

تـرب املؤسسـة املسـتأجرة هـي        من مؤسسة أخرى لفترة طويلـة أو ممتـدة، تع         
ل وتنسب األنشطة إىل البلد الذي يقيم املستأجر فيهاملشغ. 
ــة الســفن الــيت ترفــع أعالمــاً مفتوحــة يصــعب يف     ١٠ - ٣ ويف حال
وقد تكون هناك ترتيبات معقـدة  . لةغالب حتديد إقامة املؤسسة املشغ    ال
وفضـالً عـن   . مل ملكيـة تلـك السـفن وطريقـة تشـغيلها وتأجريهـا            ــتش
ل غـجيل يف معظـم احلـاالت عـن بلـد إقامـة املشـ             ـلف بلد التسـ   ـذا خيت ـه
ند إىل بلـد    سـ ومع هذا فنشاط الشحن، من حيث املبـدأ ي        ). أو املالك (

  ولو أنشأت مؤسسة، بسبب اعتبارات ضـريبية       . لةإقامة املؤسسة املشغ

نســب إىل  يف بلــد آخــر إلدارة العمليــة فــإن العمليــة ت أو غريهــا، فرعــاً
 .ل املقيم يف ذلك البلداملشغ) الفرع(
وتنســـب معـــامالت الـــوكالء إىل اقتصـــادات املؤسســـات   ١١ - ٣

 وال تنسـب القتصـادات الـوكالء        ،الرئيسية اليت تـتم املعـامالت بامسهـا       
 يقـدمها   ومـع هـذا فاخلـدمات الـيت       . الذين ميثلوـا أو يعملـون حلسـاا       

الـــوكالء إىل املؤسســـات املمثلـــة تنســـب إىل االقتصـــادات الـــيت يقـــيم 
 .الوكالء فيها

ولألسرة املعيشـية مركـز مصـلحة اقتصـادية حيثمـا حتـتفظ              ١٢ - ٣
مبسكن أو أكثر يف البلد الذي يسـتخدمه أفـراد األسـرة املعيشـية إقامـة                

 معيشـية   ويـتعني أن يكـون كـل األفـراد املنـتمني إىل أسـرة             . رئيسية هلم 
ــرد مقــيم مــن أســرة    . واحــدة مقــيمني يف اقتصــاد واحــد   ــإذا غــادر ف ف

معيشية اإلقليم االقتصادي وعـاد إىل األسـرة املعيشـية بعـد فتـرة زمنيـة                
 يظل هذا الفرد مقيماً حىت ولو قـام بـرحالت متـواترة خـارج         ،حمدودة

وقد ال يصبح أحد األفراد عضواً يف أسرة معيشـية          . اإلقليم االقتصادي 
ولو اسـتمر   . يمة إذا عمل بصفة مستمرة لعام أو أكثر يف بلد أجنيب          مق

           عامـل  فرد يعمل ويتلقى أجراً من مؤسسة مقيمة يف موطنه فينبغـي أن ي
 إن هــو عمــل ،هــذا الشــخص عــادة علــى أنــه مقــيم يف البلــد املضــيف  

 .بصفة مستمرة يف البلد املضيف لعام أو أكثر
) مبــن فــيهم الدبلوماســيون(خلدمــة املدنيــة اوتظــل ملــوظفي  ١٣ - ٣

خلارج يف جيوب حكوميـة مراكـز مصـلحة         اكريني العاملني يف    ــوالعس
ــدهم اُألم  ــال     ،اقتصــادية يف بل ــو ط ــاكن ول ــك األم ــوا يف تل ــا عمل  طامل

ويظلــون مقــيمني يف اقتصــادام اُألم ولــو عاشــوا يف مســاكن . عملــهم
  أما الطالب فمهمـا طالـت مـدة دراسـتهم يف      ٣٩ .خارج تلك اجليوب  

م، شريطة أن يظلـوا أعضـاء   ارج يعاملون مقيمني يف اقتصادام األُ     ــاخل
ويف هـذه احلـاالت تظـل مراكـز         . مسر املعيشية يف اقتصـادام األُ     يف األُ 

مصــلحتهم االقتصــادية يف اقتصــادات منشــئهم ال يف االقتصــادات الــيت 
ــا   ــيمني يف     . يدرســون ــاملون أيضــاً مق ــا املرضــى يف اخلــارج فيع وأم

سـر  صادام اُألم حىت لو بقوا لعام أو أكثر، طاملا ظلوا أعضاء يف األُ   اقت
ــرد آخــر ينتقــل إىل اقتصــاد آخــر    . ماملعيشــية يف اقتصــادام األُ  وأي ف

ويقــيم أو يتوقــع اإلقامــة فيــه لعــام أو أكثــر يعتــرب أنــه أحــدث تغــيرياً يف 
 .مركز مصلحته االقتصادية أي أنه يعترب مهاجراً

 هــو الشــخص الــذي تــرك اقتصــاده اُألم بســبب      واملهــاجر ١٤ - ٣
). راعاتـكاملالحقة القضـائية أو الصـ  (كوارث طبيعية أو ألسباب أخرى   

. قال إىل اقتصاد آخـر لفتـرة قصـرية أو ألجـل طويـل             ـوقد يكون هذا االنت   
م، ويف حالة االنتقال ألجل قصري يظل الالجئ معترباً مقيماً يف اقتصاده اُأل

 االقتصـادية   تهر الالجـئ مركـز مصـلح      ة االنتقال وغي  غري أنه لو طالت فتر    
 .مفإنه يعترب مهاجراً ومن مث ال يصبح مقيماً يف اقتصاده اُأل

________ 
مبا أن السفارات والقنصليات تعترب خارجـة عـن احلـدود اإلقليميـة لالقتصـادات                 ٣٩

يصـنف كـدفعات    ) احملليـون ( فالتعويض الـذي يتلقـاه موظفـو البلـد املضـيف             ،اليت تقع فيها  
 .إيرادات للمقيمني من غري املقيمني



 

٢٦ 
 

 ه مبا جاء يف الطبعـة اخلامسـة يف مفهومـ          الدليلويأخذ هذا    ١٥ - ٣
   ــذا املفهـوم ت نــاقش مبزيـد مــن التفصــيل يف  لإلقامـة؛ واملســائل املتصـلة

 . ميزان املدفوعاتاخلامسة لدليلالفصل الرابع من الطبعة 

 تقييم املعامالت ‐ ٢
ينبغي أن تستعمل أسعار السوق أساسـاً لتقيـيم املعـامالت            ١٦ - ٣

       م املعامالت عموماً بالسـعر     يف التجارة الدولية يف اخلدمات ومن مث تقي
    وحتدد الطبعـة اخلامسـة مـن       . د واملستهلك الفعلي الذي يتفق عليه املور

 من أكثر الظروف شيوعاً اليت ال ميكن يف ملدفوعات بعضاًدليل ميزان ا
ظلها حتديد سعر السوق، وتوصي بأن من املالئم يف تلك الظروف أن    
يوضع تـدبري بـديل، ويكـون ذلـك إن أمكـن بالقيـاس بأسـعار السـوق                  
ــة      ــرب أساســاً الظــروف نفســها املتعلق ــة واحملــددة يف ظــروف تعت املعلوم

 .باملعاملة غري حمددة السعر
 ٤٠ وقــد تنشــأ مشــاكل معينــة يف تقيــيم املعــامالت الدوليــة ١٧ - ٣

بني املؤسسات ذات القرابة فيما بينها واملندجمة يف إدارة واحدة ولكـن            
 ،وقد ال تكـون املعـامالت معـامالت سـوقية         . تقع يف اقتصادات خمتلفة   

 وألن األســعار ،ألــا تفتقــر إىل االســتقالل فيمــا بــني أطــراف التبــادل 
وتسـمى  (ة يف وصـف تلـك املعـامالت يف دفـاتر املؤسسـات      املسـتخدم 

وميكـن  . قـد تكـون أو ال تكـون هـي أسـعار السـوق      ) أسـعار التحويـل  
ع أن يكون تسعري التحويل غري املستند بصورة وثيقة إىل اعتبـارات         توقُّ

السوق مشتركاً بـني املؤسسـات ذات القرابـة الـيت تنفـذ األعمـال عـرب                 
وتـات بـني الضـرائب واللـوائح الـيت تفرضـها            احلدود الوطنية، ألن التفا   

احلكومات املختلفة هي عامل يف قرارات اإلدارة بشأن التوزيع األمثل          
 ٤١ .لألرباح بني الوحدات

 ميـزان    ـج الطبعـة اخلامسـة مـن دليـل          الـدليل وينهج هـذا     ١٨ - ٣
 حيــث يوصــي بأنــه عنــدما تكــون التشــوهات بــني أســعار   املــدفوعات

 كبرية يستصوب من حيـث املبـدأ االستعاضـة          السوق وأسعار التحويل  
ل مــن القــيم الســوقية رغــم أن األســعار قــد  عــن القــيم الدفتريــة باملعــاِد

وبـالنظر إىل الصـعوبات العمليـة الـيت تنطـوي           . يصعب تقـديرها عمليـاً    
عليها االستعاضة عن قيمة سوقية اعتبارية أو ذهنية بقيمة حتويل فعليـة            

ومـع ذلـك فـإذا    . السـتثناء ال القاعـدة   ينبغي أن تكون االستعاضة هي ا     
كانت أسعار حتويل معينة منفصلة متاماً عن املعـامالت املماثلـة لدرجـة        

________ 
 هلا عالقات اسـتثمار مباشـر علـى النحـو           املؤسسات ذات القرابة هي اليت توجد       ٤٠

وحتـدد  . ويف التعريـف املرجعـي لالسـتثمار األجـنيب املباشـر           ،الطبعـة اخلامسـة   املوصوف يف   
 لـه  ، اخلامسة عالقة االستثمار املباشر بأا ملكية ملستثمر أجنيب مقـيم يف اقتصـاد مـا              الطبعة
 ،)بالنسبة للشـركات احملـدودة     (كثر من األسهم العادية أو حق التصويت      أة أو   ـ يف املائ  ١٠

. من مؤسسة مقيمـة مـن اقتصـاد آخـر         ) بالنسبة للشركات غري احملدودة   (أو ما يعادل ذلك     
مث إن مؤسسات االستثمار املباشـر تضـم كيانـات مملوكـة مباشـرة أو بصـورة غـري مباشـرة                     

 .٧ولالطالع على معلومات أخرى انظر اإلطار . ملستثمر مباشر
ن ازيـ مـن دليـل م    الطبعة اخلامسـة    شة عن تسعري التحويالت، انظر      ملزيد من املناق    ٤١

 .١٠٣-٩٧املدفوعات، الفقرات 

تشوه أسعار التحويل بقدر كبري ينبغي أن يستعاض عن هـذه األسـعار             
 .بأسعار سوقية معادلة أو أن حتدد بصورة منتظمة لألغراض التحليلية

  املعامالتاملبادئ األخرى املتعلقة بتسجيل ‐ ٣
ــو      ١٩ - ٣ ــامالت يف اخلــدمات ه ــم لتســجيل املع إن الوقــت املالئ

وهـذا قـد خيتلـف عـن        ). أي عنـد تسـليمها أو تسـلمها       (وقت تقـدميها    
وقت تسديد قيمتها أو استالم هذه القيمة الذي قد حيدث قبل أو بعد             

لــذا ينبغــي تســجيل املعاملــة بقــدر ). ويف الوقــت نفســه(تنفيــذ املعاملــة 
فاخلدمات املتلقاة هـي    . على أساس حماسيب تراكمي ال نقدي     اإلمكان  

، بينما اخلـدمات املقدمـة هـي        مدينةمصروفات وتسجل على أا قيود      
وتسجل املعامالت يف اخلدمات    . دائنةإيرادات وتسجل على أا قيود      

والدائنـة  ) الـواردات ( أي جتمع املعامالت املدينـة       –على أساس إمجايل    
ى حــدة وال تســجل علــى أــا صــايف احلســابات كــل علــ) الصــادرات(

 . منها قيمة احلسابات املدينةالدائنة خمصوماً
ــيمني يف أي اقتصــاد     ٢٠ - ٣ ــامالت يف اخلــدمات بــني املق ــا املع أم

 .غري املقيمة/واملنظمات الدولية فتدخل يف نطاق املعامالت املقيمة
ليــة وقــد تــتم املعــامالت بعمــالت كــثرية، منــها العملــة احمل  ٢١ - ٣

ولكي يكون لإلحصاءات معناها ال بد      . د اخلدمات أو مستهلكها   ملور
ع البيانـات كـل قيمـة املعـامالت إىل وحـدة      ل جممـ  أن حيـو  منع هذا من    
ويف أغلب األحيان تكون الوحدة احلسـابية العامـة هـي           . حسابية عامة 

ــة    ــة؛ فهـــذا ييســـر اســـتخدام تلـــك اإلحصـــاءات مقترنـ العملـــة الوطنيـ
غـري أنـه    . اد احمللـي  ـادية األخرى املتعلقـة باالقتصـ     ـات االقتص اءـباإلحص

لــو كانــت هـــذه العملــة عرضــة لتخفـــيض كــبري يف قيمتــها بالنســـبة       
للعمــالت األخــرى املســتخدمة يف املعــامالت الدوليــة لالقتصــاد، فقــد   

وقـد  . تنجم عن هذا التخفيض زيادة نقدية يف املعامالت مبرور الوقت         
ويف هـذه احلالـة قـد       .  مفرطاً د بلد ما تضخماً   يالحظ أثر مماثل إذا شه    
 أن يعبر عن كل املعامالت بعملـة أخـرى أكثـر         يكون من املفيد حتليلياً   

 .استقراراً
وأكثر أسـعار الصـرف مالءمـة لالسـتخدام يف حتويـل قـيم               ٢٢ - ٣

املعامالت من عملة املعاملة إىل عملة التجميع هو سعر السوق السـائد            
 والنقطـة الوسـطى بـني سـعر الشـراء وسـعر البيـع               .وقت إجراء املعاملة  

أي الفرق بني النقطة    (هي اليت تستخدم كي تستبعد أي رسوم خدمة         
ومـع هـذا فـألن السـعر املتوسـط الفعلـي يف        ). الوسطى وتلك األسـعار   

ع البيانــات، أصــبحت املمارســة وقــت إجــراء املعاملــة قــد ال يتــاح مــ
 .فترة اليت جيري فيها التجميعاملقبولة هي أخذ متوسط السعر يف ال

 ميـــزان وينبغـــي الرجـــوع إىل الطبعـــة اخلامســـة مـــن دليـــل ٢٣ - ٣
 بشأن التوصيات اخلاصة بالتحويل حني تكون هناك أسعار         املدفوعات

 ٤٢ .صرف رمسية متعددة أو أسعار للسوق السوداء أو السوق املوازية

________ 
 .١٣٨ – ١٣٢ن املدفوعات، الفقرات ازيمن دليل مالطبعة اخلامسة انظر   ٤٢



 

٢٧ 
 

  خلدمات املوسع التصنيف -جيم 
 ميزان املدفوعات

 تشــاورت منظمــة التعــاون والتنميــة يف    ١٩٩٦يف عــام  ٢٤ - ٣
 مـع   ،امليدان االقتصـادي واملكتـب اإلحصـائي للجماعـات األوروبيـة          

ــة        ــن الطبع ــر تفصــيالً م ــدويل لوضــع تصــنيف أكث ــد ال صــندوق النق
 كي يستخدمه أعضاء هذه اهليئات ، ميزان املدفوعاتاخلامسة لدليل 

ــة يف اخلــدمات بــني املقــيمني    وغــري املقــيمني، وذلــك  للتجــارة الدولي
ويـأيت  . بتحليل عدد مـن بنـود اخلـدمات الـواردة يف الطبعـة اخلامسـة            

 للمعامالت بني املقـيمني      ميزان املدفوعات  خلدمات املوسع   التصنيف
 آخـر يف التصـنيف     توسـعاً  ،الـدليل وغري املقيمني، املوصى به يف هـذا        

ــدان االقتصــاد     ــة يف املي ــاون والتنمي ــة التع ــب املشــترك ملنظم ي واملكت
اإلحصائي للجماعات األوروبية، فهـو يـنص علـى تقـدمي املعلومـات             

ويـرد عـدد    . الالزمة بصدد االتفاق العام بشأن التجارة يف اخلـدمات        
 وال تقتصر هذه البنود . املوسعمن البنود التذكريية يف اية التصنيف

ــة دائمــاً علــى معــامالت اخلــدمات؛ فهــي مدرجــة لتقــدمي        التذكريي
ــتعني تســجيلها   معلومــا  ،وبعضــها. ت إضــافية عــن املعــامالت الــيت ي

ويف كثري مـن البلـدان ميكـن        . كالبنود املتصلة بالسفر، تفاصيل بديلة    
درج يف هـــذه البنـــود التذكرييـــة احلصـــول علـــى املعلومـــات الـــيت تـــ 

أمـا  . كجزء من عملية مجـع البيانـات      )  والتسويق ، والتأمني ،كالنقل(
يسة فهي بالفعل جـزء مـن إطـار احملاسـبة           خدمات الوساطة املالية املق   

م هــذه البنــود التذكرييــة معلومــات إضــافية مفيــدة يف قــدوت. القــومي
املفاوضات التجارية وسائر األغراض التحليلية، مبا فيها تقييم نوعيـة          

ــات ــود     . البيانـ ــع البنـ ــة لتجميـ ــات الالزمـ ــوافر البيانـ ــب تتـ ويف الغالـ
نات ذات الصلة من    ات للمكو التذكريية كجزء من عملية مجع البيان     

 ع، ويف هذه احلاالت ينبغي جتميع البنود التذكريية يف         التصنيف املوس
 ومــع . املوســعوقــت واحــد مــن املكونــات ذات الصــلة يف التصــنيف

ع حة ولكنها تعتـرب هامـة ميكـن للمجمـ       ذلك فلو مل تكن البيانات متا     
ــة احلصــول        ــار وضــع نظــم أخــرى جلمــع البيانــات بغي علــى أن خيت

 .البيانات املناسبة للبنود التذكريية
ــنيف  ٢٥ - ٣ ــرد التصـ ــع ويـ ــدول   املوسـ ــل يف اجلـ ــا . ٢بالكامـ أمـ

التفاصيل األخرى املوصى ـا يف هـذا التصـنيف فتقـر التفصـيل الـالزم                
 تلك اليت جتري يف إطـار االتفـاق العـام     للمفاوضات التجارية، وأساساً  

يــة اخلــدمات يف دراســات بشــأن التجــارة يف اخلــدمات، كمــا تقــر بأمه
 اعتــراف بــأن لــيس لكــل البلــدان احتياجــات الــدليلويف هــذا . العوملــة

  معني يتخذون القـرارات بشـأن البيانـات الـيت     واحدة للبيانات، وأن ا
 املوسـع   والتصـنيف . جتمع، على أساس احتياجات كل بلد علـى حـدة         

ت عن املعيار   يتفق يف معظمه مع تصنيف الطبعة اخلامسة؛ أما االحنرافا        
    ددت يف املناقشـة الـواردة يف الفقـرات         الدويل القائم وشروحاته فقد ح

 العالقـة   الدليلويبني املرفق الثاين ذا     .  أدناه ١٤٣ – ٣ إىل   ٥٢ – ٣

من ناحية، وتصنيف الطبعة اخلامسـة للخـدمات،         املوسع   بني التصنيف 
ــدان      ــة يف املي ــاون والتنمي ــة التع االقتصــادي والتصــنيف املشــترك ملنظم
 .واملكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية، من ناحية أخرى

يتعـزز   املوسـع    والتطابق بني التصنيفات القائمة والتصـنيف      ٢٦ - ٣
 ألغــراض التجميــع الــدليلأيضــاً يف نظــام الترميــز املوصــى بــه يف هــذا   

ــالغ ــوز      . واإلب ــي الرم ــاين ه ــق الث ــة يف اجلــدول يف املرف ــوز املبين والرم
 ومنظمة التعاون والتنمية ،املستخدمة يف صندوق النقد الدويل    القياسية  

 واملكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية واليت      ،يف امليدان االقتصادي  
   مميـزان   عني القطريني لـدى اإلشـارة إىل جتـارة        يستخدمها كثري من ا 

 . يف إحصاءات اخلدماتاملدفوعات
طبعـة اخلامسـة مـن      ال(إن التصنيفات املختلفة للخـدمات       ٢٧ - ٣

ــل ــزان املــدفوعات دلي ــاون    مي ، والتصــنيف املشــترك بــني منظمــة التع
والتنميـــة يف امليـــدان االقتصـــادي واملكتـــب اإلحصـــائي للجماعـــات  

ــة، والتصــنيف  ــع األوروبي ــدفوعات  املوس ــزان امل ــها ) خلــدمات مي كل
تصــنيفات تقــوم أساســاً علــى املنتجــات وبقــدر مــا هــي عليــه ميكــن   

لتصـنيف الـدويل للمنتجـات، والتصـنيف املركـزي          وصفها بعبارات ا  
ــة      . للمنتجــات ــات املختلف ــي تصــف املكون ــة اخلامســة فه ــا الطبع أم

ــارات التصــ  جات الــذي ـنيف املركــزي املؤقــت للمنتــ ـللخــدمات بعب
 ـج مماثـل ولكنـه       الدليلوقد استخدم يف هذا     . ١٩٨٩ر يف عام    ـنش
نيفات ـلة بـني تصـ    ـ، ويقدم املرفق الثالث مطابقـة مفصـ       يالًـر تفص ـأكث

مـــن التصـــنيف املركـــزي    ،٠ – ١واإلصـــدار   املوســـع نيفـالتصـــ
ومــع هــذا فكمــا يف الطبعــة . ١٩٩٨للمنتجــات الــذي نشــر يف عــام 

 املوسـع   اخلامسة والتصنيف املشترك مثة عدد من مكونـات التصـنيف         
مــن التصــنيف  ،٠ – ١ال ميكــن إجــراء مطابقــة بينــه وبــني اإلصــدار 

 ، ففي هذه ااالت، السفر، وخدمات التشـييد       .املركزي للمنتجات 
واخلدمات احلكومية غري الواردة يف مواضع أخرى، مثة طائفة كـبرية           

وتركز هـذه  . من السلع واخلدمات ميكن التجارة فيها أو استهالكها  
ا  ع، اليت تناقش مبزيـد مـن التفصـيل    االت الثالثة من التصنيف املوس

قة استهالك السـلع واخلـدمات أكثـر     يف هذا الفصل، على طري الحقاً
وجدير باملالحظة، فضالً   . من التركيز على نوع املنتجات املستهلكة     

          ـع  ي بـني التصـنيف  عن ذلك، أن من الصـعب إقامـة تطـابق نـداملوس 
 ألن التصــنيف ،٠ – ١ اإلصــدار ،والتصــنيف املركــزي للمنتجــات 

ن كثــر مــ يطالــب يف مواضــع بتفصــيل أ،٠ – ١املركــزي، اإلصــدار 
. ع، بينمـــا يف جمـــاالت قليلـــة بـــالعكس   املـــبني يف التصـــنيف املوســـ  

وباإلضافة إىل املطابقة املنصوص عليهـا يف املرفـق الثالـث، حيتمـل أن              
أن التقـارب   ـتزيد األعمال األخرى املتوقعة بعد نشر هذا الـدليل بشـ          

ــ املوســـع نيفـبـــني التصـــ ــدار ـوالتصـ  ،٠ – ١نيف املركـــزي، اإلصـ
 امعــة عـن اخلـدمات املنتجــة حمليـاً واخلــدمات    مواءمـة اإلحصـاءات  

 .اليت جيري التفاوض عليها والتجارة فيها دولياً



 

٢٨ 
 

 ،  ميزان املدفوعاتخلدمات املوسع التصنيف - ٢اجلدول 
 مبا يف ذلك البنود التذكريية

 عناصر التصنيف

 النقل - ١
 النقل البحري ١ – ١ 

 الركاب ١ – ١ – ١ 
 البضائع ٢ – ١ – ١ 
 غري ذلك ٣ – ١ – ١ 

 النقل اجلوي ٢ – ١ 
 الركاب ١ – ٢ – ١ 
 البضائع ٢ – ٢ – ١ 
 غري ذلك ٣ – ٢ – ١ 

 اع النقل األخرىوأن ٣ – ١ 
 الركاب ١ – ٣ – ١ 
 البضائع ٢ – ٣ – ١ 
 غري ذلك ٣ – ٣ – ١ 

 ألنواع النقل األخرى املوسع التصنيف

 ئيالفضاالنقل  ٤ – ١ 
 قل بالسكك احلديديةالن ٥ – ١ 

 الركاب ١ – ٥ – ١ 
 البضائع ٢ – ٥ – ١ 
 غري ذلك ٣ – ٥ – ١ 

 النقل الربي على الطرق ٦ – ١ 
 الركاب ١ – ٦ – ١ 
 البضائع ٢ – ٦ – ١ 
 غري ذلك ٣ – ٦ – ١ 

  املمرات املائية الداخليةعربالنقل  ٧ – ١ 
 الركاب ١ – ٧ – ١ 
 البضائع ٢ – ٧ – ١ 
 غري ذلك ٣ – ٧ – ١ 

 ونقل الطاقة الكهربائيةالنقل عرب األنابيب  ٨ – ١ 
 األخرى واملعاونة خدمات النقل الداعمة ٩ – ١ 

 السفر - ٢
 السفر لألعمال التجارية ١ – ٢ 



 

٢٩ 
 

 ،  ميزان املدفوعاتخلدمات املوسع التصنيف - ٢اجلدول 
 )تابع (مبا يف ذلك البنود التذكريية

 عناصر التصنيف
 مصروفات العمال املومسيني واحلدوديني ١ – ١ – ٢ 
 غري ذلك ٢ – ١ – ٢ 

 السفر ألغراض شخصية ٢ – ٢ 
 املصروفات املتعلقة بالصحة ١ – ٢ – ٢ 
 املصروفات املتعلقة بالتعليم ٢ – ٢ – ٢ 
 غري ذلك ٣ – ٢ – ٢ 

 خدمات االتصاالت - ٣
 خدمات الربيد والسعاة ١ – ٣ 
 تصاالت السلكية والالسلكيةخدمات اال ٢ – ٣ 

 خدمات التشييد - ٤
 ارجخلا التشييد يف ١ – ٤ 
 التشييد يف اقتصاد اإلبالغ ٢ – ٤ 

 خدمات التأمني - ٥
 يةعاشات التقاعداملالتأمني على احلياة ومتويل  ١ – ٥ 
 التأمني على البضائع ٢ – ٥ 
 غري ذلكعلى التأمني املباشر  ٣ – ٥ 
 التأمنيإعادة  ٤ – ٥ 
 معاونةخدمات  ٥ – ٥ 

 اخلدمات املالية - ٦

 خدمات احلاسوب واملعلومات - ٧
 خدمات احلاسوب ١ – ٧ 
 خدمات املعلومات ٢ – ٧ 

 خدمات وكاالت األنباء ١ – ٢ – ٧ 
 خدمات تقييم املعلومات األخرى ٢ – ٢ – ٧ 

 رسوم الضرائب والتراخيص - ٨
 احلقوق املماثلةاإلعفاءات اجلمركية و ١ – ٨ 
 رسوم الضرائب والتراخيص األخرى ٢ – ٨ 

 خدمات األعمال التجارية األخرى - ٩
 خدمات التسويق واخلدمات األخرى املتعلقة بالتجارة ١ – ٩ 

 التسويق ١ – ١ – ٩ 



 

٣٠ 
 

 ،  ميزان املدفوعاتخلدمات املوسع التصنيف - ٢اجلدول 
 )تابع (مبا يف ذلك البنود التذكريية

 اصر التصنيفعن
 اخلدمات األخرى املتعلقة بالتجارة  ٢ – ١ – ٩ 

 خدمات التأجري للتشغيل ٢ – ٩ 
 تنوعة امل واملهنية والتقنيةواخلدماتألعمال اخدمات  ٣ – ٩ 

 احملاسبة القانونية واالستشارات اإلدارية والعالقات العامة ١ – ٣ – ٩ 
 اخلدمات القانونية ١ – ١ – ٣ – ٩ 
 واالستشارات الضريبية ومسك الدفاتر ومراجعة احلسابات ةيدمات احملاسباخل ٢ – ١ – ٣ – ٩ 
 خدمات األعمال التجارية واالستشارات اإلدارية والعالقات العامة ٣ – ١ – ٣ – ٩ 

 اإلعالن وحبوث السوق واستطالعات الرأي العام ٢ – ٣ – ٩ 
 البحث والتطوير ٣ – ٣ – ٩ 
  املعمارية واهلندسية والتقنية األخرىاخلدمات ٤ – ٣ – ٩ 
 وخدمات التشغيل املزقعيةاخلدمات الزراعية والتعدينية  ٥ – ٣ – ٩ 

 معاجلة النفايات وإزالة التلوث ١ – ٥ – ٣ – ٩ 

  األخرىوخدمات التشغيل املزقعيةاخلدمات الزراعية والتعدينية  ٢ – ٥ – ٣ – ٩ 

  األخرىخدمات األعمال التجارية ٦ – ٣ – ٩ 
  يف موضع آخراملدرجةاخلدمات بني املؤسسات املتقاربة، غري  ٧ – ٣ – ٩ 

 اخلدمات الشخصية والثقافية والترفيهية - ١٠
  ااملتعلقةاخلدمات السمعية البصرية واخلدمات  ١ – ١٠ 
 األخرى  والترفيهية، والثقافية،اخلدمات الشخصية ٢ – ١٠ 

 ميةاخلدمات التعلي ١ – ٢ – ١٠ 
 اخلدمات الصحية ٢ – ٢ – ١٠ 
  والترفيهية،اخلدمات الشخصية والثقافية ٣ – ٢ – ١٠ 

  يف موضع آخراملدرجةاخلدمات احلكومية غري  - ١١
  والقنصليات،السفارات ١ – ١١ 
 الوحدات والوكاالت العسكرية ٢ – ١١ 
 غري ذلك ٣ – ١١ 

 البنود التذكريية
 س البضاعة املقدمة على أساس املعاملةنقل البضائع على أسا – ١ 

 النقل البحري ١ – ١ 
 النقل اجلوي ٢ – ١ 
 أنواع النقل األخرى ٣ – ١ 

 



 

٣١ 
 

 ،  ميزان املدفوعاتخلدمات املوسع التصنيف  - ٢اجلدول 
 )تابع( مبا يف ذلك البنود التذكريية

 عناصر التصنيف
 ئيالفضاالنقل  ٤ – ١ 
 ديديةالنقل بالسكك احل ٥ – ١ 
 النقل على الطرق ٦ – ١ 
  املمرات املائية الداخليةعريالنقل  ٧ – ١ 
 النقل باألنابيب ٨ – ١ 

 السفر – ٢ 
 اإلنفاق على السلع ١ – ٢ 
 اإلنفاق على خدمات اإلقامة واملطاعم ٢ – ٢ 
 كل أنواع مصروفات السفر األخرى ٣ – ٢ 

 أقساط التأمني اإلمجالية – ٣ 
  التأمني على احلياة–قساط اإلمجالية األ ١ – ٣ 
  التأمني على البضائع–األقساط اإلمجالية  ٢ – ٣ 
 غري ذلكعلى  التأمني املباشر –األقساط اإلمجالية  ٣ – ٣ 

 إمجايل املطالبات من التأمني – ٤ 
  التأمني على احلياة–إمجايل املطالبات  ١ – ٤ 
 على البضائع التأمني –إمجايل املطالبات  ٢ – ٤ 
 غري ذلكعلى  التأمني املباشر –إمجايل املطالبات  ٣ – ٤ 

 خدمات الوساطة املالية املقيسة بصورة غري مباشرة – ٥ 
  وتشمل خدمات الوساطة املالية املقيسة بصورة غري مباشرة؛اخلدمات املالية – ٦ 
 إمجايل تدفقات التسويق – ٧ 
 )أ( املعامالت السمعية البصرية – ٨ 

 
 وهـو يشـمل خـدمات ميكـن إدراجهـا إمـا يف      .يتألف هذا البند من سلسلة خدمات ومعامالت أخـرى تتعلـق باألنشـطة السـمعية البصـرية             )أ(

، وكــذلك حيــازة أصــول غــري منتجــة وغــري ماليــة تتعلــق باألنشــطة الســمعية البصــرية،رســوم الضــرائب والتــراخيص وإمــا يف اخلــدمات الســمعية البصــرية
 . واالمتيازات وغريها، والتصرف يف هذه األصول، والعالمات التجارية، وحقوق الطبع،اتكالرباء
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ــدمات      ٢٨ – ٣ ــارة يف اخلـ ــأن التجـ ــام بشـ ــاق العـ ــة االتفـ إن قائمـ
GNS/W/120   ــدمها ــدمات الــــيت تقــ ــوح بعــــض اخلــ ــتبعد بوضــ  تســ

قدم على أساس غري جتـاري ولـيس يف منافسـة مـع              اليت ت  –احلكومات  
دمور       وتـدخل هـذه اخلـدمات يف        ٤٣ .دي اخلـدمات   أو أكثـر مـن مـور 

ــة غــري املدرجــة يف موضــع آخــر    يف نطــاق الطبعــة ،اخلــدمات احلكومي
 . املوسعاخلامسة والتصنيف

 جتـــارة توزيـــع خـــدمات GNS/W/120وتشـــمل القائمـــة  ٢٩ – ٣
فق الطبعة اخلامسة فـإن هـذه اخلـدمات غـري       وِو. اجلملة وجتارة التجزئة  

 ،١٩٩٣ ويف نظام احلسابات القومية لعـام        . املوسع  التصنيف واردة يف 
فإن جتـار اجلملـة وجتـار التجزئـة كيانـات تشـتري السـلع وتعيـد بيعهـا                   

). على هيئة تنظيف وتغليف ومـا إىل ذلـك        (دومنا جتهيز أو بأقل جتهيز      
ــاطة التخــزين        ــتهلكي الســلع بوس ــة ملنتجــي ومس ــدمون خدم ــم يق فه

الســـلع يف مواقـــع مالئمـــة، ومـــن مث والعـــرض وتســـليم جمموعـــة مـــن 
انظـر   (خـدمات التسـويق   وهذه اخلـدمات، باسـتثناء      . لون شراءها يسه

ليســت جــزًءا مــن املعــامالت    ) ٦ أدنــاه واإلطــار  ١٢٣ – ٣الفقــرة 
 ألن اهلـوامش الـيت      ،الدولية يف اخلـدمات املوصـوفة يف الطبعـة اخلامسـة          

ر السفينة للسـلع    متثل تلك اخلدمات مشمولة يف قيمة التسليم على ظه        
 .اليت تتعلق ا

ــتري  ٣٠ – ٣ ــعر املشـ ــام   وسـ ــة لعـ ــابات القوميـ ــام احلسـ  يف نظـ
 هو املبلغ الذي يدفعه املشتري ما عدا أي ضـرائب قيمـة             ،١٩٩٣

مضافة حمسومة أو أي ضرائب مماثلة حمسومة، كـي تسـلم السـلعة             
وهــو . اخلدمــة يف الوقــت واملكــان اللــذين يطلبــهما املشــتري      أو

دة مقابـل التسـليم   رسوم نقل يدفعها املشـتري علـى حِـ      يشمل أي   
بغـــض النظـــر عمـــن يقـــدم هـــذه  (يف الزمـــان واملكـــان املطلـــوبني 

مبــا يف ذلــك ( وكــذلك أي ضــرائب يــدفعها املشــتري ،)اخلــدمات
 ).ضريبة الصادرات

وبالنســبة للخــدمات فــإن مفهــوم ســعر الســوق الــوارد يف   ٣١ – ٣
ملشتري الوارد يف نظام احلسابات  معادل ملفهوم سعر ا ،الطبعة اخلامسة 

مل جتـارة مجلـة وال جتـارة جتزئـة         ـــ ث ال تش  ـ حي ،١٩٩٣عام  ـة ل ــالقومي
 .وال تكاليف توزيع بالنقل

ومع ذلك حتدد الطبعـة اخلامسـة مسـتوى التسـعري بالنسـبة            ٣٢ – ٣
             وعمومـاً  . رللسلع على أنه على ظهر السفينة عنـد حـدود البلـد املصـد

ر السفينة ال يكـون بالضـرورة هـو سـعر املشـتري،             فإن السعر على ظه   
ألن السعر على ظهر السفينة قد يشمل فواتري تكاليف التوزيع بصورة           

 وكـذلك تكـاليف     ،أو جتارة التجزئـة   /هوامش جتارة اجلملة و   (منفصلة  
      مث إن سـعر املشـتري يشـمل تكـاليف          ). رالنقل إىل حدود البلـد املصـد

اره املشتري والذي قد يتجـاوز احلـدود        أخذ السلع إىل املوقع الذي خيت     
ولذا فإن تكاليف التوزيع تلك، وهي خدمات حمـددة علـى     . اجلمركية

________ 
 .١خلامس، اجلزء األول، املادة اانظر املرفق  ٤٣

ذكر علــى ، ال تــ١٩٩٣دة يف إطــار نظــام احلســابات القوميــة لعــام ِحــ
 .دة يف إطار ميزان املدفوعاتِح
واالســتثناء الوحيــد مــن ذلــك هــو احلالــة اخلاصــة املتعلقــة    ٣٣ – ٣

حيـث  ) ٦ أدنـاه واإلطـار   ١٢٣ – ٣انظـر الفقـرة   ( خبـدمات التسـويق  
شتري السلع يف بلد من أجل البيع يف بلد ثـان بوسـاطة مقـيم يف بلـد                  ت

وكما ذكر أعاله فحيـث تكـون التجـارة يف السـلع بـني بلـدين                . ثالث
دون تدخل طرف ثالث، تـدخل قيمـة خـدمات جتـارة اجلملـة وجتـارة                

لـة اخلاصـة عنـد عـدم وجـود          وتنشـأ هـذه احلا    . التجزئة يف قيمة السلعة   
درج هـذه اخلـدمات    تدفقات سلعية يف بلد إقامة التـاجر؛ ومـن مث ال تـ            

 .إطالقا إن مل تذكر بالتحديد
ــلَّ ٣٤ – ٣ عـــني وضـــع م بـــه أنـــه لـــن يتيســـر لكـــل ام ومـــن املسـ

 لة احملـدد يف التصـنيف     إحصاءات فورية على مسـتوى املكونـات املفصـ        
لويــات لوضــع إحصــاءات عــن التجــارة  ولــذا تــويل أعلــى األو.املوســع

ــة اخلامســة     ــى املســتوى املوصــوف يف الطبع ــة يف اخلــدمات عل . الدولي
عون صوب جتزئـة هـذه املكونـات إىل         باعاً هلذا ينبغي أن يعمل ام     ـِّوات

ع، ولكــن بترتيــب ملســتوى احملــدد يف التصــنيف املوســ اقتصــادام إىل ا
ـــس األمهيـيعكــ ـــة االقتصـ ـــادية لشــ ــات اخلــدمات ىت ـ ــوثالث. مكون  ،اًـــ

ينبغي جتميع البنود التذكريية حيثمـا تتـوافر البيانـات، باعتبارهـا نـواتج              
ذات الصلة، أو حيثما حتدد      املوسع   ات التصنيف ـع مكون ـثانوية لتجمي 

 .أمهيتها للمنتفعني
زيادة تـواتر البيانـات مفيـدة ألغـراض         أن  وعلى الرغم من     ٣٥ – ٣

بـأن تصـدر البيانـات علـى مسـتوى           الـدليل     هـذا  حتليلية كثرية، يوصـي   
والبنـود التذكرييـة علـى أسـاس سـنوي، مبـا يتماشـى               املوسـع    التصنيف

 .لية على مستوى أكثر جتميعاًــانات الفصــوافق مع البيـويت

 املعامالت بني أطراف ذات قرابة -دال 
تساعد املعلومات عن قيمـة كـل العمليـات بـني األطـراف              ٣٦ – ٣

ولـذا يوصـي هـذا      . ابة، يف فهم درجة توريد خدمات العوملـة       ذات القر 
 ؛ بأن حتدد البيانات عن املعامالت يف اخلدمات بشـكل منفصـل           الدليل

املعامالت مع املؤسسات ذات القرابة واملعامالت مـع املؤسسـات الـيت            
وعلـى الـرغم مـن أن هـذا التفصـيل ذو فائـدة كـربى                . ال تربطها صـلة   

م بـه   ع، فمـن املسـلَّ    لة يف التصنيف املوس   فصعلى مستوى التصنيفات امل   
أن هذا يزيد العبء على عاتق املـوردين وجـامعي البيانـات، وأنـه يـثري            

 جيـري    بـأالَّ  الـدليل ولـذا يوصـي هـذا       . مشاكل إضـافية تتعلـق بالسـرية      
ومل حتـظ هـذه     .  على املسـتوى الكلـي ملعـامالت اخلـدمات         التحليل إالَّ 
ن أولويـة جتميـع اإلحصـاءات، مبـا يف ذلـك             بأولوية أدىن مـ    التوصية إالَّ 

 البنود التذكريية، على مستوى التفصيل الوارد يف تصـنيفات التصـنيف          
ــع ــة إعــداد إحصــاءات جتــارة    .املوس ــها أدىن مــن أولوي  كمــا أن أولويت

، )انظـر الفصــل الرابــع أدنــاه (الشـركات التابعــة األجنبيــة يف اخلــدمات  
ذين يقدمون اخلدمات وفـق     وإحصاءات حركة األشخاص الطبيعيني ال    

 ).انظر املرفق األول(اإلطار العام بشأن التجارة يف اخلدمات 
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 أعـاله  ١٦ - ٣ تناقش الفقـرة  ،ويف جمال قضية ذات صلة    ٣٧ – ٣
بعـــض الصـــعوبات اخلاصـــة الـــيت تصـــادف يف تقيـــيم املعـــامالت بـــني  

وقــد تنشــأ صــعوبة أخــرى يف حتديــد طبيعــة  . املؤسســات ذات القرابــة
وتـرد مناقشـة لتلـك    . اليت تقدم بـني املؤسسـات ذات القرابـة      اخلدمات  

 ولكنها حتدث بوجـه خـاص حـني         ، أدناه ١٣٥ - ٣القضية يف الفقرة    
تقدم املؤسسات اُألم خدمات إدارية عامـة وتطلـب رد التكـاليف الـيت          

ــة عــن فروعهــا أو مؤسســاا التابعــة أو املنتســبة     . تســوى مباشــرة نياب
اف ذات القرابة غري احملددة بصورة منفصلة  وتلك املعامالت بني األطر   

ــ تصــنعف علــى حــدة يف التصــنيف املوس،اخلــدمات بــني ،ن يف املكــو 
 .الشركات التابعة غري املدرجة يف موضع آخر

 اإلحصاءات حسب الشريك التجاري -اء ـه
ــيلي      ٣٨ – ٣ ــرايف تفصــ ــع جغــ ــود توزيــ ــة إىل وجــ ــدعو احلاجــ تــ

يقـدمها والـيت يسـتهلكها كـل        إلحصاءات شـىت أنـواع اخلـدمات الـيت          
ــاجر   ــد إقامــة الشــريك املت ــوفر  . اقتصــاد وفقــاً لبل فهــذه اإلحصــاءات ت

ــاً  ــاً متينـ ــن     أساسـ ــف عـ ــدمات، إذ تكشـ ــارة يف اخلـ ــات التجـ  ملفاوضـ
التطورات يف أمناط التجارة حسب نوع اخلدمة، وهي مهمة ألغـراض           

وبيانـات  عد املقارنات الثنائية بـني بيانـات بلـد مـا            وت. إحصائية متنوعة 
 أداة هامــة “إحصـاءات املـرآة  ”الشـريك املتـاجر عـن طريـق اسـتخدام      

وينبغي بقدر اإلمكـان أن يسـتخدم       . لتمحيص وحتسني نوعية البيانات   
أساس جغرايف متماثل يف كل إحصاءات جمموعـات اخلـدمات الدوليـة           

ا إحصـاءات جتـارة الشـركات التابعـة األجنبيـة يف            هـ مبـا في  (ذات الصلة   
 ).اخلدمات

ع إحصـاءات عـن      بـأن جتمـ    الـدليل ومن مث يوصـي يف هـذا         ٣٩ – ٣
التجــارة الدوليــة يف اخلــدمات علــى أســاس كــل فــرد شــريك متــاجر،   
وذلــك علــى األقــل علــى مســتوى املكونــات األحــد عشــر الــواردة يف   

)  أعــاله٥٢ – ٢انظــر الفقــرة (تصــنيف اخلــدمات، الطبعــة اخلامســة  
ــر تف   ــوارد يف التصــنيف وبقــدر اإلمكــان علــى املســتوى األكث  صــيالً ال

 وإنتاج تلك اإلحصاءات هو أحد العناصـر األساسـية املوصـى            .املوسع
عــد جتميــع البيانــات حســب الشــريك   وينبغــي أن يالــدليلــا يف هــذا 

 علــى مســتوى التصــنيف املتــاجر، بــالتزامن مــع إعــداد جتميــع البيانــات
بطرائـق اجلمـع   نـاً م به أنه، ره  ومن املسلَّ . ع، إذا كان ذلك عملياً    املوس 

    مــوارد أن يضــع ا ــاهظ امل ــد يكــون مــن الصــعب والب ــة، ق عــون املتبع
 .إحصاءات حسب الشريك املتاجر

ــة     ٤٠ – ٣ ــات املعلنــ ــل املعلومــ ــن قبيــ ــات، مــ ــراً إىل العقبــ  ونظــ
ل أو الناقصــة، الــيت تعتــرض تــوفري تفصــيل جغــرايف كامــل ومفصــ       

ع اإلحصاءات على م بأن جتالدليلخلدمات، يوصي هذا للتجارة يف ا
معــــون هــــذه مســــتوى تفصــــيلي لبلــــد الشــــريك حيــــث حيــــدد ا
وهـذا يعـين    . اإلحصاءات على أا ذات أمهية قصـوى يف اقتصـادام         

أن تــويل البلــدان أولويــة لتفصــيل جتارــا يف اخلــدمات مــع شــركائها 
 .التجاريني الرئيسيني

  املوسع طرائق اإلمداد والتصنيف -واو 
  املدفوعاتخلدمات ميزان

 توزيع طرائق اإلمداد ‐ ١
إن توزيــع اخلــدمات املختلفــة بــني طرائــق اإلمــداد شــرط        ٤١ – ٣

ــيمكن تقــدمي . أساســي يف االتفــاق العــام بشــأن التجــارة يف اخلــدمات   ف
معامالت اخلدمات بني املقيمني وغري املقيمني وفقاً لواحدة أو أكثـر مـن      

، ٢، والطريقـــة حلـــدوداإلمـــداد عـــرب ا ، ١الطريقـــة (طرائـــق اإلمـــداد  
، ٤، والطريقــة الوجــود التجــاري، ٣، والطريقــة االســتهالك يف اخلــارج

ويف . الوارد شرحها يف الفصل الثاين أعـاله      ) وجود األشخاص الطبيعيني  
حاالت كثرية ميكـن أن تشـمل معاملـة خدمـة واحـدة أكثـر مـن طريقـة                   

حتديـد التعقيـدات    عني لن يستطيعوا    م بأن ام   يسلِّ الدليلوهذا  . لإلمداد
 املوســع الفعليــة والكاملــة يف توزيــع كــل نــوع خدمــة وارد يف التصــنيف 

وعلى هذا فلتيسري إمكانية مجـع      . حسب طريقة اإلمداد يف االتفاق العام     
ا ـباعـــِّيط اتـات التبســـالبيانــات، وكخطــوة أوىل، أوصــي بــبعض افتراضــ 

وباختصـار،  . ه أعـال  ٨١ – ٢ إىل   ٧٩ – ٢نة يف الفقـرات     ـللمبادئ املبي 
يـوزع إمـا إىل طريقـة غالبـة، وإمـا       املوسـع  فكل نوع خدمة يف التصنيف  

 .إىل أهم طرائق اإلمداد حيث ال تكون هناك طريقة غالبة
وباتبــاع تلــك املنهجيــة، والبــدء بأبســط احلــاالت تعتــرب        ٤٢ – ٣

التاليـة يف الغالـب عـابرة للحـدود أو ضـمن             املوسـع    خدمات التصنيف 
 الـيت تقـدم إىل      عاونـة اخلدمات الداعمـة وامل    باستثناء (لنقلا: ١الطريقة  

ــاء أجنــ   ــاء حملــي  ـناقــل حملــي يف مين ، )يب أو إىل ناقــل غــري مقــيم يف مين
ــأمني و،االتصــاالتو ــة ، والت ــدفوعات  اخلــدمات املالي ــع امل ــوماً، م  رس

 .تراخيص رسوم أو ضريبية
ــل  ٤٣ – ٣ ــرب كـ ــدمات وتعتـ ــدفوعات    اخلـ ــزان املـ ــجلة يف ميـ املسـ

ــة  اخلــارج  يفتهالكاًـ، اســســفراًفها بوصــ ــن ا٢أي بالطريق ــاق ال م تف
  ميـزان املـدفوعات     يف تصـنيف   فرـــ السن  مل مكـو  ــ ومع هذا يش   .العام

 على تصنيفات االتفاق العام،     راء املسافرين للسلع، خروجاً   ــكذلك ش 
 فـإن إنفـاق املسـافرين علـى         ، ومن هنـا   .٢وبالتايل يستبعد من الطريقة     

نسـب  وال ي  اخلـدمات     عن إنفـاقهم علـى     أن حيدد منفصالً  السلع ينبغي   
 أمـا جـزء السـلع    .٢من نفقـات السـفر إىل الطريقـة      اخلدمات    جزء إالَّ
 نسـب  وعالوة علـى هـذا، ينبغـي أن ت         .إىل أي طريقة إمداد    ينسب   فال

الــيت تقــدم إىل النــاقلني احمللــيني يف املــوانئ  واملعاونــة اخلــدمات الداعمــة
 ٢ الناقلني غـري املقـيمني يف املـوانئ احملليـة إىل الطريقـة               األجنبية، أو إىل  

 .إذا أمكن حتديدها على انفراد
بإحصـاءات   أساسـاً    ،الوجود التجاري ،  ٣وتتعلق الطريقة    ٤٤ – ٣

 ال بإحصــاءات ميــزان  اخلــدمات،جتــارة الشــركات التابعــة األجنبيــة يف
 فهنــاك ،ذا ومــع هــ.لة يف الفصــل الرابــع أدنــاهاملــدفوعات، وتــرد مفصــ

 فالكيانات األجنبية املنشأة علـى  .استثناء واحد من هذه القاعدة العامة  
ــد       ــرب غــري مقيمــة يف البل ــد خــدمات، تعت أســاس األجــل القصــري لتوري

، وتسـجل معامالـا     الـدليل ويف هـذا     اخلامسـة    املضيف حسب الطبعـة   



 

٣٤ 
 

ــزان املـــدفوعات    تلـــك ، بيـــد أن.مـــع املقـــيمني يف ذلـــك البلـــد يف ميـ
ــا ـــ جتاريوجــوداًت تعتــرب الكيان  مبوجــب االتفــاق العــام الــذي يغــض   اًـ

ــام الواحــد اإلحصــائية     ــدة الع ــن قاع ــو احلــال يف   .الطــرف ع ــذا ه  وه
الـيت يقـدمها مكتـب مـوقعي         اخلـدمات     ومن األمثلـة   .خدمات التشييد 

 ولـذا يوصـي بـأن       .غري حمدود يقوم بتنفيذ مشروع تشييد ألجل قصري       
 كــذلك يشـمل مكــون  .٣طريقـة   هـذه إىل ال خـدمات التشــييد تنسـب  

املقدمـة   اخلـدمات    املعـامالت يف  ، و خدمات التشييد ميزان املدفوعات،   
 وحيثمـا شـكلت املعـامالت عـن         .عن طريق وجود أشـخاص طبيعـيني      

مــن جممــوع خــدمات  ا كــبرياً زء جــخاص طبيعــينيـطريــق وجــود أشــ 
 .٤التشييد وأمكن حتديدها على انفراد، فإا تنسب إىل الطريقة 

وبالنسبة للخدمات التجاريـة املتبقيـة املشـمولة يف االتفـاق            ٤٥ – ٣
خــدمات األعمــال  و،خــدمات احلاســوب واملعلومــات  وهــي –العــام 

 – الترفيهيــة و،الثقافيــة و،اخلــدمات الشخصــية  و،التجاريــة األخــرى 
 والطريقة ١ وقد تشمل عناصر هامة من الطريقة      فالصورة أكثر تعقيداً  

، فاالستشـــاري املقـــيم يف اقتصـــاد اً بســـيط ونضـــرب لـــذلك مـــثالً.٤
 إمااخلدمة   التجميع والذي يقدم خدمات إىل عميل غري مقيم قد يقدم         

 مــن مكتــب لالستشــاري وينقــل إمــا و،)٤الطريقــة (يف موقــع العميــل 
ــارير عــرب احلــدود    ــة (التق ــا و،)١الطريق ــاً إم ــالطريقتني مع  فيوصــي . ب
الرئيســية، بقــدر ة اخلدمــ د وقــت إجــراء معــامالتبتحديــد موقــع املــور

ــات التصــنيف   ــان، يف مكون ــعاإلمك ــك   . املوس ــع تل ــذا ييســر توزي   فه
 ولــو أثبــت البحــث أن طريقــة .٤ والطريقــة ١بــني الطريقــة اخلــدمات 
 ال تقـدم  ع،ـ املوسـ نيفـــ ات التصـبة لـبعض مكونـ  ـــ نة، بالنس ــإمداد معي 

ذلــك  ينســب  نســبة ضــئيلة مــن جممــوع اإلمــداد فيجــوز حينئــذ أن إالَّ
 .كله إىل الطريقة الغالبةاخلدمة  النوع من

٤٦ – ٣ ــي أن ي ــع التجــارة     وينبغ ــر إىل افتراضــات تبســيط توزي نظ
 ٤٤ - ٣ إىل ٤٠ - ٣حســـب طريقـــة اإلمـــداد، املبينـــة يف الفقـــرات 

على أا دليل للخطـوات األوىل يف عمليـة التقيـيم وأـا ختضـع               أعاله،  
 .الحيتها ومالءمتهاي لصـلالستعراض الدوري واالختبار التجريب

ــدخل يف     ٤٧ – ٣ ــيمني مدرجــة يف ال ــوظفني غــري املق  وتعويضــات امل
 غـري أـا ميكـن    . املوسـع  ولذا فهي مشمولة يف التصنيف     ميزان املدفوعات 

). وجود أشـخاص طبيعـيني     (٤أن تعطي مؤشرات ألحد أنشطة الطريقة       
ملقـيمني   بتحديد تفاصيل تعويضات املوظفني غري ا      الدليلولذا يوصي هذا    

 .حسب صناعة املنشأة اليت توظفهم، وذلك إىل املدى املمكن
ــراد       ٤٨ – ٣ ــتريها يف االقتصــادات املضــيفة أف ــيت يش ــا الســلع ال أم

ــة مقارهــا يف أمــاكن دبلوماســية أو مــا شــاكلها يف    ووحــدات حكومي
 غـري املدرجـة يف موضـع        اخلدمات احلكوميـة   االقتصاد املضيف فترد يف   

ــي فئــة   ــر، وه ــةآخ ــة غــري املصــنفة ضــمن       متبقي للمعــامالت احلكومي
هذه تكون   اخلدمات    ومعامالت . املوسع مكونات أخرى يف التصنيف   
عنــدما تقــدمها كيانــات غــري  ) ٢الطريقــة (مشــمولة يف االتفــاق العــام 

 اخلـدمات  ال يوصي بتحديـد لشـراء هـذه    الدليل  غري أن هذا .حكومية

  مشــتريات منفصــل عــن  ) أي الــيت تقــدمها كيانــات غــري حكوميــة     (
 ٤٤ .اليت تقدمها لكيانات حكومية أو من مشتريات السلعاخلدمات 

 أولويات التوزيع على طرائق اإلمداد ‐ ٢
٤٩ – ٣             ن للتصـنيف  ينبغي من الناحيـة املثاليـة أن يـوزع كـل مكـو 

 االسـتهالك ،  ٢؛ والطريقـة    اإلمداد عرب احلـدود   ،  ١بني الطريقة   املوسع  
 وجـــود، ٤، والطريقـــة د التجـــاريالوجـــو، ٣؛ والطريقـــة يف اخلـــارج

وقـد حيـدث   . ادئ املشـار إليهـا أعـاله   ـ باتباع املبـ  عينيـخاص الطبي ـاألش
 مــن إجــراء هــذا التوزيــع علــى مســتوى أقــل    عــون إالَّ يــتمكن امأالَّ

 فإن  ومع أن هذا أقل استصواباً    . املوسع تفصيالً يف تصنيفات التصنيف   
مــع    ا ــى إجــراء التوزي ــني يشــجعون عل ــى مســتوى    ع ــل عل ــى األق عل

انظـر  (املكونات الرئيسية األحد عشـر مـن تصـنيفات الطبعـة اخلامسـة              
ــرة  ــاله٥٢ – ٢الفقـ ــدليل أن إالَّ).  أعـ ــلَّالـ ــع   إذ يسـ ــعوبة توزيـ م بصـ

معــامالت ميــزان املــدفوعات بــني طرائــق اإلمــداد فإنــه يوصــي بــإيالء    
 .أولوية قليلة للتوزيع الكامل للخدمات حسب طرائق اإلمداد

 إصالحات السلع -اي ز
 ميـزان    منـهج الطبعـة اخلامسـة مـن دليـل          الـدليل ينهج هذا    ٥٠ – ٣

درج قيمـة اإلصـالحات الـيت تـتم علـى            تـ  ، يف التوصـية بـأالَّ     املدفوعات
درج يف  أمـا اإلصـالحات الـيت تـ       . السلع، يف معظمها ضـمن اخلـدمات      

 : فهيالدليلاخلدمات يف الطبعة اخلامسة ويف هذا 
املدرجـــة ضـــمن خـــدمات ( التشـــييد إصـــالحات ) أ (
 ؛)التشييد

املدرجـة ضـمن خـدمات      (إصالحات احلواسـيب     )ب(
 ؛)احلواسيب
اإلصـــالحات الطارئـــة للصـــيانة والـــيت تـــؤدى يف  ) ج (

 ).املدرجة ضمن خدمات النقل(املوانئ واملطارات ملعدات النقل 
 .خلدماتاوترد خدمات صيانة السلع ضمن  ٥١– ٣

  املوسع التصنيفتعاريف مكونات  -اء ـح
  ميزان املدفوعاتخلدمات

٥٢ – ٣       لة لتعاريف املكونات   ترد يف بقية هذا الفصل مناقشة مفص
ويـرد  .  ميزان املـدفوعات خلدمات املوسع   املختلفة لتصنيفات التصنيف  

أمـا املرفـق الثالـث فيقـدم جـدول          . سرد هلذا التصنيف يف املرفـق الثـاين       
والتصنيف املركـزي للمنتجـات،     ملوسع   ا مطابقة تفصيلية بني التصنيف   

ــدار  ــدمات  ،٠ – ١اإلصــ ــاع اخلــ ــة قطــ  الــــيت GNS/W/120 وقائمــ
ــة أوروغــواي   وميكــن . اســتخدمها املفاوضــون التجــاريون خــالل جول

________ 
صــيل  أدنـاه لالطــالع علـى مزيــد مـن تفا   ١٤٣-٣ إىل ١٣٩-٣انظـر الفقــرات   ٤٤

 .مناقشة هذه القضايا
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معــني يف حــل مشــاكل التصــنيف  اســتخدام هــذه املطابقــة ملســاعدة ا
ة يف  وربط التصـنيفات اإلحصـائية بقائمـة االتفـاق العـام بشـأن التجـار              

كذلك يبني املرفق الثالث العالقة بني قائمة قطاع اخلدمات         . اخلدمات
GNS/W/120    ٠ - ١ والتصــنيف املركــزي للمنتجــات، اإلصــدار ، 

 . ميزان املدفوعاتخلدمات املوسع والتصنيف
 خدمات النقل ‐ ١
 كل خدمات النقل اليت يقوم ـا مقيمـون يف           النقليشمل   ٥٣ – ٣

ن يف اقتصـاد آخــر، والــيت تنطـوي علــى نقــل   أحـد االقتصــادات آلخــري 
والتـأجري للنـاقلني بــالطواقم،   ) نقــل البضـائع (لع ـالركـاب وحركـة السـ   

وبعـض البنـود ذات     . وما يتصل بذلك من خـدمات داعمـة ومسـاعدة         
الصلة اليت تستبعد من خـدمات النقـل هـي التـأمني علـى نقـل البضـائع               

وبـة يف املـوانئ لنـاقلني       لع ال ـ؛ والسـ  )ات التـأمني  ـخدمـ الذي يـرد يف     (
ا يعـامالن كسـلع     ـوكالمهـ (قل  ـدات النـ  ـالحات مع ـمني، وإص ـغري مقي 

؛ وإصالحات مرافق السكك احلديدية واملرافئ ومنشـآت        )ال خدمات 
، وتــأجري واســتئجار النــاقلني )خــدمات التشــييدالــواردة يف (املطــارات 
ان ـــــ الفقرتش  ـــ وتناق). ات التـأجري للتشـغيل    ــخدمالوارد يف   (باألطقم  

يف إقامـة املـالكني   ـايا املتعلقـة بتوصـ  ـ القضـ  ، أعاله ١٠ - ٣ و   ٩ - ٣
لني للمعدات املتنقلة مبا فيها السفن والطائراتأو املشغ. 

 ميــزان منــهج الطبعــة اخلامســة لــدليل املوســع وينــهج التصــنيف ٥٤ – ٣
 يف التوصية بتصنيف مرجعي للنقل حسب طريقة النقل وحسب  املدفوعات

ع اخلدمة، وبينما توصـي الطبعـة اخلامسـة بتحديـد ثـالث طرائـق للنقـل،                 نو
 ، واجلــوي،البحــري: بــني مثــاين طرائــق للنقــل هــي  املوســع يميــز التصــنيف

 ، واملمـرات املائيـة الداخليـة      ، والطـرق الربيـة    ، والسكك احلديدية  ،والفضائي
 ويوصـي . األخـرى  واملعاونـة     وخـدمات النقـل الداعمـة      ،وخطوط األنابيـب  

 –بتصنيف أنواع السـلع نفسـه الـوارد يف الطبعـة اخلامسـة               املوسع   التصنيف
وترد فيما . عاونةنقل الركاب ونقل البضائع واخلدمات األخرى الداعمة وامل

 .يلي مناقشة لطرائق النقل وأنواع اخلدمات
 ويشــمل كــل خــدمات النقــل عــن طريــق  النقــل البحــري ٥٥ – ٣

 .البحر
ل كل خـدمات النقـل الـيت تقـدم عـن             ويشم النقل اجلوي  ٥٦ – ٣

 .طريق اجلو، مبا فيها النقل الدويل للركاب
وطرائق النقل املتبقية هي جتزئـة لطريقـة واحـدة يف الطبعـة              ٥٧ – ٣

 .“أنواع النقل األخرى”اخلامسة هي 
 ويشــمل إطــالق الســواتل الــذي تقــوم بــه النقــل الفضــائي ٥٨ – ٣

) ؤسسـات االتصـاالت  كم(مؤسسات جتارية حلساب مالكي السـواتل       
والعمليــات األخــرى الــيت يقــوم ــا مشــغلو املعــدات الفضــائية كنقــل    

كــذلك يشــمل نقــل . يــةمالسـلع واألشــخاص مــن أجــل التجـارب العل  
الركاب يف الفضاء والدفعات اليت يسددها اقتصـاد مـا إلدراج مقيميـه             

 .يف املركبات الفضائية التابعة القتصاد آخر
 . ويشمل النقل بالقطاراتديديةالنقل بالسكك احل ٥٩ – ٣

 ويشـمل النقـل الـدويل للبضـائع         النقل على الطرق الربيـة     ٦٠ – ٣
 . والنقل الدويل للركاب باحلافالت واملركبات،بالشاحنات والعربات

 ويتعلق بالنقـل الـدويل      النقل عرب املمرات املائية الداخلية     ٦١ – ٣
املائية الداخلية ألحد ويشمل املمرات   . يف األار والقنوات والبحريات   

 . واملتقامسة بني بلدين أو أكثر،البلدان
ــة  النقــل عــرب خطــوط األنابيــب   ٦٢ – ٣ ــة الكهربائي  ونقــل الطاق

ويشــمل أيضــاً . ويشــمل النقــل الــدويل للســلع عــرب خطــوط األنابيــب  
ــاج       ــة اإلنت ــاء حــني تكــون منفصــلة عــن عملي رســوم شــبكات الكهرب

 ،أما توفري الكهرباء ذاته فمستبعد، شـأنه شـأن تـوفري الـنفط            . والتوزيع
 والسـلع األخـرى الـيت تقـدم عـرب خطـوط             ، وامليـاه  ،واملنتجات النفطيـة  

 ، واملياه ،هذا اخلدمات املتعلقة بتوزيع الكهرباء    وتستبعد من   . األنابيب
 . وسائر املنتجات النفطية،والغاز

 وتشـمل كـل     األخـرى  واملعاونـة    خدمات النقل الداعمـة    ٦٣ – ٣
خدمات النقل األخرى اليت ال ميكن نسبتها ألي مكون مـن مكونـات            

 .خدمات النقل املوصوفة أعاله
خلامسـة التفصـيل نفسـه      والطبعة ا  املوسع   ويقسم التصنيف  ٦٤ – ٣

 .إىل أنواع من خدمات النقل
 وتشــمل كــل اخلــدمات الــيت تقــدم بــني   خــدمات الركــاب ٦٥ – ٣

اقتصاد التجميع واخلارج، أو بني اقتصادين أجنبـيني ضـمن النقـل الـدويل              
أو خدمات املقيمني من ناقلني غري ) دائن(لغري املقيمني من ناقلني مقيمني 

ات الركاب اخلـدمات الـيت يؤديهـا داخـل          وتشمل خدم ). مدين(مقيمني  
لة جلـزء مـن رحلـة مجاعيـة؛         اقتصاد، ناقلون غري مقيمني؛ واألجور املشـكّ      

ورســوم األمتعــة الزائــدة أو الســيارات أو األمتعــة الشخصــية املصــطحبة؛   
ونفقات الغذاء والشراب أو البنـود األخـرى الـيت يشـتريها الركـاب علـى                

ــل  ــأجري املقيــ  وتشــمل خــدمات الركــاب  . مــنت الناق ــري ـ كــذلك ت مني لغ
فن أو طـائرات أو عربـات أو مركبـات          ـس، س ـس بالعك ـمني، والعك ـاملقي

 .لنقل ركاب) كرحلة واحدة مثالً(جتارية بأطقمها، لفترات حمدودة 
وتستبعد من هذه اخلدمات خدمات الركـاب الـيت تقـدم لغـري               ٦٦ – ٣

خـدمات  املدرجـة يف    (ة  املقيمني من ناقلني مقيمني داخل االقتصادات املقيم      
 والتـأجري   ،)السـفر  خـدمات املدرجة يف   ( وأجور الرحالت البحرية     ،)السفر

 وتـأجري  ،)عالتصنيف املوسـ غري املدرج يف   ( مالية   أو االستئجار املعترب عقوداً   
 ).خدمات التأجري للتشغيلاملدرج يف (الناقالت دون طواقم 

. أربـع فئـات   وميكـن تقسـيمها إىل     خدمات نقـل البضـائع     ٦٧ – ٣
ـــ   ــان ب ــان األوليـ ــق الفئتـ ــزان   أوتتعلـ ــاءات ميـ ــلع يف إحصـ ــيم السـ ن تقيـ

ليم ظهـر   ـــــ سة، هو تس  ــعة اخلام ــاً للطب ــاد، وفق ـات ألي اقتص  ــاملدفوع
ل أجـور   عند مجارك حدود االقتصاد املصـدر، ومـن مث حتمـ    ٤٥ السفينة

رة لــت بصــوســواء حم(الشــحن، باالتفــاق، علــى االقتصــاد املســتورد  
________ 

لالطالع على مزيد من املعلومات عن تقييم التسـليم علـى ظهـر السـفينة، انظـر                  ٤٥
 .الطبعة اخلامسة من ٢٢٩ إىل ٢١٩الفقرات 
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   درجـت ضـمن سـعر الـوارد       ل علـى املسـتورد، أم أُ      مباشرة أو مل حتم .(
وتتعلق الفئة األوىل بالنقل الدويل لصـادرات وواردات سـلع االقتصـاد            

مشــغلني مقــيمني، )  أ  (:ع؛ وتشــمل خــدمات النقــل املقدمــة مــنامــ
ع، علـى صـادرات االقتصـاد       خارج اجلمارك احلدوديـة لالقتصـاد امـ       

مشغلني غري مقيمني خـارج احلـدود اجلمركيـة         ) ب( و   ،)ائنةد(امع  
ممدينة(ع القتصاد التصدير، على واردات االقتصاد ا.( 

والفئة الثانية من نقل البضائع هـي خـدمات النقـل املقدمـة            ٦٨ – ٣
مشغلني مقيمني يف اقتصاد التجميع داخل احلدود اجلمركية        )  أ  (:من

ــى واردات   ــع  القتصــاد التصــدير، عل ــة( اقتصــاد التجمي ) ب( و ،)دائن
ــة      ــع داخــل احلــدود اجلمركي ــيمني يف اقتصــاد التجمي مشــغلني غــري مق

 ).مدينة(القتصاد التجميع، على صادرات اقتصاد التجميع 
وتتعلــق الفئــة الثالثــة بنقــل البضــائع للســلع الــيت ليســت         ٦٩ – ٣

 التجـارة )  أ  (:صادرات وال واردات اقتصـاد التجميـع، بـل بـاألحرى         
نقــل الســلع بــني اقتصــادات ثالثــة  ) ب( و ،العــابرة خــالل اقتصــاد مــا 

النقل الساحلي أو غريه مـن نقـل السـلع بـني            )  ج ( و   ،)جتارة مترابطة (
حركة البضائع مـن أو إىل كيانـات      )  د ( و   ،نقاط داخل اقتصاد معني   

، الــيت )كالوكــاالت احلكوميــة(انات ــــامة الكيـم إقــــــتقــع خــارج أقالي
  ائل خلـدمات الربيـد     ـــ نقل الرس )  هـ ( و   ،منيــون غري مقي  ـا ناقل ـيقوم

لون مقيمـون   وتشمل هذه الفئة اخلدمات اليت يقدمها مشـغ       . أو السعاة 
لون غــــ  ومش ،)ـــة دائن(مني  ـــ لع حـني تكـون مملوكـة لغـري مقي         ــهلذه الس 

ــري مقــيمني هلــذه الس   ـــغ ــة ملقــيمني يف اقتصــاد     ـ لع حــني تكــون مملوك
 ).مدينة(التجميع 

أو التـأجري   (وتتألف اموعة الرابعة مـن عمليـات التـأجري           ٧٠ – ٣
الــيت يقــوم ــا مقيمــون لغــري مقــيمني، والعكــس بــالعكس،   ) للتشــغيل
ــفن ــائرات،لس ــل ، أو ط ــيارات نق ــة أخــرى   ، أو س ــات جتاري  أو مركب

وهــي . لنقـل بضــائع ) كرحلــة واحـدة مــثالً (بـاألطقم لفتــرات حمـدودة   
 والرافعـات   ،ت القطر املتصلة بنقـل منصـات احلفـر         عمليا ،تشمل أيضاً 

 والتأجري احملدد   ،ويستبعد اإلجيار مع خيار الشراء    . اتفارـواجل ،العائمة
 .املدة دون أطقم

ــة     ٧١ – ٣ ــدمات املتعلقـ ــاله، واخلـ ــمولة أعـ ــري املشـ ــدمات غـ واخلـ
بإحدى طرائق النقل فحسب تسجل يف فئة اخلدمات األخرى لطريقـة      

 والطــرق ، والســكك احلديديــة، واجلــو،النقــل بــالبحر(ة النقــل املناســب
أما اخلدمات املتصـلة بـأكثر مـن    ).  وعرب املمرات املائية الداخلية   ،الربية

طريقة نقل واليت ال ميكن أن تنسب إىل طرائـق نقـل إفراديـة، فتسـجل                
 مل مـثالً  ـــ فتش. عاونـة ة وامل ـــ ل األخـرى الداعم   ـات النقـ  ـخدممن  ــض

 ،والتخـــزين) التحميـــل والتفريـــغ للحاويـــات  ك(تـــداول الشـــحنات  
ما عدا ما مشلته الفقرة     ( واجلر   ،واالستيداع، والتغليف وإعادة التغليف   

 والصيانة والتنظيـف ممـا      ،املالحية للناقلني  واملعاونة   ،واإلرشاد) السابقة
 وأتعـاب   ، وعمليات اإلنقاذ  ، يف املوانئ واملطارات ملعدات النقل     ىيؤد

ــوكالء املتصــلة بن  مبــا فيهــا تســليم البضــائع   (قــل الركــاب والبضــائع  ال
 ).وخدمات السمسرة

بنقل البضائع علـى أسـاس    ومثة جمموعة من البنود املتعلقة       ٧٢ – ٣
 واردة يف البنــود التذكرييــة يف  ،تقيــيم الســلع علــى أســاس التعامــل    

، جمــزأة حســب طريقــة   ميــزان املــدفوعاتخلــدمات املوســع التصــنيف
ــة ،النقــل البحــري و،نقــل البضــائع(النقــل   ، والنقــل بالســكك احلديدي

 والنقـل  ، والنقل عرب املمرات املائية الداخليـة     ،والنقل على الطرق الربية   
 :وبالنسبة هلذه البنود فإن). عرب خطوط األنابيب

 تشـــمل مجيـــع خـــدمات نقـــل  اخلـــدمات الدائنـــة ) أ (
 ٤٦ يندير أو النقـل الـوط    ــــ ترياد أو التص  ــــ لالس(دمة  ـــ ائع املق ــالبض

مـن مؤسسـات نقـل مقيمـة إىل كـل غـري             ) أو التجارة املستعرضـة   
 املقيمني؛
ــة  )ب( ــع خــدمات نقــل   اخلــدمات املدين  وتشــمل مجي

 لالســــترياد أو التصــــدير أو النقــــل الــــوطين (البضــــائع املقدمــــة 
مـن كــل املقـيمني إىل مؤسسـات النقــل    ) أو التجـارة املستعرضـة  

 .غري املقيمة
ملعامالت مفيـد ألنـه ميثـل املعـامالت         والقياس على أساس ا    ٧٣ – ٣

فخدمـة  . السوقية الصافية كما جترى، دومنا تصويب أو تعديل أو عزو         
 إذا جرى تعامل يف خدمات النقل بني مقـيم وغـري            النقل ال تسجل إالً   

ويتوقــف تســجيل خدمــة النقــل املنفــردة علــى شــروط التســليم  . مقــيم
 .تعامل السوقشراء السلع، واحملققة يف /احملددة يف عقد بيع

٧٤ – ٣  ربم عقد النقل بني مقيمني اثـنني مـن بلـد واحـد،          وعندما ي
        رة تسـتبعد خدمـة النقـل يف طريقـة          خلدمات نقل تقـدم يف سـلعة مصـد

وهذا حيدث، على سبيل املثال، عنـدما  . القياس القائمة على املعامالت  
شـراء السـلعة هـي    /تكون شروط التسليم املنصوص عليها يف عقـد بيـع        

ر مع مقـيم    وعندما يتعاقد املصد  ) “النقل مدفوع ”(تسليم يف املوطن    ال
 .يف بلد التصدير على تقدمي خدمة النقل

وتــدخل احلالتــان التاليتــان يف طريقــة القيــاس القائمــة علــى  ٧٥ – ٣
 :املعامالت

ربم عقـد تقـدمي خـدمات نقـل بـني مقـيم             حيثما يـ   ) أ (
 املصنع تسـجل حينئـذ   وغري مقيم وحيدد شرط التسليم بأنه تسليم  

وهذا يشمل اجلزء مـن خدمـة النقـل الـذي           . خدمة النقل بأكملها  
م قبل حدود بلد التصدير؛يقد 

وخدمات النقـل بـني مقـيمني وغـري مقـيمني فيمـا         )ب(
 .يتعلق بالتجارة املستعرضة والنقل الوطين

يطلب املستفيدون املختلفون هذه املعلومات القائمـة علـى          ٧٦ – ٣
 واملؤسســات عمومــا. الطبعــة اخلامســةإلكمــال معلومــات املعــامالت 

تدون هذه املعلومات يف حساباا، وهلذا السبب تعترب املعلومات أكثر          
________ 

 لوصـف النقـل بـني نقـاط داخـل إقلـيم             “النقل الـوطين  ”يستخدم هذا املصطلح     ٤٦
قـدمها مقيمـون إىل غـري       وهـو يف هـذا السـياق يشـري إىل اخلـدمات الـيت ي              . اقتصادي واحـد  

 .مقيمني، والعكس بالعكس



 

٣٧ 
 

 قوة من املعلومات على أساس تسليم ظهـر السـفينة، الـيت تكـون غالبـاً               
وتظهـر ضـرورية كأحـد معـايري الطبعـة اخلامسـة ونظـام              (قيمة تقديرية   

 ميــزان عــيويســتخدم بعــض جمم ). ١٩٩٣احلســابات القوميــة لعــام   
 بالفعل املعلومـات القائمـة علـى املعـامالت كأسـاس لوضـع        املدفوعات

مـــع (التقـــديرات لنقـــل البضـــائع علـــى أســـاس تســـليم ظهـــر الســـفينة 
ــ وتعــد هــذه ). ع تلــك التقــديراتـلية الالزمــة لوضـــاملعلومــات التكمي

سة ـــ عة اخلام ـ الطبـ  ت مل يـوص ـا يف      ـ، وإذا كانـ   لياًـدة حتليـ  ـود مفيـ  ـالبن
فإنه ينبغي جتميعها إذا توافرت كجزء مـن عمليـة جتميـع البيانـات عـن                

 .نقل البضائع

 السفر ‐ ٢
 عن معظم اخلدمات األخرى املتـاجر ـا     ٤٧ السفرخيتلف   ٧٧ – ٣

فاملسـتهلك  . دولياً يف أن املستهلك هو الـذي يعطيـه خصائصـه املميـزة        
. للحصـول علـى سـلع وخـدمات       ينتقل إىل اقتصاد آخـر       ٤٨ أو املسافر 

ألخــرى الــواردة يف التصــنيف   فعلــى خــالف معظــم اخلــدمات ا ،ولــذا
ـاملوس  حمدداً بل سلسلة من السـلع واخلـدمات         اجاًــفر إنت ـعد الس ع، ال ي 

د يف أي فئـة مطابقـة       وهلـذا السـبب فهـو ال حيـد        . يستهلكها املسـافرون  
  .٠ - ١ اإلصدار ،من التصنيف املركزي للمنتجات

ــيت يتحصــل    الســفرويشــمل  ٧٨ – ٣  أساســاً الســلع واخلــدمات ال
عليها املسافرون من أي اقتصـاد خـالل زيـارات لـذلك االقتصـاد تقـل                

م شترى بامسـه أو تقـد  فالسلع واخلدمات يشتريها املسافر أو ت  . عن عام 
ــل   ــال مقاب ــه ب ــة(إلي ــا  ) أي هدي . ويســتخدمها املســافر أو يتصــرف فيه

ل املسافرين داخل االقتصادات اليت يزوروا ويستبعد من هذا البند تنقُّ 
حيث يقوم بالنقل نـاقلون غـري مقـيمني يف اقتصـاد بلـد الزيـارة والنقـل             

الـــدويل للمســـافرين، ومهـــا املشـــموالن يف خـــدمات الركـــاب ضـــمن  
ســتبعد الســلع الــيت يشــتريها املســافر إلعــادة بيعهــا يف  كــذلك ت. النقــل

 .اقتصاده هو أو يف أي اقتصاد آخر
واملسافر فـرد يقـيم ألقـل مـن عـام يف اقتصـاد لـيس مقيمـاً                   ٧٩ – ٣

ــه، ألي غــرض غــري  أن يعمــل يف قاعــدة عســكرية أو يكــون  )  أ  (:في
ويشمل ذلك الدبلوماسيني ومـوظفي     ( يف وكالة تابعة حلكومته      موظفاً

________ 
 املسـتعمل يف  السـفر  مصـطلح    الـدليل  املسـتعمل يف هـذا       السـفر يرادف مصـطلح     ٤٧
 املســتعمل يف نظــام احلســابات القوميــة لعــام  الســياحة، ويتفــق ومصــطلح خلامســةاالطبعــة 
 اإلطـار  :حسابات السياحة الفرعيـة   املستعمل يف    السياحةوله صلة أيضا مبصطلح     . ١٩٩٣

 املنشـور مشـاركة بـني املنظمـة العامليـة للسـياحة واملكتـب اإلحصـائي                 املنهجي املوصى بـه،   
للجماعــات األوروبيــة، ومنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي واألمــم املتحــدة    

مــن ناحيــة، الطبعــة اخلامســة  والــدليلوالفــروق بــني هــذا ).  أعــاله٣٩ – ٢انظــر الفقــرة (
ياحة الفرعية من ناحية أخـرى تتعلـق بإنفـاق الطلبـة واملرضـى إذا أقـاموا يف                  وحسابات الس 

 ).انظر املرفق السابع(االقتصاد املضيف لعام أو أكثر، وإنفاق أنواع معينة من املوظفني، 
تعمل هنا عن تعريف حسـاب السـياحة الفرعيـة         ــ املس افرــاملسطلح  ــلف مص ــخيت ٤٨
ة املقيمني يف بلدان أخرى ألغراض تعليمية واملرضى الذين  من نواحي الطلب، وأساساًللزائر

 .خلارجاب العمل يف نخلارج، وبعض جواايتلقون رعاية صحية ألجل طويل يف 

 أن يكــون معــاالً مرافقــاً ) ب( أو ؛)الســفارات والقنصــليات اآلخــرين 
أن يقــوم بنشــاط إنتــاجي مباشــر لكيــان  )  ج (؛ ) أ (لفــرد مــذكور يف 

 )ب( و   ) أ (أما نفقات األفراد املشمولني يف      . مقيم يف ذلك االقتصاد   
. اخلــدمات احلكوميــة، غــري املدرجــة يف موضــع آخــر  فتســجل يف بنــد 
املشـمولون  ) مبن فيهم العمال املومسيـون واحلـدوديون      (ونفقات األفراد   

. تستخدمهم فيدرجون يف بند السـفر     يف اقتصاد املؤسسة اليت     )  ج (يف  
وال ينطبــق مبــدأ العــام الواحــد علــى الطلبــة أو املرضــى الــذين يتلقــون   

قون مقـيمني يف اقتصـادهم اُألم حـىت    ـــ حية يف اخلارج ممـن يب  ــرعاية ص 
 .لو طالت إقامتهم يف اقتصاد آخر لعام أو أكثر

 إىل الســفرولــئن كانــت الطبعــة اخلامســة توصــي بتحليــل    ٨٠ – ٣
ــدليل يف مكوناــا القياســية، فهــذا  شخصــي وســفر لاعمــأللفر ســ  ال

 .يوصي بتحليل آخر لكل من أنواع السفر هذه
 ويشــمل الســفر للخــارج بالنســبة لكــل   لاعمــألالســفر ل ٨١ – ٣

ن يتوقفـون   ـــ اقلني الذي ـــ ارية، كـأطقم الن   ــال التج ــطة األعم ــأنواع أنش 
ــة يف ســفر ر   ــون ســفرهم، ومــوظفي احلكوم مســي، ومــوظفي  أو يؤجل

ــاب      ــاملني حلسـ ــوظفني العـ ــي، واملـ ــل رمسـ ــة يف عمـ ــات الدوليـ املنظمـ
وقد يـزورون   . مؤسسات مقيمة يف اقتصاد خيتلف عن اقتصاد املوظف       

 أو ملفاوضـــات ، أو الكتشـــاف أســـواق، حلمـــالت تســـويقيةاقتصـــاداً
ب ـــ اج أو تركيــ أو ألعمال إنت،ماعاتــ أو اجت،اتــ أو يف بعث ،جتارية

 أغــراض جتاريــة أخــرى باســم مؤسســة مقيمــة يف اقتصــاد   أو،معــدات
 مــا حيــوزه  لاعمــألمســافر لدرج يف الســفر بصــفة  كــذلك يــ . آخــر

لألغــراض الشخصــية العمــال املومسيــون واحلــدوديون غــري املقــيمني يف  
. االقتصاد الذي يعملون فيه حلساب مؤسسات مقيمة يف اقتصاد آخـر          

 .سسة اليت توظفهمفهؤالء املوظفون مسافرون يف اقتصاد املؤ
ــيت حيصــل   لاعمــألالســفر لويشــمل  ٨٢ – ٣  الســلع واخلــدمات ال

مبا يف ذلك السلع واخلـدمات الـيت         (يعليها املسافر الستعماله الشخص   
ه ـ، ولكنـ )حاب العمـل  ـها من أص  ـــال قيمت ــافرون لألعم ـــترد املس ــــيس

.  ميثلوا ال يشمل املبيعات أو املشتريات اليت تتم باسم املؤسسات اليت         
فاإلنفاق الشخصي للعمال املومسيني واحلـدوديني وغريهـم مـن العمـال         
غري املقيمني، على السلع واخلـدمات يف االقتصـادات الـيت يعملـون ـا               

 .لاعمألجل أيضاً يف بند السفر لـيس
ويــرد حصــول العمــال املــومسيني أو احلــدوديني وغريهــم  ٨٣ – ٣

تخدمني فيـــه والـــذين يكـــون مـــن غـــري املقـــيمني يف االقتصـــاد املســـ 
ــلع      ــى سـ ــاد، علـ ــك االقتصـ ــيمني يف ذلـ ــن املقـ ــهم مـ ــاحب عملـ صـ
وخــدمات حمــدداً بصــورة منفصــلة يف البنــد الفرعــي مــن التصــنيف    

وتـرد كـل نفقـات    . املـومسيني واحلـدوديني   نفقـات العمـال  املوسع،  
 ؛ يف البنــد الفرعـي مــن التصــنيف املوســع ، األخــرىلاعمــألالسـفر ل 

 .خرى لألعمالنفقات السفر األ
 ويشـــمل املســـافرين للخـــارج الســـفر ألغـــراض شخصـــية ٨٤ – ٣

ــالعطالت    ــل، ك ــري العم ــراض غ ــة   ،ألغ ــاركة يف األنشــطة الترفيهي  واملش
ــة ــج  ،والثقافيـ ــارب، واحلـ ــدقاء واألقـ ــع األصـ ــارات مـ ــيم، والزيـ  ، والتعلـ



 

٣٨ 
 

 يوصي بتحليل السفر لألغراض     الدليلفهذا  . واألغراض املتصلة بالصحة  
 النفقـــات املتعلقـــة بالصـــحة : ثالثـــة أقســـام فرعيـــة هـــيالشخصـــية إىل

 والنفقـات املتعلقـة بـالتعليم     ،  )جمموع نفقات املسـافرين ألسـباب طبيـة       (
الشخصــية الســفر نفقــات ، وكــل أنــواع )أي جممــوع نفقــات الطــالب(

وهذا التقسـيم هـو نفسـه املعلومـات التكميليـة املوصـى ـا يف                . األخرى
لة، اموعـة   ـــ ات املنفص ـــ د البيان ــ عن هذا تفي   الًــوفض. ةـــعة اخلامس ـالطب

أو املقدرة، عـن النفقـات علـى خـدمات الصـحة والتعلـيم، يف األغـراض                 
دةم على ِحالتحليلية، ولو أتيحت هذه فينبغي أن تقد. 

 للتمييـز   ، يوصي بتحليل بديل خلدمات السـفر      الدليلفهذا   ٨٥ – ٣
 ،خدمات املطـاعم  و ،قامةاإلنفاق على اإل  و ،اإلنفاق على السلع  بني  
وهذا التحليل البديل الـوارد يف البنـود        . سائر نفقات السفر األخرى   و

يتــيح نســبة النفقــات علــى اخلــدمات إىل   املوســع التذكرييــة بالتصــنيف
والتحديد املنفصـل لإلنفـاق علـى اإلقامـة         .  إلمداد اخلدمات  ٢الطريقة  

 .قات السفروخدمات األغذية ييسر إجراء حتليل أكثر عمومية لنف
مــا عــدا (وتســجل يف بنــد الســفر كــل الســلع واخلــدمات   ٨٦ – ٣

ــدويل  ــفر الـ ــور السـ ــتعماهلم   ) أجـ ــافرون السـ ــا املسـ ــل عليهـ الـــيت حيصـ
وقد يدفع املسافر أمثان    . الشخصي من االقتصادات اليت يسافرون إليها     

            م إليـه دون مقابـل     هذه السلع واخلدمات، أو تـدفع نيابـة عنـه أو تقـد .
 ، واخلـدمات الـيت تقيـد يف بنـد السـفر هـي أجـور السـكن                 وأعم السلع 

 والنقل داخـل االقتصـاد املـزار    ، ووسائل التسلية ، واملشروبات ،والغذاء
 ، واهلـدايا والتـذكاريات    ،)وكلها تستهلك يف االقتصاد الذي يقـدمها      (

 واليت قد خيرج ا مـن       ،وسائر املواد املشتراة الستعمال املسافر اخلاص     
 .زارةاالقتصادات امل

 خدمات االتصاالت ‐ ٣
خــــدمات ن  بزيــــادة جتزئــــة مكــــوالــــدليليوصــــي هــــذا  ٨٧ – ٣

خـدمات   ، أوهلـا  – يف الطبعة اخلامسة إىل مكونات فرعيـة         االتصاالت
 .خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية ،، وثانيهاالربيد والسعاة

ــعاة وتشــــمل  ٨٨ – ٣ ــائلخــــدمات الربيــــد والســ  ، أخــــذ الرســ
 ،يات واملنشــــورات وغريهــــا مــــن املطبوعــــات  والــــدور،والصــــحف
 والــرزم ونقلــها وتســليمها ألصــحاا، ويشــمل ذلــك ســعاة ،والطــرود

 .مكاتب الربيد وخدمات تأجري صناديق الربيد
كـذلك تشـمل اخلـدمات الربيديـة، يف حـدود اختصاصـها        ٨٩ – ٣

 وخــدمات ، وخــدمات الــربق،احلفــظ يف شــباك الربيــدهــذا، خــدمات 
د كبيــع الطوابــع واحلــواالت الربيديــة ومــا شــاكل  ســعاة مكاتــب الربيــ

وتؤدي اخلـدمات الربيديـة يف الغالـب، ولكـن لـيس علـى سـبيل         . ذلك
ويستثىن من ذلك اخلدمات املاليـة الـيت        . احلصر، إدارات الربيد الوطنية   

 وخـدمات   ،احلـوافظ الربيديـة   تقوم ا كيانات إدارة الربيد ومنها مثال        
 ،)اخلـدمات املاليـة   اليت تسـجل ضـمن      (رية  احلسابات املصرفية واالدخا  

خدمات األعمـال التجاريـة     اليت تسجل ضمن    (وخدمات إعداد الربيد    
وختضع اخلدمات الربيدية التفاقات دولية، وتسجل     ). األخرى وغريها 

 .التدفقات بني املشغلني من االقتصادات املختلفة على أساس إمجايل

خـــدمات الســـعاة يف ويف إطـــار هـــذا البنـــد أيضـــاً تتركـــز  ٩٠ – ٣
وقـد يسـتخدم السـعاة يف       . التسليم العاجل والتسليم مـن البـاب للبـاب        

.  أو العـام ، أو اخلـاص املشـترك  ،تأدية هذه اخلدمات النقل اململوك هلـم  
 أخذ الربيـد    ويشمل ذلك خدمات التسليم العاجل اليت قد تشمل مثالً        

، نقـل   ويسـتثىن مـن ذلـك، مـثالً       . بالطلب أو التسليم يف أوقات حمـددة      
 النقــلالــذي يســجل ضــمن  (الربيــد بوســاطة شــركات النقــل اجلــوي   

أنــواع النقــل الــذي يســجل ضــمن ( وختــزين الســلع ،)اجلــوي للبضــائع
الـيت  (وخـدمات إعـداد الربيـد      ) عاونـة اخلدمات الداعمة وامل  ، و األخرى

 ).خدمات األعمال التجارية األخرىتسجل ضمن 
وت أو الصـور    ـث الصـ  ـ بـ  االتــات االتص ـخدممل  ــوتش ٩١ – ٣

 وكبـل   ، والراديـو  ، والـربق  ، والـتلكس  ،أو املعلومات األخرى باهلـاتف    
 والفاكسـيميلي   ،روينـد االلكت ــ والربي ،واتلــ والس ،ون واإلذاعة ــالتلفزي

 مبا فيه خدمات شـبكات األعمـال التجاريـة واملـؤمترات            ،وما إىل ذلك  
ــد واخلــدمات امل  ــةعــن بع ــة املعل . عاون ــة وال تشــمل قيم ــات املنقول . وم

 ، وخدمات عصب اإلنترنـت  ،وتشمل كذلك خدمات اهلاتف اخللوي    
 ٤٩ .وخدمات الوصول باحلاسـوب، ومنـها تـوفري الوصـول باإلنترنـت           

اليت تدرج ضمن  (وتستبعد خدمات تركيب معدات شبكات اهلواتف       
ــن     ،)خــدمات التشــييد  ــا م  ــا يتصــل ــات وم  وخــدمات قواعــد البيان

 البيانات واستغالهلا عن طريـق مشـغلي   خدمات حاسوبية للوصول إىل   
 ).خدمات احلاسوب واملعلوماتما يدرج ضمن (قواعد البيانات 

 خدمات التشييد ‐ ٤
 األعمــال الــيت تــؤدي يف مشــاريع خــدمات التشــييدتشــمل  ٩٢ – ٣

 والتركيبات اليت يقوم ا موظفون يف مؤسسة يف مواقع خـارج            ،التشييد
التشييد  بتجزئة خدمات التشييد إىل      يلالدلويوصي هذا   . إقليم املؤسسة 

وتتيح هذه التجزئـة تسـجيل      . التشييد يف اقتصاد التجميع    و ،يف اخلارج 
ــاد    ــتراة يف االقتصـ ــدمات املشـ ــلع واخلـ ــة والسـ ــييد املقدمـ خـــدمات التشـ

ــى أســاس إمجــايل     . املضــيف ملؤسســات غــري مقيمــة تقــدم اخلــدمات عل
مة إىل غري مقـيمني مـن        خدمات التشييد املقد   التشييد يف اخلارج  ويشمل  

، والســـلع واخلـــدمات )دائنـــة(مؤسســـات مقيمـــة يف اقتصـــاد التجميـــع 
ــذه املؤسســـات   ــاد املضـــيف هلـ ــتراة يف االقتصـ ــة(املشـ ـــويش). مدينـ مل ــ

دمة إىل مقيمني يف    ــييد املق ــات التش ــ خدم عــاد التجمي ــييد يف اقتص  ــالتش
ــة      ــن مؤسســات تشــييد غــري مقيم ــع م ــ(اقتصــاد التجمي والســلع ) ةمدين

 ).دائنة(واخلدمات املشتراة يف اقتصاد التجميع ملؤسسات غري مقيمة 
٩٣ – ٣ درج وخترج هذه التوصية عن الطبعة اخلامسة اليت توصي بأن ت

نفقــات الســلع واخلــدمات املشــتراة يف االقتصــاد املضــيف ضــمن خــدمات   
كــن أن م بــه أن البلــدان ميومــن املســلَّ. األعمــال التجاريــة األخــرى وغريهــا

________ 
رح تصـنيف عـدد مـن املنتجـات املتصـلة بنشـاط        طُـ الـدليل يف وقت نشر هذا      ٤٩

ــت يف جمــال خــدمات االتصــاالت واملعلومــات واخلــدمات احلاســوبية، ملناقشــ       ة اإلنترن
 .جارية
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ا يف الطبعـة              تفض ل، ألسباب عملية قوية، أن تواصل اتباع املعاملة املوصى
اخلامســـة؛ ويف هـــذه احلـــاالت، ينبغـــي أن توصـــف املعاملـــة يف املـــذكرات 

 .التفسريية املنهجية اليت ترافق نشر البيانات عن خدمات التشييد
يت  األعمـال الـ   خلدمات التشـييد  ويشمل املكونان الفرعيان     ٩٤ – ٣

يؤديها يف مشاريع التشييد والتركيبات موظفون يف مؤسسـة يف مواقـع           
واألعمـال تـؤدي عمومـاً لفتـرة        . خارج اإلقليم االقتصـادي للمؤسسـة     

زمنية قصرية؛ وتطبق قاعدة العام الواحـد علـى إقامـة هـذه املؤسسـات               

 خـدمات وتقـوم   .  أعـاله  ٥ - ٣مبرونة على النحو املشروح يف الفقرة       
 أي تقـوم شـاملة كـل السـلع واخلـدمات            – أساس إمجايل     على التشييد

ــة تقــدمي خــدمات التشــييد، وشــاملة     املســتخدمة كمــدخالت يف عملي
كذلك كل تكاليف اإلنتاج األخرى وفائض التشغيل املستحق ملالكي         

ومبدأ التقومي هذا هو نفسه الذي ينطبـق علـى تقـومي            . مؤسسة التشييد 
ــاج   ــاً (كــل اإلنت ــبني يف نظــام   ،)للســلع واخلــدمات مع ــى النحــو امل  عل

 . عددياً مثاال٣ًويقدم اإلطار . ١٩٩٣احلسابات القومية لعام 
 

 مثال على قياس خدمات التشييد  - ٣اإلطار 
  ولتقـدمي هـذه  . وحـدة ١٠ ٢٦٠ قيمتـها  ، تقدم خدمات تشييد يف البلـد بـاء       ، املقيمة يف البلد ألف    ،املؤسسة ألف 

 :خالت من املواد والعمل تتألف من مد،تشتري املؤسسة ألفاخلدمات 
 ١ ٢٠٠ وعمل مشتراة يف البلد ألف) سلع وخدمات(مواد 

 :منها
 ٦٤٥ سلع

 ١٢٠ خدمات
 ٤٣٥ عمل

 ٦ ٦٥٥ مواد وعمل مشتراة يف البلد باء
 :منها

 ٥٢٥ مستورد من البلد ألف
 ١ ٧٣٠ مستورد من البلد جيم
 ٢ ٢٩٠ من مصادر يف البلد باء

 ٢ ١١٠ عمل
 ٧ ٨٥٥ موع تكلفة املدخالت املشتراةجم

 ٢ ٤٠٥ يضاف إليها فائض تشغيل إمجايل مستحق للمؤسسة ألف
 ١٠ ٢٦٠ إعطاء قيمة إمجالية خلدمات التشييد

فمجموع قيمة خدمات التشييد املشتراة هو مبلغ املدخالت يف عملية اإلنتـاج وإمجـايل فـائض التشـغيل املسـتحق                    
 . وحدة١٠ ٢٦٠ون قيمة خدمات التشييد هي  ومن مث تك.للمؤسسة املنتجة

 فما الذي يقاس يف جتارة خدمات التشييد بني املقيمني وغري املقيمني؟
 اءــيف البلد ب  يف البلد ألف 

 التجميعالتشييد يف اقتصاد  خلارجاالتشييد يف 
 )ب( ٤ ٥٤٥    دائن )أ( ١٠ ٢٦٠ دائن
 )أ( ١٠ ٢٦٠    مدين )ب( ٤ ٥٤٥ مدين
 السـتعماهلا يف عمليـة التشـييد    ، إىل البلـد بـاء  ، وحدة املشتراة يف البلد ألـف ٦٤٥مة مببلغ حنت السلع املقو  شفإذا  

  ميزان املدفوعات  عوجب على جمم       ـا         ،ن السـلع يف ميـزان املـدفوعات        أن يكفل استبعادها من مكـو ـا مشـتريات قـامأل 
 .يست مشتريات متت يف البلد باء ول، من مقيمني يف البلد ألف،مقيمون يف البلد ألف

_______ 
 .القيمة اإلمجالية خلدمات التشييد )أ(
 ٢ ٢٩٠+ ١ ٧٣٠+٥٢٥ مبـا يسـاوي   ،)االقتصـاد املضـيف   ( يف االقتصاد باء     ،مبلغ السلع واخلدمات املشتراة للمؤسسة ألف      )ب(

 . ميزان املدفوعاتمن دليلامسة  اخليف خدمات التشييد األخرى مبقتضى توصيات الطبعةمة  القي وتسجل هذه؛وحدة
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اإلنفـــاق علـــى الســـلع واخلـــدمات يف االقتصـــاد  ويشـــمل  ٩٥ – ٣
 إنفاق مؤسسة التشييد علـى البنـود املقدمـة حمليـاً واإلنفـاق يف               املضيف

ــدمات     ــلع واخلـ ــييد علـــى السـ ــة التشـ ــاد املضـــيف مـــن مؤسسـ االقتصـ
 املســتوردة إىل االقتصــاد املضــيف، حيـــث تكــون الســلع واخلـــدمات     

ــع التشــييد   ــا     . الســتعمال موق ــيت تشــتري فيه ــة اخلاصــة ال ــا يف احلال أم
 وخدمات يف اقتصـادها اُألم فهـذه تشـكل أيضـاً            مؤسسة التشييد سلعاً  

 فألــا غــري مشــتراة يف ،ومــع هــذا. جــزًءا مــن قيمــة خــدمات التشــييد
السلع واخلـدمات املشـتراة يف االقتصـاد        تستبعد من   ُاالقتصاد املضيف،   

د ـانات قـ  ـــ عة يف مجـع البي    ــــ قة املتب ــ على الطري  ماداًــ واعت ٥٠ .يفـــاملض
ال يكون من اليسري حتديد السلع املشـتراة يف االقتصـاد اُألم واالقتصـاد              

ع إىل تقـدير   على حدة؛ وألسباب عملية قد حيتاج امـ       يف كالً ـــاملض
 ،ملضـيف تراة إمـا إىل االقتصـاد ا      ـلع املشـ  ـــ  كـل الس   بــسن ة، وإالَّ ــجتزئ

 .وإما إىل االقتصاد اُألم ملؤسسة التشييد
وقــد ال يتيســر حتديــد شــراء الســلع واخلــدمات كــل علــى   ٩٦ – ٣

حدة مـن تكـاليف العمـل؛ ويف هـذه احلالـة حيتـاج جـامع البيانـات إىل                   
تقدير جتزئة، أو يكون البديل هو نسبة كل التكاليف إمـا إىل تكـاليف          

ويــرد مثــال علــى قيــاس . لعمــل وإمــا إىل تكــاليف ا،الســلع واخلــدمات
 .٣ يف اإلطار التشييدخدمات 

وتستبعد هنا املشاريع اليت تنفـذها شـركات تابعـة أو فـروع           ٩٧ – ٣
ــة      ــبة ملؤسســات غــري مقيم ــركات منتس ــتثمرون مباشــرون (أو ش  ،)مس

ومع هـذا فأنشـطة     ).  أعاله ٧ - ٣انظر الفقرة   (وبعض املكاتب املوقعية    
مولة يف تغطية الشـركات التابعـة األجنبيـة     الفروع والشركات التابعة مش   

 ألن تلــك املشــاريع تعتــرب جــزًءا مــن إنتــاج ،)انظــر الفصــل الرابــع أدنــاه(
 يوصي بأن تكون تغطية املؤسسـات الـيت         الدليلفهذا  . االقتصاد املضيف 

أي أن .  هــي نفســها الــواردة يف الطبعــة اخلامســةخــدمات التشــييدتقـدم  
عي البيانات يكفلون أن تك    جمم    معـة وفقـاً    ون بيانات خدمات التشييد ا

ــدليلهلــذا   متعلقــة مبجموعــة املؤسســات نفســها الــيت يــرى أــا تقــدم    ال
 . ميزان املدفوعاتخدمات التشييد يف إحصاءات

 كــل الســلع واخلــدمات الــيت    خــدمات التشــييد وتشــمل  ٩٨ – ٣
 مبــا يف ذلــك أعمــال إعــداد ،تشــكل جــزًءا أساســياً مــن عقــود التشــييد

 ، وأعمـــال تشـــييد اهلندســـة املدنيـــة ، وأعمـــال تشـــييد املبـــاين،قـــعاملوا
ائر خدمات التشييد كخدمات تـأجري      ــ وس ،ع اآلالت ــوتركيب وجتمي 

 أو أعمـال النظافـة اخلارجيـة    ، أو معدات اهلـدم مـع مشـغليها       ،املنشآت
 .وتشمل كذلك إصالحات املنشآت. للمباين

________ 
٥٠    عو بيانـات مـوازين املـدفوعات أن قيمـة السـلع املسـتوردة إىل               ينبغي أن يالحظ جمم

      درج يف حالة إحصاءات جتـارة السـلع، ضـمن          االقتصاد املضيف الستعماهلا يف موقع التشييد ت
وحـني تشـتري مؤسسـة التشـييد     . خلـاص والعـام  االواردات من السلع يف إطار نظامي التجـارة   

اقتصــادها اُألم وتشــحنها إىل موقـع التشــييد ال بــد مـن إجــراء تســوية يف إحصــاءات   السـلع يف  
     اتـــ ن السـلع يف ميـزان املدفوع  جتارة السلع الستبعاد قيمة أي سلع من هذا القبيـل مـن مكـو .

 .وية من هذا القبيلــــرورة لتســيف فال ضــاد املضــتراة يف االقتصــلع مشـت السـوإذا كان

 خدمات التأمني ‐ ٥
 توفري شـىت أنـواع التـأمني إىل غـري           خدمات التأمني تشمل   ٩٩ – ٣

ر هـذه  وتقـد . املقيمني من مؤسسات تأمني مقيمة، والعكـس بـالعكس      
اخلدمة املشمولة يف جمموع األقساط،      اخلدمات أو تقوم حسب رسوم    
 وصف إلجراءات ٤ويرد يف اإلطار    . ال حسب جمموع قيمة األقساط    

 ).ة اخلامسةكما يف الطبع (الدليلالتقدير املوصى ا يف هذا 
 إىل مخســة خــدمات التــأمني بتجزئــة الــدليلويوصــي هــذا  ١٠٠ – ٣

، متويـل معاشـات التقاعـد     و ،التأمني على احلياة   :مكونات منفصلة هي  
ــى البضــائع  و ــأمني عل ــأمني املباشــر األخــرى  و، الت ــواع الت ــادة و ،أن  إع

ــأمني ــةاخلــدمات املو الت ــأمنيعاون ــة واردة يف تصــنيف  .  للت وهــذه جتزئ
ــة ــةالطبعـ ــة  او.  اخلامسـ ــات املتعلقـ ــاط ملعلومـ ــايل األقسـ ــايل  وبإمجـ إمجـ
 بالنسبة للتأمني علـى احليـاة، والتـأمني علـى     ، كل على حدة  ،املطالبات

كون أسـاس   ت ميكن أن    واليتالبضائع، وأنواع التأمني املباشر األخرى،      
 .تقدير رسوم اخلدمة، قيمة حتليلية وهي مسجلة يف البنود التذكريية

 على احليـاة ذات األربـاح وغـري         وثائق التأمني وم محلة   ويق ١٠١ – ٣
وقـد ال تكــون  (ذات األربـاح بسـداد أقســاط منتظمـة لشـركة التــأمني     

 ومقابلـها تضـمن شـركة التـأمني أن تـدفع            ،)هناك سوى دفعـة واحـدة     
 عليه يف موعد حمدد مت االتفاق حلامل الوثيقة مبلغاً أدىن أو مبلغاً سنوياً        

أمـا التـأمني   . وثيقـة لـو جـاءت الوفـاة قبـل املوعـد      أو عند وفاة حامل ال    
املوقوت على احلياة، الذي تـدفع مسـتحقاته عنـد الوفـاة ولـيس يف أي                

درج هنـا   ظروف أخرى، فهو شكل من أشكال التـأمني املباشـر وال يـ            
 .التأمني األخرىبل تشمله أنواع 

 هي صناديق مستقلة منشأة     صناديق املعاشات التقاعدية  و ١٠٢ – ٣
. ض توفري دخل عنـد انتـهاء خدمـة جمموعـات معينـة مـن املـوظفني             لغر
ام ـــــ اص أو العـحاب العمـل اخلـ   ـــ ناديق ويـديرها أص   ــظم هذه الص  ــوين
ــ ــأو ت ــوظفيهم   نظم وت . دار بصــورة مشــتركة مــن أصــحاب العمــل وم
أو املوظفني، ومن إيرادات /ل من اشتراكات من صاحب العمل وومتو

ــتثمار أصــول الصــندوق   ــة     اس ــامالت مالي ــدخل أيضــاً يف مع ــي ت ، وه
ــاا ــيت تــ     . حلس ــاعي ال ــاريع الضــمان االجتم ــي ال تشــمل مش نظم وه

لقطاعــات كــبرية مــن اتمــع، والــيت تفــرض أو تراقــب أو متــول مــن     
ــناديق املعاشـــات  . احلكومـــة العامـــة وهـــي تشـــمل خـــدمات إدارة صـ

 “اطاألقســ”ويف حالــة صــناديق املعاشــات التقاعديــة فــإن  . التقاعديــة
 “املطالبــات” بينمــا توصــف  “اشــتراكات”ف عمومــاً بأــا  ــــتوص

 .“منافع”عموماً بأا 
م على   وتتعلق بالتأمني املقد   خدمات التأمني على البضائع    ١٠٣ – ٣

السلع يف دور التصـدير أو االسـترياد علـى أسـاس يتفـق وقيـاس السـلع                  
 الفقـرات    على النحو املشـروح يف     نقل البضائع  و ،فينةـليم ظهر الس  ـتس
وهــذا يعــين أن خــدمات التــأمني علــى  .  أعــاله٧٠ - ٣ إىل ٦٧ - ٣

تتعلـــق )  أ  (:درج يف اقتصـــاد التجميـــع عنـــدماالبضـــائع ينبغـــي أن تـــ
ــع     ــة القتصــاد التجمي بصــادرات الســلع الــيت تتجــاوز احلــدود اجلمركي

تتعلق بواردات السلع ) ب( أو ؛)دائنة(وتقدمها شركات تأمني مقيمة 
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ــة القتصــاد التصــدير   إىل اقتصــاد  التجميــع، وتتجــاوز احلــدود اجلمركي
 وباإلضـافة إىل    ٥١ ).مدينـة (عندما تقدمها شركات تـأمني غـري مقيمـة          

 تشـمل اخلـدمات املتعلقـة بـأنواع         فخدمات التـأمني علـى البضـائع      هذا  
أخرى من نقـل السـلع حيـث تقـدم خـدمات التـأمني بـني مقـيم وغـري                    

 .مقيم يف اقتصاد التجميع
ــوفر  ١٠٤ – ٣ ــويـ ــى البضـــ ـالتـ ــائعـأمني علـ ـــ تغطيـ ـــة ضـ رقة ـد سـ

 الطريقــة ٤ويصــف اإلطــار . ائع أو تلفهــا أو فقــداا الكامــلـالبضــ
ويســتبعد مــن . خــدمات التــأمني علــى البضــائعاملوصــى ــا لتقــدير 

ــة  ــائع  خـــدماتتغطيـ ــأمني علـــى البضـ ــأمني علـــى املركبـــات  التـ  التـ
 .املستخدمة يف نقل السلع

ــواوتشــمل  ١٠٥ – ٣ ــأن  كــل األشــكال مني املباشــر األخــرىأع الت
وتشــمل التــأمني املوقــوت علــى  . األخــرى مــن التــأمني ضــد احلــوادث 

مـا مل يـنص عليهمـا      ( والتأمني الصـحي     ،احلياة؛ والتأمني ضد احلوادث   
ــة    ،؛ والتــأمني البحــري)ضــمن مشــاريع الضــمان االجتمــاعي احلكومي

يق وغريه مـن إتـالف       وسائر أنواع تأمني النقل؛ واحلر     ،وتأمني الطريان 
املمتلكات؛ وتأمني خسائر األموال؛ وتأمني املسـؤولية العامـة؛ وأنـواع        

ــالقروض ،التـــأمني األخـــرى كالتـــأمني يف الســـفر   والتـــأمني املتصـــل بـ
 .وبطاقات االئتمان

 هي عمليـة التـأمني مـن البـاطن علـى جـزء              إعادة التأمني و ١٠٦ – ٣
تخصصــني، وذلــك يف مقابــل لني امل للمشــغمــن خمــاطر التــأمني، وغالبــاً

وقد تتعلق عمليات إعادة التأمني . حصة متناسبة من عائدات األقساط    
 .مبجموعات ختلط عدة أنواع من املخاطر

 املعـامالت ذات الصـلة الوثيقـة        عاونـة اخلدمات امل وتشمل   ١٠٧ – ٣
وهي تشمل عمـوالت    . بعمليات التأمني وصناديق املعاشات التقاعدية    

 وخدمات الوكاالت واخلدمات االستشارية     ،لتأمنيالوكالء ومساسرة ا  
ــيم والتســوية    ــأمني واملعاشــات، وخــدمات التقي  واخلــدمات ،بشــأن الت

 وخدمات التنظيم والرصـد بشـأن   ، وخدمات إدارة اإلنقاذ   ،االكتوارية
 .خدمات التعويضات واالسترداد

 اخلدمات املالية ‐ ٦
الية واخلدمات   خدمات الوساطة امل   اخلدمات املالية تشمل   ١٠٨ – ٣
ــةامل ــاة وصــناديق     عاون ــأمني علــى احلي ــا عــدا خــدمات مؤسســات الت  م

 ،)متويـل املعاشـات    و التـأمني علـى احليـاة     اليت تـدخل ضـمن      (املعاشات  
ــأمني األخــرى الــيت جتــري بــني مقــيمني وغــري مقــيمني     . وخــدمات الت

وميكــــن أن تقــــدم هــــذه اخلــــدمات املصــــارف والبورصــــات املاليــــة  
نتاج ومؤسسات بطاقات االئتمـان واملؤسسـات    ومؤسسات عوامل اإل  

________ 
أمني حىت احلدود اجلمركية القتصاد التصدير مشمولة يف قيمة السلع       تكاليف الت  ٥١
ويف هذه احلالة، لو قدمت خدمات التأمني من غري مقـيم يف            . رة تسليم ظهر السفينة   املصد

    وخـدمات   القتصاد التصدير     املدينة –خدمات التأمني   درج يف   اقتصاد التصدير فينبغي أن ت
 . يقدم اخلدمات لالقتصاد الذي الدائنة‐ التأمني

 وتشــمل هــذه اخلــدمات الــيت تقــدم بصــدد معــامالت يف  ٥٢ .األخــرى
الصكوك املالية واخلـدمات األخـرى املتعلقـة بنشـاط مـايل كاخلـدمات              

ــة وإدارة األصــول   ــارية والكفال ــذا  . االستش ــى ه  ى يوصــ،وعــالوة عل
ــة املق ببنــدين تــذكرييني مهــا   يســة بصــورة غــري  خــدمات الوســاطة املالي

اخلدمات املالية الـيت تشـمل خـدمات الوسـاطة املاليـة املقيسـة            ومباشرة  
وهذان مدرجان لتوفري وسـيلة يصـبح ـا جممـوع     . بصورة غري مباشرة 

اخلدمات املالية أكمل باملقارنة دوليـاً، ألن املؤسسـات املاليـة يف بعـض           
 ميكـن أن تقـاس    للخـدمات الـيت ال  الًـــ ى مقابــلدان ميكن أن تتقاض  ــالب
 . بصورة غري مباشرة يف غريهاإالَّ
وعمومـــاً فالوســـاطات املاليـــة جتلـــب ســـندات مث تعطيهـــا   ١٠٩ – ٣

ــها       ــى جلب ــق عل ــا يطب ــات أخــرى بشــروط وأحكــام ختتلــف عم لكيان
أي أا تقـوم بالوسـاطة بـني املقرضـني واملقترضـني بتوجيـه              . للسندات

       طر يف هـذه العمليـة     ض نفسـها ملخـا    أموال من أحـدهم لآلخـر، وتعـر .
  فالسندات اليت ت   كتسب من خـالل هـذه العمليـة        جلب واألصول اليت ت
طة ـــــذه األنشـمل هــــــــوتش. طاءـــــة الوســـــوف ميزانيـــــتظهـــر يف كش
 .وساطة مالية

 فــإن خــدمات الوســاطة املاليــة تشــمل  ،ومــن حيــث املبــدأ ١١٠ – ٣
رة، لتظهــر أيضــاً خــدمات الوســاطة املاليــة املقيســة بصــورة غــري مباشــ  

ويرد وصف خلدمات الوساطة هذه     . راحةــمولة ص ــاخلدمات غري املش  
 بنسبة هذه ١٩٩٣ويوصي نظام احلسابات القومية لعام    . ٥يف اإلطار   

الوســـاطة إىل القطاعـــات املســـتهلكة، لتشـــمل يف مكوناـــا احلســـاب  
اخلارجي للسلع واخلدمات وبالفعـل تعيـد تصـنيف جـزء مـن إيـرادات               

غـري أن نظـام احلسـابات القوميـة لعـام      .  أنه خدمات ماليـة   الفائدة على 
 تنسب البلدان أي إنتاج خلدمات الوسـاطة املاليـة           يسمح بأالَّ  ،١٩٩٣
وألسـباب عمليـة    . ١٩٦٨ مع ج نظام احلسابات القوميـة لعـام          متشياً

معــني الــوطنيني لبيانــات ميــزان املــدفوعات يف وقــت  وإلظهــار آراء ا
امسة فإا ال توصي بإدراج تقـدير خلـدمات الوسـاطة           كتابة الطبعة اخل  

 مع مبـدأ احلفـاظ علـى        وتوافقاً. املالية يف صادرات وواردات اخلدمات    
ــذا      ــة اخلامســة يســتبعد ه ــع الطبع ــدليلالتســاوق م ــل خــدمات  ال  باملث

ومــع ذلــك . الوســاطة املاليــة مــن التجــارة الدوليــة يف اخلــدمات املاليــة  
 املالية الـيت تنسـب إىل املعـامالت اخلارجيـة        فالبلدان اليت تقدر الوساطة   

ــابات قوميـــة تشـــجع علـــى الكـــف عـــن هـــذه    ألغـــراض إنشـــاء حسـ
 خدمات الوسـاطة املاليـة املقيسـة بصـورة         تدرج   ،ومن مث . التقديرات
ع؛  يف تصـنيف التصـنيف املوسـ        تـذكريياً  ارها بنـداً  ـــ  باعتب رةـــ غري مباش 

لـيت تشـمل خـدمات      اخلـدمات املاليـة ا    وهناك بند تـذكريي آخـر هـو         
 حيدد جمموع اخلدمات املاليـة املقيسـة بصـورة مباشـرة          ،الوساطة املالية 

 .وبصورة غري مباشرة

________ 
 يالئـم  املاليـة ن اخلـدمات   للمكو  حتليل أكثر تفصيالً   الدليلقد يعد بعد نشر هذا       ٥٢

 بشــأن االتفــاق العــاماحلاجــة اخلاصــة إىل تــوفري بيانــات تفيــد املفاوضــات اجلاريــة مبوجــب  
 .التجارة يف اخلدمات
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 التأمينية اخلدمات تقدير رسوم - ٤اإلطار 
لة، ـــ اط احملصـــ وع األقســـ مولة يف جمم ــــ املش اخلدمات   ومــب رس ــة حس ــ الدولي أمنيــات الت ــخدمم  وـر أو تق  دــتق

يتفـق   الـدليل   ومـن حيـث املبـدأ، فقيـاس املعـامالت يف خـدمات التـأمني الدوليـة املوصـى بـه يف هـذا                        .موع األقسـاط  ال جم 
 بيـد أنـه مـن الناحيـة     . خلـدمات التـأمني يف القطاعـات املقيمـة       ١٩٩٣والقياس املوصوف يف نظام احلسابات القوميـة لعـام          

 يتيحان إغفال التدفقات بني املقيمني وغري املقيمني املتصـلة          ١٩٩٣م  ونظام احلسابات القومية لعا    اخلامسة   العملية فالطبعة 
 . بسبب مشاكل التقدير وخاصة للواردات،بالدخل االستثماري من العائدات التقنية للتأمني

 وسائر  ، وصناديق املعاشات  ، على البضائع  –فينبغي إجراء تقديرات منفصلة لكل نوع من أنواع التأمني املختلفة           
 . والتأمني على احلياة، وإعادة التأمني،تأمني املباشرأنواع ال

 فرسـوم خـدمات التـأمني لشـركات التـأمني املقيمـة الـيت تقـدم خـدمات                   للتأمني على البضـائع املشـحونة     وبالنسبة  
فقـودة أو التالفـة   ر بأا الفرق بني األقساط احملصـلة واملطالبـة القابلـة للـدفع علـى السـلع امل             تقد) دائنة(تأمينية لغري املقيمني    

رسـوم خـدمات التـأمني مقسـومة علـى      ( وقد يكون من الضروري أن حتسـب نسـبة رسـوم خـدمات التـأمني          .أثناء العبور 
 وتطبيـق هـذه النسـبة علـى األقسـاط احملصـلة             ،لفتـرة متوسـطة األجـل أو طويلـة األجـل          ) جمموع األقساط الواجبـة السـداد     

 .لى املطالبات الواجبة السداد اليت تتجاوز األقساط احملصلة عن فترة بعينها وينطبق هذا بوجه خاص ع.بالنسبة لكل فترة
  مدينـة (ر رسوم اخلدمات بالنسبة لشركات التأمني غري املقيمـة الـيت تقـدم خـدمات التـأمني علـى البضـائع                      وميكن أن تقد(، 

ات التأمني، وتطبيق النسـبة علـى جممـوع         باستخراج نسبة الرسوم التقديرية على اخلدمات إىل جمموع األقساط على صادرات خدم           
 .وينبغي أن تكون النسبة على أساس فترة بني املتوسطة والطويلة األجل. األقساط القابلة للدفع لشركات التأمني غري املقيمة

 فيمكن تقدير خدمات التأمني بطريقـة مماثلـة لطريقـة           ،أنواع التأمني املباشر األخرى    و ،لتمويل املعاشات وبالنسبة  
إىل غري املقيمني،    اخلدمات   مبالنسبة لشركات التأمني املقيمة اليت تقد      اخلدمات    أي أن رسوم   .تقدير التأمني على البضائع   

تقد     ا الفرق بني األقساط احملصقـد يكـون مـن      أيضـاً     وهنـا  .لة لشركات التأمني واملطالبة الواجبة السداد لغري املقيمني       ر بأ
 أمــا .لة خــالل كــل فتــرةق هــذه النســبة علــى األقســاط احملصــ وتطبــ،م خــدمات التــأمنيالضــروري أن حتســب نســبة رســو

 اخلـدمات    فـيمكن تقـديرها بأخـذ نسـبة رسـوم          ،خدمات التأمني اليت تقدم إىل املقيمني مـن شـركات التـأمني غـري املقيمـة               
ــة اخلــدمات رة إىل جممــوع األقســاط لصــادرات املقــد مــوع األقســاط املدفوعــة إىل   وتطبيــق هــذه النســبة علــى جم ،التأميني

 .، ينبغي أن تكون النسبة على أساس فترة متوسطة إىل طويلة األجل ومثلما حدث قبالً.شركات التأمني غري املقيمة
ع البيانـات نسـب رسـوم خـدمات      يسـتخدم جممـ  ،فإن مل توجد صـناعة تـأمني علـى التصـدير يف اقتصـاد التجميـع            

 ولو كانت صناعة التأمني احمللية صغرية للغاية أو غري موجـودة فحينئـذ تسـتخدم              .حملليةالتأمني على أساس صناعة التأمني ا     
ركات ـــ ة مـن ش   ـــ العالقة الطويلة األجل بني األقساط القابلة للسداد إىل شركات التـأمني غـري املقيمـة واملطالبـات املقبوض                 

 .)مدينة(لى واردات خدمات التأمني التقريبية عات ــ اخلدمومــد رســمة، يف حتديــأمني غري املقيــالت
    ر خدمات التأمني القتصاد التجميـع للحصـول   عي البيانات يف البلدان اليت توفّوبديل ذلك أن ميكن االتصال مبجم

 . اخلدماتعلى معلومات عن رسوم
لتدفقات احلادثـة  ر من حيث املبدأ بأا رصيد كل ا تقد) دائنة( اخلدمات    فإن صادرات  إعادة التأمني وبالنسبة إىل   

فتقـدر بأـا رصـيد كـل        ) مدينـة ( اخلـدمات     أمـا واردات   .بني شركات إعادة التأمني املقيمة وشركات التأمني غري املقيمة        
 .التدفقات احلادثة بني شركات التأمني املقيمة وشركات إعادة التأمني غري املقيمة

 األوىل هي طول املدة بني سداد األقساط وتلقي       .تأمني عن سائر أشكال ال    التأمني على احلياة  ومثة عالمتان متيزان    
ر بالطرق نفسـها     ميكن أن تقد   التأمني على احلياة   خدماتبيد أن    . والثانية هي التأكد من أن املطالبة ستحدث       .املطالبات
 ا خدمات التـأمني غـري التـأمني علـى احليـاة            اليت تقد ت مؤسسـات    والبـديل، وأحيانـا األهـم، لتقـدير صـادرات خـدما            .ر

التأمني على احلياة هو تقدير نسبة لرسوم خدمات التأمني بقسمة مبلغ التكلفة العاملـة وأرباحهـا، علـى األقسـاط الواجبـة        
 .ق هذه النسبة على األقسـاط الواجبـة السـداد مـن غـري املقـيمني، للحصـول علـى تقـدير خلـدمات التـأمني                         ـّالسداد، مث تطب  

 إىل خدمات التأمني على احلياة أيسر حساباً     اخلدمات   ري التأمني على احلياة فنسبة رسوم     وكما هو األمر بالنسبة للتأمني غ     
 وميكن استخدام نسبة مماثلة للواردات يتم احلصول عليهـا مـن صـناعة التـأمني                .بالنسبة للصادرات عنها بالنسبة للواردات    

عي البيانات يف بلدان أخرىعلى احلياة احمللية أو من جمم. 
احية العملية فإن معامالت التأمني على احلياة بني املقـيمني وغـري املقـيمني تتضـاءل أمهيتـها نسـبياً يف كـثري                     ومن الن 

اخلدمـة يف    ومـن مث قـد ميكـن جتاهـل عنصـر          .  كما تتضاءل نسبة رسوم اخلدمات من األقساط القابلة للسـداد          ،من البلدان 
 . تاماًأمني على احلياة جتاهالًــات التـخدم
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تشمل ) باستثناء خدمات الوساطة املالية(اخلدمات املالية و ١١١ – ٣
 :على سبيل املثال

 والرســوم الصــرحية والضــمنية املرتبطــة التوالعمــ ) أ (
 :باملعامالت املالية من قبيل

ي الودائـــع واإلقـــراض مبـــا يف ذلـــك    تلقِّـــ ‘١’ 
خدمات قروض الرهنيات وغري الرهنيـات      

 ألغراض جتارية وشخصية؛
ــ ‘٢’  ــريف  خطابــ ــول املصــ ــاد والقبــ ات االعتمــ

 واالئتمانات والصكوك املماثلة األخرى؛
 إجيار الشراء؛ ‘٣’ 
 ؛التعميل ‘٤’ 
 املعامالت املالية الثانوية؛ ‘٥’ 
 وتوظيـــــف اإلصـــــدارات، ،االكتتـــــاب ‘٦’ 

ــاالت ،والسمســرة ــاء الكف ــا يف ؛ وإلغ  مب
ــة مبـــدفوعات     ــوالت املتعلقـ ــك العمـ ذلـ

 ؛اإليرادات املتصلة بالكفاالت
 مدفوعات املقاصة؛ ‘٧’ 

 اخلدمات االستشارية املالية؛ )ب(
 خدمات الكفالة لألصول املالية أو السبائك؛ ) ج (
 خدمات إدارة األصول املالية؛ ) د (
 خدمات االندماج واحليازة؛ ) هـ (
ــركات   ) و ( ــة لتمويــــــل الشــــ ــدمات الرأمساليــــ اخلــــ

 واملشاريع؛
ئتمانـــات خـــدمات مـــنح بطاقـــات االئتمـــان واال  ) ز (
 األخرى؛
 توزيع معامالت سعر الصرف؛ ) ح (
 إدارة األسواق املالية؛ ) ط (
 ؛األهلية االئتمانيةتقدير درجة  ) ي (
رسوم اخلدمات علـى مشـتريات مـوارد صـندوق           ) ك (

 النقد الدويل؛
الرسوم املتصلة باألرصدة غـري املسـحوبة مبوجـب          ) ل (

 .نقد الدويلترتيبات احتياطية أو ممتدة مع صندوق ال
١١٢ – ٣ ستبعد من اخلدمات املالية، على سبيل املثالوت: 

الفائدة املتحققة على الودائع والقروض وإجيار الشراء        ) أ (
 ٥٣ ؛)درج يف اخلدماتهذه إيرادات استثمار ال ت(وسندات الدين 

 إيرادات األسهم؛ )ب(
خـــدمات الوســـاطة يف التـــأمني علـــى احليـــاة      ) ج (

ــات  ــل     امل(واملعاشــ ــاة ومتويــ ــى احليــ ــأمني علــ ــمولة يف التــ شــ
 ؛)املعاشات
 خدمات التأمني األخرى؛ ) د (
اخلــدمات االستشــارية غــري املاليــة الــيت تقــدمها       ) هـ (

كاخلــــدمات االستشــــارية يف اإلدارة، املدرجــــة يف   (املصــــارف 
 ؛)اخلدمات لألعمال التجارية واإلدارة والعالقات العامة

شــــراء وبيــــع الســــندات األربــــاح واخلســــائر يف  ) و (
 واملشتقات املالية على حساب أصحاا؛

خـــدمات الوســـاطة املاليـــة املقيســـة بصـــورة غـــري  ) ز (
 .مباشرة

ل مـن أجـل حتويـل       فة إىل الرسوم الظـاهرة الـيت تحمـ        وإضا ١١٣ – ٣
م اخلــدمات الضــمنية ملعــامالت النقــد األجــنيب  العمــالت األجنبيــة تقــد

وال تصـدر   . لوسط وسـعر البيـع أو الشـراء       باعتبارها الفارق بني سعر ا    
فواتري لكل رسوم على حدة؛ فقـد تكـون مشـمولة بشـكل غـري ظـاهر               

ومــن أمثلــة ذلــك ســعر الفــاتورة  . يف املعــامالت املاليــة الــيت تتصــل ــا 
 خلدمة السمسـرة املقدمـة فضـالً عـن رسـوم            مل رمساً ـهم الذي يش  ـللس

ــة   ــة األجنبي ــل الرمســي للعمل ــذه . التحوي ــع أن ه  اخلــدمات يصــعب  وم
ــة تســجيلها، ينبغــي إذا أمكــن أن تــ  . درج تقــديراا يف اخلــدمات املالي

ويالحظ أن الرسوم اليت يدفعها وكـالء غـري مصـرفيني ميكـن أن تـدفع         
ــارج أو أن تــ     ــابات مفتوحــة يف اخل ــرة حلس ــزة مــع   مباش درج غــري ممي

 .املعامالت املالية ذات الصلة
ــامالت يف املشـــ  ١١٤ – ٣ ــتم املعـ ــد تـ ــق  وقـ ــن طريـ ــة عـ تقات املاليـ

ويف هذه احلالة جيوز أن تكون هناك رسوم خدمـة ظـاهرة            . الوساطة
 يوصي يف حالة أن تكون الرسوم ظاهرة بأن         الدليلفهذا  . أو ضمنية 

 ينبغــي ، وحــني ال حتمــل بصــورة ظــاهرة،اخلــدمات املاليــةدرج يف تــ
ت خـدما تقدير خدمات الوساطة املالية إلدراجها يف البند التذكريي         

حـة   مع املعاملة املنقَّ، متشياًالوساطة املالية املقيسة بصورة غري مباشرة     
ــابات     ــاءات احلسـ ــدفوعات وإحصـ ــزان املـ ــة يف ميـ ــتقات املاليـ للمشـ

 ٥٤ .القومية

________ 
 ولكــن انظــر شــرح خــدمات الوســاطة املاليــة املقيســة بصــورة غــري مباشــرة، يف    ٥٣
 .٥اإلطار 
) ١٩٩٣( ملحـق للطبعـة اخلامسـة        :املشتقات املالية انظر صندوق النقد الدويل،      ٥٤

 ).٢٠٠٠ العاصمة، ،واشنطن (ن املدفوعاتازيمن دليل م
 
 



 

٤٤ 
 

 خدمات الوساطة املالية املقيسة بصورة غري مباشرة - ٥اإلطار 

 دمات؟خلا ما هي هذه
وخدمات الوساطة املالية املقيسة بصورة غري مباشـرة  . ا خدمات ال يتقاضون يف مقابلها شيئاً صراحةيستطيع بعض الوسطاء املاليني أن يقدمو    

) أو قـروض  /الذين يقترضون األموال منهم على هيئـة ودائـع و         (فالوسطاء املاليون يقومون ذا بأن يدفعوا للمقرضني        . هي مقياس قيمة هذه اخلدمات    
ويسـتخدم  ). ولفئـات خمتلفـة مـن هـؤالء املقرضـني واملقترضـني      (تقاضـوا للـذين يقـدمون القـروض مـن خالهلـم       بأسعار فائدة أقـل مـن األسـعار الـيت ي         

وتـتالىف طريقـة التشـغيل هـذه ضـرورة حتميـل املسـتهلكني مباشـرة مقابـل                  . الوسطاء املاليون صايف الفائدة املتلقاة لدفع نفقـام وحتقيـق فـائض تشـغيل             
أي تكـــون أســـعار الفائـــدة الـــيت تـــدفع (ســـعر الفائـــدة الـــذي ميكـــن أن يالحـــظ عمليـــاً يف معظـــم االقتصـــادات اخلـــدمات املقدمـــة وتقـــود إىل منـــط 

وفضالً عن هـذا، يقـدم الوسـطاء املـاليون أسـعار فائـدة تفاضـلية للمـودعني                ). املقرضني أدىن من أسعار الفائدة اليت يتقاضوا من املقترضني        /للمودعني
دة ـل أسـعار الفائـ     وحتمـ  .م الوديعـة والقـدرة علـى التصـرف يف األمـوال وترتيبـات تسـهيالت كتابـة الشـيكات                   على أساس جمموعة من العوامل كحجـ      

 .م للوسيطاس الضمان املقدـرض وعلى أســان على املقتـر خماطر االئتمـاس تقديــني على أســلية على املقترضــالتفاض
م هـذه    يقـد  ١٩٩٣ة املاليـة ضـمن اخلـدمات املاليـة فنظـام احلسـابات القوميـة لعـام                  ولئن كانت الطبعة اخلامسة مل توص بـإدراج هـذه الوسـاط           

 . بالفعل)أ( يةــالتوص
 ومع تقاضي املؤسسات املالية صراحة مقابل جمموعة أكرب من اخلدمات، تصـبح الزيـادة يف القيمـة النقديـة للخـدمات املاليـة باسـتثناء                         ،ومبرور الوقت 

لـة   أي يطرأ على اخلدمات املاليـة احملم –يسة بصورة غري مباشرة أكرب مما لو واصلت املؤسسات سياسات تقاضي األتعاب نفسها             خدمات الوساطة املالية املق   
     ولكفالـة زيـادة كمـال وتسـاوق الصـورة عـن       . عزى إىل النقلة يف سياسة املقاضاة، وليس بالضرورة زيادة يف اخلدمات املقدمـة     صراحة شيء من النمو الذي ي

 اخلدماتدرج أيضاً  وأن ت، بأن تظهر خدمات الوساطة املالية املقيسة بصورة غري مباشرة كبند تذكرييالدليل التجارة يف اخلدمات املالية يوصي هذا     جمموع
ويف . ليـة عـن طريـق وسـيط    وفضالً عن ذلك قد تتم معامالت املشـتقات املا       .  كبند تذكريي  املالية مبا فيها خدمات الوساطة املالية املقيسة بصورة غري مباشرة         

 )ب(. اخلدمة وعندها ينبغي أن تقاس بصورة غري مباشرة هذه احلالة وحيث ال يتم تقاضي رسوم اخلدمات صراحة، ميكن أن تقدم

 كيف تقاس خدمات الوساطة املالية املقيسة بصورة غري مباشرة؟
لة للوسطاء املاليني على أصول قروضـهم وودائعهـم، والفائـدة املدفوعـة     صتقاس هذه اخلدمات من حيث املبدأ باعتبارها الفرق بني الفائدة احمل    

 .على الودائع والقروض
 مبفهـوم السـعر     ١٩٩٣ولتقدير خدمات الوساطة اليت يدفع قيمتها املقرضون واملقترضون كال على حدة يوصي نظام احلسابات القوميـة لعـام                   

ونوع السعر املختار كسعر مرجعي قد يتفاوت من بلد إىل آخر، ولكن  . الصافية القتراض األموال  وميثل السعر املرجعي التكلفة     .  للفائدة “املرجعي”
ومـن املمكـن أيضـاً أن يتفـاوت السـعر املرجعـي بـني األسـواق         . النظام يقترح استخدام سعر اإلقراض بني املصارف أو سعر إقراض املصرف املركـزي      

 :رجعي ميكن حساب خدمات الوساطة املالية على النحو التايلويف ضوء السعر امل. املختلفة يف البلد الواحد
بالنسبة ملن يقرضهم الوسطاء املـاليون تكـون خـدمات الوسـاطة هـي الفـرق بـني الفائـدة املتقاضـاة علـى القـروض بالفعـل واملبـالغ الـيت                                ) أ (

 تتقاضى لو استخدم السعر املرجعي؛
اطة هي الفـرق بـني الفائـدة الـيت حتصـل            ـــات الوس ــأو قروض تكون خدم   /ع و ــة ودائ ــ على هيئ  همــطاء من ــرض الوس ــبة ملن يقت  ــوبالنس )ب(
لو استلة بالفعلخدم سعر مرجعي والفائدة احملص. 

دير سـتبعد مـن تقـ   الذي حيصل عليه الوسطاء املاليون مـن اسـتثمار أمـواهلم ي          ) االستثمار( أن إيراد    ١٩٩٣ويذكر نظام احلسابات القومية لعام      
 )ج(. خدمات الوساطة املالية املقيسة بصورة غري مباشرة

 معلومات أخرى
 ومع ذلـك ففـي وقـت    .١٩٩٣ من نظام احلسابات القومية لعام ١٣٤ - ٦ إىل ١٢٠ - ٦ميكن االطالع على معلومات أخرى يف الفقرات    

 .نسبتها بني املقرضني واملقترضنيجترى مناقشة ألنسب طرق تقدير خدمات الوساطة املالية وطرق  الدليل إعداد هذا
_______ 

 للبلدان بأن ختتار مواصـلة ممارسـة       ١٩٩٣ ويسمح نظام احلسابات القوميــة لعام       .توزيع خدمات الوساطة املالية املقيسة بصورة غري مباشرة ال يزال قيد املناقشة            )أ(
 .١٩٦٨عدم التوزيع الواردة يف نظام احلسابات القومية لعام 

 .٣٦ - ١١، الفقرة ١٩٩٣التغيريات يف نص نظام احلسابات القومية لعام :  املعايري الدولية اجلديدة للقياس اإلحصائي للمشتقات املالية، صندوق النقد الدويلظران )ب(
لة الـيت  سـاطة املاليـة علـى أسـاس القـروض احملصـ          ر خدمـة الو   تقـد  اخلاصـة    قرض الوسيط املايل أمواله   ومع ذلك مثة توافق جديد يف اآلراء الدولية على أنه عندما ي            )ج(

 .استخدمت فيها أموال الوسيط



 

٤٥ 
 

١١٥ – ٣  وقد ت جهـات مـن بينـها املصـارف    ،م اخلـدمات املاليـة   قـد ، 
 ، ومديرو البورصـات   ،ومصدرو بطاقات االئتمان والصكوك السياحية    

 .واملستشارون املاليون، التقدير وكاالت و،التعميلوخدمات 

 اسوب واملعلوماتخدمات احل ‐ ٧
 بإنتــاج معلومــات أكثــر جتزئــة مــن     الــدليليوصــي هــذا   ١١٦ – ٣

ومن مث يوصـي بثالثـة مكونـات فرعيـة          . املوصى ا يف الطبعة اخلامسة    
 هــي خــدمات احلاســوب، وخــدمات وكــاالت األنبــاء، وخــدمات   –

 .تقدمي املعلومات األخرى
زة  تشــمل اخلــدمات املتصــلة بــاألجهخــدمات احلاســوبو ١١٧ – ٣

وهـــي تشـــمل اخلــــدمات   . والـــربامج، وخـــدمات معاجلـــة البيانــــات   
االستشارية والتنفيذية لألجهزة والربامج؛ وصيانة وإصالح احلواسـيب        
ــد الكــوارث، وإســداء املشــورة      ــا بع ــة؛ وخــدمات م ــدات املعاون  واملع

يف املسائل املتعلقة بإدارة املوارد احلاسـوبية؛ وحتليـل وتصـميم        واملعاونة  
مبا فيهـا وضـع وتصـميم الصـفحات        ( اجلاهزة لالستخدام    وبرجمة النظم 
، واالستشارات التقنية املتصلة بالربامج؛ وتطـوير وإنتـاج         )على الشبكة 

وإمداد وتوثيق الربامج احلاسوبية كطلب العمالء، ويشمل هذا تشغيل         
 النظم املعد         ظم وخـدمات   ة بناًء على طلب عمالء حمددين؛ وصـيانة الـن

م كجـزء مـن االستشـارة؛       قـد بيل التدريب الذي ي   الدعم األخرى من ق   
 مثل قيد البيانات ووضع اجلداول واملعاجلـة  ،وخدمات معاجلة البيانات  

على أساس تقاسم الوقت؛ وخدمات حفـظ الصـفحات علـى الشـبكة             
ــت      ( ــى اإلنترنـ ــبكة علـ ــة الشـ ــوب خدمـ ــاحة حلاسـ ــيص مسـ أي ختصـ

ــبكة    ــى الشــ ــالء علــ ــفحات للعمــ ــافة صــ ــآت)الستضــ  ؛ وإدارة منشــ
 .احلاسوب

 تقـدمي جمموعـات بـرامج       خـدمات احلاسـوب   ويستبعد من    ١١٨ – ٣
فهـي تصـنف كسـلع ولـذلك فهـي           (،)ليست بناًء على طلب العميـل     (

والـدورات التدريبيـة احلاسـوبية      ،   ٥٥ )غري مدرجة يف الطبعـة اخلامسـة      
الترفيهية و ،الثقافية و ،اخلدمات الشخصية فهي مدرجة يف    (غري احملددة   
 ).األخرى

 تقدمي األخبـار والصـور      خدمات وكاالت األنباء  وتشمل   ١١٩ – ٣
ويف قائمة اخلدمات   . الفوتوغرافية واملقاالت الصحفية لوسائل اإلعالم    

GNS/W/120  الـــيت كانـــت أســـاس التزامـــات االتفـــاق العـــام بشـــأن 
ربت هـذه اخلـدمات      اعتـ  ،التجارة يف اخلدمات أثنـاء جولـة أوروغـواي        

 خـدمات  ال مـن     “ والرياضية ، والثقافية ،يةاخلدمات الترفيه ”جزًءا من   
ــوب ــات و،احلاسـ ــة املعلومـ ــة اخلامسـ ــذه  .  يف الطبعـ ــددت هـ ــذا حـ ولـ

ع، ممــا ييســر الــربط مــع القائمــة  التصــنيف املوســاخلــدمات منفصــلة يف
GNS/W/120. 

________ 

 كان تصنيف تقدمي الـربامج احلاسـوبية الـيت حتمـل عـن       الدليليف وقت طبع هذا      ٥٥
 .طريق اإلنترنت ال يزال قيد املناقشة

 خدمات قواعد   خدمات تقدمي املعلومات األخرى   وتشمل   ١٢٠ – ٣
 البيانــات ونشــر البيانــات    إنشــاء قواعــد البيانــات وختــزين   –البيانــات 

، علــى الشــبكة )مبــا يف ذلــك األدلــة والقــوائم الربيديــة(وقواعــد البيانــات 
وعن طريق وسائل اإلعـالم املغنطيسـية أو البصـرية أو املطبوعـة؛ ومنافـذ               

خـــدمات آالت البحـــث الـــيت تعطـــي عنـــاوين (البحـــث علـــى الشـــبكة 
وتشـمل  ). اإلنترنت للعمالء الذين يستفسـرون عـن كلمـات املـدخالت          

كـــذلك االشـــتراكات املباشـــرة غـــري اشـــتراكات اجلملـــة، يف الصـــحف 
 . أو بوسائل أخرى، أو البث االلكتروين،والدوريات سواء بالربيد

 الرسوم الضريبية ورسوم التراخيص ‐ ٨
ــذا   ١٢١ – ٣ ــدليليوصــي ه ــة مكــو ال ــة اخلامســة إىل   بتجزئ ن الطبع

 التـراخيص   ورسوم يبية الضر والرسوم ،االمتيازات واحلقوق املماثلة  
 املـــــدفوعات االمتيـــــازات واحلقـــــوق املماثلـــــة وتشـــــمل .األخـــــرى

واملقبوضات الدولية لرسـوم االمتيـازات والرسـوم الضـريبية الـيت تـدفع              
 الرســوم الضــريبية تشــملو. مقابــل اســتخدام عالمــات جتاريــة مســجلة

 املــدفوعات واملقبوضــات الدوليــة مقابــل  ورســوم التــراخيص األخــرى 
ال املــأذون بــه حلقــوق األصــول واملمتلكــات غــري املاليــة وغــري االســتعم

 والعمليـــات ، وحقـــوق الطبـــع،كـــالرباءات(املنتجـــة وغـــري امللموســـة 
 واســتعمال أصــول أو منــاذج أصــلية منتجــة ،) والتصــميمات،الصــناعية

ــات( ــوبية،كاملخطوطـــ ــربامج احلاســـ ــينمائية، والـــ ــال الســـ  ، واألعمـــ
ــوتية  ــجيالت الصـ ــق اتفا ) والتسـ ــن طريـ ــرخيص عـ ــات تـ ــتبعد . قـ وتسـ

املدفوعات واملقبوضـات عـن الشـراء أو البيـع بصـورة مباشـرة بالنسـبة                
وحســـب الطبعـــة اخلامســـة فهـــذه تســـجل (هلـــذه األصـــول واحلقـــوق 

كـذلك تسـتبعد حقـوق      ). كمعامالت حسـابات رأمساليـة ال خـدمات       
التوزيع للمنتجات السمعية البصرية لفتـرة حمـدودة أو ملنطقـة حمـدودة؛             

 .اخلدمات السمعية البصرية وما يتصل اولة يف فهذه مشم
 خدمات األعمال األخرى ‐ ٩
ن يف   تغطيـة املكـو    خدمات األعمال األخـرى   متاثل تغطية    ١٢٢ – ٣

الطبعــة اخلامســة؛ ومــع ذلــك فالتجزئــة املقترحــة أكثــر تفصــيالً ممــا يف   
الطبعة اخلامسة وإن كانت تطابق بشكل عام التحليل التكميلي الوارد          

 .الطبعة اخلامسةيف 
ــرف  ١٢٣ – ٣ ــرويجويع ــع    الت ــيم يف اقتصــاد التجمي ــراء مق ــه ش  بأن

لسلعة من غري مقيم ومـا يلـي ذلـك مـن إعـادة بيـع السـلعة لغـري مقـيم                      
. آخر؛ وخالل العملية ال تدخل السلعة اقتصاد التجميع أو ختـرج منـه            

والتغـــيريات يف املخزونـــات للتجـــار يف اخلـــارج تســـتبعد مـــن تقـــدير (
والفرق بني قيمة السلع عند حيازـا والقيمـة عنـد           ).  الترويج خدمات

ومع أن تدفقات   . عها يسجل على أنه قيمة خدمات الترويج املقدمة       ـبي
ـــالس ـــلع املتصــ ـــلة بنشــ ــــ ــرويج ليسـ ــاءات  ـاط التـ ــزًءا مـــن إحصـ ت جـ

اخلدمات فالبيانات املنفصلة املسجلة على أسـاس إمجـايل، مبـا يف ذلـك              
درج بند تذكريي مستقل يف      يف أغراض التحليل، وي    قيمة السلع، تفيد  

 .هلذا الغرض هو التدفقات اإلمجالية للترويج املوسع التصنيف



 

٤٦ 
 

 خدمات الترويج - ٦اإلطار 
من غري مقيم مث يعيد بيعها لغـري مقـيم          ) يف اقتصاد التجميع  (الترويج هو العملية اليت يشتري السلعة فيها مقيم         

وقـد تشـمل معـامالت التـرويج موازنـة السـلعة            . تدخل السلعة اقتصاد التجميع أو ختـرج منـه        آخر، وخالل العملية ال     
  حيث قد ت وجتارة اجلملة حيث قد تكون السلعة مملوكة للتاجر لفترة معينة وهـو  باع يف الوقت نفسه تقريباً شتري وت ،

الة األخرية قد يتكبد التاجر تكاليف خمتلفة ويف هذه احل. يتحمل مسؤولية نقلها من بلد البائع إىل بلد املشتري النهائي
 النقل والتأمني أو الفائدة بصدد نقل السلعة وحفظها؛ حيث متثـل هـذه التكـاليف معـامالت مـع مقـيمني يف                       منها مثالً 

 مع مبدأ الطبعة اخلامسـة،      ، متشياً خدمات الترويج دة بدالً من خصمها من      بلدان غري بلد التاجر، فهي تسجل على حِ       
 . يف تسجيل معامالت احلسابات اجلارية على أساس إمجايلالدليل يف هذا املتبع

 فلـو حـدث الشـراء    . هي الفرق بني قيمة السـلعة عنـد حيازـا وقيمتـها عنـد إعـادة بيعهـا         خدمات الترويج وقيمة  
ادة بيـع السـلعة      فإذا مل تتم إعـ     .خدمات الترويج والبيع خالل فترة حماسبية واحدة يكون هذا هو الوقت الذي تسجل فيه             

       ريت فيهـا فحينئـذ تسـجل معاملـة التـرويج يف وقـت بيـع السـلعة، يف الفتـرة          من التاجر يف الفترة احملاسـبية نفسـها الـيت اشـت
 .١٩٩٣وهي تتفق ونظام احلسابات القومية لعام  اخلامسة  وتأيت هذه التوصية حسب التوصية يف الطبعة.األخرية

 تســجل يف االقتصــاد خــدمات التــرويج أي أن –التــرويج ليســت متماثلــة وجــدير بالــذكر أن تســجيل معــامالت 
غ  اخلـدمات؛ غـري أن قيمـة السـلعة تبلّـ       ر للسلعة وال البلد املسـتورد هلـا يسـجل هـذه           فال البلد املصد  . الذي يقيم فيه التاجر   

 خـدمات التـرويج  رق بقيمـة   ويفسر الف  .بطرق خمتلفة يف إحصاءات جتارة السلع وإحصاءات ميزاين املدفوعات يف البلدين          
 .اليت يقدمها بلد ثالث

  أي أن التـاجر خيسـر يف البيـع، فـذلك يسـجل حينـذاك      –عيد بيع السلعة بأقل مـن التكلفـة األصـلية للشـراء      ولو أُ 
 . خلدمات الترويجسلبياًتصديراً 

 : ما يلي خدمات الترويج ومن أمثلة
 . وحـدة ١١٥ مقابـل  ،يف البلد جيم، فيبيعها هذا إىل البلد بـاء  وحدة إىل تاجر    ١٠٠ بقيمة    يبيع سلعاً  ،البلد ألف 

 . اخلدماتولبيان هذا الوضع، يفيد تسجيل جتارة السلع وكذلك
 ، وحـدة  ١٠٠ يسـجل صـادرات سـلع بقيمـة          ،وإذا جرت املعامالت كلها يف فترة حماسبية واحدة فإن البلد ألـف           

 وعـدم  . وحـدة  ١٥ صـادرات خـدمات بقيمـة        ، البلـد جـيم     ويسجل . وحدة ١١٥ واردات سلع بقيمة     ،ويسجل البلد باء  
 يعلـم   ح أالَّ  يـرج  ،ر يف البلـد بـاء      بسبب االفتراض العملي بأن املصـد      التناظر هذا يف املعاملة املوصى ا لذلك النشاط ينشأ        

 .بقيمة ربح أو خسارة الترويج الذي حيققه التاجر يف البلد جيم
 يف فترة حماسبية تالية فإن البلد       ، يف فترة حماسبية معينة وباعها إىل البلد باء        ،مولو اشترى السلعة تاجر يف البلد جي      

 ميكـن اعتبارهـا بضـاعة خمزونـة يف        ( استرياد سلع    ، ويسجل البلد جيم   ، يسجل يف الفترة احملاسبية األوىل تصدير سلع       ،ألف
ليـة، عنـدما يعـاد بيـع السـلع يسـجل البلـد جـيم           ويف الفتـرة احملاسـبية التا      . وحـدة  ١٠٠د يف البلـدين بقيمـة        وتقيـ  ،)ارجخلا

 اسـترياد سـلع بقيمـة    ، ويسـجل البلـد بـاء   ،) وحـدة  ١٠٠( يعادل قيمة الوارد يف الفترة احملاسبية السابقة         استرياد سلع سلبياً  
 . وحدة١٥ بقيمة خدمات ترويج تصدير ، ويسجل البلد جيم، وحدة١١٥

 
 وتشـمل العمـوالت     ة بالتجار املتعلقةاخلدمات األخرى    ١٢٤ – ٣

ــدمات بـــني   ــلع واخلـ ــامالت السـ ــى معـ ــيمني )  أ  (:علـ ــار املقـ  ،التجـ
. غـري املقـيمني  ) ب(و والـوكالء بالعمولـة،      ، والباعة ،ومساسرة السلع 

لك املعــامالت يف بيــع الســفن والطــائرات  ذويشــمل هــذا املكــون كــ 
ــاملزاد  ــلع بــ ــازات  . والســ ــوم االمتيــ ــمل رســ ــمولة يف (وال يشــ املشــ
ــازات وا ــة االمتيـ ــوق املماثلـ ــة   )حلقـ ــدمات املاليـ ــرة يف اخلـ ، والسمسـ

الـواردة يف   ( والرسوم املتعلقـة بالنقـل       ،)اخلدمات املالية املشمولة يف   (
خدمات النقلن املناسب وهو املكو.( 
غـري  / وتشـمل التـأجري املقـيم      يلتشـغيل اخدمات التأجري    ١٢٥ – ٣

ــيم ــدة واحــدة  ،املق ــة أو م ــأجري لرحل ــال مشــغ ، والت نســبة  بال،لني وب
للســفن والطــائرات ومعــدات النقــل كعربــات الســكك احلديديــة       

وتشـمل  . واحلاويات واحلفارات وما إليها ومـا شـاكلها بغـري أطقـم           
. لعـــــلة بــأنواع أخــرى مــن الســـــات التــأجري املتصــــاً مدفوعــــــأيض

 ،) التـأجري الرأمسـايل    ويسـمى أحيانـاً   (وال تشمل التأجري مـع الشـراء        
ــأجري خطــوط االت  ـــصوت ــدرا ـــــ خــدمات املشــمول يف (االت أو ق

املشــمول يف  ( وتــأجري الســفن والطــائرات بــاألطقم     ،)االتصــاالت 
املشـمول يف   (، وتـأجري املركبـات ملسـافرين أجانـب          )خدمات النقل 

 ).السفر
 وتشمل خـدمات االستشـارة والتمثيـل     اخلدمات القانونية  ١٢٦ – ٣

ة وتشــريعية؛ وخــدمات   القــانونيني يف أي إجــراءات قانونيــة وقضــائي   
صياغة الوثائق والصكوك القانونية؛ واستشـارات اإلشـهاد؛ وخـدمات          

 .عهود التنفيذ والتسويات



 

٤٧ 
 

 ومســــك ، احلســــاباتومراجعــــة ،ةيحملاســــبااخلــــدمات  ١٢٧ – ٣
ــدفاتر ــريبية  ،الـ ــارات الضـ ــامالت   واالستشـ ــجيل املعـ ــمل تسـ ، وتشـ

ــا؛ وخــدمات فحــص الســجال     ــة وغريه ــة لألعمــال التجاري ت التجاري
احملاسبية والبيانات املالية؛ وختطيط ضـرائب األعمـال وإسـداء املشـورة            

 .بشأا؛ وإعداد املستندات الضريبية
 والعالقـــات ،ألعمـــال واإلدارةل يةستشـــارال ادماتاخلـــ ١٢٨ – ٣

التنفيذيـة   واملعاونـة    ، وتشـمل اخلـدمات االستشـارية والتوجيهيـة        العامة
ل سياســات واســتراتيجيات الــيت تقــدم إىل مؤسســات األعمــال يف جمــا

وهـي تشـمل   . العمال والتخطيط الشـامل وهيكلـة ومراقبـة أي منظمـة     
ــوارد     ــوق واملـ ــة؛ وإدارة السـ ــابات اإلداريـ ــة احلسـ ــارات مراجعـ استشـ
البشـــرية وإدارة اإلنتـــاج وإدارة املشــــاريع؛ واخلـــدمات االستشــــارية    
والتوجيهيــة والتنفيذيــة املتعلقــة بتحســـني صــورة العمــالء وعالقتـــهم      

 .باجلمهور وسائر املؤسسات
 ات واســـتطالع، وحبــوث الســـوق ،خــدمات اإلعـــالن  ١٢٩ – ٣

 اليت جترى بـني مقـيمني وغـري مقـيمني وتشـمل تصـميم               الرأي العام 
وإنشــاء وتســويق اإلعالنــات ممــا يقــوم بــه وكــالء اإلعــالن؛ ووضــع 
ــة؛ وخــدمات      ــع املســاحات اإلعالني ــات ويشــمل شــراء وبي اإلعالن

ا املعــارض التجاريــة؛ وتــرويج املنتجــات يف    املعــارض الــيت تقــدمه  
اخلارج؛ وحبوث السوق؛ والتسويق عن بعـد؛ واسـتطالعات الـرأي           

 .العام بشأن القضايا املختلفة
خدمات البحث والتطوير وتشمل اخلدمات الـيت تـتم بـني            ١٣٠ – ٣

مقيمني وغري مقيمني وتتصل بالبحوث األساسـية والبحـوث التطبيقيـة           
ومن حيـث املبـدأ،     . يب للمنتجات والعمليات اجلديدة   ــوالتطوير التجري 

 ، والعلـوم االجتماعيـة    ،فهي تشمل األنشـطة يف جمـال العلـوم الفيزيائيـة          
 والعلوم اإلنسانية؛ وتشمل أيضاً تطوير نظـم التشـغيل الـيت متثـل تقـدماً      

ــاً ــة    . تكنولوجيــ ــة املتعلقــ ــوث التجاريــ ــذلك البحــ ــمل كــ ــي تشــ وهــ
ــات ــدوائيات،باإللكتروني ــة ، وال ــا البيولوجي وال تشــمل .  والتكنولوجي

فهمـا مشـموالن يف خـدمات       (أعمال الدراسـات التقنيـة واالستشـارية        
 ).استشارات األعمال التجارية واإلدارة والعالقات العامة

 اخلــدمات مــنهــا ريوغ ، واهلندســية،اخلــدمات املعماريــة ١٣١ – ٣
ــة مــا يتصــل   وتشــمل املعــامالت بــني املقــيمني وغــري املقــيمني في   التقني

بالتصـــميم املعمـــاري ومشـــاريع التطـــوير األخـــرى للمـــدن؛ وختطـــيط 
ليم ـــ اريع تس ـــ  ومش ،اراتــور واملط ــدود واجلس ـاريع الس ـوتصميم مش 

املفتاح وما شاكل ذلك، واإلشـراف عليهـا؛ وأعمـال املسـاحة ورسـم              
وال . خلـرائط؛ واختبــار اإلنتـاج واإلشــهاد؛ وخـدمات التفتــيش الــتقين   ا

 .ة التعدين الواردة يف خدمات التعدينتشمل هندس
 وتشـمل معاجلـة     خدمات معاجلة النفايات وإزالة التلوث     ١٣٢ – ٣

 ميش التربة امللوثة؛ والتنظيف مـن التلـوث          النفايات املشعة وغريها؛ و
ويشمل ذلك التسربات النفطية؛ وإصـالح مواقـع التعـدين؛ وخـدمات         

خلدمات األخرى املتصلة   وتشمل أيضاً كل ا   . إزالة التلوث واإلصحاح  
 .بتنظيف وإصالح البيئة

التشغيل املوقعية  اخلدمات الزراعية والتعدينية وخدمات      ١٣٣ – ٣
 : وتشملاألخرى

ــى الزراعــة    ) أ ( ــة عل ــة الطارئ ــل ،اخلــدمات الزراعي  مث
 ومعاجلة احملاصيل   ،توفري اآلالت الزراعية بأطقمها وآالت احلصاد     

.  وخـدمات التـهجني    ،ن ورعايتـه   وتربية احليوا  ،ومكافحة اآلفات 
 ، وإعــداد الشــراك،وتشــمل كــذلك اخلــدمات يف جمــاالت القــنص

  وصيد السمك؛، وقطع األخشاب،واحلراجة
 ،خدمات التعدين املقدمة يف حقول النفط والغـاز    )ب(

 ، والتفكيـك  ، وخدمات اإلصـالح   ، وبناء املنصات  ،وتشمل احلفر 
ــاز     ــة تــبطني آبــار الــنفط والغ لك اخلــدمات وتشــمل كــذ . ومسنت

الطارئة على التنقيب عن املعادن واستكشافها، كهندسـة التعـدين        
 واملسح اجليولوجي؛

اخلــدمات األخــرى لتجهيــز املواقــع والــيت تشــمل   ) ج (
 أو العمل يف جمال السـلع الـيت مت اسـتريادها دون             ،التجهيز املوقعي 

   تغـيري يف امللكيـة، والـيت ت  د عـاد تصـديرها إىل البلـ   جهـز ولكـن ال ي
ولكن بدالً من ذلك إما أن تباع يف اقتصاد التجهيز (ه ـلة منـاملرس

 .أو العكس بالعكس) و تباع إىل اقتصاد ثالثأ
 وتشمل معـامالت اخلـدمات      خدمات األعمال األخرى   ١٣٤ – ٣

ــيمني   ــيمني وغــري مق ــني مق ــن   ،ب ــوظفني وخــدمات األم  كتنســيب امل
ـــ   ــفوية، واخلـــ ــة والشــــ ــة التحريريــــ ــات، والترمجــــ دمات والتحقيقــــ

ــارات الـــيت تقـــدم  ، وتنظيـــف املبـــاين،الفوتوغرافيـــة  وخـــدمات العقـ
لشركات األعمـال، وأي خـدمات أخـرى لألعمـال التجاريـة ممـا ال               

ال جتاريـة أخـرى مسـرودة       ـات أعمـ  ـمن أي خدمـ   ـــ ميكن تصـنيفه ض   
مل اخلدمات املتعلقة بتوزيع الكهرباء واملياه والغـاز        ـوهي تش . أعاله

 .ةوسائر املنتجات النفطي
اخلدمات بني املؤسسات ذات القرابـة، غـري املدرجـة يف             ١٣٥ – ٣

وتشمل املدفوعات بني املؤسسات ذات     . متبقية وهي فئة    موضع آخر 
              ن القرابة لقاء اخلدمات الـيت ال ميكـن تصـنيفها بالتحديـد مـع أي مكـو

 وهــي تشــمل املــدفوعات مــن  . املوســعآخــر مــن مكونــات التصــنيف 
ســبة للمؤسســة اُألم أو ملؤسســة أخــرى ذات الفــروع واملؤسســات املنت

قرابة متثـل مسـامهات يف تكـاليف اإلدارة العامـة للفـروع واملؤسسـات               
وكـذلك رد  ) مـن أجـل التخطـيط والتنظـيم واملراقبـة      (التابعة واملنتسـبة    
كمـــا تشـــمل . ماة مباشـــرة بوســـاطة املؤسســـات اُألاملصـــاريف املســـو

املؤسسات التابعـة واملنتسـبة،     املعامالت بني املؤسسات اُألم وفروعها و     
 .لتغطية النفقات العامة

  والترفيهية، والثقافية،اخلدمات الشخصية ‐ ١٠
١٣٦ – ٣   نني فرعيني مها اخلدمات السـمعية البصـرية        تشمل هذه مكو

 .وما يتصل ا، وسائر اخلدمات الشخصية والثقافية والترفيهية
 وتشـمل رسـوم   ا  يتعلقاخلدمات السمعية البصرية وما      ١٣٧ – ٣

أي (اخلــدمات والرســوم املتصــلة ــا املتعلقــة بإنتــاج الصــور املتحركــة  
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ة ــــ ــّاحلي(ة  ــــــة والتلفزيوني ـــ، والربامج اإلذاعي  )ديوــرائط في ــأفالم أو ش  
وتشــــمل .  والتســــجيالت املوســــيقية،)رطةــــــجلة علــــى أشـأو املســــ

ــيت     ــدفوعات لإلجيــار؛ واألجــور ال ــون  املقبوضــات أو امل يقبضــها املمثل
أو يقبضها غري املقيمني    (واملخرجون ومن إليهم نظري إنتاج يف اخلارج        

؛ ورسوم حقـوق التوزيـع املباعـة    )ذ يف اقتصاد التجميع  فّــنظري عمل من  
إىل وســائل اإلعــالن لعــدد حمــدود مــن العــروض يف منــاطق حمــددة؛        

. )كخــدمات الكبــل (رة واحلصــول علــى القنــوات التلفزيونيــة املشــفَّ    
 املشــتركني يف ، واملخــرجني، واملــديرين،وتشــمل أيضــاً أجــور املمــثلني

 ، والســـريك، واللقـــاءات الرياضـــية ،األعمـــال املســـرحية واملوســـيقية  
للتلفزيـون  (واللقاءات األخرى املماثلة، والرسـوم عـن حقـوق التوزيـع          

وال تشمل مشتريات ومبيعـات     .  عن هذه األنشطة   ،)والراديو واألفالم 
ربامج التليفزيونية واإلذاعيـة، واملوسـيقى املسـجلة والنوتـات          األفالم وال 

تريات ــــألن مش(ال ـ وحقــوق هــذه األعمــ  ،واملخطوطــات املوســيقية 
). علع واألصــول ال تــدخل يف نطــاق التصــنيف املوســ ــــات الســــومبيع

 ٥٦ .وكذلك ال تشمل بيع حقوق طبعات األفالم والربامج التلفزيونيـة         
درج يف البنــد التــذكريي  ق ينبغــي أن تــ فمبيعــات ومشــتريات احلقــو  
 .املعامالت السمعية البصرية

  والترفيهيـــة األخـــرى، والثقافيـــة،اخلـــدمات الشخصـــية ١٣٨ – ٣
 ، واملكتبـات ،وتشمل اخلـدمات مـن قبيـل اخلـدمات املتصـلة باملتـاحف         

وينبغــي .  وســائر األنشــطة الثقافيــة والرياضــية والترفيهيــة،واحملفوظــات
ــا يف نني فــرعحتديــد مكــو يني منفصــلني هنــا، غــري التفاصــيل املوصــى

. الطبعة اخلامسة، ألغـراض االتفـاق العـام بشـأن التجـارة يف اخلـدمات       
وتشــمل . اخلــدمات التعليميــة واخلــدمات الصــحية وهــذان مهــا تقــدمي  
 اخلدمات املقدمة بني مقيمني وغري مقـيمني بصـدد          اخلدمات التعليمية 

 ، أو اإلنترنت  التلفزيونليم عن طريق    التعليم، كدورات املراسلة، والتع   
ــذين يقــدمون اخلــدمات مباشــرة يف      ــاهلم ال ــق املعلمــني وأمث وعــن طري

 فتشــمل اخلــدمات الــيت اخلــدمات الصــحيةأمــا . االقتصــادات املضــيفة
يقدمها األطبـاء واملمرضـون واملعـاونون الطبيـون وأمثـاهلم، فضـالً عـن               

مت عـن بعـد      سواء أقـد   ،هاباهــربات وأش ــا املخت ــاخلدمات اليت تقدمه  
وال تشمل كل نفقـات املسـافرين علـى التعلـيم والصـحة             . أم يف املوقع  

 ).السفراملشمولة يف (

 اخلدمات احلكومية غري املدرجة يف موضع آخر ‐ ١١
 هـي   اخلدمات احلكومية غري املدرجة يف موضع آخـر       إن   ١٣٩ – ٣
ات املنظمــات مبــا فيهــا خــدم(تشــمل املعــامالت احلكوميــة  متبقيــة فئــة

 غـري الــواردة ضـمن مكونـات أخــرى يف تصـنيفات التصــنيف    ) الدوليـة 
ــع  ــاله املعراملوسـ ــة أعـ ــامالت   . فـ ــل املعـ ــمل كـ ــي تشـ ــلع (وهـ يف السـ
اليت جتريها السفارات والقنصـليات والوحـدات العسـكرية         ) واخلدمات

________ 
٥٦ مناقشة تصنيف تقدمي املوسيقى واألفـالم عـن         الدليلإعداد هذا   جري يف وقت    ت 

 .طريق التحميل على شبكة اإلنترنت

 مع مقيمني يف االقتصادات اليت تقع ـا السـفارات           ،ووكاالت الدفاع 
ت والوحدات العسكرية ووكاالت الدفاع، وكل املعامالت       والقنصليا

وال تشــــمل املعــــامالت مــــع املقــــيمني يف  . مــــع اقتصــــادات أخــــرى
ــدات      ــليات والوحـ ــفارات والقنصـ ــها السـ ــيت متثلـ ــادات اُألم الـ االقتصـ
العسكرية ووكاالت الدفاع، واملعامالت يف املفوضيات وتبادل الربيـد         

 .وهذه السفارات والقنصليات
 بتجزئـــة هـــذا البنـــد إىل اخلـــدمات الـــيت تؤديهـــا ىويوصـــ ١٤٠ – ٣

ــليات  ــفارات والقنصــ ــا  الســ ــيت تؤديهــ ــدمات الــ ــدات، واخلــ  الوحــ
 ٥٧ .اآلخرين وكل املتعاملني الوكاالت العسكريةو
١٤١ – ٣ وتشــمل املعــامالت املصــنن املعــامالت يف فة يف هــذا املكــو

ــدمات   ــلع واخلــ ــب (الســ ــدادات املكاتــ ــاث،كإمــ ــق، واألثــ  ، واملرافــ
والنفقـات  )  والترفيـه الرمسـي    ، والصـيانة  ، والتشغيل ،والسيارات الرمسية 

تكبدها الدبلوماسيون واملوظفـون القنصـليون واألفـراد        يالشخصية اليت   
كمـا يشـمل    . والعسكريون ومعالوهم يف االقتصادات اليت يعملون ـا       

 ــاًهــذا املكــو ــد   ن، رهن ــواردة يف البن ــارات نفســها املعــامالت ال  باالعتب
كبعثـات املعونـة واملكاتـب    (سابق، اليت جتريها كيانات رمسية أخـرى     ال

 الواقعـــة يف اقتصـــادات يف ،)احلكوميـــة للســـياحة واإلعـــالم والتـــرويج
ة العامــة ـلة بالنفقـات اإلداريـ  ـمل أيضـاً املعــامالت املتصـ  ـوتشـ . خلـارج ا

  وعـالوة علـى هـذا، يشـمل     . ف يف موضع آخروما شاكلها مما مل يصن
 املعامالت املتصـلة خبـدمات املعونـة الـيت تقـدمها وكـاالت              هذا املكون 

      ــو ــيت تعـ ــدفوعات والـ ــه أي مـ ــب عليـ ــا ال تترتـ ــكرية ممـ ــري عسـ ض غـ
اخلدمات احلكومية غري املدرجة يف موضع  تشمل وأخرياً. بالتحويالت

 املعــامالت املتصــلة بتقــدمي ترتيبــات عســكرية مشــتركة وقــوات  ؛آخــر
 .مم املتحدةحلفظ السالم، كاليت تقوم ا األ

١٤٢ – ٣ ن مــن مكونــات ومعظــم املعــامالت الــواردة يف هــذا املكــو
. ال يشملها االتفاق العام بشأن التجـارة يف اخلـدمات   املوسع  التصنيف

 :فاالتفاق العام ال يشمل بوجه خاص ما يلي
الســـلع الـــيت تقــــدمها الســـفارات والقنصــــليات     ) أ (

ــا شــاكلها، ألن االت   ــام بشــأن  والوحــدات العســكرية وم ــاق الع ف
  على معامالت اخلدمات؛التجارة يف اخلدمات ال ينطبق إالَّ

اخلـــدمات الـــيت تقـــدمها الســـفارات والقنصـــليات   )ب(
والوحدات العسكرية وما شاكلها ألن هذه اخلدمات تقدم ممارسـة          

 ؛)١خلامس، اجلزء األول، املادة اانظر املرفق (لسلطة حكومية 
والقنصــــــليات تقـــــدمي اخلــــــدمات للســــــفارات   )ج(

والوحــدات العســكرية ومــا شــاكلها مــن كيانــات حكوميــة مــن    
 ).مبا يف ذلك، من بلد املوقع(بلدان أخرى 

________ 

ــراض     ٥٧ ــة ألغـ ــت مطلوبـ ــة ليسـ ــذه التجزئـ ــام هـ ــاق العـ ــارة  االتفـ ــأن التجـ   بشـ
 .يف اخلدمات
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وال يشمل االتفاق العام بشأن التجارة يف اخلدمات سوى          ١٤٣ – ٣
اإلمداد باخلدمات من الكيانات غري احلكومية إىل الكيانات احلكومية، 

هم، وهـو   ـــ عاليليات وم ـــــ ي القنص ـــ ب وموظف ــجانأليني ا ـــوالدبلوماس
اخلـــدمات وهـــذه اخلــدمات مشــمولة يف   . ٢مــا ينســب إىل الطريقــة    

 عنـدما يتعـذر تصـنيفها ضـمن         احلكومية غـري املدرجـة يف موضـع آخـر         
بيد أن حتديد هذه املعـامالت يتطلـب جتميـع بيانـات         . مكونات أخرى 

فضـالً عـن   عن اإلمداد بالسلع بشكل منفصل عن اإلمداد باخلـدمات،       
الدليلوهذا ما ال يوصي به هذا . خلدمةام التجزئة حسب نوع مقد. 

 التجميع البديل ملعامالت اخلدمات  -طاء 
 خلدماتاوغري 

١٤٤ – ٣      عو البيانات يف جتميع    ألغراض حتليلية خمتلفة قد يرغب جمم
ــوفري املعلومــات عــن جمــاالت      ــامالت اخلــدمات وغــري اخلــدمات لت مع

 خاص للمستخدمني هلا، ويشمل ذلك كل املعامالت اهتمام أو شاغل
. املتعلقة بالرعاية الصحية والقضايا البيئية أو األنشطة السمعية البصرية        

 للمعــامالت يشــمل  مقترحــاً يقــدم جتميعــاًالــدليلومــن أمثلــة ذلــك أن 
ويظهر هذا  . معامالت اخلدمات اليت تتصل باألنشطة السمعية البصرية      

 لتصـنيف    تـذكريياً   باعتباره بنداً  لسمعية البصرية ا املعامالتالتجميع،  
 . ويرد وصفه أدناه. املوسعالتصنيف

ــة  ١٤٥ – ٣ ــة  املعــامالت الســمعية البصــرية وتغطي  هــي نفســها تغطي
 أعــاله، ١٣٧ - ٣ الــيت تناقشــها الفقــرة  اخلــدمات الســمعية البصــرية 

ع  املوســ أــا ختــرج علــى مبــادئ الطبعــة اخلامســة والتصــنيف اللــهم إالَّ
ــزان املــدفوعات بــني املقــيمني وغــري   حيــث تــ درج مجيــع معــامالت مي

املعامالت السمعية درجت وقد أُ. املقيمني، ما عدا املعامالت يف السلع
 كبند تذكريي ألن إحدى االحتياجـات املـذكورة يف االتفـاق            البصرية

باألنشــطة العــام هــي للمعلومــات عــن طائفــة مــن املعــامالت املتصــلة     
 اخلــدمات فصــل وعــالوة علــى هــذا يتعــذر أحيانــاً . ريةالســمعية البصــ

 عــن ســائر املعــامالت الســمعية البصــرية، ال بســبب  الســمعية البصــرية
 بل وألن هذه املعامالت تـتم يف        ،الطابع التقين هلذه املعامالت فحسب    
ويف شــبكات األعمــال التجاريــة  . الغالــب بــني مؤسســات ذات قرابــة 

التوزيــع وأنشــطة /ات اإلنتــاجالســمعية البصــرية يكــون تكامــل مؤسســ
 .اإلنتاج املشترك هو القاعدة يف الغالب، ال االستثناء

ــة       ١٤٦ – ٣ ــان القيم ــذكريي لبي ــد الت ــذا البن ــي أن يســتخدم ه وينبغ
ومـن مث يشـمل هـذا البنـد      . غـري املقيمـة   /الكلية لتلك املعامالت املقيمـة    

 يف التـــذكريي املعـــامالت يف اخلـــدمات مبـــا فيهـــا املعـــامالت املدرجـــة
، ويشــمل رســوم الضــرائب والتــراخيص واخلــدمات الســمعية البصــرية

 من قبيل   ٥٨ ،باإلضافة إىل ذلك حيازة األصول غري املنتجة وغري املالية        
 واالمتيــــازات، ، والعالمــــات املســــجلة، وحقــــوق الطبــــع،الــــرباءات

وهكذا يصبح البند إعادة تنظيم لطائفة من املعامالت        . والتصرف فيها 
________ 

 .٣٥٨ و ٣١٢، الفقرتني خلامسةاالطبعة انظر  ٥٨

خلارجــة عــن طائفــة اخلــدمات املقيمــة، تشــمل املعـامالت  غــري ا/املقيمـة 
ع، ويوصـي بـه      الطبعة اخلامسة والتصنيف املوسـ     املشمولة يف تصنيفات  

 .لفائدته التحليلية
 :والبند يشمل على سبيل املثال ١٤٧ – ٣

ــربامج     ) أ ( ــالم والــ ــع لألفــ ــوم التوزيــ ــوق ورســ حقــ
 التلفزيونية؛

 قاءات الرياضية؛حقوق إعادة البث التلفزيوين للِّ )ب(
ل حقوق ورسوم توزيـع ألعـاب الفيـديو الـيت حتمـ         ) ج (

 عن طريق القنوات التلفزيونية؛
 بيع حقوق األفالم والربامج التلفزيونية؛ ) د (
بيــع حقــوق طبعــات الفيــديو لألفــالم والــربامج       ) هـ (

التلفزيونيــة، إمــا علــى أســاس عــدد أشــرطة أو أقــراص الفيــديو        
  أساس التوزيع يف إقليم بعينه؛ وإما على،املنتجة

ــتراكات الـــيت تقـــد  ) و ( م يف القنـــوات خـــدمات االشـ
ــة املشــفَّ  ــل ؛رةالتلفزيوني  أو اإلذاعــة ، واإلذاعــة علــى اهلــواء كالكب
 احلرة على اهلواء؛

ــع     ) ز ( ــل ببيـ ــيت تتصـ ــيقيني الـ ــؤلفني املوسـ ــوق املـ حقـ
 التسجيالت بالدفع عن طريق مجعيات التحصيل؛

 ،يقيةـــــالت املوســــلة باحلفـــــاألداء املتصوق ــــحق ) ح (
 ة؛ـّأو املسرحية احلي

ــن طريــق       ) ط ( ــوق البــث املســرحي يف اخلــارج ع حق
 الفرق املسرحية؛

 .خلارجاالعروض املوسيقية املنتجة يف  ) ي (
، كــل الســلع، أمــا بيــع وشــراء   ويســتثىن مــن ذلــك، مــثالً  ١٤٨ – ٣

 . الفيديو فذلك مشمولأشرطة الفيديو واألقراص املدجمة وأقراص
وجدير بالذكر أن من اجلائز دفـع قيمـة الرسـوم واحلقـوق              ١٤٩ – ٣

على أساس عدد من القواعد اليت تشمل الـدفع عنـد املشـاهدة، وعـدد               
أشــرطة أو أقــراص الفيــديو املنتجــة والفتــرة الزمنيــة، واإلقلــيم وحجــم   

 .اجلمهور الذي تصل إليه
ة والربامج التلفزيونية واإلذاعيـة     وبالنسبة لألعمال املوسيقي   ١٥٠ – ٣

مجعيــات حقــوق  ”فــإن إدارة وحتصــيل هــذه الرســوم تضــطلع مــا      
وتتمثل املؤسسات اليت جتـري هـذه       . “مجعيات التحصيل ” أو   “األداء

منتجـي اخلـدمات والسـلع السـمعية        )  أ : (املعامالت أساساً فيمـا يلـي     
ــع     ــوق التوزي ــذين مينحــون حق ــثالً(البصــرية ال ــدما يووم ــث   عن جــد ب

 عنـدما تبـاع     ومـثالً (، وحقـوق املـؤلفني وامللحـنني        )تلفزيوين أو إذاعي  
 عنـدما تتـوىل اإلنتـاج واألداء يف         ومـثالً ( وحقوق األداء    ،)التسجيالت

قنوات التلفزيون واإلذاعـة    ) ب(؛  )اخلارج فرقة مسرحية أو فرقة أوبرا     
رة الـيت   اليت تدفع مقابل حقوق إعادة البث والقنوات التلفزيونيـة املشـفَّ          

وينبغـــي تســـجيل املقبوضـــات واملـــدفوعات بوصـــفها (تتلقـــى اإليـــراد 



 

٥٠ 
 

مجعيــات حقــوق األداء مثــل مجعيــة    ) ج(؛ )معــامالت مسعيــة بصــرية  
مؤلفي وملحين املوسيقى أو رابطة اإلدارة اجلماعية لألعمـال السـمعية           

 .البصرية، اليت تقوم بدور الوسيط بني املنتجني ووسائل اإلعالم

  البياناتمجع -اء ــي
 ستة أنـواع أساسـية      يفميكن وصف طرائق مجع البيانات،       ١٥١ – ٣

 نظــم اإلبــالغ عــن املعــامالت الدوليــة؛ واستقصــاءات  –مــن املصــادر 
املؤسســـات؛ واستقصـــاءات األســـر املعيشـــية؛ والبيانـــات اإلداريـــة؛      
والبيانات الرمسية؛ واملعلومات املتحصل عليها مـن البلـدان واملنظمـات           

وميكــن احلصــول علــى البيانــات الصــحيحة بصــورة . الشــريكةالدوليــة 
مباشــرة عــن طريــق واحــدة أو أكثــر مــن هــذه الطرائــق، أو قــد ميكــن   
 اســتخدام نــوع مــا مــن النمذجــة للحصــول علــى تقــديرات ملكونــات   

 .ميزان املدفوعات
ونظام اإلبـالغ عـن املعـامالت الدوليـة يسـجل املعـامالت              ١٥٢ – ٣

وقــد يكــون هــذا النظــام نتــاج  . غــري املقــيمنيالــيت تــتم بــني املقــيمني و 
 عـــن تلـــك ضـــوابط صـــرف راهنـــة أو ماضـــية أو قـــد يـــأيت منفصـــالً 

واملصارف التجارية يف بلدان كثرية تسـجل كـل املعـامالت           . الضوابط
 ،دةإمـا كـل معـامالت علـى حِـ     (اليت تتم عن طريق نظمها وتبلغ عنها   

  عةوإما بصورة جمم (وحيثمـا يسـتطيع    . ت ميزان املـدفوعا   ع بيانات جمم
املقيمــون إجــراء املعــامالت خــارج النظــام املصــريف احمللــي يتوجــب أن  

وال بد من وجود البيانـات التكميليـة مـن أجـل            . ع بيانات تكميلية  جتم
املعامالت اليت تتم عـن طريـق حسـابات مصـرفية يف اخلـارج ملقـيمني،                

ايضـة أو عنـدما   كمـا يف جتـارة املق  (واملعامالت اليت ال يتغري فيها النقـد       
 ).متدد االئتمانات التجارية

١٥٣ – ٣   جمـع املعلومـات يف صــورة   ويف استقصـاءات املؤسسـات ت
عة عـن معـامالت املؤسسـات املقيمـة مـع املؤسسـات غـري املقيمـة                جمم .

           علـى   ىجـر وميكن أن تكون هذه االستقصاءات تغطيـة كاملـة أو أن ت 
ــة  ــاس العينـ ــوز أن ت. أسـ ــروجيـ ــاءات املؤىجـ ــع   استقصـ ــات جلمـ سسـ

خلطـوط  امثـل   (املعلومات من املؤسسات العاملة يف جمال أنشطة معينـة          
اجلوية املشتغلة أساساً بنقل املسافرين والبضائع، واملؤسسات القانونيـة         
اليت ال تقدم سوى طائفة صـغرية مـن اخلـدمات، أو الفنـادق واملطـاعم            

على طائفـة    أو قد تطبق     ،)اليت تقدم خدماا أساساً للزائرين األجانب     
كبرية من املؤسسات جلمع معلومات عن كل معامالا يف اخلـدمات،           

ولكــي تــنجح تلــك   . بــل وعلــى كــل معــامالت مــوازين مــدفوعاا     
جل مؤسسـات مسـتكمل ومـن       االستقصاءات ال بـد مـن اسـتخدام سِـ         

كاملتابعـة املالئمـة وتقنيـات التحقـق        (دة  ـــ اء جي ــات استقص ــاتباع تقني 
 ).من اإلسناد

  ميزان املـدفوعات  جريت استقصاءات قليلة ألغراض   وقد أُ  ١٥٤ – ٣
ــي      ــادة هــ ــاءات عــ ــذه االستقصــ ــر هــ ــد؛ وأكثــ ــه التحديــ ــى وجــ علــ
االستقصــاءات الدوريــة أو اجلاريــة الــيت تــتم لتحصــيل معلومــات عــن   

سر املعيشية  بيد أن من الشائع استغالل استقصاءات األُ      . نفقات السفر 

  ميـــزان املـــدفوعاتغـــراضاملوجـــودة، يف مجـــع معلومـــات إضـــافية أل
سـر  وتشـمل تلـك املصـادر إحصـاءات اهلجـرة واستقصـاءات دخـل األُ       

 .املعيشية ونفقاا
احلكومة وسلطات مراقبة   (وتشمل بيانات القطاع احلكومي      ١٥٥ – ٣

املتاحة من سجالت احملاسبة املفصـلة لسـلطات مراقبـة النقـد وكـل              ) النقد
ادر البيانـات األخـرى   ـ مصـ  ادرـــ املصذه  ــوتكمل ه . ومةـتويات احلك ــمس

 .أو تستغل يف تصحيح البيانات املتحصل عليها من املصادر األخرى
 كذلك ميكن احلصول على البيانات عن معامالت خدمات       ١٥٦ - ٣

.  للوظائف اإلدارية للحكومـة     ثانوياً ، باعتبارها نتاجاً  ميزان املدفوعات 
 التطبيقـات الـيت     كثر هذه البيانات شيوعاً إلحصاءات اخلدمات هـي       أو

قد تلزم للمقيمني لتصدير أو استرياد اخلدمات، والسجالت اليت ميكن          
      مـة لغـري   أن تكون حمفوظة والـيت تتعلـق خبـدمات التعلـيم والصـحة املقد

مة منهماملقيمني أو املقد. 
وتفيد املعلومات املتحصـل عليهـا مـن البلـدان الشـريكة             ١٥٧ – ٣

 ،عها بصـورة مباشـرة داخـل بلـد مـا          يف توفري البيانات اليت يتعذر مج     
ــات وتقييمهــا     ــق األخــرى جلمــع البيان ــد يف صــحة الطرائ . كمــا تفي

وتفيد البيانات املتحصل عليها من املنظمـات الدوليـة فائـدة خاصـة             
 عاونــةللبلــدان املتلقيــة للمعونــة يف جتميــع البيانــات عــن خــدمات امل  

 .التقنية
١٥٨ – ٣     يف اعتبارهم أشـياء كـثرية      عو البيانات   وال بد أن يأخذ جمم

لوب لتقريـر مكونـات اخلـدمات املختلفـة،         ــار طريقة أو أس   ــلدى اختي 
 والبيانـات املتاحـة     ،ريعات اليت تسمح جبمـع البيانـات      ــمبا يف ذلك التش   

 ومالءمـة الطرائـق     ، واحتياجـات املسـتفيدين    ، واملوارد املتاحـة   ،من قبل 
 . لبلد ما بعينهاملختلفة يف مجع البيانات اليت قد تستخدم،

ــواع    ١٥٩ – ٣ ــات عـــن بعـــض أنـ ــول علـــى معلومـ وميكـــن احلصـ
فــإذا أمكــن مجــع . املعــامالت مــن أكثــر مــن مصــدر بيانــات واحــد  

املعلومــات مــن أكثــر مــن مصــدر ميكــن تــدقيق البيانــات ومطابقتــها 
 .بشكل مفيد

 ملخص التوصيات -كاف 
يع ميكن تلخيص التوصيات األساسية يف هذا الفصل لتجم        ١٦٠ – ٣

إحصاءات املعامالت بني املقـيمني وغـري املقـيمني يف اقتصـاد مـا، علـى             
 :النحو التايل

ــ - ١ باع التوصــيات الــواردة يف الطبعــة اخلامســة مــن  ـِّات
 بشــأن مبــادئ التســجيل    ميــزان املــدفوعات دليــل

عملـــة ووقـــت التســـجيل،  والتقيـــيم، واإلقامـــة، (
 ). وحتويل العملة،التسجيل

مالت اخلــدمات بــني املقــيمني  جتميــع بيانــات معــا  - ٢
 وغري املقيمني يف بلد ما، وفق تصنيفات التصنيف       

وإعطـاء أعلـى    .  ميزان املدفوعات  خلدماتاملوسع  
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األولويات لتجميع البيانات علـى مسـتوى الطبعـة         
اخلامســـة؛ وينبغـــي اتبـــاع هـــذا بتطبيـــق مســـتوى  

ــنيف ــيل التصـ ــع تفاصـ ــاة   املوسـ ــع مراعـ ــن مـ ولكـ
ــات يف كــ   ــات البيان ــى   متطلب ــع عل ل اقتصــاد جتمي

حـــدة، ويلـــي ذلـــك مباشـــرة يف األولويـــة جتميـــع 
البيانــــات عــــن البنــــود التذكرييــــة يف تصــــنيفات 

 . املوسعالتصنيف
جتميــع البيانــات علــى أســاس كــل شــريك جتــاري،   - ٣

ـــد عشــر الرئيســة     ــات األحـ ــى مســتوى املكون وعل

انظـر الفقـرة   (لتصنيف الطبعة اخلامسة، على األقـل      
 ).ه أعال٥٢ – ٢

جتميع بيانـات جممـوع معـامالت اخلـدمات بشـكل            - ٤
مستقل للمعامالت مع األطراف ذات القرابة وغري       

 .ذات القرابة
 املوسـع   إسناد كـل مكـون مـن مكونـات التصـنيف           - ٥

ــا إىل طريقــة واحــدة غالبــة     وإمــا إن مل توجــد  ،إم
. طريقـــة واحـــدة غالبـــة، إىل أهـــم طرائـــق اإلمـــداد

لوية منخفضةعطي هلذا اإلسناد أووت. 
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 خلدماتاإحصاءات جتارة الشركات التابعة األجنبية يف  - رابعاً

 مقدمة -ألف 
 عـن طريـق   ال تتم املبيعات الدولية للسلع واخلدمات مجيعاً      ١ – ٤

ــزان املعــامالت بــني املقــيمني وغــري املقــيمني املســجلة يف حســابات     مي
ــة  املـــدفوعات ــة اخلامسـ ــو احملـــدد يف الطبعـ  احلســـاب ويف( علـــى النحـ

) ١٩٩٣اخلارجي للسلع واخلدمات يف نظـام احلسـابات القوميـة لعـام             
 بل وعن طريـق مؤسسـات االسـتثمار املباشـر أو املؤسسـات              ،فحسب

 وبالنسـبة للخـدمات     ٥٩ .التابعة هلا املنشأة يف بلدان العمـالء األجانـب        
    ـا غالبـاً  ،ة بوجه خـاص فهذه الطريقة خلدمة األسواق األجنبية مهمأل  

ريقة الوحيدة اليت تتيح صلة وثيقة ومستمرة بني مقـدمي اخلـدمات            الط
 .وعمالئهم فهذه ضرورية لفعالية املنافسة مع الشركات احمللية

واإلحصاءات اليت تصف جممل عمليات الشركات التابعـة         ٢ – ٤
إحصــاءات جتــارة الشــركات ”طلــق عليهــا املصــطلح  أُ،الــدليليف هــذا 

 مــع ومتشــياً. “إحصــاءات فــاتس” أو “خلــدماتاالتابعــة األجنبيــة يف 
ــرض   ــوع وغـ ــدليلموضـ ــالـ ــذه   م صـ ــع هـ ــأن جتميـ ــياته بشـ مت توصـ

ومــع ذلــك فباســتثناء . اإلحصــاءات وعرضــت واخلــدمات يف احلســبان
التجزئة حسب النشاط املعني واملنتجات املعينة املقترحة، تنطبق معظـم      

أخـذها   وميكـن    ،ه على السلع وعلى اخلدمات    ــات بالقدر نفس  ــالتوصي
ات ــــــاءات عمليــــــم إلحصع إطــــار معمــــــــــار لــــدى وضــــــيف االعتب

 .ركات التابعةـالش
وميكن اعتبار أن أهم املعلومـات عـن عمليـات الشـركات             ٣ – ٤

وتقاس اخلدمات املقدمة عن طريـق      . التابعة هي املعلومات عن مبيعاا    
غــري أي (معــامالت بــني مقــيمني وغــري مقــيمني مــن حيــث املبيعــات     

ــاً  خــدم ــون متربع ــد يك ــاات ق  (    ــارن ــاس مق ــوافر مقي ، وجيــب أن يت
للشركات التابعة حىت يتسىن قياس اخلدمات املقدمة عن طريقهـا علـى        

 يوصي، كما هو مشروح أدنـاه، بوضـع         الدليلورغم أن   . أساس مواز 
م بـأن بعـض البلـدان ميكـن،         امج أوسع جلمـع البيانـات، فهـو يسـلِّ         ــبرن

ات، ألن ـــ اءات املبيع ـــ ر علـى مجـع إحص     ــتقتص، أن   اًــعلى األقل مبدئي  
________ 

مؤسسـات  ”لح  مستخدم هنـا بـالترادف مـع مصـط         “الشركات التابعة ”مصلح   ٥٩
 للطبعة اخلامسة مؤسسة مندجمة أو غري مندجمة ميتلك فيها       اليت هي وفقاً   “االستثمار املباشر 

 يف املائــة أو أكثــر مــن األســهم العاديــة أو حــق ١٠مســتثمر مباشــر مقــيم يف اقتصــاد آخــر 
 ).بالنسبة للمؤسسة غـري املندجمـة     (أو ما يعادل ذلك     ) بالنسبة للمؤسسة املندجمة  (التصويت  

 بالشــركات التابعــة الــيت وكمــا ســيأيت شــرحه أدنــاه فــإن معظــم هــذا الفصــل ال يتعلــق إالَّ  
وميكـــن التعـــبري عـــن هـــذه باملصـــطلح  . للمســـتثمر املباشـــر فيهـــا أغلبيـــة مصـــلحة امللكيـــة 

؛ ومع هذا ففيما يلي جيوز هلذه املؤسسات التابعـة          “الشركات التابعة ذات امللكية الغالبة    ”
ن تقييــد إ حيــث “الشــركات التابعــة”يشــار إليهــا ببســاطة بعبــارة  لســهولة العــرض، أن –

 .اموعة الفرعية ذات امللكية الغالبة من الشركات التابعة، واضح يف سياق املناقشة

هذه هي الـيت تـدعم بـأكثر الصـور مباشـرة رصـد االلتزامـات مبوجـب             
 ).غاتس(االتفاق العام 

وبينما ميكن ذا اعتبار املبيعات أهم املعلومات اليت جتمـع           ٤ – ٤
تلــزم عمومــاً معلومــات إضــافية إلجــراء  ) فــاتس(مبوجــب إحصــاءات 
ر االقتصـادية لعمليـات الشـركات التابعـة ولتـدابري           تقييم مناسب لآلثـا   

سـبيل  وعلـى   . حترير تقدمي اخلدمات بطريقة الوجود التجاري لإلمـداد       
ــال، فاملعلومــات عــن القي  ــاتج الناشــئ يف   املث ــز الن ــيح متيي مــة املضــافة تت

الشركة التابعة عن الناتج الناشئ يف الشركات اليت تزودها باملدخالت 
فاملعلومات عن العمالة الزمة لتقييم تأثري الشـركات        وباملثل،  . املباشرة

 يوصي مبؤشرات متعـددة     فالدليلوعلى هذا   . التابعة على سوق العمل   
 .وليس املبيعات فحسب) اتسف(أو متغريات من أجل إحصاءات 

بالنســـبة للشـــركات ) فـــاتس(وميكـــن تطـــوير إحصـــاءات  ٥ – ٤
ــع    ــاد التجميـ ــة ألجانـــب يف اقتصـ ــة اململوكـ ــا(التابعـ ــداخلفـ  ،)تس الـ

وحيـث  ). خلارجافاتس (والشركات التابعة األجنبية القتصاد التجميع      
فيمــا يتعلــق بإمــداد ) غــاتس(ن البلــدان تلتــزم مبوجــب االتفــاق العــام  إ

 فــأكثر ،اخلـدمات يف اقتصــاداا ال باخلـدمات الــيت تقـدمها يف اخلــارج   
هـي   ميكـن أن تكـون   ؛البيانات مباشرة فيمـا يتعلـق بـالوجود التجـاري      

املعلومات عن أنشطة الشركات التابعة اململوكة ألجانب يف االقتصـاد          
 هـو   ؛ومع هـذا فالسـبب يف أن البلـدان تتعهـد ـذه االلتزامـات              . احمللي

تأمني التزامات من جانب بلدان أخرى، بقصـد تعزيـز قـدرة شـركاا              
وبالنسبة للوجـود التجـاري فـإن       . على تقدمي اخلدمات يف تلك البلدان     

 الذي جيب هلـذا  ،تتبع بوساطة البيانات عن فاتس اخلارج مداد ي هذا اإل 
 .بب أن يعترب هاماًــالس
 وباإلضــافة إىل كــون فــاتس الــداخل أكثــر ارتباطــاً مباشــراً ٦ – ٤

ــاً     أيســر يف بالتزامــات بلــد التجميــع مبوجــب اتفــاق الغــاتس فهــو غالب
لتجميـع  فالكيانات املشـمولة تقـع يف بلـد ا        . خلارجاالتجميع من فاتس    

وتكون بياناا مدرجة بالفعل يف إحصاءات املؤسسات احمللية يف البلـد         
 علـى  ومن مث فتجميع البيانـات عنـها قـد ال ينطـوي إالَّ          . بشكل منتظم 

حتديــد اموعــة الفرعيــة اململوكــة ألجانــب مــن املؤسســات املوجــودة  
 ،وعلـى العكـس مـن ذلـك       . اـات املوجـودة عنهـ    ــ، وجدولة البيان  اًــحملي

 ،اد التجميـع  ــمولة خارج اقتص  ــس اخلارج تقع الكيانات املش    ــففي فات 
مث إنــه قــد تكــون  . وال تكــون مشــمولة عمومــاً يف البيانــات املوجــودة 

 ؛هنــاك عقبــات قانونيــة أو عمليــة تعتــرض استقصــاءها بشــكل مباشــر  
وعموماً يتعني مجع البيانات مـن املسـتثمرين املباشـرين املقـيمني ال مـن               

م بــأن كــثرياً مــن  يســلِّالــدليلوهــذا . التابعــة األجنبيــة ذاــاالشــركات 
س علـى   ـــ اءاا للفات ــــ  يف إحص  ،ببــــ ، هلذا الس  اًــر مبدئي ــالبلدان تقتص 
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ومع ذلك فهو يشري إىل أن بعض البلدان . ما يتعلق باالستثمار الداخل
 .اًـارج أيضـانات لفاتس اخلـقد جنحت يف جتميع البي

وفر تــحصــاءات فــاتس الــداخل لــبعض البلــدان ومبــا أن إ ٧ – ٤
معلومات عـن فـاتس اخلـارج للبلـدان الشـريكة، فتبـادل املعلومـات               

 ميكـن أن يـزود البلـدان الـيت ال جتمـع بيانـات               ،بني البلدان الشريكة  
ــارج  ــاتس اخلـ ــن فـ ــددة   ،عـ ــركاا املتعـ ــطة شـ ــن أنشـ ــات عـ  مبعلومـ

 فمــن ،ولكــي تكــون تلــك البيانــات مفيــدة . خلــارجااجلنســيات يف 
ــاملهــم أن ت ع باســتخدام تعــاريف ومنــهجيات موحــدة، وميكــن   جم
ــدليل ــاً للـ ــؤدي دوراً هامـ ــدد أن يـ ــذا الصـ ــة  يف هـ ــز القابليـ  يف تعزيـ
ــة ــة بإعــادة    . للمقارن وعــالوة علــى هــذا، تســتطيع املنظمــات الدولي

ة  أن تكــون مبثابــة غــرف مقاصــ ،نشــرها لبيانــات البلــدان األعضــاء 
ة هـذه ذات قيمـة      أن تصبح غـرف املقاصـ     وميكن  . لتبادل املعلومات 

 والتخفـيض   ،كبرية بقدر ما تساعد على بلوغ التسـاوق يف العـرض          
 .الكبري يف عدد االتصاالت الالزمة لتجميع البيانات

ر ـــــي املباشـتثمار األجنبـ ــــ ت املعـامالت املاليــة لالس ـــــ ليس ٨ – ٤
ــا يتصــل ــا مــن وضــع اســتثماري     ــر ) خمــزون(وم ــدابري لإلي ادات، وت

بصريح العبارة، متغريات إلحصاءات فاتس، ألا ال تتعلق بالعمليـات          
الكلية للشركات التابعة األجنبيـة، وإمنـا تتعلـق باملعـامالت واألوضـاع             

. تثمرين املباشـــرين والشـــركات التابعـــة األجنبيـــة فحســـبـــــبـــني املس

 ع عـادة بصـدد  وفضالً عن هذا فتـدابري االسـتثمار األجـنيب املباشـر جتمـ      
املعــامالت واألوضــاع مــع الشــركات التابعــة األجنبيــة، يف حــني أن       

 إىل  ١٧ – ٤اءات فـاتس، كمـا هـو وارد يف الفقـرات            ـمتغريات إحص 
ــاه، ال جتمــ ٢٤ – ٤ ــيت للمســتثمر    ع إالً أدن ــة ال  عــن الشــركات التابع

 .املباشر فيها مصلحة غالبة
ر  ينبغـي اعتبـار إحصـاءات االسـتثما        ،ورغم تلك الفـوارق    ٩ – ٤

ورمبـا وجـدت البلـدان      . األجنيب املباشر إضافة هامة إلحصاءات فاتس     
ــور    ــاتس علـــى الفـ ــاءات فـ ــع إحصـ ــذ جتميـ ــتطيع تنفيـ  أن ،الـــيت ال تسـ

ـــإحص ــاً  ـ  اءات االســتثمار األجــنيب املباشــر ميكــن أن تــوفر مؤشــراً مؤقت
الً عن ذلك ميكن استخدام إحصاءات      ــوفض. اريـود التج ـبديالً للوج 

 لبيـان مـدى     ،نيب املباشر بـالترافق مـع إحصـاءات فـاتس         االستثمار األج 
متويــل عمليــات الشــركات التابعــة بــأموال مــن املســتثمرين املباشــرين،  

د مـن الشـركات التابعـة، حلسـاب         وكذلك مدى تـراكم الـدخل املتولّـ       
ــرين  ــتثمرين املباشـ ــذا . املسـ ــدليلفهـ ــاءات   الـ ــع إحصـ ــي بتجميـ  يوصـ

مــن احملــدد يف الطبعــة اخلامســة االســتثمار األجــنيب املباشــر علــى النحــو 
ــزان املــدفوعات،    ــل مي ــف املرجعــي     دلي ــة مــن التعري ــة الثالث ويف الطبع

ــة يف      لالســتثمار األجــنيب املباشــر الصــادر عــن منظمــة التعــاون والتنمي
وللتيسري يرد تلخـيص لتلـك املبـادئ التوجيهيـة يف           . امليدان االقتصادي 

 .٧اإلطار 
 

 نيب املباشرقياس االستثمار األج - ٧اإلطار 
مـن دليـل ميـزان املـدفوعات، والطبعـة الثالثـة مـن التعريـف املرجعـي لالسـتثمار األجـنيب               اخلامسة    على الطبعة  بناًء

 وهــو ، الـيت تعكــس هــدف كيــان مقـيم يف أحــد االقتصــادات  ، هـو فئــة االســتثمار الــدويل االســتثمار املباشــر فــإن ؛املباشـر 
والكيــان املقــيم هــو املســتثمر املباشــر، واملؤسســة هــي ( يف اقتصــاد آخــر احلصــول علــى مصــلحة دائمــة يف مؤسســة مقيمــة

 وقدر هام   ، وجود عالقة طويلة األجل بني املستثمر املباشر واملؤسسة        ، وتعين املصلحة الدائمة   .)مؤسسة االستثمار املباشر  
 بـل يشـمل     ،ملسـتثمر واملؤسسـة فحسـب     لية بـني ا    وال يشمل االستثمار املباشر املعاملة األو      .من النفوذ على إدارة املؤسسة    

 .كل املعامالت الالحقة بينهما وفيما بني املؤسسات التابعة
 ميلــك فيهــا ، بأــا مؤسســة حمــدودة أو غــري حمــدودة ،ف مؤسســة االســتثمار املباشــرعــر ت،ولألغــراض اإلحصــائية

بالنسـبة للمؤسسـة   (عاديـة أو حـق التصـويت    همها الـة أو أكثـر مـن أسـ   ــ يف املائ١٠اد آخر ــر مقيم يف اقتص   ــمستثمر مباش 
 وتشـمل مؤسسـات االسـتثمار املباشـر الكيانـات التابعـة             .)بالنسـبة للمؤسسـة غـري احملـدودة       ( أو ما يعادل ذلك      ،)احملدودة

ة  يف املائـ ١٠ملستثمر غري مقيم ميلـك مـا بـني    ( والشركات املنتسبة ،) يف املائة منها٥٠ر من ـتثمر غري مقيم ميلك أكث  ـملس(
اململوكـة بصـورة مباشـرة أو غـري     ) اململوكة مشاركة أو بالكامل ملؤسسات غري حمـدودة      ( والفروع   ،) يف املائة منها   ٥٠و  

 فــإن مفهــوم االســتثمار ، ومبــا أــا تشــمل مؤسســات ليســت امللكيـة الغالبــة فيهــا ملســتثمر مباشــر .مباشـرة ملســتثمر مباشــر 
ــة يكــون أوســع مــن مفهــوم الشــركات التابعــ  ،املباشــر ــة الغالب ــدليل  املســتخدم يف هــذا،ة ذات امللكي ــ ،ال املَيف تعريــف ع 

 .الشركات املشمول يف إحصاءات فاتس
ة؛ ــــــ ة أو عام  ـــ دودة، خاص ـــ دودة أو غـري حم    ــسات حم ــ؛ أو مؤس  راداًــرون أف ـــتثمرون املباش ــوميكن أن يكون املس   

كوميــة؛ أو منظمــات أخــرى متلــك مؤسســات اســتثمار أو جمموعــات أفــراد أو مؤسســات؛ أو حكومــات أو وكــاالت ح
 وأعضاء جمموعات األفراد أو املؤسسات املنتسبة       .مباشر يف اقتصادات غري االقتصادات اليت يقيم ا مستثمرون مباشرون         

و مؤسسـة   لنفوذ فـرد أ  على اإلدارة مماثالً نفوذاً، يف املائة أو أكثر    ١٠هم الذين يظن أن هلم من خالل ملكيتهم املشتركة          
 .بالقدر نفسه من امللكية

 –ولسوف ينطوي جتميع اإلحصاءات عن االستثمار املباشر على مجع أو تقييم ثالثة أنواع عريضة مـن البيانـات                  
 .)يف البورصة(إيرادات االستثمار املباشر، واملعامالت املالية لالستثمار املباشر، ووضع االستثمار املباشر 



 

٥٤ 
 

ــألف  ــراداتوتت ــرادات علــى رأس املــال   االســتثماإي ــديون، وهــي تشــمل   ،ر املباشــر مــن اإلي ــرادات علــى ال  واإلي
يف مؤسسـة يف    ) أدنـاه انظـر   ( مـن ملكيتـه لـرأس مـال اسـتثمار مباشـر              ،اإليرادات املستحقة للمستثمر املباشر يف اقتصاد ما      

واالسـتثمار املباشـر يف    ، اخلـارج  وتعرض إيرادات االستثمار املباشر على أسـاس صـايف االسـتثمار املباشـر يف        .اقتصاد آخر 
 منها مدفوعات اإليرادات علـى       خمصوماً ،أي مقبوضات اإليرادات على األسهم واإليرادات على الديون       (اقتصاد اإلبالغ   

عــة اإليــرادات املوز)  أ  (: إىل فرعيــاًس املــال تقســيماًأم اإليــراد علــى ر ويقســ.)األســهم واإليــرادات علــى الــديون لكــل 
 وتتألف اإليرادات على    . وأرباح الفروع غري املوزعة    ،العائدات املعاد استثمارها  ) ب(؛  )عةوأرباح الفروع املوز  األسهم  (

بني املسـتثمرين املباشـرين ومؤسسـات االسـتثمار املباشـر؛ ويشـمل ذلـك               ) عةأي ام (الديون من الفوائد املستحقة الدفع      
 إىل مؤسسة االستثمار املباشر، والفوائد املستحقة الدفع من مؤسسة االستثمار الفوائد املستحقة الدفع من املستثمر املباشر

 .املباشر إىل املستثمر املباشر
إما مباشـرة وإمـا مـن خـالل مؤسسـات      (رأس املال املدفوع )  أ  (:وتتألف املعامالت املالية لالستثمار املباشر من 

 من مؤسسة استثمار مباشـر   ىرأس املال املتلق  ) ب( مباشر، أو    من مستثمر مباشر إىل مؤسسة استثمار     ) أخرى ذات قرابة  
 فــإن رأس املــال هـذا يشــمل األمــوال املقدمــة مباشــرة مــن  ، وبالنســبة لالقتصــاد الــذي يـتم فيــه االســتثمار .ملسـتثمر مباشــر 

 وبالنســبة .سـه  واألمـوال املقدمــة مـن مؤسســات اسـتثمار مباشــر أخـرى منتســبة إىل املسـتثمر املباشــر نف     ،املسـتثمر املباشــر 
 وتسـجل املعـامالت املاليـة       . األموال املقدمة مـن مسـتثمر مقـيم         فإن رأس املال هذا ال يشمل إالَّ       ،القتصاد املستثمر املباشر  
 واالستثمار املباشر غـري املقـيم،        اخلارج،  االستثمار املباشر املقيم، يف    –على أساس اجتاهي     أولية   لالستثمار املباشر بصورة  

سـهم رأس املـال األخـرى، وهـذه     أم إىل رأس املـال السـهمي، والعائـدات املعـاد اسـتثمارها، و      ويقس–إلبالغ يف اقتصاد ا  
 .الفئة األخرية ترتبط بشىت معامالت الديون بني الشركات

 ينبغـي قيـاس الوضـع بأسـعار         ، ومـن حيـث املبـدأ      . قيمة اكتتاب االستثمار املباشـر     وضع االستثمار املباشر  ويقيس  
 من الناحيـة العمليـة قـد حيـدث شـيء            ه بيد أن  .)أي بدايات أو ايات الفترات املرجعية     (ارية يف التواريخ املعنية     السوق اجل 

الدفترية املأخوذة من كشوف ميزانيات مؤسسات مة  القيستخدم ويف حاالت كثرية ت.رج على مبدأ سعر السوق  اخلا من
 .ديد قيمة رأس مال االستثمارات املباشرةيف حت) أو املستثمرين املباشرين(االستثمار املباشر 

 ففـي حـاليت إحصـاءات االسـتثمار املباشـر           ،للطبعة الثالثة من التعريف املرجعي لالستثمار األجنيب املباشـر        باعاً  ـِّوات
 ينبغي حتليل مؤسسات االستثمار املباشر، إذا أمكن ذلك، حسـب نشـاطها الصـناعي وحسـب النشـاط             ،الداخل واخلارج 

 وأدىن مسـتوى للتفاصـيل املوصـى ـا يف الطبعـة الثالثـة هـو األقسـام الرئيسـية التسـعة يف           . للمسـتثمر املباشـر معـاً    الصناعي
 ومــن أجــل التســاوق مــع .)أ( ٣ التنقــيح –د جلميــع األنشــطة االقتصــادية تصــنيف األمــم املتحــدة الصــناعي الــدويل املوحــ

  مـ        يست ،الـدليل  عة حسـب توصـية هـذا   إحصاءات فاتس اد صـوب تقسـيم آخـر ملسـتوى فئـات التصـنيف الصـناعي املوح
 .) أدناه٤٣ – ٤ إىل ٤١ – ٤الفقرات انظر ( الدليل  الوارد يف هذا،للشركات التابعة األجنبية

تفاصـيل أخـرى عـن    ، والطبعـة الثالثـة مـن التعريـف املرجعـي         ،مـن دليـل ميـزان املـدفوعات        اخلامسة   م الطبعة وتقد 
 والـيت تـتم بـني املصـارف     ،ملعاملة املعـامالت املشـتركة بـني الشـركات     اخلاصة   تشمل التعليمات  ،باشرمعاملة االستثمار امل  

 وميكن االطالع على نبذات عـن التجميـع يف   .)كعمالء األمن(وبني الوسطاء املاليني التابعني  ) املؤسسات الوديعة (التابعة  
 .)١٩٩٥ ، العاصمة،واشنطن(يل  الصادر عن صندوق النقد الدوجتميع ميزان املدفوعات دليل

________ 
 .١٣٣ ، الفقرة٣د، التنقيح  والتصنيف الصناعي املوح،٤٩ الفقرة ،الطبعة الثالثة من التعريف املرجعيانظر  )أ(

 

 
. وقد نشأ االهتمام بإحصاءات فاتس عن مصدرين أوليني        ١٠ – ٤

فبـإدراج  ). سغـات (األول هو االتفاق العام بشأن التجارة يف اخلدمات       
اتفــاق الوجــود التجــاري ووجــود األشــخاص الطبيعــيني ضــمن طرائــق 
اإلمــداد، يكــون قــد أوجــد ضــرورة جديــدة لتــوافر معلومــات تصــف   

خلاضـعة لسـيطرة أجانـب يف       اأنشطة الشـركات اململوكـة ألجانـب أو         
ــالوجود   . االقتصــادات املضــيفة  ــة ب وســتكون املعلومــات أساســاً متعلق

تتوافر أيضاً من هذا املصدر معلومات جزئية عن        بيد أنه قد    . التجاري
ــة يف       ــني كــون العمال ــيني، إذا أمكــن الفصــل ب وجــود أشــخاص طبيع

الشــركات التابعــة األجنبيــة بــني املــتغريات اموعــة، ومــا إذا كــان        
 إىل البلد الـذي فيـه موقـع الشـركة     موظفوها األجانب قد انتقلوا مؤقتاً    

 .التابعة األجنبية
در ثـــان مهـــم يف إحصـــاءات فـــاتس هـــو تنـــامي ومثـــة مصـــ ١١ – ٤

ولوجـود تشـكيلة مـن الـدوافع     .  يف االقتصاد العـاملي العوملةاالندماج، أو  
ــوع اجلغــرايف  – ــافع مــن التن ــق من ــة ، كتحقي ــق احلــواجز التجاري  ، وتطوي
 ،لـ أو النقـ ،لـــ ف العمـــ ص تكاليــ أو تقلي،واقــادة القرب من األس   ــوزي

تزايد من الشـركات عملياتـه خـارج بلـدان     ع عدد م وس–أو املدخالت   



 

٥٥ 
 

أمـا احلاجـة إىل فهـم هـذه الظـاهرة يف العمليـات الدوليـة، وإىل                 . مالكيها
رصـد أداء الشــركات التابعــة األجنبيــة الـيت تنفــذ العمليــات مــن خالهلــا،   
فهـي موجــودة بالفعــل منفصــلة متامـاً عــن أي اتفاقــات جتاريــة، ويف هــذا   

 .ة حتليلية هامةالصدد أصبحت إحصاءات فاتس أدا
ومن أجل هذين الغرضني تصـبح إحصـاءات فـاتس مهمـة             ١٢ – ٤

الب إدراك أمهيتـها    ـد ذاا، ولكن لن يكـون مـن املمكـن يف الغـ            ــيف ح 
 عند النظر إليها مقترنة مبعلومـات أخـرى كاملعلومـات املقارنـة عـن               إالَّ

مة جمموع النشاط االقتصادي احمللي أو املضيف، أو عن اخلدمات املقد         
وعلــى سـبيل املثــال  . مـن خــالل طرائـق غــري طريقـة الوجــود التجـاري    

فبينما عدد موظفي الشـركات التابعـة اململوكـة ألجانـب يف االقتصـاد              
احمللــي معلومــات مفيــدة يف حــد ذاــا، ميكــن التوصــل إىل فهــم أكمــل 
ألمهيتـــها إذا أمكـــن حســـاب النســـبة املئويـــة للعمالـــة احملليـــة يف هـــذه  

ولكي يتيسر إجراء هذا احلساب يتعني على جامعي . الشركات التابعة
البيانات أن يكرسوا االهتمام لقضايا املقارنة بـني مـتغريات إحصـاءات            

 . واإلحصاءات عن االقتصاد احمللي اليت تشمل البنود ذاا،فاتس
 بـــأن تســـتند الـــدليلولتعزيـــز هـــذه املقارنـــة يوصـــي هـــذا  ١٣ – ٤

هيم والتعاريف املوجـودة يف نظـام       إحصاءات فاتس بقدر كبري إىل املفا     
درج  مــن حيــث الكيانــات الــيت تــ - ١٩٩٣احلســابات القوميــة لعــام  

فهـذا النـهج يتـيح      . وانتقاء وتعريف املـتغريات لقيـاس عملياـا وأدائهـا         
أيضــاً ربــط إحصــاءات فــاتس أو دجمهــا، ال مــع إحصــاءات االقتصــاد    

لشــركات احمللــي فحســب بــل ومــع اإلحصــاءات املماثلــة عــن أنشــطة ا
وبالنسـبة هلـذا األخـري فـإن        . التابعة األجنبية يف إنتـاج السـلع وتوزيعهـا        

ــذا    ــاريف وتوصــيات ه ــاهيم وتع ــدليلمف ــة إىل احلــد املمكــن  ال  مواءم
، كـي تسـتخدم يف الطبعـة        الـدليل واملناسب مع املتوقع عند كتابة هـذا        

القادمـــة مـــن دليـــل منظمـــة التعـــاون والتنميـــة يف امليـــدان االقتصـــادي 
ــة ملؤ ــة     ،شــرات العومل ــة األجنبي ــاول الشــركات التابع ــذي ســوف يتن  ال

دة للسلع واخلدمات معاًباعتبارها مور. 
ــذا   ١٤ – ٤ ــدليلوترتكــز توصــيات ه ــى   ال ــاتس عل  إلحصــاءات ف

مــا هــو نطــاق الشــركات    )  أ : (اإلجابــات علــى أربعــة أســئلة هــي    
لـد  ب الب ـــ حس: م البيانـات إىل جمموعـات     كيف تقس ) ب(مولة؟  ــاملش

مـــا هـــي )  ج (أو حســـب النشـــاط الصـــناعي أو حســـب املنتجـــات؟  
كيف ميكن تطوير اإلحصاءات؟)  د (درج؟ املتغريات اليت ت 

 ملخص التوصيات 
ومـع  . ترد أدناه تفاصيل األسئلة األربعة املطروحة أعـاله        ١٥ – ٤

هــذا ســيكون مــن املفيــد أن نــبني هنــا مقــدماً التوصــيات اإلحصــائية  
 بـأن تشـمل     الـدليل سـبة للشـركات املشـمولة يوصـي         فبالن. األساسية

إحصــاءات فــاتس كــل الشــركات اململــوك معظمهــا ملســتثمر أجــنيب  
وترتــب البيانــات عــن تلــك الشــركات املوجــودة يف اقتصــاد . مباشــر

 على أساس بلد املالك   جغرافياً يف جمموعات، ومبدئياً    التجميع ترتيباً 
عض البيانات على أساس النفعي املطلق، ولكن لو أمكن، مع تقدمي ب    

أمــا البيانــات عــن ). الشــركة األجنبيــة األوىل(بلــد املســتثمر املباشــر 

ــب يف جمموعــات      ــع فترت ــد التجمي ــة يف بل ــة األجنبي الشــركات التابع
وأمـا  . حسب البلد الذي به موقع الشركة اليت يـرد وصـف عملياـا            

ــي       ــة األوىل ه ــع حســب الصــناعة أو املنتجــات فاألولوي ــن التجمي ع
ــناعة يف فئـــات  ال  هـــي فئـــات –ترتيـــب يف جمموعـــات حســـب الصـ

  املستقاة مـن    –د للشركات التابعة األجنبية     التصنيف الصناعي املوح 
 وليست كـل مـتغريات فـاتس    . ٣د، التنقيح التصنيف الصناعي املوح

قابلة للتقسيم حسب املنتجات، ولكن بالنسـبة للقابلـة هلـذا التقسـيم             
خلـدمات   املوسـع     أساس يتفـق والتصـنيف     ينبغي أن يتم التقسيم على    

ومثة عدة مـتغريات حمـددة مقترحـة للتجميـع كـي            . ميزان املدفوعات 
يشمل على األقل املقاييس األساسية التالية لنشاط الشركات التابعـة          

العمالـة،  ) ب(أو النـاتج،   /و) رقم األعمال (املبيعات  )  أ : (ةـاألجنبي
ــافة،  القي)  ج ( ــة املضـ ــادر)  د (مـ ــلع   الصـ ــن السـ ــواردات مـ ات والـ

 .عدد املؤسسات)  هـ (واخلدمات، 

 اموعات املشمولة -اء ــب
إن السوابق املنهجية إلحصاءات فـاتس أقـل تطـوراً بكـثري             ١٦ – ٤

ــها بالنســبة للتجــارة بــني املقــيمني وغــري املقــيمني، حيــث أُ    شــري إىل من
كــن أن ومي. درج إشــارة واضـحة يف الطبعـة اخلامسـة   املعـامالت الـيت تـ   

 ويف  ،توفر االتفاقيـات املتعلقـة باإلقامـة واملوجـودة يف الطبعـة اخلامسـة             
ة بشــأن إقامــة  توجيهــات جليــ،١٩٩٣نظــام احلســابات القوميــة لعــام 

 يوصي باتباعها كلـها دون اسـتثناء، ولكـن          لــالدليسات، وهذا   ــاملؤس
    ــم ــاً، مصـ ــه دوليـ ــق عليـ ــة متفـ ــوم للملكيـ ــد مفهـ ــد ال يوجـ م بالتحديـ

كمــا ال يوجــد اتفــاق بشــأن أنــواع   . ات فــاتس يف احلســبانوإحصــاء
ــيت تـــ   ــركات الـ ــمل    الشـ ــى أن تشـ ــدد علـ ــاق حمـ ــد اتفـ درج وال يوجـ

ويـرد  . اإلحصاءات كل املنتجني أو أن تقتصر علـى منتجـي اخلـدمات           
 .أدناه حبث هلذه القضايا حسب ترتيبها

 معايري امللكية ‐ ١
ــارة يف   ١٧ – ٤ ــأن التجـ ــام بشـ ــاق العـ ــان االتفـ ــئن كـ ــدمات لـ  اخلـ
م بالفعــل إشــارات إىل  فهــو يقــد،م تعــاريف إحصــائيةمل يقــد) غــاتس(

فاالتفــاق يشــري إىل . نــوع معــايري امللكيــة الــذي يفيــد يف دعــم االتفــاق
ــاهيم  ــة”مف ــة” و “الســيطرة” و “امللكي ــاق  . “التبعي فبموجــب االتف

ــاري    ــام، يكــون الشــخص االعتب ــثالً  (الع ــال م ــو ) كمؤسســة األعم ه
 أشـخاص مــن بلــد عضـو يف منظمــة التجــارة   “ميلكهــا” املؤسسـة الــيت 

  يف املائـة مـن أسـهم رأس ماهلـا مملوكـاً            ٥٠العاملية، إذا كان أكثـر مـن        
 أشـخاص مـن     “يسـيطر عليهـا   ”ألشخاص من ذلك البلـد العضـو؛ أو         

لطة تعـيني أغلبيـة مـديريها،       ـــ خاص س ــو إذا كان هلؤالء األش    ــبلد عض 
 لشخص آخر له    “تابعة”هلا، وكانت   أو سلطة التوجيه القانوين ألعما    

ــا    ــا؛ أو إذا كانـــت املؤسســـة والشـــخص اآلخـــر كالمهـ ــيطرة عليهـ سـ
املــادة الثامنــة والعشــرون، الفــرع (خاضــعني لســيطرة الشــخص نفســه 

 –ومن مث يبدو أن االتفاق العـام يتعلـق حبـاالت امللكيـة الغالبـة                ]). ن[
 كمـا  –يطرة ، هلذا السبب ذاته، افتـراض وجـود السـ    حيث ميكن منطياً  



 

٥٦ 
 

ة صـغرية  ـم حبصـ ـــ يطرة تتـــ ها أن الســـ ت فيـــ االت الـيت يثب   ــعلق باحل ــيت
 .من امللكية

ومــن بــني املبــادئ التوجيهيــة اإلحصــائية تظهــر القواعــد  ١٨ – ٤
ــة اخلامســة   ــة يف الطبع ــة بامللكي  ويف ، ويف التعريــف املرجعــي ،املتعلق

خدم نسـبة   فهـذه كلـها تسـت     . ١٩٩٣نظام احلسـابات القوميـة لعـام        
بالنسبة ملؤسسـة   ( يف املائة من األسهم العادية أو حق التصويت          ١٠

 باعتبارهـا   ،)بالنسـبة ملؤسسـة غـري حمـدودة       ( أو ما يعادهلـا      ،)حمدودة
عتبة أدىن لالستثمار املباشر، ولكنها تضع قواعد أيضاً تتفق بشـكل    

ــواردين يف غــاتس    ــة والســيطرة ال وهــذه . أوثــق مــع مفهــومي امللكي
ــايري ــر  املع ــة تع ــها  املوحــدة الثالث ــة ”ف كل ــا “الشــركات التابع بأ 

 يف املائـة،  ٥٠املؤسسات اليت ميلك املستثمر املباشـر فيهـا أكثـر مـن        
ــبة ”و  ــا املؤس“الشــركات املنتس ـــ بأ ــك املس ـ ــيت ميل ـــسات ال تثمر ـ

 بأـا  “الفروع” يف املائة، و    ٥٠ يف املائة و     ١٠املباشر فيها ما بني     
ويف نظـام   . مل أو باملشـاركة ملؤسسـات غـري حمـدودة         اململوكة بالكا 

 تعتـرب املؤسسـات التابعـة والفـروع     ،١٩٩٣احلسابات القومية لعـام   
درج ؛ وميكــن ألحــد البلــدان أن يــ “مؤسســات مملوكــة ألجانــب ”

    درجها يف هذه الفئة وفقاً لتقييمه النـوعي        الشركات املنتسبة أو ال ي
 .للسيطرة األجنبية

ــذا  ١٩ – ٤ ــدليوهـ ــايري    لالـ ــع معـ ــم أن توضـ ــن املالئـ ــرب أن مـ  يعتـ
وامللكيـة  .  أو يوصي ا علـى الصـعيدين، الـوطين واإلقليمـي           ،تستخدم

 ٥٠ أي احلاالت اليت ميلك املستثمر املباشر فيها أكثر من –الغالبة هنا 
يرى أن   –يف املائة من حقوق التصويت يف مؤسسة االستثمار املباشر          

ـــ رئيسراًوهلــا د ــدياًـ ــة مــن الشــركات التابعــة    يف حتدي  اموعــة الفرعي
ــمولة  ــة املشـ ــة للمكتـــب    . األجنبيـ ــل التابعـ ــة العمـ ــر لفرقـ ــري تقريـ ويشـ

ــأن     ــة بش ــات األوروبي ــة   ”اإلحصــائي للجماع ــارة الشــركات التابع جت
معيـار امللكيـة الغالبـة سـوف        ” إىل اتفـاق أعضـائها علـى أن          “األجنبية

 ٦٠. “يصبح عملياً متامـاً يطبق ألن املفهوم واضح للغاية وذه الطريقة     
وبينمـــا يشـــري التقريـــر إىل معـــايري أخـــرى ميكـــن تطبيقهـــا يف تعريـــف  

ــة، فــاجلمع الفعلــي إلحصــاءات   االشــركات  خلاضــعة للســيطرة األجنبي
 ومنظمـة التعـاون     ،فاتس يف املكتب اإلحصـائي للجماعـات األوروبيـة        

 ،وجه خاصوالتنمية يف امليدان االقتصادي يستند إىل امللكية الغالبة؛ وب
فإن االستقصاء املشترك بني املنظمة واملكتب بشـأن نشـاط الشـركات            

 يطالـب   ،احمللية ونشاط الشركات التابعة األجنبيـة يف قطـاع اخلـدمات          
ــات املبلّ   ــأن تكــون للبيان ــة    ب ــة ذات امللكي ــة بالشــركات التابع ــة عالق غ

  ال يشـمل التقريـر السـنوي    ،ومن بني العـروض الوطنيـة القليلـة       . الغالبة
 ،للواليات املتحدة عن بيانات مبيعات اخلدمات من الشركات التابعـة         

________ 
، تقرير  )٥ –املديرية باء، الوحدة باء     (املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية      ٦٠

لت فرقـة العمـل     كِّوقد شـ  ). ١٩٩٧ير  ينا/كانون الثاين (،  فاتسفرقة العمل عن إحصاءات     
جتـارة الشـركات    ”للنظر يف القضايا املفاهيمية والعملية املتصـلة بتجميـع اإلحصـاءات عـن              

ميم اسـتبيان مشـترك بـني املنظمـة واملكتـب ميكـن اسـتخدامه يف           ــ ولتص ،“يةــابعة األجنب ـالت
 .مجع البيانات

 بيانــات عــن الشــركات التابعــة الــيت ملكيتــها الغالبــة ملســتثمرين        إالَّ
 ٦١ .مباشرين

، مـــن نـــواح كـــثرية، أن االجتـــاه إىل ولـــئن بـــدا مفاهيميـــاً ٢٠ – ٤
تصــنيف الشــركات إىل فئــات علــى أســاس الوجــود الفعلــي للســيطرة   

 أو انعــدامها أكثــر إغــراء، فامللكيــة الغالبــة حلقــوق التصــويت   األجنبيــة
ملستثمر مباشر واحـد أو موعـة مسـتثمرين منتسـبة تعمـل يف توافـق،                
هي اليت اختريت باعتبارها معيار امللكية املوصى به إلحصـاءات فـاتس         

ــدليل  ــذا الـ ــيطرة، ال يتطلـــب   ٦٢ .يف هـ ــى عكـــس السـ ــذها، علـ  فتنفيـ
 يتطلـب أن يفحـص جـامعو البيانـات طبيعـة            استخدام معايري ذاتيـة وال    

فانعـدام العامـل الـذايت      . االستثمارات على أساس كل حالة على حـدة       
 أال وهـو    –أضاف فائدة هي إلغاء مصدر حمتمل لعدم التماثـل الثنـائي            

إمكانية تقييم قضـية السـيطرة بشـكل خمتلـف بـني جـامعي البيانـات يف          
الشــركات التابعــة األجنبيــة ذات ، فوأخـرياً . البلـد اُألم والبلــد املضــيف 

 وهي، –امللكية الغالبة تدخل بالفعل يف نطاق تعاريف غاتس للملكية 
 علــى اقتصــادات عاليــة باســتثناء حــاالت نــادرة للغايــة، تنطــوي منطيــاً 

 .التنظيم، وتعاريف غاتس للسيطرة
ولئن اختلف مقيـاس امللكيـة الغالبـة املوصـى بـه يف هـذا                ٢١ – ٤

ــدليل ــوم ال ــة للمؤسســة    عــن مفه ــام احلســابات القومي خلاضــعة ا نظ
للسيطرة األجنبية، فاملفهومان متشاان يف امـا يشـريان إىل ملكيـة       

وهــذا النــهج متبــع يف هــذا ). أو جمموعــة مســتثمرة(مســتثمر واحــد 
ــدليل ــة   الـ ــابات القوميـ ــام احلسـ ــع نظـ ــق مـ ــة  ( ال للتوافـ ــع الطبعـ ومـ
 ملكيـة مسـتثمر      والتعريـف املرجعـي وكالمهـا يسـتخدمان        ،اخلامسة

 ،فحسـب ) واحد أو جمموعة مستثمرة يف تعريف االسـتثمار املباشـر         
________ 

 عـن مجيـع الشـركات     حة أيضـاً   الداخلة مثة بيانات متا    فاتسبالنسبة إلحصاءات    ٦١
 .التابعة، ولكنها ال ترد كجزء من العرض السنوي عن اخلدمات

 ، امللكيـة الغالبـة موعـة مسـتثمرين منتسـبة       ،يعترب نظـام احلسـابات القوميـة       ٦٢
 رغـم تـوزع   ، إشارة ال لبس فيها إىل أن السيطرة على شركة أمـر قـائم           ،تعمل متآزرة 

وعلى وجه التحديـد فنظـام احلسـابات القوميـة          . دةامللكية بني وحدات مؤسسية متعد    
جمموعـة صـغرية منظمـة مـن محلـة األسـهم تتجـاوز              ”إىل أن   ) ٢٧-٤يف الفقرة   (يشري  

 تســتطيع الســيطرة علــى الشــركة بالعمــل ، يف املائــة مــن امــوع٥٠ملكيتـهم جمتمعــة  
نيب املباشـر  والتعريف املرجعي لالستثمار األج ،الطبعة اخلامسةويف تعريف  . “املتضافر

 باملثل مصلحة امللكية ألعضاء جمموعة منتسـبة، علـى أـا             عامالً “املستثمر املباشر ”لـ  
وال يقـدم أي مـن هـذين    ). ٧انظر اإلطار (تعادل املصلحة نفسها اليت لشخص واحد     

ومـع ذلـك فتعريـف      .  لتحديد تلك اموعـة املنتسـبة      املبدأين التوجيهيني توجها عملياً   
ــات     “نتســبةاموعــة امل” ــا جلمــع بيان ــات املتحــدة يف نظامه ــذي اســتخدمته الوالي  ال

ومبوجـب هـذا التعريـف      . االستثمار املباشر، يقدم أمثلة للمعايري اليت ميكن النظـر فيهـا          
خصني أو أكثـر ميارسـان حسـب مظهـر أعماهلمـا            ـــ ش”بة من   ـــوعة املنتس ـألف ام ـتت

 ميارســـان امتيازامـــا يف التصـــويت أو باالتفـــاق أو مبوجـــب تفـــاهم، أو يظهـــر أمـــا
ويسـتطرد التعريـف ليشـري إىل    . “بطريقـة متضـافرة للتـأثري علـى إدارة مؤسسـة أعمـال      

سـرة الواحـدة، أو مؤسسـة األعمـال      أفـراد األُ  :  الفئات التالية جمموعات منتسـبة     اعتبار
 ، أو املشـروع املشـترك  ،وشخص أو أكثر من مسؤوليها أو مديريها، أو أعضاء النقابة        

 .أو الشركة وشركاا احمللية التابعة



 

٥٧ 
 

 مـن خـالل مسـتثمر     إالَّبل وألن السيطرة ال ميكن ممارستها منهجياً    
ــايري   . واحــد أو جمموعــة مســتثمرة منتســبة   ــة املع  –ومــع هــذا فأمهي

 يف االختيـار أمـر   –وحتليـل العوملـة   ) غـاتس (ألغراض االتفاق العـام    
 يشـجع البلـدان علـى تقـدمي إحصـاءات تكميليـة             الـدليل  به، و  ممسلّ

ية ــإذا استطاعت، تشمل احلاالت اليت يرى فيها أن السيطرة األجنب         
ر أجـنيب واحـد أغلبيـة    ـــ تثمر مباشـــ لك مسـودة، حـىت وإن امتـ   ـموج

 .األسهم
درج علـى أسـاس     ومن أمثلـة االسـتثمار الـذي ميكـن أن يـ            ٢٢ – ٤

لبة ملستثمرين مباشرين أجانب متعـددين، وملكيـة         امللكية الغا  ،تكميلي
 يف املائة بالضبط ملستثمر مباشر أجنيب، واحلاالت اليت جيـري فيهـا             ٥٠
ــ ــن املســامهني يف       ـتقيي ــة م ــة ألقلي ــيطرة فعلي ــت بوجــود س ــوعي يثب م ن
 وينبغي توضيح ذلك بعالمة تبني طبيعة االسـتثمارات         ٦٣ .سة ما ــمؤس

وباملثل، ينبغي للبلدان اليت ـا      . اءاتيف الشركات املشمولة يف اإلحص    
أي من هذه اموعات يف اإلحصـاءات األساسـية أن تقـدم مـذكرات              

. تفسريية توضح مدى تغطيتها، ولـو أمكـن، املبـالغ املـة الـيت متثلـها               
وميكن أن تكون هلذه اإلحصاءات التكميلية عن الشركات التابعة اليت          

ــة خاصــة ح     ــة أمهي ــة غالب ــا ملكي ــة   ليســت هل ــة الغالب ــا تكــون امللكي يثم
 .لألجانب مقيدة

 والطبعــة اخلامســة مــن دليــل ميــزان  ،الــدليلويتفــق هــذا  ٢٣ – ٤
 كما يتفق والتعريف املرجعي لالستثمار األجنيب املباشر، ،املدفوعات

كيانات الغرض ”يف مشوله لكل أنواع الشركات مبا فيها اليت تسمى 
ــ. عــايري االنتقــاء إذا اســتوفت م، يف إحصــاءات فــاتس“خلــاصا ا ـوأي

م، كأن تكون شركة قابضـة أو شـركة أُ        (كان هيكل هذه الكيانات     
ي ـــ م وإدارة خمـاطر النقـد األجنب  ـتنظيـ (ها  ـأو غرض ) اًــ إقليمي راًـأو مق 

، فهــي جــزء أساســي مــن هيكــل شــبكة  )أو تيســري متويــل االســتثمار
  ا، حس ــطتها ومنت ـدرج أنش االستثمار املباشر، وتاء، ــ االقتض بــجا

 ٦٤ .يف جتميع إحصاءات فاتس
وينبغــي أن تشــمل إحصــاءات الشــركات التابعــة األجنبيــة  ٢٤ – ٤

 كـل الشـركات التابعـة األجنبيـة         ،اململوكة ملقيمني يف اقتصاد التجميـع     
 بغض النظر عما إذا كانت قابضة بصورة مباشـرة          ،ذات امللكية الغالبة  

ن املستثمر املباشـر يف اقتصـاد       وبغض النظر عما إذا كا     ،أو غري مباشرة  
 ومـع  ٦٥ .كيـة مل يف سلسلة  وسيطاًالتجميع هو املالك املطلق أو مالكاً  

________ 
 القــادم ملؤشــرات الــدليلهــذه احلــاالت اخلاصــة وغريهــا ســتناقش بالتفصــيل يف   ٦٣

 .العوملة الذي تصدره منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي
خلـاص، واالطـالع    الالطالع على مناقشة مفصلة ملفهوم كيانات الغـرض          ٦٤

ــر ا    ــة أخــرى، انظ ــى أمثل ــي لالســتثمار األجــنيب     عل ــالتعريف املرجع ــث ب ــق الثال ملرف
 .املباشر
 ، وسالســل امللكيــة،لالطــالع علــى معلومــات عــن مفهــوم امللكيــة غــري املباشــرة ٦٥

 مـن  ١٩-١٢ بقـدر صـلتها باالسـتثمار املباشـر، انظـر الفقـرات            وهيكل الشركات عمومـاً   
 الصـادر عـن     دفوعاتن املـ  ازيـ دليل جتميع م   من   ٦٩٢-٦٨٥ والفقرات   ،التعريف املرجعي 

 .صندوق النقد الدويل

كيـة ميكـن أن   ملذلك فـألن أنشـطة أي شـركة تابعـة مرتبطـة بسلسـلة              
 ،تسجل يف إحصاءات فاتس اخلارجة لبلدان املالك املطلـق أو الوسـيط    

ملـتغريات إحصـاءات    فإن البلدان تشجع على أن تبني احلصـة اإلمجاليـة           
 يكـون بلـد التجميـع وسـيطاً         ،فاتس اليت ختـص شـركات تابعـة أجنبيـة         

 .فيها ال املالك النهائي هلا
 أنواع املنتجني ‐ ٢
مبــا أن إحصــاءات جتــارة الشــركات التابعــة األجنبيـــة يف       ٢٥ – ٤

 معنية بتجـارة    ،الدليل حسبما هي مستعملة يف هذا       ،)فاتس(اخلدمات  
 تشـمل سـوى    ظر أالَّ ــ فقد ينت  ، األجنبية يف اخلدمات   ركات التابعة ــالش

. ج منتجو السلع أيضاً يوصي بأن يدرالدليلبيد أن . منتجي اخلدمات
، فال تظهر يف اإلحصـاءات       وخدمات معاَّ  فبعض الشركات تنتج سلعاَّ   

 بالنسـبة هلـم      ثانويـاَّ  عد تقدمي اخلـدمات نشـاطاَّ     طة املنتجني الذين ي   ــأنش
وعــالوة علــى هــذا فتغطيــة كــل  . لــت التغطيــة كــل املنــتجني  إذا مشإالَّ

املنــتجني تتــيح فحــص أنشــطة خــدمات املنــتجني يف ســياق إحصــاءات 
 ، أدنـاه  ٣٩ - ٤وكمـا هـو موضـح يف الفقـرة          . تشمل كل الشركات  

فــإن طريقــة إســناد وعــرض مــتغريات فــاتس حســب األنشــطة وبقــدر   
 مــن قصــر اإلمكــان حســب مــتغريات منتقــاة، حســب املنتجــات بــدالً 

نطاق املنتجني على منتجي اخلدمات وحدهم، هـي اآلليـة املوصـى ـا              
 .لفصل اخلدمات عن السلع
 وقت التسجيل -جيم 

 للطبعـة اخلامســة ونظـام احلســابات القوميـة لعــام    باعاًـِّاتـ  ٢٦ – ٤
 ينبغـــي مـــن حيـــث املبـــدأ أن تقـــاس مـــتغريات إحصـــاءات ،١٩٩٣
ــاتس ــت.  وأن تســـجل علـــى أســـاس تراكمـــي ،فـ ــدفق، فمـ غريات التـ

ــة     ــاتج والقيمــة املضــافة، ينبغــي أن تكــون عــن الســنة املرجعي . كالن
ومتغريات املخـزون، كاألصـول والقيمـة الصـافية، ينبغـي أن تكـون              

وينبغـي أن حتـدد السـنوات املرجعيـة علـى           . يف اية السـنة املرجعيـة     
أمـا البلـدان الـيت ال تسـتطيع مجـع      . أساس السـنة التقومييـة إن أمكـن     

 ، علــى أســاس الســنة املاليــة أو الســنة احملاســبية ع البيانــات إالَّوجتميــ
ــع      ــة، مـ ــذه املمارسـ ــبني هـ ــريية تـ ــذكرات تفسـ ــدم مـ ــي أن تقـ فينبغـ
معلومــات عــن مــدى اخــتالف الســنة املاليــة عــن الســنة التقومييــة يف 

 .نطاق إحصاءات فاتس

 الوحدات اإلحصائية -دال 
 الشــركات ميكــن مــن حيــث املبــدأ مجــع إحصــاءات جتــارة ٢٧ – ٤

ــة يف اخلــدمات    ــة األجنبي ــاتس(التابع ــى مســتوى املؤسســة   ،)ف ــا عل  إم
. ةـــ ال فردي ـآت أعمـ  ـــ توى مواقـع أو منش    ـــ  وإما علـى مس    ،)ركةــالش(

 عن اآلخر؛ بل إن  مطلقاًوال ميتاز أي أساس جلمع اإلحصاءات امتيازاً
وعلـى سـبيل املثـال، فـبعض املؤشـرات          . لكل نقاط قوته ونقاط ضعفه    

ــة، كمجمــوع األصــول، ت املا ــة   لي جمــع مــن املؤسســات بصــورة طبيعي
ومـع ذلـك فـألن املؤسسـات تكـون هلـا علـى              . أكثر منها من املنشآت   



 

٥٨ 
 

 األرجح أنشطة يف صناعات متعددة أكثر مـن املنشـآت، ميكـن أحيانـاً             
    أن تكون البيانات املصـن       يل، أكثـر صـعوبة يف      فة علـى أسـاس نشـاط أو

ورغـم احتمـال    . عنها بالنسبة للمنشـآت   تفسريها بالنسبة للمؤسسات    
 ال  الـدليل  فهـذا    ،وجود ميـزات وعيـوب مرتبطـة بكـل أسـاس للجمـع            

ش يف ــــوكمــا هــو مناق. ائيةــــيء يتعلــق بالوحــدات اإلحصـيــوحي بشــ
 فـإن إحصـاءات فـاتس سـوف        ، أدناه ٧٥ – ٤ إىل   ٦٩ – ٤الفقرات  

 فيهــا ددت يف ســياق الــنظم اإلحصــائية القائمــة، الــيت حــ توضــع غالبــاً
 يف  ويف هذه احلـاالت قـد يكـون االختيـار قلـيالً           . الوحدات اإلحصائية 

 .الوحدات اليت يتعني استخدامها إلحصاءات فاتس
ومبا أن الوحدات اإلحصـائية املسـتخدمة قـد تكـون هلـا              ٢٨ – ٤

ــذا     ــاءات فهـ ــري اإلحصـ ــة تفسـ ــة بكيفيـ ــة هامـ ــدليلعالقـ ــي الـ  يوصـ
حصائية يف مذكرات   بالكشف عن املعلومات اخلاصة بالوحدات اإل     

 .تفسريية
 عزو متغريات إحصاءات جتارة الشركات  -هاء 

 )فاتس(التابعة األجنبية يف اخلدمات 
٢٩ – ٤ قد توإحدى . ف بطرق شىتعزى متغريات فاتس أو تصن

 أي، يف أي بلــد مت اإلنتــاج، –هــذه الطــرق هــي الطريقــة اجلغرافيــة  
عــة املنتجــة؟ ومثــة طريقــة وأي البلــدان يعتــرب بلــد مالــك الشــركة التاب

     وفضالً عن هـذا    . يل للمنتج أخرى على أساس النشاط الصناعي األو
ميكــن تصــنيف بعــض املــتغريات حســب املنتجــات، أي وفــق أنــواع    

وترد أدناه توصيات بشأن كل من أسس . السلع أو اخلدمات املنتجة
 .العزو هذه

 العزو حسب البلد ‐ ١
يف جمال عزو املـتغريات حسـب   ختتلف القضايا اليت تبحث    ٣٠ – ٤

فبالنســـبة  . البلـــد، مـــا بـــني إحصـــاءات فـــاتس الداخلـــة واخلارجـــة      

إلحصاءات فاتس الداخلة ال بد من حتديد االختيار بني العـزو إىل بلـد     
 والعزو إىل بلد االستثمار النهائي، والقضـية بالنسـبة          ،االستثمار املباشر 

تغريات إىل البلـد  إلحصاءات فـاتس اخلارجـة هـي مـا إذا كـان عـزو املـ          
كـر يف الفقـرة   وكمـا ذُ . ( أم إىل البلد املضيف النـهائي      ،املضيف املباشر 

 أعــاله فالشــركات التابعــة بصــورة مباشــرة أو غــري مباشــرة    ٢٤ - ٤
درج يف نطاق إحصاءات فاتست.( 
وبالنسبة إلحصاءات فاتس فإن ضرورة تتبع االستثمارات        ٣١ – ٤

 تعكـس طبيعـة اإلحصـاءات       ،لنهائيـة  أو وجهتـها ا    ،إىل منشئها األصلي  
ــواع     . واســتخدامها ــق بكــل أن ــاه فيمــا يتعل ــاقش هــذه القضــايا أدن وتن

 .سس العزو املوصى اتثمار وبأُـاالس

إحصــاءات جتــارة الشــركات التابعــة األجنبيــة    ) أ ( 
 الداخلة) فاتس(يف اخلدمات 

املسألة بالنسـبة للشـركات التابعـة اململوكـة ألجانـب يف             ٣٢ – ٤
 هي ما إذا كان عزو متغريات إحصاءات فاتس إىل          ،تصاد التجميع اق

 أم إىل بلـــد ،)الشـــركة األجنبيـــة اُألم األوىل(بلـــد املســـتثمر املباشـــر 
لالطــالع علــى مناقشــة ). (املالــك النفعــي املطلــق(املســتثمر النــهائي 

 وعمومــاً فالشــركة .)٨ة، انظــر اإلطــار ـن للملكيـــــــن املفهوميــــهذي
يــة األوىل واملالــك النفعــي املطلــق، شــيء واحــد ولكنــهما  اُألم األجنب

ومـن مث فمـن الضـروري حتديـد املبـدأ      . خيتلفان يف كثري من احلـاالت   
األوـــيل الـــذي يوقـــد يتجلـــى منظـــور مـــا بشـــأن املســـألة مـــن . قطب

ــة بالتوصــيات إلحصــاءات االســتثمار     اســتعراض للمعلومــات املتعلق
ــة العمــ     ــر فرق ــر وتقري ــب اإلحصــائي   األجــنيب املباش ــة للمكت ل التابع

للجماعــات األوروبيــة املشــار إليــه أعــاله، واالســتبيان املشــترك بــني   
يف امليـدان االقتصـادي واملكتـب اإلحصـائي          التنميـة ومنظمة التعـاون    

 .للجماعات األوروبية بشأن هذا املوضوع
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 ملباشر واملستثمر النهائيااملستثمر  - ٨اإلطار 
 علـى أسـاس   ،إىل جمموعـات  جغرافيـاً  كن تصنيف الشركات التابعة اململوكة ألجانب يف اقتصاد التجميـع        من املم 

  فالشـركة األجنبيـة  .)املالـك النفعـي املطلـق   ( أو بلـد املسـتثمر النـهائي    ،)األوىل اُألم  الشركة األجنبيـة  (بلد املستثمر املباشر    
 هـو أول شـخص يف   ، واملالـك النفعـي املطلـق   .كيـة الشـركة التابعـة      هي الشخص األجنيب األول يف سلسلة مل       ،األوىلاُألم  

 واألمثلـة التاليـة     .غـري اململوكـة ملكيـة غالبـة لشـخص آخـر            -  هلـا  بداية مـن الشـركة األجنبيـة األوىل وشـامالً          - السلسلة
 وتكـون  ،سـفل  وسلسلة امللكيـة يف كـل حالـة تتجـه مـن أعلـى إىل أ        .توضح كيفية حتديد هذه الكيانات يف حاالت بعينها       

 .الشركة السفلى هي الشركة التابعة اململوكة ألجانب اليت يتعلق األمر مبلكيتها

 سادساً خامساً رابعاً ثالثاً ثانياً أوالً

 الشركة سني الشركة الم الشركة طاء الشركة واو الشركة جيم الشركة ألف
| | | | | | 
٥٠ % ١٠٠ % ٤٠ % ٧٠ % ٨٠ % ١٠٠ % 
| | | | | | 

 الشركة عني  الشركة ميم الشركة ياء  الشركة زاي  الشركة دال الشركة باء
 | | | |  
 ٤٠ % ٩٠ % ٦٠ % ٨٠ %  
 | | | |  
  الشركة نون الشركة كاف الشركة حاء الشركة هاء 

 .م أجنبية وهي املالك النفعي املطلق للشركة باء شركة أُ،الشركة ألف الة األوىلـــاحل
 بدورها مملوكة ملكيـة غالبـة       ، وألن الشركة دال   .للشركة هاء  اُألم    هي الشركة األجنبية   ،الشركة دال  انيةــلثالة اــاحل

 املالــك النفعــي املطلــق للشــركة هــاء؛ ويعتــرب بلــدها بلــد ملكيــة  ، تصــبح الشــركة جــيم،للشــركة جــيم
 . يف إحصاءات فاتس،الشركة هاء

 هــي الشـركة األجنبيــة اُألم للشـركة حــاء، بينمــا   ، كاحلالــة الثانيـة تكــون الشـركة زاي  باع املنطــق نفسـه ـِّباتـ  الثةــالة الثــاحل
 يف ،ويالحظ أن امللكية القابضة بصـورة غـري مباشـرة للشـركة واو          .  هي مالكها النفعي املطلق    ،الشركة واو 
 ،شركة زاي وحصة ال، يف املائة يف الشركة زاي٧٠ ناتج حصتها الـ - يف املائة فقط ٤٢ هي ،الشركة حاء

 يف إحصـاءات فـاتس باعتبارهـا شـركة      ،ومع هذا تـدخل الشـركة حـاء       .  يف املائة يف الشركة حاء     ٦٠وهي  
الـيت هـي    ( ألن معيار ملكيتها الغالبـة يتعلـق مبصـلحة ملكيـة الشـركة األجنبيـة األوىل                  ،تابعة مملوكة ألجانب  

 للملكيـة الغالبـة     ،رغـم افتقـار الشـركة واو      و.  ال مبصلحة ملكية املالـك النفعـي املطلـق         ،)“املستثمر املباشر ”
يطر علـى  ـــ  ألن كل كيـان يف سلسـلة امللكيـة الغالبـة ميكـن أن يس             ،ميكن افتراض سيطرا على الشركة حاء     

 .ان األدىن منه، مبا يف ذلك أعمال ذلك الكيان املتعلقة بالكيانات األدىن منه بدورهاــالكي
 ليسـت املالـك     ، والشركة طاء  .م وهي املالك النفعي املطلق للشركة كاف      أجنبية أُ  شركة   ،الشركة ياء  عةــالة الرابــاحل

 .النفعي املطلق ألا ليست املالك ذا امللكية الغالبة للشركة ياء
 بدورها مملوكة ملكيـة غالبـة     يم، وألن الشركة م   .للشركة نون  اُألم    هي الشركة األجنبية   ،الشركة ميم  امسةخلا احلالة

 ليسـت   ، ومع ذلـك فالشـركة نـون       . هي املالك النفعي املطلق للشركة نون      ،فالشركة الم  ،للشركة الم 
 .ممشمولة يف إحصاءات فاتس ألا ليست مملوكة ملكية غالبة لشركتها األجنبية اُأل

  ليسـت  ، والشـركة عـني    .واملالك النفعي املطلق للشـركة عـني       اُألم    هي الشركة األجنبية   ،الشركة سني  احلالة السادسة
م، ولكنـها مـع هـذا       مشمولة يف إحصاءات فاتس ألا ليست مملوكة ملكية غالبة لشركتها األجنبية األُ           

  ا تتعلق بأغراض غاتس أو حتليل العوملـة        متثل حالة يومـن مث قـد يرغـب بلـد التجميـع يف إظهـار           .رى أ 
 ٢١ - ٤لفقـرتني   اانظـر    (.على أساس تكميلـي   ) وحاالت املصلحة األخرى  (ركة سني   ــات للش ــالبيان
 .) أعاله٢٢ - ٤و 
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  والتعريـف املرجعـي كالمهـا بـأالَّ    ،وتوصي الطبعة اخلامسة   ٣٣ – ٤
فيمـا   ن مـدفوعات االسـتثمار األجـنيب املباشـر إالَّ         ازيـ جمع تـدفقات م   ت 

يتعلق ببلد االستثمار املباشـر، وهـي املمارسـة الـيت تتبعهـا كـل البلـدان         
مار املباشـر فالطبعـة اخلامسـة توصـي     وفيما يتعلق بوضع االسـتث  . تقريباً

. بــأن ينســب هــذا إىل البلــد املضــيف املباشــر أو البلــد املســتثمر املباشــر
 ــرح التعريــف املرجعــي أن ت ــات الوضــع أيضــاً بصــورة    ويقت جمــع بيان

 .منفصلة بالنسبة للبلد املضيف النهائي أو بلد السيطرة
ــة بإحصــاء    ٣٤ – ٤ ــة املعني ــة العامل ــر الفرق ــاتس وأوصــى تقري ات ف

 ٦٠انظـر احلاشـية     (والتابعة للمكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية      
بـأن يعتـرب املالـك النفعـي املطلـق هـو األولويـة األوىل يف حتديـد                  ) أعاله

باع هـذا   ـِّوالحظ التقريـر أن اتـ     . “األكثر صلة ”مستوى السيطرة ألنه    
ــاً    ــد عملي ــالغ التعقي ــدأ ميكــن أن يكــون ب ــرح املب  أن ، ومــن مث فهــو يقت

الً عنــه مــع  ـ بلــد الشــركة األجنبيــة اُألم األوىل بديــ   تخدم مبــدئياًـيســ
إمكانيــة احلصــول فيمــا بعــد علــى بيانــات علــى أســاس املالــك النفعــي   

جريــت يف ادية أُـومــع هــذا ففــي دراســة استرشــ. املطلــق الــذي يبحــث
ــة أُ   ــة لألعمــال التجاري حــرز جنــاح يف مجــع  إطــار اإلحصــاءات اهليكلي

. ســاس املالــك النفعــي املطلــق لــدى معظــم املشــاركني البيانــات علــى أ
كـذلك مجعــت الواليــات املتحـدة البيانــات علــى هـذا األســاس لــبعض    

ويف ضوء هذه التجربة الناجحة جاءت التوصية ـذا األسـاس           . الوقت
ــل مؤشــ  ــة يف    ـيف دلي ــاون والتنمي ــة الصــادر عــن منظمــة التع رات العومل

 .امليدان االقتصادي
ــة  واستخالصــاً ٣٥ – ٤ ــارات العملي ــن االعتب ــة   ، م ــد امللكي ــإن بل  ف

 لعـزو املـتغريات املتعلقـة بالنشـاط          هو املفضل مفاهيميـاً    ،النفعية املطلقة 
 ألن ذلك البلد هو بلد امللكيـة املطلقـة أو السـيطرة، ولـذا               ،االقتصادي

فهو يستخلص املنفعة من متلك مؤسسة االستثمار املباشـر أو السـيطرة            
ة أساس املالـك النفعـي املطلـق، وإبـداء عـدد مـن              ويف ضوء أمهي  . عليها

ــذا        ــدليل ــذا األســاس ممكــن، يوصــي ال ــى ه ــع عل ــدان أن التجمي البل
ــة أوىل لتجميــع إحصــاءات فــاتس   ــه  ت وأساســاً،األســاس أولوي عــد علي

ــار أن املعلومــات عــن   . التقــديرات بأوســع تفاصــيلها  ومــع هــذا فباعتب
 كمنتج ثانوي للربط ببيانـات      الشركات اُألم األجنبية األوىل قد تتوافر     

االســتثمار األجــنيب املباشــر، ولتيســري املقارنــة بتلــك البيانــات، تشــجع  
      عـزى املـتغريات فيهـا وفقـاً لبلـد          البلدان على توفري بعض البيانات اليت ت

 .الشركة األجنبية اُألم األوىل
إحصــاءات جتــارة الشــركات التابعــة األجنبيــة    )ب( 

 جةخلارا) فاتس(يف اخلدمات 
مثة خياران ممكنان لعزو متغريات إحصاءات فاتس حسب         ٣٦ – ٤

ــع     ــد التجمي . البلــد بالنســبة للشــركات التابعــة اململوكــة ملقــيمني يف بل
فيمكن أن تعزى املـتغريات إىل بلـد موقـع الشـركة التابعـة، أو إىل بلـد                  

 إذا كانـت امللكيـة مـن خـالل شـركة تابعـة ذات               ،تلك الشركة التابعة  
 يوصـي بـأن يكـون العـزو إىل          الدليلوهذا  . ة يف بلد آخر   حيازة مباشر 

بلد الشركة التابعة اليت توصف عملياـا بـاملتغريات، إذ هـذا هـو البلـد         

الذي به الوجود التجاري للمستثمر األجنيب املباشر، وهو البلـد الـذي            
 املبيعـات والعمالـة     –اءات املنفـذة األنشـطة املختلفـة فيـه          ـبع اإلحصـ  ـتت

خلاضعة للسـيطرة  اوتتفق هذه التوصية ومعاملة املؤسسات     . وما إليهما 
ــة ١٩٩٣األجنبيـــة، يف نظـــام احلســـابات القوميـــة لعـــام   ، يف أن القيمـ

     عزى يف احلالتني إىل اقتصاد موقـع       املضافة يف اإلنتاج حسب املؤسسة ت
در ـــ وبق). ايل هلـا  ـــ اتج احمللـي اإلمج   ــمولة يف الن  ــأي أا مش  (سة  ــاملؤس

ــا ميكــن  ــامالت    م ــالتزامن مــع إحصــاءات مع  اســتعمال اإلحصــاءات ب
 ميـزان   غري املقيم املسجلة يف حسابات    /االستثمار األجنيب املباشر املقيم   

ــدفوعات ــة  ، جتــدر مالحظــة أن هــذه األخــرية ت  امل عــزى حســب الطبع
 إىل البلد املضيف املباشر، حسبما يالئـم        ،والتعريف املرجعي ،اخلامسة  

 ٦٦ . واألوضاعتتبع التدفقات املالية

ــة األســهم بــني    )ج(  مالحظــة بشــأن تســاوي ملكي
 مقيمني يف أكثر من بلد

إن مــتغريات إحصــاءات فــاتس بالنســبة ألي شــركة تابعــة   ٣٧ – ٤
 وباعتبـار هـذه    . عزى برمتـها يف العـادة إىل بلـد واحـد للمالـك            أجنبية ت

ــوط     ــوز اهلبـ ــة، وال جيـ ــركات التابعـ ــات الشـ ــفة لعمليـ ــتغريات واصـ املـ
كما ال جيوز توزيع قـيم املـتغريات بـني        . ها حسب أسهم امللكية   بتوزيع

 ،ومــع ذلــك. صــاحب امللكيــة الغالبــة وأي أجانــب ذوي ملكيــة غالبــة
فحيثمــا تقــدم إحصــاءات تكميليــة تشــمل احلــاالت الــيت حتققــت فيهــا  

 عقباتسيطرة أجنبية بطرق غري امللكية الغالبة ملستثمر واحد، قد تثار           
 املستثمرون املباشـرون مـن بلـدان خمتلفـة قـد            يف التصنيف حيث يكون   

وملـا كانـت    . حققوا ملكية غالبة عن طريـق حيـازات ألسـهم متكافئـة           
 أن حيـدد بلـد املالـك باسـتخدام          امللكية موزعة بالتسـاوي أصـبح لزامـاً       

 .معايري ختتلف عن النسب املئوية للملكية
ولئن كـان مـن الصـعب أحيانـا التوصـل إىل قـرار يف هـذه                  ٣٨ – ٤

وعلى . احلاالت فثمة عامل ما يقود يف الغالب إىل اختيار بلد دون بلد
سبيل املثال فلو كانـت مصـلحة املالـك يف الشـركة التابعـة قـد حازهـا                  

 فــإن ،مباشــرة، ومصــلحة املالــك اآلخــر حازهــا بصــورة غــري مباشــرة   
  ف عـادة يف بلـد املالـك احلـائز للمصـلحة مباشـرة             الشركة التابعة تصن .

ح رج فحينئـذ يـ   حكومياً خر، فلو كان املالك األجنيب كياناً     ومثة مثال آ  
 فلــو أن املالــك وأخــرياً. أن يعتــرب بلــد تلــك احلكومــة هــو بلــد املالــك  

 أو كــان مقــره أو تســجيله يف بلــد معفــي مــن ،األجــنيب شــركة قابضــة
وإن مل  .  فاألرجح أن يعترب بلد املالك اآلخر هو بلـد املالـك           ،الضرائب

ــزو ميكــن إســناد قيمــة     يوجــد أي عامــل مي  كــن اســتخدامه أساســاً للع
________ 

ــة اخلامســة أيضــاً  م تســلِّ ٦٦ ــامالت االســتثمار املباشــر    الطبع ــأن مع ــيس  (ب ولكــن ل
 ألسـاس   باعاًـِّعـزى، اتـ   اليت تنطوي على أطراف تقـع يف بلـدان ثالثـة، ميكـن أن ت              ) األوضاع

امالت بيـع أو شـراء      ومن أمثلـة هـذه املعـ      .  يف املوقع اإلقليمي، إىل تلك البلدان      “املتعامل”
مستثمر مباشر يف أحد بلدان شركة تابعة مقرها يف بلد آخر، إىل أو من فرد أو شركة من 

 .املقيمني يف بلد ثالث
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ومـع  . متغريات إحصاءات فاتس بالتساوي بني بلدان امللكيـة األجنبيـة         
 قد تثري البيانات املوزعـة علـى هـذا النحـو مشـاكل يف التفسـري،                 ،ذلك

 .وينبغي بذل اجلهود أوالً لتحديد أساس لإلسناد إىل بلد واحد

 تالعزو حسب النشاط وحسب املنتجا ‐ ٢
٣٩ – ٤      عزى كل متغريات إحصاءات    ميكن من الناحية املثالية أن ت

فــاتس علــى أســاس األنشــطة الصــناعية للمنــتجني، وباإلضــافة إىل هــذا 
ــادرات      ــاتج أو الصـ ــات أو النـ ــة كاملبيعـ ــتغريات معينـ ــاس مـ ــى أسـ علـ

ــواردات حســب منتجــات اخلــدمات املنتجــة واملباعــة   ومــن شــأن . وال
ت أن حتـدد األنـواع املعنيـة مـن اخلـدمات            البيانات على أسـاس املنتجـا     

 وميكــن بســهولة مقارنتــها ،املقدمــة بطريقــة الوجــود التجــاري لإلمــداد
بالبيانات عن اخلدمات املقدمة عن طريـق التجـارة بـني املقـيمني وغـري               

بيـد أن بعـض مـتغريات إحصـاءات فـاتس، كالقيمـة املضـافة               . املقيمني
يسهل إخضـاعها لتصـنيف حسـب       ال  ) مما ترد مناقشته أدناه   (والعمالة  
كمــا أن إحصــاءات فــاتس ميكــن إعــدادها بالنســبة لــبعض   . املنتجــات

سات احملليـة   ـــ اءات املؤس ـــ ة مـن إحص   ــة فرعي ـارها جمموع ـالبلدان باعتب 
  وعلـى  .  على أساس النشاطف إالَّأو اإلحصاءات األخرى اليت ال تصن

 النشــاط ف يفهــذا األســاس فــإن كــل البيانــات عــن مؤسســة مــا تصــن 
 الـذي هـو األكـرب       – “يلاألو” النشـاط     الذي يسـمى غالبـاً     –الواحد  

 وأخـرياً ). كالعمالـة أو املبيعـات    (استناداً إىل بعض املتغريات األساسـية       
فبالنسبة لبعض األغراض قد يقتضي األمر النظـر إىل البيانـات بـالترافق             

ف يت تصـن  مع بيانات خمزونات وتدفقات االستثمار األجـنيب املباشـر الـ          
 .عادة حسب النشاط ولكن ليس حسب املنتجات

ومع مراعاة هذه العوامـل يوصـى بأسـاس النشـاط كأولويـة              ٤٠ – ٤
ع البلـدان علـى أن تضـع هـدفاً          شـج ومـع هـذا ت    . أوىل إلحصاءات فاتس  

 عـن البنـود الـيت       ، فتعمل صـوب تقـدمي تفاصـيل املنتجـات         ،طويل األجل 
ــى هــذا األســاس   ــ. ميكــن تصــنيفها عل ــيت تســتند إىل نظــم   أم ــدان ال ا البل

ــ،البيانــات املوجــودة الــيت تشــمل بالفعــل تفاصــيل املنتجــات    ح أن  فريج
ترغــب يف اســتخدام هــذه التفاصــيل منــذ البدايــة يف جدولتــها وعرضــها   
إلحصاءات فاتس، ألا ميكن أن تساعدها يف رصد االلتزامات مبقتضـى   

احملــددة مــن حيــث ) سغــات(االتفــاق العــام بشــأن التجــارة يف اخلــدمات  
وباملثـل فالبلـدان الـيت تقـيم نظـم بيانـات إحصـاءات              . منتجات اخلدمات 

عــد  بعــنفــاتس مــن القاعــدة إىل أعلــى ينبغــي أن تــدرس جــدوى الــنص 
 .للمنتجات

 حسب النشاطالعزو  ) أ ( 
٤١ – ٤    ف متغريات إحصاءات فـاتس،  يوصي هذا الدليل بأن تصن

ب النشاط، وفقاً للتصنيف الصناعي     إلبالغها للمنظمات الدولية، حس   
، )التصــنيف الصــناعي (الــدويل املوحــد جلميــع األنشــطة االقتصــادية     

ــيح  ــ،٣التنق ــات التصــنيف الصــناعي     وتقس ــاً لفئ م إىل جمموعــات وفق
وهــذه . للشــركات التابعــة األجنبيــة، املســتقاة مــن التصــنيف الصــناعي 

كــن بزيــادة يف  تشــمل مجيــع األنشــطة ول٣الفئــات املبينــة يف اجلــدول 

 وهــذا األســاس الشــامل اجلــامع يف ٦٧ .تفاصــيل الســلع عــن اخلــدمات
العرض يتـيح النظـر إىل أنشـطة مؤسسـات اخلـدمات يف سـياق أنشـطة            

وعالوة على هذا، فهو يوفر إطاراً لعـرض اخلـدمات       . مجيع املؤسسات 
. فة منتجـة للسـلع     للمؤسسات املصـن   اًـ ثانوي اطاًــــفها نش ــجة بوص ــاملنت
 فهذا النهج الشامل اجلامع اعتمدته البلـدان واملنظمـات الدوليـة            أخرياًو

 ٦٨ .العاملة بنشاط يف وضع إحصاءات فاتس

وملا كانت األنشطة اليت تنفذها شركة ما ال تقتصـر عـادة             ٤٢ – ٤
ــى نشــاطها يف التصــنيف   ــو الســبب الرئيســي يف أن    ،عل ــذا ه ــان ه  ك

ر علـى أـا إشـارة إىل        فسـ البيانات املسجلة أمام أي نشـاط ال بـد أن ت          
      عـد هـذا النشـاط أهـم أو أول أنشـطتها           مجلة أنشطة الشـركات الـيت ي، 

 وهلـذا السـبب نفسـه، وبسـبب         ٦٩ . للنشـاط ذاتـه     دقيقـاً  وليس مقياسـاً  
االختالفات يف التصنيفات نفسها يصبح مدى إمكانية مواءمة البيانات 

مــع  املوســع صــنيففة وفقــاً للتغــري املقــيمني املصــن/عــن جتــارة املقــيمني
فة وفقاً لفئات الشـركات      عن متغريات إحصاءات فاتس املصن     البيانات

غـري أن املطابقـة بـني األساسـني         .  بطبيعتـه  التابعة األجنبية مدى حمدوداً   
طة ــمل أنش ـــة ما يش  ــراض، وخاص ـد يف بعض األغ   ــد تفي ـنيف ق ــللتص

 وال تكـون هلـا      ،شـاط  الشركات املتخصصـة يف الن     ال يقوم ا عادة إالَّ    
درجت يف املرفـق الرابـع    وهلذه األغراض أ٧٠ُ .عادة أنشطة ثانوية هامة 

املنــاظرة بــأوثق  املوســع  فئــات التصــنيف،١ –  رابعــاً–اجلــدول ألــف 
________ 

 الصـادر عـن منظمـة التعـاون والتنميـة يف            ،سوف يوصي دليل مؤشـرات العوملـة       ٦٧
التابعـة   كذلك باستخدام تصنيف لقياسـات عمليـات وأداء الشـركات            ،امليدان االقتصادي 

، ولكـن مـع فئـات متثـل السـلع واخلـدمات بنسـب               التصنيف الصـناعي  األجنبية على أساس    
 .أكثر مساواة

٦٨ يف فــاتسيل لالســتبيان يف تقريــر فرقــة العمــل املعنيــة بإحصــاءات   النمــوذج األو 
املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية، واالستقصاء املشترك بني منظمة التعاون والتنمية       

 بشأن نشاط الشركات احمللية والشركات التابعـة األجنبيـة          ،يدان االقتصادي واملكتب  يف امل 
خلــدمات، والتقريــر الســنوي للواليــات املتحــدة عــن مبيعــات اخلــدمات مــن         ايف قطــاع 

 وكلها تستند إىل حتلـيالت الصـناعة الشـاملة اجلامعـة، مبسـتوى              ،الشركات التابعة األجنبية  
 .من التجزئة أعلى منه للخدمات

ــال، ميكــن أن تقــدم خــدمات احلاســوب ال مــن الشــركات      ٦٩ علــى ســبيل املث
املصن          فة يف تصـنيع    فة يف صناعة خدمات احلاسوب فحسب، بل ومن الشركات املصـن

ــة يف احلواســيب  ـاحلواســ ــارة اجلمل ــل . يب وجت ــل    (وباملث ــع أق ــك يف الواق وإن كــان ذل
 يف تصــنيع أو االجتــار ، ميكــن أن تعمــل شــركات خــدمات احلواســيب)اًــــشـيوعاً عملي 

ــة    ــة يف احلواســيب كأنشــطة ثانوي خــدمات ”وقــد ختطــئ إحصــاءات نشــاط    . باجلمل
عني  يف قيمــة النشــاط باســتبعادها خــدمات احلاســوب املقدمــة مــن املصــن    “احلاســوب

وجتار اجلملة، وبإدراج أنشطة شركات خدمات احلواسـيب يف جمـال التصـنيع وجتـارة               
 .اجلملة يف احلواسيب

 املكاتــب  بيل املثــال، فلــو كانــت اخلــدمات القانونيــة ال تؤديهــا إالَّ     وعلــى ســ  ٧٠
 فــإن املبيعــات ، واملكاتــب القانونيــة متيــل إىل عــدم أداء غــري اخلــدمات القانونيــة  ،القانونيــة

 ألـا  ، مبيعـات اخلـدمات القانونيـة    تناظر متامـاً “اخلدمات القانونية”املسجلة ضمن نشاط    
هــذا خــالف املثـال املضــروب يف احلاشــية الســابقة الــذي  نيف املنتجــات؛ وــــتسـجل يف تص 

 .يشمل خدمات احلاسوب
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ــة ألنشــطة اخلــدمات    ــرد . صــورة لفئــات الشــركات التابعــة األجنبي وت
 .٢ –  رابعاً–املقابلة العكسية يف املرفق الرابع، اجلدول ألف 

 بـأن بيانـات فئـات معينـة مـن الشـركات        الـدليل م هـذا    ويسلِّ ٤٣ – ٤
 للحفـاظ  ،)أي ال تظهر منفصـلة (حجب  أن ت  التابعة األجنبية يتعني أحياناً   

وهذا هو ما حيدث يف أغلب األحيان . على سرية بيانات شركات إفرادية
 ،غريةـــ ، أو يف حالـة البلـدان الص       نيف تفصـيالً  ــتويات التص ـــعلى أكثر مس  

 . حسب البلد أو املنطقةأو حيث تصنف البيانات تصنيفاً قطاعياً
 حسب املنتجات العزو )ب( 

٤٤ – ٤ شجع البلدان على العمل، كهدف طويل األجل، صوب        ت
م حســـب املنتجــات، بعـــض أو كــل املـــتغريات الــيت تشـــمل    أن تقســ 

ــات  ــام املبيعــات (املبيع ــواردات   ) أرق ــاتج والصــادرات وال   الــيت–والن

فاإلحصاءات القائمة على املنتجـات ختلـو مـن مشـاكل      . يسهل عزوها 
التفسري املتصلة باألنشطة الثانويـة، وتتفـق واألسـاس الـذي تقـوم عليـه                

ــام   ــنيف  )غـــاتس(التزامـــات االتفـــاق العـ ــا تتفـــق وأســـاس التصـ ، كمـ
 .املستخدم للتجارة من املقيمني وغري املقيمني

ــدر    ٤٥ – ٤ ــي أن يكــون التقســيم بق ــى أســاس   وينبغ اإلمكــان عل
للخدمات وفـق النظـام املتناسـق للتجـارة يف           املوسع   يتمشى والتصنيف 

فة على  غري املقيمني املصن  /رة املقيمني السلع، بغية تيسري املقارنات بتجا    
وإن مل يتسن بلوغ هذا املستوى من التحديد قد ترغب          . هذا األساس 

يعــات الســلع  م املبيعــات يف كــل صــناعة بــني مب   البلــدان يف أن تقســ 
انظر الفقرتني  . (ومبيعات اخلدمات كخطوة أوىل حنو أساس املنتجات      

ــتغري املبيعـــات لالطـــالع علـــى   ٥٣ – ٤ و ٥٢ – ٤ ــاه بشـــأن مـ  أدنـ
 ).خليارامناقشة هذا 

 د جلميع األنشطة االقتصادية فئات التصنيف الصناعي الدويل املوح – ٣اجلدول 
 ألجنبيةللشركات التابعة ا) التصنيف الصناعي(

  عناصر فئات التصنيف الصناعي الدويل املوحد/عناوين
 الرمز يف التصنيف الصناعي 
 ٠٥ ،٠٢ ،٠١ الزراعة والقنص واحلراجة وصيد األمساك - ١

 ٠١ ذات الصلة اخلدمات الزراعة والقنص وأنشطة ١ – ١ 
 ٠٢ ذات الصلة اخلدمات  وأنشطة، وقطع األخشاب،احلراجة ٢ – ١ 
 ٠٥ املتصلة بصيد األمساك اخلدمات يـد األمساك وعملية تربية األمساك واملزارع السمكية؛ وأنشطةص ٣ – ١ 

 ١٤، ١٣، ١٢، ١١، ١٠ التعدين واحملاجر - ٢
 ١١٢ ما عدا خدمات املساحة ؛ستخراج النفط والغازبا املتعلقة اخلدمات أنشطة: ومنها 

 ٣٧ إىل ١٥ التصنيع - ٣
 ٤١، ٤٠  واملياه، والغاز،إمدادات الكهرباء - ٤
 ٤٥ اإلنشاء - ٥
 ٥٢، ٥١، ٥٠ التجارة واإلصالح - ٦

 ٥٠  وقود السياراتيف ،ارة التجزئةبيــع وصيانة وإصــالح السيــارات والدراجــات البخارية؛ وجت ١ – ٦ 
 ٥١  السيارات والدراجات البخاريةما عداولة، م والتجارة بالع،جتارة اجلملة ٢ – ٦ 
 ٥٢ وإصالح السلع الشخصية واملرتلية السيارات والدراجــات البخارية؛ ما عداجتارة التجزئة،  ٣ – ٦ 

 ٥٥ الفنادق واملطاعم - ٧
 ٦٤، ٦٣، ٦٢، ٦١، ٦٠ النقل والتخزين واالتصاالت - ٨

 ٦٣، ٦٢، ٦١، ٦٠ ن والتخزي،النقل ١ – ٨ 
 ٦٠ لربي؛ والنقل عرب خطوط األنابيبالنقل ا ١ – ١ – ٨  
 ٦٠١ النقل بالسكك احلديدية ١ - ١ - ١ - ٨   
 ٦٠٢  غري ذلك–النقل الربي  ٢ – ١ - ١ - ٨   
 ٦٠٣ النقل عرب خطوط األنابيب ٣ – ١ - ١ - ٨   
 ٦١ النقل املائي ٢ – ١ – ٨  

  



 

٦٣ 
 

 د جلميع األنشطة االقتصادية فئات التصنيف الصناعي الدويل املوح – ٣اجلدول 
 )تابع( للشركات التابعة األجنبية) اعيالتصنيف الصن(

  عناصر فئات التصنيف الصناعي الدويل املوحد/عناوين
 الرمز يف التصنيف الصناعي 

 ٦١١ والساحلي ،النقل املائي البحري ١ – ٢ - ١ - ٨   
 ٦١٢ النقل املائي الداخلي ٢ – ٢ - ١ - ٨   
 ٦٢ النقل اجلوي ٣ – ١ – ٨  
 ٦٢١ الـمجدوللنقل اجلوي ا ١ – ٣ - ١ - ٨   
 ٦٢٢ الـمجدولالنقل اجلوي غري  ٢ – ٣ - ١ - ٨   
 ٦٣ ؛ وأنشطة وكاالت السفرعاونةواملأنشطة النقل الداعمة  ٤ – ١ – ٨  
 ٦٣٠٩، ٦٣٠٣، ٦٣٠٢، ٦٣٠١  للنقلعاونةملنشطة الداعمة وااأل ١ – ٤ - ١ - ٨   
 وأنشـطة    ومنظمـي الـرحالت    أنشطـــة وكاالت السفـــر    ٢ – ٤ - ١ - ٨   

  يف موضع آخراملصنفة غـــري احي السمساعدة
 

٦٣٠٤ 
 ٦٤ الربيد واالتصاالت ٢ – ٨ 
 ٦٤١ الربيد وأنشطة السعاة ١ – ٢ – ٨  
 ٦٤٢ االتصاالت ٢ – ٢ – ٨  

 ٦٧، ٦٦، ٦٥ الوساطة املالية - ٩
 ٦٥ تقاعدية الاملعاشاتوصناديق  التأمني ما عدا ؛الوساطة املالية ١ – ٩ 
 ٦٦  عدا الضمان االجتماعي اإللزامي ما التقاعدية؛ املعاشاتوصناديق ،التأمني ٢ – ٩ 
 ٦٦٠١ التأمني على احلياة ١ – ٢ – ٩  
 ٦٦٠٢  التقاعديةاملعاشاتصناديق  ٢ – ٢ – ٩  
 ٦٦٠٣ احلياةغري تأمني على ال ٣ – ٢ – ٩  
 ٦٧  للوساطة املاليةعاونةنشطة املاأل ٣ – ٩ 
 ٦٧١  التقاعدية املعاشاتوصناديق التأميــن ما عدا للوساطـــة املاليـــة عاونةاألنشطة امل ١ – ٣ – ٩  
 ٦٧٢  التقاعدية املعاشاتصناديق للتأمني وعاونةاألنشطة امل ٢ – ٣ – ٩  

 ٧٠ يةنشطة العقاراأل - ١٠
١١ - ٧١ زليةـخصية واملن وتأجري السلع الش،ليهاتأجري اآلالت واملعدات دون مشغ 
 ٧٢ أنشطة احلواسيب وما يتصل ا - ١٢
 ٧٣ البحث والتطوير - ١٣
 ٧٤ أنشطة األعمال التجارية األخرى - ١٤

 ٧٤١  وحبوث السوق واالستشارات،اسبيةاألنشطة القانونية واحمل ١ – ١٤ 
 ٧٤١١ األنشطة القانونية ١ – ١ – ١٤  
 ٧٤١٢ سابات؛ واالستشارات الضريبيةســك الدفاتر ومراجعــة احلأنشطــة احملاسبة وم ٢ – ١ – ١٤  
 ٧٤١٣  الرأي العاماتث السوق واستطالعحبو ٣ – ١ – ١٤  
 ٧٤١٤ ألعمال واإلدارةل يةستشارالنشطة ااأل ٤ – ١ – ١٤  
 ٧٤٢  املتصلة االتقنيةواالستشارات سية  واهلنداملعماريةاألنشطة  ٢ – ١٤ 
 ٧٤٣ اإلعالن ٣ – ١٤ 



 

٦٤ 
 

 د جلميع األنشطة االقتصادية فئات التصنيف الصناعي الدويل املوح – ٣اجلدول 
 )تابع( للشركات التابعة األجنبية) التصنيف الصناعي(

  عناصر فئات التصنيف الصناعي الدويل املوحد/عناوين
 الرمز يف التصنيف الصناعي 

 ٧٤٩  آخروضع يف مفةاملصنأنشطة األعمال التجارية غري  ٤ – ١٤ 
 ٨٠ التعليم - ١٥
 ٨٥ الصحة والعمل االجتماعي - ١٦
 ٩٠ الصرف الصحي وتصريف النفايات واملرافق الصحية واألنشطة املماثلة - ١٧
 ٩١  يف موضع آخرفةاملصن غري أنشطة عضوية املنظمات - ١٨
 ٩٢ األنشطة الترفيهية والثقافية والرياضية - ١٩

 ٩٢١  األخرىية الترفيهاألنشطةتلفزيون وة واإلذاعة والالصور املتحرك ١ – ١٩ 
 ٩٢١٢، ٩٢١١ عرض الصور املتحركة الفيديــو؛ ووأشرطة ،الصـــور املتحــركةإنتاج وتوزيع  ١ – ١ – ١٩  
 ٩٢١٣  والتلفزيونالراديوأنشطة  ٢ – ١ – ١٩  
 ٩٢١٩، ٩٢١٤ املسرحية واملوسيقية وغريهالفنون أنشطة ا ٣ – ١ – ١٩  
 ٩٢٢  األنباءأنشطة وكاالت ٢ – ١٩ 
 ٩٢٣ تاحف واألنشطة الثقافية األخرىاملكتبات واحملفوظات وامل ٣ – ١٩ 
 ٩٢٤ األنشطة الترفيهية غريها من  و،ضيةاألنشطة الريا ٤ – ١٩ 

 ٩٣ األخرى اخلدمات أنشطة - ٢٠

 ،اإلدارة العامـة :  حيث ال عالقة هلا باالستثمار األجـنيب املباشـر أو بإحصـاءات فـاتس    ،لتابعة األجنبيةاستبعدت فئات التصنيف الصناعي التالية من فئات الشركات ا        :مالحظة
؛ املنظمـات واهليئـات العاملـة خـارج احلـدود      )٩٥الفـرع  (ذات األشـخاص املسـتخدمني    اخلاصـة  سر املعيشية؛ اُأل)٧٥التصنيف الصناعي، الفرع (والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي  

 . ومجيع فئات التصنيف الصناعي األخرى، مشمولة.)٩٩الفرع (اإلقليمية 

  املتغريات االقتصادية -واو 
  إلحصاءات جتارة الشركات التابعة األجنبية

 )فاتس(يف اخلدمات 
 –هناك طائفة كبرية من البيانات أو املتغريات االقتصـادية           ٤٦ – ٤

ــة   ــة واملاليـ ــاتس –العمليـ ــاءات فـ ــة بإحصـ ــد يف  ، املتعلقـ ــن أن تفيـ  ميكـ
ــة ويف رســم السياســات   ــار   . األغــراض التحليلي ــوم اختي ــي أن يق وينبغ

ــتغريات امــ  ــذ االتفــاق العــام بشــأن    امل ــدا أساســاً يف تنفي ع علــى فائ
وجيـب  . ل ظـواهر العوملـة    ـــ  ويف حتلي  ،)ســـ غات(ات  ــارة يف اخلدم  ــالتج

ومــع مراعــاة . ياناتــــة تــوافر البــــاً واقعيــــبار أيضــــذ يف االعتــــأن تؤخ
مل مـتغريات إحصـاءات     ـ بـأن تشـ    الـدليل ارات يوصي هذا    ــهذه االعتب 

فــاتس الــيت جتمــع املقــاييس األساســية التاليــة، علــى األقــل، لنشــاط         
أو /و) عاتـأرقــام املبيــ(املبيعــات )  أ : (يةــــة األجنبــــركات التابعــــالش

 الصـــــادرات ) د (مـــــة املضـــــافة؛ القي)  ج (العمالـــــة؛ ) ب (؛النـــــاتج
ومع أن هذه  . عدد املؤسسات )  هـ (والواردات من السلع واخلدمات؛     

املتغريات تظل جمموعة أساسية ميكن أن جتيب على أسئلة متنوعـة فقـد          
تثبت فائدة املقـاييس اإلضـافية ألنشـطة الشـركات التابعـة األجنبيـة يف               

يف فالـدليل يقتـرح عـدة مقـاييس ميكـن مراعاـا             . معاجلة قضايا حمـددة   
ومعظــم . مجــع البلــدان القــادرة علــى جتميــع تلــك املعلومــات اإلضــافية

 مســتقاة مــن نظــام احلســابات  “اإلضــافية” و “األساســية”املــتغريات 
 . وكذلك تعاريفها١٩٩٣القومية لعام 

ولتقدمي صورة ملموسة لكيفية عرض هذه املتغريات يقـدم          ٤٧ – ٤
تغريات األساسـية   عرض فيه املـ    شكل جدول عينة ميكن أن ت      ٤اجلدول  

فة حسب النشاط على أساس فئـات الشـركات التابعـة األجنبيـة            مصن .
. وميكــن وضــع جــداول إضــافية للنظــر إىل املــتغريات مــن منظــور آخــر 

وعلى سبيل املثـال ميكـن بيـان السلسـلة الزمنيـة أو التفاصـيل اجلغرافيـة             
 يف غري واحــد بوضــع الفتــرات الزمنيــة أو أمســاء البلــدان     ـبة ملتــــــبالنس

 .عناوين اجلدول بدالً من أمساء املتغريات

 أو الناتج/و) أرقام املبيعات(املبيعات  ‐ ١
 مبعىن   هنا تبادلياً  “أرقام املبيعات ” و   “املبيعات”تستخدم   ٤٨ – ٤

الـذي ميكـن     (١٩٩٣ على نظام احلسـابات القوميـة لعـام          وبناًء. واحد
فإن الناتج خيتلـف   ،)الرجوع إليه لالطالع على تفاصيل وأمثلة إضافية   

عن املبيعات ألنه يشمل التغيريات يف خمزون السلع تامة الصنع والعمل           
 وبســبب الفــروق يف القياســات املطبقــة علــى األنشــطة الــيت    ،اجلــاري

والناتج قياس أرقى وأكثـر تنقيحـا       . تنطوي على جتارة أو وساطة مالية     
ل لتجميـع  للنشاط ملعظم األغراض، ويوصـي بـه باعتبـاره املـتغري املفضـ       



 

٦٥ 
 

بيد أن بيانات املبيعـات أيسـر يف اجلمـع وقـد تتـيح خيـارات                . البيانات
ـــأكث ــةـ اك دور مســتمر إلحصــاءات ـومــن مث قــد يكــون هنــ . ر للتجزئ

 .فاتس للقياسني
وال تنطوي أنشطة اخلدمات على خمزون من السـلع التامـة     ٤٩ – ٤

 ولـذا  .الصنع كما يسـتحيل عـادة قيـاس الـتغريات يف األعمـال اجلاريـة             
 للمبيعــات يف معظــم فمـن الناحيــة العمليـة يكــون النـاتج املقــيس ممـاثالً    

ــة،     . أنشــطة اخلــدمات  ــة وجتــارة التجزئ ــع جتــارة اجلمل وبالنســبة لتوزي
دمة ـه خـ ـــ اتج بأنـــ ف النرـلع، يعـ ــعات تكون للس  ــالرغم من أن املبي   ـفب

 ال تعـــادل جممـــوع قيمـــة املبيعـــات ولكـــن تعـــادل اهلـــوامش التجاريـــة 
وبالنسبة للوسـاطات املاليـة،     . املتحققة من السلع املشتراة إلعادة بيعها     

 خـدمات الوسـاطة     اخلدمة اليت جتـىب عـادة، زائـداً        فالناتج يعادل رسوم  
املالية املقيسة بصـورة غـري مباشـرة والـيت تقـدر قيمتـها مـن الفـرق بـني             

مـوال  كات اليت يقبضها الوسطاء املاليون من اسـتثمار األ        تلإيرادات املم 
انظـر  (املقترضة، والفائدة اليت يدفعوا هم أنفسهم على هـذه األمـوال         

وعلــى ســبيل املثــال فالنــاتج ال يقــاس مبجمــوع األقســاط   ). ٥اإلطــار 
راعـى فيهـا الـدخل مـن اخلـدمات                 احملصلة وإمنا برسوم اخلـدمات الـيت ي

ــة ــة   ،التقني ــة أو املتوقع ــات الفعلي ــة املطالب ــذه  .  كــذلك قيم ويف كــل ه
االت يكون الناتج عامة أدىن كثرياً من املبيعات ألنـه، علـى عكـس              احل

ــالغ   ــيت ميكــن أن تشــكل قســماً  –املبيعــات، يســتبعد املب  كــبرياً مــن   ال
ا ر عرب املؤسسـة دون اعتبارهـا جـزء         اليت مت  –جمموع عائدات التشغيل    
 .من استهالكها الوسيط

 منـها   ماًوتقيس املبيعات عائدات التشـغيل اإلمجاليـة خمصـو         ٥٠ – ٤
فينبغـي أن تقـاس املبيعـات       . التخفيضات واخلصـومات ورد املشـتريات     

 ، وضـــرائب املبيعـــات علـــى املســـتهلكني، منـــها االســـتهالكمســـتبعداً
ورغــم أن مــتغري املبيعــات يفتقــر إىل نوعيــة  . وضــرائب القيمــة املضــافة

خلالية من االزدواجية، فهو عمومـاً ميثـل صـعوبات أقـل        االقيمة املضافة   
.  مـن القيمـة املضـافة       وبالتايل حيتمـل أن يكـون أكثـر تـوافراً          ،جلمعيف ا 

ــدى اســتخدام         ــات م ــبني املبيع ــة املضــافة أيضــاً ت ــى عكــس القيم وعل
 النظـر   ضغـ بالشركات التابعـة األجنبيـة لتوصـيل النـواتج إىل العمـالء،             

ن إمث  . عن مدى نشأة النواتج يف الشركة ذاا أو يف شـركات أخـرى            
 القيمة املضافة قابلية للمقارنة فيمـا يتعلـق بـاملتغريات           املبيعات أكثر من  

 .من مثل الصادرات والواردات اليت هي نفسها مقاييس للمبيعات

 

 شكل عينة إلحصاءات جتارة الشركات التابعة األجنبية  - ٤اجلدول 
 )فاتس(يف اخلدمات 

 
 

 صناعة الشركة التابعة

 مارقأ/املبيعات
 املبيعات أو
 النتائج

 
 
 الةالعم

 
 
املضافة القيمة

السلع صــادرات
 واخلدمات

 
 السلع واردات

 واخلدمات

 
  عـدد

 املؤسسات

       اموع

       الزراعة والقنص واحلراجة وصيد األمساك - ١

       ذات الصلةاخلدمات أنشطة الزراعة والقنص و ١ – ١

ذات اخلــدمات أنشــطة واحلراجــــة وقطــــع األخشــاب    ٢ – ١
 الصلة

      

 ؛املزارع السمكية و وعملية تربية األمساك   ،صيد األمساك  ٣ – ١
 صيد األمساكب املتصلةاخلدمات أنشطة و

      

       التعدين واحملاجر - ٢

       :ومنها

 ما عدا خدمات  ؛استخراج النفط والغاز  ب املتعلقة اخلدمات   أنشطة
 املساحة

      

       صناعات أخرى - ٣
 



 

٦٦ 
 

ــد      ٥١ – ٤ ــة حســب الصــناعة وحســب البل وباإلضــافة إىل التجزئ
 قـد تفيـد تقسـيمات أخـرى         ،) ملبادئ العزو املناقشـة قبـل ذلـك        باعاًـِّات(

وأحـد هـذه التقسـيمات هـو التمييـز بـني            . للمبيعات يف أغـراض معينـة     
ــة(املبيعــات داخــل البلــد املضــيف   ــد  ،)املبيعــات احمللي  واملبيعــات إىل بل

ــة ،)ســتثمر املباشــر أي امل(املؤسســة اُألم  ــدان ثالث  ٧١ . واملبيعــات إىل بل
وتنشأ هذه األنواع الثالثة للمبيعـات مـن الوجـود التجـاري للبلـد اُألم               

ومع ذلك فاملبيعات احمللية متثـل تسـليم النـاتج داخـل      . يف البلد املضيف  
االقتصــادات املضــيفة، ومــن مث تتعلــق مباشــرة بااللتزامــات مبوجــب       

وعـالوة  . مـن تلـك االقتصـادات     ) غـاتس (لعـام    يف االتفاق ا   ٣الطريقة  
الـيت كانـت بالفعـل      (على هذا قد يكـون إلغـاء املبيعـات إىل البلـد اُألم              

مرغوبا يف  ) تدخل كواردات يف حسابات ميزان مدفوعات ذلك البلد       
حتليل ملتغريات إحصاءات فاتس مقترنة بالبيانات عـن جتـارة البلـد اُألم             

 .واجية لالزدمع غري املقيمني حتاشياً
وقد تسعى البلدان، كهـدف متوسـط األجـل، إىل تقسـيم             ٥٢ – ٤

 ،املبيعات داخـل كـل صـناعة بـني مبيعـات السـلع ومبيعـات اخلـدمات                
وكمـا ذكـر يف الفقـرة       . اتـــ اس ملبيعات اخلدم  ــول على قي  ــبغية احلص 

 أعاله بشأن عزو متغريات إحصاءات فاتس، فذلك التقسيم         ٤٥ – ٤
ويشــمل بيــع  . بيل جتزئــة مبيعــات املنتجــات  ميثــل خطــوة أوىل يف ســ  

          ا من املؤسسات الـيت تنتجهـا كنشـاط أوـا   اخلدمات مبيعايل، ومبيعا
ات ــــيل ولكــن هلــا عملي اط أوــــلع كنشــــسات تنــتج الســــمــن مؤس

 .ة يف اخلدماتـــــثانوي
ة، وتشــجع البلــدان والفوائـد احملتملــة مــن هــذا التوسـع مجــ   ٥٣ – ٤

ومن املـرجح أن يـأيت      .أن تقدم هذه البيانات على تقدميها     القادرة على   
تفسري وجود قسم كبري مـن مبيعـات اخلـدمات مـن الشـركات التابعـة                

ليـة هـي التصـنيع      ابعة اليت تكون صـناعتها األو     ـركات الت ــاطة الش ــبوس
وعلـى سـبيل املثـال فمبيعـات خـدمات          . أو صناعة أخرى تنـتج السـلع      
عة، ، بني الشركات التابعـة املصـن      اًــكر آنف احلاسوب قد تتوزع، كما ذ    

والشـــركات التابعـــة لتجـــارة اجلملـــة، والشـــركات التابعـــة خلـــدمات   
ــع إالَّ. احلاســوب ــذ تؤخــ  وإذا مل جتم ــات فحينئ ــة املبيع ــات  مجل ذ مبيع

  فة يف خدمات احلاسوب، هلذا السبب، مقياسـاً       الشركات التابعة املصن 
 .قص كبري يف البياناتملبيعات هذه اخلدمات مما يفضي إىل ن

ــيل    ٥٤ – ٤ ــداد تفاصـ ــدان علـــى العمـــل صـــوب إعـ وتشـــجع البلـ
املنتجــات، كهــدف طويــل األجــل، عــن املبيعــات علــى أســاس يتفــق     

 ٧٢ . املوسعوالتصنيف
________ 

قـد ميكــن يف بعــض احلــاالت التمــاس عـذر قــوي هلــذه التجزئــة لفحــص بيانــات    ٧١
وقـــد تـــبني بيانـــات . امـــوع الكلـــي للمبيعـــات بـــالترافق مـــع البيانـــات عـــن الصـــادرات

ت إىل بلــدان ثالثــة، وميكــن اســتقاء الصــادرات؛ املبيعــات إىل بلــد اُألم منفصــلة عــن املبيعــا 
 .املبيعات احمللية بطرح مبيعات هذه الصادرات من جمموع املبيعات

غـري  بطبيعة احلال فإن هذه التفاصيل تسـتبعد فـئيت السـفر واخلـدمات احلكوميـة                 ٧٢
 . على أساس املتعاملالتصنيف املوسع الواردة يف املدرجة يف موضع آخر

 العمالة ‐ ٢
تقاس العمالة عادة، يف سياق إحصاءات فاتس، باعتبارهـا          ٥٥ – ٤

التابعــة عــدد األشــخاص املــدرجني يف كشــوف مرتبــات الشــركات      
معــادل الوقــت ”ل بيانــات العمالــة إىل أســاس   حتــووأحيانــاً. األجنبيــة
، الذي حيسب فيه العاملون لبعض الوقت وفقـاً للوقـت الـذي              “الكلي

حسب عـامالن جبـداول لـبعض الوقـت مثـل عامـل             أي ي (مت فيه العمل    
ومع أن العمالة مبعـادل الوقـت الكلـي قـد تـوفر مقياسـا            ). لكل الوقت 

خالت العمـل، فهـذا املقيـاس غـري متـوافر علـى نطـاق واسـع                 أفضل ملد 
وقـــد يتعـــذر تنفيـــذه باســـتمرار يف ســـياق  . كمقيـــاس عـــدد العـــاملني

ولـذينك السـببني جـاءت التوصـية يف         . ممارسات العمالة املتنوعة دوليـاً    
 بــأن يكــون مــتغري العمالــة يف إحصــاءات فــاتس هــو عــدد  الــدليلهــذا 

 للفترة املشمولة،   يكون العدد ممثالً  وينبغي أن   . األشخاص املستخدمني 
ولكن يف حالة عـدم حـدوث تقلبـات قويـة مومسيـة أو غـري مومسيـة يف                   

ن يكـون ايـة السـنة،       أ من وقـت معـني كـ       العمالة ميكن قياسها اعتباراً   
 . للممارسات الوطنيةباعاًـِّات
وميكن اسـتخدام بيانـات العمالـة حسـب الشـركات التابعـة              ٥٦ – ٤

فــيمكن اســتخدامها يف حتديــد . ام إحصــاءات فــاتسبعــدة طــرق يف نظــ
حصة الشركات التابعة األجنبية من عمالة البلد املضـيف، أو للمسـاعدة            
يف حتديد مدى تكملة العمالة حسب الشركات التابعة األجنبيـة للعمالـة            

ــة  ــركات احملليـــة    أو،)مالبلـــد اُأل(احملليـ ــب الشـــركات اُألم أو الشـ  حسـ
ومـن املمكـن أن يسـفر التقسـيم        . ديلـة هلـا   األخرى، أو مدى أن تكون ب     

الصـــناعي لعمالـــة الشـــركات التابعـــة عـــن أفكـــار أخـــرى بشـــأن تـــأثري  
ــة مــن االقتصــاد     ــى أجــزاء معين وإذا . املؤسســات اململوكــة ألجانــب عل

 وهـي   – بالبيانات عن تعويضـات املـوظفني        استعمل متغري العمالة مقترناً   
ــاه  املقترحــة أ“اإلضــافية”واحــد مــن املــتغريات    فقــد يســتخدم يف  –دن

دراسة ممارسات التعويضات يف الشركات التابعة بالنسـبة إىل الشـركات      
 .اململوكة حملياً

 عالقة ذلك باإلمداد بطريقة 
 وجود أشخاص طبيعيني

على الرغم من أن البيانات ال تبدو عموماً متاحة للتحديد     ٥٧ – ٤
 خيـص املـوظفني     املنفصل للقسم من العمالة يف الشركات التابعة الـذي        

من اخلارج، فهذه املعلومات، لو توافرت ميكن أن تسـتخدم يف شـرح             
طريقــة اإلمــداد بوجــود أشــخاص طبيعــيني املبينــة يف االتفــاق العــام         

ويبحث املرفق األول يف القضايا اليت ستنشأ عند وضع إطار          ). غاتس(
 .لإلحصاءات يستخدم يف املفاوضات بشأن طريقة اإلمداد هذه

 مة املضافةالقي ‐ ٣
٥٨ – ٤ القيمـــة ” ١٩٩٣ف نظـــام احلســـابات القوميـــة لعـــام يعـــر

 بأــا “املضــافة اإلمجاليــة ألي منشــأة أو مؤسســة أو صــناعة أو قطــاع 
ــدخالت       ” ــة امل ــواتج املنتجــة، قيم ــة الن ــه قيم ــذي تتجــاوز ب ــدار ال املق
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مــة صــايف القي”ومثــة مفهــوم لــه صــلة ــذا هــو . “الوســيطة املســتهلكة
 منـها اسـتهالك   ف بأنه القيمة املضافة اإلمجاليـة خمصـوماً    عر وي “املضافة

وميكن أن تتـيح القيمـة املضـافة اإلمجاليـة معلومـات            . رأس املال الثابت  
عن إسهام الشـركات التابعـة األجنبيـة يف النـاتج احمللـي اإلمجـايل للبلـد                 

 ما      . ع ويف صناعات حمددة   املضيف، اا من اليسري حسـاوهلذا، وأل
وبـذا تكـون أكثـر      )  لالسـتهالك الرأمسـايل    ألا ال تتطلب تقديراً    (باًغال

 .توافراً، ينبغي إيالء أولوية أعلى للقياس اإلمجايل للقيمة املضافة
ورغـــم أن القيمـــة املضـــافة حمـــددة علـــى أســـاس النـــواتج    ٥٩ – ٤

       دة لية املتولّ واملدخالت الوسيطة فهي مساوية أيضاً ملبلغ اإليرادات األو
ويف بعــض ). تعويضــات املــوظفني واألربــاح ومــا إليهــا    (اإلنتــاج يف 

 بالبيانــات اخلاصــة  اًـــــ، رهنالتعــادلاحلــاالت ميكــن أن يســتغل هــذا    
وقـد خيتـار هـذا البـديل،        . املتاحة، يف استنتاج تقديرات للقيمة املضـافة      

 إذا مل تعـرف البيانـات عـن االسـتهالك الوسـيط، ولكـن تـوافرت                 مثالً
 .دة يف اإلنتاجلدخول املختلفة املتولّاملعلومات عن ا

 مـن نـاتج الشـركة       قسـماً  مة املضـافة ال تشـمل إالَّ      وألن القي  ٦٠ – ٤
ــ ــد بوجــه خــاص مــن      املتولّ ــاس مفي د داخــل الشــركة نفســها، فهــي مقي

ــام   ــاق الع ــة ) غــاتس(منظــوري االتف ــل العومل ــد  . وحتلي وهلــذا الســبب فق
مـــع أـــا . “األساســـية”درجـــت ضـــمن مـــتغريات إحصـــاءات فـــاتس أُ

كمقياس قد يقتضي األمر تقديره أو استنباطه مـن مـتغريات أخـرى، قـد               
وبالنسـبة إلحصـاءات    . تكون بـني املـتغريات األكثـر صـعوبة يف جتميعهـا           

ــافة تكـــون يف الغالـــب متـــوافرة مـــن    فـــاتس الداخلـــة فـــإن القيمـــة املضـ
استقصاءات الصناعة أو املؤسسات املنتظمة، ولكن بالنسبة إلحصـاءات         

 .س اخلارجة فقد يتطلب األمر استقاءها من متغريات أخرىفات

 صادرات وواردات السلع واخلدمات ‐ ٤
مـــن املؤشـــرات األساســـية األخـــرى املتصـــلة بإحصـــاءات  ٦١ – ٤

فاتس، املعامالت الدولية يف السلع واخلدمات اليت تقوم ا الشـركات           
مة يانات املقد  والب  ميزان املدفوعات  وقد تكون بيانات  . التابعة األجنبية 

سات اُألم والشركات التابعة يف استبيانات منفصلة مصـادر         ـــمن املؤس 
وإىل حـد بعيـد قـد تتوقـف إمكانيـات تـوزع             . مالئمة هلـذه املعلومـات    

ــواردات علــى املصــادر املســتخدمة يف     جممــوع الصــادرات وجممــوع ال
 .احلصول على البيانات

 خالل صـالت مـع      وحيثما يتم احلصول على البيانات من      ٦٢ – ٤
 يكـون التقسـيم     ، ميـزان املـدفوعات    لية للبيانات ملعـامالت   املصادر األو 

ويف هذه  .  يف الغالب  حسب املنتجات وحسب املنشأ أو الوجهة ممكناً      
احلالــة ميكــن جتزئــة صــادرات وواردات اخلــدمات، ال حســب النشــاط 

حسـب،  ىل للشركة التابعة وفق فئات الشركات التابعـة األجنبيـة ف         األو
 . املوسعبل وحسب املنتجات على أساس يتفق والتصنيف

 قـد تتـيح      ميـزان املـدفوعات    ومع أن الصـالت مـع بيانـات        ٦٣ – ٤
على هذا النحو معلومات مفيدة، فـإن مـن الصـعب يف الغالـب أو مـن                 
املســـتحيل حتديـــد معـــامالت الشـــركات اململوكـــة ألجانـــب بصـــورة  

عــذر إعــداد بيانــات عــن    ومــن مث قــد يت . منفصــلة يف تلــك البيانــات  
. الصادرات والواردات فقـط مـن خـالل اسـتخدام اسـتبيانات مسـتقلة             

رجح أن ويف تلــك احلالــة تفيــد تلــك التقســيمات نفســها، ولكــن ال يــ  
يــتمكن عــدد كــبري مــن البلــدان مــن مجــع البيانــات الضــرورية بــالتواتر  

مـع  و.  ميزان املـدفوعات   نفسه أو بالتفاصيل نفسها اليت توفرها بيانات      
ذلك قد يتيسر تقسيم الصادرات والواردات إىل عدد قليل من الفئات           
ــة عــن      ــز التجــارة مــع املؤسســات ذات القراب العريضــة ميكــن فيهــا متيي
التجارة مع أطراف غري ذات قرابـة، وبـذا تـوفر املعلومـات عـن واحـد                 

عــن هــذا الً ـوفضــ ٧٣ .الــدليلذ ــــر ــج متــدرج لتنفيــــمــن آخــر عناص
ـــميكــن متي ــدان   اُألم لتجــارة مــع بلــد املؤسســة يز اـ عــن التجــارة مــع بل
 وإذا أمكن فإنه ينبغي احلصول علـى تلـك التقسـيمات بشـكل            .أخرى

ــن الســلع واخلــدمات    ــاتس   .منفصــل لكــل م  وبالنســبة إلحصــاءات ف
الداخلـــة، علـــى ســـبيل املثـــال، فهـــذا يعـــين تقســـيم صـــادرات الســـلع  

صــادرات إىل )  أ  (:مــن الشــركات التابعــة إىل  اخلــدمات وصــادرات
صــادرات )  ج (م؛ صــادرات أخــرى إىل البلــد اُأل) ب(م؛ املؤسســة اُأل

 . وتقسم الواردات بالطريقة نفسها.إىل بلدان ثالثة

 عدد املؤسسات ‐ ٥
أو املنشــآت إذا كانــت تلــك هــي (إن عــدد املؤسســات  ٦٤ – ٤

املستوفية ملعايري التغطية بإحصاءات فاتس، هـو       ) الوحدة اإلحصائية 
ــر ــاد    مؤشـ ــة لألجانـــب يف االقتصـ ــة الغالبـ ــار امللكيـ ــي النتشـ  أساسـ
 وميكـن مقارنـة ذلـك العـدد بالعـدد اإلمجـايل للمؤسسـات               .املضيف

تقـــديره بالنســـبة إىل   أيضـــاً  وميكـــن.يف االقتصـــاد) أو املنشـــآت(
 كالقيمــة –مــتغريات فــاتس األخــرى، ألنــه يتــيح حســاب النســب   

ــة      ــوظفني لكــل مؤسس ــدد امل ــيت–املضــافة أو ع ــها   ال  ميكــن مقارنت
 مؤشــراً ، وبــذا يعطــيبالنســب نفســها للمؤسســات اململوكــة حمليــاً 

 .لسلوك الشركات التابعة
وينبغي التسليم بـأن عـدد الشـركات وحـده قـد ال يعطـي                ٦٥ – ٤

صورة دقيقة لألمهيـة الكاملـة للمؤسسـات اململوكـة ألجانـب، بسـبب        
 .وكة حمليـاً  االختالفات يف احلجم بني هذه الشركات والشركات اململ       

 فحينئــذ يكــون فــإذا كانــت الشــركات اململوكــة ألجانــب أكــرب، مــثالً
نصيبها يف جمموع عدد الشركات أصغر مـن نصـيبها يف شـىت مقـاييس       
ــذه الشـــركات يف    ــة هـ ــة دور وأمهيـ ــذا تقلـــل مـــن قيمـ العمليـــات؛ وبـ

 .اقتصادات البلدان املضيفة
كـون  وبشكل متطي فإن املعلومات عن عـدد املؤسسـات ت          ٦٦ – ٤

 جلمـع البيانـات عـن مـتغريات إحصـاءات فـاتس             اًــــ عيـ طبي  قانونيـاً  ناجتاً
 وعلــى هــذا النحــو .تقال جلهــود مجــع البيانــاتـمســ هــدفاً األخــرى، ال

ــ ــاًي ــوة الشــركة     رجح غالب ــدد، بشــكل كــبري، مبســتوى ق ــأثر الع  أن يت
________ 

٧٣ ــا تشــمل التجــارة مــع كــل      ف التجــارة مــع املؤسســ  تعــرات ذات القرابــة بأ
 .املؤسسات اليت معها عالقات استثمار مباشر



 

٦٨ 
 

 وملساعدة مسـتعملي البيانـات يف       .وبعتبات اإلبالغ عن االستقصاءات   
تشـجع البلـدان علـى أن تـبني يف          ) أو املنشآت (دد املؤسسات   تفسري ع 

 .مذكرات تفسريية كيفية استقائها لألعداد

 املتغريات األخرى ‐ ٦
مثــة مــتغريات أخــرى يف إحصــاءات فــاتس، وإن مل تــرد       ٦٧ – ٤
لدان تتسـاوى يف األمهيـة   ـها، ولعلـها لـبعض البـ   ــلية، هلا أمهيت  ود أو ــكبن

 وكمـا هـو احلـال يف        .ريات الـيت سـبق شـرحها      أو تزيد عن بعـض املـتغ      
ــوع االقتصــاد ومــع         ــع جمم ــات م ــراء مقارن ــة، ميكــن إج ــود األولوي بن

اضـــعة خلا قطاعـــات حمـــددة، واســـتخدامها يف تقيـــيم أثـــر املؤسســـات 
 .للسيطرة األجنبية على االقتصادات الوطنية واملضيفة

 ومــن بــني هــذه املــتغريات، املــتغريات التاليــة، الــيت ســبق    ٦٨ – ٤
ــا  ــدان مجعه ــبعض البل ــن نظــام احلســابات     (.ل ــاريف مســتقاة م والتع

 الذي ميكن الرجوع إليـه لالطـالع علـى مزيـد            ،١٩٩٣القومية لعام   
 ):من التفاصيل
 وهي الكيانات اليت تطبق عليها حقـوق        :األصول ) أ (
ادية ملالكيهـا حبيازـا     ـــ تخلص منها منـافع اقتص    ــة واليت تس  ـــامللكي

وتشمل األصول املالية واألصول غري املاليـة سـواء   أو استخدامها،  
 أكانت منتجة أم غري منتجة؛

 داًـــ ور، نق ـ جممـوع األجـ    :نــــات املوظفي ـــتعويض )ب(
، املستحقة الدفع من مؤسسة إىل موظف مقابل عمـل قـام    أو عيناً 

 به املوظف خالل الفترة احملاسبية؛
 –األصـول   الفرق بني قيمة مجيع     : القيمة الصافية  ) ج (

 صوم؛خلا  وكل–املشتراة وغري املشتراة واألصول املالية 
ويقـــاس بوصـــفه قيمـــة : صـــايف فـــائض التشـــغيل ) د (
 منــها تعويضــات املــوظفني واســتهالك  خمصــوماً) إمجاليــة(مضــافة 

ــافاً    ــاج، ومضـ ــى اإلنتـ ــرائب علـ ــت والضـ ــال الثابـ ــا رأس املـ  إليهـ
 اإلعانات املقبوضة؛

ويقـــاس : ثابـــت اإلمجـــايل تكـــوين رأس املـــال ال  ) هـ (
 منـه املسـحوبات مـن األصـول         مبجموع حيازات املنـتج، خمصـوماً     

 إليــه بعــض اإلضــافات إىل الثابتــة خــالل الفتــرة احملاســبية ومضــافاً
ف وتعـر  (.قيمة األصول غري املنتجة احملققة من النشـاط اإلنتـاجي         

 راًاألصول الثابتة بأا األصول املنتجة اليت تستعمل هـي ذاـا مـرا            
 ؛)أو بصفة مستمرة يف عمليات إنتاج ألكثر من عام

وهــي تتــألف مــن ضــرائب  : الضــريبة علــى اإليــراد ) و (
دخل الشـركات وضـرائب أربـاح الشـركات والضـرائب اإلضـافية             
علـــى الشـــركات، ومـــا إىل ذلـــك، والضـــرائب املســـتحقة ملـــالكي  

 وال تشمل   .الشركات غري احملدودة نتيجة إيرادات تلك املؤسسات      
 الضرائب يف البلد املضيف للشركة التابعـة،        الضريبة على اإليراد إالَّ   

نتيجة إيـرادات   اُألم  يف البلد  اُألم   وليس أي ضرائب تدفعها الشركة    
ر الضــريبة  ويف العــادة تقــد.حمققــة للشــركة التابعــة أو موزعــة منــها 

ــرادات الشــركات مــن كــل املصــادر     ــراد علــى جممــوع إي علــى اإلي
 باح اليت يدرها اإلنتاج؛وليس جمرد األر

هي النفقات على األنشـطة     : نفقات البحث والتطوير   ) ز (
ســلع (املضــطلع ــا لغــرض اكتشــاف أو تطــوير منتجــات جديــدة       

ــمبا يف ذلك حتس   ) وخدمات كل أو نوعيـة املنتجـات املوجـودة،        ــني ش ـ
 .أو اكتشاف أو تطوير عمليات إنتاج جديدة أو أكثر كفاءة

 جميعقضايا الت -زاي 
 حصرينيمثة جان إزاء إحصاءات فاتس، ليسا بالضرورة  ٦٩ – ٤

علـــى حنـــو متبـــادل، فالنـــهج األول هـــو إجـــراء استقصـــاءات تطلـــب  
ــة املقيمــة      ــات الشــركات التابعــة األجنبي املعلومــات مباشــرة عــن عملي

اين الـذي  ـــ  والنـهج الث .ةـــ ركات حمليــية التابعة لش ــركات األجنب ــوالش
ــن     باعه إالَّـِّال ميكــن اتــ  ــة م ــة الفرعي ــداخل حيــدد اموع ــتثمار ال  لالس

البيانــات املوجــودة عــن املؤسســات املقيمــة الــيت تقــدم البيانــات عنــها    
 .شركات مملوكة ألجانب

ح أن تكـون لـه      ا كان النهج الـذي يتبـع منـهما فـاملرج          ـوأي ٧٠ – ٤
 توجـد    وحيـث  .صلة بالبيانات املوجودة عن االستثمار األجنيب املباشر      

استقصــاءات إلحصــاءات فــاتس فــإن الســجالت املســتخدمة يف مجــع   
 يف حتديـد الشـركات      بيانات االستثمار األجنيب املباشر تسـتخدم منطيـاً       

ــتغريات       ــها مـ ــع عنـ ــي أن جتمـ ــيت ينبغـ ــة الـ ــة الغالبـ ــة ذات امللكيـ التابعـ
 وميكــــن بالتبــــادل إضــــافة مــــتغريات فــــاتس إىل .إحصــــاءات فــــاتس

 ومــع ذلــك فــألن  .ألجــنيب املباشــر املوجــودة استقصــاءات االســتثمار ا
ــر مــن      ــواتر أكث استقصــاءات االســتثمار األجــنيب املباشــر قــد جتــرى بت

وتتطلـب دورة تاليـة     ) كأن تكـون فصـلية ال سـنوية       (إحصاءات فاتس   
 لقسم امللكية الغالبة من سريعة، وألن إحصاءات فاتس غري مطلوبة إالَّ

ملرجح أن تــوفر االستقصــاءات جمموعــة االســتثمار األجــنيب املباشــر، فــا
 وحيث تسـتخدم اإلحصـاءات   . أفضل يف معظم احلاالت   املنفصلة حالً 

 للمعلومات عن إحصاءات فاتس تتيح بيانات       دراًــاحمللية املوجودة مص  
االستثمار األجـنيب املباشـر يف الغالـب أداة لتحديـد املؤسسـات املقيمـة               

 .داة لتحديـد بلــد املالــك درج، وأذات امللكيـة الغالبــة الـيت ينبغــي أن تــ  
ــايل      ــاتس كإمجـ ــاءات فـ ــى إحصـ ــول علـ ــتم احلصـ ــهج يـ ويف ذلـــك النـ

 .للمتغريات اإلحصائية بني األوساط اإلحصائية اململوكة ألجانب
ولكل من النهجني ميزاته وعيوبه، وميكن بيـان بعـض مـن             ٧١ – ٤

 بيـد أن معـايري بيـان مـا إذا كانـت مؤسسـة مملوكـة                 .الفروق اجلوهرية 
 .هي نفسها يف احلالتنيألجانب 

نفـذ بإضـافة    ويتيح إطار االستثمار األجنيب املباشر، سواء أُ       ٧٢ – ٤
أســئلة إىل االستقصــاءات املوجــودة أم مــن خــالل إجــراء استقصــاءات  
جديدة تشمل اموعة الفرعية من أوساط االسـتثمار األجـنيب املباشـر            

ارجـة، ويـوفر    صاحبة امللكية الغالبة، جتميـع اإلحصـاءات الداخلـة واخل         
 .يارات لتكييف البيانات لتالئم احتياجات فـاتس احملـددة        خلا  من مزيداً

غــري أن تصــنيف النشــاط املســتخدم يف إحصــاءات االســتثمار األجــنيب  
 إىل حد ما وتبـدو صـعوبة جتـاوز املـتغريات       جممالً عموماً   املباشر يكون 
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يم  دون تصـــماإلحصـــائية األساســـية كـــرقم املبيعـــات والعمالـــة مـــثالً 
، ممــا قــد يــثري شــواغل حــول تــوافر املــوارد   استقصــاءات جديــدة متامــاً

ع  إذا اتبـ   سـيكون مطلوبـاً    اخلـاص     كمـا أن احلـرص     .وعبء االستجابة 
ذلك النـهج، لكفالـة التسـاوق مـع اإلحصـاءات احملليـة الـيت قـد تقـارن             

 .إحصاءات فاتس ا
وتبدو صـورة إحصـاءات فـاتس باعتبارهـا جمموعـة فرعيـة              ٧٣ – ٤
  فـال ميكـن جتميـع اإلحصـاءات        .ن إحصاءات املؤسسات خمتلفة متامـاً     م

  بيد أن تصنيف النشاط املستخدم قـد يكـون         .يف ذلك اإلطار  اخلارجة  
م ارقـ أوقد تتوافر تفاصيل املنتجـات بالنسـبة للمبيعـات أو           متاماً  مفصالً  
تــوفري جمموعــة شــاملة مــن  عمومــاً  وعــالوة علــى هــذا ميكــن.املبيعــات

 .إلحصائيةاملتغريات ا
باع مزيج من النهجني هـو      ـِّويف حاالت كثرية قد يكون ات      ٧٤ – ٤

 يف جتميـع    “سـياق االسـتثمار األجـنيب املباشـر       ”األفضل، مع استخدام    
ويف حتديد الشركات اململوكة ألجانب، مع  اخلارجة إحصاءات فاتس 
 يف جتميـع إحصـاءات فـاتس        “إحصاءات املؤسسات ”استخدام سياق   

، وجمموعة من املتغريات أكثـر      سيم للنشاط أكثر تفصيالً   الداخلة مع تق  
ع للعمــال وسـيلة مناســبة   وميكـن أن يكــون وضـع ســجل موسـ   .مشـوالً 

ع بالفعــل يف بعــض  وذلــك النــهج متبــ.للحفــاظ علــى تلــك املعلومــات
 ويسـتند  .البلدان اليت تستعملهما لتحصيل بيانات عن امللكيـة األجنبيـة     

النهجني، مسلَّما مبزايا وعيوب كـل منـهما        يف توصياته إىل     الدليل   هذا
وبضرورة أن تتحلى البلدان باملرونة يف تكييف التوصيات مع مرافقهـا           
 .اإلحصائية ويف زيادة االستفادة من البيانات املوجودة إىل أقصى حد

ومن التحديات األساسية يف هذا اال اإلحصائي اجلديـد          ٧٥ – ٤
إحصـاءات فـاتس قـد يعتمـدان        التحدي الناشئ مـن أن مجـع وتعريـف          

على الدراية واملسؤوليات املبعثرة بـني مؤسسـات متعـددة كاملصـارف            
 ومــن مث .املركزيــة واملكاتــب اإلحصــائية الوطنيــة والــوزارات املختلفــة 

بـني شـىت     وثيقـاً    فلدى تطوير هذه اإلحصاءات سيقتضي األمـر تعاونـاً        
 .املؤسسات املعنية

 ملخص التوصيات -حاء 
ون من املفيد من أجل التيسري أن تلخـص التوصـيات           سيك ٧٦ – ٤

األساسية هلذا الفصـل عـن جتميـع إحصـاءات جتـارة الشـركات التابعـة                
 :على النحو التايل) فاتس( اخلدمات األجنبية يف

تشــمل إحصــاءات فــاتس الشــركات التابعــة الــيت   ) أ (
ــر  ــتثمر املباشـ ــاملني  (للمسـ ــتثمرين املنتســـبني العـ ــة املسـ أو جمموعـ

أو مــا (صــاب التصــويت مصــلحة غالبــة علــى أســاس ِن) ضــافربالت
 ومع ذلك تشجع البلدان على تقدمي إحصاءات تكميليـة          .)يعادله

تشمل احلاالت اليت يرى فيها أن السيطرة األجنبية موجودة، وإن    
  ألغلبية األسهم؛مل يكن أي مستثمر مباشر أجنيب حائزاً

ات وجتمع متغريات فاتس بالنسـبة لكـل الشـرك        )ب(
ــة وال يقتصــر ذلــك علــى الشــركات التابعــة يف     التابعــة األجنبي

 بيــد أن تصــنيف النشــاط الــذي يســتعمل يف  . اخلــدماتقطــاع
أكثـر   اخلدمات   اإلبالغ إىل املنظمات الدولية يتيح تفاصيل عن      

 من السلع؛
وبالنسبة إلحصاءات الشركات التابعة اململوكة      ) ج (

ــع    ــاد التجميـ ــب يف اقتصـ ــاءات (ألجانـ ــة إحصـ ــاتس الداخلـ ) فـ
ــك      ــد املال ــي أن تكــون بل ــرايف ينبغ ــزو اجلغ ــة األوىل للع فاألولوي

 ومع هذا فلتيسري الصالت مع بيانات االسـتثمار         .النفعي املطلق 
علـى تقـدمي بعـض البيانـات         أيضاً   األجنيب املباشر تشجع البلدان   

عــزى  وت.األول اُألم الــيت يســتند العــزو فيهــا إىل بلــد األجــنيب     
ركات التابعــة األجنبيــة مــن اقتصــاد التجميــع     إحصــاءات الشــ 

، علــى أســاس بلــد موقــع الشــركة )ارجــةخلا إحصــاءات فــاتس(
ا؛التابعة اليت توصف عمليا 

وألن أســاس النشــاط هــو األســاس الــالزم لــبعض  ) د (
املتغريات، وهو األساس الذي تتوافر عنه البيانات علـى األرجـح،           

الذي يوصى بـه كأولويـة    يف الوقت الراهن على أوسع نطاق فهو        
 علـى أن البيانـات علـى أسـاس املنتجـات       .أوىل إلحصاءات فاتس  

 وتشـجع البلـدان علـى       .معترف ا على أا هدف طويـل األجـل        
العمل صوب تقدمي تفاصيل املنتجات للمتغريات الـيت تتيسـر هلـذا            

أو النـاتج،  /و) أرقـام املبيعـات  (أال وهـو املبيعـات    (األساس للعـزو    
 ؛) والوارداتوالصادرات

وينبغي من أجل إبالغ املنظمات الدولية أن جتـزأ          ) هـ (
د لفئــات التصــنيف الصــناعي الــدويل املوحــ وفقــاً مــتغريات فــاتس

 وأي تفاصـــيل .)٣اجلـــدول انظـــر (للشـــركات التابعـــة األجنبيـــة 
للمنتجـــات جيـــري إعـــدادها ينبغـــي أن جتـــزأ علـــى أســـاس يتفـــق 

 ؛)٢اجلدول انظر ( املوسع والتصنيف
والدليل يوصي بـأن تشـمل مـتغريات فـاتس علـى             ) و (

األقل اموعة القياسية األساسية التالية لنشـاط الشـركات التابعـة       
 : األجنبية

 ؛أو الناتج/و) أرقام املبيعات(املبيعات  ‘١’
 ؛العمالة ‘٢’
 ؛القيمة املضافة ‘٣’
 ؛الصادرات والواردات من السلع واخلدمات ‘٤’
 ؛عدد املؤسسات ‘٥’

ومثة قياسات أخـرى مقترحـة للبلـدان الراغبـة يف التوسـع يف مجـع                
 بيانات فاتس أكثر من هذه اموعة األساسية؛

أن تســـتخدم مصـــادر وطرائـــق  الـــدليل ويتـــوخى ) ز (
ــاتس   ــاءات فــ ــع إحصــ ــع وجتميــ ــة جلمــ ــراء .متنوعــ ــن إجــ  وميكــ

استقصاءات مستقلة أو إجيـاد صـالت مـع إحصـاءات املؤسسـات          
ــة اموعــ  ــرج .ة بالفعــلاحمللي ح أن توجــد  ويف أي مــن احلــالتني ي

 .دة عن االستثمار األجنيب املباشرصالت مع البيانات املوجو



 

 
 

 



٧١ 
 

 إطار  حركة األشخاص الطبيعيني الذين يقدمون اخلدمات يف –املرفق األول 
 )غاتس(االتفاق العام بشأن التجارة يف اخلدمات 

، فيمـــا ينـــاقش، ســـبل القيـــاس الـــدليلينـــاقش الفصـــل الثـــاين مـــن هـــذا  - ١
 بالنسـبة لكـل طريقـة إمـداد، التغطيـة           ١ويبني اجلـدول    . اإلحصائي لطرائق اإلمداد  

 ومـن  ،ة املوجودة من خالل الطبعة اخلامسـة مـن دليـل ميـزان املـدفوعات           اإلحصائي
وبالنسـبة  ). فـاتس (خالل إحصاءات جتارة الشركات التابعة األجنبية يف اخلـدمات          

م تغطية جزئية من خـالل التجـارة يف      قد ت ،وجود األشخاص الطبيعيني  ،  ٤للطريقة  
ات املوصـوفة يف الفصـل      ومـن مث مـن خـالل اإلحصـاء        (اخلدمات بالطبعـة اخلامسـة      

ــث ــن خــالل        ). الثال ــة م ــن العمال ــات األخــرى ع ــوافر بعــض املعلوم وميكــن أن تت
ومن خالل املعلومات عـن     ) املوصوفة يف الفصل الرابع   (إحصاءات فاتس التكميلية    

ــة اخلامســة    ــة يف الطبع ــدفقات املتصــلة بالعمال ــرد مناقشــة هلــذه املواضــيع يف   . الت وت
، وال سـيما يف     ٤ املصادر ال توفر تغطية كاملة للطريقـة         غري أن هذه  . الفصل الثاين 

 . بشكل منفصل٤جمال العمالة، كما ال ميكن حتديد املكونات املتصلة بالطريقة 
 ،تسليم اخلدمات وهي ،٤ومن الناحية املثالية فإن اإلحصاءات بالطريقة  - ٢

تفاق العام  للخدمات يف االىجتمع على مستوى من التفصيل يتفق والتصنيف املنتق  
 :ولذا فهذا املرفق يهدف إىل). غاتس(

 ؛)غاتس( يف إطار االتفاق العام ٤ل للطريقة تقدمي تعريف مفص ) أ (
  يف غاتس؛٤تعميق املعلومات احملددة الضرورية ملناقشة الطريقة  )ب(
ــن     ) ج ( ــذه املعلومـــات مـــن الـ ــتقاء بعـــض مـــن هـ ــان طـــرق اسـ م ظُبيـ

 اإلحصائية املوضوعة؛
 فهو يقدم بعض األمثلة علـى كيفيـة تنـاول وجـود األشـخاص الطبيعـيني يف                  وأخرياً

 ).غاتس(مفاوضات االتفاق العام 
. ٤ للصعوبات يف قياس قيمـة التجـارة املتعلقـة بالطريقـة          الدليلويتعرض   - ٣

 ٤ومن مث يستكشف هذا املرفق اإلحصاءات اليت قد تكون هلا صلة بتقييم الطريقة 
 ورسم السياسات التجارية مبا يف ذلك اإلحصاءات        ،جاريةألغراض املفاوضات الت  

وهــو يســتند إىل فكــرة أن .  املعلومــات التكميليــة أو غــري املباشــرةالــيت ال تقــدم إالَّ
مـا تـتم    كـثرياً  ف يف اتفاق غاتس    على النحو املعر   ٤التجارة يف اخلدمات بالطريقة     

 . الوطنيةلة يف االلتزامات ووفق الشروط املفص،عن طريق العمالة
 إطار االتفاق العام بشأن التجارة يف اخلدمات 

 )غاتس(
لقد أدى منو التجارة يف اخلدمات وتدويل إنتـاج اخلـدمات إىل زيـادة يف               - ٤

 فالشـركات    أ .حركة األشخاص الطبيعيني بوصفهم مقدمي خـدمات عـرب احلـدود          
ــق التوزيــ      ــاج إىل نقــل اخلــربة عــن طري ــدويل حتت ــة علــى الصــعيد ال ع املؤقــت العامل

 ويتجــه اســتنباط خــدمات نقــل وشــبكات اتصــال أكثــر   ب .ملتخصصــيها ومهنييهــا
________ 

 Philippeتــرد بعــض البيانــات التوضــيحية عــن إقلــيم آســيا واحملــيط اهلــادئ يف    أ

Garnier, “International trade in services: a growing trend among highly 

skilled migrants with special reference to Asia”, Asia and Pacific 

Migration Journal Vol. 5, No 4, (1996). 
ــة الطريقــة    ب توصــيات املــؤمتر   لألعمــال اخلاصــة يف ٤ورد التشــديد علــى أمهي

 ١٩٩٩نوفمرب  / تشرين الثاين  ٣‐١ املعقود يف الفترة     ١٩٩٩العاملي للخدمات يف عام     
 .يف أطالنتا

سرعة وأقل تكلفة مع إدخـال التحسـينات علـى نشـر املعلومـات بصـفة عامـة، إىل                   
 ذا أمهيــة متزايــدة يف أو جانبــاً أســلوباً خاص الطبيعــيني املؤقتــةـــــجعــل حركــة األش

عمول ا على هذا اجلانب من التجارة يف        م اإلحصائية امل  ظُوال تشتمل الن  . التجارة
ــة     ــودة لإلبـــالغ اإلداري عـــن حركـ ــتطيع اآلليـــات املوجـ ــا ال تسـ اخلـــدمات، كمـ
األشخاص الطبيعيني عـرب احلـدود الدوليـة، أو لقيـام الوكـاالت اإلحصـائية بـاجلمع               

ونتيجـة  .  بصـورة مرضـية    ٤املباشر للمعلومات الضرورية، اإلملام بأنشـطة الطريقـة         
بحت اإلحصاءات املتاحـة نـادرة ومنقوصـة، وهـذا يصـعب احلصـول علـى                هلذا أص 

 هلــذه الطريقــة، وفقــاً دوليــاً إحصــاءات عــن التجــارة يف اخلــدمات ميكــن مقارنتــها  
 .وخاصة عن حركة األشخاص الطبيعيني عرب احلدود الدولية

تعريف للتجارة يف اخلدمات اليت تنطـوي   ) غاتس(ويرد يف االتفاق العام      - ٥
ــى  ــة   وجــودعل ــى أــا الطريق ــة  ج .٤ مــواطنني أجانــب عل ــداد  ٤ والطريق  هــي إم

  ه البلـد ألـف     (د من بلد عضو     اخلدمات من مورالبلـد  (يف إقلـيم عضـو آخـر        ) أو مس
مـواطن أو مقـيم يف البلـد ألـف         ( عضـو    –عن طريق وجود أشخاص طبيعيني      ) اءـب

 هـي   ٤عريف أن الطريقـة      وبعبارة أخرى، يبني الت     د ).أو أي بلد آخر غري البلد باء      
إنتاج أو توزيع أو تسـويق أو بيـع أو تقـدمي خدمـة يف اخلـارج عـن طريـق شـخص                       

إىل حد اسـتخدام شـخص اعتبـاري مـواطنني أجانـب يف البلـد       (طبيعي أو اعتباري  
عـن حركـة األشـخاص الطبيعـيني        ) غـاتس (ويصف مرفق االتفاق العـام      ). املضيف

 األشـخاص الطبيعـيني بأـا    حركـة )  غـاتس  مرفق(لتقدمي خدمات يف إطار االتفاق      
) غـاتس (ومن مث يشـري االتفـاق       .  لتقدمي خدمات يف اخلارج    غري دائم طلب دخول   

ــة    “الوجــود”إىل  ــرة زمني  الــذي هــو اكتتــاب مقــدمي اخلدمــة األجانــب يف أي فت
ــن       ــة، بينمــا يتحــدث مرفــق غــاتس ع ويشــمل مرفــق غــاتس   . “حركتــهم”معين

 “مؤقـت ”ع ــممن ميكن أن يعملوا بوض    ههـات  ــ الفئ ني من كل  ــخاص الطبيعي ــاألش
 مبن فيهم املوجود يف البلـد  – لدى أي مقدم خدمات يقدم اخلدمة “غري دائم”أو  

ميكــن تفســري ) غــاتس(وألغــراض االلتزامــات الوطنيــة مبوجــب االتفــاق  . املضــيف
عـن الفئـات     أيضـاً     يف كـل دولـة عضـو، وقـد خيتلـف           “غري الـدائم  ” أو   “املؤقت”
  و .ختلفة لألشخاصامل

________ 
د وأحكـام االتفـاق العـام بشـأن التجـارة يف           يف هذا املرفق بأكمله إشـارة إىل مـوا          ج

 النصـوص   :نتـائج جولـة أوروجـواي املتعـددة األطـراف         منظمة التجارة العامليـة،     (اخلدمات  
 .)، املرفق األول،باء)١٩٩٥جنيف، (؛ القانونية
ا من  يشمل هذا الوطنيني العاملني حلساب شركات تابعة أجنبية، وهو ليس جزءً            د

 .٤ التجارة بالطريقة
ــة يف أي مـــن قطاعـــات      ههـ األشـــخاص الطبيعيـــون الـــذين يـــؤدون خـــدمات خاصـ

 .اخلدمات وبأي مستوى من املهارة
ــى          و ــؤثر عل ــيت ت ــدابري ال ــى الت ــق عل ــاق غــاتس ال ينطب ــق غــاتس واضــح يف أن اتف مرف

األشــخاص الطبيعــيني الســاعني إىل الوصــول إىل ســوق العمــل يف بلــد عضــو، وال ينطبــق علــى   
 مـن تطبيـق تـدابري       ملواطنة أو اإلقامة أو العمل على أساس دائم، وال مينع عضـواً           التدابري املتعلقة با  

لتنظيم دخول األشـخاص الطبيعـيني إىل أراضـيه أو إقامتـهم املؤقتـة فيهـا، ويشـمل ذلـك التـدابري            
وعالوة . الالزمة حلماية سالمة أراضيه وكفالة احلركة املنظمة لألشخاص الطبيعيني عرب حدوده

 جيوز اعتبار اشتراط احلصول على تاشرية لألشخاص الطبيعيني من أعضـاء معيـنني        على هذا، ال  
 .دون غريهم أنه يلغي أو يعوق املزايا املمنوحة مبوجب التزام معني
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 :وهذا يوحي بأن االتفاق يشمل األشخاص الطبيعيني - ٦
وهـذا هـو احلـال حـني      . ني، يف اخلـارج   مقدمي اخلدمات املسـتقلّ    ) أ (

 وعلـى سـبيل املثـال،       –يكون للشـخص الطبيعـي وضـع الشـخص االعتبـاري            
األمر بالنسبة لعدد من األشخاص الذين يقـدمون خـدمات مهنيـة، فالشـخص         

كن أن يبيـع خـدمات لشـركة البلـد املضـيف مبوجـب االتفـاق، أو إىل             منهم مي 
فبيـع  .  أو حماسـباً    معماريـاً   مهندسـاً   بصـفته مـثالً    – ٤مستهلك فـرد بالطريقـة      

هذه اخلدمات مشمول يف التجارة يف اخلدمات وفق الطبعة اخلامسة من دليـل             
، رغـم   )نيأي معامالت اخلدمات بني املقيمني وغـري املقـيم        (ميزان املدفوعات   

 أن هذه املبيعات مشمولة مع مبيعات هذه اخلدمات بطرق اإلمداد األخرى؛
 :املستخدمني يف اخلارج لدى شركات خدمات )ب(

اململوكــة أو اخلاضعة للسيطرة    (مــن الشركات األجنبيـــة     ‘١’
 اليت هلا وجود ما يف البلد املضيف؛) أو املتابعة

 ؛من الشركات اململوكة حملياً ‘٢’
ــو       ‘٣’ ــد املضــيف، كمــا ل ــم يف البل ــيس هلــم وجــود دائ ممــن ل

ــى      ــة خــدمات عل ــة بوصــفها مقدم حصــلت شــركة أجنبي
ـــن لتقــدمي خــدمات لشــركة      ـــن الباطــ ـــد مـ ـــد أو عقـ عقــ

لتقـــدمي ) موظفيهـــا(بالبلـــد املضـــيف، وأرســـلت موظفهـــا 
ويكــــون األشــــخاص الطبيعيــــون األجانــــب  . اخلــــدمات

 ؛جانـب بعقـد خدمـة   املستخدمون لـدى شـركة مملوكـة أل    
 .موظفني لدى صاحب عمل غري مقيم

). ٣الطريقـة   (تتعلق بالتجارة من خالل منشأة جتاريـة        ) ‘١’ –ب  (والواقع أن احلالة    
 اجلزء من اخلدمـة الـذي ينطـوي علـى        ٤ومع هذا تسند التزامات االتفاق إىل الطريقة        

ات ـتقـدم اخلدمـ   ني ميكـن أن     ـويف أي مـن احلالتـ     . وجود أشخاص طبيعيني يف اخلارج    
، وميكن تقـدميها    وسيطاً لالستخدام النهائي كاستهالك أو استثمار أو باعتبارها منتجاً       

 .إىل مستهلك فردي أو شركة
 ٤ويف الوقــت الــراهن ميكــن تســجيل قيمــة اخلــدمات املقدمــة بالطريقــة    - ٧

 كجزء من معامالت    ٤فتسجل بعض اخلدمات املقدمة بالطريقة      . بعدد من الطرق  
غري مقـيمني يف اخلـدمات علـى النحـو املوصـوف يف الطبعـة اخلامسـة، ويف                  /مقيمني

غري /، مدرجة بصورة غري مميزة مع معامالت املقيمني       الدليلالفصل الثالث من هذا     
وهذه املسـألة مشـروحة مبزيـد مـن التفصـيل      . املقيمني اليت تتم بطرائق إمداد أخرى  

 لبعض قواعد العزو املبسطة هلـذه    اً الذي يقدم وصف   الدليليف الفصل الثاين من هذا      
أما التعويض عن تقـدمي عمـل عـرب حـدود االقتصـاد             . اخلدمات بشىت طرق اإلمداد   

 يف حالة ما إذا كانـت   تعويض املوظفني الوطين فمسجل يف الطبعة اخلامسة بوصفه       
وأمــا يف حالــة العمالــة الــيت تــتم يف أكثــر مــن عــام فتتــوافر  . العمالــة ألقــل مــن عــام

وقـد  .  يف الطبعة اخلامسـة    حتويالت العمال ن  جزئية عنها من خالل املكو    معلومات  
 يف اجلــزء األساســي مــن   تعويضــات املــوظفني وحتــويالت العمــال موضــوعنــوقش 
 كمعلومــات ٤ووردت بعــض البيانــات عــن اخلــدمات املقدمــة بالطريقــة   . الــدليل

مقـاييس  ورغـم حمدوديـة هـذه البيانـات يف التطبيـق ك           . تكميلية إلحصـاءات فـاتس    
 إن  ٤ أفضل تقريب متاح لتحديد األمهية النسبية للتجارة بالطريقة          كلية فهي غالباً  

وتـؤدي  . مل يكن لدى البلد عدد كبري مـن العمـال األجانـب املقـيمني إقامـة دائمـة                 
زيادة تطوير املقاييس اإلحصائية اليت ميكن أن تتيح التحديد املنفصل للجزء الناشئ 

اوق ـــ مني، إىل زيـادة التس ـــ الت مـن عمـال غـري مقي   ـــ ويات وحتــطة خدم ـــعن أنش 
 .٤مع الطريقة 

وحــني يقــدم شــخص طبيعــي خدمــة تكــون قيمــة اخلدمــة أو املنتجــات      - ٨
     املقدمة منه هي املتغري األساسي الذي يحدقـاس، ممـا يسـمح بـإجراء مقارنـات      د وي

بني املقـيمني وغـري   ويف حالة معامالت اخلدمات . بكل طرائق اإلمداد وبني البلدان   
املقيمني ميكن اعتبار قيمة العقد أو اإليراد املقبوض أفضل مقياس لكمية هذا النوع         

 عـن هـذا   وفضـالً . غـري أن العمالـة تستعصـي علـى تصـنيف املنتجـات        . من التجارة 
فكما لوحظ مما سـبق ميكـن اسـتخدام أكثـر مـن طريقـة إمـداد يف تسـليم منتجـات                

تمثـل عـزو   وي. ر قيمـة التجـارة طبقـاً لطرائـق اإلمـداد        ـــ تقديعب  ـــ وقـد يص  . دمةــخ
وتتمثــل أنــواع اإلحصــاءات األخــرى الــيت . دادـق اإلمـــ لطرائــاًـمة التجــارة وفقــــــقي

: ما يلـي ـــ ة فيـــ ليم اخلدمــخاص يف تســة حركة األش ــان أمهي ــتخدامها لبي ــميكن اس 
مي اخلــدمات يف كــل إيــرادات األشــخاص الطبيعــيني األجانــب املكلفــني بتقــد )  أ (

عــــدد هــــؤالء ) ب(أو /الشــــركات احملليــــة أو مباشــــرة إىل أشــــخاص طبيعــــيني و
 .األشخاص الطبيعيني

ومثلمــا هــو مــبني أعــاله، يوضــح اتفــاق غــاتس أن املفهــوم التجــاري يف   - ٩
وعامــل .  ال ميثــل اهلجــرة الدوليــة كمــا هــي معرفــة بصــفة عامــة ٤غــاتس للطريقــة 

غـاتس بـأن وجـود األشـخاص الطبيعـيني لـيس للعمالـة              التمييز األساسي هو فكـرة      
 وإمنـا لغـرض     – للعمـل احلـر أو لـدى منشـأة تقـع هنـاك               –الدائمة يف البلد املتلقـي      

وعند تسليم منتجات اخلدمـة ينـهي ذلـك الوجـود     . تقدمي خدمة هناك بصفة مؤقتة  
ومـن مث يصـبح الطـابع املؤقـت للحركـة      . وينبغي أن يغادر الشخص الطبيعـي البلـد       

 . لطريقة اإلمداد هذهياًـــ أساسوللعقد بني مقدم اخلدمة ومستهلكها معياراً
وتطبق قاعدة العام الواحد لإلقامة على األشخاص واملنشـآت يف الطبعـة             - ١٠

ويف التوصــية املتعلقــة بــاهلجرة  ١٩٩٣اخلامســة ويف نظــام احلســابات القوميــة لعــام 
عزو وعدم عزو وكيفية عـزو األنشـطة        ويعين تطبيق قاعدة اإلام هذه أن       . الدولية
ادية للمواطنني األجانب، بصـورة إحصـائية إىل اقتصـادات البلـدان املرسـلة              ــاالقتص

غري أن نقطة العام الواحـد  . أو املتلقية يعتمد على طول مدة البقاء يف البلد املضيف   
عتمـدة يف    امل “البقـاء املؤقـت   ”طر اإلحصائية ال تطابق معىن      الفاصلة املعتمدة يف األُ   

ونتيجــة هلــذا تتضــمن املعلومــات اإلحصــائية املتاحــة عــن   ). غــاتس(االتفــاق العــام 
يف نظــر االتفــاق (األنشــطة االقتصــادية للمقــيمني عناصــر تتعلــق بــالوجود املؤقــت   

ومن هنا فمن وجهة نظر السياسـة التجاريـة ال تكـون قاعـدة العـام الواحـد        ). العام
 .رضية متاماًلإلقامة واإلحصاءات املتصلة ا م

وجــدير باملالحظــة أنــه بــالرغم مــن أن اتفــاق غــاتس يشــمل كــل فئــات    - ١١
األشخاص الذين يقدمون خدمة أثناء اإلقامة يف بلد آخر عضو يف منظمـة التجـارة         

بة ألغلبيـة البلـدان األعضـاء،    ـــ س بالنس ـــ ات غات ـــ ة، فإىل اآلن مل تقطع التزام     ــالعاملي
وتشـمل هـذه االلتزامـات      .  وللزيارات املتصلة باالسـتثمار     بالنسبة للزوار للعمل   إالَّ

مديرين رفيعي املستوى ومتخصصني ذوي معارف فريـدة ال تكـون عـادة متـوافرة               
أما العمال األجانب املومسيون والعمال ألجل قصري يف قطاعات مثل الزراعة      . حملياً

لتزامـات البلـدان    والفنادق والتموين أو أعمال التشـييد فغـري مـدرجني إىل اآلن يف ا             
األعضاء يف منظمة التجارة العاملية مبوجب غاتس، حىت ولو مل حيصلوا علـى وضـع    

ويرجــع هــذا إىل أن التشــريعات . اإلقامــة يف البلــد وبالتــايل يســتوفوا معــايري غــاتس
لوم، وال ينظـر  شغ تابعني ملن ي “موظفني غري مقيمني  ”الوطنية أميل إىل اعتبارهم     

وما يهـتم بـه رامسـو     . ات العمل على أنه جزء من التجارة الدولية       إىل تقدميهم خلدم  
السياسات واملفاوضون التجاريون هـو أن حيـددوا مـن اإلحصـاءات كـل املـواطنني                
األجانب الذين يقدمون منتجات خدمات من النوع الذي قطعت االلتزامـات مـن             
ن أجلــه أو قــد تقطــع يف املســتقبل، وكــذلك وبشــكل منفصــل مــن اإلحصــاءات عــ

وهــذه .  لــدى املقــيمني وغــري املقــيمني “بصــورة مباشــرة”األجانــب املســتخدمني 
اإلحصــاءات جمتمعــة تعطــي مؤشــرات جيــدة ملــدى اعتمــاد االقتصــاد احمللــي علــى    

وميكـن أن تـوفر     . العمال األجانب، والشـتراك اخلـربة األجنبيـة يف تقـدمي اخلـدمات            
مية األخــرى ــــدابري التنظيـــ التياسات لتعــديل ــــ لرامسـي الس اساًــــهـذه املعلومــات أس 

ري ظـروف العمـل لفئـات معينـة         ـات أو لتيسـ   ـــ  إلزالة العقب  الًــ ومث –رورة  ــعند الض 
 .من األشخاص

 ،٠ – ١ويضـع تصــنيف األمـم املتحــدة املركـزي للمنتجــات، اإلصــدار     - ١٢
األساس لتصنيف اخلدمات املختلفة باعتبارها منتجـات ألنشـطة اقتصـادية، تشـمل             

قــدم مــن أشــخاص طبيعــيني أجانــب يقــدمون اخلــدمات يف اقتصــاد التجميــع مــا ي .
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وإلقامة صلة بني خصائص األشـخاص الـذين ميثلـون حركـة األشـخاص الطبيعـيني                
 وتصــنيف املنتجــات أمهيــة خاصــة إذ أن التصــنيف املركــزي للمنتجــات يعــد مبــدأً  

 التجـارة    لوضع تصـنيف يف املسـتقبل جلوانـب معينـة مـن االقتصـاد تشـمل                توجيهياً
 .الدولية يف اخلدمات

 ،٤ لعدم وجود مالحظات مباشرة على تقدمي اخلدمات بالطريقـة         ونظراً - ١٣
أصبح من املمكن استخدام أكثر من مقياس إحصائي لبيان مدى وجـود أشـخاص              

م التصـنيف اإلحصــائي احملـددة أدنــاه   ظُــنظر يف نوسـي . طبيعـيني يف تقـدمي اخلــدمات  
 توفريهـا للمعلومـات املتعلقـة بالتجـارة يف اخلـدمات وعـن              بغية بيان مـدى إمكانيـة     

خاص األجانـــب املســـتخدمني علـــى أســـاس غـــري مقـــيمني يف صـــناعة ـعـــدد األشـــ
اخلـدمات باالقتصــاد املضــيف، كـل يف جمموعتــه املهنيــة، والقيمـة املضــافة منــهم يف    

 .االقتصاد املضيف

د الدويل للمهن الصادر عن التصنيف املوح 
  ز لدوليةمنظمة العمل ا

ــز بــني      - ١٤ ــة، كتقريــب أول، للتميي مــن املمكــن اســتخدام اموعــات املهني
د التصــنيف املوحــويــوفر . خمتلــف فئــات اخلــدمات الــيت يقــدمها مواطنــون أجانــب 

ــدويل للمهــن  ــة أساســاً    ) ISCO-88 (ال   ســليماًالصــادر عــن منظمــة العمــل الدولي
ــة الدوليــة بــني إحصــاءات فئــات األشــخاص الطب      يعــيني األجانــب الــذين   للمقارن

    وميكـن اسـتخدام هـذا اإلطـار يف إجـراء           . تـاجر فيهـا   يشاركون يف تقدمي خدمات ي
 وميكن أن يتيح توافر معلومـات إحصـائية        ح .اًــ أيض ٤املفاوضات املتعلقة بالطريقة    

 وعلى سبيل املثال من آخر تعـداد        –عن العمالة يف كل الفئات أو يف فئات منتقاة          
 للمتفاوضـني فهـم أمهيتـها ومـن مث حتسـني            –اء للقـوى العاملـة      للسكان أو استقصـ   

ــر الوصــول إىل األســواق لفئــات وجمموعــات      ــز حتري ــز يف املفاوضــات وتعزي التركي
غـري أن األمـر   .  بالنسبة للتجارة الدوليـة يف اخلـدمات      األشخاص األكثر أمهية نسبياً   

اسية املدرجـة   ـــــ ة األس ـــ يد اموعـات املهن   ـــ د من العمل لتحدي   ــام مبزي ــيقتضي القي 
 أي  –أو اليت حيتمل أن تـدرج يف االلتزامـات يف اجلـوالت املقبلـة مـن املفاوضـات                   

د الــدويل للمهــن وفئــات نيف املوحــــــالت أمهيــة بــني فئــات التصــــإقامــة أكثــر الص
لوب ـــة مجع املعلومات الالزمة بأس    فيي كي  وتقص –جات  ـنيف املركزي للمنت  ـالتص

 .ءةموثوق وبكفا

 التصنيف حسب الصناعة
 قد يستلزم نقص املعلومات اإلحصائية عن توزيع العمالـة األجنبيـة وفقـاً             - ١٥

للمهنــة، اســتخدام بيانــات عــن العمالــة األجنبيــة علــى أســاس النشــاط االقتصــادي   
 من الدراسة ملسـألة كيفيـة    داًــويقتضي األمر مزي  . رةدـللوحدات املستوردة أو املص   

 ٣ضلى من نظام األمم املتحدة لتصنيف النشاط االقتصـادي، التنقـيح     االستفادة الفُ 
  ط .كأداة لتحقيق هذا القصد

________ 
 .١٩٩٠جنيف،   ز
، ISCO-88من أمثلة فئـات التصـنيف املركـزي للمنجـات الـيت تنـاظر التصـنيف                   ح

 واحملاسـبون  ،)CPC 861 و ISCO 242(انونيون واملشـمولة يف االلتزامـات، املهنيـــون القـ    
)ISCO 2411 و CPC 862(، واملهندســون ) جــزء مــنISCO 214 و CPC 8672(، 

 ٢٢٣ و ISCO 222( واألطبـاء  ،)CPC 8671 و ISCO 2141(واملهندسـون املعمـاريون   
a.o. و CPC 9312.( 

 .الدليلترد مناقشة هلذا أيضا يف   ط

 التصنيف حسب وضع العمالة
مقـدمي اخلـدمات    ”لقد أدرج عدد مـن أعضـاء منظمـة التجـارة العامليـة               - ١٦

 ضــمن التزامــام احملــددة مبقتضــى االتفــاق العــام بشــأن التجــارة يف        “نياملســتقلّ
مقدمي اخلـدمات   ”ولتحديد املواطنني األجانب باعتبارهم من      ). غاتس (اخلدمات
التصنيف  قد يشار إىل املعايري املطبقة يف نظام احلسابات القومية أو يف             ،“نياملستقلّ

 وحيدد عدداً   يفهذا التصنيف يصف مخس جمموعات كبرية       . الدويل لوضع العمالة  
واملعايري . ياق التجارة يف اخلدمات    يف س  من الفئات الفرعية قد يكون بعضها مهماً      

ــوع املخــاطر       ــذا التصــنيف هــي ن ــف جمموعــات ه  ،األساســية املســتخدمة يف تعري
ومن حيث  .  ونوع السلطة على املنشأة    ،والسلطة االقتصادية بني الشخص والعمل    

املبـدأ فهــذه املعـايري تطــابق املعـايري املســتخدمة يف نظـام احلســابات القوميـة بالنســبة      
 للمصدر سر املعيشية وفقاًاع اُألـنيف وحدات قط ـتخدم يف تص  ـاملناظر املس غري  ـللمت

ــراد   ــرة  (األساســي لإلي ــة لعــام     ١٥١ - ٤انظــر الفق ــام احلســابات القومي  مــن نظ
١٩٩٣.( 

 حركة األشخاص وإحصاءات جتارة الشركات 
 )فاتس(التابعة األجنبية يف اخلدمات 

منشــأة إمــا مملوكــة للبلــد  مــن املمكــن أن يكــون صــاحب العمــل املقــيم   - ١٧
) غاتس(وأغلبية االلتزامات احملددة يف االتفاق العام      . املضيف وإما مملوكة ألجانب   

 يف داخــــل الشــــركة، وخاصــــة يف الوظــــائف تشــــمل حركــــة األشــــخاص نقــــالً
ويف بعض احلاالت يشمل هذا املتخصصني الذين ميكن أن   . التنفيذية العليا /اإلدارية

 يتيح على أفضل وجه أن تـوفر    ك وإطار إحصاءات فاتس  . تتسع فئتهم يف املستقبل   
ومــن . املعلومــات ذات الصــلة بوجــه خــاص بااللتزامــات املقطوعــة يف هــذا اــال   

املــرجح أن تلقــى البيانــات عــن املــوظفني األجانــب كحصــة مــن جممــوع عــدد          
ا علــى تنفيــذ  ومــا يــرتبط بــذلك مــن تعويضــات، ضــوًء–األشــخاص املســتخدمني 

ــد . س وأثرهــا الفعلــي التزامــات غــات  ــد   كــثرياً وبصــورة خاصــة يفي أن يتيســر حتدي
املوظفني األجانب العاملني بعقود قصرية األجل أو حمـددة املـدة، ومـن كـان منـهم                 

وقـد يـوفر مقيـاس      . وع من أنواع العقود، كل على حدة      ـني بأي ن  ــعاملني حدودي 
ــاً  ــداًالتعويضــات تقريب ــة يف  معقــوالً جي ــة اخلــربة األجنبي  تقــدمي اخلــدمات إىل   ألمهي

االقتصــاد املضــيف، وال ســيما إذا كــان االهتمــام بــالتغيريات احلادثــة أكثــر منــه         
 ولتوافر املعلومات عن عمالة مقـدمي اخلـدمات األجانـب وفقـاً           . باملستويات العامة 

د الدويل للمهن أمهية خاصة يف املفاوضاتلفئات التصنيف املوح. 
ات مطلوبة لكل أنواع العمالة غري املقيمة، ومن حيث املبدأ فهذه املعلوم - ١٨

مبا فيها العمالة املومسية والعمالة ألجل قصري يف كل قطاعات اخلدمات وفق املقـرر             
 ٤ وال خيضــع وضــع اإلقامــة يف الطريقــة     ل ).غــاتس(يف تصــنيف االتفــاق العــام   

ومـع ذلـك فوضـع اإلقامـة ميكـن أن        ). غـاتس (للمفاوضات وهو خارج عن نطاق      
وميكـن اعتمـاد فهـم      . يف التفرقة بـني العمالـة غـري املقيمـة والعمالـة املؤقتـة             يستخدم  

 .مشترك على هذا األساس كما يف نظم التصنيف اإلحصائي األخرى

________ 
املـوظفني بعقـود    ”املوظفـون وميكـن متييـز       )  أ  (اموعات الفرعيـة اخلمـس هـي        ي

أعضـــاء )  د (العمـــال حلســـاب أنفســـهم؛ )  ج (املوظفـــون؛ ) ب (؛ مـــن بينـــهم“مســـتقرة
ــة سادســة هــي العمــال غــري   . عمــال األســر املســهمون )  هـــ (تعاونيــات املنــتجني؛  ومثــة فئ

 .املصنفني حسب الوضع
ر الــنص األساســي هلــذا لالطــالع علــى مزيــد مــن مناقشــة إحصــاءات فــاتس انظــ   ك
 .الدليل
 .انظر املرفق السادس  ل



٧٤ 
 

 حركة األشخاص والطبعة اخلامسة من 
 دليل ميزان املدفوعات

 تقــدم عــدة مقــاييس  م  أعــاله، فالطبعــة اخلامســة٧كمــا جــاء يف الفقــرة  - ١٩
وبالرغم من أن الطبعة اخلامسة توصـي بتجزئـة         . كة األشخاص الطبيعيني  تتعلق حبر 

هذه التجزئة اليت تقسم    (غري املقيمني يف اخلدمات حسب املكونات       /جتارة املقيمني 
 ات املـوظفني  ـــ تعويضة يف   ـــ ي بـأي جتزئ   ـي ال توصـ   ـفه) لـالدليرى يف هذا    ـرة أخ ـم

وتعريف اإلقامة من أجل . نشطة وفق مكونات اخلدمات أو األحتويالت العمالأو 
 ويف الطبعة اخلامسة ينشأ من      ١٩٩٣مجع البيانات يف نظام احلسابات القومية لعام        

ــني        ــد وب ضــرورة املمارســة اإلحصــائية املتســاوقة يف كــل اإلحصــاءات داخــل البل
كتوصــيات األمــم طــر اإلحصــائية الدوليــة،  طــر وغريهــا مــن األُ وهــذه اُأل. البلــدان

ــة املتحــدة بشــأن إح  ــاً ،١ التنقــيح ،صــاءات اهلجــرة الدولي ــة  واحــداً حتــدد عام  عتب
ومـع هـذا فـألن التزامـات     .  لألشـخاص الطبيعـيني واملؤسسـيني   “اإلقامـة ”لتحديـد  

 إىل املعـايري الـواردة يف القـوانني    غاتس اليت قطعتها عدد مـن البلـدان تسـتند عمومـاً          
ــة تســتق    ــة، فااللتزامــات واإلحصــاءات الوطني ــوائح الوطني يان عــادة مــن إطــار  والل

ونتيجة هلذا فعندما تتـوافر البيانـات اإلحصـائية مـن مصـادر إداريـة       . تعاريف واحد 
ــاً   ــاً  ي“غــاتس” لالتفــاق عــن حركــة األشــخاص وفق قــة  أن تكــون مواِفتوقــع غالب
 .لاللتزامات الوطنية املقطوعة

وال متيــز تــدفقات املــدفوعات املتصــلة بالعمــل، يف الطبعــة اخلامســة بــني     - ٢٠
. تعويضــات العــاملني يف أنشــطة منتجــة للخــدمات والعــاملني يف صــناعات أخــرى  

 بينمـا   للمـوظفني  تعويضاتوتسجل الطبعة اخلامسة حصائل غري املقيمني على أا         
ويضــم تعــويض املــوظفني . الســفرن إنفــاقهم يف االقتصــاد املضــيف يوضــع يف مكــو

 من املؤسسات التـابعني  –راد األجور واملرتبات وسائر التعويضات اليت يتلقاها األف    
 عـن العمـل الـذي    -هلا املقيمة يف اقتصادات غري االقتصاد الذي يقيم املوظـف فيـه    

 ضـمن الـدخل     تعويضات املـوظفني  ف  وتصن. يؤدى للمقيمني يف تلك االقتصادات    
. ٤يف الطبعة اخلامسة، ولكنها تعكس التجارة يف اخلـدمات ذات الصـلة بالطريقـة               

ــاس   ــذا القيـ ــل هـ ــة    ويقلـ ــلة بالطريقـ ــارة املتصـ ــة التجـ ــن قيمـ ــمل  ٤ مـ ــه ال يشـ   ألنـ
.  األشــخاص املســتخدمني لــدى أصــحاب عمــل مقــيمني يف االقتصــاد املضــيف  إالَّ

 يف اتفاق غاتس وقـد يفضـي   م عام واحد ليس رمسياً  وعالوة على هذا فتحديد معلَ    
 ولتعويضــات املــوظفني . إىل فــرط أو نقــص التقيــيم بالنســبة لاللتزامــات الوطنيــة     

 ألنشــطة اخلــدمات أمهيــة خاصــة يف احلصــول علــى تفاصــيل إضــافية  املقســمة وفقــاً
 .٤لإلحصاءات املتصلة بالطريقة 

واألفراد الذين يبقون يف اخلارج لعام أو أكثر، أو الـذين يزمعـون ذلـك،                 - ٢١
 ويف الطبعـة اخلامسـة مقـيمني يف       ١٩٩٣معتربون يف نظام احلسـابات القوميـة لعـام          

يب، ولذا فمكاسبهم ونفقام ال تسجل يف مـوازين املـدفوعات ألن            االقتصاد األجن 
حتــويالت  أمــا  ن .هــذه التــدفقات معــامالت حمليــة داخــل ذلــك االقتصــاد األجــنيب  

لـة مـن املهـاجرين الـذين      فهـي يف الطبعـة اخلامسـة سـلع وصـكوك ماليـة حمو             العمال
ــدة إىل مقــيمني يف االقتصــادات     ــون يف اقتصــادات جدي الــيت كــان  يعيشــون ويعمل

 .املهاجرون يقيمون فيها من قبل
 ٤ بوصفها معلومات عن الطريقة      حتويالت العمال ومن حيث املبدأ، تشري      - ٢٢

ــةللتجــــارة يف اخلــــدمات، إىل إيــــرادات    مكتســــبة يف االقتصــــادات اجلديــــدة  متبقيــ
. زيل نفقات ومدخرات املهـاجرين يف اقتصـادات موطنـهم اجلديـد           ـللمهاجرين بعد تن  

________ 
 .للدليلترد مناقشة هلذا املوضوع كذلك يف النص األساسي   م
ال تنطبق قاعدة العام الكامل على الطلبة واألطباء واملـوظفني العـاملني يف أمـاكن             ن

م حـىت   كرية الـذين يبقـون مقـيمني يف اقتصـادام األ          ـفارات والقواعد العس  ــحكومية كالس 
 .لو طالت إقامتهم يف اقتصاد آخر لعام أو أكثر

. ٤ تقلـل تقـدير قيمــة اخلـدمات املقدمـة بالطريقــة     حتــويالت العمـال عـىن فـإن   وـذا امل 
ولئن كانت التحويالت تسـجل حتـويالت املقـيمني بـاملعىن الـوارد يف الطبعـة اخلامسـة         

ألن االتفـاق  ) غـاتس (فهؤالء ليسوا بالضرورة مقيمني باملعىن الوارد يف االتفـاق العـام         
ف الوجـود املؤقـت، ومعظـم التزامـات البلـدان           ال يقدم مبـادئ توجيهيـة حمـددة لتعريـ         

غـري أن   . األعضاء تشري إىل اإلقامة لعدة سنوات بالنسبة لفئـات قليلـة مـن األشـخاص              
ــدفقات التجــارة املتصــلة        ــدير ت ــراط يف تق ــؤدي إىل إف ــيمني ي ــال املق إدراج كــل العم

  كتكملــة مفيــدة للمعلومــات الــيتحتــويالت العمــالومــع هــذا قــد تفيــد . ٤بالطريقــة 
 ولـيس   سـتخدم هـذا القيـاس بـديالً        عن ذلك قد ي    وفضالً. تعويضات املوظفني توفرها  

 على هـذا النحـو وإمنـا لتعـيني طريقـة اإلمـداد              ٤لتحديد التجارة ذات الصلة بالطريقة      
 .اليت يتبعها بلد معني لفائدة مقارنة

 معلومات أخرى ذات صلة
إىل اللـوائح املسـتخدمة     وقد أشار بعـض أعضـاء منظمـة التجـارة العامليـة              - ٢٣

حىت وإن ) غاتس(ملنح تصاريح العمل يف جداول االلتزامات مبوجب االتفاق العام 
كانــت األعــداد احملــددة مــن تصــاريح العمــل مل ختضــع ملفاوضــات جتاريــة متعــددة   

ـــاألطــراف ومــن مث تكــون إحص  ـــ ــواع تصــاريح العمــل املمنوحــة   ـاءات أع داد وأن
ــاً ــارية حاليـ ــدة  (والسـ ــة مثـــحســـب املـ ــبرية للمفاوضـــني  ) الًـواملهنـ ــة كـ ذات أمهيـ

 .التجاريني
٢٤ -           م ظُوقد تستطيع بعض البلدان احلصول على املعلومات ذات الصلة من ن

     ـا       ظُالضمان االجتماعي اليت تديرها احلكومات ونم التأمني الصحي الوطنية، مع أ
 إحصــاءات  روقــد تــوفّ . ال تشــمل عــادة األجانــب املقــيمني الناشــطني اقتصــادياً     

الوصول واملغادرة اليت تراقبها سلطات اهلجرة أو السياحة معلومات عـن املـواطنني             
هم، ومـدة إقامتـهم، والغـرض مـن الزيـارة،          ـوجهتـ /ئهمـــ ما يتعلـق مبنش   ـب في ـاألجان

 .وما إىل ذلك

  تعداد السكان واستقصاءات
 املعيشيةاُألسر 

 فائدة حمدودة يف احلصول فائدة اإلحصاءات املستمدة من تعداد السكان - ٢٥
 وال تتـوافر  ، ألا تصـدر علـى فتـرات متباعـدة    ،٤على املعلومات املتصلة بالطريقة     

 فال جتدي يف رصـد التطـورات اجلاريـة أو األخـرية فيمـا يتعلـق                 ، متأخرة النتائج إالَّ 
لفتــرات حمــدودة ) أو غــري املتواجــدين(بوجــود عمــال أجانــب وخاصــة املتواجــدين 

املعيشــية يف  اُألســر علــى هــذا يكــون تعــداد الســكان واستقصــاءاتوعــالوة . فقــط
أحيـان كــثرية كالمهــا قاصـرين علــى الســكان املقـيمني، ولــذا ال يشــمالن الزائــرين    

 .ألجل قصري، من املستخدمني يف التجارة يف اخلدمات

 عناصر حركة األشخاص املتصلة بالتجارة 
 يف توصيات األمم املتحدة 

 بشأن اإلحصاءات
ال يوجد نظام إحصائي قائم يشمل الوجود املؤقـت ألشـخاص طبيعـيني              - ٢٦

 لتصـنيف فئـات اهلجـرة        س وإطـار األمـم املتحـدة     . يف اخلارج من املنظـور التجـاري      
الدولية يشري إىل فئـات املهـاجرين وغـري املهـاجرين الـدوليني، وقـد يكـون بعضـهم                   

 أي – حالـة مقيـدة      يف غاتس لو كانت فترة اإلقامـة يف كـل          ٤على صلة بالطريقة    
ويـرد فيمـا يلـي بيـان جلـزء مـن       . إقامة غري دائمة وتتصل بتقدمي منتجـات خـدمات       

 .ذلك اإلطار

________ 
 .١توصيات بشأن إحصاءات اهلجرة الدولية، التنقيح األمم املتحدة،   س
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 فئات غري املهاجرين
هم األجانب احلاصـلون علـى إذن بالعمـل         : العمال احلدوديون األجانب   - ٢٧

 على أساس مستمر يف البلد املتلقي شريطة أن يغادروا ذلـك البلـد لفتـرات منتظمـة        
 ). أو أسبوعياًيومياً(وقصرية 

 هـم األجانـب املسـموح هلـم بالـدخول      ):من اخلارج إىل البلـد   (الزائرون   - ٢٨
إلقامة قصرية ألغراض قضاء وقت فراغ أو للترفيـه أو لقضـاء العطـالت؛ أو زيـارة            
األصدقاء واألقارب؛ أو األعمال التجاريـة أو األنشـطة املهنيـة دون احلصـول علـى                

 .د املتلقي؛ أو للمعاجلة الصحية واحلج الديينأجر داخل البل
هــم األجانــب الــذين يقومــون بزيــارات  : املســافرون األجانــب لألعمــال - ٢٩

 مــن قصــرية تتعلــق باألعمــال التجاريــة أو األنشــطة املهنيــة وال يتلقــون عليهــا أجــراً 
 . شهرا١٢ًداخل بلد الوصول، ممن تكون إقامتهم مقيدة وال جيوز أن تتجاوز 

 انب الذين يسمح هلم بالدخول للعملاألج
هـم األشـخاص الـذين يسـمح هلـم بالـدخول يف بلـد               : العمال املهاجرون  - ٣٠

. غري بلدهم لغرض معلن هو ممارسة نشاط اقتصادي بأجر من داخل البلـد املتلقـي              
العمــال )  أ : (ومتيــز بعــض البلــدان بــني عــدة فئــات مــن العمــال املهــاجرين تشــمل

اريع، ـــ العمـال املـرتبطني مبش   )  ج (وال بعقـود،    ـالعمـ ) ب(وين،  ميني املهـاجر  ـاملوس
 .العمال املؤقتني املهاجرين)  د (و

هــم األجانــب : املهــاجرون الــذين هلــم احلــق يف حريــة اإلقامــة والتنقــل  - ٣١
الذين هلم حق الدخول واإلقامـة والعمـل يف أراضـي دولـة غـري دولتـهم مبقتضـى                   

 .لتهم والدولة اليت يدخلوااق أو معاهدة مربمة بني دوـاتف
 باإلقامـة لفتـرة     هم األجانـب الـذين مينحـون إذنـاً        : املهاجرون لالستيطان  - ٣٢

 علــى ممارســتهم ألي اًبــعون ألي قيــود تقريطويلــة أو غــري حمــددة، والــذين ال خيضــ
 :نشاط اقتصادي

هم األجانـب الـذين ينتقلـون لإلقامـة ألجـل           : على أساس العمل   ) أ (
هالم وآفــاق مســتقبلهم يف ســوق العمــل يف البلــد املتلقــي  طويــل بســبب مــؤ

سمح هلم صراحة بالدخول ملمارسة نشاط اقتصادي معنيولكن ال ي. 
منحـون  هـم األجانـب الـذين ي      : أصحاب املشاريع واملسـتثمرون    )ب(

 أدىن داًـتثمروا حـ  ـــ ريطة أن يس  ـــ ا ش ـل يف بلـد مـ     ـــ تيطان ألجـل طوي   ــحق االس 
 .أو أن ينشئوا أنشطة إنتاجية يف البلد املتلقيمن مبلغ من املال 

  ‘غاتس’عناصر التزامات االتفاق العام 
 ٤بشأن الطريقة 

 ليسـت حصـرية بـل تـبني أنـواع           ،١ –األمثلة املسرودة يف اإلطـار ألـف         - ٣٣
، يف جــداول التزاماــا ٤االلتزامــات الــيت قطعتــها بلــدان منتقــاة يف إطــار الطريقــة   

 ).غاتس(فاق العام بشأن التجارة يف اخلدمات الوطنية مبوجب االت
 

 ) غاتس(أمثلة ألنواع االلتزامات مبوجب االتفاق العام  ١ –اإلطار ألف 
 ٤يف الطريقة 

 :فئات األشخاص
 :اإلقامة املؤقتة لشخص طبيعي يندرج يف إحدى الفئات التالية

 النقل داخل الشركة : ١املثال 
 .أن حيصل كبار املوظفني واملوظفون املتخصصون على إقامة يف البلد ألفلكل األغراض القانونية، جيب 

 :وكبار املوظفني هم التنفيذيون الذين خيضعون لإلشراف املباشر من جملس مديري املؤسسة املنشأة يف البلد ألف، والذين
 يوجهون إدارة املنظمة أو إحدى إداراا أو أقسامها الفرعية؛ •
  اإلشرافيني أو املهنيني أو اإلداريني اآلخرين ويراقبون أعماهلم؛يشرفون على املوظفني •
• م أو اختـاذ                   لون شخصياً خيوـاء خـدمام، أو التوصـية بتعيينـهم وإاء خـدماتعيني املوظفني اآلخرين وإ 

 .إجراءات أخرى جتاههم

تغناء عنـهم يف تقـدمي اخلـدمات بسـبب معرفتـهم      املوظفون املتخصصون هم ذوو الكفاءات العالية الذين ال ميكن االسـ   : ٢املثال 
 :املهنية، أو

 احلاصلون على مؤهالت لنوع معني من العمل أو النشاط يتطلب دراية تقنية متخصصة؛ •
 املتمتعون مبعرفة خدمات املنظمة ومعدات البحث أو تقنياته أو إدارته؛ •
 .عدم توافر هؤالء املوظفني املتخصصني يف البلد ألف •

ويكون املوظف الـذي يسـمح لـه       .  ميكن متديدها لعامني آخرين    ، لفترة عامني  ،قدمي اخلدمات بالدخول املؤقت   ويسمح مل 
 . ألحكام قوانني العمل والضمان االجتماعي النافذةبالدخول ذا الشرط خاضعاً

 الزوار لألعمال التجارية : ٣املثال 
 ودون إجـراء بيـع مباشـر إىل      ،ى أجـر مـن داخـل البلـد ألـف           دون احلصول علـ    ،الشخص الطبيعي الذي يقيم يف البلد ألف      

 أو إبــرام عقــود أعمــال تشــمل املفاوضــات لبيــع ، أو تقــدمي خــدمات ألغــراض املشــاركة يف اجتماعــات لرجــال األعمــال ،اجلمهــور
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 أشهر ٦لفترة امة ويكون الدخول واإلق . أو أنشطة أخرى مماثلة، مبا يف ذلك اإلعداد إلنشاء وجود جتاري يف البلد ألف             /خدمات و 
 . شهرا١٢ًوحبد أقصى 

 نوع صاحب العمل
جيوز أن يعمل التقنيون املتخصصون األجانب واملهنيون ذوو الكفاءات العالية مبوجب عقود مؤقتة مع كيانـات قانونيـة                   :١املثال 

 .منشأة يف البلد ألف، سواء برأس مال وطين أو أجنيب
تقدمي اخلدمات على أساس مؤقت بصفة موظفني لدى شـخص معنـوي لـيس لـه وجـود                يعمل األشخاص الطبيعيون يف      :٢املثال 

 .جتاري يف البلد ألف

 فئات املهن
 أمثلة

 اخلدمات القانونية اليت يقدمها حمام أو رجل قانون؛ •
 خدمات احملاسبة ومراجعة احلسابات ومسك الدفاتر اليت يقدمها حماسب؛ •
 مراجعو احلسابات؛ •
 وأطباء األسنان؛األطباء البشريون  •
 عارضو وعارضات األزياء وطهاة األطعمة اخلاصة؛ •
 اخلدمات الضريبية اليت يقدمها حماسب ضرائب؛ •
 املستشار القانوين األجنيب؛ •
 خمططو املدن؛ •
 كبار املتخصصني يف احلواسيب؛ •
 العاملون باحلواسيب؛ •
 حمللو النظم؛ •
 املربجمون؛ •
 حمللو الربامج احلاسوبية؛ •
 ون امليدانيون؛املهندس •
 .مديرو الرحالت •

 عدد التراخيص، املمنوحة سنوياً

عارضـي وعارضـات األزيـاء املتميـزين     )  أ : ( على مستوى العامل يف مهـن تتـألف مـن    شخص سنويا٦٥ً ٠٠٠ما يصل إىل    : مثال
العملـي موعـة معـارف عاليـة         التطبيق النظري و   ‘١’ :العاملني يف إعداد األطعمة اخلاصة اليت تتطلب      ) ب(بالثقة والقدرة؛   

. كحـد أدىن لـدخول املهنـة يف البلـد ألـف     ) أو مـا يعادهلـا  ( احلصول على درجة جامعية يف جمـال التخصـص   ‘٢’التخصص؛  
 . بثالثة أعوامحمدوداًويكون دخول األشخاص املذكورين يف هذا الفرع 
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 املدفوعات ميزان خلدماتالتصنيف املوسع  –املرفق الثاين 
وينسـب هـذه املكونـات إىل مكونـات     ) عالتصـنيف املوسـ  (املـدفوعات   ميـزان  خلـدمات  املوسع   هذا املرفق مكونات التصنيف    حيدد

وبالنسـبة  . الطبعة اخلامسة، والتصنيف املشترك بني منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، واملكتب اإلحصائي للجماعات األوروبيـة               
  :لكل مكون فإن

 ن قياسي يف الطبعة اخلامسة؛مكو املكون  يف العمود األول تشري إىل أنXمة الــــع 
 بند تكميلي يف الطبعة اخلامسة؛ املكون يف العمود الثاين تشري إىل أن Xوعالمة  
 بند تذكريي يف الطبعة اخلامسة؛ املكون  يف العمود الثالث تشري إىل أنXوعالمة  
 نات التصنيف املشترك؛أحد مكو املكون ىل أن يف العمود الرابع تشري إXوعالمة  
 .نات ميزان املدفوعاتلإلبالغ عن مكو دولياً العـــدد ذو اخلانات الثالث يف العمـــود اخلامس حيدد الرمز املقبول 
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 املدفوعات ميزان خلدمات املوسع التصنيف

ات ناملكو
 القياسية 
يف الطبعة 
 اخلامسة

 البنود 
التكميلية 

الطبعة يف 
 اخلامسة

البنود 
التذكريية 
يف الطبعة 
 اخلامسة

 
نات مكو

التصنيف 
 املشترك

 
 الرموز 

املتفق عليها 
 دولياً

      املكونات
 ٢٠٥ X   X النقل – ١

 ٢٠٦ X   X النقل البحري ١ – ١ 
 ٢٠٧ X   X الركاب ١ – ١ – ١ 
 ٢٠٨ X   X البضائع ٢ – ١ – ١ 
 ٢٠٩ X   X غري ذلك ٣ – ١ – ١ 

 ٢١٠ X   X النقل اجلوي ٢ – ١ 
 ٢١١ X   X الركاب ١ – ٢ – ١ 
 ٢١٢ X   X البضائع ٢ – ٢ – ١ 
 ٢١٣ X   X غري ذلك ٣ – ٢ – ١ 

 ٢١٤ X   X  النقل األخرىوسائل ٣ – ١ 
 ٢١٥ X   X الركاب ١ – ٣ – ١ 
 ٢١٦ X   X البضائع ٢ – ٣ – ١ 
 ٢١٧ X   X غري ذلك ٣ – ٣ – ١ 

      لطرق النقل األخرى املوسع نيفالتص 
 ٢١٨ X    النقل الفضائي ٤ – ١ 
 ٢١٩ X    النقل بالسكك احلديدية ٥ – ١ 

 ٢٢٠ X    الركاب ١ – ٥ – ١ 
 ٢٢١ X    البضائع ٢ – ٥ – ١ 
 ٢٢٢ X    غري ذلك ٣ – ٥ – ١ 

 ٢٢٣ X    النقل الربي ٦ – ١ 
 ٢٢٤ X    الركاب ١ – ٦ – ١ 
 ٢٢٥ X    البضائع ٢ – ٦ – ١ 
 ٢٢٦ X    غري ذلك ٣ – ٦ – ١ 

 ٢٢٧ X     املائية الداخليةاملمراتعرب النقل  ٧ – ١ 
 ٢٢٨ X    الركاب ١ – ٧ – ١ 
 ٢٢٩ X    البضائع ٢ – ٧ – ١ 
 ٢٣٠ X    غري ذلك ٣ – ٧ – ١ 

 ٢٣١ X     األنابيب ونقل الطاقة الكهربائيةعرب خطوطالنقل  ٨ – ١ 
 ٢٣٢ X     األخرىواملعاونةخدمات النقل الداعمة  ٩ – ١ 

 ٢٣٦ X   X السفر – ٢
 ٢٣٧ X   X لألعمالالسفر  ١ – ٢ 

 ٢٣٨ X    نفقات العمال املومسيني واحلدودين ١ – ١ – ٢ 
 ٢٣٩ X    غري ذلك ٢ – ١ – ٢ 

 ٢٤٠ X   X السفر ألغراض شخصية ٢ – ٢ 
 ٢٤١ X  X  حة بالصاملتعلقةالنفقات  ١ – ٢ – ٢ 
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 املدفوعات ميزان خلدمات املوسع التصنيف

نات املكو
 القياسية 
يف الطبعة 
 اخلامسة

 البنود 
التكميلية 
يف الطبعة 
 اخلامسة

البنود 
التذكريية 
يف الطبعة 
 اخلامسة

 
نات مكو

التصنيف 
 املشترك

 
 الرموز 

املتفق عليها 
 دولياً

 ٢٤٢ X  X  ليم بالتعاملتعلقةالنفقات  ٢ – ٢ – ٢ 
 ٢٤٣ X  X  غري ذلك ٣ – ٢ – ٢ 

 ٢٤٥ X   X خدمات االتصاالت – ٣
 ٢٤٦ X    خدمات الربيد والسعاة ١ – ٣ 
 ٢٤٧ X    خدمات االتصاالت ٢ – ٣ 

 ٢٤٩ X   X خدمات التشييد – ٤
 ٢٥٠ X    التشييد يف اخلارج ١ – ٤ 
 ٢٥١ X    التشييد يف اقتصاد التجميع ٢ – ٤ 

 ٢٥٣ X   X خدمات التأمني – ٥
 ٢٥٤ X    ديةعاقالتأمني على احلياة ومتويل املعاشات الت ١ – ٥ 
 ٢٥٥ X    البضائعالتأمني على  ٢ – ٥ 
 ٢٥٦ X     أخرىة مباشراتتأمين ٣ – ٥ 
 ٢٥٧ X    إعادة التأمني ٤ – ٥ 
 ٢٥٨ X    اخلدمات املعاونة ٥ – ٥ 

 ٢٦٠ X   X اخلدمات املالية – ٦
 ٢٦٢ X   X خدمات احلواسيب واملعلومات – ٧

 ٢٦٣ X    خدمات احلواسيب ١ – ٧ 
 ٢٦٤ X    خدمات املعلومات ٢ – ٧ 

 ٨٨٩     اءخدمات وكاالت األنب ١ – ٢ – ٧ 
 ٨٩٠     خدمات تقدمي املعلومات األخرى ٢ – ٢ – ٧ 

 ٢٦٦ X   X  ورسوم التراخيصالرسوم الضريبية – ٨
 ٨٩١      واحلقوق املماثلةتيازاتاالم ١ – ٨ 
 ٨٩٢      ورسوم التراخيص األخرىالرسوم الضريبية ٢ – ٨ 

 ٢٦٨ X   X خدمات األعمال األخرى – ٩
 ٢٦٩ X   X الترويج واخلدمات األخرى املتصلة بالتجارة ١ – ٩ 

 ٢٧٠ X    الترويج ١ – ١ – ٩ 
 ٢٧١ X    اخلدمات األخرى املتعلقة بالتجارة ٢ – ١ – ٩ 

 ٢٧٢ X   X التأجري التشغيليخدمات  ٢ – ٩ 
 ٢٧٣ X   X  باألعمالومتعلقة مهنية وتقنية ،خدمات متنوعة ٣ – ٩ 

ــ ١ – ٣ – ٩  ــة والدمات اخلـ ــبية وااحملقانونيـ ــارالاسـ  اتستشـ
 عامةالعالقات الدارية واإل

 X  X ٢٧٤ 

 ٢٧٥ X    قانونيةالدمات اخل ١ – ١ – ٣ – ٩ 
 ،اســـــــــبيةاحملدمات اخلـــــــــ ٢ – ١ – ٣ – ٩ 

ــة  ــاباتاحلومراجعـــــ  ،ســـــ
 ،دفاترالــــــــــــومســــــــــــك 

 ضريبيةالستشارات الوا

   X ٢٧٦ 
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 املدفوعات ميزان خلدمات املوسع التصنيف

نات املكو
 القياسية 
يف الطبعة 
 اخلامسة

 البنود 
التكميلية 
يف الطبعة 
 اخلامسة

البنود 
التذكريية 
يف الطبعة 
 اخلامسة

 
نات مكو

التصنيف 
 املشترك

 
 الرموز 

املتفق عليها 
 دولياً

ــدمات االا ٣ – ١ – ٣ – ٩  ـــارخلــ  يةستشــــــ
ـــال واإلدارة ل ألعمـــــــــــــــــ

 والعالقات العامة

   X ٢٧٧ 

اإلعــالن وحبــوث الســوق واســتطالعات الــرأي   ٢ – ٣ – ٩ 
 العام

 X  X ٢٧٨ 

 ٢٧٩ X  X  البحث والتطوير ٣ – ٣ – ٩ 
اريـــة واهلندســـية وغريهـــا مـــن    اخلـــدمات املعم ٤ – ٣ – ٩ 

 التقنيةاخلدمات 
 X  X ٢٨٠ 

خدمات التشعيل  اخلدمات الزراعية والتعدينية و    ٥ – ٣ – ٩ 
 املوقعية

 X  X ٢٨١ 

معاجلــــة النفايــــات وإزالــــة  ١ – ٥ – ٣ – ٩ 
 التلوث

   X ٢٨٢ 

ــة  ٢ – ٥ – ٣ – ٩  اخلــــــــــدمات الزراعيــــــــ
خـــــــدمات  ووالتعدينيـــــــة

 التشعيل املوقعية األخرى

   X ٢٨٣ 

 ٢٨٤ X  X   األخرىخدمات األعمال ٦ – ٣ – ٩ 
ــات ذات   ٧ – ٣ – ٩  ــدمات بـــني املؤسسـ ــةاخلـ ــري القرابـ  غـ

  يف موضع آخراملدرجة
   X ٢٨٥ 

 ٢٨٧ X   X اخلدمات الشخصية والثقافية والترفيهية – ١٠
 ٢٨٨   X   Xايتعلقاخلدمات السمعية البصرية وما  ١ – ١٠ 
 ٢٨٩ X   X األخرى الشخصية والثقافية والترفيهيةاخلدمات  ٢ – ١٠ 

 ٨٩٥     اخلدمات التعليمية ١ – ٢ – ١٠ 
 ٨٩٦     اخلدمات الصحية ٢ – ٢ – ١٠ 
 ٨٩٧      ذلكغري ٣ – ٢ – ١٠ 

 ٢٩١ X   X يف موضع آخر املدرجةاخلدمات احلكومية غري  – ١١
 ٢٩٢ X    السفارات والقنصليات ١ – ١١ 
 ٢٩٣ X    وحدات والوكاالت العسكريةال ٢ – ١١ 
 ٢٩٤ X    اخلدمات احلكومية األخرى ٣ – ١١ 

 
 

 
 
 

 البنود التذكريية

نات املكو
القياسية يف 

 الطبعة 
 اخلامسة

 البنود 
التكميلية 
يف الطبعة 
 اخلامسة

البنود 
التذكريية 
يف الطبعة 
 اخلامسة

 
نات مكو

التصنيف 
 املشترك

 
 الرموز 
 املتفق عليها
 دوليا

 ٩٥٠ X    شحن املشتريات مقوماً على أساس املعاملة – ١
 ٩٥١ X    النقل البحري ١ – ١ 
 ٩٥٢ X    النقل اجلوي ٢ – ١ 
 ٨٥٨ X    النقل بطرق أخرى ٣ – ١ 
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 البنود التذكريية

نات املكو
القياسية يف 

 الطبعة 
 اخلامسة

 البنود 
التكميلية 
يف الطبعة 
 اخلامسة

البنود 
التذكريية 
يف الطبعة 
 اخلامسة

 
نات مكو

التصنيف 
 املشترك

 
 الرموز 

املتفق عليها 
 دوليا

 ٨٦٢     النقل الفضائي ٤ – ١ 
 ٨٦٣     النقل بالسكك احلديدية ٥ – ١ 
 ٩٥٣ X    النقل الربي ٦ – ١ 
 ٨٦٥     النقل عرب املمرات املائية الداخلية ٧ – ١ 
 ٨٦٨     نابيبالنقل عرب خطوط األ ٨ – ١ 

      السفر – ٢
 ٩٥٦     اإلنفاق على السلع ١ – ٢ 
 ٩٥٧ X    على خدمات تقدمي الطعام والشراباإلنفاق على اإلقامة و ٢ – ٢ 
 ٨٧١     مجيع نفقات السفر األخرى ٣ – ٢ 

 ٩٦٠ X X   األقساط اإلمجالية للتأمني – ٣
 ٩٧٢     ياةالتأمني على احل – األقساط اإلمجالية ١ – ٣ 
 ٩٧٤     التأمني على النقل –األقساط اإلمجالية  ٢ – ٣ 
 ٩٧٦      التأمينات املباشرة األخرى–األقساط اإلمجالية  ٣ – ٣ 

 ٩٦١ X X   مجلة املطالبات التأمينية – ٤
 ٩٧٣     التأمني على احلياة –مجلة املطالبات  ١ – ٤ 
 ٩٧٥     البضائعى التأمني عل –مجلة املطالبات  ٢ – ٤ 
 ٩٧٧     التأمينات املباشرة األخرى –مجلة املطالبات  ٣ – ٤ 

 ٨٨٧     ملالية املقيسة بصورة غري مباشرةخدمات الوساطة ا – ٥
ــة املقيســة       – ٦ ــا فيهــا خــدمات الوســاطة املالي ــة األخــرى مب اخلــدمات املالي

 بصورة غري مباشرة
    ٨٨٨ 

 ٩٦٢ X    رويجالتدفقات اإلمجالية للت – ٧
 ٨٩٤     )( املعامالت السمعية البصرية – ٨
 

________ 
يتكون هذا البند من جمموعة من اخلدمات واملعامالت األخرى املتعلقة باألنشطة السمعية البصرية، مبا يف ذلك اخلدمات اليت قد تكون مدرجة إما يف اخلدمات السمعية البصرية                 

 كـالرباءات وحقـوق الطبـع والنشـر والعالمـات التجاريـة واحلقـوق             ، تتعلق باألنشطة السمعية البصرية    ، وكذلك حيازة أصول غري مالية وغري منتجة       ،تراخيص ورسوم ال  الرسوم الضريبية أو  
 .املقصورة والتصرف يف تلك األصول
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  ، التصنيف املركزي للمنتجات–ع التصنيف املوس –املرفق الثالث 
 GNS/W/120ناظرة للقائمة  اجلداول امل– ٠ – ١اإلصدار 

ح هــذا املرفــق اجلــداول املتنــاظرة لتصــنيفني دولــيني رئيســيني مهــا،   يوضــ - ١
 والتصـنيف املركـزي للمنتجـات   الـدليل  يف هـذا  هع كما جاء وصف  التصنيف املوس ، 

وعــالوة علــى هــذا مثــة صــلة واردة بالتصــنيف املــبني يف القائمــة . ٠ - ١اإلصــدار 
GNS/W/120 .ــةومثــة جــدوالن ــاره يــبني األول التصــنيف املوســ :  للمقابل ع باعتب
ومن مث بالقائمة ،٠ – ١ اإلصدار ، مع صالته بالتصنيف املركزييلالتصنيف األو 

GNS/W/120 ؛ يف حــني يــبني الثــاين القائمــةGNS/W/120 باعتبارهــا التصــنيف 
األوا بالتصنيف املوس٠ - ١ع عرب التصنيف املركزي، اإلصدار يل مع صال. 
ــاظر وارد يف هــذا    - ٢ ــدليلوأول هــذين اجلــدولني للتن ــة حتديــد مكو ال نــات  بغي

ع بصـورة أدق، مـن خـالل        املـدفوعات املوصـى ـا يف التصـنيف املوسـ           ميزان   خدمات
املبينــة يف . ٠ - ١أوصــافها التفصــيلية املســتخدمة يف التصــنيف املركــزي، اإلصــدار      

  .٠ - ١نيف املركــزي، اإلصــدار االتفــاق غــاتس عــن طريــق الــربط املشــترك بالتصــ
 معرفـة تصـنيف البنـود    GNS/W/120تخدمي القائمة ـاين ملس ــح إدراج اجلدول الث   ـويتي

 .“إحصائياً” املختلفة من القائمة تصنيفاً
٣ -      ٠ – ١ع والتصنيف املركزي، اإلصـدار      وملا كان لكل من التصنيف املوس، 

د وردت اإلشـارة غـري واردة يف موضـع           تغطية خمتلفة قليالً فق    GNS/W/120والقائمة  
ومن أمثلة ذلك إصالح . آخر لتبني أن خدمة معينة غري داخلة يف نطاق ذلك التصنيف     

 ولكنه غـري وارد عمومـاً يف        ،٠ – ١اآلالت، املشمول يف التصنيف املركزي لإلصدار       
 ع، واخلدمات احلكومية غـري املشـمولة عـادة يف القائمـة             التصنيف املوسGNS/W/120 
________ 

ع والقائمــة لـدى شــعبة األمــم املتحــدة لإلحصــاء جــدول تنــاظر بــني التصــنيف املوســ  
GNS/W/120         ٠ – ١  والتصنيف املركزي املؤقت للمنتجات والتصنيف املركـزي، اإلصـدار، 

، وقـد تفيـد هـذه       http://unstats.un.org/unsd/classوهو متاح علـى اإلنترنـت علـى العنـوان           
 .التناظرات يف الرصد اإلحصائي التفاقات التجارة يف اخلدمات

وال ميكـن  . عـنيف املوســ والتص،٠ – ١ولكنها واردة يف التصنيف املركزي، اإلصدار   
ع، جزئيــاً أو إطالقــاً، بالتصــنيف املركــزي، تنــاظر عــدد مــن مكونــات التصــنيف املوســ 

 ٣؛ فهي واردة يف حواشي املرفق ومشـروحة بشـكل أوىف يف الفصـل               ٠ - ١اإلصدار  
 .الدليلمن هذا 

أمــام ) ( فــإن وضــع العالمــة النجميــة ،١ –  ثالثــاً– ويف اجلــدول ألــف - ٤
   ن مــن رمــز للتصــنيف املركــزي يشــري إمــا إىل أن الرمــز خمصــص ألكثــر مــن مكــو

ــمكوا مــن الرمــز يف التصــنيف املركــزي غــري  وإمــا أن جــزًء،عنــات التصــنيف املوس
ــ  مشــمول يف مكوــات التصــنيف املوس ــة احملــددة وهــي اإلصــالحات   . عن ويف احلال

 بينـــهما يف رمـــوز التصـــنيف اًـنيف املركـــزي جيمـــع عمومــــــــيانة فـــإن التصـوالصـــ
          ع املركزي؛ ومع ذلك فخدمات اإلصالح مستبعدة يف معظمها من التصنيف املوس

 .وإن كانت خدمات الصيانة مشمولة
) ( فإن وضع العالمـة النجميـة        ،٢ –  ثالثاً –وباملثل ففي اجلدول ألف      - ٥

 املركـزي يشـري إمـا إىل أن الرمـز خمصـص ألكثـر مـن                 أمام رمز من رموز التصنيف    
 مـن الرمـز يف التصـنيف املركـزي          ا وإما أن جزءً   ،GNS/W/120مكون يف القائمة    

ن القائمة غري مشمول يف مكوGNS/W/120. 
 أكثــر جتزئــة مــن التصــنيف  GNS/W/120والتصــنيف املوســع والقائمــة  - ٦

مـة بشـكل حمـدد    أعاله ليست معلّ  املركزي؛ وعلى هذا فالصالت اجلزئية املوصوفة       
  ع أو مكونات القائمـة      ملكونات التصنيف املوسGNS/W/120،      ألن هـذا اإلجـراء 
ينطبق على معظم مكوع أو القائمةنات التصنيف املوس. 

ويعتزم صندوق النقد الـدويل وشـعبة األمـم املتحـدة اإلحصـائية مواصـلة                - ٧
وســيلة إىل كع والتصــنيف املركــزي العمــل يف زيــادة التقــارب بــني التصــنيف املوســ

ع عن اخلدمات اليت تنـتج حمليـاً مـع اخلـدمات     اءات اليت جتم  ـني مواءمة اإلحص  ــحتس
ا دولياًاليت يتفاوض عليها وي تاجر. 



 

 ١ –  ثالثاً– ألف –اجلدول 

 تناظر 
خلدمات ميزان املدفوعاتع التصنيف املوس –  

  – ٠ – ١ اإلصدار ،التصنيف املركزي للمنتجات
 GNS/W/120القائمة 

 
 



٨٤ 

  -املدفوعات  ميزان ع خلدمات املوسالتصنيفتناظر  - ١ -  ثالثاً- ألف -اجلدول 
 GNS/W/120القائمة  - ٠ - ١التصنيف املركزي للمنتجات، اإلصدار 

ع خلدمات ميزان املدفوعاتالتصنيف املوس 
 GNS/W/120 القائمة ٠ – ١التصنيف املركزي للمنتجات، اإلصدار  
 

  نقل وسائل: ٢١٤ و   ،النقل اجلوي : ٢١٠ و   ،النقل البحري : ٢٠٦ املكونات   خدمات النقل تشمل   خدمات النقل ٢٠٥
 أخرى

 
، النقـل البحـري  : ٢٠٨ و ،الركـاب ، النقـل البحـري  : ٢٠٧الفرعيـة   املكونـات  النقل البحـري  يشمل   النقل البحري ٢٠٦

 غري ذلك، النقل البحري: ٢٠٩ و ،البضائع
 

 النقل البحري، الركاب ٢٠٧
 
ــائي الســـاحلي وعـــرب   ٦٥١١١  خـــدمات النقـــل املـ

 احمليطات للركاب باملعديات
خدمات النقل  - ألف خدمات النقل -١١

 البحري
 نقل الركاب ) أ (

اخلدمات األخرى للنقـل املـائي السـاحلي         ٦٥١١٩ 
 وعرب احمليطات للركاب

خدمات النقل  -ألف  خدمات النقل -١١
 البحري

 نقل الركاب ) أ (

فينة الســــاحلية خــــدمات اســــتئجار الســــ ٦٥١٣٠ 
ليهاوالبحرية مبشغ 

خدمات النقل  -ألف  خدمات النقل -١١
 البحري

بطواقمها استئجار السفينة ) ج (

 
 النقل البحري، البضائع ٢٠٨

 
ــائي الســـاحلي وعـــرب   ٦٥١٢١  خـــدمات النقـــل املـ

 احمليطات للبضائع يف سفن التربيد
خدمات النقل  -ألف  مات النقلخد -١١

 البحري
 نقل البضائع )ب(

ــائي الســـاحلي وعـــرب   ٦٥١٢٢  خـــدمات النقـــل املـ
 احمليطات للبضائع يف سفن صهرجيية

خدمات النقل  -ألف  خدمات النقل -١١
 البحري

 نقل البضائع )ب(

ــائي الســـاحلي وعـــرب   ٦٥١٢٣  خـــدمات النقـــل املـ
احمليطــات للبضــائع يف حاويــات يف ســفن  

 حاوياتلل

خدمات النقل  -ألف  خدمات النقل -١١
 البحري

 نقل البضائع )ب(

اخلدمات األخرى للنقـل املـائي السـاحلي         ٦٥١٢٩ 
 وعرب احمليطات للبضائع

خدمات النقل  -ألف  خدمات النقل -١١
 البحري

 نقل البضائع )ب(

ــاحلية    ٦٥١٣٠  ــفن الســ ــتئجار الســ ــدمات اســ خــ
ليهاوالبحرية مبشغ 

خدمات النقل  -ألف  نقلخدمات ال -١١
 البحري

 بطواقمها استئجار السفن ) ج (

 
 النقل البحري، غري ذلك ٢٠٩

 
خــدمات القطــر والــدفع بالســفن يف امليــاه  ٦٥١٤٠ 

 الساحلية وعرب احمليطات
خدمات النقل  -ألف  خدمات النقل -١١

 البحري
 خدمات الدفع والقطر ) هـ (

املائيــة  اتواملمــرخــدمات تشــغيل املــوانئ  ٦٧٦١٠ 
 )ماعدا مناولة احلموالت(

خدمات النقل  -ألف  خدمات النقل -١١
 البحري

خدمات الدعم للنقل  ) و (
 البحري

خدمات النقل  -ألف  خدمات النقل -١١ خدمات اإلرشاد والرسوم ٦٧٦٢٠ 
 البحري

خدمات الدعم للنقل  ) و (
 البحري

خدمات النقل  -ألف  خدمات النقل -١١ خدمات إنقاذ السفن وإعادة تعوميها ٦٧٦٣٠ 
 البحري

خدمات الدعم للنقل  ) و (
 البحري

خدمات النقل  -ألف  خدمات النقل -١١ اخلدمات الداعمة األخرى للنقل املائي ٦٧٦٩٠ 
 البحري

خدمات الدعم للنقل  ) و (
 البحري
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 )تابع (GNS/W/120القائمة  – ٠ – ١ التصنيف املركزي للمنتجات، اإلصدار –عات املدفو ميزان ع خلدماتتناظر التصنيف املوس – ١ –  ثالثاً– ألف –اجلدول 

 املدفوعات ميزان خلدماتع املوسالتصنيف 
 GNS/W/120 القائمة ٠ – ١التصنيف املركزي للمنتجات، اإلصدار  
 
خــدمات صــيانة وإصــالح معــدات النقــل   ٨٧١٤٩ 

 األخرى
خدمات النقل  -ألف  خدمات النقل -١١

 لبحريا
 صيانة وإصالح السفن ) د (

 
ــات النقــل اجلــوي يشــمل  النقل اجلوي ٢١٠ ــة املكون ، النقــل اجلــوي : ٢١٢ و ،الركــاب، النقــل اجلــوي : ٢١١ الفرعي

 غري ذلك، النقل اجلوي: ٢١٣ و ،البضائع
 

 النقل اجلوي، الركاب ٢١١
 

خدمات النقل  -جيم  خدمات النقل -١١ لة للركابدوجمـخدمات النقل اجلوي ال ٦٦١١٠ 
 اجلوي

 نقل الركاب ) أ (

لة دوجمـالـــخـــدمات النقـــل اجلـــوي غـــري  ٦٦١٢٠ 
 للركاب

خدمات النقل  -جيم  خدمات النقل -١١
 اجلوي

 نقل الركاب ) أ (

 ٦٦٤٠٠ خدمات النقل  -جيم  خدمات النقل -١١ ليهاخدمات استئجار الطائرات مبشغ
 اجلوي

استئجار طائرات  ) ج (
 مهابطواق

 
 النقل اجلوي، البضائع ٢١٢

 
خدمات النقل اجلـوي للرسـائل والطـرود         ٦٦٢١٠ 

 الربيدية
خدمات النقل  -جيم  خدمات النقل -١١

 اجلوي
 البضائعنقل  )ب(

خدمات النقل  -جيم  خدمات النقل -١١ خدمات النقل اجلوي للبضائع األخرى ٦٦٢٩٠ 
 اجلوي

 البضائعنقل  )ب(

خدمات النقل  -جيم  خدمات النقل -١١ ليهاار الطائرات مبشغخدمات استئج ٦٦٤٠٠ 
 اجلوي

استئجار طائرات  ) ج (
 بطواقمها

 
 غري ذلكالنقل اجلوي،  ٢١٣

 
ماعـدا مناولـة    (خدمات تشغيل املطارات     ٦٧٧١٠ 

 )احلموالت
خدمات النقل  -جيم  خدمات النقل -١١

 اجلوي
خدمات دعم النقل   ) هـ (

 اجلوي
خدمات النقل  -جيم  خدمات النقل -١١  املراقبة اجلويةخدمات ٦٧٧٢٠ 

 اجلوي
خدمات دعم النقل  ) هـ (

 اجلوي
اخلدمات الداعمة األخـرى للنقـل اجلـوي         ٦٧٧٩٠ 

 ئي الفضاالنقلأو 
خدمات النقل  -جيم  خدمات النقل -١١

 اجلوي
خدمات دعم النقل  ) هـ (

 اجلوي
خــدمات صــيانة وإصــالح معــدات النقــل  ٨٧١٤٩ 

 األخرى
خدمات النقل  -جيم  خدمات النقل -١١

 اجلوي
صيانة وإصالح  ) د (

 الطائرات
 

: ٢١٦ و ،ركــابال، وســائل نقــل أخــرى : ٢١٥ الفرعيــة املكونــات وســائل النقــل األخــرى تشــمل  خرىاألنقل الوسائل  ٢١٤
 غري ذلك، وسائل نقل أخرى: ٢١٧ و ،بضائعال، وسائل نقل أخرى

 
 ،الركاب، النقل بالسكك احلديدية   :٢٢٠ الفرعية املكونات   ،الركاب،  وسائل النقل األخرى  تشمل   ركابال، رىخاألنقل الوسائل  ٢١٥

 الركاب، املائية الداخلية املمرات النقل عرب: ٢٢٨، و الركاب، الربيالنقل : ٢٢٤و
 

 ،البضـائع ، النقـل بالسـكك احلديديـة   : ٢٢١ عيةالفر املكونات  البضائع،  وسائل النقل األخرى  تشمل   ، البضائعخرىاألنقل الوسائل  ٢١٦
 البضائع، املائية الداخلية املمرات النقل عرب: ٢٢٩ و ،البضائع، الربيالنقل : ٢٢٥و 
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 )تابع (GNS/W/120القائمة  – ٠ – ١ التصنيف املركزي للمنتجات، اإلصدار –ع خلدمات ميزان املدفوعات تناظر التصنيف املوس – ١ –  ثالثاً– ألف –اجلدول 

ع خلدمات ميزان املدفوعاتالتصنيف املوس 
 GNS/W/120 القائمة ٠ – ١التصنيف املركزي للمنتجات، اإلصدار  
 

النقـل  : ٢٢٢ و ،ئيالفضـا النقـل  : ٢١٨ الفرعيـة  املكونـات  وسائل النقل األخرى غري ما ذكر    تشمل   ذلك، غري خرىاألنقل الوسائل  ٢١٧
املائيـة   املمـرات  النقـل عـرب  : ٢٣٠ و ،غـري ذلـك   ،الربيالنقل  : ٢٢٦ و ،غري ذلك ،  بالسكك احلديدية 

خـدمات  : ٢٣٢ و   ،النقل عرب خطوط األنابيب ونقل الطاقة الكهربائية       ٢٣١ و   ،غري ذلك ،  الداخلية
 النقل الداعمة واملعاونة األخرى

 
 ئيالفضاالنقل  ٢١٨

 
  ئيفضاالالنقل  –دال  خدمات النقل -١١ ئيالفضاخدمات النقل  ٦٦٣٠٠ 
اخلدمات الداعمة األخـرى للنقـل اجلـوي         ٦٧٧٩٠ 

 ئيالفضاالنقل أو 
   نطبقيال 

 
 ،الركـاب ، ديةــــ كك احلديــــ النقـل بالس : ٢٢٠ ةـــالفرعي املكونات   كك احلديدية ــبالسالنقل  مل  ــيش النقل بالسكك احلديدية ٢١٩

 غري ذلك، سكك احلديديةالنقل بال: ٢٢٢ و ،البضائع، النقل بالسكك احلديدية: ٢٢١و 
 

 النقل بالسكك احلديدية، الركاب ٢٢٠
 

خدمات نقل الركاب بالسكك احلديديـة       ٦٤١١١ 
 بني املدن

خدمات النقل   -هاء  خدمات النقل -١١
 بالسكك احلديدية

 نقل الركاب ) أ (

خدمات نقل الركاب بالسكك احلديديـة       ٦٤١١٢ 
 يف املدن والضواحي

خدمات النقل   - هاء خدمات النقل -١١
 بالسكك احلديدية

 نقل الركاب ) أ (

 
 النقل بالسكك احلديدية، البضائع ٢٢١

 
السـكك احلديديـة   خدمات نقل البضائع ب  ٦٤١٢١ 

 يف عربات للتربيد
خدمات النقل   -هاء  خدمات النقل -١١

 بالسكك احلديدية
 نقل البضائع )ب(

خدمات نقل البضائع بالسـكك احلديديـة     ٦٤١٢٢ 
  عربات صهرجييةيف

خدمات النقل   -هاء  خدمات النقل -١١
 بالسكك احلديدية

 نقل البضائع )ب(

ــوعة يف   ٦٤١٢٣  ــائع املوضــ خــــدمات نقــــل البضــ
حاويــات بالســكك احلديديــة يف عربــات  

 مسطحة

خدمات النقل   -هاء  خدمات النقل -١١
 بالسكك احلديدية

 نقل البضائع )ب(

رود بالسـكك   خدمات نقل الرسائل والط    ٦٤١٢٤ 
 احلديدية

خدمات النقل   -هاء  خدمات النقل -١١
 بالسكك احلديدية

 نقل البضائع )ب(

اخلدمات األخرى لنقل البضائع بالسكك     ٦٤١٢٩ 
 احلديدية

خدمات النقل   -هاء  خدمات النقل -١١
 بالسكك احلديدية

 نقل البضائع )ب(

 
 ذلكالنقل بالسكك احلديدية، غري  ٢٢٢

 
لســــكك بات الــــدفع أو القطــــر  خــــدما ٦٤١٣٠ 

 احلديدية
خدمات النقل   -هاء  خدمات النقل -١١

 بالسكك احلديدية
 خدمات الدفع والقطر ) ج (

دمات الداعمـــــة للنقـــــل بالســـــكك اخلـــــ ٦٧٤٠٠ 
 احلديدية

خدمات النقل   -هاء  خدمات النقل -١١
 بالسكك احلديدية

اخلدمات الداعمة  ) هـ (
 للسكك احلديدية

ات صــيانة وإصــالح معــدات النقــل خــدم ٨٧١٤٩ 
 األخرى

خدمات النقل   -هاء  خدمات النقل -١١
 بالسكك احلديدية

صيانة وإصالح معدات  ) د (
 النقل بالسكك احلديدية
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ع خلدمات ميزان املدفوعاتالتصنيف املوس 
 GNS/W/120 القائمة ٠ – ١التصنيف املركزي للمنتجات، اإلصدار  
 

 البضـائع ،  النقـل الـربي   : ٢٢٥ و   ،الركاب،  النقل الربي : ٢٢٤الفرعية   املكونات   النقل الربي مل  ـيش النقل الربي ٢٢٣
 غري ذلك، النقل الربي: ٢٢٦و 

 
 النقل الربي، الركاب ٢٢٤

 
للركـاب  لة  دوجمـالـ خدمات النقل الربي     ٦٤٢١١ 

 يف املدن والضواحي
 نقل الركاب ) أ (خدمات النقل الربي  -واو  خدمات النقل -١١

للركـاب  لة  دوجمـالـ خدمات النقل الربي     ٦٤٢١٢ 
 لألغراض اخلاصة يف املدن والضواحي

 نقل الركاب ) أ (ت النقل الربيخدما  -واو  خدمات النقل -١١

للركـاب  لة  دوجمـالـ خدمات النقل الربي     ٦٤٢١٣ 
 بني املدن

 نقل الركاب ) أ (خدمات النقل الربي  -واو  خدمات النقل -١١

للركـاب  لة  دوجمـالـ خدمات النقل الربي     ٦٤٢١٤ 
 لألغراض اخلاصة بني املدن

 نقل الركاب ) أ (خدمات النقل الربي  -واو  خدمات النقل -١١

األخرى للنقل الـربي    لة  دوجمـالاخلدمات   ٦٤٢١٩ 
فة يف موضع أخرللركاب غري املصن 

 نقل الركاب ) أ (خدمات النقل الربي  -واو  خدمات النقل -١١

 نقل الركاب ) أ (خدمات النقل الربي  -واو  خدمات النقل -١١ خدمات سيارات األجرة ٦٤٢٢١ 
اســــتئجار ســــيارات الركــــاب خــــدمات  ٦٤٢٢٢ 

ليهامبشغ 
 نقل الركاب ) أ (خدمات النقل الربي  -واو  خدمات النقل -١١

خــدمات اســتئجار احلــامالت واملركبــات  ٦٤٢٢٣ 
ليهامبشغ 

 نقل الركاب ) أ (خدمات النقل الربي  -واو  خدمات النقل -١١

خـــــدمات النقـــــل الـــــربي للركـــــاب يف   ٦٤٢٢٤ 
 أو حيوانمركبات جيرها إنسان 

 نقل الركاب ) أ (خدمات النقل الربي  -واو  خدمات النقل -١١

اخلدمات األخرى للنقل الربي للركاب غري  ٦٤٢٢٩ 
 يف موضع آخرفة املصنوغري لة دوجمـال

 نقل الركاب ) أ (خدمات النقل الربي  -واو  خدمات النقل -١١

 ٦٤٢٥٠ استئجار سيارات جتارية  ) ج (خدمات النقل الربي  -واو  خدمات النقل -١١ ليهاخدمات استئجار الشاحنات مبشغ
ليهامبشغ 

 
 النقل الربي، البضائع ٢٢٥

 
خدمات النقل الربي للبضـائع يف عربـات         ٦٤٢٣١ 

 للتربيد
 نقل البضائع )ب(خدمات النقل الربي  -واو  خدمات النقل -١١

خدمات النقل الربي للبضائع يف شـاحنات        ٦٤٢٣٢ 
  هرجيية أو عربات نصف مقطورةص

 نقل البضائع )ب(خدمات النقل الربي  -واو  خدمات النقل -١١

خدمات النقل الربي للبضـائع املودعـة يف         ٦٤٢٣٣ 
حاويـــــات بشـــــاحنات مـــــزودة يكـــــل 

 للحاويات) شاسيه(

 نقل البضائع )ب(خدمات النقل الربي  -واو  خدمات النقل -١١

ــربي  ٦٤٢٣٤  ــل الـــ ــدمات النقـــ ــائعخـــ  يف  للبضـــ
 إنسان أو حيوانجيرها مركبات 

 نقل البضائع )ب(خدمات النقل الربي  -واو  خدمات النقل -١١

خـــدمات نقـــل أثـــاث املنـــازل واملكاتـــب  ٦٤٢٣٥ 
 وسلع أخرى

 نقل البضائع )ب(خدمات النقل الربي  -واو  خدمات النقل -١١

 نقل البضائع )ب(خدمات النقل الربي  -واو  ت النقلخدما -١١ خدمات النقل الربي للرسائل والطرود ٦٤٢٣٦ 
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 خلدمات ميزان املدفوعاتع املوسالتصنيف 
 GNS/W/120 القائمة ٠ – ١جات، اإلصدار التصنيف املركزي للمنت 
 
 نقل البضائع )ب(خدمات النقل الربي -واو  خدمات النقل -١١ اخلدمات األخرى للنقل الربي للبضائع ٦٤٢٣٩ 
 ٦٤٢٥٠ استئجار السيارات  ) ج (خدمات النقل الربي -واو  خدمات النقل -١١ ليهاخدمات استئجار الشاحنات مبشغ

ليهاالتجارية مبشغ 
 

 ذلكالنقل الربي، غري  ٢٢٦
 

خدمات دعم خدمات  ) هـ (خدمات النقل الربي -واو  خدمات النقل -١١ خدمات حمطات احلافالت ٦٧٥١٠ 
 النقل الربي

خدمات تشـغيل الطـرق العامـة واجلسـور          ٦٧٥٢٠ 
 نفاقألوا

خدمات دعم خدمات  ) هـ (خدمات النقل الربي -واو  خدمات النقل -١١
 الربيالنقل 

خدمات دعم خدمات  ) هـ (خدمات النقل الربي -واو  خدمات النقل -١١ خدمات أماكن وقوف السيارات ٦٧٥٣٠ 
 النقل الربي

خدمات دعم خدمات  ) هـ (خدمات النقل الربي -واو  خدمات النقل -١١ اخلدمات الداعمة األخرى للنقل الربي ٦٧٥٩٠ 
 النقل الربي

صيانة وإصالح معدات  ) د (خدمات النقل الربي -واو  خدمات النقل -١١ صالح السياراتخدمات صيانة وإ ٨٧١٤١ 
 النقل الربي

خـــدمات صـــيانة وإصـــالح الـــدراجات     ٨٧١٤٢ 
 النارية ومركبات الثلوج

   نطبقيال 

خدمات صيانة وإصالح املركبات املقطورة  ٨٧١٤٣ 
واملركبــات نصــف املقطــورة وغريهــا مــن     

 فة يف موضع آخرصنالسيارات غري امل

صيانة وإصالح معدات  ) د (خدمات النقل الربي -واو  خدمات النقل -١١
 النقل الربي

 
، املائية الداخليـة   املمرات   عربالنقل  : ٢٢٨ رعيةالف املكونات   املائية الداخلية  املمرات   عربالنقل  يشمل   املائية الداخلية املمرات عربالنقل  ٢٢٧

 املائيـة  املمـرات    عـرب النقـل   : ٢٣٠، و   البضـائع ،  املائيـة الداخليـة    املمـرات    ربعـ النقـل    ٢٢٩، و الركاب
 غري ذلك، الداخلية

 
 املائية الداخلية، الركاب املمرات عربالنقل  ٢٢٨

 
خــدمات النقــل املــائي الــداخلي للركــاب   ٦٥٢١١ 

 اتيباملعد
 املمرات عربالنقل  –اء ــب خدمات النقل -١١

 املائية الداخلية
 نقل الركاب ) أ (

اخلـدمات األخـرى للنقـل املـائي الـداخلي       ٦٥٢١٩ 
 للركاب

 املمرات عربالنقل  –اء ــب خدمات النقل -١١
 املائية الداخلية

 نقل الركاب ) أ (

ــائي    ٦٥٢٣٠  ــل املـ ــفن النقـ ــتئجار سـ ــدمات اسـ خـ
ليهاالداخلي مبشغ 

 املمرات عربالنقل  –اء ــب خدمات النقل -١١
 املائية الداخلية

سفن بطواقمهاالاستئجار  ) ج (

 
 املائية الداخلية، البضائع املمرات عربالنقل  ٢٢٩

 
ــداخلي للبضــائع    ٦٥٢٢١  خــدمات النقــل املــائي ال

 يف سفن التربيد
 املمرات عربالنقل  –اء ــب خدمات النقل -١١

 املائية الداخلية
 نقل البضائع )ب(

ــداخلي للبضــائع    ٦٥٢٢٢  خــدمات النقــل املــائي ال
  سفن صهرجييةيف

 املمرات عربالنقل  –اء ــب خدمات النقل -١١
 املائية الداخلية

 نقل البضائع )ب(
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اخلـدمات األخـرى للنقـل املـائي الـداخلي       ٦٥٢٢٩ 

 للبضائع
 املمرات عربالنقل  –اء ــب خدمات النقل -١١

 املائية الداخلية
 نقل البضائع )ب(

ــفن ال  ٦٥٢٣٠  ــتئجار سـ ــدمات اسـ ــائي  نخـ ــل املـ قـ
 ليهاغالداخلي مبش

 املمرات عربالنقل  –اء ــب خدمات النقل -١١
 املائية الداخلية

قمهاااستئجار السفن بطو ) ج (

 
 ذلكاملائية الداخلية، غري  املمرات عربالنقل  ٢٣٠

 
 املمرات عربالنقل  –اء ــب خدمات النقل -١١ املياه الداخليةعلىخدمات القطر والدفع  ٦٥٢٤٠ 

 املائية الداخلية
 خدمات الدفع والقطر ) هـ (

خــدمات تشــغيل املــوانئ واــاري املائيــة   ٦٧٦١٠ 
 )ماعدا مناولة احلموالت(

 املمرات عربالنقل  –اء ــب خدمات النقل -١١
 املائية الداخلية

 عربخدمات دعم النقل  ) و (
 املائية الداخليةاملمرات 

 املمرات عربالنقل  –اء ــب خدمات النقل -١١ خدمات اإلرشاد والرسو ٦٧٦٢٠ 
 املائية الداخلية

 عربخدمات دعم النقل  ) و (
 املائية الداخليةاملمرات 

 املمرات عربالنقل  –اء ــب خدمات النقل -١١ خدمات إنقاذ السفن وإعادة تعوميها ٦٧٦٣٠ 
 املائية الداخلية

 عربخدمات دعم النقل  ) و (
 املائية الداخليةاملمرات 

 املمرات عربالنقل  –اء ــب خدمات النقل -١١ لداعمة األخرى للنقل املائياخلدمات ا ٦٧٦٩٠ 
 املائية الداخلية

 عربخدمات دعم النقل  ) و (
 املائية الداخليةاملمرات 

 
 النقل عرب خطوط األنابيب ونقل الطاقة الكهربائية ٢٣١

 
خدمات نقل الـنفط والغـاز الطبيعـي عـن            ٦٤٣١٠ 

 طريق خطوط األنابيب
النقل عرب خطوط  –زاي  خدمات النقل -١١

 األنابيب
 نقل الوقود ) أ (

 طخدمات نقل بضائع أخـرى عـرب خطـو         ٦٤٣٩٠ 
 األنابيب

النقل عرب خطوط  –زاي  خدمات النقل -١١
 األنابيب

 نقل سلع أخرى )ب(

   نطبقيال  كهرباءالخدمات نقل وتوزيع  ٦٩١١٠ 
 

 ىاألخرة وناعالداعمة واملالنقل خدمات  ٢٣٢
 

اخلدمات املعاونة  –حاء  خدمات النقل -١١ خدمات مناولة احلاويات ٦٧١١٠ 
 لكل وسائط النقل

 خدمات مناولة البضائع ) أ (

اخلدمات املعاونة  –حاء  خدمات النقل -١١ اخلدمات األخرى ملناولة احلموالت ٦٧١٩٠ 
 لكل وسائط النقل

 خدمات مناولة البضائع ) أ (

اخلدمات املعاونة  –حاء  خدمات النقل -١١  السلع امدةخدمات ختزين ٦٧٢١٠ 
 لكل وسائط النقل

خدمات التخزين  )ب(
 واملستودعات

خــــدمات ختــــزين الغــــازات أو الســــوائل  ٦٧٢٢٠ 
 السائبة

اخلدمات املعاونة  –حاء  خدمات النقل -١١
 لكل وسائط النقل

خدمات التخزين  )ب(
 واملستودعات

ـــاخلدم ٦٧٢٩٠  ـــات األخـ رى للتخــزين يف خمــازن ـ
 أو مستودعات

اخلدمات املعاونة  –حاء  خدمات النقل -١١
 لكل وسائط النقل

خدمات التخزين  )ب(
 واملستودعات

خدمات النقل  –ألف  خدمات النقل -١١ املالحية املعاونة خدمات ٦٧٣٠٠ 
 البحري

اخلدمات الداعمة للنقل  ) و (
 البحري

 املمرات عربل النق –اء ــب خدمات النقل -١١  
 املائية الداخلية

اخلدمات الداعمة للنقل  ) و (
 البحري
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 وكــاالت نقــل البضــائع وغريهــا خــدمات ٦٧٩١٠ 

 لنقل البضائع املعاونة من اخلدمات
اخلدمات املعاونة  –حاء  خدمات النقل -١١

 لكل وسائط النقل
خدمات وكاالت نقل  ) ج (

 البضائع
اخلدمات املعاونة  –حاء  خدمات النقل -١١  

 لكل وسائط النقل
 غري ذلك ) د (

 خـــدمات النقـــل الداعمـــة األخـــرى غـــري  ٦٧٩٩٠ 
فة يف موضع آخراملصن 

اخلدمات املعاونة  –حاء  خدمات النقل -١١
 لكل وسائط النقل

  ذلكغري ) د (

خــدمات صــيانة وإصــالح معــدات النقــل   ٨٧١٤٩ 
 األخرى

 النقل خدمات -ألف  خدمات النقل -١١
 البحري

  وإصالح السفنصيانة ) د (

 املمرات عربالنقل  –اء ــب خدمات النقل -١١  
  الداخليةاملائية

 صيانة وإصالح السفن ) د (

  وإصالح الطائراتصيانة ) د ( النقل اجلويخدمات –جيم  خدمات النقل -١١  
خدمات النقل  –هاء  خدمات النقل -١١  

 لسكك احلديديةبا
صيانة وإصالح معدات  ) د (

 النقل بالسكك احلديدية
 

  ١ السفر ٢٣٦
خــدمات : ٢٤٧، وخــدمات الربيــد والســعاة: ٢٤٦نني الفــرعيني  املكــوتصــاالتخــدمات االتشــمل  خدمات االتصاالت ٢٤٥

 االتصاالت
 

 خدمات الربيد والسعاة ٢٤٦
 

خدمات  - ٢ خدمات التوصيل احمللي املختلفة ٦٤٢٤٠ 
 االتصاالت

  خدمات السعاة –اء ــب

خدمات  - ٢ خدمات الربيد املتصلة بالرسائل ٦٨١١١ 
 االتصاالت

  اخلدمات الربيدية –ألف 

خدمات  - ٢ خدمات الربيد املتصلة بالطرود ٦٨١١٢ 
 االتصاالت

  اخلدمات الربيدية –ألف 

ــب    ٦٨١١٣  ــة يف مكاتـ ــة املقدمـ ــدمات الربيديـ اخلـ
 الربيد

خدمات  - ٢
 االتصاالت

  اخلدمات الربيدية –ألف 

خدمات  - ٢ خدمات الربيد األخرى ٦٨١١٩ 
 االتصاالت

  ربيديةاخلدمات ال –ألف 

خدمات  - ٢ خدمات السعاة ٦٨١٢٠ 
 االتصاالت

  خدمات السعاة –اء ــب
 

  خدمات االتصاالت ٢٤٧
خدمات  - ٢ خدمات االتصاالت السلكية ٨٤١١٠ 

 االتصاالت
االتصاالت  خدمات –جيم 

 الالسلكية
خدمات اهلواتف  ) أ (

 الصوتية
خدمات  - ٢  

 االتصاالت
االتصاالت  خدمات –جيم 

 لكيةالالس
خدمات بث البيانات  )ب(

  احلزمةب

________ 
١      السفر،  ٢٣٦ن  ال ميكن إجياد وصف كامل للمكو  ع  يف التصنيف املوس)فقـد يسـتهلك املسـافرون طائفـة     ،٠ – ١مـن حيـث التصـنيف املركـزي، اإلصـدار      ) نة لهواألجزاء املكو 

، يـرد وصـفه مـن حيـث     اإلنفاق على اإلقامة وخـدمات تقـدمي الطعـام والشـراب    ، ٩٥٧د أن البند التذكريي   ؛ بي الدليل من   ٣كبرية من السلع واخلدمات، على النحو املوصوف يف الفصل          
 .التصنيف املركزي، يف هذا التناظر
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خدمات  - ٢  

 االتصاالت
االتصـاالت   خدمات –جيم 

 الالسلكية
خدمات بث البيانات  ) ج (

 بالدائرة
خدمات  - ٢  

 االتصاالت
االتصاالت  خدمات –جيم 

 الالسلكية
  التلكسخدمات ) د (

ت خدما - ٢  
 االتصاالت

االتصاالت  خدمات –جيم 
 الالسلكية

 خدمات الربق ) هـ (

خدمات  - ٢  
 االتصاالت

االتصاالت  خدمات –جيم 
 الالسلكية

 خدمات الفاكسميلي ) و (

خدمات  - ٢  
 االتصاالت

االتصاالت  خدمات –جيم 
 الالسلكية

خدمات الدوائر  ) ز (
 الشخصية املستأجرة

خدمات  - ٢  
 االتصاالت

االتصاالت  خدمات –جيم 
 الالسلكية

  اإللكتروينالربيد ) ح (

خدمات  - ٢  
 االتصاالت

االتصاالت  خدمات –جيم 
 الالسلكية

 الربيد الصويت ) ط (

خدمات  - ٢  
 االتصاالت

االتصاالت  خدمات –جيم 
 الالسلكية

 احلاسوبية املعلومات ) ي (
 واستعادة البيانات

خدمات  - ٢  
 االتصاالت

االتصاالت  خدمات –م جي
 الالسلكية

 البيانات تبادل ) ك (
 اإللكترونية

خدمات  - ٢  
 االتصاالت

االتصـاالت   خدمات –جيم 
 الالسلكية

خدمات الفاكسميلي  ) ل (
 القيمة املضافة، مبا املعززة

يف ذلك التخزين واإلحالة، 
 والتخزين واالستعادة

خدمات  - ٢  
 االتصاالت

ية اخلدمات السمع –دال 
 البصرية

 البث اإلذاعي خدمات ) د (
 والتلفزيوين

خدمات  - ٢ خدمات االتصاالت الالسلكية ٨٤١٢٠ 
 االتصاالت

االتصاالت  خدمات –جيم 
 الالسلكية

خدمات اهلواتف  ) أ (
 الصوتية

خدمات  - ٢  
 االتصاالت

االتصاالت  خدمات –جيم 
 الالسلكية

خدمات بث البيانات  )ب(
 باحلزمة

مات خد - ٢  
 االتصاالت

االتصاالت  خدمات –جيم 
 الالسلكية

خدمات بث البيانات  ) ج (
 بالدائرة

خدمات  - ٢  
 االتصاالت

االتصاالت  خدمات –جيم 
 الالسلكية

 خدمات التلكس ) د (

خدمات  - ٢  
 االتصاالت

االتصاالت  خدمات –جيم 
 الالسلكية

  الربقخدمات ) هـ (

خدمات  - ٢  
 االتصاالت

االتصاالت  خدمات –جيم 
 الالسلكية

  الفاكسميليخدمات ) و (

خدمات  - ٢  
 االتصاالت

االتصاالت  خدمات –جيم 
 الالسلكية

خدمات الدوائر  ) ز (
 الشخصية املستأجرة

خدمات  - ٢  
 االتصاالت

االتصاالت  خدمات –جيم 
 الالسلكية

 الربيد اإللكتروين ) ح (
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خدمات  - ٢  

 االتصاالت
االتصاالت  خدمات –جيم 

 لالسلكيةا
  الصويتالربيد ) ط (

خدمات  - ٢  
 االتصاالت

االتصاالت  خدمات –جيم 
 الالسلكية

املعلومات احلاسوبية  ) ي (
  البياناتواستعادة

خدمات  - ٢  
 االتصاالت

االتصاالت  خدمات –جيم 
 الالسلكية

تبادل البيانات  ) ك (
 اإللكترونية

خدمات  - ٢  
 االتصاالت

االت االتص خدمات –جيم 
 الالسلكية

خدمات الفاكسميلي  ) ل (
افة، مبا ـمة املضـ القياملعززة

يف ذلك التخزين واإلحالة، 
 والتخزين واالستعادة

خدمات  - ٢  
 االتصاالت

اخلدمات السمعية  –دال 
 البصرية

خدمات البث اإلذاعي  ) د (
 والتلفزيوين

خدمات  - ٢ خدمات االتصاالت عن طريق السواتل  ٨٤١٣٠ 
 تصاالتاال

االتصاالت  خدمات –جيم 
 الالسلكية

خدمات بث البيانات  )ب(
 باحلزمة

خدمات  - ٢  
 االتصاالت

االتصاالت  خدمات –جيم 
 الالسلكية

خدمات بث البيانات  ) ج (
 بالدائرة

خدمات  - ٢  
 االتصاالت

االتصاالت  خدمات –جيم 
 الالسلكية

 خدمات التلكس ) د (

خدمات  - ٢  
 االتصاالت

االتصاالت  خدمات –يم ج
 الالسلكية

 خدمات الفاكسميلي ) و (

خدمات  - ٢  
 االتصاالت

االتصاالت  خدمات –جيم 
 الالسلكية

خدمات الدوائر  ) ز (
 الشخصية املستأجرة

خدمات  - ٢  
 االتصاالت

االتصاالت  خدمات –جيم 
 الالسلكية

 د اإللكتروينيالرب ) ح (

خدمات  - ٢  
 االتصاالت

االتصاالت  دماتخ –جيم 
 الالسلكية

  الصويتالربيد ) ط (

خدمات  - ٢  
 االتصاالت

االتصاالت  خدمات –جيم 
 الالسلكية

 احلاسوبية املعلومات ) ي (
 واستعادة البيانات

خدمات  - ٢  
 االتصاالت

االتصاالت  خدمات –جيم 
 الالسلكية

تبادل البيانات  ) ك (
 اإللكترونية

خدمات  - ٢  
 االتصاالت

االتصاالت  خدمات –يم ج
 الالسلكية

خدمات الفاكسميلي  ) ل (
 القيمة املضافة، مبا املعززة

يف ذلك التخزين واإلحالة، 
 والتخزين واالستعادة

خدمات  - ٢  
 االتصاالت

اخلدمات السمعية  –دال 
 البصرية

 البث اإلذاعي خدمات ) د (
 والتلفزيوين

 خدمات - ٢ خدمات االتصال املباشر ٨٤٢٠٠ 
 االتصاالت

االتصاالت  خدمات –جيم 
 الالسلكية

خدمات بث البيانات  )ب(
 باحلزمة
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خدمات  - ٢  

 االتصاالت
االتصاالت  خدمات –جيم 

 الالسلكية
خدمات بث البيانات  ) ج (

 بالدائرة
خدمات  - ٢  

 االتصاالت
االتصاالت  خدمات –جيم 

 الالسلكية
  التلكسخدمات ) د (

خدمات  - ٢  
 االتصاالت

االتصاالت  خدمات – جيم
 الالسلكية

خدمات الدوائر  ) ز (
 ةالشخصية املستأجر

خدمات  - ٢  
 االتصاالت

االتصاالت  خدمات –جيم 
 الالسلكية

 الربيد اإللكتروين ) ح (

خدمات  - ٢  
 االتصاالت

االتصاالت  خدمات –جيم 
 الالسلكية

  الصويتالربيد ) ط (

خدمات  - ٢  
 االتصاالت

االتصاالت  خدمات –جيم 
 الالسلكية

 احلاسوبية املعلومات ) ي (
 واستعادة البيانات

خدمات  - ٢  
 االتصاالت

االتصاالت  خدمات –جيم 
 الالسلكية

تبادل البيانات  ) ك (
 اإللكترونية

خدمات  - ٢  
 االتصاالت

االتصاالت  خدمات –جيم 
 الالسلكية

خدمات الفاكسميلي  ) ل (
ا  القيمة املضافة، مباملعززة

يف ذلك التخزين واإلحالة، 
 والتخزين واالستعادة

 
  ب خدمات التشييد ٢٤٩
 التشييد يف اخلارج ٢٥٠
 التشييد يف اقتصاد التجميع ٢٥١

 
ــدمات ٥٤١١١  ــييد خـ ــاين ذات   التشـ ــة للمبـ العامـ

 السكن الواحد وذات املسكنني
ــخدمات التش – ٣ ييد ـــ

 من اوما يتصل 
 أعمال هندسية

التشييد أعمال  –ألف 
 العامة للمباين

 

ــدمات ٥٤١١٢  ــييد خـ ــاين ذات   التشـ ــة للمبـ العامـ
 املساكن املتعددة

ــخدمات التش – ٣ ييد ـــ
 من اوما يتصل 

 أعمال هندسية

أعمال التشييد  –ألف 
 العامة للمباين

 

ــخدمات التش – ٣ العامة للمباين الصناعية التشييد خدمات ٥٤١٢١  ييد ـــ
 من اوما يتصل 

 عمال هندسيةأ

أعمال التشييد  –ألف 
 العامة للمباين

 

ــخدمات التش – ٣ العامة للمباين التجارية التشييد خدمات ٥٤١٢٢  ييد ـــ
 من اوما يتصل 

 أعمال هندسية

أعمال التشييد  –ألف 
 العامة للمباين

 

 

________ 
 فـإن السـلع واخلـدمات الـيت     الـدليل  بعـد التوصـيات الـواردة يف هـذا        خـدمات التشـييد   فلـو مت جتميـع      . خـدمات التشـييد    لالطالع على تعريف كامل لــ        الدليل من   ٣أنظر الفصل     ب

  من التصنيف ا٢٥٠ن تشتريها مؤسسات يف االقتصاد الذي يتم فيه التشييد، ترد يف املكو التشييد يف اخلارج ؛عملوسومـع هـذا فلـو اتبـع بـديل      .  يف اقتصـاد التبليـغ  تشييدال؛ ٢٥١ن ، واملكو
التجميع حسب مبادئ الطبعة اخلامسة، ت٢٨٤ن درج هذه السلع واخلدمات يف املكواخلدمات األخرى لألعمال ؛ع بالتصنيف املوس. 
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ــدمات ٥٤١٢٩  ــييد خـ ــري    التشـ ــاين غـ ــة للمبـ العامـ

 السكنية األخرى
ــخدمات التش – ٣ ييد ـــ

 من اصل وما يت
 أعمال هندسية

أعمال التشييد  –ألف 
 العامة للمباين

 

ــخدمات التش – ٣   ييد ـــ
 من اوما يتصل 

 أعمال هندسية

 التشييد أعمال –اء ــب
العامة للهندسة 

 املدنية

 

ــخدمات التش – ٣ العامة للطرق العامة التشييد خدمات ٥٤٢١٠  ييد ـــ
 من اوما يتصل 

 أعمال هندسية

 التشييد أعمال –اء ــب
العامة للهندسة 

 املدنية

 

ــخدمات التش – ٣   ييد ـــ
 من اوما يتصل 

 أعمال هندسية

أعمال البناء وأعمال  –دال 
 التشطيب

 

العامة للجسور والطـرق     التشييد   خدمات ٥٤٢٢٠ 
العامة واملرتفعة واألنفاق والطرق السفلية

ــخدمات التش – ٣ ييد ـــ
 مناوما يتصل  

 أعمال هندسية

 التشييد أعمال –اء ــب
العامة للهندسة 

 املدنية

 

 واملمراتالعامة للموانئ  التشييد   خدمات ٥٤٢٣٠ 
املائية واخلزانات وأعمال الري واألعمـال      

 املائية األخرى

ــخدمات التش – ٣ ييد ـــ
 من اوما يتصل 

 أعمال هندسية

 التشييد أعمال –اء ــب
العامة للهندسة 

 املدنية

 

العامة خلطـوط األنابيـب      التشييد   خدمات ٥٤٢٤١ 
 ذات املسافات البعيدة

ــخدمات التش – ٣ ييد ـــ
 من اوما يتصل 

 أعمال هندسية

 التشييد أعمال –اء ــب
العامة للهندسة 

 املدنية

 

العامــــــة خلطــــــوط  التشــــــييد خــــــدمات ٥٤٢٤٢ 
) الكــبالت(االتصــاالت وخطــوط الطاقــة 

 ذات املسافات البعيدة

ــخدمات التش – ٣ ييد ـــ
 من اوما يتصل 

 أعمال هندسية

 التشييد أعمال –اء ــب
العامة للهندسة 

 املدنية

 

العامة خلطـوط األنابيـب      التشييد   خدمات ٥٤٢٥١ 
 احمللية

ــخدمات التش – ٣ ييد ـــ
 من اوما يتصل 

 أعمال هندسية

 التشييد أعمال –اء ــب
العامة للهندسة 

 املدنية

 

العامــة للكــبالت احملليــة  التشــييد ماتخــد ٥٤٢٥٢ 
 واألعمال ذات الصلة

ــخدمات التش – ٣ ييد ـــ
 من اوما يتصل 

 أعمال هندسية

 التشييد أعمال –اء ــب
العامة للهندسة 

 املدنية

 

ــدمات ٥٤٢٦٠  ــييد خـــ ــة للمنـــــاجم   التشـــ العامـــ
 واإلنشاءات الصناعية

ــخدمات التش – ٣ ييد ـــ
 من اوما يتصل 
 دسيةأعمال هن

 التشييد أعمال –اء ــب
العامة للهندسة 

 املدنية

 

العامــة ملرافــق الرياضــة   التشــييد خــدمات ٥٤٢٧٠ 
 والترويح اخللوية

ــخدمات التش – ٣ ييد ـــ
 من اوما يتصل 

 أعمال هندسية

 التشييد أعمال –اء ــب
العامة للهندسة 

 املدنية

 

العامة لألعمال اهلندسية    التشييد   خدمات ٥٤٢٩٠ 
ة يف موضع آخرفغري املصن 

ــخدمات التش – ٣ ييد ـــ
 من اوما يتصل 

 أعمال هندسية

 التشييد أعمال –اء ــب
العامة للهندسة 

 املدنية
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ــخدمات التش – ٣ خدمات اهلدم ٥٤٣١٠  ييد ـــ

 من اوما يتصل 
 أعمال هندسية

  غري ذلك –هاء 

خدمات أخرى  –واو  خدمات األعمال – ١ خدمات تشكيل املوقع وتنظيفه ٥٤٣٢٠ 
 لألعمال

  طارئة للتعدينخدمات ) ح (

ــخدمات التش – ٣   ييد ـــ
 من اوما يتصل 

 أعمال هندسية

  غري ذلك –هاء 

ــخدمات التش – ٣ خدمات احلفر وإزالة األتربة ٥٤٣٣٠  ييد ـــ
 من اوما يتصل 

 أعمال هندسية

  غري ذلك –هاء 

ــات التشخدم – ٣ خدمات حفر آبار املياه ٥٤٣٤١  ييد ـــ
 من اوما يتصل 

 أعمال هندسية

  غري ذلك –هاء 

خدمات إنشـاء شـبكات مجـع الفضـالت          ٥٤٣٤٢ 
 العضوية

ــخدمات التش – ٣ ييد ـــ
 من اوما يتصل 

 أعمال هندسية

أعمال التركيب  –جيم 
 والتجميع

 

ــخدمات التش – ٣ جتميع وإقامة اإلنشاءات السابقة التجهيز ٥٤٤٠٠  د ييـــ
 من اوما يتصل 

 أعمال هندسية

أعمال التركيب  –جيم 
 والتجميع

 

ــخدمات التش – ٣ خدمات دق اخلوازيق ٥٤٥١١  ييد ـــ
 من اوما يتصل 

 أعمال هندسية

  غري ذلك –هاء 

ــخدمات التش – ٣ خدمات وضع األساسات ٥٤٥١٢  ييد ـــ
 من اوما يتصل 

 أعمال هندسية

  غري ذلك –هاء 

ــخدمات التش – ٣ خدمات تأطري املباين ٥٤٥٢١  ييد ـــ
 من اوما يتصل 

 أعمال هندسية

  غري ذلك –هاء 

ــخدمات التش – ٣ خدمات تأطري السقوف ٥٤٥٢٢  ييد ـــ
 من اوما يتصل 

 أعمال هندسية

  غري ذلك –هاء 

ــخدمات التش – ٣ خدمات التسقيف والتصميد للماء ٥٤٥٣٠  ييد ـــ
 مناوما يتصل  

 أعمال هندسية

  غري ذلك –هاء 

ــخدمات التش – ٣ خدمات اخلرسانة ٥٤٥٤٠  ييد ـــ
 من اوما يتصل 

 أعمال هندسية

  غري ذلك –هاء 

ــخدمات التش – ٣ خدمات إقامة اإلنشاءات الفوالذية ٥٤٥٥٠  ييد ـــ
 من اوما يتصل 

 أعمال هندسية

  غري ذلك –هاء 
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ــخدمات التش – ٣ خدمات البناء ٥٤٥٦٠  يد يـــ

 من اوما يتصل 
 أعمال هندسية

  غري ذلك –هاء 

ــخدمات التش – ٣ االتخدمات نصب السقّ ٥٤٥٧٠  ييد ـــ
 من اوما يتصل 

 أعمال هندسية

  غري ذلك –هاء 

ــخدمات التش – ٣ احلرفية اخلاصة األخرى التشييد خدمات ٥٤٥٩٠  ييد ـــ
 من اوما يتصل 

 أعمال هندسية

  غري ذلك –هاء 

ــخدمات التش – ٣ خدمات األسالك والتجهيزات الكهربائية ٥٤٦١١  ييد ـــ
 من اوما يتصل 

 أعمال هندسية

أعمال التركيب  –جيم 
 والتجميع

 

ــخدمات التش – ٣ خدمات تركيب أجهزة إنذار احلريق ٥٤٦١٢  ييد ـــ
 من اوما يتصل 

 أعمال هندسية

أعمال التركيب  –جيم 
 والتجميع

 

ــخدمات التش – ٣ ت تركيب أجهزة إنذار السرقةخدما ٥٤٦١٣  ييد ـــ
 من اوما يتصل 

 أعمال هندسية

أعمال التركيب  –جيم 
 والتجميع

 

ــخدمات التش – ٣ خدمات تركيب اهلوائيات املرتلية ٥٤٦١٤  ييد ـــ
 من اوما يتصل 

 أعمال هندسية

أعمال التركيب  –جيم 
 والتجميع

 

ــخدمات التش – ٣ كهربائية األخرىخدمات التركيبات ال ٥٤٦١٩  ييد ـــ
 من اوما يتصل 

 أعمال هندسية

أعمال التركيب  –جيم 
 والتجميع

 

ــخدمات التش – ٣ خدمات أعمال سباكة املياه ٥٤٦٢١  ييد ـــ
 من اوما يتصل 

 أعمال هندسية

أعمال التركيب  –جيم 
 والتجميع

 

ــلتشخدمات ا – ٣ خدمات مد أنابيب التصريف ٥٤٦٢٢  ييد ـــ
 من اوما يتصل 

 أعمال هندسية

أعمال التركيب  –جيم 
 والتجميع

 

ــخدمات التش – ٣ خدمات تركيب أجهزة التدفئة ٥٤٦٣١  ييد ـــ
 من اوما يتصل 

 أعمال هندسية

أعمال التركيب  –جيم 
 والتجميع

 

خدمات تركيب أجهزة التهوية وتكييـف     ٥٤٦٣٢ 
 اهلواء

ــخدمات التش – ٣ د ييـــ
 من اوما يتصل 

 أعمال هندسية

أعمال التركيب  –جيم 
 والتجميع

 

ــخدمات التش – ٣ خدمات تركيب جتهيزات الغاز ٥٤٦٤٠  ييد ـــ
 من اوما يتصل 

 أعمال هندسية

أعمال التركيب  –جيم 
 والتجميع
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ــخدمات التش – ٣ خدمات تركيب املواد العازلة ٥٤٦٥٠  ييد ـــ

 من اوما يتصل 
 أعمال هندسية

أعمال التركيب  – جيم
 والتجميع

 

خــــدمات تركيــــب املصــــاعد والســــالمل   ٥٤٦٩١ 
 املتحركة

ــخدمات التش – ٣ ييد ـــ
 من اوما يتصل 

 أعمال هندسية

أعمال التركيب  –جيم 
 والتجميع

 

 ٥٤٦٩٩         فة خدمات التركيـب األخـرى غـري املصـن
 يف موضع آخر

ــخدمات التش – ٣ ييد ـــ
 من اوما يتصل 
 دسيةأعمال هن

أعمال التركيب  –جيم 
 والتجميع

 

ــخدمات التش – ٣ خدمات تركيب األلواح الزجاجية ٥٤٧١٠  ييد ـــ
 من اوما يتصل 

 أعمال هندسية

أعمال البناء وأعمال  –دال 
 التشطيب

 

ــخدمات التش – ٣ خدمات التجصيص ٥٤٧٢٠  ييد ـــ
 من اوما يتصل 

 أعمال هندسية

ال أعمال البناء وأعم –دال 
 التشطيب

 

ــخدمات التش – ٣ خدمات الطالء ٥٤٧٣٠  ييد ـــ
 من اوما يتصل 

 أعمال هندسية

أعمال البناء وأعمال    –دال 
 التشطيب

 

ــخدمات التش – ٣ خدمات قرمدة األرضيات واجلدران ٥٤٧٤٠  ييد ـــ
 من اوما يتصل 

 أعمال هندسية

أعمال البناء وأعمال  –دال 
 التشطيب

 

دمات األخـــرى لفـــرش األرضـــيات   اخلـــ ٥٤٧٥٠ 
 وكسوة اجلدران ولصق ورق احلائط

ــخدمات التش – ٣ ييد ـــ
 من اوما يتصل 

 أعمال هندسية

أعمال البناء وأعمال  –دال 
 التشطيب

 

ــبية واملعدنيـــة   ٥٤٧٦٠  خـــدمات التركيبـــات اخلشـ
 والنجارة

ــخدمات التش – ٣ ييد ـــ
 من اوما يتصل 

 أعمال هندسية

ل البناء وأعمال أعما –دال 
 التشطيب

 

ــخدمات التش – ٣ خدمات التسويج وتركيب الدرابزين ٥٤٧٧٠  ييد ـــ
 من اوما يتصل 

 أعمال هندسية

أعمال التركيب  –جيم 
 والتجميع

 

 مــن املبـــاين  ءنتــها الاخلــدمات األخــرى ل   ٥٤٧٩٠ 
 وتشطيبها

ــخدمات التش – ٣ ييد ـــ
 من اوما يتصل 

 أعمال هندسية

أعمال البناء وأعمال  –دال 
 التشطيب

 

خــــدمات االســــتئجار املتصــــلة مبعــــدات  ٥٤٨٠٠ 
 أو هــدم املبــاين أو أعمــال اهلندســة تشــييد

ليهااملدنية، مع مشغ 

ــخدمات التش – ٣ ييد ـــ
 من اوما يتصل 

 أعمال هندسية

  غري ذلك –هاء 

 
 ،اة ومتويل املعاشـات التقاعديـة     ـأمني على احلي  ــالت: ٢٥٤ ةـالفرعيات  ــ املكون أمنيــخدمات الت مل  ـتش خدمات التأمني ٢٥٣

: ٢٥٨ و   ،إعادة التـأمني  : ٢٥٧ و   ،تأمينات مباشرة أخرى  : ٢٥٦ و   ،التأمني على البضائع  : ٢٥٥و  
 معاونةخدمات ، خدمات التأمني
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 التأمني على احلياة ومتويل املعاشات التقاعدية ٢٥٤
 

خــدمات التــأمني علــى احليــاة واملعاشــات   ٧١٣١١ 
 دية الفرديةعاقالت

مجيع اخلدمات  –ألف  اخلدمات املالية – ٧
التأمينية واخلدمات 

 املتعلقة بالتأمني

خدمات التأمني على   ) أ (
 و الصحة وضد احلياة

 احلوادث
مجيع اخلدمات  –ألف  اخلدمات املالية – ٧ خدمات املعاشات التقاعدية اجلماعية ٧١٣١٢ 

التأمينية واخلدمات 
 نياملتعلقة بالتأم

خدمات التأمني على   ) أ (
احلياة و الصحة وضد 

 احلوادث
اخلدمات املصرفية  –اء ــب اخلدمات املالية – ٧ خدمات إدارة حوافظ األوراق املالية ٧١٥٣١ 

واخلدمات املالية 
 األخرى

 يف مسائل املشاركة  ) ز (
مجيع األوراق املالية مبا 
يف ذلك التعاقد والقيام 

م أو بعمل الوكيل العا
اخلاص وتقدمي خدمات 
 تتعلق بتلك املسائل

اخلدمات املصرفية  –اء ــب اخلدمات املالية – ٧  
واخلدمات املالية 

 األخرى

ول كالنقد ـإدارة األص  ) ط (
أو إدارة احلوافظ ومجيع 
أشكال إدارة االستثمار 
اجلماعي وإدارة صناديق 

املعاشات التقاعدية 
وخدمات الودائع 

 بالتوصيةواالئتمانات 
 

 التأمني على البضائع ٢٥٥
 

مجيع اخلدمات  –ألف  اخلدمات املالية – ٧ خدمات التأمني على البضائع ٧١٣٣٣ 
التأمينية واخلدمات 

 املتعلقة بالتأمني

 التأمني على خدمات  )ب(
 ري احلياةغ

 
 تأمينات مباشرة أخرى ٢٥٦

 
تــأمني ضــد احلــوادث والتــأمني خــدمات ال ٧١٣٢٠ 

 الصحي
مجيع اخلدمات  –ألف  اخلدمات املالية – ٧

التأمينية واخلدمات 
 املتعلقة بالتأمني

خدمات التأمني على   )ب(
 احلياةري غ

مجيع اخلدمات  –ألف  اخلدمات املالية – ٧ خدمات التأمني على السيارات ٧١٣٣١ 
التأمينية واخلدمات 

 املتعلقة بالتأمني

خدمات التأمني على   )ب(
 احلياةري غ

ــري    ٧١٣٣٢  ــأمني علـــى النقـــل البحـ ــدمات التـ خـ
 اواجلوي وغريمه

مجيع اخلدمات  –ألف  اخلدمات املالية – ٧
التأمينية واخلدمات 

 املتعلقة بالتأمني

  التأمني علىخدمات  )ب(
 احلياة ريغ

مجيع اخلدمات  –ألف  اخلدمات املالية – ٧ خدمات التأمني على املمتلكات األخرى ٧١٣٣٤ 
خلدمات التأمينية وا

 املتعلقة بالتأمني

 التأمني على خدمات  )ب(
 احلياةري غ
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ل بـ  التأمني العام ضد املسـؤولية قِ      خدمات ٧١٣٣٥ 

 الغري
مجيع اخلدمات  –ألف  اخلدمات املالية – ٧

التأمينية واخلدمات 
 املتعلقة بالتأمني

خدمات التأمني على   )ب(
 ري احلياةغ

ــات    ٧١٣٣٦  ــى االئتمانـــ ــأمني علـــ ــدمات التـــ خـــ
 والضمانات

مجيع اخلدمات  –ألف  اخلدمات املالية – ٧
التأمينية واخلدمات 

 ملتعلقة بالتأمنيا

إعادة التأمني والتأمني   ) ج (
 بأثر رجعي

مجيع اخلدمات  –ألف  اخلدمات املالية – ٧ اخلدمات األخرى للتأمني على غري احلياة ٧١٣٣٩ 
التأمينية واخلدمات 

 املتعلقة بالتأمني

 التأمني على خدمات  )ب(
 ري احلياةغ

مجيع اخلدمات  –ألف  اخلدمات املالية – ٧  
لتأمينية واخلدمات ا

 املتعلقة بالتأمني

إعادة التأمني والتأمني   ) ج (
  رجعيبأثر

اخلدمات املصرفية  –اء ــب اخلدمات املالية – ٧ خدمات إدارة حوافظ األوراق املالية ٧١٥٣١ 
اخلدمات املالية و

 األخرى

املشاركة يف مسائل   ) ز (
مجيع األوراق املالية مبا 
يف ذلك التعاقد والقيام 
بعمل الوكيل العام أو 

اخلاص وتقدمي خدمات 
 تتعلق بتلك املسائل

اخلدمات املصرفية  –اء ــب اخلدمات املالية – ٧  
اخلدمات املالية و

 األخرى

ول كالنقد ـإدارة األص  ) ط (
 احلوافظ ومجيع إدارةأو 

ارة االستثمار أشكال إد
اجلماعي وإدارة صناديق 

املعاشات التقاعدية 
وخدمات الودائع 

 واالئتمانات بالتوصية
 

 إعادة التأمني ٢٥٧
 

مجيع اخلدمات  –ألف  اخلدمات املالية – ٧ خدمات إعادة التأمني على احلياة ٧١٤١٠ 
ينية واخلدمات التأم

 املتعلقة بالتأمني

خدمات التأمني على   ) أ (
اة والصحة وضد احلي

 احلوادث
خـــدمات إعـــادة التـــأمني ضـــد احلـــوادث  ٧١٤٢٠ 

 وإعادة التأمني الصحي
مجيع اخلدمات  –ألف  اخلدمات املالية – ٧

ينية واخلدمات التأم
 املتعلقة بالتأمني

خدمات التأمني على   )ب(
  احلياةريغ

مجيع اخلدمات  –ألف  اخلدمات املالية – ٧خدمات أخرى إلعادة التأمني على احلياة ٧١٤٣٠ 
ينية واخلدمات التأم

 املتعلقة بالتأمني

إعادة التأمني والتأمني   ) ج (
 بأثر رجعي

مجيع اخلدمات  –ألف  اخلدمات املالية – ٧  
ينية واخلدمات التأم

 املتعلقة بالتأمني

إعادة التأمني والتأمني   ) ج (
 بأثر رجعي
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 معاونةخدمات  ،خدمات التأمني ٢٥٨
 

مجيع اخلدمات  –ألف  اخلدمات املالية – ٧ ة ووكاالت التأمنيخدمات مسسر ٧١٦١٠ 
ينية واخلدمات التأم

 املتعلقة بالتأمني

 املعاونة اخلدمات  ) د (
 وتشمل(للتأمني 

 السمسرةخدمات 
 )والتوكيالت

مجيع اخلدمات  –ألف  اخلدمات املالية – ٧ خدمات تسوية املطالبات التأمينية ٧١٦٢٠ 
 التأمينية واخلدمات
 املتعلقة بالتأمني

اخلدمات املعاونة   ) د (
 وتشمل(للتأمني 

 السمسرةخدمات 
 )والتوكيالت

مجيع اخلدمات  –ألف  اخلدمات املالية – ٧ اخلدمات اإلكتوارية ٧١٦٣٠ 
ينية واخلدمات التأم

 املتعلقة بالتأمني

اخلدمات املعاونة   ) د (
 وتشمل(للتأمني 

 السمسرةخدمات 
 )والتوكيالت

للتـــــأمني  املعاونـــــة اخلـــــدمات األخـــــرى ٧١٦٩٠ 
 واملعاشات التقاعدية

مجيع اخلدمات  –ألف  اخلدمات املالية – ٧
ينية واخلدمات التأم

 املتعلقة بالتأمني

اخلدمات املعاونة   ) د (
 وتشمل(للتأمني 

 السمسرةخدمات 
 )والتوكيالت

 

  ج اخلدمات املالية ٢٦٠
 

عـدا خـدمات    خدمات الوساطة املالية، ما    ٧١١٠٠ 
ــأمني    األعمــال املصــرفية االســتثمارية والت

 واملعاشات التقاعدية

اخلدمات املصرفية  –اء ــب اخلدمات املالية – ٧
واخلدمات املالية 

 األخرى

قبول الودائع وغريها من   ) أ (
 القابلة للسداد األموال

 من اجلمهور
اخلدمات املصرفية  –اء ــب اخلدمات املالية – ٧  

ت املالية واخلدما
 األخرى

اإلقراض بكل أنواعه مبا   )ب(
يف ذلك، ضمن أمور 

أخرى، ائتمان املستهلك 
وائتمان الرهن وإعداد 

الفواتري ومتويل 
 املعامالت التجارية

اخلدمات املصرفية  –اء ــب اخلدمات املالية – ٧  
واخلدمات املالية 

 األخرى

 التأجري املايل  ) ج (

اخلدمات املصرفية  –اء ــب اخلدمات املالية – ٧  
واخلدمات املالية 

 األخرى

  وااللتزاماتالضمانات  ) هـ (

 

________ 
سـتقي مـن الفـوارق بـني أسـعار الفائـدة املرجعيـة واألسـعار         حسـب أو ت  اليت قد ت،الوساطة املالية املقيسة بصورة غري مباشرةخدمات   ؛عن يف التصنيف املوس   يستثىن من هذا املكو     ج

 .املطبقة فعالً على القروض أو الديون أو األوراق املالية أو الودائع
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دفوعاتع خلدمات ميزان املالتصنيف املوس 
 GNS/W/120 القائمة ٠ – ١التصنيف املركزي للمنتجات، اإلصدار  
 
اخلدمات املصرفية  –اء ــب اخلدمات املالية – ٧  

واخلدمات املالية 
 األخرى

ول كالنقد ـــــإدارة األص ) ط (
أو إدارة احلوافظ ومجيع 
أشكال إدارة االستثمار 
اجلماعي وإدارة صناديق 

 املعاشات التقاعدية
وخدمات الودائع 

 واالئتمانات بالتوصية
اخلدمات املصرفية  –اء ــب اخلدمات املالية – ٧  

واخلدمات املالية 
 األخرى

اخلدمات املالية  ) ك (
 واملعاونةاالستشارية 

األخرى على مجيع 
ــاألنش ــة فــطة املبينــــ ي ـ
 .MTN باء من ‐ ١املادة 

TNC/W/50 مبا يف ذلك 
 االئتماين املرجع والتحليل

وحبوث االستثمار 
واحلوافظ وإسداء املشورة 

بشأن احليازات وبشأن 
إعادة هيكلة الشركات 

 واستراتيجياا
   ال ينطبق  
اخلدمات املصرفية  –اء ــب اخلدمات املالية – ٧ دمات األعمال املصرفية االستثماريةخ ٧١٢٠٠ 

واخلدمات املالية 
 األخرى

قد ول كالنـإدارة األص ) ط (
أو إدارة احلوافظ ومجيع 
أشكال إدارة االستثمار 
اجلماعي وإدارة صناديق 

املعاشات التقاعدية 
وخدمات الودائع 

  واالئتمانات بالتوصية
اخلدمات املصرفية  –اء ــب اخلدمات املالية – ٧ دمات الدمج واحليازةخ ٧١٥١١ 

واخلدمات املالية 
 األخرى

 الضمانات وااللتزامات ) هـ (

اخلدمات املصرفية  –اء ــب اخلدمات املالية – ٧  
واخلدمات املالية 

 األخرى

ول كالنقد ـإدارة األص ) ط (
أو إدارة احلوافظ ومجيع 
أشكال إدارة االستثمار 
اجلماعي وإدارة صناديق 

املعاشات التقاعدية 
وخدمات الودائع 

  واالئتمانات بالتوصية
ــ ٧١٥١٢  ــل الشـــــركات ورؤوس  خـــ دمات متويـــ

 وال املسامهةاألم
اخلدمات املصرفية  –اء ــب اخلدمات املالية – ٧

 املالية واخلدمات
 األخرى

 الضمانات وااللتزامات ) هـ (
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 ع خلدمات ميزان املدفوعاتلتصنيف املوسا

 GNS/W/120 القائمة ٠ – ١التصنيف املركزي للمنتجات، اإلصدار  
 
اخلدمات املصرفية  –اء ــب اخلدمات املالية – ٧  

واخلدمات املالية 
 األخرى

ول كالنقد ـإدارة األص ) ط (
أو إدارة احلوافظ ومجيع 
أشكال إدارة االستثمار 

ة صناديق اجلماعي وإدار
املعاشات التقاعدية 
وخدمات الودائع 

  واالئتمانات بالتوصية
خلــــدمات األخــــرى املتصــــلة باألعمــــال ا ٧١٥١٩ 

 املصرفية االستثمارية
اخلدمات املصرفية  –اء ــب اخلدمات املالية – ٧

واخلدمات املالية 
 األخرى

 الضمانات وااللتزامات ) هـ (

دمات املصرفية اخل –اء ــب اخلدمات املالية – ٧  
واخلدمات املالية 

 األخرى

ول كالنقد ـإدارة األص ) ط (
أو إدارة احلوافظ ومجيع 
أشكال إدارة االستثمار 
اجلماعي وإدارة صناديق 

املعاشات التقاعدية 
وخدمات الودائع 

 واالئتمانات بالتوصية
مات املصرفية اخلد –اء ــب اخلدمات املالية – ٧ دمات مسسرة األوراق املاليةخ ٧١٥٢١ 

واخلدمات املالية 
 األخرى

االجتار للحساب  ) و (
الشخصي أو حلساب 

العمالء، سواء على أساس 
التبادل أو على أساس 
السوق احلاضر أو غري 
ذلك يف حالة األوراق 
 املالية القابلة للتحويل

اخلدمات املصرفية  –اء ــب اخلدمات املالية – ٧  
واخلدمات املالية 

 األخرى

املشاركة يف مسائل  ) ز (
مجيع األوراق املالية مبا 
يف ذلك التعاقد والقيام 
بعمل الوكيل العام أو 

اخلاص وتقدمي خدمات 
 تتعلق بتلك املسائل

اخلدمات املصرفية  –اء ــب اخلدمات املالية – ٧ دمات السمسرة السلعيةخ ٧١٥٢٢ 
واخلدمات املالية 

 األخرى

االجتار للحساب  ) و (
و حلساب الشخصي أ

العمالء، سواء على أساس 
التبادل أو على أساس 
السوق احلاضر أو غري 
ذلك يف حالة األوراق 
 املالية القابلة للتحويل

اخلدمات املصرفية  –اء ــب اخلدمات املالية – ٧  
واخلدمات املالية 

 األخرى

املشاركة يف مسائل  ) ز (
مجيع األوراق املالية مبا 
ام يف ذلك التعاقد والقي

بعمل الوكيل العام أو 
اخلاص وتقدمي خدمات 
  تتعلق بتلك املسائل
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ع خلدمات ميزان املدفوعاتالتصنيف املوس 
 GNS/W/120 القائمة ٠ – ١املركزي للمنتجات، اإلصدار التصنيف  
 
دمات التجهيــــز واملقاصــــة املتصــــلة   خــــ ٧١٥٢٣ 

 باملعامالت يف األوراق املالية
اخلدمات املصرفية  –اء ــب اخلدمات املالية – ٧

واخلدمات املالية 
 األخرى

املشاركة يف مسائل  ) ز (
مجيع األوراق املالية مبا 
قيام يف ذلك التعاقد وال

بعمل الوكيل العام أو 
اخلاص وتقدمي خدمات 
 تتعلق بتلك املسائل

اخلدمات املصرفية  –اء ــب اخلدمات املالية – ٧ دمات إدارة حوافظ األوراق املاليةخ ٧١٥٣١ 
واخلدمات املالية 

 األخرى

املشاركة يف مسائل  ) ز (
مجيع األوراق املالية مبا 
يف ذلك التعاقد والقيام 

كيل العام أو بعمل الو
اخلاص وتقدمي خدمات 
 تتعلق بتلك املسائل

اخلدمات املصرفية  –اء ــب اخلدمات املالية – ٧  
واخلدمات املالية 

 األخرى

ول كالنقد ـإدارة األص ) ط (
أو إدارة احلوافظ ومجيع 
أشكال إدارة االستثمار 
اجلماعي وإدارة صناديق 

املعاشات التقاعدية 
وخدمات الودائع 

 تمانات بالتوصيةواالئ
اخلدمات املصرفية  –اء ــب اخلدمات املالية – ٧ دمات االئتمانخ ٧١٥٣٢ 

واخلدمات املالية 
 األخرى

ول كالنقد ـإدارة األص ) ط (
أو إدارة احلوافظ ومجيع 
أشكال إدارة االستثمار 
اجلماعي وإدارة صناديق 

املعاشات التقاعدية 
وخدمات الودائع 

 واالئتمانات بالتوصية
اخلدمات املصرفية  –اء ــب اخلدمات املالية – ٧ خدمات احلفظ ٧١٥٣٣ 

واخلدمات املالية 
 األخرى

اخلدمات املالية  ) ك (
 واملعاونةاالستشارية 

األخرى على مجيع 
ي ــنة فـــطة املبيـــــاألنش
 باء من ‐ ١املادة 

MTN. TNC/W/50 مبا 
يف ذلك املرجع والتحليل 

االئتماين وحبوث 
ستثمار واحلوافظ اال

وإسداء املشورة بشأن 
احليازات وبشأن إعادة 

هيكلة الشركات 
 يااواستراتيج
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زان املدفوعاتع خلدمات ميالتصنيف املوس 
 GNS/W/120 القائمة ٠ – ١التصنيف املركزي للمنتجات، اإلصدار  
 
اخلدمات املصرفية  –اء ــب اخلدمات املالية – ٧  

واخلدمات املالية 
 األخرى

تقدمي ونقل املعلومات  ) ل (
املالية وجتهيز البيانات 

املالية وما يتصل بذلك 
من برامج حاسوبية من 
الية مقدمي اخلدمات امل

 األخرى
اخلدمات املصرفية  –اء ــب اخلدمات املالية – ٧ اخلدمات التشغيلية لألسواق املالية ٧١٥٤١ 

واخلدمات املالية 
 األخرى

اخلدمات املالية  ) ك (
 واملعاونةاالستشارية 

األخرى على مجيع 
األنشطة املبينة يف املادة 

 .MTN باء من ‐ ١
TNC/W/50 مبا يف 

حليل ذلك املرجع والت
االئتماين وحبوث 

االستثمار واحلوافظ 
وإسداء املشورة بشأن 
دة احليازات وبشأن إعا

هيكلة الشركات 
 واستراتيجياا

اخلدمات املصرفية  –اء ــب اخلدمات املالية – ٧  
واخلدمات املالية 

 األخرى

تقدمي ونقل املعلومات  ) ل (
املالية وجتهيز البيانات 

املالية وما يتصل بذلك 
ن برامج حاسوبية من م

مقدمي اخلدمات املالية 
 األخرى

اخلدمات املصرفية  –اء ــب اخلدمات املالية – ٧ اخلدمات التنظيمية لألسواق املالية ٧١٥٤٢ 
واخلدمات املالية 

 األخرى

اخلدمات املالية  ) ك (
 واملعاونةاالستشارية 

األخرى على مجيع 
األنشطة املبينة يف املادة 

 .MTN باء من ‐ ١
TNC/W/50 مبا يف 

ذلك املرجع والتحليل 
االئتماين وحبوث 

االستثمار واحلوافظ 
وإسداء املشورة بشأن 
احليازات وبشأن إعادة 

هيكلة الشركات 
 اواستراتيجيا
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 )تابع (GNS/W/120القائمة  – ٠ – ١صدار  التصنيف املركزي للمنتجات، اإل–ع خلدمات ميزان املدفوعات تناظر التصنيف املوس – ١ –  ثالثاً– ألف –اجلدول 

ع خلدمات ميزان املدفوعاتالتصنيف املوس 
 GNS/W/120 القائمة ٠ – ١التصنيف املركزي للمنتجات، اإلصدار  
 

اخلدمات املصرفية  –اء ــب اخلدمات املالية – ٧  
واخلدمات املالية 

 األخرى

تقدمي ونقل املعلومات  ) ل (
بيانات املالية وجتهيز ال

املالية وما يتصل بذلك 
من برامج حاسوبية من 
مقدمي اخلدمات املالية 

 األخرى
اخلدمات املصرفية  –اء ــب اخلدمات املالية – ٧ اخلدمات األخرى إلدارة األسواق املالية ٧١٥٤٩ 

واخلدمات املالية 
 األخرى

اخلدمات املالية  ) ك (
 عاونةاالستشارية وامل

األخرى على مجيع 
شطة املبينة يف املادة األن
 .MTN باء من ‐ ١

TNC/W/50 مبا يف 
ذلك املرجع والتحليل 

االئتماين وحبوث 
االستثمار واحلوافظ 

وإسداء املشورة بشأن 
احليازات وبشأن إعادة 

كلة الشركات هي
 واستراتيجياا

ملصرفية اخلدمات ا –اء ــب اخلدمات املالية – ٧ خدمات اخلربة االستشارية املالية ٧١٥٥١ 
واخلدمات املالية 

 األخرى

اخلدمات املالية  ) ك (
 عاونةاالستشارية وامل

األخرى على مجيع 
األنشطة املبينة يف املادة 

 .MTN باء من ‐ ١
TNC/W/50 مبا يف 

ذلك املرجع والتحليل 
االئتماين وحبوث 

االستثمار واحلوافظ 
وإسداء املشورة بشأن 
دة احليازات وبشأن إعا

ات هيكلة الشرك
 واستراتيجياا

اخلدمات املصرفية  –اء ــب اخلدمات املالية – ٧ خدمات القطع األجنيب ٧١٥٥٢ 
واخلدمات املالية 

 األخرى

االجتار للحساب  ) و (
الشخصي أو حلساب 

العمالء، سواء على أساس 
التبادل أو على أساس 
السوق احلاضر أو غري 
ذلك يف حالة األوراق 
 يلاملالية القابلة للتحو

 



١٠٦ 

 )تابع (GNS/W/120القائمة  – ٠ – ١ التصنيف املركزي للمنتجات، اإلصدار –ع خلدمات ميزان املدفوعات تناظر التصنيف املوس – ١ –  ثالثاً– ألف –اجلدول 

ع خلدمات ميزان املدفوعاتالتصنيف املوس 
 GNS/W/120 القائمة ٠ – ١التصنيف املركزي للمنتجات، اإلصدار  
 
اخلدمات املصرفية  –اء ــب خلدمات املاليةا – ٧  

واخلدمات املالية 
 األخرى

اخلدمات املالية  ) ك (
واملعاونة االستشارية 

األخرى على مجيع 
 ١األنشطة املبينة يف املادة 

 .MTN باء من ‐
TNC/W/50 مبا يف ذلك 

املرجع والتحليل االئتماين 
وحبوث االستثمار 

واحلوافظ وإسداء املشورة 
احليازات وبشأن بشأن 

إعادة هيكلة الشركات 
 واستراتيجياا

خــــدمات التجهيــــز واملقاصــــة املتصــــلة     ٧١٥٥٣ 
 باملعامالت املالية

اخلدمات املصرفية  –اء ــب اخلدمات املالية – ٧
واخلدمات املالية 

 األخرى

مجيع خدمات السداد  ) د (
 وحتويل األموال

ملصرفية اخلدمات ا –اء ــب اخلدمات املالية – ٧  
واخلدمات املالية 

 األخرى

االجتار للحساب  ) و (
الشخصي أو حلساب 

العمالء سواء على 
أساس التبادل أو على 
أساس السوق احلاضر 
 :أو غري ذلك كما يلي

صكوك سوق املال  -    
الشيكات وأوراق النقد (

وشهادات الودائع 
 )وغريها

املنتجات املشتقة مبا يف  -    
 املثال ذلك، على سبيل

ال احلصر، املعامالت 
 –اآلجلة واخليارات 

صكوك أسعار الصرف 
وأسعار الفائدة مبا يف 

ذلك منتجات 
 واتفاقات كاملقايضات

 األسعار اآلجلة وغريها
الصكوك واألصول  -    

املالية األخرى القابلة 
للتداول مبا يف ذلك 

 السبائك
ية اخلدمات املصرف –اء ــب اخلدمات املالية – ٧  

واخلدمات املالية 
 األخرى

 السمسرة املالية ) ح (
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 )تابع (GNS/W/120القائمة  – ٠ – ١ التصنيف املركزي للمنتجات، اإلصدار –ع خلدمات ميزان املدفوعات تناظر التصنيف املوس – ١ –  ثالثاً– ألف –اجلدول 

ع خلدمات ميزان املدفوعاتالتصنيف املوس 
 GNS/W/120 القائمة ٠ – ١جات، اإلصدار التصنيف املركزي للمنت 
 
اخلدمات املصرفية  –اء ــب اخلدمات املالية – ٧  

واخلدمات املالية 
 األخرى

خدمات التسوية واملقاصة  ) ي (
لألصول املالية مبا يف ذلك 

األوراق املالية والنواتج 
املشتقة والصكوك 

 األخرى القابلة للتداول
اخلدمات املصرفية  –ء اــب اخلدمات املالية – ٧  

واخلدمات املالية 
 األخرى

اخلدمات املالية  ) ك (
 واملعاونةاالستشارية 

األخرى على مجيع 
 ١األنشطة املبينة يف املادة 

 .MTN باء من ‐
TNC/W/50 مبا يف ذلك 

املرجع والتحليل االئتماين 
وحبوث االستثمار 

واحلوافظ وإسداء املشورة 
بشأن احليازات وبشأن 

ة هيكلة الشركات إعاد
 واستراتيجياا

للوســــاطة  املعاونــــة اخلــــدمات األخــــرى ٧١٥٥٩ 
ة يف موضع آخرفاملالية، غري املصن 

اخلدمات املصرفية  –اء ــب اخلدمات املالية – ٧
واخلدمات املالية 

 األخرى

قبول الودائع واألموال  ) أ (
 القابلة للسداد األخرى

 من اجلمهور
اخلدمات املصرفية  –اء ــب ةاخلدمات املالي – ٧  

واخلدمات املالية 
 األخرى

اخلدمات املالية  ) ك (
 واملعاونة االستشارية

األخرى على مجيع 
 ١األنشطة املبينة يف املادة 

 .MTN باء من ‐
TNC/W/50 مبا يف ذلك 

املرجع والتحليل االئتماين 
وحبوث االستثمار 

واحلوافظ وإسداء املشورة 
ن بشأن احليازات وبشأ

إعادة هيكلة الشركات 
 واستراتيجياا

 ٨٥٤٠٠ خدمات الراخلدمات املصرفية  –اء ــب اخلدمات املالية – ٧ مز
واخلدمات املالية 

 األخرى

اخلدمات املالية االستشارية  ) ك (
 األخرى على واملعاونة

مجيع األنشطة املبينة يف 
 .MTN باء من ‐ ١املادة 

TNC/W/50 مبا يف ذلك 
 والتحليل االئتماين املرجع

وحبوث االستثمار 
واحلوافظ وإسداء املشورة 

بشأن احليازات وبشأن 
إعادة هيكلة الشركات 

 واستراتيجياا
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 ٢٦٤ و ،اخلــدمات احلاســوبية : ٢٦٣نني الفــرعيني  املكــوب واملعلومــاتوخــدمات احلاســ تشــمل  ب واملعلوماتوساخدمات احل ٢٦٢
 خدمات املعلومات

 
 اخلدمات احلاسوبية ٢٦٣

 
خدمات احلواسيب  –اء ــب خدمات األعمال – ١ خدمات اخلربة االستشارية يف األجهزة  ٨٣١٤١ 

 وما يتصل ا
اخلدمات االستشارية  ) أ (

 بتركيب األجهزة املتعلقة
 احلاسوبية

خــدمات اخلــربة االستشــارية يف الــربامج     ٨٣١٤٢ 
 احلاسوبية

خدمات احلواسيب  –اء ـب خدمات األعمال – ١
  اوما يتصل

خدمات تنفيذ الربامج  )ب(
 احلاسوبية

خـــدمات اخلـــربة االستشـــارية احلاســـوبية  ٨٣١٤٩ 
 األخرى

خدمات احلواسيب  –اء ــب خدمات األعمال – ١
 وما يتصل ا

خدمات تنفيذ الربامج  )ب(
 احلاسوبية

خدمات احلواسيب  –اء ــب خدمات األعمال – ١  
 وما يتصل ا

  ذلكغري ) هـ (

خدمات احلواسيب  –اء ــب خدمات األعمال – ١ خدمات إدارة مرافق احلواسيب ٨٣١٥٠ 
 وما يتصل ا

 خدمات معاجلة البيانات ) ج (

أو / املعلومات وجتهيز ) ن ( خدمات االتصاالت –جيم  خدمات االتصال – ٢  
البيانات على اإلنترنت 

مبا يف ذلك جتهيز (
 )املعامالت

 ٨٣١٦٠ خدمات احلواسيب  –اء ــب خدمات األعمال – ١ م احلاسوبيةظُخدمات صيانة الن
 وما يتصل ا

خدمات تنفيذ الربامج  )ب(
 احلاسوبية

خدمات احلواسيب  –اء ــب خدمات األعمال – ١ خدمات التجهيز احلاسويب للبيانات ٨٥٩٦٠ 
 وما يتصل ا

  معاجلة البياناتخدمات  ) ج (

أو /جتهيز املعلومات و  ) ن ( االتصاالتخدمات  –جيم  خدمات االتصال – ٢  
 على اإلنترنت البيانات

مبا يف ذلك جتهيز (
 )املعامالت

خــدمات أجهــزة احلاســوب وإصــالحها      ٨٧١٣٠ 
 وصيانتها

خدمات احلواسيب  –اء ــب خدمات األعمال – ١
 وما يتصل ا

 غري ذلك  ) هـ (

خدمات أعمال  –واو  خدمات األعمال – ١  
 أخرى

صيانة وإصالح املعدات   ) ن (
 تشمل السفن ال(

البحرية أو الطائرات أو 
 )معدات النقل األخرى

خدمات احلواسيب  –اء ــب خدمات األعمال – ١ اخلدمات األخرى للتعليم والتدريب ٩٢٩٠٠ 
 وما يتصل ا

 غري ذلك  ) هـ (
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 خـدمات : ٨٩٠ و ،خـدمات وكـاالت األنبـاء   : ٨٨٩نيني الفـرعيني   املكـو خدمات املعلوماتتشمل   خدمات املعلومات ٢٦٤
 األخرى تقدمي املعلومات

 
 خدمات وكاالت األنباء ٨٨٩

 
ــاء للصــــحف    ٨٤٤١٠  ــاالت األنبــ ــدمات وكــ خــ

 والدوريات
اخلدمات الترفيهية  –١٠

والثقافية والرياضية
خدمات وكاالت  –اء ــب

 األنباء
 

خدمات وكاالت األنباء لوسائط اإلعالم   ٨٤٤٢٠ 
 ة واملرئيةاملسموع

اخلدمات الترفيهية  –١٠
والثقافية والرياضية

خدمات وكاالت  –اء ــب
 األنباء

 

 
  د األخرى خدمات تقدمي املعلومات ٨٩٠

 
خدمات احلواسيب  –اء ــب خدمات األعمال – ١ ري املعلومات بشكل مباشرفخدمات تو ٨٤٣٠٠ 

 وما يتصل ا
 خدمات قواعد البيانات ) د (

 
  و ، هــ ه ورسوم التراخيصالضريبيةالرسوم  ٢٦٦

 
   نطبقيال  براءات االختراع ٥١٢١٠ 
   نطبقيال  العالمات التجارية ٥١٢٢٠ 
   نطبقيال  حقوق الطبع ٥١٢٣٠ 
  االمتيازات املقصورة –دال  خدمات التوزيع – ٤ األصول املعنوية غري املالية األخرى ٥١٢٩٠ 

 
 ، بالتجـارة  املتعلقـة الترويج واخلدمات األخـرى     : ٢٦٩الفرعية  املكونات   األخرى خدمات ألعمال مل  تش األخرى ألعمالاخدمات  ٢٦٨

 ألعمالبامتعلقة خدمات متنوعة مهنية وفنية : ٢٧٣ و ، التشغيليالتأجريخدمات : ٢٧٢و
 

: ٢٧١، و التــرويج: ٢٧٠نني الفــرعيني  املكــوجــارةبالتالتــرويج واخلــدمات األخــرى املتصــلة يشــمل  بالتجارة املتعلقةالترويج واخلدمات األخرى  ٢٦٩
  بالتجارةاملتعلقةاخلدمات األخرى 

 

________ 
 .اخلدمات األخرى لتقدمي املعلومات: نع يف املكووارد يف التصنيف املوس، و)٠ - ١ يف التصنيف املركزي، اإلصدار ليس موصوفاً(بيع الصحف والدوريات باالشتراكات   د
 األصـلي املنشـور مـن    ،٠ – ١ويشمل اإلصدار .  ورسوم التراخيص الدفعات املقدمة مقابل احلق يف استخدام األصول املعنوية غري املالية املختلفة       الرسوم الضريبية  ؛نيشمل املكو  ـ ه هـ

 يف ٧٣٣ اسـتحدثت جمموعـة جديـدة هـي اموعـة          ٢٠٠٠ينـاير   /ويف كـانون الثـاين    . ٥١ي األصول والدفعات املتعلقـة ـا مقابـل احلـق يف اسـتخدام فئـة واحـدة، الفـرع                     التصنيف املركز 
 والدفعات ،٧٣٣١٠دام الرباءات يف الفئة الفرعية وترد الدفعات مقابل حق استخ . ٥١التصنيف املركزي لتشمل هذه الدفعات عن االستخدام يف حني أن األصول نفسها تبقى يف الفرع                

 والـدفعات مقابـل   ،٧٣٣٣٠يف الفئـة  ) بيـع تـرخيص االمتيـاز   /باستثناء مقابل شـراء ( والدفعات املتعلقة بأنشطة منح امتيازات ،٧٣٣٢٠مقابل استخدام العالمات التجارية يف الفئة الفرعية      
 علـى فصـل مماثـل    ٢٠٠٢ وسـيبقى التنقـيح املزمـع للتصـنيف املركـزي يف عـام               ،٧٣٣٩٠مقابـل األصـول املعنويـة األخـرى يف الفئـة             والـدفعات    ،٧٣٣٤٠استخدام حقوق الطبـع يف الفئـة        

 .للدفعات
ورسوم التراخيص األخـرى   الرسوم الضريبية و ،)٨٩١الرمز (خيص إىل امتيازات مقصورة وحقوق مماثلة  ا ورسوم التر  الرسوم الضريبية ع املتعلق ب  نيف املوس ـن التص إن جتزئة مكو    و

ينـاير  /ومنـذ كـانون الثـاين   . ٥١٢٩٠ ال ميكن وصفها من حيث اإلصدار األصلي يف التصنيف املركزي حيـث أُدرجـت دفعـات مـنح االمتيـازات بـال متييـز يف الفئـة الفرعيـة           ،)٨٩٢الرمز  (
 . من التصنيف املركزي٧٣٣٣٠فرعية  أصبحت الدفعات املتعلقة بأنشطة االمتيازات حمددة بصورة منفصلة يف الفئة ال٢٠٠٠
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  ز الترويج ٢٧٠
 

خدمات جتارة  –اء ــب خدمات التوزيع – ٤ ال ينطبق 
 اجلملة

 

خدمات جتارة  –جيم  خدمات التوزيع – ٤ ال ينطبق 
 التجزئة

 

 
     بالتجارةاملتعلقةخرى األدمات اخل ٢٧١

 
اس رسـم   ـــة اجلملة على أس   خدمات جتار  ٦١٢١ 

  ــة األو ــواد الزراعيـــ ــد يف املـــ ــة أو عقـــ ليـــ
ةواحليوانات احلي 

خدمات الوكالء  –ألف  خدمات التوزيع – ٤
 بالعموالت

 

م ــــ خدمات جتارة اجلملة على أساس رس      ٦١٢٢ 
 أو عقد يف األغذية واملشروبات والتبغ

خدمات الوكالء  –ألف  خدمات التوزيع – ٤
 بالعموالت

 

م ــــ خدمات جتارة اجلملـة علـى أسـاس رس         ٦١٢٣ 
 أو عقد يف املنسوجات واملالبس واألحذية

خدمات الوكالء  –ألف  خدمات التوزيع – ٤
 بالعموالت

 

م ـــ اس رس ـــارة اجلملة على أس   ـات جت ــخدم ٦١٢٤ 
أو عقـــد يف األجهـــزة واألدوات واملعـــدات 

 املرتلية

 خدمات الوكالء –ألف  خدمات التوزيع – ٤
 بالعموالت

 

اس رسـم   ـــخدمات جتارة اجلملة على أس     ٦١٢٥ 
 أو عقد يف السلع االستهالكية املتنوعة

خدمات الوكالء  –ألف  خدمات التوزيع – ٤
 بالعموالت

 

اس رسـم   ـــخدمات جتارة اجلملة على أس     ٦١٢٦ 
 أو عقد يف مواد وأدوات البناء

خدمات الوكالء  –ألف  خدمات التوزيع – ٤
 تبالعموال

 

اس رسـم   ـــخدمات جتارة اجلملة على أس     ٦١٢٧ 
أو عقد يف املنتجات الكيميائية والصيدلية 

خدمات الوكالء  –ألف  خدمات التوزيع – ٤
 بالعموالت

 

اس رسـم   ــــ خدمات جتارة اجلملـة علـى أس       ٦١٢٨١ 
أو عقد يف السيارات والدراجات البخاريـة      
وعربـات التــزجل ومـا يتصــل ـا مــن أجــزاء    

 حقاتومل

خدمات جتارة  –جيم  خدمات التوزيع – ٤
 التجزئة

 

اس رسـم   ـــخدمات جتارة اجلملة على أس     ٦١٢٨٢ 
أو عقــد يف ســائر معــدات النقــل باســتثناء 

 الدراجات 

خدمات الوكالء  –ألف  خدمات التوزيع – ٤
 بالعموالت

 

م ـاس رس ـــخدمات جتارة اجلملة على أس     ٦١٢٨٣ 
ب ـــ ت املكاتادـي آالت ومعـ  ـــ د، ف ـأو عق 

 مبا فيها أثاث املكاتب

خدمات الوكالء  –ألف  خدمات التوزيع – ٤
 بالعموالت

 

اس رسـم   ـــخدمات جتارة اجلملة على أس     ٦١٢٨٤ 
 أو عقد يف احلواسيب والربامج احلاسوبية

خدمات الوكالء  –ألف  خدمات التوزيع – ٤
 بالعموالت

 

 

________ 
 .٠ - ١؛ وال ميكن وصفه بصورة ذات مغزى بالنسبة للتصنيف املركزي، اإلصدار الدليل من ٣ترد مناقشة للترويج يف الفصل   ز
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اس رسـم   ـــخدمات جتارة اجلملة على أس     ٦١٢٨٥ 

ــد يف  ــدائق  أو عقـــ ــدات احلـــ آالت ومعـــ
ــا يف ذلـــــك     ــة مبـــ ــاحات املزروعـــ والســـ

افاتاجلر 

خدمات الوكالء  –ألف  خدمات التوزيع – ٤
 بالعموالت

 

اس رسـم   ـــخدمات جتارة اجلملة على أس     ٦١٢٨٦ 
ــدين    ــدات التعـــ ــد يف آالت ومعـــ أو عقـــ

 والتشييد واهلندسة املدنية

خدمات الوكالء  –ألف  خدمات التوزيع – ٤
 بالعموالت

 

اس رسـم   ـــخدمات جتارة اجلملة على أس     ٦١٢٨٧ 
أو عقد يف آالت ومعدات صناعية حمددة       
أخرى وما يتصل ا من إمدادات تشغيل 

خدمات الوكالء  –ألف  خدمات التوزيع – ٤
 بالعموالت

 

اس رسـم   ـــخدمات جتارة اجلملة على أس     ٦١٢٨٩ 
أو عقد يف اآلالت واملعدات األخرى غري  

وضع آخرفة يف ماملصن 

خدمات الوكالء  –ألف  خدمات التوزيع – ٤
 بالعموالت

 

   ال ينطبق  
اس رسـم   ـــخدمات جتارة اجلملة على أس     ٦١٢٩ 

 أو عقد يف املنتجات األخرى
خدمات الوكالء  –ألف  خدمات التوزيع – ٤

 بالعموالت
 

 
  التشغيليالتأجريخدمات  ٢٧٢

 
تصــلة خــدمات التــأجري أو االســتئجار امل   ٧٣١١١ 

ــة     ــيارات اخلاصــة والشــاحنات املقفل بالس
 لنيمشغاخلفيفة دون 

خدمات  –هاء  خدمات األعمال – ١
التأجري /االستئجار
لنيدون مشغ 

ما يتعلق مبعدات نقل   ) ج (
 أخرى

 خــدمات التــأجري أو االســتئجار املتصــلة    ٧٣١١٢ 
 لنيمشغمبركبات نقل البضائع دون 

 خدمات –هاء  خدمات األعمال – ١
التأجري /االستئجار
لنيدون مشغ 

ما يتعلق مبعدات نقل   ) ج (
 أخرى

خــدمات التــأجري أو االســتئجار املتصــلة     ٧٣١١٣ 
 لنيمشغبعربات السكك احلديدية دون 

خدمات  –هاء  خدمات األعمال – ١
التأجري /االستئجار
لنيدون مشغ 

ما يتعلق مبعدات نقل   ) ج (
 أخرى

 االســتئجار املتصــلة  خــدمات التــأجري أو  ٧٣١١٤ 
مبعــــدات النقــــل الــــربي األخــــرى دون    

لنيمشغ 

خدمات  –هاء  خدمات األعمال – ١
التأجري /االستئجار
لنيدون مشغ 

ما يتعلق مبعدات نقل   ) ج (
 أخرى

خــدمات التــأجري أو االســتئجار املتصــلة     ٧٣١١٥ 
 لنيمشغبالسفن دون 

خدمات  –هاء  خدمات األعمال – ١
ري التأج/االستئجار
لنيدون مشغ 

  بالسفناملتعلق  ) أ (

خــدمات التــأجري أو االســتئجار املتصــلة     ٧٣١١٦ 
 لنيمشغبالطائرات دون 

خدمات  –هاء  خدمات األعمال – ١
التأجري /االستئجار
لنيدون مشغ 

  بالطائراتاملتعلق  )ب(

خدمات  –هاء  خدمات األعمال – ١ خدمات تأجري أو استئجار احلاويات ٧٣١١٧ 
التأجري /الستئجارا

لنيدون مشغ 

ما يتعلق مبعدات نقل   ) ج (
 أخرى
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 )تابع (GNS/W/120القائمة  – ٠ – ١ التصنيف املركزي للمنتجات، اإلصدار –ع خلدمات ميزان املدفوعات تناظر التصنيف املوس – ١ –  ثالثاً– ألف –اجلدول 
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 GNS/W/120 القائمة ٠ – ١ملركزي للمنتجات، اإلصدار التصنيف ا 
 
ــلة   ٧٣١٢١  ــتئجار املتصـ ــأجري أواالسـ خـــدمات التـ

 لنيمشغباآلالت واملعدات الزراعية دون 
خدمات  –هاء  خدمات األعمال – ١

التأجري /االستئجار
لنيدون مشغ 

 باآلالت واملعدات متعلق  ) د (
 األخرى

تئجار املتصــلة خــدمات التــأجري أو االســ   ٧٣١٢٢ 
 لنيمشغدون  التشييد بآالت ومعدات

خدمات  –هاء  خدمات األعمال – ١
التأجري /االستئجار
لنيدون مشغ 

متعلق باآلالت واملعدات   ) د (
 األخرى

خــدمات التــأجري أو االســتئجار املتصــلة     ٧٣١٢٣ 
باســــتثناء (بـــاآلالت واملعــــدات املكتبيــــة  

 لنيمشغدون ) احلواسيب

خدمات  –هاء  ألعمالخدمات ا – ١
التأجري /االستئجار
لنيدون مشغ 

متعلق باآلالت واملعدات   ) د (
 األخرى

خــدمات التــأجري أو االســتئجار املتصــلة     ٧٣١٢٤ 
 لنيمشغباحلواسيب دون 

خدمات  –هاء  خدمات األعمال – ١
التأجري /االستئجار
لنيدون مشغ 

متعلق باآلالت واملعدات   ) د (
 األخرى

خــدمات التــأجري أو االســتئجار املتصــلة     ٧٣١٢٥ 
 لنيمشغمبعدات االتصاالت دون 

خدمات  –هاء  خدمات األعمال – ١
التأجري /االستئجار
لنيدون مشغ 

 باآلالت واملعدات متعلق  ) د (
 األخرى

خــدمات التــأجري أو االســتئجار املتصــلة     ٧٣١٢٩ 
 لنيمشـغ باآلالت واملعدات األخرى دون     

موضع آخرفة يف غري املصن 

خدمات  –هاء  خدمات األعمال – ١
التأجري /االستئجار
لنيدون مشغ 

متعلق باآلالت واملعدات   ) د (
 األخرى

خــدمات التــأجري أو االســتئجار املتصــلة     ٧٣٢١٠ 
بــأجهزة التلفزيــون واإلذاعــة ومســجالت  
 الفيديو واملعدات واللواحق ذات الصلة

خدمات  –هاء  خدمات األعمال – ١
التأجري /اراالستئج
لنيدون مشغ 

 غري ذلك  ) هـ (

خــدمات التــأجري أو االســتئجار املتصــلة     ٧٣٢٣٠ 
 باألثاثات وغريها يف األجهزة املرتلية

خدمات  –هاء  خدمات األعمال – ١
التأجري /االستئجار
لنيدون مشغ 

  ذلكغري  ) هـ (

تصــلة خــدمات التــأجري أو االســتئجار امل   ٧٣٢٤٠ 
 ت الفراغمبعدات الترفيه ووق

خدمات  –هاء  خدمات األعمال – ١
التأجري /االستئجار
لنيدون مشغ 

 غري ذلك  ) هـ (

ئجار املتصــلة خــدمات التــأجري أو االســت   ٧٣٢٥٠ 
 بالبياضات املرتلية

خدمات  –هاء  خدمات األعمال – ١
التأجري /االستئجار
لنيدون مشغ 

  ذلكغري  ) هـ (

ر املتصــلة خــدمات التــأجري أو االســتئجا   ٧٣٢٦٠ 
 باملنسوجات واملالبس واألحذية

خدمات  –هاء  خدمات األعمال – ١
التأجري /االستئجار
لنيدون مشغ 

  ذلكغري  ) هـ (

خــدمات التــأجري أو االســتئجار املتصــلة     ٧٣٢٧٠ 
 “صنعها بنفسكا”بآالت ومعدات 

خدمات  –هاء  خدمات األعمال – ١
التأجري /االستئجار
لنيدون مشغ 

 ذلك غري  ) هـ (

خــدمات التــأجري أو االســتئجار املتصــلة     ٧٣٢٩٠ 
 فة يف موضــع بالســلع األخــرى غــري املصــن

 آخر

خدمات  –هاء  خدمات األعمال – ١
التأجري /االستئجار
لنيدون مشغ 

 غري ذلك  ) هـ (
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 )تابع (GNS/W/120القائمة  – ٠ – ١ للمنتجات، اإلصدار  التصنيف املركزي–ع خلدمات ميزان املدفوعات تناظر التصنيف املوس – ١ –  ثالثاً– ألف –اجلدول 

ع خلدمات ميزان املدفوعاتالتصنيف املوس 
 GNS/W/120 القائمة ٠ – ١التصنيف املركزي للمنتجات، اإلصدار  
 

القانونيـة   اخلـدمات  :٢٧٤الفرعيـة   نات   املكو ،متعلقة باألعمال  وتقنيةمهنية  متنوعة،  خدمات  تشمل   عمالمتعلقة باأل وتقنيةمهنية ، تنوعةمخدمات  ٢٧٣
اإلعالن وحبوث السـوق واسـتطالعات   : ٢٧٨، و   اإلدارية والعالقات العامة  االستشارات  واحملاسبية و 

ــام  ــرأي الع ــيةة ــــ املعمارياخلــدمات: ٢٨٠، و رـالبحــث والتطويــ : ٢٧٩، و ال ــا مــن   واهلندس وغريه
: ٢٨٤، و يــة وخــدمات التشــغيل املوقعيــة   اخلــدمات الزراعيــة والتعدين : ٢٨١، و اخلــدمات التقنيــة 

 فة يف موضع آخراخلدمات بني املؤسسات التابعة غري املصن: ٢٨٥، و  األخرىاألعمالخدمات 
 

ــبية واالستشــــارات   ٢٧٤ ــة واحملاســ اخلــــدمات القانونيــ
 اإلدارية والعالقات العامة

الفرعيــة  املكونــات ،العامــةاخلــدمات القانونيــة واحملاســبية واالستشــارات اإلداريــة والعالقــات  تشــمل 
ــبية و مراجعـــة احلســـابات ومســـك الـــدفاتر   : ٢٧٦ و ،اخلـــدمات القانونيـــة: ٢٧٥ اخلـــدمات احملاسـ

 العالقات العامةوألعمال واإلدارة ل اخلدمات االستشارية: ٢٧٧، و واالستشارات الضريبية
 

 اخلدمات القانونية ٢٧٥
 

خــدمات االستشــارة القانونيــة والتمثيــل     ٨٢١١١ 
 فيما يتصل بالقانون اجلنائي

  القانونيةاخلدمات ) أ ( اخلدمات املهنية –ألف  خدمات األعمال – ١

 والتمثيـل يف    خدمات االستشارة القانونية   ٨٢١١٩ 
اإلجـــراءات القضـــائية املتصـــلة مبجـــاالت 

 أخرى من القانون

 القانونيةاخلدمات  ) أ ( اخلدمات املهنية –ألف  خدمات األعمال – ١

خدمات االستشارة القانونية والتمثيـل يف       ٨٢١٢٠ 
اإلجراءات القانونيـة يف احملـاكم واـالس        

 شبه القضائية وغريها

  القانونيةاخلدمات ) أ ( اخلدمات املهنية –ألف  خدمات األعمال – ١

  القانونيةدماتاخل ) أ ( اخلدمات املهنية –ألف  خدمات األعمال – ١ خدمات التوثيق والتصديق القانونيني ٨٢١٣٠ 
خدمات أعمال  –واو  خدمات األعمال – ١ خدمات التحكيم والتوثيق ٨٢١٩١ 

 أخرى
خدمات متصلة  ) د (

 باالستشارات اإلدارية
 ٨٢١٩٩     فة اخلـدمات القانونيـة األخـرى غـري املصــن

 يف موضع آخر
  القانونيةاخلدمات ) أ ( اخلدمات املهنية –ألف  خدمات األعمال – ١

 
 ة ومراجعة احلسابات ومسك الدفاتر واالستشارات الضريبيةيدمات احملاسبخلا ٢٧٦

 
ة يخدمات حماسب )ب( اخلدمات املهنية –ألف  خدمات األعمال – ١ خدمات مراجعة احلسابات املالية ٨٢٢١١ 

ومراجعة حسابات 
 دفاترمسك و

ة يخدمات حماسب )ب( نيةاخلدمات امله –ألف  خدمات األعمال – ١ خدمات الفحص احملاسيب ٨٢٢١٢ 
ومراجعة حسابات 

 دفاترمسك و
ة يخدمات حماسب )ب( اخلدمات املهنية –ألف  خدمات األعمال – ١ خدمات تبويب البيانات املالية ٨٢٢١٣ 

ومراجعة حسابات 
 دفاترمسك و

ة يبخدمات حماس )ب( اخلدمات املهنية –ألف  خدمات األعمال – ١ ة األخرىيدمات احملاسباخل ٨٢٢١٩ 
ومراجعة حسابات 

 دفاترمسك و
الـدفاتر ماعـدا اإلقـرارات      مسك  خدمات   ٨٢٢٢٠ 

 الضريبية
ة يخدمات حماسب )ب( اخلدمات املهنية –ألف  خدمات األعمال – ١

ومراجعة حسابات 
 دفاترمسك و
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ع خلدمات ميزان املدفوعاتالتصنيف املوس 
 GNS/W/120 القائمة ٠ – ١التصنيف املركزي للمنتجات، اإلصدار  
 
خــدمات التخطــيط واخلــربة االستشــارية    ٨٢٣١٠ 

 املتصلة بضرائب الشركات
 اخلدمات الضريبية ) ج ( ةاخلدمات املهني –ألف  خدمات األعمال – ١

ــرائب     ٨٢٣٢٠  ــص ضـــ ــداد وفحـــ ــدمات إعـــ خـــ
 الشركات

 اخلدمات الضريبية ) ج ( اخلدمات املهنية –ألف  خدمات األعمال – ١

 اخلدمات الضريبية ) ج ( اخلدمات املهنية –ألف  خدمات األعمال – ١ خدمات إعداد وختطيط ضرائب األفراد ٨٢٣٣٠ 
 اخلدمات القانونية ) أ ( اخلدمات املهنية –ألف  خدمات األعمال – ١ راسة القضائيةخدمات اإلفالس واحل ٨٢٤٠٠ 

 
 اخلدمات االستشارية لألعمال واإلدارة والعالقات العامة ٢٧٧

 
ــارية يف اإلدارة    ٨٣١١١  ــربة االستشـ ــدمات اخلـ خـ

 العامة
خدمات أعمال  –واو  خدمات األعمال – ١

 أخرى
خدمات االستشارات  ) ج (

 داريةاإل
ــارية يف اإلدارة    ٨٣١١٢  ــربة االستشـ ــدمات اخلـ خـ

 املالية
خدمات أعمال  –واو  خدمات األعمال – ١

 أخرى
خدمات االستشارات  ) ج (

 اإلدارية
ــدمات اخلــــربة االستشــــارية يف إدارة    ٨٣١١٣  خــ

 املوارد البشرية
خدمات أعمال  –واو  خدمات األعمال – ١

 أخرى
خدمات االستشارات  ) ج (

 ريةاإلدا
ــدمات اخلــــربة االستشــــارية يف إدارة    ٨٣١١٤  خــ

 التسويق
خدمات أعمال  –واو  خدمات األعمال – ١

 أخرى
خدمات االستشارات  ) ج (

 اإلدارية
ــدمات اخلــــربة االستشــــارية يف إدارة    ٨٣١١٥  خــ

 اإلنتاج
خدمات أعمال  –واو  خدمات األعمال – ١

 أخرى
خدمات االستشارات  ) ج (

 اإلدارية
خــدمات اخلــربة االستشــارية األخــرى يف   ٨٣١١٩ 

 اإلدارة
خدمات أعمال  –واو  خدمات األعمال – ١

 أخرى
خدمات االستشارات  ) ج (

 اإلدارية
خدمات أعمال  –واو  خدمات األعمال – ١ خدمات العالقات العامة ٨٣١٢١ 

 أخرى
خدمات االستشارات  ) ج (

 اإلدارية
 يف خــدمات اخلــربة االستشــارية األخــرى  ٨٣١٢٩ 

 األعمال التجارية
خدمات أعمال  –واو  خدمات األعمال – ١

 أخرى
خدمات االستشارات  ) ج (

 اإلدارية
اخلــــدمات اإلداريــــة األخــــرى مــــا عــــدا  ٨٣١٩٠ 

 خدمات إدارة مشاريع اإلنشاء
خدمات أعمال  –واو  خدمات األعمال – ١

 أخرى
خدمات متعلقة  ) د (

 باالستشارات اإلدارية
 

 وحبوث السوق واستطالعات الرأي العاماإلعالن  ٢٧٨
 

خدمات أعمال  –واو  خدمات األعمال – ١خدمات ختطيط اإلعالن ووضعه وعرضه ٨٣٦١٠ 
 أخرى

 خدمات اإلعالن ) أ (

ع مكان اإلعـالن    ــراء أو بي  ـــــات ش ــخدم ٨٣٦٢٠ 
 أو وقته مقابل عمولة

خدمات أعمال  –واو  خدمات األعمال – ١
 أخرى

 ت اإلعالنخدما ) أ (

خدمات أعمال  –واو  خدمات األعمال – ١ خدمات اإلعالن األخرى ٨٣٦٩٠ 
 أخرى

 خدمات اإلعالن ) أ (

خدمات حبوث السوق واستطالع الـرأي       ٨٣٧٠٠ 
 العام

خدمات أعمال  –واو  خدمات األعمال – ١
 أخرى

خدمات حبوث السوق  )ب(
 واستطالع الرأي العام

خدمات أعمال  –واو  خدمات األعمال – ١  واملعارضخدمات تنظيم األسواق ٨٥٩٧٠ 
 أخرى

 خدمات االتفاقيات ) ق (
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 البحث والتطوير ٢٧٩
 

يف  التجريبـــي خــدمات البحــث والتطــوير ٨١١١٠ 
 العلوم الفيزيائية

خدمات البحث  –جيم  خدمات األعمال – ١
 والتطوير

خدمات البحث  ) أ (
والتطوير يف جمال العلوم 

 الطبيعية
يف  التجريبـــي بحــث والتطــويرخــدمات ال ٨١١٢٠ 

 الكيمياء وعلم األحياء 
خدمات البحث  –جيم  خدمات األعمال – ١

 والتطوير
خدمات البحث  ) أ (

والتطوير يف جمال العلوم 
 الطبيعية

يف  التجريبـــي خــدمات البحــث والتطــوير ٨١١٣٠ 
 اهلندسة والتكنولوجيا

خدمات البحث  –جيم  خدمات األعمال – ١
 والتطوير

خدمات البحث  ) أ (
والتطوير يف جمال العلوم 

 الطبيعية
يف  التجريبـــي خــدمات البحــث والتطــوير ٨١١٤٠ 

 العلوم الزراعية
خدمات البحث  –جيم  خدمات األعمال – ١

 والتطوير
خدمات البحث  ) أ (

والتطوير يف جمال العلوم 
 الطبيعية

يف  التجريبـــي خــدمات البحــث والتطــوير ٨١١٥٠ 
 ة والصيدلةالعلوم الطبي

خدمات البحث  –جيم  خدمات األعمال – ١
 والتطوير

خدمات البحث  ) أ (
والتطوير يف جمال العلوم 

 الطبيعية
يف  التجريبـــي خــدمات البحــث والتطــوير ٨١١٩٠ 

 ة األخرىيالعلوم الطبيع
خدمات البحث  –جيم  خدمات األعمال – ١

 والتطوير
خدمات البحث  ) أ (

وم والتطوير يف جمال العل
 الطبيعية

يف  التجريبـــي خــدمات البحــث والتطــوير ٨١٢١٠ 
العلـــوم الثقافيـــة وعلـــم االجتمـــاع وعلـــم 

 النفس

خدمات البحث  –جيم  خدمات األعمال – ١
 والتطوير

خدمات البحث  )ب(
والتطوير يف العلوم 
 االجتماعية واإلنسانية

يف  التجريبـــي خــدمات البحــث والتطــوير ٨١٢٢٠ 
 علم االقتصاد

خدمات البحث  –جيم  خدمات األعمال – ١
 والتطوير

خدمات البحث  )ب(
والتطوير يف العلوم 
 االجتماعية واإلنسانية

يف  التجريبـــي خــدمات البحــث والتطــوير ٨١٢٣٠ 
 القانون

خدمات البحث  –جيم  خدمات األعمال – ١
 والتطوير

خدمات البحث  )ب(
والتطوير يف العلوم 
 االجتماعية واإلنسانية

يف  التجريبـــي خــدمات البحــث والتطــوير ٨١٢٤٠ 
 اللغويات واللغات

خدمات البحث  –جيم  خدمات األعمال – ١
 والتطوير

خدمات البحث  )ب(
والتطوير يف العلوم 
 االجتماعية واإلنسانية

يف  التجريبـــي خــدمات البحــث والتطــوير ٨١٢٩٠ 
ــوم   ــة األخــــرى والعلــ ــوم االجتماعيــ العلــ

 اإلنسانية

خدمات البحث  –جيم  لخدمات األعما – ١
 والتطوير

خدمات البحث  )ب(
والتطوير يف العلوم 
 االجتماعية واإلنسانية

خـــدمات البحـــث املتعـــدد التخصصـــات   ٨١٣٠٠ 
 يـوالتطوير التجريب

خدمات البحث  –جيم  خدمات األعمال – ١
 والتطوير

خدمات البحث املتعدد  ) ج (
التخصصات والتطوير 

 يبــالتجري
 

 وغريها من اخلدمات التقنية واهلندسية املعماريةاخلدمات  ٢٨٠
 

 اخلدمات اهلندسية ) هـ ( اخلدمات املهنية –ألف  خدمات األعمال – ١ خدمات اخلربة االستشارية البيئية ٨٣١٣١ 
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ــابقة   ٨٣٢١١  ــة السـ ــارة واملرحلـ خـــدمات االستشـ

 للتصميم يف جمال املعمار
 ات املعماريةاخلدم ) د ( اخلدمات املهنية –ألف  خدمات األعمال – ١

ييد ـــــخدمات التش – ٣  
 من اوما يتصل 

 أعمال هندسية

  غري ذلك –هاء 

 اخلدمات املعمارية ) د ( اخلدمات املهنية –ألف  خدمات األعمال – ١خدمات التصميم املعماري وإدارة العقود ٨٣٢١٢ 
 اخلدمات املعمارية ) د (  املهنيةاخلدمات –ألف  خدمات األعمال – ١ اخلدمات املعمارية األخرى ٨٣٢١٩ 
خدمات التخطيط  ) ز ( اخلدمات املهنية –ألف  خدمات األعمال – ١ خدمات التخطيط احلضري ٨٣٢٢١ 

احلضري واهلندسة 
 الطبيعية

خدمات التخطيط  ) ز ( اخلدمات املهنية –ألف  خدمات األعمال – ١ خدمات هندسة املناظر الطبيعية ٨٣٢٢٢ 
دسة احلضري واهلن

 الطبيعية
اخلدمات اهلندسية  ) و ( اخلدمات املهنية –ألف  خدمات األعمال – ١ اخلدمات اهلندسية املتكاملة للمباين ٨٣٣١١ 

 املتكاملة
اخلــــدمات اهلندســــية املتكاملــــة ألعمــــال  ٨٣٣١٢ 

 اهلندسة املدنية
اخلدمات اهلندسية  ) و ( اخلدمات املهنية –ألف  خدمات األعمال – ١

 ملةاملتكا
اخلــدمات اهلندســية املتكاملــة لإلنشــاءات   ٨٣٣١٣ 

 والعمليات الصناعية
اخلدمات اهلندسية  ) و ( اخلدمات املهنية –ألف  خدمات األعمال – ١

 املتكاملة
اخلـــدمات اهلندســـية املتكاملـــة للمشـــاريع  ٨٣٣١٩ 

 األخرى
اخلدمات اهلندسية  ) و ( اخلدمات املهنية –ألف  خدمات األعمال – ١

 ملتكاملةا
 خدمات هندسية ) هـ ( اخلدمات املهنية –ألف  خدمات األعمال – ١خدمات إدارة املشاريع املتصلة بإنشاء املباين ٨٣٣٢١ 
خــدمات إدارة املشــاريع املتصــلة بإنشــاء     ٨٣٣٢٢ 

 أعمال اهلندسة املدنية
 خدمات هندسية ) هـ ( اخلدمات املهنية –ألف  خدمات األعمال – ١

دمات إدارة املشاريع املتصلة باإلنشـاءات      خ ٨٣٣٢٣ 
 والعمليات الصناعية

 خدمات هندسية ) هـ ( اخلدمات املهنية –ألف  خدمات األعمال – ١

خــدمات إدارة املشــاريع املتصــلة بإنشــاء     ٨٣٣٢٩ 
 املشروعات األخرى

 خدمات هندسية ) هـ ( اخلدمات املهنية –ألف  خدمات األعمال – ١

ستشــارة اهلندســية واملرحلــة   خــدمات اال ٨٣٣٣١ 
 السابقة لتصميم املباين

 خدمات هندسية ) هـ ( اخلدمات املهنية –ألف  خدمات األعمال – ١

ييد ـــــخدمات التش – ٣  
 من اوما يتصل 

 أعمال هندسية

  غري ذلك –هاء 

خــدمات االستشــارة اهلندســية واملرحلــة     ٨٣٣٣٢ 
 ةالسابقة لتصميم أعمال اهلندسية املدني

 خدمات هندسية ) هـ ( اخلدمات املهنية –ألف  خدمات األعمال – ١

ييد ـــــخدمات التش – ٣  
 من اوما يتصل 

 أعمال هندسية

  غري ذلك –هاء 

ــة    ٨٣٣٣٣  ــية واملرحلــ ــارة اهلندســ ــدمات االستشــ خــ
 والعمليات الصناعية التشييد السابقة لتصميم

 خدمات هندسية ) هـ ( اخلدمات املهنية –ألف  خدمات األعمال – ١
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ييد ـــــخدمات التش – ٣  

 من اوما يتصل 
 أعمال هندسية

  غري ذلك –هاء 

خــدمات االستشــارة اهلندســية واملرحلــة     ٨٣٣٣٩ 
 السابقة لتصميم املشاريع األخرى

 خدمات هندسية ) هـ ( اخلدمات املهنية –ألف  خدمات األعمال – ١

ييد ـــــخدمات التش – ٣  
 من اوما يتصل 

 مال هندسيةأع

  غري ذلك –هاء 

 خدمات هندسية ) هـ ( اخلدمات املهنية –ألف  خدمات األعمال – ١ خدمات التصميم اهلندسي للمباين ٨٣٣٤١ 
خــــدمات التصــــميم اهلندســــي ألعمــــال   ٨٣٣٤٢ 

 اهلندسة املدنية
 خدمات هندسية ) هـ ( اخلدمات املهنية –ألف  خدمات األعمال – ١

يم اهلندســي لإلنشــاءات  خــدمات التصــم  ٨٣٣٤٣ 
 والعمليات الصناعية

 خدمات هندسية ) هـ ( اخلدمات املهنية –ألف  خدمات األعمال – ١

خـــدمات التصـــميم اهلندســـي للمشـــاريع   ٨٣٣٤٩ 
 األخرى

 خدمات هندسية ) هـ ( اخلدمات املهنية –ألف  خدمات األعمال – ١

 اخلدمات اهلندسية للمبـاين خـالل مرحلـة        ٨٣٣٥١ 
 والتجهيزد التشيي

 خدمات هندسية ) هـ ( اخلدمات املهنية –ألف  خدمات األعمال – ١

اخلدمات اهلندسية ألعمال اهلندسة املدنية      ٨٣٣٥٢ 
 والتجهيز التشييد خالل مرحلة

 خدمات هندسية ) هـ ( اخلدمات املهنية –ألف  خدمات األعمال – ١

اخلــدمات اهلندســية لإلنشــاء والعمليــات     ٨٣٣٥٣ 
 والتجهيز التشييد ية خالل مرحلةالصناع

 خدمات هندسية ) هـ ( اخلدمات املهنية –ألف  خدمات األعمال – ١

اخلـــدمات اهلندســـية للمشـــاريع األخـــرى  ٨٣٣٥٩ 
 خالل مرحلة التشييد والتجهيز

 خدمات هندسية ) هـ ( اخلدمات املهنية –ألف  خدمات األعمال – ١

 خدمات هندسية ) هـ ( اخلدمات املهنية –ألف  خدمات األعمال – ١ اين اخلدمات اهلندسية األخرى للمب ٨٣٣٩١ 
اخلــــدمات اهلندســــية األخــــرى ألعمــــال  ٨٣٣٩٢ 

 اهلندسة املدنية
 خدمات هندسية ) هـ ( اخلدمات املهنية –ألف  خدمات األعمال – ١

اخلــدمات اهلندســية األخــرى لإلنشــاءات    ٨٣٣٩٣ 
 والعمليات الصناعية

 خدمات هندسية ) هـ ( اخلدمات املهنية –ألف  الخدمات األعم – ١

اخلـــدمات اهلندســـية األخـــرى للمشـــاريع  ٨٣٣٩٩ 
 األخرى

 خدمات هندسية ) هـ ( اخلدمات املهنية –ألف  خدمات األعمال – ١

ــة   ٨٣٥١٠  ــة واجليوفيزيائيـــ ــدمات اجليولوجيـــ اخلـــ
 وخدمات التنقيب األخرى

خدمات األعمال  –واو  خدمات األعمال – ١
 ألخرىا

اخلدمات االستشارية  ) م (
 العلمية والفنية ذات الصلة

خدمات األعمال  –واو  خدمات األعمال – ١ خدمات املساحة حتت السطح ٨٣٥٢٠ 
 األخرى

اخلدمات االستشارية  ) م (
 العلمية والفنية ذات الصلة

خدمات األعمال  –واو  خدمات األعمال – ١ خدمات املساحة السطحية ٨٣٥٣٠ 
 خرىاأل

اخلدمات االستشارية  ) م (
 العلمية والفنية ذات الصلة

خدمات األعمال  –واو  خدمات األعمال – ١ خدمات وضع اخلرائط ٨٣٥٤٠ 
 األخرى

اخلدمات االستشارية  ) م (
 العلمية والفنية ذات الصلة
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خدمات األعمال  –واو  خدمات األعمال – ١ خدمات التنبؤات اجلوية والرصد اجلوي ٨٣٥٥٠ 

 األخرى
اخلدمات االستشارية  ) م (

 العلمية والفنية ذات الصلة
خدمات األعمال  –واو  خدمات األعمال – ١ وحتليل القوام والنقاوةاختبار خدمات  ٨٣٥٦١ 

 األخرى
 التقنية لالختبار دماتاخل ) هـ (

 والتحليل
ألعمال خدمات ا –واو  خدمات األعمال – ١خدمات اختبار وحتليل اخلواص الفيزيائية ٨٣٥٦٢ 

 األخرى
التقنية لالختبار  دماتاخل ) هـ (

 والتحليل
وحتليل الـنظم امليكانيكيـة   اختبار خدمات   ٨٣٥٦٣ 

 والكهربائية املتكاملة
خدمات األعمال  –واو  خدمات األعمال – ١

 األخرى
التقنية لالختبار  دماتاخل ) هـ (

 والتحليل
خــدمات الفحــص الفــين ملركبــات النقــل    ٨٣٥٦٤ 

 الربي
خدمات األعمال  –واو  خدمات األعمال – ١

 األخرى
التقنية لالختبار  دماتاخل ) هـ (

 والتحليل
اخلـــدمات األخـــرى لالختبـــار والتحليـــل   ٨٣٥٦٩ 

 الفنيني
خدمات األعمال  –واو  خدمات األعمال – ١

 األخرى
التقنية لالختبار  دماتاخل ) هـ (

 والتحليل
ــة   ٨٣٩٩٠  ــة والعلمي ــة اخلــدمات الفني ــة كاف  والتقني

فة يف موضع أخراألخرى غري املصن 
خدمات األعمال  –واو  خدمات األعمال – ١

 األخرى
 غري ذلك ) د (

 
ــة   ٢٨١ ــة والتعديني وخــدمات التشــغيل  اخلــدمات الزراعي

 املوقعية
معاجلـة  : ٢٨٢نني الفـرعيني     املكـو  ،وخـدمات التشـغيل املوقعيـة     اخلـدمات الزراعيـة والتعدينيـة       تشمل  
  األخرىوخدمات التشغيل املوقعيةاخلدمات الزراعية والتعدينية : ٢٨٣، و  وإزالة التلوثالنفايات

 
 معاجلة النفايات وإزالة التلوث ٢٨٢

 
خــدمات إعــادة تــدوير النفايــات واخلــردة  ٨٦٩٣١ 

 املعدنية على أساس رسم أو عقد
خدمات األعمال  –واو  خدمات األعمال – ١

 األخرى
ة يف اخلدمات الطارئ ) ط (

 التصنيع
خــدمات إعــادة تــدوير النفايــات واخلــردة  ٨٦٩٣٢ 

 غري املعدنية على أساس رسم أو عقد
خدمات األعمال  –واو  خدمات األعمال – ١

 األخرى
اخلدمات الطارئة يف  ) ط (

 التصنيع
خدمات الصرف  –ألف  اخلدمات البيئية – ٦ خدمات معاجلة الصرف الصحي ٩٤١١٠ 

 الصحي
 

خدمات الصرف  –ألف  اخلدمات البيئية – ٦ ات تفريغ وتنظيف اخلزاناتخدم ٩٤١٢٠ 
 الصحي

 

خدمات تصريف  –باء  اخلدمات البيئية – ٦ خدمات مجع النفايات غري اخلطرة  ٩٤٢١١ 
 النفايات

 

خــدمات معاجلــة النفايــات غــري اخلطــرة      ٩٤٢١٢ 
 والتخلص منها

خدمات تصريف  –باء  اخلدمات البيئية – ٦
 تالنفايا

 

خدمات تصريف  –باء  اخلدمات البيئية – ٦ خدمات مجع النفايات اخلطرة ٩٤٢٢١ 
 النفايات

 

ــرة    ٩٤٢٢٢  ــات اخلطـــ ــة النفايـــ ــدمات معاجلـــ خـــ
 والتخلص منها

خدمات تصريف  –باء  اخلدمات البيئية – ٦
 النفايات

 

 خدمات املرافق –جيم  اخلدمات البيئية – ٦ خدمات اجلرف وإزالة الثلوج ٩٤٣١٠ 
اهالصحية وما شا 

 

خدمات املرافق  –جيم  اخلدمات البيئية – ٦ خدمات املرافق الصحية األخرى ٩٤٣٩٠ 
اهالصحية وما شا 
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ــري     ٩٤٩٠٠  ــة غـ ــة البيئـ ــرى حلمايـ ــدمات األخـ اخلـ

فة يف موضع آخراملصن 
  غري ذلك –دال  اخلدمات البيئية – ٦

 
 ية األخرىالتشعيل املوقعخدمات واخلدمات الزراعية والتعدينية  ٢٨٣

 
خدمات األعمال  –واو  خدمات األعمال – ١ اخلدمات الزراعية ٨٦١١١ 

 األخرى
اخلدمات الطارئة يف  ) و (

الزراعة والقنص 
 واحلراجة

خدمات زراعة البساتني وهندسـة املنـاظر        ٨٦١١٢ 
 الطبيعية

خدمات األعمال  –واو  خدمات األعمال – ١
 األخرى

اخلدمات الطارئة يف  ) و (
راعة والقنص الز

 واحلراجة
خدمات األعمال  –واو  خدمات األعمال – ١ خدمات تربية حيوانات املزارع ٨٦١٢١ 

 األخرى
اخلدمات الطارئة يف  ) و (

الزراعة والقنص 
 واحلراجة

خدمات األعمال  –واو  خدمات األعمال – ١ اخلدمات األخرى لتربية احليوانات ٨٦١٢٩ 
 األخرى

ة يف اخلدمات الطارئ ) و (
الزراعة والقنص 

 واحلراجة
خدمات األعمال  –واو  خدمات األعمال – ١ خدمات القنص ٨٦١٣٠ 

 األخرى
اخلدمات الطارئة يف  ) و (

الزراعة والقنص 
 واحلراجة

خدمات األعمال  –واو  خدمات األعمال – ١ خدمات احلراجة وقطع األخشاب ٨٦١٤٠ 
 األخرى

اخلدمات الطارئة يف  ) و (
والقنص الزراعة 
 واحلراجة

خدمات األعمال  –واو  خدمات األعمال – ١ خدمات صيد األمساك ٨٦١٥٠ 
 األخرى

طارئة على ال دماتاخل ) ز (
 صيد األمساك

خدمات األعمال  –واو  خدمات األعمال – ١ خدمات التعدين ٨٦٢١٠ 
 األخرى

طارئة على ال دماتاخل ) ط (
 التصنيع

خدمات األعمال  –واو  خدمات األعمال – ١ شروباتخدمات صنع األغذية وامل ٨٦٣١١ 
 األخرى

طارئة على ال دماتاخل ) ط (
 التصنيع

خدمات األعمال  –واو  خدمات األعمال – ١ خدمات صنع التبغ ٨٦٣١٢ 
 األخرى

طارئة على ال دماتاخل ) ط (
 التصنيع

خدمات األعمال  –واو  خدمات األعمال – ١ خدمات صنع املنسوجات ٨٦٣٢١ 
 ألخرىا

طارئة على ال دماتاخل ) ط (
 التصنيع

خدمات األعمال  –واو  خدمات األعمال – ١ خدمات صنع املالبس ٨٦٣٢٢ 
 األخرى

طارئة على ال دماتاخل ) ط (
 التصنيع

خدمات األعمال  –واو  خدمات األعمال – ١ خدمات صنع املنتجات اجللدية ٨٦٣٢٣ 
 األخرى

طارئة على ال دماتاخل ) ط (
 يعالتصن

ني ماعــدا خــدمات صــنع اخلشــب والفلّــ    ٨٦٣٣٠ 
 األثاث ومواد القش والتضفري

خدمات األعمال  –واو  خدمات األعمال – ١
 األخرى

طارئة على ال دماتاخل ) ط (
 التصنيع

خدمات األعمال  –واو  خدمات األعمال – ١ خدمات صنع الورق ومنتجات الورق ٨٦٣٤٠ 
 األخرى

 طارئة علىال دماتاخل ) ط (
 التصنيع
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خــدمات صــنع الكــوك ومنتجــات الــنفط   ٨٦٣٥٠ 

ر والوقود النووياملكر 
خدمات األعمال  –واو  خدمات األعمال – ١

 األخرى
طارئة على ال دماتاخل ) ط (

 التصنيع
خدمات األعمال  –واو  خدمات األعمال – ١خدمات صنع املواد واملنتجات الكيميائية ٨٦٣٦٠ 

 األخرى
رئة على طاال دماتاخل ) ط (

 التصنيع
خدمات األعمال  –واو  خدمات األعمال – ١ خدمات صنع منتجات املطاط واللدائن ٨٦٣٧٠ 

 األخرى
طارئة على ال دماتاخل ) ط (

 التصنيع
خدمات األعمال  –واو  خدمات األعمال – ١ خدمات صنع املنتجات املعدنية الالفلزية ٨٦٣٨٠ 

 األخرى
طارئة على ال دماتاخل ) ط (

 صنيعالت
خـــدمات الصـــنع األخـــرى ماعـــدا صـــنع  ٨٦٣٩٠ 

 املنتجات املعدنية واآلالت واملعدات 
خدمات األعمال  –واو  خدمات األعمال – ١

 األخرى
طارئة على ال دماتاخل ) ط (

 التصنيع
خدمات األعمال  –واو  خدمات األعمال – ١ خدمات سك املعادن ٨٦٤١١ 

 األخرى
طارئة على ال دماتاخل ) ط (

 صنيعالت
خدمات األعمال  –واو  خدمات األعمال – ١ خدمات صنع الفلزات القاعدية األخرى ٨٦٤١٩ 

 األخرى
طارئة على ال دماتاخل ) ط (

 التصنيع
ها ها وسـكّ  بسـ خدمات صـهر املعـادن وك      ٨٦٤٢١ 

 هاولفّ
خدمات األعمال  –واو  خدمات األعمال – ١

 األخرى
طارئة على ال دماتاخل ) ط (

 التصنيع
خدمات األعمال  –واو  خدمات األعمال – ١ خدمات معاجلة املعادن وتلبيسها ٨٦٤٢٢ 

 األخرى
طارئة على ال دماتاخل ) ط (

 التصنيع
خدمات األعمال  –واو  خدمات األعمال – ١ خدمات اهلندسة امليكانيكية العامة ٨٦٤٢٣ 

 األخرى
طارئة على ال دماتاخل ) ط (

 التصنيع
ــدمات األخــــرى   ٨٦٤٢٩  لصــــنع املنتجــــات  اخلــ

 لة وخدمات شغل املعادناملعدنية املشكّ
خدمات األعمال  –واو  خدمات األعمال – ١

 األخرى
طارئة على ال دماتاخل ) ط (

 التصنيع
خدمات صناعة املركبات ذات احملركات      ٨٦٤٣١ 

 واملركبات املقطورة ونصف املقطورة
خدمات األعمال  –واو  خدمات األعمال – ١

 األخرى
طارئة على ال دماتاخل ) ط (

 التصنيع
خدمات األعمال  –واو  خدمات األعمال – ١ خدمات صناعة معدات النقل األخرى ٨٦٤٣٩ 

 األخرى
طارئة على ال دماتاخل ) ط (

 التصنيع
خدمات صناعة آالت املكاتـب واحملاسـبة        ٨٦٤٤١ 

 واحلوسبة
خدمات األعمال  –واو  خدمات األعمال – ١

 األخرى
طارئة على ال دماتاخل ) ط (

 التصنيع
خـــــدمات صـــــناعة اآلالت واألجهـــــزة     ٨٦٤٤٢ 

 الكهربائية
خدمات األعمال  –واو  خدمات األعمال – ١

 األخرى
طارئة على ال دماتاخل ) ط (

 التصنيع
خدمات صناعة معـدات وأجهـزة الراديـو         ٨٦٤٤٣ 

 والتلفزيون واالتصال
خدمات األعمال  –واو  خدمات األعمال – ١

 األخرى
طارئة على ال دماتاخل ) ط (

 التصنيع
خدمات صـناعة األدوات الطبيـة وأدوات     ٨٦٤٤٤ 

ــة واألدوات البصــرية    ــة الدق ــاس البالغ القي
 وساعات اليد واحلائط

خدمات األعمال  –واو  خدمات األعمال – ١
 األخرى

طارئة على ال دماتاخل ) ط (
 التصنيع

خــــــدمات صــــــناعة اآلالت واملعــــــدات  ٨٦٤٤٩ 
 األخرى

خدمات األعمال  –واو  خدمات األعمال – ١
 األخرى

طارئة على ال دماتاخل ) ط (
 التصنيع

خدمات األعمال  –واو  خدمات األعمال – ١ اخلدمات البيطرية للمواشي ٩٣٢٢٠ 
 األخرى

 اخلدمات البيطرية ) ط (
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خدمات األعمال  –واو  خدمات األعمال – ١ اخلدمات البيطرية األخرى ٩٣٢٩٠ 

 األخرى
  البيطريةاخلدمات ) ط (

 
 خدمات األعمال األخرى ٢٨٤

 
ياحة ـخدمات الس – ٩  ح خدمات وكاالت السفر ٦٧٨١١ 

وما يتصل ا من 
 سفريات

خدمات وكاالت  –بــاء 
لي السفر ومشغ

 عمليات الرحالت

 

ياحة ـخدمات الس – ٩ ح خدمات منظمي الرحالت ٦٧٨١٢ 
وما يتصل ا من 

 سفريات

خدمات وكاالت  –بــاء 
لي فر ومشغالس

 عمليات الرحالت

 

ياحة ـخدمات الس – ٩ ح خدمات إرشاد السياح ٦٧٨١٣ 
وما يتصل ا من 

 سفريات

خدمات وكاالت  –بــاء 
لي السفر ومشغ

 عمليات الرحالت

 

ياحة ـخدمات الس – ٩ ح خدمات األدلة السياحيني ٦٧٨٢٠ 
وما يتصل ا من 

 سفريات

خدمات األدلة  -جيم 
 السياحيني

 

   ال ينطبق خدمات نقل وتوزيع الكهرباء ٦٩١١٠ 
خدمات توزيع الغـاز عـن طريـق خطـوط          ٦٩١٢٠ 

 رئيسية
   ال ينطبق

خدمات توزيع املياه، ماعدا البخار واملياه  ٦٩٢١٠ 
 الساخنة، عن طريق خطوط رئيسية

   ال ينطبق

ــاه الســاخنة    ٦٩٢٢٠  ــع البخــار واملي خــدمات توزي
 عن طريق خطوط رئيسية

   ينطبقال 

خــدمات االســتئجار أو التــأجري املتصــلة     ٧٢١١١ 
باألمالك الشخصية أو املؤجرة لألغـراض      

 السكنية

تشمل األمالك  ) أ ( اخلدمات العقارية –دال  خدمات األعمال – ١
 الشخصية أو املؤجرة

خــدمات االســتئجار أو التــأجري املتصــلة     ٧٢١١٢ 
باألمالك الشخصية أو املؤجرة لألغـراض      

  السكنيةغري

تشمل األمالك  ) أ ( اخلدمات العقارية –دال  خدمات األعمال – ١
 الشخصية أو املؤجرة

اس رسـم   ـخدمات إدارة األمالك على أس     ٧٢٢١١ 
 أو عقد

اس رسم أو ــــــعلى أس )ب( اخلدمات العقارية –دال  خدمات األعمال – ١
 عقد

خدمات إدارة األمالك غري السكنية علـى        ٧٢٢١٢ 
  رسم أو عقدأساس

اس رسم أو ــــــعلى أس )ب( اخلدمات العقارية –دال  خدمات األعمال – ١
 عقد

ــة    ٨٣١٣٩  ــارية العلميــ ــربة االستشــ ــدمات اخلــ خــ
فة يف موضــع والتقنيــة األخــرى غــري املصــن

 آخر

 اخلدمات اهلندسية ) هـ ( خدمات مهنية –ألف  خدمات األعمال – ١

 
________ 

 الـذي مل يـرد وصـفه يف    السـفر : ٢٣٦ع املوسـ  كجـزء مـن مكـون التصـنيف     اخلدمات املتصلة بالسفر والسياحة ميكن أن يستفيد منها املسافرون كذلك، ومـن مث فهـي تـرد أيضـاً         ح
 أن يقدم هذه اخلدمات مقيمون يف اقتصاٍد ما إىل مقيمني يف ح، أن يكون شائعاًوبالنسبة هلذه اخلدمات بالذات فمن املمكن، وإن كان من غري املرج. ٠ - ١التصنيف املركزي، اإلصدار 
 .اقتصاد أخر من غري املسافرين
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خدمات أعمال  –واو  عمالخدمات األ – ١ خدمات التقسيم الداخلي ٨٣٤١٠ 

 أخرى
 غري ذلك ) ر (

خدمات أعمال  –واو  خدمات األعمال – ١ خدمات التصميم اخلاص األخرى ٨٣٤٩٠ 
 أخرى

 خدمات اإلعالن ) أ (

خدمات أعمال  –واو  خدمات األعمال – ١  
 أخرى

 غري ذلك ) ر (

خدمات أعمال  –او و خدمات األعمال – ١ خدمات الصور الفوتوغرافية الشخصية ٨٣٨١١ 
 أخرى

خدمات التصوير  ) ع (
 الفوتوغرايف

خــدمات اإلعــالن والتصــوير الفوتــوغرايف  ٨٣٨١٢ 
 املتصل به

خدمات أعمال  –واو  خدمات األعمال – ١
 أخرى

خدمات التصوير  ) ع (
 الفوتوغرايف

ل خدمات أعما –واو  خدمات األعمال – ١ خدمات التصوير الفوتوغرايف لألحداث ٨٣٨١٣ 
 أخرى

خدمات التصوير  ) ع (
 الفوتوغرايف

خدمات أعمال  –واو  خدمات األعمال – ١ خدمات التصوير الفوتوغرايف اخلاص ٨٣٨١٤ 
 أخرى

خدمات التصوير  ) ع (
 الفوتوغرايف

التصــوير تــرميم ونســخ وجتميــل خــدمات  ٨٣٨١٥ 
 الفوتوغرايف

خدمات أعمال  –واو  خدمات األعمال – ١
 أخرى

 التصوير خدمات ) ع (
 الفوتوغرايف

خدمات أعمال  –واو  خدمات األعمال – ١ خدمات التصوير الفوتوغرايف األخرى ٨٣٨١٩ 
 أخرى

خدمات التصوير  ) ع (
 الفوتوغرايف

خدمات أعمال  –واو  خدمات األعمال – ١ خدمات التجهيز الفوتوغرايف  ٨٣٨٢٠ 
 أخرى

خدمات التصوير  ) ع (
 الفوتوغرايف

خدمات أعمال  –واو  خدمات األعمال – ١  الترمجة التحريرية والشفويةخدمات ٨٣٩١٠ 
 أخرى

 غري ذلك ) ر (

خدمات أعمال  –واو  خدمات األعمال – ١ خدمات توفري املوظفني التنفيذيني ٨٥١١١ 
 أخرى

خدمات تعيني وتوفري  ) ك (
 املوظفني

 أعمال خدمات –واو  خدمات األعمال – ١ خدمات وكاالت التشغيل ٨٥١١٢ 
 أخرى

خدمات تعيني وتوفري  ) ك (
 املوظفني

خدمات أعمال  –واو  خدمات األعمال – ١ يبـخدمات توفري موظفي الدعم املكت ٨٥١٢١ 
 أخرى

خدمات تعيني وتوفري  ) ك (
 املوظفني

خدمات أعمال  –واو  خدمات األعمال – ١ خدمات توفري العاملني باخلدمة املرتلية ٨٥١٢٢ 
 أخرى

دمات تعيني وتوفري خ ) ك (
 املوظفني

ـــخدم ٨٥١٢٣  ـــات توفيـــ ـــر العمـ ـــال التجـ اريني ــــ
 أو الصناعيني اآلخرين

خدمات أعمال  –واو  خدمات األعمال – ١
 أخرى

خدمات تعيني وتوفري  ) ك (
 املوظفني

خدمات أعمال  –واو  خدمات األعمال – ١ خدمات توفري املوظفني الطبيني ٨٥١٢٤ 
 أخرى

خدمات تعيني وتوفري  ) ك (
 املوظفني

خدمات أعمال  –واو  خدمات األعمال – ١ خدمات توفري املوظفني ٨٥١٢٩ 
 أخرى

خدمات تعيني وتوفري  ) ك (
 املوظفني

خدمات أعمال  –واو  خدمات األعمال – ١ خدمات التحري ٨٥٢١٠ 
 أخرى

 التحري واألمن ) ل (

خدمات أعمال  –واو  خدمات األعمال – ١ خدمات اخلربة االستشارية األمنية ٨٥٢٢٠ 
 أخرى

 التحري واألمن ) ل (
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خدمات أعمال  –واو  خدمات األعمال – ١ خدمات مراقبة أجهزة اإلنذار ٨٥٢٣٠ 

 أخرى
 التحري واألمن ) ل (

خدمات أعمال  –واو  خدمات األعمال – ١ خدمات العربات املصفحة ٨٥٢٤٠ 
 أخرى

 التحري واألمن ) ل (

خدمات أعمال  –واو  خدمات األعمال – ١ ةخدمات احلراس ٨٥٢٥٠ 
 أخرى

 التحري واألمن ) ل (

خدمات أعمال  –واو  خدمات األعمال – ١ خدمات األمن األخرى ٨٥٢٩٠ 
 أخرى

 التحري واألمن ) ل (

خدمات أعمال  –واو  خدمات األعمال – ١ خدمات التطهري وإبادة احلشرات ٨٥٣١٠ 
 أخرى

 خدمات تنظيف املباين ) س (

خدمات النقل  –ألف  خدمات النقل –١١  
 البحري

خدمات دعم النقل  ) و (
 البحري

خدمات النقل  –جيم  خدمات النقل –١١  
 اجلوي

خدمات دعم النقل  ) هـ (
 اجلوي

خدمات أعمال  –واو  خدمات األعمال – ١ خدمات تنظيف النوافذ ٨٥٣٢٠ 
 أخرى

 خدمات تنظيف املباين ) س (

خدمات أعمال  –واو  خدمات األعمال – ١ نظيف العامخدمات الت ٨٥٣٣٠ 
 أخرى

 خدمات تنظيف املباين ) س (

خدمات أعمال  –واو  خدمات األعمال – ١ خدمات التنظيف املتخصص ٨٥٣٤٠ 
 أخرى

 خدمات تنظيف املباين ) س (

 ٨٥٤٠٠ خدمات الرخدمات أعمال  –واو  خدمات األعمال – ١ مز
 أخرى

 مزخدمات الر )ف(

خدمات أعمال  –واو  خدمات األعمال – ١ خدمات التقارير االئتمانية ٨٥٩١٠ 
 أخرى

 غري ذلك ) ز (

خدمات أعمال  –واو  خدمات األعمال – ١ خدمات وكاالت التحصيل ٨٥٩٢٠ 
 أخرى

 غري ذلك ) ز (

خدمات أعمال  –واو  خدمات األعمال – ١ خدمات الرد على املكاملات اهلاتفية ٨٥٩٣٠ 
 أخرى

 غري ذلك ) ز (

خدمات أعمال  –واو  خدمات األعمال – ١ خدمات النسخ ٨٥٩٤٠ 
 أخرى

 غري ذلك ) ز (

خدمات أعمال  –واو  خدمات األعمال – ١ خدمات تبويب وإرسال القوائم الربيدية ٨٥٩٥٠ 
 أخرى

 غري ذلك ) ز (

 ٨٥٩٩٠  فة اخلــدمات الداعمــة األخــرى غــري املصــن
 يف موضع آخر

اخلدمات احلاسوبية  –اء ــب ألعمالخدمات ا – ١
 وما يتصل ا

 غري ذلك ) هـ (

خدمات أعمال  –واو  خدمات األعمال – ١  
 أخرى

 غري ذلك ) ز (

اخلدمات الترفيهية  –١٠  
والثقافية والرياضية

اخلدمات الرياضية  –دال 
وغريها من اخلدمات 

 الترفيهية
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علــى (خــدمات نقــل وتوزيــع الكهربــاء     ٨٦٢٢١ 

 )عقدأساس رسم أو 
خدمات أعمال  –واو  خدمات األعمال – ١

 أخرى
اخلدمات الطارئة يف  ) ي (

 توزيع الطاقة
خدمات توزيع الغـاز عـن طريـق خطـوط         ٨٦٢٢٢ 

 )على أساس رسم أو عقد(رئيسية 
خدمات أعمال  –واو  خدمات األعمال – ١

 أخرى
اخلدمات الطارئة يف  ) ي (

 توزيع الطاقة
ه عـن طريـق خطـوط       خدمات توزيع امليـا    ٨٦٢٢٣ 

 )على أساس رسم أو عقد(رئيسية 
خدمات أعمال  –واو  خدمات األعمال – ١

 أخرى
اخلدمات الطارئة يف  ) ي (

 توزيع الطاقة
ــاه الســاخنة    ٨٦٢٢٤  ــع البخــار واملي خــدمات توزي

اس ـعلـى أسـ   (عن طريق خطـوط رئيسـية       
 )رسم أو عقد

خدمات أعمال  –واو  خدمات األعمال – ١
 أخرى

اخلدمات الطارئة يف  ) ي (
 توزيع الطاقة

خدمات أعمال  –واو  خدمات األعمال – ١ خدمات التركيب ملشاريع تسليم املفتاح ٨٦٥١٠ 
 أخرى

اخلدمات الطارئة على  ) ط (
 التصنيع

ــة    ٨٦٥٢٠  ــات املعدنيــ ــب املنتجــ ــدمات تركيــ خــ
 لة ماعدا اآلالت واملعداتاملشكّ

خدمات أعمال  –واو  خدمات األعمال – ١
 أخرى

اخلدمات الطارئة على  ) ط (
 التصنيع

خــدمات تركيــب اآلالت واملعــدات غــري   ٨٦٥٣٠ 
فة يف موضع آخراملصن 

خدمات أعمال  –واو  خدمات األعمال – ١
 أخرى

اخلدمات الطارئة على  ) ط (
 التصنيع

خـــــــدمات تركيـــــــب آالت املكاتـــــــب   ٨٦٥٤٠ 
 واحلوسبة

خدمات أعمال  –واو  خدمات األعمال – ١
 ىأخر

اخلدمات الطارئة على  ) ط (
 التصنيع

ــزة   ٨٦٥٥٠  خـــــدمات تركيـــــب اآلالت واألجهـــ
 يف موضع آخر غري املصنفة الكهربائية

خدمات أعمال  –واو  خدمات األعمال – ١
 أخرى

اخلدمات الطارئة على  ) ط (
 التصنيع

خدمات تركيب معدات وأجهزة الراديـو       ٨٦٥٦٠ 
 والتلفزيون واالتصال

خدمات أعمال  –واو  عمالخدمات األ – ١
 أخرى

اخلدمات الطارئة على  ) ط (
 التصنيع

خـــدمات تركيـــب األدوات الطبيـــة وأدوات  ٨٦٥٧٠ 
 القياس البالغة الدقة واألدوات البصرية املهنية

خدمات أعمال  –واو  خدمات األعمال – ١
 أخرى

اخلدمات الطارئة على  ) ط (
 التصنيع

 غـــري رىخـــدمات تركيـــب الســـلع األخـــ ٨٦٥٩٠ 
 يف موضع آخراملصنفة 

خدمات أعمال  –واو  خدمات األعمال – ١
 أخرى

اخلدمات الطارئة على  ) ط (
 التصنيع

خدمات أعمال  –واو  خدمات األعمال – ١ النشر على أساس رسم أو عقد ٨٦٩١٠ 
 أخرى

 الطبع والنشر ) ص (

خدمات الطبع واخلدمات املتعلقة به على       ٨٦٩٢١ 
 دأساس رسم أو عق

خدمات أعمال  –واو  خدمات األعمال – ١
 أخرى

 الطبع والنشر ) ص (

خدمات استنساخ املواد العلمية املسجلة،      ٨٦٩٢٢ 
 على أساس رسم أو عقد

خدمات أعمال  –واو  خدمات األعمال – ١
 أخرى

 الطبع والنشر ) ص (

ــات    ٨٧١١٠  ــالح املنتجــ ــيانة وإصــ ــدمات صــ خــ
 واملعداتاملعدنية املشكلة، ماعدا اآلالت 

خدمات أعمال  –واو  خدمات األعمال – ١
 أخرى

صيانة وإصالح املعدات  ) ن (
ماعدا السفن البحرية (

أو الطائرات أو غريها 
 )من معدات النقل

خدمات صـيانة وإصـالح آالت املكاتـب         ٨٧١٢٠ 
 واآلالت احلاسبة

احلواسيب واخلدمات  –اء ــب خدمات األعمال – ١
 املتصلة ا

 ري ذلكغ ) هـ (

خدمات أعمال  –واو  خدمات األعمال – ١  
 أخرى

صيانة وإصالح املعدات  ) ن (
ماعدا السفن البحرية (

أو الطائرات أو غريها 
  )من معدات النقل
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ــزة   ٨٧١٥٢  ــدمات إصـــــالح اآلالت واألجهـــ خـــ

 وضع آخرمفة يف صناملالكهربائية غري 
خدمات أعمال  –واو  خدمات األعمال – ١

 أخرى
ح املعدات صيانة وإصال ) ن (

ماعدا السفن البحرية (
أو الطائرات أو غريها 

 )من معدات النقل
خـــــدمات إصـــــالح معـــــدات وأجهـــــزة  ٨٧١٥٣ 

 االتصاالت
خدمات أعمال  –واو  خدمات األعمال – ١

 أخرى
صيانة وإصالح املعدات  ) ن (

ماعدا السفن البحرية (
أو الطائرات أو غريها 

 )من معدات النقل
ح األدوات الطبية وأدوات    خدمات إصال  ٨٧١٥٤ 

 القياس البالغة الدقة واألدوات البصرية
خدمات أعمال  –واو  خدمات األعمال – ١

 أخرى
صيانة وإصالح املعدات  ) ن (

ماعدا السفن البحرية (
أو الطائرات أو غريها 

 )من معدات النقل
خـــــــدمات صـــــــيانة وإصـــــــالح اآلالت  ٨٧١٥٩ 

 ريف موضع آخ غري املصنفة واملعدات
خدمات أعمال  –واو  خدمات األعمال – ١

 أخرى
صيانة وإصالح املعدات  ) ن (

ماعدا السفن البحرية (
أو الطائرات أو غريها 

 )من معدات النقل
ييد ـــــخدمات التش – ٣  

 من اوما يتصل 
 أعمال هندسية

  غري ذلك –هاء 

 خدمات صيانة وإصـالح السـلع األخـرى       ٨٧٢٩٠ 
 ضع آخريف موغري املصنفة 

 خدمات أعمال –واو  خدمات األعمال – ١
 أخرى

صيانة وإصالح املعدات  ) ن (
ماعدا السفن البحرية (

أو الطائرات أو غريها 
 )من معدات النقل

 
  ط يف موضع آخر املدرجة غري اخلدمات بني املؤسسات التابعة ٢٨٥

 
ــرى، ماعــــدا     ٨٣١٩٠  ــدمات اإلداريــــة األخــ اخلــ

 نشاءخدمات إدارة مشاريع اإل
خدمات أعمال  –واو  خدمات األعمال – ١

 أخرى
اخلدمات املتصلة،  ) د (

 باالستشارات اإلدارية
 

اخلدمات السـمعية البصـرية     : ٢٨٨نني الفرعيني    املكو ،اخلدمات الشخصية والثقافية والترفيهية   تشمل   اخلدمات الشخصية والثقافية والترفيهية ٢٨٧
 الشخصية والثقافية والترفيهية األخرىاخلدمات : ٢٨٩ و ،  ايتعلقوما 

 
  ايتعلقاخلدمات السمعية البصرية وما  ٢٨٨

 
خــدمات التــأجري أو االســتئجار املتصــلة     ٧٣٢٢٠ 

 بشرائط الفيديو
خدمات  –هاء  خدمات األعمال – ١

االستئجار /التأجري
لنيدون مشغ 

 غري ذلك ) هـ (

اخلدمات السمعية  –دال  تصالخدمات اال – ٢ خدمات التسجيل الصويت ٩٦١١١ 
 البصرية

 التسجيل الصويت ) هـ (

 
________ 

 . لالطالع على مزيد من التفاصيلالدليل من ٣نظر الفصل اع،  من التصنيف املوس٢٨٥ن  للمكو كامالًية من التصنيف املركزي وصفاًال تقدم الفئة الفرع  ط
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اخلدمات السمعية  –دال  خدمات االتصال – ٢ اخلدمات الصوتية التالية لإلنتاج ٩٦١١٢ 
 البصرية

 املتحركةخدمات الصور  ) أ (
وأشرطة الفيديو 
 وخدمات التوزيع

ــينمائية    ٩٦١٢١  ــالم الســـ ــاج األفـــ ــدمات إنتـــ خـــ
 تلفزيونيةوشرائط الفيديو والربامج ال

اخلدمات السمعية  –دال  خدمات االتصال – ٢
 البصرية

 املتحركةخدمات الصور  ) أ (
وأشرطة الفيديو 
 وخدمات التوزيع

اخلدمات السمعية  –دال  خدمات االتصال – ٢  
 البصرية

خدمات الراديو  ) ج (
 والتلفزيون

اخلدمات السمعية  –دال  خدمات االتصال – ٢ خدمات إنتاج الربامج اإلذاعية ٩٦١٢٢ 
 البصرية

خدمات الراديو  ) ج (
 والتلفزيون

اخلدمات السمعية  –دال  خدمات االتصال – ٢ خدمات دعم اإلنتاج املسموع واملرئي ٩٦١٣٠ 
 البصرية

 املتحركةخدمات الصور  ) أ (
وأشرطة الفيديو 
 وخدمات التوزيع

خـــــدمات توزيـــــع األفـــــالم الســـــينمائية  ٩٦١٤١ 
 و والربامج التلفزيونيةوشرائط الفيدي

اخلدمات السمعية  –دال  خدمات االتصال – ٢
 البصرية

 املتحركةخدمات الصور  ) أ (
وأشرطة الفيديو 
 وخدمات التوزيع

اخلدمات التاليـة إلنتـاج األفـالم وشـرائط          ٩٦١٤٢ 
 الفيديو

اخلدمات السمعية  –دال  خدمات االتصال – ٢
 البصرية

 املتحركةخدمات الصور  ) أ (
وأشرطة الفيديو 
 وخدمات التوزيع

اخلدمات األخرى املتصـلة بإنتـاج األفـالم         ٩٦١٤٩ 
ــربامج     ــديو والـ ــرائط الفيـ ــينمائية وشـ السـ

 التلفزيونية واإلذاعية

اخلدمات السمعية  –دال  خدمات االتصال – ٢
 البصرية

 املتحركةخدمات الصور  ) أ (
وأشرطة الفيديو 
 وخدمات التوزيع

اخلدمات السمعية  –دال  خدمات االتصال – ٢  األفالم السينمائية خدمات عرض ٩٦١٥١ 
 البصرية

خــدمات عــرض الصــور   )ب(
 املتحركة

اخلدمات السمعية  –دال  خدمات االتصال – ٢ خدمات عرض شرائط الفيديو ٩٦١٥٢ 
 البصرية

خدمات عرض الصور  )ب(
 املتحركة

اخلدمات السمعية  –دال  دمات االتصالخ – ٢ )الربجمة واجلدولة(اخلدمات اإلذاعية  ٩٦١٦٠ 
 البصرية

خدمات الراديو  ) ج (
 والتلفزيون

 ٩٦٣١٠ اخلدمات الترفيهية  –١٠ ينخدمات املؤد
والثقافية والرياضية

اخلدمات الترفيهية  –ألف 
مبا يف ذلك املسرح (

 احلية واملوسيقى
 )والسريك

 

خـــدمات املـــؤلفني وامللحـــنني والنحـــاتني  ٩٦٣٢٠ 
 ينن سواهم من الفنانني، خبالف املؤدوم

اخلدمات الترفيهية  –١٠
والثقافية والرياضية

اخلدمات الترفيهية  –ألف 
مبا يف ذلك املسرح (

 احلية واملوسيقى
 )والسريك
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اخلـــدمات : ٨٩٥الفرعيـــة  املكونـــات ،اخلـــدمات الشخصـــية والثقافيـــة والترفيهيـــة األخـــرى تشـــمل  اخلدمات الشخصية والثقافية والترفيهية األخرى ٢٨٩
 اخلدمات الشخصية والثقافية والترفيهية األخرى: ٨٩٧ و ،اخلدمات الصحية: ٨٩٦ و ،التعليمية

 
 التعليميةاخلدمات  ٨٩٥

 
خدمات التعليم  –ألف  اخلدمات التربوية – ٥ خدمات التعليم قبل املدرسي ٩٢١١٠ 

 االبتدائي
 

خدمات التعليم  –ألف  مات التربويةاخلد – ٥ خدمات التعليم االبتدائي األخرى ٩٢١٩٠ 
 االبتدائي

 

خدمات التعليم  –اء ـــب اخلدمات التربوية – ٥ خدمات التعليم الثانوي العام ٩٢٢١٠ 
 الثانوي

 

خدمات التعليم  –اء ــب اخلدمات التربوية – ٥ خدمات التعليم الثانوي العايل ٩٢٢٢٠ 
 الثانوي

 

خدمات التعليم  –اء ـــب اخلدمات التربوية – ٥ املهين خدمات التعليم الثانوي و ٩٢٢٣٠ 
 الثانوي

 

خدمات التعليم العـايل الفـين واملهـين بعـد           ٩٢٣١٠ 
 التعليم الثانوي

خدمات التعليم  –جيم  اخلدمات التربوية – ٥
 العايل

 

ــن     ٩٢٣٩٠  ــريه مـ ــامعي وغـ ــيم اجلـ ــدمات التعلـ خـ
 التعليم العايل

خدمات التعليم  –جيم  اخلدمات التربوية – ٥
 العايل

 

  تعليم الكبار –دال  اخلدمات التربوية – ٥ اخلدمات األخرى للتعليم والتدريب ٩٢٩٠٠ 
خدمات التعليم  –هاء  اخلدمات التربوية – ٥  

 األخرى
 

 
 اخلدمات الصحية ٨٩٦

 
اخلدمات  – ٨ خدمات املستشفيات ٩٣١١٠ 

االجتماعية 
 واملتعلقة بالصحة

خدمات  –ألف 
 املستشفيات

 

 خدمات الطب واألسنان ) ح ( اخلدمات املهنية –ألف  خدمات األعمال – ١ اخلدمات الطبية العامة  ٩٣١٢١ 
 خدمات الطب واألسنان ) ح ( اخلدمات املهنية –ألف  خدمات األعمال – ١ اخلدمات الطبية املتخصصة ٩٣١٢٢ 
 خدمات الطب واألسنان ) ح ( اخلدمات املهنية – ألف خدمات األعمال – ١ خدمات طب األسنان ٩٣١٢٣ 
خــدمات التوليــد واخلــدمات ذات الصــلة   ٩٣١٩١ 

وخــدمات التمــريض وخــدمات العــالج    
 الطبيعي واخلدمات شبه الطبية

اخلدمات اليت تقدمها  ) ي ( اخلدمات املهنية –ألف  خدمات األعمال – ١
القابالت واملمرضات 

وموظفو العالج الطبيعي 
مات الطبية املعاونةواخلد

اخلدمات  – ٨ خدمات اإلسعاف ٩٣١٩٢ 
االجتماعية 

 واملتعلقة بالصحة

خدمات الصحة  –اء ــب
 البشرية األخرى

 

خدمات املرافق الصحية الداخلية خبـالف       ٩٣١٩٣ 
 خدمات املستشفيات

اخلدمات  – ٨
االجتماعية 

 واملتعلقة بالصحة

خدمات الصحة  –اء ــب
 البشرية األخرى
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خلدمات األخـرى لصـحة اإلنسـان وغـري         ا ٩٣١٩٩ 

فة يف موضع آخراملصن 
اخلدمات  – ٨

االجتماعية 
 واملتعلقة بالصحة

خدمات الصحة  –اء ــب
 البشرية األخرى

 

 
 اخلدمات الشخصية والثقافية والترفيهية األخرى ٨٩٧

 
خدمات متعهـدي تقـدمي وجبـات الطعـام          ٦٣٢٣٠ 

 خارج املكان
ات السياحة ــخدم – ٩

يتصل ا من وما 
 سفر

الفنادق واملطاعم  –ألف 
مبا يف ذلك توريد (

 )األطعمة

 

ات السياحة ــخدم – ٩ خدمات تقدمي األطعمة األخرى ٦٣٢٩٠ 
وما يتصل ا من 

 سفر

الفنادق واملطاعم  –ألف 
مبا يف ذلك توريد (

 )األطعمة

 

اخلدمات الترفيهية  –١٠ خدمات املكتبات ٨٤٥١٠ 
يةوالثقافية والرياض

خدمات املكتبات  –جيم 
واحملفوظات 

واملتاحف واخلدمات 
 الثقافية األخرى

 

اخلدمات الترفيهية  –١٠ خدمات احملفوظات ٨٤٥٢٠ 
والثقافية والرياضية

خدمات املكتبات  –جيم 
واحملفوظات 

واملتاحف واخلدمات 
 الثقافية األخرى

 

الفنادق واملطاعم  –ألف  األعمالخدمات  – ١ اخلدمات البيطرية للحيوانات األليفة ٩٣٢١٠ 
مبا يف ذلك توريد (

 )األطعمة

 اخلدمات البيطرية ) ط (

خــــدمات الرعايــــة االجتماعيــــة املقدمــــة  ٩٣٣١١ 
لكبار السـن واملصـابني بعجـز مـن خـالل           

 مؤسسات اإلقامة

اخلدمات  – ٨
االجتماعية 

 واملتعلقة بالصحة

 اخلدمات االجتماعية –جيم 

اخلدمات  – ٨ جتماعية األخرى مع اإلقامةاخلدمات اال ٩٣٣١٩ 
االجتماعية 

 واملتعلقة بالصحة

 اخلدمات االجتماعية –جيم 

اخلدمات  – ٨ خدمات الرعاية النهارية لألطفال ٩٣٣٢١ 
االجتماعية 

 واملتعلقة بالصحة

 اخلدمات االجتماعية –جيم 

ــلة    ٩٣٣٢٢  ــورة املتصــ ــاد واملشــ ــدمات اإلرشــ خــ
فة يف موضع آخرباألطفال وغري املصن 

اخلدمات  – ٨
االجتماعية 

 واملتعلقة بالصحة

 اخلدمات االجتماعية –جيم 

اخلدمات  – ٨ ات الرعاية االجتماعية دون إقامةخدم ٩٣٣٢٣ 
االجتماعية 

 واملتعلقة بالصحة

 اخلدمات االجتماعية –جيم 

اخلدمات  – ٨ خدمات التأهيل املهين  ٩٣٣٢٤ 
االجتماعية 
 صحةواملتعلقة بال

 اخلدمات االجتماعية –جيم 

اخلدمات  – ٨ ة األخرى دون إقامةاخلدمات االجتماعي ٩٣٣٢٩ 
االجتماعية 

 واملتعلقة بالصحة

 اخلدمات االجتماعية –جيم 
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اخلدمات اليت تقـدمها منظمـات األعمـال         ٩٥١١٠ 

 التجارية ومنظمات أصحاب األعمال
اخلدمات األخرى  –١٢

غري املدرجة يف 
 آخر موضع

  

اخلدمات األخرى  –١٢ اخلدمات اليت تقدمها املنظمات املهنية ٩٥١٢٠ 
غري املدرجة يف 

 آخر موضع

  

اخلدمات األخرى  –١٢ اخلدمات اليت تقدمها نقابات العمال ٩٥٢٠٠ 
غري املدرجة يف 

 آخر موضع

  

اخلدمات األخرى  –١٢ اخلدمات الدينية ٩٥٩١٠ 
غري املدرجة يف 

 آخر موضع

  

اخلدمات األخرى  –١٢يت تقدمها املنظمات السياسية اخلدمات ال ٩٥٩٢٠ 
غري املدرجة يف 

 آخر موضع

  

خـــدمات تطـــوير احليـــاة املدنيـــة وتـــدعيم  ٩٥٩٩١ 
 املرافق اتمعية

اخلدمات األخرى  –١٢
غري املدرجة يف 

 آخر موضع

  

اخلدمات األخرى  –١٢ خدمات محاية الفئات اخلاصة ٩٥٩٩٢ 
غري املدرجة يف 

 آخر موضع

  

اخلدمات األخرى  –١٢ دمات اليت تقدمها احتادات الشباباخل ٩٥٩٩٣ 
غري املدرجة يف 

 آخر موضع

  

اخلدمات األخرى اليت تقـدمها املنظمـات        ٩٥٩٩٩ 
العضوية غري املصنفة يف موضع آخرذات 

اخلدمات األخرى  –١٢
غري املدرجة يف 

 آخر موضع

  

اخلدمات الترفيهية  –١٠ خدمات ترويج وتنظيم فنون األداء ٩٦٢١٠ 
والثقافية والرياضية

مبا (اخلدمات الترفيهية  –ألف 
 فيها املسرح واملوسيقى

 )والسريكاحلية 

 

اخلدمات الترفيهيـة    –١٠ خدمات إنتاج وعرض فنون األداء ٩٦٢٢٠ 
والثقافية والرياضية

مبا (اخلدمات الترفيهية  –ألف 
 فيها املسرح واملوسيقى

 )والسريكاحلية 

 

اخلدمات الترفيهيـة    –١٠ خدمات تشغيل مرافق األداء الفين ٩٦٢٣٠ 
والثقافية والرياضية

مبا (اخلدمات الترفيهية  –ألف 
 فيها املسرح واملوسيقى

 )والسريكاحلية 

 

ــروض   ٩٦٢٩٠  ــين والعـ ــدمات األداء الفـ ــة خـ  احليـ
 األخرى

اخلدمات الترفيهيـة    –١٠
والثقافية والرياضية

مبا (ترفيهية اخلدمات ال –ألف 
 فيها املسرح واملوسيقى

 )والسريكاحلية 
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 ٩٦٣١٠ اخلدمات الترفيهية  –١٠ ينخدمات املؤد
والثقافية والرياضية

مبا (اخلدمات الترفيهية  –ألف 
 فيها املسرح واملوسيقى

 )والسريكاحلية 

 

خـــدمات املـــؤلفني وامللحـــنني والنحـــاتني  ٩٦٣٢٠ 
ينومن سواهم من الفنانني خبالف املؤد 

اخلدمات الترفيهية  –١٠
والثقافية والرياضية

مبا (اخلدمات الترفيهية  –ألف 
 فيها املسرح واملوسيقى

 )والسريكاحلية 

 

خــدمات املتــاحف ماعــدا املواقــع واملبــاين   ٩٦٤١١ 
 التارخيية

اخلدمات الترفيهية  –١٠
والثقافية والرياضية

املكتبات واحملفوظات  –جيم 
واملتاحف وسائر 

 الثقافيةاخلدمات 

 

اخلدمات الترفيهية  –١٠ خدمات صون املواقع واملباين التارخيية ٩٦٤١٢ 
والثقافية والرياضية

املكتبات واحملفوظات  –جيم 
واملتاحف وسائر 
 اخلدمات الثقافية

 

خــــدمات حــــدائق النباتــــات وحــــدائق     ٩٦٤٢١ 
 احليوان

اخلدمات الترفيهية  –١٠
والثقافية والرياضية

 واحملفوظات املكتبات –جيم 
واملتاحف وسائر 
 اخلدمات الثقافية

 

ــا     ٩٦٤٢٢  ــا فيهـ ــة، مبـ ــات الطبيعيـ ــدمات احملميـ خـ
 خدمات احملافظة على احلياة الربية

اخلدمات الترفيهية  –١٠
والثقافية والرياضية

املكتبات واحملفوظات  –جيم 
واملتاحف وسائر 
 اخلدمات الثقافية

 

خـــــدمات تـــــرويج وتنظـــــيم األحـــــداث  ٩٦٥١٠ 
 الرياضية وأحداث الرياضات التروحيية

اخلدمات الترفيهية  –١٠
والثقافية والرياضية

 الرياضية اخلدمات –دال 
وغريها من اخلدمات 

 الترفيهية

 

خدمات تشغيل املرافـق الرياضـية ومرافـق        ٩٦٥٢٠ 
 الرياضات التروحيية

اخلدمات الترفيهية  –١٠
والثقافية والرياضية

  الرياضيةاخلدمات –دال 
وغريها من اخلدمات 

 الترفيهية

 

اخلــدمات الرياضــية والرياضــية الترفيهيــة     ٩٦٥٩٠ 
 األخرى

اخلدمات الترفيهية  –١٠
والثقافية والرياضية

 الرياضية اخلدمات –دال 
وغريها من اخلدمات 

 الترفيهية

 

اخلدمات الترفيهية  –١٠ دمات الرياضيةاخل ٩٦٦١٠ 
والثقافية والرياضية

 الرياضية اخلدمات –دال 
وغريها من اخلدمات 

 الترفيهية

 

اخلــــدمات الرياضــــية املتصــــلة بالرياضــــة   ٩٦٦٢٠ 
 والترفيه

اخلدمات الترفيهية  –١٠
والثقافية والرياضية

مبا (اخلدمات الترفيهية  –ألف 
 فيها املسرح واملوسيقى

 )والسريكاحلية 

 

اخلدمات الترفيهية  –١٠  
والثقافية والرياضية

 الرياضية اتاخلدم –دال 
وغريها من اخلدمات 

 الترفيهية
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خدمات حـدائق املالهـي ومـا مياثلـها مـن            ٩٦٩١٠ 

 مرافق جذب اجلمهور
اخلدمات الترفيهية  –١٠

والثقافية والرياضية
مبا (اخلدمات الترفيهية  –ألف 

 فيها املسرح واملوسيقى
 )والسريكاحلية 

 

اخلدمات الترفيهية  –١٠ خدمات القمار واملراهنات ٩٦٩٢٠ 
الثقافية والرياضيةو

 الرياضية اخلدمات –دال 
وغريها من اخلدمات 

 الترفيهية

 

خدمات آالت التسلية اليت تعمل بـالنقود        ٩٦٩٣٠ 
 املعدنية

اخلدمات الترفيهية  –١٠
والثقافية والرياضية

 الرياضية اخلدمات –دال 
وغريها من اخلدمات 

 الترفيهية

 

 غـري   يةاخلدمات األخرى للتـرويح والتسـل      ٩٦٩٩٠ 
 يف موضع آخراملصنفة 

اخلدمات الترفيهية  –١٠
والثقافية والرياضية

 الرياضية اخلدمات –دال 
وغريها من اخلدمات 

 الترفيهية

 

ــدمات  ٩٧١١٠  ــلخـ ــالنقود   املغاِسـ ــل بـ ــيت تعمـ  الـ
 املعدنية

اخلدمات األخرى  –١٢
غري املدرجة يف 

  آخرموضع

  

ــا يف ذلــ (خــدمات التنظيــف اجلــاف   ٩٧١٢٠  ك مب
 )خدمات تنظيف الفرو

اخلدمات األخرى  –١٢
غري املدرجة يف 

  آخرموضع

  

اخلدمات األخرى  –١٢ اخلدمات األخرى لتنظيف املنسوجات  ٩٧١٣٠ 
غري املدرجة يف 

  آخرموضع

  

اخلدمات األخرى  –١٢ خدمات الكي ٩٧١٤٠ 
غري املدرجة يف 

  آخرموضع

  

ات األخرى اخلدم –١٢ خدمات الصباغة والتلوين ٩٧١٥٠ 
غري املدرجة يف 

  آخرموضع

  

اخلدمات األخرى  –١٢ خدمات حالقة الشعر والدقن ٩٧٢١٠ 
غري املدرجة يف 

  آخرموضع

  

خدمات املعاجلة التجميليـة وتقلـيم أظـافر         ٩٧٢٢٠ 
 اليدين والقدمني

اخلدمات األخرى  –١٢
غري املدرجة يف 

  آخرموضع

  

خلدمات األخرى ا –١٢ خدمات العناية البدنية ٩٧٢٣٠ 
غري املدرجة يف 

  آخرموضع

  

 غـري   خدمات املعاجلـة التجميليـة األخـرى       ٩٧٢٩٠ 
 يف موضع آخراملصنفة 

اخلدمات األخرى  –١٢
غري املدرجة يف 

  آخرموضع
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اخلدمات األخرى  –١٢ خدمات املدافن وإحراق اجلثث ٩٧٣١٠ 

غري املدرجة يف 
  آخرموضع

  

األخرى اخلدمات  –١٢ خدمات دفن املوتى ٩٧٣٢٠ 
غري املدرجة يف 

  آخرموضع

  

اخلدمات األخرى  –١٢ خدمات املرافقة ٩٧٩١٠ 
غري املدرجة يف 

  آخرموضع

  

 غــري املصــنفة اخلــدمات املختلفــة األخــرى ٩٧٩٩٠ 
 يف موضع آخر

اخلدمات األخرى  –١٢
غري املدرجة يف 

  آخرموضع

  

اخلدمات األخرى  –١٢ اخلدمات املرتلية ٩٨٠٠٠ 
جة يف غري املدر
  آخرموضع

  

 
الســفارات : ٢٩٢الفرعيــة  املكونــات ،يف موضــع آخــر  املدرجــة غــري اخلــدمات احلكوميــة تشــمل   يف موضع آخراملدرجةاخلدمات احلكومية غري  ٢٩١

اخلدمات احلكومية األخـرى غـري      : ٢٩٤، و   الوحدات والوكاالت العسكرية  : ٢٩٣، و   والقنصليات
  ي  يف موضع آخراملدرجة

 
 فارات والقنصلياتالس ٢٩٢

 
اخلدمات اليت تقـدمها منظمـات وهيئـات         ٩٩٠٠٠ 

 من خارج املنطقة
اخلدمات األخرى  –١٢

غري املدرجة يف 
  آخرموضع

  

 
 الوحدات والوكاالت العسكرية ٢٩٣

 
اخلدمات اليت تقـدمها منظمـات وهيئـات         ٩٩٠٠٠ 

 من خارج املنطقة
اخلدمات األخرى  –١٢

غري املدرجة يف 
 ر آخموضع

  

 
 يف موضع آخر املدرجة غري اخلدمات احلكومية األخرى ٢٩٤

 
   ال ينطبق اخلدمات التنفيذية والتشريعية ٩١١١١ 
   ال ينطبق اخلدمات املالية والضريبية ٩١١١٢ 
خدمات التخطيط االقتصادي واالجتماعي     ٩١١١٣ 

 الشامل واخلدمات اإلحصائية
   ال ينطبق

 
________ 

معظمهـا بالنشـاط احلكـومي،    ع فإن الفئات الفرعيـة يف التصـنيف املركـزي احملـددة هنـا هـي الـيت ال تتصـل أو ال يتصـل                        نات الفرعية الثالثة هذه من التصنيف املوس      بالنسبة للمكو   ي
  ؛ لالطالع على مزيد من املعلوماتالدليل من ٣نظر الفصل ان من التصنيف املوسع، كذلك ميكن أن تندرج السلع واخلدمات األخرى يف هذا املكو   ح  والكثري من هـذه اخلـدمات ال يـرج

 .التعامل فيها بني املقيمني وغري املقيمني
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   ال ينطبق ساسية اخلدمات احلكومية للبحوث األ ٩١١١٤ 
 اخلـــدمات اإلداريـــة احلكوميـــة األخـــرى، ٩١١١٩ 

 يف موضع آخرغري املصنفة 
   ال ينطبق

   ال ينطبق اخلدمات اإلدارية التعليمية ٩١١٢١ 
   ال ينطبق اخلدمات اإلدارية للرعاية الصحية ٩١١٢٢ 
اخلـــدمات اإلداريـــة لإلســـكان واملرافـــق     ٩١١٢٣ 

 االجتماعية
   ال ينطبق

اخلـــدمات اإلداريـــة التروحييـــة والثقافيـــة     ٩١١٢٤ 
 والدينية

   ال ينطبق

اخلــــدمات اإلداريــــة املتصــــلة بالزراعــــة     ٩١١٣١ 
 واحلراجة وصيد األمساك والقنص

   ال ينطبق

   ال ينطبق اخلدمات اإلدارية املتصلة بالوقود والطاقة ٩١١٣٢ 
رد اخلدمات اإلدارية املتصلة بالتعدين واملـوا   ٩١١٣٣ 

 املعدنية والصناعية التحويلية واإلنشاء
   ال ينطبق

اخلـــــدمات اإلداريـــــة املتصـــــلة بالنقـــــل     ٩١١٣٤ 
 واالتصاالت

   ال ينطبق

اخلــدمات اإلداريــة املتصــلة مبهــن التوزيــع   ٩١١٣٥ 
 وتوريد األطعمة وبالفنادق واملطاعم

   ال ينطبق

اخلـــــدمات اإلداريـــــة املتصـــــلة بشـــــؤون  ٩١١٣٦ 
 السياحة

   نطبقال ي

اخلــــدمات اإلداريــــة املتصــــلة باملشــــاريع   ٩١١٣٧ 
 اإلمنائية املتعددة األغراض

   ال ينطبق

اخلدمات اإلدارية العامة املتصلة بالشؤون      ٩١١٣٨ 
االقتصــــادية والتجاريــــة وبشــــؤون اليــــد  

 العاملة

   ال ينطبق

ــة     ٩١١٤١  ــة، املتعلقــ ــة احلكوميــ ــدمات العامــ اخلــ
 باملوظفني

   ال ينطبق

 غـري   اخلدمات العامة األخـرى للحكومـة،      ٩١١٤٩ 
 يف موضع آخراملصنفة 

   ال ينطبق

ــؤون   ٩١٢١٠  ــلة بالشــ ــة املتصــ ــدمات اإلداريــ اخلــ
اخلارجيـــــــة واخلـــــــدمات الدبلوماســـــــية 

 والقنصلية يف اخلارج

   ال ينطبق

اخلـــدمات املتصـــلة باملعونـــة االقتصـــادية     ٩١٢٢٠ 
 اخلارجية

   ال ينطبق

صــــلة باملعونــــة العســــكرية اخلــــدمات املت ٩١٢٣٠ 
 اخلارجية 

   ال ينطبق

   ال ينطبق خدمات الدفاع العسكري ٩١٢٤٠ 
   ال ينطبق خدمات الدفاع املدين ٩١٢٥٠ 
   ال ينطبق خدمات الشرطة والوقاية من احلرائق ٩١٢٦٠ 
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اخلــــدمات اإلداريــــة املتصــــلة باحملــــاكم     ٩١٢٧٠ 

 القانونية
   ال ينطبق

لة باعتقـــــال اخلــــدمات اإلداريـــــة املتصــــ   ٩١٢٨٠ 
 ارمني أو تأهيلهم

   ال ينطبق

اخلدمات األخرى املتصلة بشـؤون النظـام     ٩١٢٩٠ 
 العام والسالمة العامة

   ال ينطبق

ــربامج    ٩١٣١٠  ــلة بـــ ــة املتصـــ ــدمات اإلداريـــ اخلـــ
استحقاقات املرض أو األمومـة أو العجـز        

 املؤقت

   ال ينطبق

عاشـات  اخلدمات اإلدارية املتصلة بـربامج امل      ٩١٣٢٠ 
ــرامج   ــة وبـــ ــوظفي احلكومـــ ــة ملـــ التقاعديـــ
ــز أو    ــيخوخة أو العجـــ ــتحقاقات الشـــ اســـ
استحقاقات الباقني على قيد احلياة، خبالف      

 استحقاقات موظفي احلكومة

   ال ينطبق

ــربامج    ٩١٣٣٠  ــلة بـــ ــة املتصـــ ــدمات اإلداريـــ اخلـــ
 استحقاقات التعويض عن البطالة

   ال ينطبق

 بربامج عالوات اخلدمات اإلدارية املتصلة ٩١٣٤٠ 
 األسرة والطفل 

   ال ينطبق

   ال ينطبق خدمات التعليم فبل املدرسي ٩٢١١٠ 
   ال ينطبق خدمات التعليم االبتدائي األخرى ٩٢١٩٠ 
   ال ينطبق خدمات التعليم الثانوي العام ٩٢٢١٠ 
   ال ينطبق خدمات التعليم الثانوي العايل ٩٢٢٢٠ 
   ال ينطبق م الثانوي الفين واملهينخدمات التعلي ٩٢٢٣٠ 
خدمات التعليم العـايل الفـين واملهـين بعـد           ٩٢٣١٠ 

 التعليم الثانوي
   ال ينطبق

ــن     ٩٢٣٩٠  ــريه مـ ــامعي وغـ ــيم اجلـ ــدمات التعلـ خـ
 التعليم العايل

   ال ينطبق

   ال ينطبق اخلدمات األخرى للتعليم والتدريب ٩٢٩٠٠ 
    ينطبقال خدمات املستشفيات ٩٣١١٠ 
   ال ينطبق اخلدمات الطبية العامة  ٩٣١٢١ 
   ال ينطبق اخلدمات الطبية املتخصصة ٩٣١٢٢ 
   ال ينطبق خدمات طب األسنان ٩٣١٢٣ 
خدمات التوليـد واخلـدمات ذات الصـلة،      ٩٣١٩١ 

وخــدمات التمــريض وخــدمات العــالج    
 الطبيعي، واخلدمات شبه الطبية

   ال ينطبق

   ال ينطبق مات اإلسعافخد ٩٣١٩٢ 
ــة،    ٩٣١٩٣  ــحية الداخليــ ــق الصــ ــدمات املرافــ خــ

 خبالف خدمات املستشفيات
   ال ينطبق
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 GNS/W/120 القائمة ٠ – ١التصنيف املركزي للمنتجات، اإلصدار  

 
 غــري اخلــدمات األخــرى لصــحة اإلنســان  ٩٣١٩٩ 

 يف موضع آخراملصنفة 
   ال ينطبق

اخلدمات اليت تقـدمها منظمـات وهيئـات         ٩٩٠٠٠ 
 من خارج املنطقة

   ال ينطبق

 
  ك اق على اإلقامة وخدمات املطاعماإلنف: البند التذكريي ٩٥٧

 
ات السياحة ــخدم – ٩ خدمات اإلقامة بالفنادق واملوتيالت  ٦٣١١٠ 

وما يتصل ا من 
 سفر

ادق واملطاعم ـالفن –ألف 
 ريدمبا يف ذلك تو(

 )األطعمة

 

خـــــدمات مراكـــــز العطـــــالت ومنـــــازل  ٦٣١٩١ 
 العطالت

ات السياحة ــخدم – ٩
وما يتصل ا من 

 سفر

ادق واملطاعم ـالفن –ألف 
 ريدمبا يف ذلك تو(

 )األطعمة

 

ات السياحة ــخدم – ٩ خدمات تأجري أماكن اإلقامة املفروشة ٦٩١٩٢ 
وما يتصل ا من 

 سفر

ادق واملطاعم ـالفن –ألف 
 ريدمبا يف ذلك تو(

 )األطعمة

 

ات السياحة ــخدم – ٩ خدمات بيوت الشباب ٦٣١٩٣ 
وما يتصل ا من 

 سفر

ادق واملطاعم ـفنال –ألف 
 ريدمبا يف ذلك تو(

 )األطعمة

 

ــدريب األطفــال ومعســكرات  خــدمات ٦٣١٩٤   ت
 العطالت

ات السياحة ــخدم – ٩
وما يتصل ا من 

 سفر

ادق واملطاعم ـالفن –ألف 
 ريدمبا يف ذلك تو(

 )األطعمة

 

خــدمات مواقــع التخيــيم ومواقــع املنــازل   ٦٣١٩٥ 
 السيارة

ات السياحة ــخدم – ٩
يتصل ا من وما 
 سفر

ادق واملطاعم ـالفن –ألف 
 ريدمبا يف ذلك تو(

 )األطعمة

 

يف  غـري املصـنفة     خدمات اإلقامة األخـرى    ٦٣١٩٩ 
 موضوع آخر

ات السياحة ــخدم – ٩
وما يتصل ا من 

 سفر

ادق واملطاعم ـالفن –ألف 
 ريدمبا يف ذلك تو(

 )األطعمة

 

عــــام مــــع خــــدمات تقــــدمي وجبــــات الط ٦٣٢١٠ 
 ات املطعمية الكاملةاخلدم

ات السياحة ــخدم – ٩
وما يتصل ا من 

 سفر

ادق واملطاعم ـالفن –ألف 
 ريدمبا يف ذلك تو(

 )األطعمة

 

خدمات تقدمي وجبات الطعام يف حـدائق        ٦٣٢٢٠ 
 اخلدمة الذاتية

ات السياحة ــخدم – ٩
وما يتصل ا من 

 سفر

ادق واملطاعم ـالفن –ألف 
 ريدمبا يف ذلك تو(

 )مةاألطع

 

 
________ 

فـاق علـى اإلقامـة    إلن، ا٩٥٧ومع هـذا فالبنـد التـذكريي    . ٠ - ١ع حسب التصنيف املركزي، اإلصدار   ن السفر يف التصنيف املوس    كامل ملكو ال ميكن بصفة عامة تقدمي وصف         ك
 . كما ميكن إدراج بنود التصنيف املركزي الواردة هنا يف مكان آخر يف التناظر.، ميكن وصفه على هذا النحووخدمات تقدمي الطعام والشراب
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 )تابع (GNS/W/120القائمة  – ٠ – ١ التصنيف املركزي للمنتجات، اإلصدار –ع خلدمات ميزان املدفوعات تناظر التصنيف املوس – ١ –  ثالثاً– ألف –اجلدول 

ع خلدمات ميزان املدفوعاتالتصنيف املوس 
 GNS/W/120 القائمة ٠ – ١التصنيف املركزي للمنتجات، اإلصدار  

 
ات السياحة ــخدم – ٩ اخلدمات األخرى لتقدمي الطعام ٦٣٢٩٠ 

وما يتصل ا من 
 سفر

ادق واملطاعم ـالفن –ألف 
 ريدمبا يف ذلك تو(

 )األطعمة

 

ائها يف  سـ تالحدمي املشـروبات    خدمات تق  ٦٣٣٠٠ 
 احملل

ات السياحة ــخدم – ٩
وما يتصل ا من 

 سفر

ادق واملطاعم ـالفن –ألف 
 ريدمبا يف ذلك تو(
 )ألطعمةا

 

 
 



 

 ٢ –  ثالثاً–اجلدول ألف 

 تناظر 
  – GNS/W/120القائمة 
  – ٠ – ١، اإلصدار  للمنتجات التصنيف املركزي
خلدمات ميزان املدفوعاتعالتصنيف املوس  
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  - GNS/W/120ظر القائمة تنا - ٢ -  ثالثاً- ألف -اجلدول 
  - ٠ - ١، اإلصدار  للمنتجات التصنيف املركزي

  خلدمات ميزان املدفوعاتع املوسالتصنيف
   GNS/W/120 القائمة

  خلدمات ميزان املدفوعاتعالتصنيف املوس ٠ ‐ ١، اإلصدار  للمنتجاتالتصنيف املركزي 
 
 خدمات األعمال – ١

  اخلدمات املهنية –ألف 
 

خــــــدمات االستشــــــارة القانونيــــــة    ٨٢١١١ اخلدمات القانونية ‐ أ
 لقانون اجلنائيوالتمثيل فيما يتصل با

 اخلدمات القانونية ٢٧٥

خــــــدمات االستشــــــارة القانونيــــــة    ٨٢١١٩ 
ــائية   ــراءات القضــ ــل يف اإلجــ والتمثيــ

 تصلة مبجاالت أخرى من القانونامل

 اخلدمات القانونية ٢٧٥

خــــــدمات االستشــــــارة القانونيــــــة    ٨٢١٢٠ 
ــة يف   ــل يف اإلجــراءات القانوني والتمثي

ــاكم ــائية   احملــ ــبه القضــ ــالس شــ  واــ
 غريهاو

 اخلدمات القانونية ٢٧٥

 اخلدمات القانونية ٢٧٥خدمات التوثيق والتصديق القانونيني  ٨٢١٣٠ 
 غــــري اخلــــدمات القانونيــــة األخــــرى ٨٢١٩٩ 

 يف موضع آخراملصنفة 
 اخلدمات القانونية ٢٧٥

ــباخلــ ٢٧٦ خدمات اإلفالس واحلراسة القضائية ٨٢٤٠٠  ــة احلســابات  يدمات احملاس ة ومراجع
  الدفاتر واالستشارات الضريبيةومسك

خـــــدمات احملاســـــبة ومراجعـــــة    ‐ ب
 احلسابات ومسك الدفاتر

ــباخلــ ٢٧٦ خدمات مراجعة احلسابات املالية ٨٢٢١١ ــة احلســابات  يدمات احملاس ة ومراجع
 ومسك الدفاتر واالستشارات الضريبية

ــباخلــ ٢٧٦ يبـخدمات الفحص احملاس ٨٢٢١٢  ــة احلســابا يدمات احملاس ت ة ومراجع
 ومسك الدفاتر واالستشارات الضريبية

ــباخلــ ٢٧٦ خدمات تبويب البيانات املالية ٨٢٢١٣  ــة احلســابات  يدمات احملاس ة ومراجع
 ومسك الدفاتر واالستشارات الضريبية

ــباخلــ ٢٧٦ خدمات احملاسبة األخرى ٨٢٢١٩  ــة احلســابات  يدمات احملاس ة ومراجع
 ومسك الدفاتر واالستشارات الضريبية

ــدا    ٨٢٢٢٠  ــدفاتر، ماعــ ــدمات مســــك الــ خــ
 اإلقرارات الضريبية

ــباخلــ ٢٧٦ ــة احلســابات  يدمات احملاس ة ومراجع
 ومسك الدفاتر واالستشارات الضريبية

خدمات التخطيط واخلربة االستشارية     ٨٢٣١٠ اخلدمات الضريبية ‐ ج
 املتصلة بضرائب الشركات

ــباخلــ ٢٧٦ ــة احلســابات  يدمات احملاس ة ومراجع
 الستشارات الضريبيةومسك الدفاتر وا

ــرائب    ٨٢٣٢٠  ــداد وفحـــص ضـ ــدمات إعـ خـ
 الشركات

ــباخلــ ٢٧٦ ــة احلســابات  يدمات احملاس ة ومراجع
 ومسك الدفاتر واالستشارات الضريبية

ــرائب    ٨٢٣٣٠  ــيط ضـ ــداد وختطـ ــدمات إعـ خـ
 األفراد

ــباخلــ ٢٧٦ ــة احلســابات  يدمات احملاس ة ومراجع
 ومسك الدفاتر واالستشارات الضريبية

ــة    ٨٣٢١١ ت املعماريةاخلدما ‐ د ــارية املعماريـــ ــدمات االستشـــ اخلـــ
 واخلدمات السابقة للتصميمات 

اخلدمات املعمارية واهلندسية وغريهـا مـن       ٢٨٠
 التقنيةاخلدمات 

خــدمات التصــميم املعمـــاري وإدارة    ٨٣٢١٢ 
 العقود

اخلدمات املعمارية واهلندسية وغريهـا مـن       ٢٨٠
 التقنيةاخلدمات 
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  خلدمات ميزان املدفوعاتعالتصنيف املوس ٠ ‐ ١، اإلصدار  للمنتجاتالتصنيف املركزي 
 

اخلدمات املعمارية واهلندسية وغريهـا مـن       ٢٨٠ خرىاخلدمات املعمارية األ ٨٣٢١٩ 
 التقنيةاخلدمات 

اخلدمات املعمارية واهلندسية وغريهـا مـن       ٢٨٠ خدمات اخلربة االستشارية البيئية ٨٣١٣١ اخلدمات اهلندسية ‐ هـ
 التقنيةاخلدمات 

ــة   ٨٣١٣٩  خــدمات اخلــربة االستشــارية العلمي
يف  غـــري املصـــنفة  والتقنيـــة األخـــرى 

 ضع آخرمو

 خدمات األعمال األخرى ٢٨٤

ــلة   ٨٣٣٢١  ــاريع املتصـــ خـــــدمات إدارة املشـــ
 بإنشاء املباين

اخلدمات املعمارية واهلندسية وغريهـا مـن       ٢٨٠
 التقنيةاخلدمات 

ــلة   ٨٣٣٢٢  ــاريع املتصـــ خـــــدمات إدارة املشـــ
 بإنشاء أعمال اهلندسة املدنية

اخلدمات املعمارية واهلندسية وغريهـا مـن       ٢٨٠
 التقنيةت اخلدما

ــلة   ٨٣٣٢٣  ــاريع املتصـــ خـــــدمات إدارة املشـــ
 باإلنشاءات والعمليات الصناعية

اخلدمات املعمارية واهلندسية وغريهـا مـن       ٢٨٠
 التقنيةاخلدمات 

ــلة   ٨٣٣٢٩  ــاريع املتصـــ خـــــدمات إدارة املشـــ
 بإنشاء املشاريع األخرى

اخلدمات املعمارية واهلندسية وغريهـا مـن       ٢٨٠
 التقنيةاخلدمات 

خــــــدمات االستشــــــارة اهلندســــــية    ٨٣٣٣١ 
 واملرحلة السابقة لتصميم املباين

اخلدمات املعمارية واهلندسية وغريهـا مـن       ٢٨٠
 التقنيةاخلدمات 

خــــــدمات االستشــــــارة اهلندســــــية    ٨٣٣٣٢ 
ــال    ــميم أعمـ ــابقة لتصـ ــة السـ واملرحلـ

 اهلندسة املدنية

اخلدمات املعمارية واهلندسية وغريهـا مـن       ٢٨٠
 يةالتقناخلدمات 

خــــــدمات االستشــــــارة اهلندســــــية    ٨٣٣٣٣ 
واملرحلة السابقة لتصـميم اإلنشـاءات      

 والعمليات الصناعية

اخلدمات املعمارية واهلندسية وغريهـا مـن       ٢٨٠
 التقنيةاخلدمات 

خدمات االستشـارة اهلندسـية واملرحلـة        ٨٣٣٣٩ 
 السابقة لتصميم املشاريع األخرى

ريهـا مـن   اخلدمات املعمارية واهلندسية وغ    ٢٨٠
 التقنيةاخلدمات 

اخلدمات املعمارية واهلندسية وغريهـا مـن       ٢٨٠ خدمات التصميم اهلندسي للمباين ٨٣٣٤١ 
 التقنيةاخلدمات 

خــدمات التصــميم اهلندســي ألعمــال   ٨٣٣٤٢ 
 اهلندسة املدنية

اخلدمات املعمارية واهلندسية وغريهـا مـن       ٢٨٠
 التقنيةاخلدمات 

ندسـي لإلنشـاءات   خدمات التصميم اهل  ٨٣٣٤٣ 
 واألعمال الصناعية

اخلدمات املعمارية واهلندسية وغريهـا مـن       ٢٨٠
 التقنيةاخلدمات 

خدمات التصميم اهلندسي للمشاريع     ٨٣٣٤٩ 
 األخرى

اخلدمات املعمارية واهلندسية وغريهـا مـن       ٢٨٠
 التقنيةاخلدمات 

ــالل    ٨٣٣٥١  ــاين خـ ــية للمبـ ــدمات اهلندسـ اخلـ
 والتجهيز التشييد مرحلة

اخلدمات املعمارية واهلندسية وغريهـا مـن       ٢٨٠
 التقنيةاخلدمات 

اخلـــدمات اهلندســـية ألعمـــال اهلندســـة   ٨٣٣٥٢ 
 والتجهيز التشييد املدنية خالل مرحلة

اخلدمات املعمارية واهلندسية وغريهـا مـن       ٢٨٠
 التقنيةاخلدمات 

اخلــــــدمات اهلندســــــية لإلنشــــــاءات  ٨٣٣٥٣ 
ــة   ــات الصــناعية خــالل مرحل  والعملي

 والتجهيزالتشييد 

اخلدمات املعمارية واهلندسية وغريهـا مـن       ٢٨٠
 التقنيةاخلدمات 
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  خلدمات ميزان املدفوعاتعالتصنيف املوس ٠ ‐ ١، اإلصدار  للمنتجاتزيالتصنيف املرك 
 

اخلدمات اهلندسية للمشاريع األخرى     ٨٣٣٥٩ 
 والتجهيز التشييد خالل مرحلة

اخلدمات املعمارية واهلندسية وغريهـا مـن       ٢٨٠
 التقنيةاخلدمات 

واهلندسية وغريهـا مـن    اخلدمات املعمارية    ٢٨٠ اخلدمات اهلندسية األخرى للمباين ٨٣٣٩١ 
 التقنيةاخلدمات 

اخلــدمات اهلندســية األخــرى ألعمــال  ٨٣٣٩٢ 
 اهلندسية املدنية

اخلدمات املعمارية واهلندسية وغريهـا مـن       ٢٨٠
 التقنيةاخلدمات 

اخلدمات اهلندسية األخرى لإلنشـاءات      ٨٣٣٩٣ 
 والعمليات الصناعية

اخلدمات املعمارية واهلندسية وغريهـا مـن       ٢٨٠
 التقنيةدمات اخل

اخلدمات اهلندسية األخرى للمشاريع     ٨٣٣٩٩ 
 األخرى

اخلدمات املعمارية واهلندسية وغريهـا مـن       ٢٨٠
 التقنيةاخلدمات 

اخلدمات املعمارية واهلندسية وغريهـا مـن       ٢٨٠ اخلدمات اهلندسية املتكاملة للمباين ٨٣٣١١  اهلندسية املتكاملةاخلدمات ‐ و
 التقنيةاخلدمات 

اخلدمات اهلندسـية املتكاملـة ألعمـال        ٨٣٣١٢ 
 اهلندسة املدنية

اخلدمات املعمارية واهلندسية وغريهـا مـن       ٢٨٠
 التقنيةاخلدمات 

اخلدمات اهلندسية املتكاملة لإلنشـاءات      ٨٣٣١٣ 
 والعمليات الصناعية

اخلدمات املعمارية واهلندسية وغريهـا مـن       ٢٨٠
 التقنيةاخلدمات 

 املتكاملـة للمشـاريع     اخلدمات اهلندسية  ٨٣٣١٩ 
 األخرى

اخلدمات املعمارية واهلندسية وغريهـا مـن       ٢٨٠
 التقنيةاخلدمات 

ــري    ‐ ز ــيط احلضــ ــدمات التخطــ خــ
واخلــــدمات املعماريــــة هلندســــة    

 املناظر الطبيعية

اخلدمات املعمارية واهلندسية وغريهـا مـن       ٢٨٠ خدمات التخطيط احلضري  ٨٣٢٢١
 التقنيةاخلدمات 

اخلدمات املعمارية واهلندسية وغريهـا مـن       ٢٨٠ دسة املناظر الطبيعيةخدمات هن ٨٣٢٢٢ 
 التقنيةاخلدمات 

 اخلدمات الصحية ٨٩٦ اخلدمات الطبية العامة  ٩٣٢٢١ اخلدمات الطبية وطب األسنان ‐ ح
 اخلدمات الصحية ٨٩٦ اخلدمات الطبية املتخصصة ٩٣١٢٢ 
 اخلدمات الصحية ٨٩٦ خدمات طب األسنان ٩٣١٢٣ 

اخلــدمات الشخصــية والثقافيــة والترفيهيــة  ٨٩٧ اخلدمات البيطرية للحيوانات األليفة ٩٣٢١٠ اخلدمات البيطرية ‐ ط
 األخرى

ــة   ٢٨٣ اخلدمات البيطرية للمواشي ٩٣٢٢٠  ــة والتعديني وخــدمات اخلــدمات الزراعي
 األخرى التشغيل املوقعية

ــ ٢٨٣ اخلدمات البيطرية األخرى ٩٣٢٩٠  ــة اخلــدمات الزراعي وخــدمات ة والتعديني
 األخرى التشغيل املوقعية

ــابالت    ‐ ي ــدمها القـ ــدمات الـــيت تقـ اخلـ
ــالج   ــو العـــ ــات وموظفـــ واملمرضـــ
 الطبيعي واخلدمات الطبية املعاونة

خـــــدمات التوليـــــد واخلـــــدمات ذات  ٩٣١٩١
الصلة، وخدمات التمريض وخـدمات     
 العالج الطبيعي واخلدمات شبه الطبية

 اخلدمات الصحية ٨٩٦

 ال ينطبق ال ينطبق غري ذلك ‐ ك

  خدمات احلواسيب وما يتصل ا –اء ــب

خدمات اخلـربة االستشـارية املتعلقـة        ‐ أ
 بتركيب أجهزة احلواسيب

خـــــدمات اخلـــــربة االستشـــــارية يف    ٨٣١٤١
 تركيب األجهزة

 يةبودمات احلاساخل ٢٦٣
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ــربامج   ٨٣١٤٢ خدمات تنفيذ الربامج احلاسوبية ‐ ب ــارية للــــ ــدمات االستشــــ اخلــــ
 سوبيةاحلا

 يةبودمات احلاساخل ٢٦٣

اخلـــــدمات االستشـــــارية األخـــــرى    ٨٣١٤٩ 
 للحواسيب

 يةبودمات احلاساخل ٢٦٣

 ٨٣١٦٠ يةبودمات احلاساخل ٢٦٣ مظُخدمات صيانة الن 
 يةبودمات احلاساخل ٢٦٣ خدمات إدارة املرافق احلاسوبية ٨٣١٥٠ خدمات معاجلة البيانات ‐ ج

 يةبودمات احلاساخل ٢٦٣ اناتخدمات معاجلة البي ٨٥٩٦٠ 
ــكل    ٨٤٣٠٠ خدمات قواعد البيانات ‐ د ــات بشـ ــوفري املعلومـ ــدمات تـ خـ

 مباشر
  املعلومات األخرىتقدميخدمات  ٨٩٠

خدمات اخلربة االستشارية احلاسوبية     ٨٣١٤٩ غري ذلك ‐ ـه
 األخرى

 يةبودمات احلاساخل ٢٦٣

ــة األخــــرى  ٨٥٩٩٠   غــــري اخلــــدمات الداعمــ
  موضع آخريفاملصنفة 

 خدمات األعمال األخرى ٢٨٤

خـــــدمات صـــــيانة وإصـــــالح آالت  ٨٧١٢٠ 
 املكاتب واآلالت احلاسبة

 خدمات األعمال األخرى ٢٨٤

ــوب   ٨٧١٣٠  ــزة احلاســــــ ــدمات أجهــــــ خــــــ
 وإصالحها وصيانتها 

 يةبودمات احلاساخل ٢٦٣

 يةبودمات احلاساخل ٢٦٣ اخلدمات األخرى للتعليم والتدريب ٩٢٩٠٠ 

  خدمات البحث والتطوير –جيم 

خدمات البحث والتطوير يف جمـال       ‐ أ
 العلوم الطبيعية

 التجريبــي   خدمات البحث والتطـوير    ٨١١١٠
 يف العلوم الفيزيائية

 البحث والتطوير ٢٧٩

 التجريبــي   خدمات البحث والتطـوير    ٨١١٢٠ 
 يف الكيمياء وعلم األحياء

 البحث والتطوير ٢٧٩

 التجريبــي   تطـوير خدمات البحث وال   ٨١١٣٠ 
 يف اهلندسة و التكنولوجيا

 البحث والتطوير ٢٧٩

 التجريبــي   خدمات البحث والتطـوير    ٨١١٤٠ 
 يف العلوم الزراعية

 البحث والتطوير ٢٧٩

 التجريبــي   خدمات البحث والتطـوير    ٨١١٥٠ 
 يف العلوم الطبية والصيدلة

 البحث والتطوير ٢٧٩

بــي   التجري يروخدمات البحث والتطـ    ٨١١٩٠ 
 وم الطبيعية األخرىليف الع

 البحث والتطوير ٢٧٩

خدمات البحث والتطوير يف جمـال       ‐ ب
 العلوم االجتماعية واإلنسانية

 التجريبــي   خدمات البحث والتطـوير    ٨١٢١٠
يف العلــوم الثقافيــة وعلــم االجتمـــاع    

 وعلم النفس

 البحث والتطوير ٢٧٩

 التجريبــي   خدمات البحث والتطـوير    ٨١٢٢٠ 
 م االقتصاديف عل

 البحث والتطوير ٢٧٩

 التجريبــي   خدمات البحث والتطـوير    ٨١٢٣٠ 
 يف القانون

 البحث والتطوير ٢٧٩
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 التجريبــي   يروخدمات البحث والتطـ    ٨١٢٤٠ 

 يف اللغويات واللغات
 البحث والتطوير ٢٧٩

 التجريبــي   خدمات البحث والتطـوير    ٨١٢٩٠ 
يف العلــــــوم االجتماعيــــــة األخــــــرى 

 واإلنسانيات

  والتطويرالبحث ٢٧٩

خـــدمات البحـــث والتطـــوير يف    ‐ ج
 التخصصات املتعددة

خدمات البحث متعدد التخصصـات      ٨١٣٠٠
 يبــوالتطوير التجري

 البحث والتطوير ٢٧٩

  اخلدمات العقارية –دال 

ــية أو   ‐ أ ــاملة األمــــالك الشخصــ شــ
 املؤجرة

خدمات التأجري أو االستئجار املتصـلة        ٧٢١١١
ملــــؤجرة خصية أو اـالك الشـــــباألمــــ

 لألغراض السكنية

 خدمات األعمال األخرى ٢٨٤

االستئجار املتصـلة   التأجري أو   خدمات   ٧٢١١٢ 
ــري    ــؤجرة لغ ــاألمالك الشخصــية أو امل ب

 األغراض السكنية

 خدمات األعمال األخرى ٢٨٤

ــاين واألراضــي     ٧٢١٢١  ــار باملب خــدمات االجت
 امللحقة

 ال ينطبق

ــاين واأل   ٧٢١٢٢  ــار باملب راضــي خــدمات االجت
 غري السكنية

 ال ينطبق

خـــدمات االجتـــار باألراضـــي اخلاليـــة  ٧٢١٣٠ 
 واملقسمة

 ال ينطبق

خدمات إدارة األمالك السكنية علـى       ٧٢٢١١ على أساس رسم أو عقد ‐ ب
 أساس رسم أو عقد

 خدمات األعمال األخرى ٢٨٤

خدمات إدارة األمـالك غـري السـكنية         ٧٢٢١٢ 
 على أساس رسم أو عقد

 ت األعمال األخرىخدما ٢٨٤

مبيعــات املبــاين واألراضــي الســكنية      ٧٢٢٢١ 
 على أساس رسم أو عقد

 ال ينطبق

مبيعـــــات املبـــــاين واألراضـــــي غـــــري   ٧٢٢٢٢ 
 السكنية على أساس رسم أو عقد

 ال ينطبق

مبيعــات األراضــي علــى أســاس رســم  ٧٢٢٣٠ 
 أو عقد

 ال ينطبق

  لنياالستئجار دون مشغ/خدمات التأجري –هاء 

خدمات التأجري أو االستئجار املتصـلة        ٧٣١١٥ ما يتعلق بالسفن ‐ أ
  دون مشغلنيبالسفن

  التشغيليالتأجريخدمات  ٢٧٢

خدمات التأجري أو االستئجار املتصـلة        ٧٣١١٦ ما يتعلق بالطائرات ‐ ب
 بالطائرات دون مشغلني

  التشغيليالتأجريخدمات  ٢٧٢

خدمات التأجري أو االستئجار املتصـلة        ٧٣١١١ ما يتعلق مبعدات النقل األخرى ‐ ج
بالســـــيارات اخلاصـــــة والشـــــاحنات   

 اخلفيفة املقفلة دون مشغلني

  التشغيليالتأجريخدمات  ٢٧٢
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خدمات التأجري أو االستئجار املتصـلة        ٧٣١١٢ 

  دون مشغلنيمبركبات نقل البضائع
  التشغيليالتأجريخدمات  ٢٧٢

ة خدمات التأجري أو االستئجار املتصـل       ٧٣١١٣ 
بعربــات الســكك احلديديــة األخــرى    

 دون مشغلني

  التشغيليالتأجريخدمات  ٢٧٢

خدمات التأجري أو االستئجار املتصـلة        ٧٣١١٤ 
مبعـــدات النقـــل الـــربي األخـــرى دون  

 مشغلني

  التشغيليالتأجريخدمات  ٢٧٢

  التشغيليالتأجريخدمات  ٢٧٢خدمات تأجري أو استئجار احلاويات ٧٣١١٧ 
لــــق بــــاآلالت واملعــــدات مـــا يتع  ‐ د

 األخرى
خدمات التأجري أو االستئجار املتصـلة        ٧٣١٢١

بـــــاآلالت واملعـــــدات الزراعيـــــة دون 
 مشغلني

  التشغيليالتأجريخدمات  ٢٧٢

خدمات التأجري أو االستئجار املتصـلة        ٧٣١٢٢ 
 بآالت ومعدات التشييد دون مشغلني

  التشغيليالتأجريخدمات  ٢٧٢

 أو االستئجار املتصـلة     خدمات التأجري  ٧٣١٢٣ 
ــة   ــاآلالت واملعــدات املكتبي باســتثناء (ب

 دون مشغلني) احلواسيب

  التشغيليالتأجريخدمات  ٢٧٢

خدمات التأجري أو االستئجار املتصـلة        ٧٣١٢٤ 
لنيباحلواسيب دون مشغ 

  التشغيليالتأجريخدمات  ٢٧٢

خدمات التأجري أو االستئجار املتصـلة        ٧٣١٢٥ 
 الت دون مشغلنيمبعدات االتصا

  التشغيليالتأجريخدمات  ٢٧٢

خدمات التأجري أو االستئجار املتصـلة        ٧٣١٢٩ 
باملعـــــــدات واآلالت األخـــــــرى دون 

 فة يف موضع آخرغري مصنومشغلني 

  التشغيليالتأجريخدمات  ٢٧٢

خدمات التـأجري أو االسـتئجار املتصـلة         ٧٣٢١٠ غري ذلك ‐ هـ
ــون واإلذاعــة و   ــأجهزة التلفزي ــب الت حم

 الفيديو واملعدات واللواحق ذات الصلة

  التشغيليالتأجريخدمات  ٢٧٢

خدمات التأجري أو االستئجار املتصـلة        ٧٣٢٢٠ 
 بشرائط الفيديو

 اخلدمات السمعية البصرية وما يتصل ا ٢٨٨

خدمات التأجري أو االستئجار املتصـلة        ٧٣٢٣٠ 
 باألثاثات وغريها من األجهزة املرتلية

  التشغيليالتأجري خدمات ٢٧٢

خدمات التأجري أو االستئجار املتصـلة        ٧٣٢٤٠ 
 مبعدات الترفيه ووقت الفراغ

  التشغيليالتأجريخدمات  ٢٧٢

خدمات التأجري أو االستئجار املتصـلة        ٧٣٢٥٠ 
 بالبياضات املرتلية

  التشغيليالتأجريخدمات  ٢٧٢

خدمات التـأجري أو االسـتئجار املتصـلة         ٧٣٢٦٠ 
 ت واملالبس واألحذيةباملنسوجا

  التشغيليالتأجريخدمات  ٢٧٢
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خـــــدمات التـــــأجري أو االســـــتئجار    ٧٣٢٧٠ 

اصنعها ”عدات و املاملتصلة باآلالت و  
 “بنفسك

  التشغيليالتأجريخدمات  ٢٧٢

خـــــدمات التـــــأجري أو االســـــتئجار    ٧٣٢٩٠ 
 غـري املصـنفة     املتصلة بالسلع األخـرى   

 يف موضع آخر

  التشغيليالتأجريخدمات  ٢٧٢

  خدمات األعمال األخرى –واو 

 خدمات األعمال األخرى ٢٨٤ خدمات التصميم اخلاص األخرى ٨٣٤٩٠ خدمات اإلعالن ‐ أ
ــعه    ٨٣٦١٠  ــالم ووضـ ــيط اإلعـ ــدمات ختطـ خـ

 وعرضه
اإلعــالن وحبــوث الســوق واســتطالعات    ٢٧٨

 الرأي العام
خدمات شراء أو بيع مكـان اإلعـالن       ٨٣٦٢٠ 

 أو وقته مقابل عمولة
ن وحبــوث الســوق واســتطالعات   اإلعــال ٢٧٨

 الرأي العام
اإلعــالن وحبــوث الســوق واســتطالعات    ٢٧٨ خدمات اإلعالن األخرى ٨٣٦٩٠ 

 الرأي العام
خـــــــدمات حبـــــــوث الســـــــوق    ‐ ب

 واستطالعات الرأي العام
خــدمات حبــوث الســوق واســتطالع    ٨٣٧٠٠

 الرأي العام
اإلعــالن وحبــوث الســوق واســتطالعات    ٢٧٨

 الرأي العام
ات اخلـــــربة االستشـــــارية يف  خـــــدم ٨٣١١١ دمات اخلربة االستشارية يف اإلدارةخ ‐ ج

 اإلدارة
ألعمــال واإلدارة ل يةستشــارالدمات ااخلــ ٢٧٧

 والعالقات العامة
خـــــدمات اخلـــــربة االستشـــــارية يف    ٨٣١١٢ 

 اإلدارة املالية
ألعمــال واإلدارة ل يةستشــارالدمات ااخلــ ٢٧٧

 والعالقات العامة
دمة االستشـارية يف إدارة     خدمات اخل  ٨٣١١٣ 

 املوارد البشرية
ألعمــال واإلدارة ل يةستشــارالدمات ااخلــ ٢٧٧

 والعالقات العامة
خــدمات اخلــربة االستشــارية يف إدارة  ٨٣١١٤ 

 التسويق
ألعمــال واإلدارة ل يةستشــارالدمات ااخلــ ٢٧٧

 والعالقات العامة
خــدمات اخلــربة االستشــارية يف إدارة  ٨٣١١٥ 

 اإلنتاج
ألعمــال واإلدارة ل يةستشــارالدمات ااخلــ ٢٧٧

 والعالقات العامة
خدمات اخلـربة االستشـارية األخـرى        ٨٣١١٩ 

 يف اإلدارة 
ألعمــال واإلدارة ل يةستشــارالدمات ااخلــ ٢٧٧

 والعالقات العامة
ألعمــال واإلدارة ل يةستشــارالدمات ااخلــ ٢٧٧ خدمات العالقات العامة ٨٣١٢١ 

 والعالقات العامة
خدمات اخلـربة االستشـارية األخـرى        ٨٣١٢٩ 

 يف األعمال التجارية
ألعمــال واإلدارة ل يةستشــارالدمات ااخلــ ٢٧٧

 والعالقات العامة
اخلـــــــدمات املتصـــــــلة بـــــــاخلربة  ‐ د

 االستشارية يف اإلدارة
 اخلدمات القانونية ٢٧٥ خدمات التحكيم والتوفيق ٨٢١٩١

ــدا     ٨٣١٩٠  ــة األخــرى، ماع اخلــدمات اإلداري
 إدارة مشاريع اإلنشاءخدمات 

ألعمــال واإلدارة ل يةستشــارالدمات ااخلــ ٢٧٧
 والعالقات العامة

ــة  ٢٨٥    غـــري اخلـــدمات بـــني املؤسســـات التابعـ
 يف موضع آخر املدرجة
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خــــدمات اختبــــار وحتليــــل القــــوام     ٨٣٥٦١ خدمات االختبار والتحليل التقنيني ‐ هـ
 والنقاوة

اخلدمات املعمارية واهلندسية وغريهـا مـن       ٢٨٠
 مات التقنيةاخلد

ــواص     ٨٣٥٦٢  ــل اخلـ ــار وحتليـ ــدمات اختبـ خـ
 الفيزيائية

اخلدمات املعمارية واهلندسية وغريهـا مـن       ٢٨٠
 اخلدمات التقنية

 ٨٣٥٦٣ م ظُخـــــدمات اختبـــــار وحتليـــــل الـــــن
 امليكانيكية والكهربائية املتكاملة

اخلدمات املعمارية واهلندسية وغريهـا مـن       ٢٨٠
 اخلدمات التقنية

ت الفحـــص الـــتقين ملركبـــات خـــدما ٨٣٥٦٤ 
 النقل الربي

اخلدمات املعمارية واهلندسية وغريهـا مـن       ٢٨٠
 اخلدمات التقنية

اخلدمات األخرى لالختبار والتحليل     ٨٣٥٦٩ 
 التقنيني

اخلدمات املعمارية واهلندسية وغريهـا مـن       ٢٨٠
 اخلدمات التقنية

اخلدمات املتصلة بالزراعة والقـنص      ‐ و
 واحلراجة

ــةة والتعدينيــدمات الزراعاخلــ ٢٨٣ دمات الزراعيةاخل ٨٦١١١  خــدمات وي
 التشغيل املوقعية األخرى

خـــدمات زراعـــة البســـاتني وهندســـة  ٨٦١١٢ 
 املناظر الطبيعية

ــةة والتعدينيــدمات الزراعاخلــ ٢٨٣  خــدمات وي
 التشغيل املوقعية األخرى

ــةينة والتعديــدمات الزراعاخلــ ٢٨٣ خدمات تربية حيوانات املزارع ٨٦١٢١   خــدمات وي
 التشغيل املوقعية األخرى

ــةة والتعدينيــدمات الزراعاخلــ ٢٨٣ اخلدمات األخرى لتربية احليوانات  ٨٦١٢٩   خــدمات وي
 التشغيل املوقعية األخرى

ــةة والتعدينيــدمات الزراعاخلــ ٢٨٣ خدمات القنص ٨٦١٣٠   خــدمات وي
 التشغيل املوقعية األخرى

ــةة والتعدينيــدمات الزراعاخلــ ٢٨٣ بخدمات احلراجة وقطع األخشا ٨٦١٤٠   خــدمات وي
 التشغيل املوقعية األخرى

ــةة والتعدينيــدمات الزراعاخلــ ٢٨٣ خدمات صيد األمساك ٨٦١٥٠ اخلدمات املتصلة بصيد األمساك ‐ ز  خــدمات وي
 التشغيل املوقعية األخرى

ــةة والتعدينيــدمات الزراعاخلــ ٢٨٣ خدمات تشكيل املوقع وتنظيفه ٥٤٣٢٠ اخلدمات املتصلة بالتعدين ‐ ح  خــدمات وي
 التشغيل املوقعية األخرى

ــةة والتعدينيــدمات الزراعاخلــ ٢٨٣ خدمات التعدين ٨٦٢١٠   خــدمات وي
 التشغيل املوقعية األخرى

ــةة والتعدينيــدمات الزراعاخلــ ٢٨٣ خدمات صنع األغذية واملشروبات ٨٦٣١١ اخلدمات املتصلة بالتصنيع ‐ ط  خــدمات وي
 وقعية األخرىالتشغيل امل

ــةة والتعدينيــدمات الزراعاخلــ ٢٨٣ خدمات صنع التبغ ٨٦٣١٢   خــدمات وي
 التشغيل املوقعية األخرى

ــةة والتعدينيــدمات الزراعاخلــ ٢٨٣ خدمات صنع املنسوجات ٨٦٣٢١   خــدمات وي
 التشغيل املوقعية األخرى

ــةة والتعدينيــدمات الزراعاخلــ ٢٨٣ خدمات صنع املالبس ٨٦٣٢٢   خــدمات وي
 التشغيل املوقعية األخرى

ــةة والتعدينيــدمات الزراعاخلــ ٢٨٣ خدمات صنع منتجات اجللود ٨٦٣٢٣   خــدمات وي
 التشغيل املوقعية األخرى

ني، خـــدمات صـــنع اخلشـــب والفلّـــ    ٨٦٣٣٠ 
 ماعدا األثاث ومواد القش والتضفري

ــةة والتعدينيــدمات الزراعاخلــ ٢٨٣  خــدمات وي
 التشغيل املوقعية األخرى

 



١٤٦ 

 )تابع( خلدمات ميزان املدفوعات ع التصنيف املوس– ٠ – ١، اإلصدار  للمنتجات التصنيف املركزي– GNS/W/120ظر القائمة تنا – ٢ –  ثالثاً– ألف –ول اجلد

   GNS/W/120 القائمة
  خلدمات ميزان املدفوعاتعالتصنيف املوس ٠ ‐ ١، اإلصدار  للمنتجاتالتصنيف املركزي 

 
ــدمات صـــ  ٨٦٣٤٠  ــات  خـ ــورق واملنتجـ نع الـ

 الورقية
ــةة والتعدينيــدمات الزراعاخلــ ٢٨٣  خــدمات وي

 التشغيل املوقعية األخرى
ــات    ٨٦٣٥٠  ــوك ومنتجـ ــنع الكـ ــدمات صـ خـ

 النفط املكرر والوقود النووي 
ــةة والتعدينيــدمات الزراعاخلــ ٢٨٣  خــدمات وي

 التشغيل املوقعية األخرى
خــــدمات صــــنع املــــواد واملنتجــــات   ٨٦٣٦٠ 

 ئيةالكيميا
ــةة والتعدينيــدمات الزراعاخلــ ٢٨٣  خــدمات وي

 التشغيل املوقعية األخرى
ــاط   ٨٦٣٧٠  ــنع منتجــــات املطــ خــــدمات صــ

 واللدائن
ــةة والتعدينيــدمات الزراعاخلــ ٢٨٣  خــدمات وي

 التشغيل املوقعية األخرى
خـــدمات صـــنع املنتجـــات املعدنيـــة     ٨٦٣٨٠ 

 الالفلزية
ــةة والتعدينيــدمات الزراعاخلــ ٢٨٣  خــدمات وي

 التشغيل املوقعية األخرى
عدا صنع  اخدمات الصنع األخرى، م    ٨٦٣٩٠ 

 املعداتواملنتجات املعدنية واآلالت 
ــةة والتعدينيــدمات الزراعاخلــ ٢٨٣  خــدمات وي

 التشغيل املوقعية األخرى
ــةة والتعدينيــدمات الزراعاخلــ ٢٨٣ خدمات سبك املعادن ٨٦٤١١   خــدمات وي

 التشغيل املوقعية األخرى
خـــدمات صـــنع الفلـــزات القاعديـــة     ٨٦٤١٩ 

 األخرى
ــةة والتعدينيــدمات الزراعاخلــ ٢٨٣  خــدمات وي

 التشغيل املوقعية األخرى
خــــدمات صــــهر املعــــادن وكبســــها  ٨٦٤٢١ 

 هاها ولفّوسكّ
ــةة والتعدينيــدمات الزراعاخلــ ٢٨٣  خــدمات وي

 التشغيل املوقعية األخرى
ــةة والتعدينيــت الزراعدمااخلــ ٢٨٣ خدمات معاجلة املعادن وتلبيسها ٨٦٤٢٢   خــدمات وي

 التشغيل املوقعية األخرى
ــةة والتعدينيــدمات الزراعاخلــ ٢٨٣ خدمات اهلندسة امليكانيكية العامة  ٨٦٤٢٣   خــدمات وي

 التشغيل املوقعية األخرى
اخلــدمات األخــرى لصــنع املنتجــات     ٨٦٤٢٩ 

ــكّ  ــة املشـ ــغل  املعدنيـ ــدمات شـ لة وخـ
 املعادن

ــةتعدينة واليــدمات الزراعاخلــ ٢٨٣  خــدمات وي
 التشغيل املوقعية األخرى

ــنع املركبــــــات ذات   ٨٦٤٣١  خــــــدمات صــــ
احملركــــــات واملركبــــــات املقطــــــورة 

 واملركبات نصف املقطورة

ــةة والتعدينيــدمات الزراعاخلــ ٢٨٣  خــدمات وي
 التشغيل املوقعية األخرى

ــةة والتعدينيــدمات الزراعاخلــ ٢٨٣ خدمات صنع معدات النقل األخرى ٨٦٤٣٩   ماتخــد وي
 التشغيل املوقعية األخرى

ــنع آالت املكاتــــــب   ٨٦٤٤١  ــدمات صــــ خــــ
 واحملاسبة واحلوسبة

ــةة والتعدينيــدمات الزراعاخلــ ٢٨٣  خــدمات وي
 التشغيل املوقعية األخرى

ــزة   ٨٦٤٤٢  ــنع اآلالت واألجهــ خــــدمات صــ
 الكهربائية

ــةة والتعدينيــدمات الزراعاخلــ ٢٨٣  خــدمات وي
 التشغيل املوقعية األخرى

ــزة   ٨٦٤٤٣  خــــدمات صــــنع معــــدات وأجهــ
 الراديو والتلفزيون واالتصال

ــةة والتعدينيــدمات الزراعاخلــ ٢٨٣  خــدمات وي
 التشغيل املوقعية األخرى

خدمات صنع األدوات الطبيـة وأدوات     ٨٦٤٤٤ 
القياس البالغة الدقـة واألدوات البصـرية       

 وساعات اليد واحلائط

ــةة والتعدينيــدمات الزراعاخلــ ٢٨٣  خــدمات وي
 غيل املوقعية األخرىالتش
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ــدات    ٨٦٤٤٩  ــنع اآلالت واملعــ ــدمات صــ خــ

 األخرى
ــةة والتعدينيــدمات الزراعاخلــ ٢٨٣  خــدمات وي

 التشغيل املوقعية األخرى
خـــدمات التركيـــب ملشـــاريع تســـليم  ٨٦٥١٠ 

 املفتاح
 خدمات األعمال األخرى ٢٨٤

ــة    ٨٦٥٢٠  خــدمات تركيــب املنتجــات املعدني
 لة، ما عدا اآلالت واملعداتاملشكّ

 خدمات األعمال األخرى ٢٨٤

 خــدمات تركيــب اآلالت واملعــدات   ٨٦٥٣٠ 
 ع آخرضيف موغري املصنفة 

 خدمات األعمال األخرى ٢٨٤

ــب   ٨٦٥٤٠  ــب آالت املكاتــ ــدمات تركيــ خــ
 واحلوسبة

 خدمات األعمال األخرى ٢٨٤

خــدمات تركيــب اآلالت واألجهــزة   ٨٦٥٥٠ 
ــنفة الكهربائيـــة يف موضـــع  غـــري املصـ

 آخر

 ات األعمال األخرىخدم ٢٨٤

خــدمات تركيــب معــدات وأجهــزة     ٨٦٥٦٠ 
 الراديو والتلفزيون واالتصال 

 خدمات األعمال األخرى ٢٨٤

خــــدمات تركيــــب األدوات الطبيــــة  ٨٦٥٧٠ 
وأدوات القيـــــــاس البالغـــــــة الدقـــــــة 

 واألدوات البصرية املهنية

 خدمات األعمال األخرى ٢٨٤

 غـري   خدمات تركيب السلع األخرى    ٨٦٥٩٠ 
 يف موضع آخرملصنفة ا

 خدمات األعمال األخرى ٢٨٤

ــات    ٨٦٩٣١  ــدوير النفايــ ــادة تــ ــدمات إعــ خــ
واخلــردة املعدنيــة، علــى أســاس رســم 

 أو عقد

 معاجلة النفايات وإزالة التلوث ٢٨٢

ــات    ٨٦٩٣٢  ــدوير النفايــ ــادة تــ ــدمات إعــ خــ
ــى أســاس     ــة، عل ــري املعدني واخلــردة غ

 رسم أو عقد

 التلوثمعاجلة النفايات وإزالة  ٢٨٢

علـى  (خدمات نقل وتوزيع الكهرباء      ٨٦٢٢١ اخلدمات املتصلة بتوزيع الطاقة ‐ ي
 )أساس رسم أو عقد

 خدمات األعمال األخرى ٢٨٤

خدمات توزيع الغاز عن طريق خطوط  ٨٦٢٢٢ 
 )على أساس رسم أو عقد(رئيسية 

 خدمات األعمال األخرى ٢٨٤

خدمات توزيع املياه عن طريق خطوط       ٨٦٢٢٣ 
 )على أساس رسم أو عقد(يسية رئ

 خدمات األعمال األخرى ٢٨٤

خـــــدمات توزيـــــع البخـــــار وامليـــــاه   ٨٦٢٢٤ 
الســاخنة عــن طريــق خطــوط رئيســية 

 )على أساس رسم أو عقد(

 خدمات األعمال األخرى ٢٨٤

 ىخدمات األعمال األخر ٢٨٤ خدمات تدبري املوظفني التنفيذيني ٨٥١١١ نيفظخدمات توفري وتعيني املو ‐ ك
 خدمات األعمال األخرى ٢٨٤ خدمات وكاالت التشغيل ٨٥١١٢ 
 خدمات األعمال األخرى ٢٨٤يبـخدمات توفري موظفي الدعم املكت ٨٥١٢١ 
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 خدمات األعمال األخرى ٢٨٤ زليةـخدمات توفري العاملني باخلدمة املن ٨٥١٢٢ 
ـــدمـخ ٨٥١٢٣  اريني ـال التجـــات تــوفري العمـــ

 أو الصناعيني اآلخرين
 ت األعمال األخرىخدما ٢٨٤

 خدمات األعمال األخرى ٢٨٤ خدمات توفري املوظفني الطبيني ٨٥١٢٤ 
 خدمات األعمال األخرى ٢٨٤ خدمات توفري املوظفني اآلخرين ٨٥١٢٩ 

 خدمات األعمال األخرى ٢٨٤ خدمات التحقيقات ٨٥٢١٠ التحقيقات واألمن ‐ ل
 مات األعمال األخرىخد ٢٨٤ خدمات اخلربة االستشارية األمنية ٨٥٢٢٠ 
 خدمات األعمال األخرى ٢٨٤ خدمات مراقبة أجهزة اإلنذار ٨٥٢٣٠ 
 خدمات األعمال األخرى ٢٨٤ خدمات العربات املصفحة ٨٥٢٤٠ 
 خدمات األعمال األخرى ٢٨٤ خدمات احلراسة ٨٥٢٥٠ 
 خدمات األعمال األخرى ٢٨٤ خدمات األمن األخرى ٨٥٢٩٠ 

شـارية العمليـة    خدمات اخلـربة االست    ‐ م
 والتقنية

ــة    ٨٣٥١٠ ــة واجليوفيزيائي اخلــدمات اجليولوجي
 وخدمات التنقيب األخرى

اخلدمات املعمارية واهلندسية وغريهـا مـن       ٢٨٠
 اخلدمات التقنية

اخلدمات املعمارية واهلندسية وغريهـا مـن       ٢٨٠ خدمات املساحة حتت السطح ٨٦٥٢٠ 
 اخلدمات التقنية

اخلدمات املعمارية واهلندسية وغريهـا مـن       ٢٨٠ لسطحيةخدمات املساحة ا ٨٣٥٣٠ 
 اخلدمات التقنية

اخلدمات املعمارية واهلندسية وغريهـا مـن       ٢٨٠ خدمات وضع اخلرائط ٨٣٥٤٠ 
 اخلدمات التقنية

خـــدمات التنبـــؤات اجلويـــة والرصـــد  ٨٣٥٥٠ 
 اجلوي

اخلدمات املعمارية واهلندسية وغريهـا مـن       ٢٨٠
 اخلدمات التقنية

غــري  (يانة وإصــالح املعــدات   صــ ‐ ن
ــائرات أو    ــة أو الط الســفن البحري

 )معدات النقل األخرى

خــدمات صــيانة وإصــالح املنتجــات    ٨٧١١٠
لة ماعـــــدا اآلالت  املعدنيـــــة املشـــــكّ 

 واملعدات

 خدمات األعمال األخرى ٢٨٤

خــــدمات صــــيانة وإصــــالح اآلالت  ٨٧١٢٠ 
 املكتبية واحملاسبية

 خدمات األعمال األخرى ٢٨٤

خدمات أجهزة احلاسوب وإصـالحها      ٨٧١٣٠ 
 وصيانتها

 يةدمات احلاسوباخل ٢٦٣

زلية ـخـــدمات إصـــالح األجهـــزة املنـــ ٨٧١٥١ 
 الكهربائية

 ال ينطبق

خـــدمات إصـــالح اآلالت واألجهـــزة   ٨٧١٥٢ 
 يف موضع آخر غري املصنفة الكهربائية

 خدمات األعمال األخرى ٢٨٤

خـــدمات إصـــالح معـــدات وأجهـــزة  ٨٧١٥٣ 
 تصالاال

 خدمات األعمال األخرى ٢٨٤

ــة   ٨٧١٥٤  خــــدمات إصــــالح األدوات الطبيــ
وأدوات القيـــــــاس البالغـــــــة الدقـــــــة 

 واألدوات البصرية

 خدمات األعمال األخرى ٢٨٤

خــــدمات صــــيانة وإصــــالح اآلالت  ٨٧١٥٩ 
 يف موضع آخر غري املصنفة واملعدات

 خدمات األعمال األخرى ٢٨٤
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خـــدمات إصـــالح األحذيـــة والســـلع  ٨٧٢١٠ 

 اجللدية
 ال ينطبق

خــــدمات إصــــالح ســــاعات اليــــد     ٨٧٢٢٠ 
 واحلائط واوهرات

 ال ينطبق

ــدمات إصـــــــــالح املالبـــــــــس   ٨٧٢٣٠  خـــــــ
 واملنسوجات املرتلية

 ال ينطبق

 ال ينطبق خدمات إصالح األثاث ٨٧٢٤٠ 
خــــدمات صــــيانة وإصــــالح الســــلع  ٨٧٢٩٠ 

 يف موضع آخر غري املصنفة األخرى
 رىخدمات األعمال األخ ٢٨٤

 خدمات األعمال األخرى ٢٨٤ خدمات التطهري وإبادة احلشرات ٨٥٣١٠ خدمات تنظيف املباين ‐ س
 خدمات األعمال األخرى ٢٨٤ خدمات تنظيف النوافذ ٨٥٣٢٠ 
 خدمات األعمال األخرى ٢٨٤ خدمات التنظيف العام ٨٥٣٣٠ 
 خدمات األعمال األخرى ٢٨٤ خدمات التنظيف املتخصصة ٨٥٣٤٠ 

 خدمات األعمال األخرى ٢٨٤خدمات الصور الفوتوغرافية الشخصية ٨٣٨١١ خدمات التصوير الفوتوغرايف ‐ ع
خدمات اإلعالن والتصوير الفوتوغرايف  ٨٣٨١٢ 

 املتصل به
 خدمات األعمال األخرى ٢٨٤

خــــــدمات التصــــــوير الفوتــــــوغرايف   ٨٣٨١٣ 
 لألحداث العامة

 خدمات األعمال األخرى ٢٨٤

 خدمات األعمال األخرى ٢٨٤ التصوير الفوتوغرايف اخلاصخدمات  ٨٣٨١٤ 
خدمات ترميم ونسخ وجتميل الصور  ٨٣٨١٥ 

 الفوتوغرافية
 خدمات األعمال األخرى ٢٨٤

خــــــدمات التصــــــوير الفوتــــــوغرايف   ٨٣٨١٩ 
 األخرى

 خدمات األعمال األخرى ٢٨٤

 خدمات األعمال األخرى ٢٨٤ خدمات التجهيز الفوتوغرايف ٨٣٨٢٠ 
 خدمات األعمال األخرى ٢٨٤ الرزمخدمات  ٨٥٤٠٠ الرزمخدمات  ‐ ف
 خدمات األعمال األخرى ٢٨٤ النشر على أساس رسم أو عقد ٨٦٩١٠ الطباعة والنشر ‐ ص

خــدمات الطبــع واخلــدمات املتصــلة      ٨٦٩٢١ 
 بالطبع على أساس رسم أو عقد

 خدمات األعمال األخرى ٢٨٤

ــواد    ٨٦٩٢٢  ــة خــدمات استنســاخ امل اإلعالمي
 عقدرسم أو املسجلة، على أساس 

 خدمات األعمال األخرى ٢٨٤

خــدمات تنظــيم األســواق واملعــارض   ٨٥٩٧٠ خدمات االجتماعات ‐ ق
 التجارية

اإلعــالن وحبــوث الســوق واســتطالعات    ٢٧٨
 الرأي العام

 خدمات األعمال األخرى ٢٨٤ خدمات التصميم الداخل ٨٣٤١٠ غري ذلك ‐ ر
 خدمات األعمال األخرى ٢٨٤  التصميم اخلاص األخرىخدمات ٨٣٤٩٠ 
 خدمات األعمال األخرى ٢٨٤ خدمات الترمجة التحريرية والشفوية ٨٣٩١٠ 
كافة اخلدمات الفنيـة والعلميـة والتقنيـة         ٨٣٩٩٠ 

 يف موضع آخر غري املصنفة األخرى
اخلدمات املعمارية واهلندسية وغريهـا مـن       ٢٨٠

 اخلدمات التقنية
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 خدمات األعمال األخرى ٢٨٤ تقارير االئتمانيةخدمات ال ٨٥٩١٠ 
 خدمات األعمال األخرى ٢٨٤ خدمات وكاالت التحصيل ٨٥٩٢٠ 
 خدمات األعمال األخرى ٢٨٤ خدمات الرد على املكاملات اهلاتفية ٨٥٩٣٠ 
 خدمات األعمال األخرى ٢٨٤ خدمات النسخ ٨٥٩٤٠ 
ــوائم    ٨٥٩٥٠  ــال القـ ــب وإرسـ ــدمات تبويـ خـ

 الربيدية
 خدمات األعمال األخرى ٢٨٤

ــة األخــــرى  ٨٥٩٩٠   غــــري اخلــــدمات الداعمــ
 يف موضع آخراملصنفة 

 خدمات األعمال األخرى ٢٨٤

  خدمات االتصال – ٢

  اخلدمات الربيدية –ألف 
 خدمات الربيد والسعاة ٢٤٦ خدمات الربيد املتصلة بالرسائل ٦٨١١١ 
 خدمات الربيد والسعاة ٢٤٦ اخلدمات الربيدية املتصلة بالطرود ٦٨١١٢ 
 خدمات الربيد والسعاة ٢٤٦ اخلدمات املقدمة يف مكاتب الربيد ٦٨١١٣ 
 خدمات الربيد والسعاة ٢٤٦ اخلدمات الربيدية األخرى ٦٨١١٩ 

  خدمات السعاة –اء ــب

 خدمات الربيد والسعاة ٢٤٦ خدمات التوصيل احمللي املختلفة ٦٤٢٤٠ 
 دمات الربيد والسعاةخ ٢٤٦ خدمات السعاة ٦٨١٢٠ 

  خدمات االتصاالت –جيم 

 خدمات االتصاالت ٢٤٧ خدمات االتصاالت السلكية ٨٤١١٠ خدمات اهلواتف الصوتية ‐ أ
 خدمات االتصاالت ٢٤٧ خدمات االتصاالت الالسلكية ٨٤١٢٠ 

 تخدمات االتصاال ٢٤٧ خدمات االتصاالت السلكية ٨٤١١٠ باحلزمة البيانات بثخدمات  ‐ ب
 خدمات االتصاالت ٢٤٧ خدمات االتصاالت الالسلكية ٨٤١٢٠ 
ـــ  ٨٤١٣٠   قخــــدمات االتصــــاالت عــــن طريـ

 السواتل
 خدمات االتصاالت ٢٤٧

 خدمات االتصاالت ٢٤٧ خدمات االتصال املباشر ٨٤٢٠٠ 
 خدمات االتصاالت ٢٤٧ خدمات االتصاالت السلكية ٨٤١١٠ بالدائرةخدمات بث البيانات  ‐ ج

 خدمات االتصاالت ٢٤٧ خدمات االتصاالت الالسلكية ٨٤١٢٠ 
خــــدمات االتصــــاالت عــــن طريــــق   ٨٤١٣٠ 

 السواتل
 خدمات االتصاالت ٢٤٧

 خدمات االتصاالت ٢٤٧ خدمات االتصال املباشر ٨٤٢٠٠ 
 خدمات االتصاالت ٢٤٧ خدمات االتصاالت السلكية ٨٤١١٠ خدمات التلكس ‐ د

 خدمات االتصاالت ٢٤٧ ت الالسلكيةخدمات االتصاال ٨٤١٢٠ 
 خدمات االتصاالت ٢٤٧ خدمات االتصاالت عن طريق السواتل ٨٤١٣٠ 
 خدمات االتصاالت ٢٤٧ خدمات االتصال املباشر ٨٤٢٠٠ 
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 خدمات االتصاالت ٢٤٧ خدمات االتصاالت السلكية ٨٤١١٠ خدمات الربق ‐ هـ

 تخدمات االتصاال ٢٤٧ خدمات االتصاالت الالسلكية ٨٤١٢٠ 
 خدمات االتصاالت ٢٤٧ خدمات االتصاالت السلكية ٨٤١١٠ خدمات الفاكسميلي ‐ و

 خدمات االتصاالت ٢٤٧ خدمات االتصاالت الالسلكية ٨٤١٢٠ 
خــــدمات االتصــــاالت عــــن طريــــق   ٨٤١٣٠ 

 السواتل
 خدمات االتصاالت ٢٤٧

 خدمات االتصاالت ٢٤٧ خدمات االتصاالت السلكية ٨٤١١٠ خدمات الدوائر اخلاصة املؤجرة ‐ ز
 خدمات االتصاالت ٢٤٧ خدمات االتصاالت الالسلكية ٨٤١٢٠ 
خــــدمات االتصــــاالت عــــن طريــــق   ٨٤١٣٠ 

 السواتل
 خدمات االتصاالت ٢٤٧

 خدمات االتصاالت ٢٤٧ خدمات االتصال املباشر ٨٤٢٠٠ 
 صاالتخدمات االت ٢٤٧ خدمات االتصاالت السلكية ٨٤١١٠ الربيد اإللكتروين ‐ ح

 خدمات االتصاالت ٢٤٧ خدمات االتصاالت الالسلكية ٨٤١٢٠ 
خــــدمات االتصــــاالت عــــن طريــــق   ٨٤١٣٠ 

 السواتل
 خدمات االتصاالت ٢٤٧

 خدمات االتصاالت ٢٤٧ خدمات االتصال املباشر ٨٤٢٠٠ 
 خدمات االتصاالت ٢٤٧ خدمات االتصاالت السلكية ٨٤١١٠ الربيد الصويت ‐ ط

 خدمات االتصاالت ٢٤٧ ت االتصاالت الالسلكيةخدما ٨٤١٢٠ 
خــــدمات االتصــــاالت عــــن طريــــق   ٨٤١٣٠ 

 السواتل
 خدمات االتصاالت ٢٤٧

 خدمات االتصاالت ٢٤٧ خدمات االتصال املباشر ٨٤٢٠٠ 
املعلومـــات املباشـــرة واســـتعادة  ‐ ي

 البيانات
 خدمات االتصاالت ٢٤٧ خدمات االتصاالت السلكية ٨٤١١٠

 خدمات االتصاالت ٢٤٧ خدمات االتصاالت الالسلكية ٨٤١٢٠ 
خــــدمات االتصــــاالت عــــن طريــــق   ٨٤١٣٠ 

 السواتل
 خدمات االتصاالت ٢٤٧

 خدمات االتصاالت ٢٤٧ خدمات االتصال املباشر ٨٤٢٠٠ 
 خدمات االتصاالت ٢٤٧ خدمات االتصاالت السلكية ٨٤١١٠ التبادل اإللكتروين للبيانات ‐ ك

 خدمات االتصاالت ٢٤٧  االتصاالت الالسلكيةخدمات ٨٤١٢٠ 
 خدمات االتصاالت ٢٤٧ خدمات االتصاالت عن طريق السواتل ٨٤١٣٠ 
 خدمات االتصاالت ٢٤٧ خدمات االتصال املباشر ٨٤٢٠٠ 

بالقيمـة  /زخدمات الفاكسميلي املعز   ‐ ل
املضـــافة ويشـــمل ذلـــك التخـــزين     
 والتحويل، والتخزين واالستعادة

 خدمات االتصاالت ٢٤٧ مات االتصاالت السلكيةخد ٨٤١١٠

 خدمات االتصاالت ٢٤٧ خدمات االتصاالت الالسلكية ٨٤١٢٠ 
 خدمات االتصاالت ٢٤٧ خدمات االتصاالت عن طريق السواتل ٨٤١٣٠ 
 خدمات االتصاالت ٢٤٧ خدمات االتصال املباشر ٨٤٢٠٠ 
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 ال ينطبق ال ينطبق حتويل الرموز والربوتوكوالت ‐ م
أو املعلومــات /عاجلــة البيانــات وم ‐ ن

مبــــا يف ذلــــك معاجلــــة (مباشــــرة 
 )املعامالت

 يةدمات احلاسوباخل ٢٦٣ خدمات إدارة مرافق احلواسيب ٨٣١٥٠

 يةدمات احلاسوباخل ٢٦٣ خدمات معاجلة البيانات ٨٥٩٦٠ 
 ال ينطبق ال ينطبق غري ذلك ‐ س

  اخلدمات السمعية البصرية –دال 

ــاج   ‐ أ ــع الصــور  خــدمات إنت وتوزي
 املتحركة وأشرطة الفيديو

  ايتعلقاخلدمات السمعية البصرية وما  ٢٨٨ اخلدمات املسموعة بعد اإلنتاج ٩٦١١٢

خــــدمات إنتــــاج الصــــور املتحركــــة  ٩٦١٢١ 
 وأشرطة الفيديو وبرامج التلفزيون

  ايتعلقاخلدمات السمعية البصرية وما  ٢٨٨

ــمعي   ٩٦١٣٠  ــاج الســ ــم اإلنتــ ــدمات دعــ  خــ
 البصري

  ايتعلقاخلدمات السمعية البصرية وما  ٢٨٨

ــة    ٩٦١٤١  ــور املتحركـ ــع الصـ ــدمات توزيـ خـ
 وأشرطة الفيديو وبرامج التلفزيون

  ايتعلقاخلدمات السمعية البصرية وما  ٢٨٨

خــــدمات مــــا بعــــد إنتــــاج األفــــالم   ٩٦١٤٢ 
 وأشرطة الفيديو

  ايتعلقاخلدمات السمعية البصرية وما  ٢٨٨

ــاج   ٩٦١٤٩  ــلة بإنتـ ــرى املتصـ ــدمات األخـ اخلـ
ــديو    ــالم الســينمائية وأشــرطة الفي األف

 ةيوالربامج التلفزيونية واإلذاع

  ايتعلقاخلدمات السمعية البصرية وما  ٢٨٨

  ايتعلقاخلدمات السمعية البصرية وما  ٢٨٨ خدمات عرض األفالم السينمائية ٩٦١٥١ خدمات عرض الصور املتحركة ‐ ب
  ايتعلقاخلدمات السمعية البصرية وما  ٢٨٨ دمات عرض أشرطة الفيديوخ ٩٦١٥٢ 

خــــدمات إنتــــاج الصــــور املتحركــــة  ٩٦١٢١ اخلدمات اإلذاعية والتلفزيونية ‐ ج
 وأشرطة الفيديو وبرامج التلفزيون

  ايتعلقاخلدمات السمعية البصرية وما  ٢٨٨

  ايتعلق السمعية البصرية وما اخلدمات ٢٨٨ خدمات إنتاج الربامج اإلذاعية ٩٦١٢٢ 
  ايتعلقاخلدمات السمعية البصرية وما  ٢٨٨ )الربجمة واجلدولة(اخلدمات اإلذاعية  ٩٦١٦٠ 

 خدمات االتصاالت ٢٤٧ خدمات االتصاالت السلكية ٨٤١١٠ خدمات البث اإلذاعي والتلفزيوين ‐ د
 تخدمات االتصاال ٢٤٧ خدمات االتصاالت الالسلكية ٨٤١٢٠ 
خــــدمات االتصــــاالت عــــن طريــــق   ٨٤١٣٠ 

 السواتل
 خدمات االتصاالت ٢٤٧

  ايتعلقاخلدمات السمعية البصرية وما  ٢٨٨ خدمات التسجيل الصويت ٩٦١١١ التسجيل الصويت ‐ هـ
 ال ينطبق ال ينطبق غري ذلك ‐ و

  غري ذلك –هاء 

 ال ينطبق ال ينطبق 
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  خدمات هندسة التشييد وما يتصل ا – ٣

  العامة للمباين التشييد أعمال –ألف 

العامـة للمبـاين ذات      التشييد   خدمات ٥٤١١١ 
 املسكن الواحد وذات املسكنني

 خدمات التشييد ٢٤٩

العامـة للمبـاين ذات      التشييد   خدمات ٥٤١١٢ 
 املساكن املتعددة

 خدمات التشييد ٢٤٩

ــدمات ٥٤١٢١  ــييد خــ ــاين  التشــ ــة للمبــ العامــ
 الصناعية

 يدخدمات التشي ٢٤٩

ــدمات ٥٤١٢٢  ــييد خــ ــاين  التشــ ــة للمبــ العامــ
 التجارية

 خدمات التشييد ٢٤٩

العامــة للمبــاين غــري  التشــييد خــدمات ٥٤١٢٩ 
 السكنية األخرى

 خدمات التشييد ٢٤٩

  العامة للهندسة املدنية التشييد أعمال –اء ــب

العامــة للمبــاين غــري  التشــييد خــدمات ٥٤١٢٩ 
 السكنية األخرى

 التشييدخدمات  ٢٤٩

العامة للطرق العامـة    التشييد   خدمات ٥٤٢١٠ 
) ماعــــدا الطــــرق العامــــة املرتفعــــة   (

ــكك   ــرق والســــ ــوارع والطــــ والشــــ
 احلديدية ومدارج الطائرات

 خدمات التشييد ٢٤٩

ــدمات ٥٤٢٢٠  ــييد خـ ــور   التشـ ــة للجسـ العامـ
ــاق     ــة واألنفـ ــة املرتفعـ ــرق العامـ والطـ

 ليةفوالطرق الس

 خدمات التشييد ٢٤٩

العامـــة للمـــوانئ    التشـــييد  خـــدمات ٥٤٢٣٠ 
والطــرق املائيــة واخلزانــات وأعمــال    

 الري واألعمال املائية األخرى

 خدمات التشييد ٢٤٩

العامة خلطوط األنابيب    التشييد   خدمات ٥٤٢٤١ 
ــة     ــوط الطاقـ ــال وخطـ ــوط االتصـ وخطـ

 ذات املسافات البعيدة) الكبالت(

 خدمات التشييد ٢٤٩

 لالتصــاالت العامــة التشــييد خــدمات ٥٤٢٤٢ 
للمســافات الطويلــة وخطــوط الطاقــة  

 )الكبالت(

 خدمات التشييد ٢٤٩

العامــــة خلطــــوط  التشــــييد خــــدمات ٥٤٢٥١ 
األنابيب والكـبالت احملليـة واألعمـال      

 ذات الصلة

 خدمات التشييد ٢٤٩

ــييد خـــدمات ٥٤٢٥٢  العامـــة للكـــبالت  التشـ
 احمللية واألعمال ذات الصلة

 خدمات التشييد ٢٤٩

ــدمات ٥٤٢٦٠  ــييد خـ ــاجم   التشـ ــة للمنـ العامـ
 واإلنشاءات الصناعية

 خدمات التشييد ٢٤٩
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العامــــة للمرافــــق  التشــــييد خــــدمات ٥٤٢٧٠ 

 الرياضية والترويح اخللوية
 خدمات التشييد ٢٤٩

لألعمــال اهلندســية  التشــييد خــدمات ٥٤٢٩٠ 
 يف موضع آخر غري املصنفة األخرى

 خدمات التشييد ٢٤٩

  يعأعمال التركيب والتجم –جيم 

ــاء شـــــبكات مجـــــع   ٥٤٣٤٢  خـــــدمات إنشـــ
 الفضالت العضوية

 خدمات التشييد ٢٤٩

ــابقة    ٥٤٤٠٠  ــاءات السـ ــة اإلنشـ ــع وإقامـ جتميـ
 التجهيز

 خدمات التشييد ٢٤٩

ــزات   ٥٤٦١١  ــدمات األســـــالك والتجهيـــ خـــ
 الكهربائية

 خدمات التشييد ٢٤٩

 خدمات التشييد ٢٤٩خدمات تركيب أجهزة إنذار احلريق ٥٤٦١٢ 
 خدمات التشييد ٢٤٩ خدمات تركيب أجهزة السرقة ٥٤٦١٣ 
 خدمات التشييد ٢٤٩ زليةـخدمات تركيب اهلوائيات املن ٥٤٦١٤ 
 خدمات التشييد ٢٤٩خدمات التركيبات الكهربائية األخرى ٥٤٦١٩ 
 خدمات التشييد ٢٤٩ خدمات أعمال سباكة املياه ٥٤٦٢١ 
 ت التشييدخدما ٢٤٩ خدمات مد أنابيب التصريف ٥٤٦٢٢ 
 خدمات التشييد ٢٤٩ خدمات تركيب أجهزة التدفئة ٥٤٦٣١ 
خـــدمات تركيـــب أجهـــزة التهويـــة     ٥٤٦٣٢ 

 ف اهلواءيوتكي
 خدمات التشييد ٢٤٩

 خدمات التشييد ٢٤٩ خدمات تركيب جتهيزات الغاز ٥٤٦٤٠ 
 خدمات التشييد ٢٤٩ خدمات تركيب املواد العازلة ٥٤٦٥٠ 
صــاعد والســالمل خــدمات تركيــب امل ٥٤٦٩١ 

 املتحركة
 خدمات التشييد ٢٤٩

 غــــري خــــدمات التركيــــب األخــــرى ٥٤٦٩٩ 
 يف موضع آخراملصنفة 

 خدمات التشييد ٢٤٩

 خدمات التشييد ٢٤٩ خدمات التمويج وتركيب الدرابزين ٥٤٧٧٠ 
  إكمال املباين وأعمال التشطيب -دال 

العامة للطرق السـريعة     التشييد   خدمات ٥٤٢١٠ 
والشوارع والطرقـات   ) دا املرتفعة ما ع (

 والسكك احلديدية ومدارج الطائرات

 خدمات التشييد ٢٤٩

 خدمات التشييد ٢٤٩ خدمات تركيب األلواح الزجاجية ٥٤٧١٠ 
 خدمات التشييد ٢٤٩ خدمات التجصيص ٥٤٧٢٠ 
 خدمات التشييد ٢٤٩ خدمات الطالء ٥٤٧٣٠ 
 خدمات التشييد ٢٤٩ خدمات قرمدة األرضيات واجلدران ٥٤٧٤٠ 
اخلدمات األخـرى لفـرش األرضـيات        ٥٤٧٥٠ 

 مكسوة اجلدران ولصق ورق احلائط
 خدمات التشييد ٢٤٩
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خدمات التركيبات اخلشبية واملعدنية     ٥٤٧٦٠ 

 والنجارة
 خدمات التشييد ٢٤٩

اخلدمات األخرى لالنتهاء من املبـاين       ٥٤٧٩٠ 
 وتشطيبها

 خدمات التشييد ٢٤٩

  غري ذلك –هاء 

 خدمات التشييد ٢٤٩ مات اهلدم خد ٥٤٣١٠ 
 خدمات التشييد ٢٤٩ خدمات تشكيل املوقع وتنظيفه ٥٤٣٢٠ 
 خدمات التشييد ٢٤٩ خدمات احلفر وإزالة األتربة ٥٤٣٣٠ 
 خدمات التشييد ٢٤٩ خدمات حفر آبار املياه ٥٤٣٤١ 
 خدمات التشييد ٢٤٩ خدمات دق اخلوازيق ٥٤٥١١ 
 خدمات التشييد ٢٤٩ خدمات حفر األساسات ٥٤٥١٢ 
 خدمات التشييد ٢٤٩ خدمات تأطري املباين  ٥٤٥٢١ 
 خدمات التشييد ٢٤٩ خدمات تأطري السقوف ٥٤٥٢٢ 
 خدمات التشييد ٢٤٩ خدمات التسقيف والتصميد للماء ٥٤٥٣٠ 
 خدمات التشييد ٢٤٩ خدمات اخلرسانة ٥٤٥٤٠ 
 لتشييدخدمات ا ٢٤٩ خدمات إقامة اإلنشاءات الفوالذية ٥٤٥٥٠ 
 خدمات التشييد ٢٤٩ خدمات البناء ٥٤٥٦٠ 
 خدمات التشييد ٢٤٩ خدمات نصب السقاالت ٥٤٥٧٠ 
 خدمات التشييد ٢٤٩ احلرفية األخرى التشييد خدمات ٥٤٥٩٠ 
خــدمات االســتئجار املتصــلة مبعــدات  ٥٤٨٠٠ 

ــال    ــاين أو أعمــ ــدم املبــ ــاء أو هــ إنشــ
ليهااهلندسة املدنية، مع مشغ 

 تشييدخدمات ال ٢٤٩

خدمات االستشارة واملرحلة السـابقة      ٨٣٢١١ 
 للتصميم يف جمال املعمار

اخلدمات املعمارية واهلندسية وغريهـا مـن       ٢٨٠
 اخلدمات التقنية

خدمات االستشارة اهلندسية واملرحلـة      ٨٣٣٣١ 
 السابقة لتصميم املباين

اخلدمات املعمارية واهلندسية وغريهـا مـن       ٢٨٠
 اخلدمات التقنية

خدمات االستشارة اهلندسية واملرحلـة      ٨٣٣٣٢ 
ابقة لتصــــميم أعمــــال اهلندســــة ــــــالس

 املدنية

اخلدمات املعمارية واهلندسية وغريهـا مـن       ٢٨٠
 اخلدمات التقنية

خدمات االستشـارة اهلندسـية واملرحلـة        ٨٣٣٣٣ 
السابقة لتصميم اإلنشاءات والعمليـات     

 الصناعية

 وغريهـا مـن    اخلدمات املعمارية واهلندسية   ٢٨٠
 اخلدمات التقنية

خدمات االستشارة اهلندسية واملرحلـة      ٨٣٣٣٩ 
 السابقة لتصميم املشاريع األخرى

اخلدمات املعمارية واهلندسية وغريهـا مـن       ٢٨٠
 اخلدمات التقنية

ــالح اآلالت    ٨٧١٥٩  ــناعة وإصـ ــدمات صـ خـ
ــدات ــري املصـــ واملعـ ــع نفة ـ غـ يف موضـ

 آخر

 خدمات األعمال األخرى ٢٨٤
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   التوزيعخدمات  – ٤

  خدمات الوكالء بالعمولة –ألف 

ــة علــى أســاس     ٦١٢١  خــدمات جتــارة اجلمل
رسم أو عقد يف املواد الزراعيـة اخلـام         

ةواحليوانات احلي 

 اخلدمات األخرى املتعلقة بالتجارة ٢٧١

خدمات جتارة اجلملة على أساس رسم    ٦١٢٢ 
 أو عقد يف التغذية واملشروبات والتبغ

 خرى املتعلقة بالتجارةاخلدمات األ ٢٧١

خــدمات جتــارة اجلملـــة علــى أســـاس     ٦١٢٣ 
م أو عقد يف املنسوجات واملالبس      سر

 واألحذية

 اخلدمات األخرى املتعلقة بالتجارة ٢٧١

ــة علــى أســاس     ٦١٢٤  خــدمات جتــارة اجلمل
ــواد    ــزة واملـ ــد يف األجهـ ــم أو عقـ رسـ

 واملعدات املرتلية

 اخلدمات األخرى املتعلقة بالتجارة ٢٧١

ــة علــى أســاس     ٦١٢٥  خــدمات جتــارة اجلمل
رسم أو عقد يف السـلع االسـتهالكية        

 املتنوعة

 اخلدمات األخرى املتعلقة بالتجارة ٢٧١

ــة علــى أســاس     ٦١٢٦  خــدمات جتــارة اجلمل
 ددرسم أو عقد يف مواد البناء والِع

 اخلدمات األخرى املتعلقة بالتجارة ٢٧١

ــة علــى أســاس     ٦١٢٧  خــدمات جتــارة اجلمل
سم أو عقد يف املنتجات الكيميائيـة       ر

 والصيدلية 

 اخلدمات األخرى املتعلقة بالتجارة ٢٧١

ــة علــى أســاس     ٦١٢٨٢  خــدمات جتــارة اجلمل
رســم أو عقــد معــدات النقــل ماعــدا   

 الدراجات

 اخلدمات األخرى املتعلقة بالتجارة ٢٧١

ــة علــى أســاس     ٦١٢٨٣  خــدمات جتــارة اجلمل
ت رســـم أو عقـــد يف اآلالت واملعـــدا

 املكتبية مبا فيها أثاث املكاتب 

 اخلدمات األخرى املتعلقة بالتجارة ٢٧١

خدمات جتارة اجلملة على أساس رسم    ٦١٢٨٤ 
 أو عقد يف احلواسيب والربجميات

 اخلدمات األخرى املتعلقة بالتجارة ٢٧١

ــة علــى أســاس     ٦١٢٨٥  خــدمات جتــارة اجلمل
ــدات   ــد يف آالت ومعــ ــم أو عقــ رســ

 واحلدائق مبـا فيهـا      الزراعة واحلشائش 
 اجلرارات

 اخلدمات األخرى املتعلقة بالتجارة ٢٧١

ــة علــى أســاس     ٦١٢٨٦  خــدمات جتــارة اجلمل
ــدات   ــد يف آالت ومعــ ــم أو عقــ رســ

 التعدين واإلنشاء واهلندسة املدنية

 اخلدمات األخرى املتعلقة بالتجارة ٢٧١

ــة علــى أســاس     ٦١٢٨٧  خــدمات جتــارة اجلمل
املعـــدات رســـم أو عقـــد يف اآلالت و

الصناعية احملددة األخـرى ومـا يتصـل        
 ا من إمدادات التشغيل

 اخلدمات األخرى املتعلقة بالتجارة ٢٧١
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ــة علــى أســاس     ٦١٢٨٩  خــدمات جتــارة اجلمل

رســـم أو عقـــد يف اآلالت واملعـــدات 
 فة يف موضع آخرصناملاألخرى غري 

 اخلدمات األخرى املتعلقة بالتجارة ٢٧١

ــة علــ   ٦١٢٩  ى أســاس خــدمات جتــارة اجلمل
 املنتجات األخرىيف رسم أو عقد 

 اخلدمات األخرى املتعلقة بالتجارة ٢٧١

  خدمات جتارة اجلملة –باء 

ــى    ٦١١١  ــة علـ ــارة اجلملـ ــدمات جتـ ــري خـ غـ
ــواد    ــد، يف املــ ــم أو عقــ ــاس رســ أســ

ةالزراعية اخلام واحليوانات احلي 

 ال ينطبق

 الترويج ٢٧٠ ال ينطبق 

  خدمات جتارة التجزئة –جيم 

أسـاس  غريخدمات جتـارة اجلملـة علـى         ٦١٢٨١ 
رسم أو عقد يف السيارات والدراجات      

ئهـا  االبخارية والزحافات البخارية وأجز 
 وملحقاا

 ال ينطبق

خدمات جتارة اجلملة على أساس رسم    ٦١٢٨١ 
ــدراجات    ــيارات والــ ــد يف الســ أو عقــ

ئهـا  االبخارية والزحافات البخارية وأجز 
 وملحقاا

 ألخرى املتعلقة بالتجارةاخلدمات ا ٢٧١

خدمات جتارة التجزئة يف املتاجر غري       ٦٢١ 
 املتخصصة

 ال ينطبق

خـــدمات جتـــارة التجزئـــة يف املتـــاجر  ٦٢٢ 
 املتخصصة

 ال ينطبق

ــات     ٦٢٣  ــة للطلبـ ــارة التجزئـ ــدمات جتـ خـ
 بالربيد

 ال ينطبق

ــة األخــرى يف   ٦٢٤  خــدمات جتــارة التجزئ
 غري املتاجر

 ال ينطبق

ارة التجزئــة علــى أســاس خــدمات جتــ ٦٢٥ 
 رسم أو عقد

 ال ينطبق

 الترويج ٢٧٠ ال ينطبق 

  احلقوق املقصورة –دال 

 ورسوم التراخيصالرسوم الضريبـية  ٢٦٦ األصول الثانوية غري املالية األخرى ٥١٢٩٠ 

  غري ذلك –هاء 

 ال ينطبق ال ينطبق 
 



١٥٨ 

 )تابع( خلدمات ميزان املدفوعات ع التصنيف املوس– ٠ – ١، اإلصدار  للمنتجات التصنيف املركزي– GNS/W/120 ظر القائمةتنا – ٢ –  ثالثاً– ألف –اجلدول 

   GNS/W/120 القائمة
  خلدمات ميزان املدفوعاتعالتصنيف املوس ٠ ‐ ١، اإلصدار  للمنتجاتالتصنيف املركزي 

 
   اخلدمات التعليمية – ٥

  ائيخدمات التعليم االبتد –ألف 

 اخلدمات التعليمية ٨٩٥ خدمات التعليم قبل املدرسي ٩٢١١٠ 
 اخلدمات التعليمية ٨٩٥ خدمات التعليم االبتدائي األخرى ٩٢١٩٠ 

  خدمات التعليم الثانوي –اء ــب

 اخلدمات التعليمية ٨٩٥ خدمات التعليم الثانوي العام ٩٢٢١٠ 
 دمات التعليميةاخل ٨٩٥ خدمات التعليم الثانوي العايل ٩٢٢٢٠ 
 اخلدمات التعليمية ٨٩٥ خدمات التعليم الثانوي الفين املهين ٩٢٢٣٠ 

  خدمات التعليم العايل –جيم 

خدمات التعلـيم العـايل الفـين واملهـين          ٩٢٣١٠ 
 بعد التعليم الثانوي

 اخلدمات التعليمية ٨٩٥

خـدمات التعلـيم اجلــامعي وغـريه مــن     ٩٢٣٩٠ 
 التعليم العايل

 مات التعليميةاخلد ٨٩٥

  تعليم الكبار –دال 

 اخلدمات التعليمية ٨٩٥ اخلدمات األخرى للتعليم والتدريب ٩٢٩٠٠ 
  اخلدمات التعليمية األخرى –هاء 

 اخلدمات التعليمية ٨٩٥ اخلدمات األخرى للتعليم والتدريب ٩٢٩٠٠ 
   اخلدمات البيئية – ٦

  خدمات معاجلة الصرف الصحي –ألف 

 معاجلة النفايات وإزالة التلوث ٢٨٢ دمات معاجلة الصرف الصحيخ ٩٤١١٠ 
 معاجلة النفايات وإزالة التلوث ٢٨٢ تنظيف اخلزاناتوخدمات تفريغ  ٩٤١٢٠ 

  خدمات تصريف النفايات –باء 

 معاجلة النفايات وإزالة التلوث ٢٨٢ خدمات مجع النفايات غري اخلطرة ٩٤٢١١ 
فايات غري اخلطـرة    خدمات معاجلة الن   ٩٤٢١٢ 

 والتخلص منها
 معاجلة النفايات وإزالة التلوث ٢٨٢

 معاجلة النفايات وإزالة التلوث ٢٨٢ خدمات مجع النفايات اخلطرة ٩٤٢٢١ 
ــرة   ٩٤٢٢٢  ــة النفايـــات اخلطـ ــدمات معاجلـ خـ

 والتخلص منها
 معاجلة النفايات وإزالة التلوث ٢٨٢

  خدمات املرافق الصحية وماشاكلها –جيم 

 معاجلة النفايات وإزالة التلوث ٢٨٢ خدمات جرف وإزالة الثلوج ٩٤٣١٠ 
 معاجلة النفايات وإزالة التلوث ٢٨٢ خدمات املرافق الصحية األخرى ٩٤٣٩٠ 

  غري ذلك –دال 

 غـري   اخلدمات األخرى حلماية البيئـة،     ٩٤٩٠٠ 
 يف موضع آخراملصنفة 

 معاجلة النفايات وإزالة التلوث ٢٨٢
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   ليةاخلدمات املا – ٧

  مجيع خدمات التأمني وماله صلة بالتأمني –ألف 
اة وضـد  يـ خدمات التأمني على احل  ‐أ 

 احلوادث والتأمني الصحي
خــــــدمات التــــــأمني علــــــى احليــــــاة  ٧١٣١١

 واملعاشات التقاعدية الفردية
 واملعاشات التقاعديةالتأمني على احلياة  ٢٥٤

 واملعاشات التقاعديةالتأمني على احلياة  ٢٥٤خدمات املعاشات التقاعدية اجلماعية ٧١٣١٢ 
 إعادة التأمني ٢٥٧ خدمات إعادة التأمني على احلياة  ٧١٤١٠ 

ــوادث    ٧١٣٢٠ خدمات التأمني على غري احلياة ‐ ب ــد احلــ ــأمني ضــ ــدمات التــ خــ
 والتأمني الصحي

 أخرى ة مباشراتتأمين ٢٥٦

 أخرى ة مباشراتتأمين ٢٥٦ خدمات التأمني على السيارات ٧١٣٣١ 
خدمات التأمني علـى النقـل البحـري         ٧١٣٣٢ 

 واجلوي وغريها
 أخرى ة مباشراتتأمين ٢٥٦

 التأمني على البضائع ٢٥٥ خدمات التأمني على البضائع ٧١٣٣٣ 
ــى     ٧١٣٣٤  ــرى علــ ــأمني األخــ ــدمات التــ خــ

 املمتلكات
 أخرى ة مباشراتتأمين ٢٥٦

خدمات التأمني العـام ضـد املسـؤولية      ٧١٣٣٥ 
 غريل البِق

 أخرى ة مباشراتتأمين ٢٥٦

اخلدمات األخـرى للتـأمني علـى غـري          ٧١٣٣٩ 
 احلياة

 أخرى ة مباشراتتأمين ٢٥٦

خدمات إعادة التأمني ضـد احلـوادث        ٧١٤٢٠ 
 وإعادة التأمني الصحي

 إعادة التأمني ٢٥٧

خدمات أخرى إلعـادة التـأمني علـى         ٧١٤٣٠ 
 غري احلياة

 إعادة التأمني ٢٥٧

ــات    ٧١٣٣٦ التأمني والتأمني بأثر رجعيإعادة  ‐ ج ــى االئتمانـ ــأمني علـ ــدمات التـ خـ
 والضمانات

 أخرى ة مباشراتتأمين ٢٥٦

خدمات أخرى إلعـادة التـأمني علـى         ٧١٣٣٩ 
 غري احلياة

 أخرى ة مباشراتتأمين ٢٥٦

خدمات أخرى إلعـادة التـأمني علـى         ٧١٤٣٠ 
 غري احلياة

 إعادة التأمني ٢٥٧

ــة  املعااخلــدمات ‐ د ــأمني ون ــا يف (للت مب
 )ذلك السمسرة ووكاالت التأمني

 معاونةخدمات  خدمات التأمني، ٢٥٨ خدمات السمسرة ووكاالت التأمني ٧١٦١٠

 معاونةخدمات  خدمات التأمني، ٢٥٨ خدمات تسوية املطالبات التأمينية ٧١٦٢٠ 
 معاونةخدمات  خدمات التأمني، ٢٥٨ اخلدمات اإلكتوارية ٧١٦٣٠ 
للتـــأمني  املعاونـــة اخلــدمات األخـــرى  ٧١٦٩٠ 

 واملعاشات التقاعدية
 معاونةخدمات  خدمات التأمني، ٢٥٨

  اخلدمات املصرفية واخلدمات املالية األخرى –اء ــب

قبـول الودائــع واألمــوال األخــرى   ‐ أ
 القابلة للسداد من اجلمهور

ــدا     ٧١١٠٠ ــة، ماعــ ــاطة املاليــ ــدمات الوســ خــ
ستثمارية خدمات األعمال املصرفية اال   
 والتأمني واملعاشات التقاعدية

 اخلدمات املالية ٢٦٠
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للوســاطة  املعاونــة اخلــدمات األخــرى ٧١٥٥٩ 

 يف موضع آخر غري املصنفة املالية،
 اخلدمات املالية ٢٦٠

اإلقراض جبميع أنواعه ومنه ائتمـان       ‐ ب
املســتهلك وائتمــان الــرهن وفــواتري  

 العمليات التجارية ومتويلها

ــدمات ال ٧١١٠٠ ــدا   خــ ــة، ماعــ ــاطة املاليــ وســ
خدمات األعمال املصرفية االستثمارية    

 والتأمني واملعاشات التقاعدية

 اخلدمات املالية ٢٦٠

ــدا     ٧١١٠٠ االستئجار املايل ‐ ج ــة، ماعــ ــاطة املاليــ ــدمات الوســ خــ
خدمات األعمال املصرفية االستثمارية    

 والتأمني واملعاشات التقاعدية

 اخلدمات املالية ٢٦٠

ت مجيـع معـامالت السـداد      خدما ‐د 
 واألموال

ــز واملقاصــة املتصــلة     ٧١٥٥٣ خــدمات التجهي
 باملعامالت املالية

 اخلدمات املالية ٢٦٠

ــدا     ٧١١٠٠ الضمانات وااللتزمات ‐ هـ ــة، ماعــ ــاطة املاليــ ــدمات الوســ خــ
خدمات األعمال املصرفية االستثمارية    

 والتأمني واملعاشات التقاعدية

 اخلدمات املالية ٢٦٠

 اخلدمات املالية ٢٦٠ خدمات الدمج واحليازة ٧١٥١١ 
خـــدمات متويـــل الشـــركات ورؤوس  ٧١٥١٢ 

 األموال املسامهة
 اخلدمات املالية ٢٦٠

اخلدمات األخـرى املتصـلة باألعمـال        ٧١٥١٩ 
 املصرفية االستثمارية

 اخلدمات املالية ٢٦٠

ــاب اخلـــــاص أو    ‐و  ــار للحســـ االجتـــ
ل أو حلســاب العمــالء ســواء للتبــاد

 يف السوق احلاضـرة أو غـري ذلـك،        
ــا يلـــي ــ: مـ ـــصـ ــال ـكوك سـ وق املـ

يكات أو مسـتندات الصـرف      ـالش(
 ). إخل،أو شهادات الودائع

 اخلدمات املالية ٢٦٠ خدمات مسسرة األوراق املالية ٧١٥٢١

   القطع األجنيب ‐
املنتجــات املشــتقة مبــا فيهــا علــى      ‐

ــال، ال احلصــر، األوراق   ســبيل املث
 واحليازاتاآلجلة 

  

سعر الصرف وسعر الفائـدة مبـا يف         ‐
ذلك املنتجات من قبيل املقايضات     

 .واتفاقيات سعر التمويل، إخل

  

   األوراق املالية القابلة للتحويل ‐
الصكوك واألصول املالية األخـرى      ‐

القابلة للتداول ومنـها رسـوم سـك        
 العملة

  

 ت املاليةاخلدما ٢٦٠ خدمات السمسرة السلعية ٧١٥٢٢ 
 اخلدمات املالية ٢٦٠ يبـخدمات القطع األجن ٧١٥٥٢ 
ــز واملقاصــة املتصــلة     ٧١٥٥٣  خــدمات التجهي

 باملعامالت املالية
 اخلدمات املالية ٢٦٠
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املشــــاركة يف إصــــدارات مجيــــع  ‐ ز
أنواع األوراق املالية مبـا يف ذلـك        

علنـاً أو   (التعاقد وتعـيني الـوكالء      
ــراً ــق   ) سـ ــدمات تتعلـ ــدمي خـ وتقـ
 اإلصداراتبتلك 

 اخلدمات املالية ٢٦٠ خدمات مسسرة األوراق املالية ٧١٥٢١

 اخلدمات املالية ٢٦٠ يبـخدمات القطع األجن ٧١٥٢٢ 
ــز واملقاصــة املتصــلة     ٧١٥٢٣  خــدمات التجهي

 باملعامالت يف األوراق املالية
 اخلدمات املالية ٢٦٠

 يةالتقاعداملعاشات ني على احلياة ومتويل التأم ٢٥٤ خدمات إدارة حوافظ األوراق املالية ٧١٥٣١ 
 أخرى ة مباشراتتأمين ٢٥٦  
 اخلدمات املالية ٢٦٠  

ــز واملقاصــة املتصــلة     ٧١٥٥٣ السمسرة يف النقد ‐ ح خــدمات التجهي
 باملعامالت املالية

 اخلدمات املالية ٢٦٠

إدارة األصـــول كالنقـــد أو إدارة   ‐ ط
احلـــوافظ، ومجيـــع أشـــكال إدارة 

مار اجلمـاعي وإدارة متويـل    االستئ
ــية   ــع ذات الوصـ ــد والودائـ التقاعـ

 واخلدمات االئتمانية

ــدا     ٧١١٠٠ ــة، ماعــ ــاطة املاليــ ــدمات الوســ خــ
خدمات األعمال املصرفية االستثمارية    

 والتأمني واملعاشات التقاعدية

 اخلدمات املالية ٢٦٠

 اخلدمات املالية ٢٦٠ خدمات األعمال املصرفية االستثمارية ٧١٢٠٠ 
 اخلدمات املالية ٢٦٠ خدمات الدمج واحليازة ٧١٥١١ 
خـــدمات متويـــل الشـــركات ورؤوس  ٧١٥١٢ 

 األموال املسامهة
 اخلدمات املالية ٢٦٠

اخلدمات األخـرى املتصـلة باألعمـال        ٧١٥١٩ 
 املصرفية االستثمارية

 اخلدمات املالية ٢٦٠

 يةالتقاعداملعاشات  احلياة ومتويل التأمني على ٢٥٤ خدمات إدارة احلوافظ املالية ٧١٥٣١ 
 أخرى ة مباشراتتأمين ٢٥٦  
 اخلدمات املالية ٢٦٠  
 اخلدمات املالية ٢٦٠ خدمات االستئمان ٧١٥٣٢ 

خــــدمات التســــويات واملقاصــــة  ‐ي 
ــك    ــا يف ذلــ ــة مبــ ــول املاليــ لألصــ
األوراق املالية واملنتجات املشـتقة     
 وسائر الصكوك القابلة للتداول

ــ ٧١٥٥٣ ــز واملقاصــة املتصــلة   دمخ ات التجهي
 باملعامالت املالية

 خلدمات املاليةا ٢٦٠

اخلدمات املالية االستشـارية وغريهـا       ‐ك 
ــدمات  ــن اخلــ ــة مــ ــل  املعاونــ يف كــ

 بــاء ‐ ١األنشــطة الــواردة يف املــادة 
، مبــا MTN. TNC/W/50بالوثيقــة 

ــيالت    ــع والتحلـــ ــك املراجـــ يف ذلـــ
ــوافظ   ــتثمار واحلــ ــة واالســ االئتمانيــ

وث واملشورة بشأن احليـازات    والبح
ــركات   ــة الشـ ــادة هيكلـ ــأن إعـ وبشـ

 واستراتيجيتها

خــــدمات الوســــاطة املاليــــة مــــا عــــدا  ٧١١٠٠
االستثمار املصريف واخلـدمات التأمينيـة      

 وخدمات التقاعد

 اخلدمات املالية ٢٦٠
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 اخلدمات املالية ٢٦٠ خدمات احلفظ ٧١٥٣٣ 
 دمات املاليةاخل ٢٦٠ اخلدمات التشغيلية لألسواق املالية ٧١٥٤١ 
 اخلدمات املالية ٢٦٠ اخلدمات التنظيمية لألسواق املالية ٧١٥٤٢ 
 خلدمات املالية ٢٦٠ اخلدمات األخرى إلدارة األسواق املالية ٧١٥٤٩ 
 اخلدمات املالية ٢٦٠ خدمات اخلربة االستشارية املالية ٧١٥٥١ 
 اخلدمات املالية ٢٦٠ يبـخدمات القطع األجن ٧١٥٥٢ 
ــز واملقاصــة املتصــلة     ٧١٥٥٣  خــدمات التجهي

 باملعامالت املالية
 اخلدمات املالية ٢٦٠

للوســاطة  املعاونــة اخلــدمات األخــرى ٧١٥٥٩ 
 يف موضع آخر غري املصنفة املالية،

 اخلدمات املالية ٢٦٠

 ٨٥٤٠٠ خدمات الراخلدمات املالية ٢٦٠ مز 
ــل املع   ‐ل  ــدمي ونق ــات لخــدمات تق وم

ــة ومــا  املاليــة وجت هيــز البيانــات املالي
يتصـــل بـــذلك مـــن برجميـــات مـــن 
 مقدمي اخلدمات املالية األخرى

 اخلدمات املالية ٢٦٠ خدمات احلفظ ٧١٥٣٣

 اخلدمات املالية ٢٦٠ اخلدمات التشغيلية لألسواق املالية ٧١٥٤١ 
 اخلدمات املالية ٢٦٠ اخلدمات التنظيمية لألسواق املالية ٧١٥٤٢ 

  كغري ذل –جيم 

 ال ينطبق ال ينطبق 

  اخلدمات املتصلة بالصحة واخلدمات االجتماعية – ٨

  خدمات املستشفيات –ألف 
 اخلدمات الصحية ٨٩٦ خدمات املستشفيات ٩٣١١٠ 

  خدمات الصحة البشرية األخرى –باء 

 اخلدمات الصحية ٨٩٦ خدمات اإلسعاف ٩٣١٩٢ 
خـــدمات املرافـــق الصـــحية الداخليـــة   ٩٣١٩٣ 

 الف خدمات املستشفياتخب
 خلدمات الصحية ٨٩٦

 اخلــدمات األخــرى للصــحة البشــرية   ٩٣١٩٩ 
 يف موضع آخرغري املصنفة 

 اخلدمات الصحية ٨٩٦

  اخلدمات االجتماعية –جيم 

خــدمات الرعايــة االجتماعيــة املقدمــة  ٩٣٣١١ 
إىل كبار السن واملصابني بعجـز، مـن        

 خالل مؤسسات اإلقامة

 ة والترفيهيــةيــشخصــية والثقافاخلــدمات ال ٨٩٧
 األخرى

اخلــدمات االجتماعيـــة األخـــرى مـــع   ٩٣٣١٩ 
 اإلقامة 

 ة والترفيهيــةيــاخلــدمات الشخصــية والثقاف ٨٩٧
 األخرى

 ة والترفيهيــةيــاخلــدمات الشخصــية والثقاف ٨٩٧ خدمات الرعاية النهارية لألطفال ٩٣٣٢١ 
 األخرى
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خــدمات اإلرشــاد واملشــورة املتصــلة    ٩٣٣٢٢ 

فة يف موضـــع ري املصـــنباألطفـــال وغـــ
 آخر

 ة والترفيهيــةيــاخلــدمات الشخصــية والثقاف ٨٩٧
 األخرى

خـــدمات الرعايـــة االجتماعيـــة دون    ٩٣٣٢٣ 
 اإلقامة

 ة والترفيهيــةيــاخلــدمات الشخصــية والثقاف ٨٩٧
 األخرى

 ة والترفيهيــةيــاخلــدمات الشخصــية والثقاف ٨٩٧ خدمات التأهيل املهين ٩٣٣٢٤ 
 األخرى

ــة األخــرى دون  اخلــدما ٩٣٣٢٩  ت االجتماعي
 اإلقامة

 ة والترفيهيــةيــاخلــدمات الشخصــية والثقاف ٨٩٧
 األخرى

  غري ذلك –دال 

 ال ينطبق ال ينطبق 
  اخلدمات املتصلة بالسياحة والسفر – ٩

  )مبا يف ذلك تقدمي الوجبات خارج املكان(الفنادق واملطاعم  –ألف 
 اإلنفاق على اإلقامة وخدمات املطاعم ٩٥٧ التخدمات اإلقامة بالفنادق واملوتي ٦٣١١٠ 
خــدمات مراكــز العطــالت ومنــازل     ٦٣١٩١ 

 العطالت
 اإلنفاق على اإلقامة وخدمات املطاعم ٩٥٧

 اإلنفاق على اإلقامة وخدمات املطاعم ٩٥٧ خدمات تأجري أماكن اإلقامة املفروشة ٦٣١٩٢ 
  وخدمات املطاعماإلنفاق على اإلقامة ٩٥٧ خدمات بيوت الشباب ٦٣١٩٣ 
خدمات تدريب األطفال ومعسـكرات      ٦٣١٩٤ 

 العطالت
 اإلنفاق على اإلقامة وخدمات املطاعم ٩٥٧

خــــدمات مواقــــع التخيــــيم ومواقــــع   ٦٣١٩٥ 
ارةاملنازل السي 

 اإلنفاق على اإلقامة وخدمات املطاعم ٩٥٧

 غـــــري خـــــدمات اإلقامـــــة األخـــــرى ٦٣١٩٩ 
 يف موضع آخراملصنفة 

  على اإلقامة وخدمات املطاعماإلنفاق ٩٥٧

خــدمات تقــدمي وجبــات الطعــام مــع    ٦٣٢١٠ 
 اخلدمات املطعمية الكاملة

 اإلنفاق على اإلقامة وخدمات املطاعم ٩٥٧

خـــدمات تقـــدمي وجبـــات الطعـــام يف  ٦٣٢٢٠ 
 مرافق اخلدمة الذاتية

 اإلنفاق على اإلقامة وخدمات املطاعم ٩٥٧

ــات   ٦٣٢٣٠  ــدمي وجبـ ــدي تقـ ــدمات متعهـ  خـ
 الطعام خارج املكان

 ة والترفيهيــةيــاخلــدمات الشخصــية والثقاف ٨٩٧
 األخرى

 ة والترفيهيــةيــاخلــدمات الشخصــية والثقاف ٨٩٧ اخلدمات األخرى لتقدمي الطعام ٦٣٢٩٠ 
 األخرى

 اإلنفاق على اإلقامة وخدمات املطاعم ٩٥٧  
خدمات تقدمي املشروبات الحتسائها    ٦٣٣٠٠ 

 يف احملل
 على اإلقامة وخدمات املطاعماإلنفاق  ٩٥٧

  لي الرحالتخدمات وكاالت السفر ومشغ –باء 

 خدمات األعمال األخرى ٢٨٤ خدمات وكاالت السفر ٦٧٨١١ 
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 خدمات األعمال األخرى ٢٨٤ خدمات منظمي الرحالت ٦٧٨١٢ 
 خدمات األعمال األخرى ٢٨٤ خدمات إرشادات السياح ٦٧٨١٣ 

  خدمات األدلة السياحيني –جيم 

 خدمات األعمال األخرى ٢٨٤ خدمات األدلة السياحيني ٦٧٨٢٠ 
  غري ذلك –دال 

 ال ينطبق ال ينطبق 
  اخلدمات الترفيهية والثقافية والرياضية –١٠

  )والسريك احلية مبا يف ذلك املسرح والفرق املوسيقية(اخلدمات الترفيهية  –ألف 
 ة والترفيهيــةيــمات الشخصــية والثقافاخلــد ٨٩٧ خدمات ترويج وتنظيم فنون األداء ٩٦٢١٠ 

 األخرى
 ة والترفيهيــةيــاخلــدمات الشخصــية والثقاف ٨٩٧ خدمات إنتاج وعرض فنون األداء ٩٦٢٢٠ 

 األخرى
 ة والترفيهيــةيــاخلــدمات الشخصــية والثقاف ٨٩٧ خدمات تشغيل مرافق فنون األداء ٩٦٢٣٠ 

 األخرى
اخلـــــدمات األخـــــرى لفنـــــون األداء   ٩٦٢٩٠ 

 ةت احليو احلفال
 ة والترفيهيــةيــاخلــدمات الشخصــية والثقاف ٨٩٧

 األخرى
 ٩٦٣١٠ ا ٢٨٨ ينخدمات املؤد اخلدمات السمعية البصرية وما يتصل 
ة يــ اخلــدمات األخــرى الشخصــية والثقاف    ٨٩٧  

 والترفيهية
ــؤلفني وامللحــنني والنحــاتني    ٩٦٣٢٠  خــدمات امل

ينومن سواهم من الفنانني خبالف املؤد 
  ايتعلقاخلدمات السمعية البصرية وما  ٢٨٨

 ة والترفيهيــةيــاخلــدمات الشخصــية والثقاف ٨٩٧  
 األخرى

اخلــدمات الداعمــة املتصــلة بالرياضــة    ٩٦٦٢٠ 
 حوالتروي

 ة والترفيهيــةيــاخلــدمات الشخصــية والثقاف ٨٩٧
 األخرى

خدمات حـدائق املالهـي ومـا مياثلـها          ٩٦٩١٠ 
 من مرافق جذب اجلمهور

 ة والترفيهيــةيــدمات الشخصــية والثقافاخلــ ٨٩٧
 األخرى

  خدمات وكاالت األنباء –اء ــب

خــدمات وكــاالت األنبــاء للصــحف   ٨٤٤١٠ 
 والدوريات

 خدمات وكاالت األنباء ٨٨٩

خــدمات وكــاالت األنبــاء لوســائط     ٨٤٤٢٠ 
 اإلعالم املسموعة واملرئية

 خدمات وكاالت األنباء ٨٨٩

  فوظات واملتاحف واخلدمات الثقافية األخرىخدمات املكتبات واحمل –يم ج

 ة والترفيهيــةيــاخلــدمات الشخصــية والثقاف ٨٩٧ خدمات املكتبات ٨٤٥١٠ 
 األخرى

 ة والترفيهيــةيــاخلــدمات الشخصــية والثقاف ٨٩٧ خدمات احملفوظات ٨٤٥٢٠ 
  األخرى
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خــــدمات املتــــاحف ماعــــدا املواقــــع   ٩٦٤١١ 
 واملباين التارخيية

 ة والترفيهيــةيــفاخلــدمات الشخصــية والثقا ٨٩٧
 األخرى

خـــــدمات صـــــون املواقـــــع واملبـــــاين  ٩٦٤١٢ 
 التارخيية

 ة والترفيهيــةيــاخلــدمات الشخصــية والثقاف ٨٩٧
 األخرى

خــدمات حــدائق النباتــات وحــدائق     ٩٦٤٢١ 
 احليوان

 ة والترفيهيــةيــاخلــدمات الشخصــية والثقاف ٨٩٧
 األخرى

خــدمات احملميــات الطبيعيــة مبــا فيهــا    ٩٦٤٢٢ 
 افظة على احلياة الربيةخدمات احمل

 ة والترفيهيــةيــاخلــدمات الشخصــية والثقاف ٨٩٧
 األخرى

  اخلدمات الرياضية وغريها من اخلدمات التروحيية –دال 
ــة األخــــرى ا ٨٥٩٩٠   غــــري خلــــدمات الداعمــ

 يف موضع آخراملصنفة 
 خدمات األعمال األخرى ٢٨٤

خــدمات تــرويح وتنظــيم األحــداث     ٩٦٥١٠ 
 اث الرياضة التروحييةالرياضية وأحد

 ة والترفيهيــةيــاخلــدمات الشخصــية والثقاف ٨٩٧
 األخرى

ــية    ٩٦٥٢٠  ــق الرياضـ ــغيل املرافـ ــدمات تشـ خـ
 ومرافق الرياضة التروحيية

 ة والترفيهيــةيــاخلــدمات الشخصــية والثقاف ٨٩٧
 األخرى

اخلدمات الرياضية وخدمات الرياضة     ٩٦٥٩٠ 
 التروحيية األخرى

 ة والترفيهيــةيــوالثقافاخلــدمات الشخصــية  ٨٩٧
 األخرى

 ة والترفيهيــةيــاخلــدمات الشخصــية والثقاف ٨٩٧ خدمات الالعبني الرياضيني ٩٦٦١٠ 
 األخرى

اخلــدمات الداعمــة املتصــلة بالرياضــة    ٩٦٦٢٠ 
 والترويح 

 ة والترفيهيــةيــاخلــدمات الشخصــية والثقاف ٨٩٧
 األخرى

 ة والترفيهيــةيــخصــية والثقافاخلــدمات الش ٨٩٧ خدمات القمار واملراهنات ٩٦٩٢٠ 
 األخرى

خـــدمات آالت التســـلية الـــيت تعمـــل  ٩٦٩٣٠ 
 بالنقود املعدنية

 ة والترفيهيــةيــاخلــدمات الشخصــية والثقاف ٨٩٧
 األخرى

 اخلدمات األخـرى للتـرويح والتسـلية       ٩٦٩٩٠ 
 يف موضع آخرغري املصنفة 

 ة والترفيهيــةيــاخلــدمات الشخصــية والثقاف ٨٩٧
 األخرى

  ري ذلكغ –هاء 
 ال ينطبق ال ينطبق 
  خدمات النقل –١١

  خدمات النقل البحري –ألف 
خدمات النقل املـائي السـاحلي وعـرب         ٦٥١١١ نقل الركاب ‐أ 

 احمليطات للركاب باملعديات
 النقل البحري، الركاب ٢٠٧

ــائي    ٦٥١١٩  ــل املــ ــرى للنقــ ــدمات األخــ اخلــ
 الساحلي وعرب احمليطات للركاب

 حري، الركابالنقل الب ٢٠٧

خدمات النقل املـائي السـاحلي وعـرب         ٦٥١٢١ نقل البضائع ‐ ب
 احمليطات للبضائع يف سفن تربيد

 البضائع النقل البحري، ٢٠٨

خدمات النقل املـائي السـاحلي وعـرب         ٦٥١٢٢ 
 يةجياحمليطات للبضائع يف سفن صهر

 البضائع النقل البحري، ٢٠٨
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خدمات النقل املـائي السـاحلي وعـرب         ٦٥١٢٣ 

يطـــات للبضـــائع يف حاويــــات يف   احمل
 سفن حاويات

 البضائع النقل البحري، ٢٠٨

ــائي    ٦٥١٢٩  ــل املــ ــرى للنقــ ــدمات األخــ اخلــ
 الساحلي وعرب احمليطات للبضائع

 البضائع النقل البحري، ٢٠٨

 الســـفن الســـاحلية  تـــأجريخـــدمات  ٦٥١٣٠ تأجري السفن بطواقمها ‐ ج
ليهاوالبحرية مبشغ 

 بالنقل البحري، الركا ٢٠٧

 البضائع النقل البحري، ٢٠٨  
ــيانة وإصـــالح معـــدات   ٨٧١٤٩ صيانة وإصالح السفن ‐د  خـــدمات صـ

 النقل األخرى
 ذلكري غالنقل البحري،  ٢٠٩

  األخرىواملعاونةخدمات النقل الداعمة  ٢٣٢  
ــاه   ٦٥١٤٠ خدمات الدفع والقطر ‐ هـ ــر يف امليــ ــدفع والقطــ خــــدمات الــ

 الساحلية وعرب احمليطات
 ذلكري غالنقل البحري،  ٢٠٩

  األخرىواملعاونةخدمات النقل الداعمة  ٢٣٢ املالحية املعاونة خدمات ٦٧٣٠٠ خدمات دعم النقل البحري ‐ و
ــاري    ٦٧٦١٠  ــوانئ واـ ــغيل املـ ــدمات تشـ خـ

 املائية، عدا مناولة احلموالت
 ذلكري غالنقل البحري،  ٢٠٩

 ذلكري غالبحري، النقل  ٢٠٩ خدمات اإلرشاد والرسو ٦٧٦٢٠ 
 ذلكري غالنقل البحري،  ٢٠٩ خدمات إنقاذ السفن وإعادة تعوميها ٦٧٦٣٠ 
 ذلكري غالنقل البحري،  ٢٠٩اخلدمات الداعمة األخرى للنقل املائي ٦٧٦٩٠ 
 خدمات األعمال األخرى ٢٨٤ خدمات التطهري وإبادة احلشرات ٨٥٣١٠ 

 اخليةاملائية الد املمرات عربالنقل  –اء ــب
 

خـــــدمات النقـــــل املـــــائي الـــــداخلي  ٦٥٢١١ نقل الركاب ‐أ 
 للركاب باملعديات

، عـــرب املمــــرات املائيـــة الداخليــــة  النقـــل   ٢٢٨
 الركاب

ــائي    ٦٥٢١٩  ــل املــ ــرى للنقــ ــدمات األخــ اخلــ
 الداخلي للركاب

، عـــرب املمــــرات املائيـــة الداخليــــة  النقـــل   ٢٢٨
 الركاب

ائي الـــــداخلي خـــــدمات النقـــــل املـــــ ٦٥٢٢١ نقل البضائع ‐ ب
 للبضائع يف سفن تربيد

، عـــرب املمــــرات املائيـــة الداخليــــة  النقـــل   ٢٢٩
 البضائع

خـــــدمات النقـــــل املـــــائي الـــــداخلي  ٦٥٢٢٢ 
 يةجيللبضائع يف سفن صهر

، عـــرب املمــــرات املائيـــة الداخليــــة  النقـــل   ٢٢٩
 البضائع

ــائي    ٦٥٢٢٩  ــل املــ ــرى للنقــ ــدمات األخــ اخلــ
 الداخلي للبضائع

، مــــرات املائيـــة الداخليــــة عـــرب امل النقـــل   ٢٢٩
 البضائع

 ســفن النقــل املــائي   تــأجريخــدمات  ٦٥٢٣٠  سفن بطواقمهاتأجري ‐ ج
ليهاالداخلي مبشغ 

، عـــرب املمــــرات املائيـــة الداخليــــة  النقـــل   ٢٢٨
 الركاب

 ، البضائععرب املمرات املائية الداخليةالنقل  ٢٢٩  
ــيانة وإصـــالح   ٨٧١٤٩ صيانة وإصالح السفن ‐د  معـــدات خـــدمات صـ

 النقل األخرى
  األخرىواملعاونةخدمات النقل الداعمة  ٢٣٢

، غــري عــرب املمــرات املائيــة الداخليــةالنقــل  ٢٣٠خدمات القطر والدفع يف املياه الداخلية ٦٥٢٤٠ خدمات الدفع والقطر ‐ هـ
 ذلك

 



١٦٧ 

 )تابع( خلدمات ميزان املدفوعات ع التصنيف املوس– ٠ – ١، اإلصدار ت للمنتجا التصنيف املركزي– GNS/W/120ظر القائمة تنا – ٢ –  ثالثاً– ألف –اجلدول 

   GNS/W/120 القائمة
  خلدمات ميزان املدفوعاتعالتصنيف املوس ٠ ‐ ١، اإلصدار  للمنتجاتالتصنيف املركزي 

 
ــاه     ‐ و ــل يف امليـ ــم النقـ ــدمات دعـ خـ

 الداخلية
  األخرىواملعاونةلداعمة خدمات النقل ا ٢٣٢ املالحية املعاونة خدمات ٦٧٣٠٠

ــاري    ٦٧٦١٠  ــوانئ واـ ــغيل املـ ــدمات تشـ خـ
 )عدا مناولة احلموالت(املائية 

، غــري عــرب املمــرات املائيــة الداخليــةالنقــل  ٢٣٠
 ذلك

، غــري عــرب املمــرات املائيــة الداخليــةالنقــل  ٢٣٠ خدمات اإلرشاد والرسو ٦٧٦٢٠ 
 ذلك

، غــري عــرب املمــرات املائيــة الداخليــةالنقــل  ٢٣٠ هاخدمات إنقاذ السفن وإعادة تعومي ٦٧٦٣٠ 
 ذلك

ــل   ٦٧٦٩٠  ــرى للنقـ ــة األخـ ــدمات الداعمـ اخلـ
 املائي

، غــري عــرب املمــرات املائيــة الداخليــةالنقــل  ٢٣٠
 ذلك

  خدمات النقل اجلوي –جيم 

ـــ  ٦٦١١٠ نقل الركاب ‐أ  لة دوجمـخـــدمات النقـــل اجلـــوي ال
 للركاب

 النقل اجلوي، الركاب ٢١١

لة دوجمـالـ خدمات النقل اجلوي غري    ٦٦١٢٠ 
 للركاب

 النقل اجلوي، الركاب ٢١١

ــائل    ٦٦٢١٠ نقل البضائع ‐ ب ــوي للرســ ــل اجلــ ــدمات النقــ خــ
 والطرود

 النقل اجلوي، البضائع ٢١٢

 النقل اجلوي، البضائع ٢١٢خدمات النقل اجلوي للبضائع األخرى ٦٦٢٩٠ 
 النقل اجلوي، الركاب ٢١١ ليها الطائرات مبشغتأجريمات خد ٦٦٤٠٠  طائرات بطواقمهاتأجري ‐ج 

 النقل اجلوي، البضائع ٢١٢  
 النقل اجلوي، غري ذلك ٢١٣ خدمات صيانة وإصالح معدات النقل ٨٧١٤٩ صيانة وإصالح الطائرات ‐ د

  األخرىواملعاونةخدمات النقل الداعمة  ٢٣٢  
عــــدا (دمات تشــــغيل املطــــارات خــــ ٦٧٧١٠ اخلدمات الداعمة للنقل اجلوي ‐ هـ

 )مناولة البضائع
 النقل اجلوي، غري ذلك ٢١٣

 النقل اجلوي، غري ذلك ٢١٣ خدمات مراقبة احلركة اجلوية ٦٧٧٢٠ 
ــل   ٦٧٧٩٠  ــرى للنقـ ــة األخـ ــدمات الداعمـ اخلـ

 ئي الفضاالنقلاجلوي أو 
 النقل اجلوي، غري ذلك ٢١٣

 ات األعمال األخرىخدم ٢٨٤ خدمات التطهري وإبادة احلشرات ٨٥٣١٠ 
  ئيلفضااالنقل  –دال 

 ئيالفضاالنقل  ٢١٨ ئيالفضاخدمات النقل  ٦٦٣٠٠ 
  خدمات النقل بالسكك احلديدية –هاء 

خـــدمات نقـــل الركـــاب بالســـكك     ٦٤١١١ نقل الركاب ‐أ 
 احلديدية بني املدن

 النقل بالسكك احلديدية، الركاب ٢٢٠

خـــدمات نقـــل الركـــاب بالســـكك     ٦٤١١٢ 
 ديدية يف املدن والضواحياحل

 النقل بالسكك احلديدية، الركاب ٢٢٠

خـــدمات نقـــل الركـــاب بالســـكك     ٦٤١٢١ نقل البضائع ‐ ب
 احلديدية يف عربات التربيد

 النقل بالسكك احلديدية، البضائع ٢٢١
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خـــدمات نقـــل الركـــاب بالســـكك     ٦٤١٢٢ 

 احلديدية يف عربات صهرجيية
 النقل بالسكك احلديدية، البضائع ٢٢١

خــدمات نقــل البضــائع املوضــوعة يف   ٦٤١٢٣ 
ــة يف   حاويـــــات بالســـــكك احلديديـــ

 عربات مسطحة

 النقل بالسكك احلديدية، البضائع ٢٢١

خــــدمات نقــــل الرســــائل والطــــرود   ٦٤١٢٤ 
 بالسكك احلديدية

 النقل بالسكك احلديدية، البضائع ٢٢١

اخلـــدمات األخـــرى لنقـــل البضـــائع     ٦٤١٢٩ 
 بالسكك احلديدية

 كك احلديدية، البضائعالنقل بالس ٢٢١

ــكك    ٦٤١٣٠ خدمات الدفع والقطر ‐ ج ــر بالسـ ــدفع والقطـ ــدمات الـ خـ
 احلديدية

 النقل بالسكك احلديدية، غري ذلك ٢٢٢

ــيانة وإصـــالح معـــدات   ٨٧١٤٩ صيانة وإصالح معدات النقل ‐ د خـــدمات صـ
 النقل

 النقل بالسكك احلديدية، غري ذلك ٢٢٢

  األخرىاونةواملعخدمات النقل الداعمة  ٢٣٢  
خــدمات دعــم النقــل بالســكك     ‐هـ 

 احلديدية
خـــــدمات دعـــــم النقـــــل بالســـــكك  ٦٧٤٠٠

 احلديدية
 النقل بالسكك احلديدية، غري ذلك ٢٢٢

  خدمات النقل الربي –واو 

لة دوجمـالـــخـــدمات النقـــل الـــربي    ٦٤٢١١ نقل الركاب  ‐ أ
 للركاب يف املدن والضواحي

 النقل الربي، الركاب ٢٢٤

لة دوجمـالـــخـــدمات النقـــل الـــربي    ٦٤٢١٢ 
للركــاب لألغــراض اخلاصــة يف املــدن 

 والضواحي

 النقل الربي، الركاب ٢٢٤

لة دوجمـالـــخـــدمات النقـــل الـــربي    ٦٤٢١٣ 
 للركاب بني املدن

 النقل الربي، الركاب ٢٢٤

لة دوجمـالـــخـــدمات النقـــل الـــربي    ٦٤٢١٤ 
 للركاب لألغراض اخلاصة بني املدن

 نقل الربي، الركابال ٢٢٤

ــاخلــدمات  ٦٤٢١٩  ــل  لة دوجمـال األخــرى للنق
يف موضـع    غـري املصـنفة      الربي للركاب 

 آخر

 النقل الربي، الركاب ٢٢٤

 النقل الربي، الركاب ٢٢٤ خدمات سيارات األجرة ٦٤٢٢١ 
ــأجريخـــدمات  ٦٤٢٢٢  ــيارات الركـــاب تـ  سـ

ليهامبشغ 
 النقل الربي، الركاب ٢٢٤

 احلـافالت واملركبـات     تأجريخدمات   ٦٤٢٢٣ 
ليهامبشغ 

 النقل الربي، الركاب ٢٢٤

خـــدمات النقـــل الـــربي للركـــاب يف   ٦٤٢٢٤ 
 مركبات جيرها إنسان أو حيوان

 النقل الربي، الركاب ٢٢٤

ــربي    ٦٤٢٢٩  ــل الــ ــرى للنقــ ــدمات األخــ اخلــ
وغـــــري لة دوجمـالـــــللركـــــاب غـــــري 

فة يف موضع آخراملصن 

 النقل الربي، الركاب ٢٢٤
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ــائع يف    ٦٤٢٣١ البضائعنقل  ‐ب  ــربي للبضـ ــل الـ ــدمات النقـ خـ

 عربات التربيد
 النقل الربي، البضائع ٢٢٥

ــائع يف    ٦٤٢٣٢  ــربي للبضـ ــل الـ ــدمات النقـ خـ
شاحنات صهرجيية أو عربات نصـف      

 مقطورة

 النقل الربي، البضائع ٢٢٥

ــائع يف    ٦٤٢٣٣  ــربي للبضـ ــل الـ ــدمات النقـ خـ
حاويـــات لشـــاحنات مـــزودة يكـــل 

 ياتللحاو) شاسيه(

 النقل الربي، البضائع ٢٢٥

ــائع يف    ٦٤٢٣٤  ــربي للبضـ ــل الـ ــدمات النقـ خـ
 مركبات جيرها إنسان أو حيوان

 النقل الربي، البضائع ٢٢٥

خدمات نقل أثاث املنـازل واملكاتـب      ٦٤٢٣٥ 
 والسلع األخرى

 النقل الربي، البضائع ٢٢٥

  البضائعالنقل الربي، ٢٢٥ خدمات النقل الربي للرسائل والطرود ٦٤٢٣٦ 
 النقل الربي، البضائع ٢٢٥اخلدمات األخرى للنقل الربي للبضائع ٦٤٢٣٩ 

 النقل الربي، الركاب ٢٢٤ ليها الشاحنات مبشغتأجريخدمات  ٦٤٢٥٠ ليها سيارات جتارية مبشغتأجري ‐ج 
 النقل الربي، البضائع ٢٢٥  

صــيانة وإصــالح معــدات النقــل     ‐ د
 الربي

 النقل الربي، غري ذلك ٢٢٦ إصالح السياراتخدمات صناعة و ٨٧١٤١

خــدمات صــيانة وإصــالح املركبــات   ٨٧١٤٣ 
املقطورة واملركبات نصـف املقطـورة      

يف  غري املصـنفة    وغريها من السيارات  
 موضع آخر

 النقل الربي، غري ذلك ٢٢٦

  ذلكالنقل الربي، غري ٢٢٦ خدمات حماط احلفالت ٦٧٥١٠ خدمات دعم خدمات النقل الربي ‐ هـ
خــــدمات تشــــغيل الطــــرق العامــــة     ٦٧٥٢٠ 

 واجلسور واألنفاق
 النقل الربي، غري ذلك ٢٢٦

 النقل الربي، غري ذلك ٢٢٦ خدمات أماكن وقوف السيارات ٦٧٥٣٠ 
 النقل الربي، غري ذلك ٢٢٦ اخلدمات الداعمة األخرى للنقل الربي ٦٧٥٩٠ 

   النقل عرب خطوط األنابيب –زاي 

خـدمات نقـل الـنفط والغـاز الطبيعــي      ٦٤٣١٠ نقل الوقود ‐أ 
 عرب خطوط األنابيب 

الطاقـة  النقل عرب خطوط األنابيـب ونقـل         ٢٣١
 الكهربائية

خـــدمات نقـــل بضـــائع أخـــرى عـــرب   ٦٤٣٩٠ نقل السلع األخرى ‐ ب
 خطوط األنابيب

الطاقـة  النقل عرب خطوط األنابيـب ونقـل         ٢٣١
 الكهربائية

  سائط النقلجلميع و املعاونة اخلدمات –حاء 

  األخرىواملعاونةخدمات النقل الداعمة  ٢٣٢ خدمات مناولة احلاويات ٦٧١١٠ خدمات مناولة البضائع ‐ أ
  األخرىواملعاونةخدمات النقل الداعمة  ٢٣٢ اخلدمات األخرى ملناولة احلموالت ٦٧١٩٠ 
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  األخرىواملعاونةل الداعمة خدمات النق ٢٣٢ خدمات ختزين السلع امدة ٦٧٢١٠ خدمات التخزين واملستودعات ‐ ب

خدمات ختـزين السـوائل أو الغـازات         ٦٧٢٢٠ 
 السائبة

  األخرىواملعاونةخدمات النقل الداعمة  ٢٣٢

اخلدمات األخرى للتخزين يف خمـازن       ٦٧٢٩٠ 
 أو مستودعات

  األخرىواملعاونةخدمات النقل الداعمة  ٢٣٢

ت نقــــل البضــــائع خــــدمات وكــــاال ٦٧٩١٠ الت نقل البضائعاخدمات وك ‐ ج
لنقــل  املعاونــة وغريهــا مــن اخلــدمات 

 البضائع

  األخرىواملعاونةخدمات النقل الداعمة  ٢٣٢

خــــدمات وكــــاالت نقــــل البضــــائع  ٦٧٩١٠ غري ذلك ‐د 
لنقــل  املعاونــة وغريهــا مــن اخلــدمات 

 البضائع

  األخرىواملعاونةخدمات النقل الداعمة  ٢٣٢

غـري   خدمات النقل الداعمـة األخـرى     ٦٧٩٩٠ 
 يف موضع آخراملصنفة 

  األخرىواملعاونةخدمات النقل الداعمة  ٢٣٢

  خدمات النقل األخرى –طاء 

 ال ينطبق ال ينطبق 
   يف موضع آخراملدرجةاخلدمات األخرى غري  –١٢

اخلــــدمات الــــيت تقــــدمها منظمــــات   ٩٥١١٠ 
األعمـــــــال التجاريـــــــة ومنظمـــــــات 

 أصحاب األعمال

 قافيــة والترفيهيــةاخلــدمات الشخصــية والث ٨٩٧
 األخرى

اخلــــدمات الــــيت تقــــدمها املنظمــــات  ٩٥١٢٠ 
 املهنية

 اخلــدمات الشخصــية والثقافيــة والترفيهيــة ٨٩٧
 األخرى

 اخلــدمات الشخصــية والثقافيــة والترفيهيــة ٨٩٧ اخلدمات اليت تقدمها نقابات العمال ٩٥٢٠٠ 
 األخرى

 افيــة والترفيهيــةاخلــدمات الشخصــية والثق ٨٩٧ اخلدمات الدينية ٩٥٩١٠ 
 األخرى

اخلــــدمات الــــيت تقــــدمها املنظمــــات  ٩٥٩٢٠ 
 السياسية

 اخلــدمات الشخصــية والثقافيــة والترفيهيــة ٨٩٧
 األخرى

خدمات تطوير احلياة املدنية وتـدعيم       ٩٥٩٩١ 
 املرافق اتمعية

 اخلــدمات الشخصــية والثقافيــة والترفيهيــة ٨٩٧
 األخرى

 اخلــدمات الشخصــية والثقافيــة والترفيهيــة ٨٩٧ صةخدمات محاية الفئات اخلا ٩٥٩٩٢ 
 األخرى

ــادات     ٩٥٩٩٣  ــدمها احتــ ــيت تقــ ــدمات الــ اخلــ
 الشباب

 اخلــدمات الشخصــية والثقافيــة والترفيهيــة ٨٩٧
 األخرى

ــدمها    ٩٥٩٩٩  ــيت تقــ ــرى الــ ــدمات األخــ اخلــ
 غـري املصـنفة     املنظمات ذات العضوية  

 يف موضع آخر

 ترفيهيــةاخلــدمات الشخصــية والثقافيــة وال ٨٩٧
 األخرى

ل الــيت تعمـل بــالنقود  خـدمات املغاسِـ   ٩٧١١٠ 
 املصرفية

 اخلــدمات الشخصــية والثقافيــة والترفيهيــة ٨٩٧
 األخرى
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ــاف    ٩٧١٢٠  ــف اجلـ ــدمات التنظيـ ــا يف (خـ مبـ

 )ذلك خدمات تنظيف الفرو
 اخلــدمات الشخصــية والثقافيــة والترفيهيــة ٨٩٧

 األخرى
اخلــــــــدمات األخــــــــرى لتنظيــــــــف   ٩٧١٣٠ 

 املنسوجات
 خلــدمات الشخصــية والثقافيــة والترفيهيــةا ٨٩٧

 األخرى
 اخلــدمات الشخصــية والثقافيــة والترفيهيــة ٨٩٧ خدمات املالبس ٩٧١٤٠ 

 األخرى
 اخلــدمات الشخصــية والثقافيــة والترفيهيــة ٨٩٧ خدمات الصباغة والتلوين ٩٧١٥٠ 

 األخرى
 الترفيهيــةاخلــدمات الشخصــية والثقافيــة و ٨٩٧ قنذخدمات حالقة الشعر وال ٩٧٢١٠ 

 األخرى
ــل    ٩٧٢٢٠  ــة وجتمي خــدمات املعاجلــة التجميلي

 أظافر اليدين والقدمني
 اخلــدمات الشخصــية والثقافيــة والترفيهيــة ٨٩٧

 األخرى
 اخلــدمات الشخصــية والثقافيــة والترفيهيــة ٨٩٧ خدمات العناية البدنية ٩٧٢٣٠ 

 األخرى
 خــدمات املعاجلــة التجميليــة األخــرى ٩٧٢٩٠ 

 يف موضع آخرة غري املصنف
 اخلــدمات الشخصــية والثقافيــة والترفيهيــة ٨٩٧

 األخرى
 اخلــدمات الشخصــية والثقافيــة والترفيهيــة ٨٩٧ خدمات املدافن وإحراق اجلثث ٩٧٣١٠ 

 األخرى
 اخلــدمات الشخصــية والثقافيــة والترفيهيــة ٨٩٧ خدمات دفن املوتى ٩٧٣٢٠ 

 األخرى
 خصــية والثقافيــة والترفيهيــةاخلــدمات الش ٨٩٧ خدمات املرافقة ٩٧٩١٠ 

 األخرى
ــة األخــــرى  ٩٧٩٩٠   غــــري اخلــــدمات املختلفــ

 يف موضع آخراملصنفة 
 اخلــدمات الشخصــية والثقافيــة والترفيهيــة ٨٩٧

 األخرى
 اخلــدمات الشخصــية والثقافيــة والترفيهيــة ٨٩٧ اخلدمات املرتلية ٩٨٠٠٠ 

 األخرى
اخلــــدمات الــــيت تقــــدمها منظمــــات   ٩٩٠٠٠ 

 خارج املنطقةوهيئات من 
 السفارات والقنصليات ٢٩٢

 الوحدات والوكاالت العسكرية ٢٩٣  
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  لشركات التابعة األجنبيةلفئات اجداول تناظر التصنيف الدويل  –املرفق الرابع 
 ن املدفوعاتازيوالتصنيف املوسع خلدمات م

 التناظر بني فئات الشركات التابعة األجنبية يف التصنيف الدويل لفئات الشركات التابعة األجنبية، 
املدفوعاتميزانع خلدمات والتصنيف املوس  

تم التناظر بني تصنيفات الصناعة وتصنيفات املنتجات حسـب طبيعتـها           ي – ١
رورة ـــ ج بالض ـنتـ ال ي ) لعة أو خدمـة   ـــ س(ج  ـــ ذا يرجع إىل أن كل منت     ـوه. يةــالتقريب
، الفقـرة  ١٩٩٣ابات القوميـة لعـام      ـــ كر يف نظـام احلس    وكما ذُ . ناعة واحدة ــيف ص 
ها باستخدام أساليب إنتاج خمتلفة ميكن إنتاج السلعة أو اخلدمة نفس” فإنه   ٤ – ٥

لع أو اخلـدمات الـيت      ـي بـني األنشـطة والسـ      د يكـون هنـاك تنـاظر نِـ        حبيث ميكن أالَّ  
؛ وعلـى   اًـلفة متامـ  ـلع مـن صـناعات خمتـ      ـــ واع معينـة مـن الس     ــتج أن ــنوقد ت . تجهاــتن

سبيل املثال ميكن إنتاج السكر مـن قصـب السـكر أو مـن بنجـر السـكر، أو إنتـاج                  
الكهرباء من الفحم أو النفط أو حمطات الطاقة النوويـة أو مـن احملطـات اهليدروليـة                 

ج عمليات إنتاج كثرية منتجات مشـتركة كـاللحم واجللـود           نِتكذلك ت . الكهربائية
 .“اليت خيتلف استخدامها متاماً

 أدنــاه مواءمــة ،٢ –  رابعــاّ– وألــف ،١ –  رابعــاً–ويف اجلــدولني ألــف  – ٢
مـع   ،٣ت التصنيف الدويل لفئات الشركات التابعـة األجنبيـة، التنقـيح            لة لفئا مفص 

ي بني التصنيف الدويل  د هنا إرساء تناظر نِ    وليس مقصوداً . فئات التصنيف املوسع  
ــع  ــاً . والتصــنيف املوس ــرب هــذا عملي ــؤدي إىل   وال مستصــوباًإذ ال يعت ــد ي  حيــث ق

املستويات العليـا، ألن هـذا      وصف غري كاف لفئات التصنيف املوسع، وخاصة يف         
 وميكن تنـاظر    ،ي قد يغفل جماالت هامة من اإلنتاج الثانوي للصناعات        دالتناظر النِِِِ 

غـري املقيمـة املصـنفة وفـق التصـنيف املوسـع مـع        /مدى البيانات عن التجارة املقيمـة     
،  للفئــات اــزأة يف التصــنيف الــدويل البيانــات عــن مــتغريات فــاتس املصــنفة وفقــاً 

ومع هذا فالتناظر بـني أساسـني للتصـنيف قـد           . ، وهو تناظر حمدود أصالً    ٣التنقيح  

 تنفـذها   ل إىل أالَّ  ـطة أميـ  ـمن أنشـ  ـ تلك الـيت تتضـ     اساًـ وأس ،يفيد يف بعض األغراض   
 . شركات متخصصة يف النشاط وليس هلا أنشطة ثانوية تذكرإالِّ
املنتجـــات احملـــددة وجـــدير باملالحظـــة أنـــه يف غـــري تفاصـــيل األنشـــطة و – ٣

 الـدليل  فإن معظـم التوصـيات الـواردة يف          الدليلاملقترحة يف نص الفصل الرابع من       
ينطبق على السلع واخلـدمات وميكـن أخـذها يف االعتبـار لـدى وضـع إطـار معمـم                    

وملا كانت الشـركات التابعـة األجنبيـة للتجـارة          . لإلحصاءات عن العمليات التابعة   
 وخدمات ولكي حتافظ على املواءمة مـع اُألطـر الدوليـة       يف اخلدمات قد تنتج سلعاً    

 فقـد مت التوصـل إىل       ، والطبعـة اخلامسـة    ،١٩٩٣مثل نظام احلسابات القوميـة لعـام        
 مـع التقـابالت     ،٢ –  رابعـاً  –وألف  ، ١ –  رابعاً –اتفاق يف جدويل التناظر ألف      

ركـــزي  والتصـــنيف امل،)األنشـــطة (٣املنشـــورة بـــني التصـــنيف الـــدويل، التنقـــيح  
 ).السلع واخلدمات (٠ – ١للمنتجات، اإلصدار 

 التنـــاظر بـــني التصـــنيف الـــدويل ،١ –  رابعـــاً–ويقـــدم اجلـــدول ألـــف  – ٤
 ٢ –  رابعـاً  –للشركات التابعة األجنبية والتصنيف املوسـع، ويقـدم اجلـدول ألـف             

 مامنـه  بني التصنيف املوسع والتصنيف الدويل للشركات التابعة األجنبية، و         ناظرالت
تتضـــح الصـــالت التقريبيـــة بـــني بعـــض مكونـــات التصـــنيف املوســـع، واألنشـــطة   

 .االقتصادية وسوف يتيح عقد مقارنات بني التصنيف املوسع وإحصاءات فاتس
وينصح احمللِّلون باستخدام هذه التنـاظرات وأي مقارنـات نامجـة باحلـذر              – ٥

 .املالئم
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 اظر بني ــالتن – ١ –اً ـ رابع–اجلدول ألف 
 الشركات التابعة األجنبية فئات تصنيف 

خلدمات ميزان املدفوعاتعوالتصنيف املوس  

 فئاترموز تصنيف 
 الشركات التابعة 

  أ ألجنبيةا

 
 رموز 

 التصنيف الدويل

 عناوين تصنيف 
 /الشركات التابعة األجنبيةفئات 

 التصنيف الدويل

رموز التصنيف 
 خلدمات املوسع

اتميزان املدفوع

 عناوين 
  التصنيف املوسع

 خلدمات ميزان املدفوعات

 

   الزراعة والقنص واحلراجة وصيد األمساك٠٥ و ٠٢ و ٠١ ١
الزراعــة والقــنص وأنشــطة اخلــدمات ذات  ٠١ ١ – ١

 الصلة
  

   زراعة احملاصيل؛ وحدائق السوق والبستنة ٠١١ 
   تربية احليوانات ٠١٢ 
   بية احليواناتزراعة احملاصيل مع تر ٠١٣ 
 ؛اتــــة احليوانـتربيــة وــــيالزراعطة اخلــدمات ــــأنش ٠١٤ 

 ما عدا األنشطة البيطرية
وخـدمات التشـغيل    اخلدمات الزراعية والتعدينية     ٢٨٣

  األخرىاملوقعية
 احليوانات  وصيد الفخاخ   ونصبأنشطة القنص    ٠١٥ 

 الربية مبا يف ذلك أنشطة اخلدمات ذات الصلة
وخـدمات التشـغيل    ت الزراعية والتعدينية    اخلدما ٢٨٣

 املوقعية األخرى

احلراجـــــة وقطـــــع األخشـــــاب وأنشـــــطة  ٠٢ ٢ – ١
 ذات الصلةاخلدمات 

وخـدمات التشـغيل    اخلدمات الزراعية والتعدينية     ٢٨٣
فقـط بالنسـبة للحراجـة وقطـع        ( املوقعية األخرى 

 )األخشاب وأنشطة اخلدمات ذات الصلة
 تربيـــة األمســـاك   ةعمليـــصـــيد األمســـاك و  ٠٥ ٣ – ١

أنشـــطة اخلـــدمات و؛ يةســـمكلزارع ااملـــو
 لة بصيد األمساكصاملت

وخـدمات التشـغيل    اخلدمات الزراعية والتعدينية     ٢٨٣
فقط ألنشطة اخلدمات املتصلة    ( املوقعية األخرى 
 )بصيد األمساك

 ١٢ و   ١١ و   ١٠ ٢
 ١٤ و ١٣و 

   التعدين واحملاجر

 باستخراج الـنفط    ةقلعاملتاخلدمات   أنشطة: ومنها ١١٢ 
 املساحةخدمات عدا ما  ؛والغاز

وخـدمات التشـغيل    اخلدمات الزراعية والتعدينية     ٢٨٣
 املوقعية األخرى

   التصنيع ٣٧ إىل ١٥من  ٣
   الغاز واملياه والكهرباءإمدادات  ٤١ و ٤٠ ٤
 خدمات التشييد ٢٤٩ اإلنشاء ٤٥ ٥
   التجارة واإلصالح٥٢ و ٥١ و ٥٠ ٦
بيع وصيانة وإصالح السيارات والدراجات       ٥٠ ١ – ٦

 وجتارة التجزئة يف وقود السيارات؛البخارية
ــرويج واخلــدمات األخــرى   ٢٦٩ ــةالت  بالتجــارة املتعلق

 )للبيع وجتارة التجزئة فحسب(

     
 

________ 
 .٣، اجلدول للدليلر النص األساسي نظا  أ
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 )تابع(خلدمات ميزان املدفوعات  عالشركات التابعة األجنبية والتصنيف املوسفئات التناظر بني تصنيف  – ١ – رابعاً –اجلدول ألف 

 فئات رموز تصنيف 
 الشركات التابعة 

 أ  األجنبية

 
 رموز 

 التصنيف الدويل

 عناوين تصنيف 
 /الشركات التابعة األجنبيةفئات 

 التصنيف الدويل

رموز التصنيف 
 خلدمات املوسع

ميزان املدفوعات

 عناوين 
  التصنيف املوسع

 خلدمات ميزان املدفوعات

 
 :مالحظات    
ستبعد رمز التصنيف املوسع الصـيانة واإلصـالح        ي    

 مـن التصـنيف     ٥٠٤ وجزء من البند     ٥٠٢البند  (
وبالنســـبة لصـــيانة الســـفن والطـــائرات ). الـــدويل

ــل   ــارات واحملافــ ــوانئ واملطــ ــارات يف املــ : والقطــ
النقــل  خــدمات ،٢١٧ التصــنيف املوســع، الرمــز

: نسـبة لإلصـالح   وبال.  األخـرى  املعاونـة  و ةعماالد
  إصالح السلع،١٦٠ الرمز

 مـا عـدا     ؛ والتجارة بالعمولـة   ؛جتارة اجلملة  ٥١ ٢ – ٦
 السيارات والدراجات البخارية

  بالتجارةاملتعلقةالترويج واخلدمات األخرى  ٢٦٩

 عــــدا الســــيارات   مــــا؛ةجتــــارة التجزئــــ  ٥٢ ٣ – ٦
إصـــالح الســـلع ووالـــدراجات البخاريـــة؛ 

 الشخصية واملنـزلية

 بالتجارة املتعلقةالترويج واخلدمات األخرى  ٢٦٩
 :مالحظات

 ،يستبعد رمز التصنيف املوسع إصـالح السـلع        
ــز التصــنيف املوســع      ــذي يشــمله رم  ،١٦٠ال

 إصالح السلع
 السفر ٢٣٦ الفنادق واملطاعم ٥٥ ٧
 ٦٢ و   ٦١ و   ٦٠ ٨

 ٦٤ و ٦٣و
   التالنقل والتخزين واالتصا

 ٦٢  و   ٦١ و ٦٠ ١ – ٨
 ٦٣ و

   لنقل والتخزينا

 النقل ٢٠٥  والنقل عرب خطوط األنابيب؛النقل الربي ٦٠ ١ – ١ – ٨
  الركاب،النقل بالسكك احلديدية ٢٢٠ النقل بالسكك احلديدية ٦٠١ ١ – ١ – ١ – ٨
  البضائع،النقل بالسكك احلديدية ٢٢١   
 بالركا، النقل الربي ٢٢٤ ذلكغري  –النقل الربي  ٦٠٢ ٢ – ١ – ١ – ٨
  البضائع،النقل الربي ٢٢٥   
الطاقـــة  النقـــل عـــرب خطـــوط األنابيـــب ونقـــل      ٢٣١ النقل عرب خطوط األنابيب ٦٠٣ ٣ – ١ – ١ – ٨

 ئيةالكهربا
 النقل ٢٠٥ النقل املائي ٦١ ٢ – ١ – ٨
  الركاب،النقل البحري ٢٠٧ النقل املائي البحري والساحلي ٦١١ ١ – ٢ – ١ – ٨
  البضائع،النقل البحري ٢٠٨   
  الركابعرب املمرات املائية الداخلية،النقل  ٢٢٨ النقل املائي الداخلي ٦١٢ ٢ – ٢ – ١ – ٨
 البضائع عرب املمرات املائية الداخلية،النقل  ٢٢٩   
 النقل ٢٠٥ النقل اجلوي ٦٢ ٣ – ١ – ٨
  الركاب،النقل اجلوي ٢١١ لالـمجدوالنقل اجلوي  ٦٢١ ١ – ٣ – ١ – ٨
  البضائع،النقل اجلوي ٢١٢   
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 )تابع(خلدمات ميزان املدفوعات  عالشركات التابعة األجنبية والتصنيف املوسفئات التناظر بني تصنيف  – ١ – رابعاً –اجلدول ألف 

 فئات رموز تصنيف 
 الشركات التابعة 

 أ  األجنبية

 
 رموز 

 التصنيف الدويل

 عناوين تصنيف 
 /بيةالشركات التابعة األجنفئات 

 التصنيف الدويل

رموز التصنيف 
 خلدمات املوسع

ميزان املدفوعات

 عناوين 
  التصنيف املوسع

 خلدمات ميزان املدفوعات

 
 الركاب، النقل اجلوي ٢١١ لالـمجدوالنقل اجلوي غري  ٦٢٢ ٢ – ٣ – ١ – ٨
  البضائع،النقل اجلوي ٢١٢   
 الفضائيالنقل  ٢١٨   
ــط ٦٣ ٤ – ١ – ٨ ــة األنشــ ــةة الداعمــ ــطة  واملعاونــ ــل، أنشــ  للنقــ

 وكاالت السفر
  

 النقل ٢٠٥  البضائعمناولة ٦٣٠١ ١ – ٤ – ١ – ٨
 أو أو التخزين يف املخازن واملستودعات ٦٣٠٢ 
  غري ذلك،النقل البحري ٢٠٩ أنشطة دعم النقل األخرى ٦٣٠٣ 
  غري ذلك،النقل اجلوي ٢١٣ رىخأنشطة وكاالت النقل األ ٦٣٠٩ 
  غري ذلك،النقل بالسكك احلديدية ٢٢٢   
  غري ذلك،النقل الربي ٢٢٦   
 غري ذلكعرب املمرات املائية الداخلية، النقل  ٢٣٠   
  األخرىواملعاونةالداعمة النقل خدمات  ٢٣٢   
 أو أو   
  غري ذلك،النقل البحري ٢٠٩   
  غري ذلك،النقل اجلوي ٢١٣   
  غري ذلك،خرىاألنقل ال لوسائ ٢١٧   
 الرحالت؛ وأنشـطة    ومنظميأنشطة وكاالت السفر     ٦٣٠٤ ٢ – ٤ – ١ – ٨

فة يف موضع آخرمساعدة السياح غري املصن 
 السفر ٢٣٦

 التخدمات االتصا ٢٤٥ الربيد واالتصاالت ٦٤ ٢ – ٨
 السعاةوالربيد خدمات  ٢٤٦ أنشطة الربيد والسعاة ٦٤١ ١ – ٢ – ٨
 خدمات االتصاالت ٢٤٧ االتصاالت ٦٤٢ ٢ – ٢ – ٨
   الوساطة املالية ٦٧ و٦٦ و٦٥ ٩
 وصـناديق  التـأمني    مـا عـدا    ؛الوساطة املالية  ٦٥ ١ – ٩

 املعاشات التقاعدية
 اخلدمات املالية ٢٦٠

 ؛ةــــــات التقاعديــــناديق املعاشــــأمني وصــــالت ٦٦ ٢ – ٩
 عدا الضمان االجتماعي اإللزاميما 

 خدمات التأمني ٢٥٣

 إعادة التأمني ٢٥٧   
 التأمني على احلياة ومتويل املعاشات التقاعدية ٢٥٤ التأمني على احلياة ٦٦٠١ ١ – ٢ – ٩
 التأمني على احلياة ومتويل املعاشات التقاعدية ٢٥٤ صناديق املعاشات التقاعدية ٦٦٠٢ ٢ – ٢ – ٩
 التأمني على البضائع ٢٥٥ التأمني على غري احلياة ٦٦٠٣ ٣ – ٢ – ٩
 تأمينات مباشرة أخرى ٢٥٦   
 إعادة التأمني ٢٥٧   

 



١٧٦ 

 )تابع(خلدمات ميزان املدفوعات  عالشركات التابعة األجنبية والتصنيف املوسفئات التناظر بني تصنيف  – ١ – رابعاً –اجلدول ألف 

 فئات رموز تصنيف 
 الشركات التابعة 

 أ  األجنبية

 
 رموز 

 التصنيف الدويل

 عناوين تصنيف 
 /الشركات التابعة األجنبيةئات ف

 التصنيف الدويل

رموز التصنيف 
 خلدمات املوسع

ميزان املدفوعات

 عناوين 
  التصنيف املوسع

 خلدمات ميزان املدفوعات

 
    للوساطة املاليةاملعاونةاألنشطة  ٦٧ ٣ – ٩
 التـأمني   مـا عـدا    ؛ للوسـاطة املاليـة    املعاونـة األنشطة   ٦٧١ ١ – ٣ – ٩

  التقاعدية املعاشاتوصناديق
 اخلدمات املالية ٢٦٠

ــطة  ٦٧٢ ٢ – ٣ – ٩ ــةاألنشـ ــات  املعاونـ ــناديق املعاشـ ــأمني وصـ   للتـ
 التقاعدية

 خدمات التأمني ٢٥٣

 أو أو   
  خدمات معاونة،التأمنيخدمات  ٢٥٨   
ــة   ٢٨٤ األنشطة العقارية ٧٠ ١٠ ــدمات املتنوعــــ ــال ااخلــــ ــال يف جمــــ ألعمــــ

خـــــدمات  –قنيـــــة التو واخلـــــدمات املهنيـــــة
 األعمال األخرى

٧١ ١١       وتـأجري   ؛هاليتأجري اآلالت واملعـدات دون مشـغ 
 السلع الشخصية واملنـزلية

 خدمات التأجري التشغيلي ٢٧٢

 يةبوسادمات احلاخل ٢٦٣ أنشطة احلواسيب وما يتصل ا ٧٢ ١٢
 البحث والتطوير ٢٧٩ البحث والتطوير ٧٣ ١٣
   ة األخرىأنشطة األعمال التجاري ٧٤ ١٤
ــبية  ٧٤١ ١ – ١٤ ــة واحملاسـ ــطة القانونيـ ــطة ؛األنشـ  وأنشـ

ــ ــابات؛  مســ ــة احلســ ــدفاتر ومراجعــ ك الــ
 ؛ وحبوث السـوق   ؛واالستشارات الضريبية 

 واستشــارات ؛واســتطالعات الــرأي العــام 
 األعمال واإلدارة، واحليازات

  

 اخلدمات القانونية ٢٧٥ األنشطة القانونية ٧٤١١ ١ – ١ – ١٤
ــأنشـــــطة احملاســـــبة و ٧٤١٢ ٢ – ١ – ١٤ ــة مســـ ك الـــــدفاتر ومراجعـــ

 االستشارات الضريبيةواحلسابات؛ 
ة ومراجعـة احلسـابات ومسـك       يدمات احملاسـب  اخل ٢٧٦

 الضريبيةالدفاتر واالستشارات 
اإلعالن وحبوث السوق واستطالعات الـرأي       ٢٧٨ حبوث السوق واستطالعات الرأي العام ٧٤١٣ ٣ – ١ – ١٤

 العام
واإلدارة ألعمـــــــال ل يةستشـــــــارالااخلـــــــدمات  ٢٧٧  واإلدارةألعمالل يةنشطة االستشاراأل ٧٤١٤ ٤ – ١ – ١٤

 العالقات العامةو
األنشطة املعمارية واهلندسية واالستشارات التقنية      ٧٤٢ ٢ – ١٤

 املتصلة ا
اخلــــدمات املعماريــــة واهلندســــية وغريهــــا مــــن   ٢٨٠

 اخلدمات التقنية
 إلعالن وحبوث السوق واستطالعات الرأي العاما ٢٧٨ اإلعالن ٧٤٣ ٣ – ١٤
فة يف موضـع   غـري املصـن   التجاريـة   أنشطة األعمـال     ٧٤٩ ٤ – ١٤

 آخر
ــة   ٢٨٤ ــدمات املتنوعــــ ــال ااخلــــ ــال يف جمــــ ألعمــــ

خـــــدمات  – التقنيـــــةو واخلـــــدمات املهنيـــــة
 األعمال األخرى

اخلدمات الشخصية والثقافية والترفيهية األخرى ٢٨٩ التعليم ٨٠ ١٥
اخلدمات الشخصية والثقافية والترفيهية األخرى ٢٨٩  واالجتماعيالصحة والعمل ٨٥ ١٦

 



١٧٧ 

 )تابع(خلدمات ميزان املدفوعات  عالشركات التابعة األجنبية والتصنيف املوسفئات التناظر بني تصنيف  – ١ – رابعاً –اجلدول ألف 

 فئات رموز تصنيف 
 الشركات التابعة 

 أ  األجنبية

 
 رموز 

 صنيف الدويلالت

 عناوين تصنيف 
 /الشركات التابعة األجنبيةفئات 

 التصنيف الدويل

رموز التصنيف 
 خلدمات املوسع

ميزان املدفوعات

 عناوين 
  التصنيف املوسع

 خلدمات ميزان املدفوعات

 
 النفايــات واملرافــق  وتصــريفالصــرف الصــحي   ٩٠ ١٧

 الصحية واألنشطة املماثلة
واخلــدمات ألعمــال يف جمــال اة اخلــدمات املتنوعــ ٢٨٤

  خــدمات األعمــال األخــرى  –التقنيــة و املهنيــة
 )للصرف الصحي وتصريف النفايات(

ألنشـطة املرافـق    (معاجلة النفايات وإزالة التلـوث       ٢٨٢   
 )الصحية وما شاكلها

٩١ ١٨      فة يف موضـع    أنشطة عضوية املنظمات غري املصـن
 آخر

األخرى لترفيهيةاخلدمات الشخصية والثقافية وا ٢٨٩

   األنشطة الترفيهية والثقافية والرياضية ٩٢ ١٩
 والتلفزيــون واألنشــطة والراديــوالصــور املتحركــة  ٩٢١ ١ – ١٩

 الترفيهية األخرى
  

  ايتعلقاخلدمات السمعية البصرية وما  ٢٨٨ أشرطة الفيديو و توزيع الصور املتحركة إنتاج و ٩٢١١ ١ – ١ – ١٩
   صور املتحركةعرض ال ٩٢١٢ 
 ا يتعلقاخلدمات السمعية البصرية وما  ٢٨٨ أنشطة الراديو والتلفزيون ٩٢١٣ ٢ – ١ – ١٩
األخرى اخلدمات الشخصية والثقافية والترفيهية ٢٨٩ أنشطة الفنون املسرحية واملوسيقية وغريها ٩٢١٤ ٣ – ١ – ١٩
 ٩٢١٩       ضـع  فة يف مو  األنشطة الترفيهية األخرى غـري املصـن

 آخر
  

 املعلوماتخدمات  ٢٦٤ أنشطة وكاالت األنباء ٩٢٢ ٢ – ١٩
 األنشطة الثقافيةواملكتبات واحملفوظات واملتاحف  ٩٢٣ ٣ – ١٩

 األخرى
األخرى اخلدمات الشخصية والثقافية والترفيهية ٢٨٩

األخرى الثقافية والترفيهيةاخلدمات الشخصية و ٢٨٩  من األنشطة الترفيهيةوغريهااألنشطة الرياضية  ٩٢٤ ٤ – ١٩
األخرى اخلدمات الشخصية والثقافية والترفيهية ٢٨٩ دمات األخرىأنشطة اخل ٩٣ ٢٠

 
اإلدارة )  أ : (دت من تصنيف الشـركات التابعـة األجنبيـة حيـث ال صـلة هلـا باالسـتثمار األجـنيب املباشـر وال بإحصـاءات فـاتس           بِعالفئات التالية من التصنيف الدويل است      :مالحظة

املنظمات واهليئات من خارج املنطقـة  )  ج (؛ )٩٥الفرع  (سر املعيشية اخلاصة اليت يعمل ا أشخاص        اُأل) ب(؛  )٧٥التصنيف الدويل الفرع    (العامة والدفاع؛ الضمان االجتماعي اإللزامي      
 .وفيما عدا ذلك فجميع فئات التصنيف الدويل مدرجة). ٩٩الفرع (

 . الرمز املدرج يف التصنيف املوسعمناظر لذلك أكثر من نشاط اقتصادي وجود تشري إىل )(العالمة النجمية 



١٧٨ 

 اظر بني ــالتن – ٢ – اًـ رابع–اجلدول ألف 
 التصنيف املوسع خلدمات ميزان املدفوعات 

 الشركات التابعة األجنبيةفئات وتصنيف 
رموز التصنيف 

 خلدمات املوسع
ميزان املدفوعات

 عناوين 
  التصنيف املوسع

 خلدمات ميزان املدفوعات

 فئات رموز تصنيف 
 الشركات التابعة 

  ب األجنبية

 
 رموز 

التصنيف الدويل

 عناوين تصنيف 
 /الشركات التابعة األجنبيةفئات 

 التصنيف الدويل

 
 النقل عرب خطوط األنابيبوالنقل الربي؛  ٦٠ ١ – ١ – ٨ النقل ٢٠٥
 النقل املائي ٦١ ٢ – ١ – ٨ النقل ٢٠٥
 النقل اجلوي ٦٢ ٣ – ١ – ٨ النقل ٢٠٥
 مناولة البضائع ٦٣٠١ ١ – ٤ – ١ – ٨ النقل ٢٠٥
 التخزين يف املخازن واملستودعات ٦٣٠٢  أو أو

 األخرى لنقلاأنشطة دعم  ٦٣٠٣   غري ذلك،النقل البحري ٢٠٩
 أنشطة وكاالت النقل األخرى ٦٣٠٩   غري ذلك،النقل اجلوي ٢١٣
     غري ذلك،النقل بالسكك احلديدية ٢٢٢
     غري ذلك،النقل الربي ٢٢٦
    غري ذلكعرب املمرات املائية الداخلية، النقل  ٢٣٠
     األخرىواملعاونةالداعمة النقل خدمات  ٢٣٢
    أو أو

     غري ذلك،النقل البحري ٢٠٩
     غري ذلك،النقل اجلوي ٢١٣
     غري ذلك، النقل األخرىلوسائ ٢١٧
 النقل املائي البحري والساحلي ٦١١ ١ – ٢ – ١ – ٨  الركاب،النقل البحري ٢٠٧
     البضائع،النقل البحري ٢٠٨
 ولالـمجدالنقل اجلوي  ٦٢١ ١ – ٣ – ١ – ٨  الركاب،النقل اجلوي ٢١١
     البضائع،النقل اجلوي ٢١٢
 ولالـمجدنقل اجلوي غري ال ٦٢٢ ٢ – ٣ – ١ – ٨  الركاب،النقل اجلوي ٢١١
     البضائع،النقل اجلوي ٢١٢
    ئيالنقل الفضا ٢١٨
 النقل بالسكك احلديدية ٦٠١ ١ – ١ – ١ – ٨  الركاب،النقل بالسكك احلديدية ٢٢٠
     البضائع،النقل بالسكك احلديدية ٢٢١
  غري ذلك–النقل الربي  ٦٠٢ ٢ – ١ – ١ – ٨ الركاب، النقل الربي ٢٢٤
    البضائع، النقل الربي ٢٢٥
 النقل املائي الداخلي ٦١٢ ٢ – ٢ – ١ – ٨  الركاب،عرب املمرات املائية الداخليةالنقل  ٢٢٨
     البضائع،عرب املمرات املائية الداخليةالنقل  ٢٢٩
 ابيبالنقل عرب خطوط األن ٦٠٣ ٣ – ١ – ١ – ٨ ئيةالكهرباالطاقة  ونقل النقل عرب خطوط األنابيب ٢٣١

 
________ 

 .٣، اجلدول للدليلنظر النص األساسي ا  ب
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 )تابع (الشركات التابعة األجنبيةفئات التناظر بني التصنيف املوسع خلدمات ميزان املدفوعات وتصنيف  – ٢ –  رابعاً–اجلدول ألف 

رموز التصنيف 
 خلدمات املوسع

ميزان املدفوعات

 عناوين 
  التصنيف املوسع

 خلدمات ميزان املدفوعات

 فئات رموز تصنيف 
  الشركات التابعة

 ب األجنبية

 
 رموز 

التصنيف الدويل

 عناوين تصنيف 
 /الشركات التابعة األجنبيةفئات 

 التصنيف الدويل

 
 الفنادق واملطاعم ٥٥ ٧ السفر ٢٣٦
أنشـطة  و الرحالت؛   ومنظميالسفر  أنشطة وكاالت    ٦٣٠٤ ٢ – ٤ – ١ – ٨ السفر ٢٣٦

فة يف موضع آخرمساعدة السياح غري املصن 
 الربيد واالتصاالت ٦٤ ٢ – ٨ التتصاخدمات اال ٢٤٥
 أنشطة الربيد والسعاة ٦٤١ ١ – ٢ – ٨ خدمات الربيد والسعاة ٢٤٦
 االتصاالت ٦٤٢ ٢ – ٢ – ٨ خدمات االتصاالت ٢٤٧
 اإلنشاء ٤٥ ٥ التشييدخدمات  ٢٤٩
 عـدا   ،ماالتأمني وصناديق املعاشات التقاعديـة     ٦٦ ٢ – ٩ خدمات التأمني ٢٥٣

 اعي اإللزاميالضمان االجتم
ــطة  ٦٧٢ ٢ – ٣ – ٩ خدمات التأمني ٢٥٣ ــةاألنشـ ــات   املعاونـ ــناديق املعاشـ ــأمني وصـ  للتـ

 التقاعدية
    أو أو

     خدمات معاونة،التأمنيخدمات  ٢٥٨
 التأمني على احلياة ٦٦٠١ ١ – ٢ – ٩ التأمني على احلياة ومتويل املعاشات التقاعدية ٢٥٤
 صناديق املعاشات التقاعدية ٦٦٠٢ ٢ – ٢ – ٩ متويل املعاشات التقاعديةالتأمني على احلياة و ٢٥٤
 التأمني على غري احلياة ٦٦٠٣ ٣ – ٢ – ٩ التأمني على البضائع ٢٥٥
    تأمينات مباشرة أخرى ٢٥٦
    إعادة التأمني ٢٥٧
 وصـناديق  التـأمني    مـا عـدا    ؛الوساطة املاليـة   ٦٥ ١ – ٩ اخلدمات املالية ٢٦٠

 ات التقاعديةاملعاش
 التــأمني مــا عــدا للوســاطة املاليــة املعاونــةاألنشــطة  ٦٧١ ١ – ٣ – ٩ اخلدمات املالية ٢٦٠

  التقاعديةوصناديق املعاشات
 أنشطة احلواسيب وما يتصل ا ٧٢ ١٢ يةبوسادمات احلاخل ٢٦٣
 أنشطة وكاالت األنباء ٩٢٢ ٢ – ١٩ املعلوماتخدمات  ٢٦٤
للبيــع (  بالتجــارةاملتعلقــة األخــرى التــرويج واخلــدمات ٢٦٩

 )وجتارة التجزئة فحسب
 :مالحظات

البنـد  (ستبعد رمز التصنيف املوسـع الصـيانة واإلصـالح          ي
ــد   ٥٠٢ ــن البن ــدويل  ٥٠٤ وجــزء م ــن التصــنيف ال ).  م

ــائرات والقطـــارات يف      ــيانة الســـفن والطـ ــبة لصـ وبالنسـ
ــوانئ واملطــارات واحملافــل    التصــنيف املوســع، الرمــز  : امل

ــدمات ،٢١٧ ــل  خـ ــاالدالنقـ ــرى  وةعمـ ــة األخـ . املعاونـ
  إصالح السلع،١٦٠ الرمز: وبالنسبة لإلصالح

ــيارات    ٥٠ ١ – ٦ ــالح الســــ ــيانة وإصــــ ــع وصــــ بيــــ
ــة يف    ــة؛ جتــارة التجزئ ــدراجات البخاري وال

 وقود السيارات

 مـا عـدا     ؛ والتجارة بالعمولـة   ،جتارة اجلملة  ٥١ ٢ – ٦  بالتجارةاملتعلقةالترويج واخلدمات األخرى  ٢٦٩
 السيارات والدراجات البخارية

 



١٨٠ 

 )تابع (الشركات التابعة األجنبيةفئات التناظر بني التصنيف املوسع خلدمات ميزان املدفوعات وتصنيف  – ٢ –  رابعاً–اجلدول ألف 

رموز التصنيف 
 خلدمات املوسع

ميزان املدفوعات

 عناوين 
  التصنيف املوسع

 خلدمات ميزان املدفوعات

 فئات رموز تصنيف 
 الشركات التابعة 

 ب األجنبية

 
 رموز 

التصنيف الدويل

 عناوين تصنيف 
 /الشركات التابعة األجنبيةفئات 

 التصنيف الدويل

 
  بالتجارةاملتعلقةالترويج واخلدمات األخرى  ٢٦٩

 :مالحظات
 ،يســـتبعد رمـــز التصـــنيف املوســـع إصـــالح الســـلع

 إصـالح   ،١٦٠الذي يشمله رمز التصنيف املوسع      
 السلع

 عــــدا الســــيارات   مــــا؛جتــــارة التجزئــــة  ٥٢ ٣ – ٦
إصـــالح الســـلع ووالـــدراجات البخاريـــة؛ 

 الشخصية واملنـزلية

 ؛ليهاتـــأجري اآلالت واملعـــدات دون مشـــغ ٧١ ١١ خدمات التأجري التشغيلي ٢٧٢
 وتأجري السلع الشخصية واملنـزلية

 ة القانونيةاألنشط ٧٤١١ ١ – ١ – ١٤ اخلدمات القانونية ٢٧٥
ة ومراجعة احلسابات ومسك الـدفاتر      يدمات احملاسب اخل ٢٧٦

 الضريبيةواالستشارات 
ــبة و ٧٤١٢ ٢ – ١ – ١٤ ــة مســـــأنشـــــطة احملاســـ ك الـــــدفاتر ومراجعـــ

 االستشارات الضريبيةواحلسابات؛ 
العالقـــات واإلدارة وألعمـــال ل يةستشـــارالااخلـــدمات  ٢٧٧

 العامة
 شارية لألعمال واإلدارةاألنشطة االست ٧٤١٤ ٤ – ١ – ١٤

 حبوث السوق واستطالعات الرأي العام ٧٤١٣ ٣ – ١ – ١٤ اإلعالن وحبوث السوق واستطالعات الرأي العام ٢٧٨
 اإلعالن ٧٤٣ ٣ – ١٤ اإلعالن وحبوث السوق واستطالعات الرأي العام ٢٧٨
 البحث والتطوير ٧٣ ١٣ البحث والتطوير ٢٧٩
ــةاخلــدمات  ٢٨٠ هلندســية وغريهــا مــن اخلــدمات    وااملعماري

 التقنية
األنشطة املعمارية واهلندسية واالستشـارات التقنيـة        ٧٤٢ ٢ – ١٤

 املتصلة ا
وخـــدمات التشـــغيل   اخلـــدمات الزراعيـــة والتعدينيـــة     ٢٨٣

 املوقعية األخرى
 ؛ة احليوانــاتـة وتربيــيــــالزراعات ــــــطة اخلدمـــأنشـ ٠١٤ 

 ما عدا األنشطة البيطرية
وخـــدمات التشـــغيل   خلـــدمات الزراعيـــة والتعدينيـــة    ا ٢٨٣

 املوقعية األخرى
أنشـــــطة القـــــنص ونصـــــب الفخـــــاخ وصـــــيد  ٠١٥ 

احليوانات الربية مبـا يف ذلـك أنشـطة اخلـدمات           
 ذات الصلة

وخـــدمات التشـــغيل   اخلـــدمات الزراعيـــة والتعدينيـــة     ٢٨٣
فقـــط بالنســـبة للحراجـــة وقطـــع     (املوقعيـــة األخـــرى 

 )ت ذات الصلةاألخشاب وأنشطة اخلدما

احلراجـــــة وقطـــــع األخشـــــاب وأنشـــــطة  ٠٢ ٢ – ١
 ذات الصلةاخلدمات 

وخـــدمات التشـــغيل   اخلـــدمات الزراعيـــة والتعدينيـــة     ٢٨٣
فقط ألنشطة اخلدمات املتصلة بصيد     ( املوقعية األخرى 

 )األمساك

 تربيـــة األمســــاك  ةصـــيد األمســـاك وعمليــــ   ٠٥ ٣ – ١
ــدمات و؛ يةســـمكلزارع ااملـــو أنشـــطة اخلـ
 ة بصيد األمساكلصاملت

وخـــدمات التشـــغيل   اخلـــدمات الزراعيـــة والتعدينيـــة     ٢٨٣
 املوقعية األخرى

 باسـتخراج الـنفط   ةقـ لعاملتاخلدمات   أنشطة: ومنها ١١٢ 
 املساحةخدمات عدا ما والغاز 

اخلدمات املتنوعـة يف جمـال األعمـال واخلـدمات املهنيـة         ٢٨٤
  خدمات األعمال األخرى–والتقنية 

 شطة العقاريةاألن ٧٠ ١٠

اخلدمات املتنوعـة يف جمـال األعمـال واخلـدمات املهنيـة         ٢٨٤
  خدمات األعمال األخرى –والتقنية 

فة يف موضــع غــري املصــنالتجاريــة أنشــطة األعمــال  ٧٤٩ ٤ – ١٤
 آخر

     
 



١٨١ 

 )تابع (الشركات التابعة األجنبيةات فئالتناظر بني التصنيف املوسع خلدمات ميزان املدفوعات وتصنيف  – ٢ –  رابعاً–اجلدول ألف 

رموز التصنيف 
 خلدمات املوسع

ميزان املدفوعات

 عناوين 
  التصنيف املوسع

 خلدمات ميزان املدفوعات

 فئات رموز تصنيف 
 الشركات التابعة 

 ب األجنبية

 
 رموز 

التصنيف الدويل

 عناوين تصنيف 
 /الشركات التابعة األجنبيةفئات 

 التصنيف الدويل

 
 واخلـدمات املهنيـة  ألعمـال  يف جمـال ا اخلدمات املتنوعـة     ٢٨٤

للصـــرف   ( خـــدمات األعمـــال األخـــرى  –التقنيـــة و
 )الصحي وتصريف النفايات

الصــــرف الصــــحي وتصــــريف النفايــــات  ٩٠ ١٧
 ملرافق الصحية واألنشطة املماثلةوا

ــوث    ٢٨٢ ــة التلـ ــات وإزالـ ــة النفايـ ــق  (معاجلـ ــطة املرافـ ألنشـ
 )االصحية وما شاكله

   

 إنتاج وتوزيع الصور املتحركة وأشرطة الفيديو ٩٢١١ ١ – ١ – ١٩  ايتعلقاخلدمات السمعية البصرية وما  ٢٨٨
 املتحركةالصور عرض  ٩٢١٢   

  والتلفزيونالراديوأنشطة  ٩٢١٣ ٢ – ١ – ١٩  ايتعلقاخلدمات السمعية البصرية وما  ٢٨٨
 التعليم ٨٠ ١٥ األخرى لترفيهيةاخلدمات الشخصية والثقافية وا ٢٨٩

 الصحة والعمل االجتماعي ٨٥ ١٦  
  ٩١ ١٨         فة يف  أنشطة عضـوية املنظمـات غـري املصـن

 موضع آخر
 أنشطة الفنون املسرحية واملوسيقية وغريها ٩٢١٤ ٣ – ١ – ١٩  
   ٩٢١٩       فة يف موضـع    األنشطة الترفيهية األخرى غـري املصـن

 آخر
ت واحملفوظات واملتاحف واألنشطة الثقافيـة      املكتبا ٩٢٣ ٣ – ١٩  

 األخرى
 األنشطة الرياضية وغريها من األنشطة الترفيهية ٩٢٤ ٤ – ١٩  
 أنشطة اخلدمات األخرى ٩٣ ٢٠  

 
 .عيف التصنيف املوساملدرج إىل وجود أكثر من نشاط اقتصادي مناظر لذلك الرمز تشري  )(العالمة النجمية 

 



١٨٢ 

  ،١ –  رابعاً–دويل التناظر ألف مالحظات توضيحية جل
 ٢ –  رابعاً–و ألف 

ــة يف     ــاالت احلديـ ــيح احلـ ــة إىل توضـ ــيحية التاليـ ــات التوضـ ــي املالحظـ ترمـ
 .التناظر

 أنشطة خدمات الزراعة والقنص وما يتصل ا: ٠١القسم 
 .أنشطة اخلدمات فقط املتعلقة بالتناظر

ق بأنشـطة   فيما يتعلـ ،٠١٥ وجزء من ،٠١٤القسم  : املشموالت 
 .اخلدمات

ــتبعدات  ــام : املســ  وجــــزء مــــن ،٠١٣ و ،٠١٢ و ،٠١١األقســ
 .تتعلق باخلدمات بل تعترب إنتاج سلع  ال،٠١٥

 أنشطة خدمات احلراجة وقطع األخشاب وما يتصل ا: ٠٢القسم 
ر، ويعتـرب اجلـزء اآلخـر       جزء أنشطة اخلدمات هو فقط الذي له صلة بالتناظ        

 .إنتاج سلع
ــ :مالحظة ــدويل، التنقــيح   ال متيي  ألنشــطة ،٣ز يف التصــنيف الصــناعي ال

 .اخلدمات

 تربيـة األمسـاك واملـزارع       وعمليـة أنشطة خدمات صـيد األمسـاك       : ٠٥القسم  
 أنشطة اخلدمات املتعلقة بصيد األمساكوالسمكية؛ 

ر، ويعتـرب اجلـزء اآلخـر إنتـاج       جزء أنشطة اخلدمات هو فقط املتعلق بالتنـاظ       
 .سلع

ــز  :مالحظة ــدويل، التنقــيح   ال متيي  ألنشــطة ،٣يف التصــنيف الصــناعي ال
 .اخلدمات

 التعدين واحملاجر: ١٤ + ١٣ + ١٢ + ١١ + ١٠األقسام 
 .اخلدمات: ١١٢ بالنسبة للفرع تعترب إنتاج سلع إالَّ

أنشـطة اخلـدمات املتعلقـة باسـتخراج        : ١١٢الفـرع   : املشموالت 
 .النفط والغاز

 ١٣ و   ١٢ و   ١١٢عـدا    ، مـا  ١١ و   ١٠مني  ـالقس: تبعداتــاملس 
 . ال تتعلق باخلدمات ولكن تعترب إنتاج سلع١٤و 

 التصنيع: ٣٧ إىل ١٥األقسام من 
 .تعترب إنتاج سلع

 وجتـارة بيع وصيانة وإصالح السـيارات والـدراجات البخاريـة؛          : ٥٠القسم  
 وقود السياراتيف التجزئة 

ف املوسـع   التجزئـة هـو فقـط املسـجل يف التصـني        وجتارةاجلزء اخلاص بالبيع    
 .“ بالتجارةاملتصلةالترويج واخلدمات األخرى : ٢٦٩”باعتباره 

 :“الصيانة واإلصالح”بالنسبة للجزء اآلخر 
صيانة السفن والطائرات والقطارات يف املـوانئ واملطـارات         : ٥٠٢الفرع  ”

لنقـل   ا خـدمات : ٢١٧” مسـجل يف التصـنيف املوسـع باعتبـاره           “واملخافل
 .“خرى األواملعاونة الداعمة 
ال يعترب خدمــات وهو مسجل يف “ اإلصالحات: ٥٠٤الفــرع ”جزء من 

إصالح السلع: ١٦٠”ع باعتباره التصنيف املوس“. 

 عـــدا الســـيارات والـــدراجات البخاريـــة؛ ؛ مـــاجتـــارة التجزئـــة: ٥٢القســـم 
 إصالح السلع الشخصية واملنـزليةو

يف التصـنيف   مسـجل  “إصـالح السـلع الشخصـية واملنــزلية    : ٥٢٦”الفرع  
 .“إصالح السلع: ١٦٠”املوسع على أنه 

: ٦١النقل الربي؛ النقل عرب خطـوط األنابيـب؛         : ٦٠ (٦٣ إىل   ٦٠األقسام  
 واملعاونـــةاألنشـــطة الداعمـــة : ٦٣النقـــل اجلـــوي؛ : ٦٢النقـــل املـــائي؛ 

 )للنقل؛ أنشطة وكاالت السفر
والفـروع  . “ النقـل   خـدمات  :٢٠٥”وان اجلـامع    ـــ ام العن ــتناظر هذه األقس  

أو الفروع الثانوية هلذه األقسام وردت تفاصيلها لتغطية أكثـر البنـود جتزئـة               
 .يف خدمات النقل

 النقل اجلوي: ٦٢القسم 
وال مييــز التصــنيف الصــناعي . الـــمجدولالنقــل اجلــوي غــري : ٦٢٢الفــرع 

والنقــل ) ٢١٠: التصــنيف املوســع( بــني النقــل اجلــوي ،٣الــدويل، التنقــيح 
 ).٢١٨: التصنيف املوسع (ئيالفضا

  للنقل؛ أنشطة وكاالت السفرواملعاونةاألنشطة الداعمة : ٦٣القسم 
والفـروع  . “ النقـل   خـدمات  :٢٠٥”ام العنـوان اجلـامع      ـــاظر هذه األقس  ـتن

أو الفروع الثانوية هلذه األقسام وردت تفاصيلها لتغطية أكثـر البنـود جتزئـة               
 .يف خدمات النقل

 تنـــــاظر يف ٦٣٠٩ و ،٦٣٠٣ و ،٦٣٠٢ و ،٦٣٠١ والفـــــروع الثانويـــــة
 النقـل   ل لكل وسـائ   “ وغريها واملعاونةاخلدمات الداعمة   ”التصنيف املوسع   

)٢٣٢ + ٢٣٠ + ٢٢٦ + ٢٢٢ + ٢١٣ + ٢٠٩.( 
ــانوي  ” ــرع الث ــرحالت؛ ومنظمــيأنشــطة وكــاالت الســفر   : ٦٣٠٤الف  ال
التصـنيف   ينـاظر يف     “فة يف موضع آخـر    أنشطة مساعدة السياح غري املصن    و

 .“السفر: ٢٣٦”املوسع 

 اإلدارة العامة والدفاع؛ الضمان االجتماعي اإللزامي: ٧٥القسم 
 .هذا القسم ال ينطبق على إحصاءات فاتس



١٨٣ 

 واملرافـق الصـحية     ؛أنشطة الصرف الصحي وتصـريف النفايـات      : ٩٠القسم  
 واألنشطة املماثلة

ــيح      :مالحظة ــيس يف التصــنيف الصــناعي الــدويل، التنق  متييــز بــني  ،٣ل
: التصـنيف املوسـع    (“الصرف الصـحي وتصـريف النفايـات      ”

 –األعمـال املهنيـة والتقنيـة    جمـال  اخلدمات املتنوعـة يف    : ٢٨٤
ملرافـق الصـحية واألنشـطة      ا”و  ) “خدمات األعمـال األخـرى    

ــة ــع  (“املماثلـ ــنيف املوسـ ــال  : ٢٨٢”: التصـ ــدمات األعمـ خـ
 .)“ معاجلة النفايات وإزالة التلوث–األخرى 

 األسر املعيشية اخلاصة مع مستخدمني ا: ٩٥القسم 
 .هذا القسم غري وارد يف إحصاءات فاتس

 املنظمات واهليئات خارج الوالية القضائية: ٩٩القسم 
 .هذا القسم غري وارد يف إحصاءات فاتس

 :األقسام األخرى
 .مل تظهر مشاكل هامة يف الربط بني املسميات



١٨٤ 

  من االتفاق العام بشأن التجارة يف اخلدماتمقتطفات –املرفق اخلامس 
نستنسخ هنا الديباجة واجلزء األول من نص االتفـاق العـام بشـأن التجـارة يف                

 ، الذي حيدد نطاق االتفاق فيما يتعلق بالتجارة يف اخلدمات أ اخلدمات

 االتفاقية العامة للتجارة 
 يف اخلدمات

 ،إن األعضاء
ارة يف اخلـدمات مـن أجـل منـو االقتصـاد العـاملي             باألمهية املتزايـدة للتجـ     إذ تقر 
 وتنميته؛

 يف إنشاء إطار متعدد األطـراف مـن املبـادئ والقواعـد للتجـارة يف                وإذ ترغب 
اخلدمات دف توسيع هذه التجارة يف ظـروف مـن الشـفافية والتحريـر التـدرجيي                

ة كوســيلة مــن وســائل تعزيــز النمــو االقتصــادي جلميــع الشــركاء التجــاريني وتنميــ  
 البلدان النامية؛

 مـن خـالل      يف رفع مستويات حترير التجارة يف اخلـدمات تـدرجيياً          ورغبة منها 
 اهلادفــة إىل تعزيــز مصــاحل   ،جــوالت متتابعــة مــن املفاوضــات متعــددة األطــراف     

 وإىل ضـمان تـوازن شـامل بـني          ، على أسـاس مـن الفائـدة املتبادلـة         املشاركني مجيعاً 
  أهداف السياسات الوطنية؛احلقوق وااللتزامات، مع مراعاة

 القوانني اخلاصة بتوريد اخلدمات ووضع أنظمـة        ن حبق األعضاء يف س    وإذ تقر 
جديدة بشأا ضمن أراضي األعضاء لتحقيق أهداف السياسات الوطنية، وإذ تقـر         

 للتبــاين القــائم يف حباجــة البلــدان الناميــة بوجــه خــاص إىل ممارســة هــذا احلــق نظــراً 
 بط التنظيمية للخدمات بني خمتلف البلدان؛درجة تطور الضوا

 يف تسهيل زيادة مشاركة البلدان الناميـة يف التجـارة يف اخلـدمات              ورغبة منها 
وتوسيع صادراا من اخلدمات من خـالل تعزيـز قـدراا يف جمـال اخلـدمات احملليـة          

 وكفاءا وتنافسها يف مجلة أمور أخرى؛
ت الكـبرية الـيت تواجههـا البلـدان          الصـعوبا   خصوصـاً  وإذ تأخذ يف اعتبارهـا    

األقل منواً يف ضوء أوضاعها االقتصادية اخلاصة واحتياجاـا التنمويـة والتجاريـة             
 واملالية؛

________ 
نتـائج جولـة أوروغـواي للمفاوضـات التجاريـة املتعـددة            منظمة التجارة العامليـة،       أ أ

 . باء-، املرفق األول )١٩٩٥جنيف،  (النصوص القانونية: األطراف

 : على ما يليتتفق
 النطاق والتعريف: اجلزء األول
 النطاق والتعريف: املادة األوىل

ؤثر علـى   ينطبق هذا االتفاق على اإلجراءات اليت يتخذها األعضاء اليت ت          – ١
 .التجارة يف اخلدمات

 :يف هذا االتفاق، تعرف التجارة يف اخلدمات على أا توريد اخلدمة – ٢
 يف أراضي عضو ما إىل أراضي أي عضو آخر؛ ) أ (
 يف أراضي عضو ما إىل مستهلك اخلدمة يف أراضي عضو آخر؛ )ب(
ــور   ) ج ( ــق م ــا  عــن طري ــن عضــو م ــة م ــن خــالل التواجــد   ،د خدم  م

 .د اخلدمة يف أراضي أي عضو آخر ملورالتجاري
 مــن خــالل تواجــد أشــخاص  ،د مــن عضــو مــا عــن طريــق مــور  ) د (

 . يف أراضي أي عضو آخر،طبيعيني من عضو ما
 :يف هذا االتفاق – ٣

 اإلجـراءات   “اءات الـيت يتخـذها األعضـاء      اإلجـر ”يقصد بتعـبري     ) أ (
 :اليت تتخذها

 اإلقليمية أو احمللية؛احلكومات والسلطات املركزية أو  ‘١’
’٢‘  ضــتها األجهــزة غــري احلكوميــة عنــد ممارســتها ســلطات فو

ة ـــــة أو اإلقليميـــــلطات املركزيــــات أو السـا احلكومـــإليهــ
 أو احمللية؛

وجيــب علــى كــل عضــو عنــد ممارســته لاللتزامــات والواجبــات    
املترتبة عليه مبوجب هذه االتفاقية أن يتخذ أية إجراءات مناسبة          

احة لـه لضـمان تقيـد احلكومـات اإلقليميـة والسـلطات احملليـة               مت
 واألجهزة غري احلكومية يف أراضيها مبثل هذه اإلجراءات؛

ــع اخلــدمات يف كــل القطاعــات   “خــدمات”يشــمل تعــبري   )ب(  مجي
د يف إطار ممارسة السلطة احلكومية؛باستثناء اخلدمات اليت تور 

 أيـة   “ارسة السلطة احلكوميـة   باخلدمة املوردة يف إطار مم    ”يقصد   )ج(
خدمة تورد علـى أسـاس غـري جتـاري أو دون تنـافس مـع واحـد أو أكثـر مـن                       

 .موردي اخلدمات
  



١٨٥ 

 GNS/W/120 القائمة –قائمة التصنيف القطاعي للخدمات  –املرفق السادس 

 
 القطاعات والقطاعات الفرعية

 ما يقابلها يف 
 أ التصنيف املركزي املؤقت

 
  ت األعمال التجاريةخدما – ١

 
  اخلدمات املهنية – ألف  

 
 ٨٦١ اخلدمات القانونية – أ  
 ٨٦٢ خدمات احملاسبة ومراجعة احلسابات ومسك الدفاتر – ب  
 ٨٦٣ اخلدمات الضريبية –  ج 
 ٨٦٧١ اخلدمات املعمارية – د  
 ٨٦٧٢ اخلدمات اهلندسية – هـ  
 ٨٦٧٣ اخلدمات اهلندسية املتكاملة – و  
 ٨٦٧٤ اخلدمات املعمارية للتخطيط العمراين وهندسة املناظر الطبيعية – ز  
 ٩٣١٢ اخلدمات الطبية وطب األسنان – ح  
 ٩٣٢ اخلدمات البيطرية – ط  
 ٩٣١٩١ اخلدمات اليت تقدمها القابالت واملمرضات وأخصائيو العالج الطبيعي وموظفو اخلدمات شبه الطبية – ي  
  لكغري ذ – ك  

 
   وما يتصل بهاحلاسوب خدمات – اء ـب 

 
 ٨٤١ اخلدمات االستشارية املتعلقة بتركيب أجهزة احلاسوب – أ  
 ٨٤٢ خدمات تنفيذ الربجميات – ب  
 ٨٤٣ خدمات معاجلة البيانات – ج  
 ٨٤٤ خدمات قواعد البيانات – د  
 ٨٤٩ + ٨٤٥ غري ذلك – هـ  

 
  رخدمات البحث والتطوي – جيم  
 
 ٨٥١ خدمات البحث والتطوير يف العلوم الطبيعية – أ  
 ٨٥٢ خدمات البحث والتطوير يف العلوم االجتماعية واإلنسانية – ب  
 ٨٥٣ خدمات البحث والتطوير متعددة التخصصات – ج  
 
  اخلدمات العقارية – دال  
 
 ٨٢١ ما يتعلق باألمالك الشخصية واملؤجرة –  أ 
 ٨٢٢ ق بأساس رسم أو عقدما يتعل – ب  
 

________ 
 وهو متاح باملوقع ،٠ – ١والتصنيف املركزي املؤقت، والتصنيف املركزي، اإلصدار ،  GNS/W/120ناظر بني القائمة لدى الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة مشروع جدول ت       أ

http://unstats.un.org/unsd/class .وقد تفيد هذه التناظرات يف الرصد اإلحصائي التفاقات التجارة يف اخلدمات. 



١٨٦ 

 
 القطاعات والقطاعات الفرعية

 ما يقابلها يف 
ا التصنيف املركزي املؤقت  

 
  االستئجار دون مشغلني/خدمات التأجري – اء ـه 
 
 ٨٣١٠٣ سفنالما يتعلق ب – أ  
 ٨٣١٠٤ ما يتعلق بالطائرات – ب  
 ٨٣١٠٥ + ٨٣١٠٢ + ٨٣١٠١ ما يتعلق مبعدات النقل األخرى – ج  
 ٨٣١٠٩ – ٨٣١٠٦ ما يتعلق باآلالت واملعدات األخرى – د  
 ٨٣٢ غري ذلك – هـ  
 
  خدمات األعمال التجارية األخرى – واو  
 
 ٨٧١ خدمات اإلعالن – أ  
 ٨٦٤ خدمات حبوث السوق واستطالعات الرأي العام – ب  
 ٨٦٥ اخلدمات االستشارية لإلدارة – ج  

 ٨٦٦ لقة باالستشارات اإلداريةاخلدمات املتع – د  
 ٨٦٧٦ خدمات االختبارات والتحليالت التقنية – هـ  
 ٨٨١ اخلدمات املتعلقة بالزراعة والقنص واحلراجة – و  

 ٨٨٢ اخلدمات املتعلقة بصيد األمساك – ز  
 ٥١١٥ + ٨٨٣ اخلدمات املتعلقة بالتعدين –  ح 
 )٨٨٤٤٢عدا ما  (٨٨٥ + ٨٨٤ اخلدمات املتعلقة بالتصنيع – ط  
 ٨٨٧ اخلدمات املتعلقة بتوزيع الطاقة – ي  
 ٨٧٢ خدمات تدبري املوظفني وتوفريهم –  ك 
 ٨٧٣ التحقيقات واألمن – ل  
 ٨٦٧٥ اخلدمات االستشارية العلمية والتقنية ذات الصلة – م  
 ٨٨٦٦ – ٨٨٦١ + ٦٣٣ )النقل األخرىخالف السفن البحرية أو الطائرات أو معدات (صيانة وإصالح املعدات  – ن  
 ٨٧٤ خدمات تنظيف املباين – س  
 ٨٧٥ خدمات التصوير الفوتوغرايف – ع  
 ٨٧٦ الرزمخدمات  – ف  
 ٨٨٤٤٢ الطباعة والنشر –ص  
 ٨٧٩٠٩ خدمات االتفاقيات – ق  
 ٨٧٩٠ غري ذلك – ر  
 
  خدمات االتصال – ٢

 
 ٧٥١١ اخلدمات الربيدية – ألف  
 
 ٧٥١٢ خدمات السعاة – اء ــب 
 
  خدمات االتصاالت – جيم  
 
 ٧٥٢١ خدمات اهلاتف الصويت – أ  

 ٧٥٢٣ باحلزمةخدمات بث البيانات  – ب  
 



١٨٧ 

 
 القطاعات والقطاعات الفرعية

 ما يقابلها يف 
أ التصنيف املركزي املؤقت  

 
 ٧٥٢٣ بالدائرةخدمات بث البيانات  –  ج 

 ٧٥٢٣ التلكسخدمات  – د  
 ٧٥٢٢ خدمات الربق – هـ  
 ٧٥٢٩ + ٧٥٢١ خدمات الفاكسيملي – و  
 ٧٥٢٣ + ٧٥٢٢ الشخصية املستأجرةخدمات الدوائر  – ز  
 ٧٥٢٣ الربيد اإللكتروين – ح  
 ٧٥٢٣ الربيد الصويت – ط  
 ٧٥٢٣ املعلومات احلاسوبية واستعادة البيانات – ي  
 ٧٥٢٣ ةاإللكتروني لبياناتال تباد – ك  
 ٧٥٢٣ ، والتخزين واالستعادةواإلحالة ذلك التخزين مبا يفالقيمة املضافة، زخدمات الفاكسيملي املعز – ل  
 ال ينطبق حتويل الربوتوكوالت والرموز – م  
 ٨٤٣ )مبا يف ذلك جتهيز املعامالت(أو البيانات حاسوبيا /معاجلة املعلومات و – ن  
  غري ذلك – س  
 
  اخلدمات السمعية البصرية – دال  
 
 ٩٦١١ خدمات إنتاج وتوزيع الصور املتحركة وأشرطة الفيديو – أ  
 ٩٦١٢ خدمات عرض الصور املتحركة – ب  
 ٩٦١٣  والتلفزيونية)الراديو (اخلدمات اإلذاعية – ج  
 ٧٥٢٤  والتلفزيوين)الراديو (خدمات البث اإلذاعي – د  
 ال ينطبق التسجيل الصويت – هـ  
  غري ذلك – و  
  غري ذلك – هاء  
 
  خدمات هندسة اإلنشاءات وما يتصل ا – ٣

 
 ٥١٢ أعمال اإلنشاءات العامة للمباين – ألف  
 
 ٥١٣ أعمال اإلنشاءات العامة للهندسة املدنية – اء ــب 
 
 ٥١٦ + ٥١٤ أعمال التركيبات والتجميع –جيم  
 
 ٥١٧ إجناز املباين وأعمال التشطيب – ال د 
 
 ٥١٨ + ٥١٥ + ٥١١ غري ذلك – اء ـه 
 
  التوزيع خدمات – ٤

 
 ٦٢١ خدمات الوكالء بالعمولة – ألف  
 
 ٦٢٢ خدمات جتارة اجلملة – اء ــب 
 
 ٦١١٣ + ٦١١١ + ٦٣٢ + ٦٣١ خدمات جتارة التجزئة –جيم  

+ ٦١٢١ 
 



١٨٨ 

 
 القطاعات والقطاعات الفرعية

 ما يقابلها يف 
أ التصنيف املركزي املؤقت

 
 ٨٩٢٩ املميزةاخلدمات  – دال  
 
  غري ذلك – هاء  
 
  اخلدمات التعليمية – ٥

 
 ٩٢١ خدمات التعليم االبتدائي – ألف  
 
 ٩٢٢ خدمات التعليم الثانوي – باء  
 
 ٩٢٣ خدمات التعليم العايل –جيم  
 
 ٩٢٤ تعليم الكبار – دال  
 
 ٩٢٩ خدمات التعليم األخرى – ء ها 
 
  اخلدمات البيئية – ٦

 
 ٩٤٠١ خدمات الصرف الصحي – ألف  
 
 ٩٤٠٢ خدمات تصريف النفايات – باء  
 
 ٩٤٠٣ خدمات املرافق الصحية وما شاكلها – جيم  
 
  غري ذلك – دال  
 
  اخلدمات املالية – ٧

 
 ٨١٢ لتأمنيع اخلدمات التأمينية واملتعلقة بايمج – ألف  
 
 ٨١٢١ خدمات التأمني على احلياة وضد احلوادث والتأمني الصحي –  أ 
 ٨١٢٩ خدمات التأمني على غري احلياة – ب  
 ٨١٢٩٩ إعادة التأمني والتأمني بأثر رجعي – ج  
 ٨١٤٠ )مبا فيها خدمات السمسرة والتوكيالت(اخلدمات املساعدة للتأمني  – د  
 
  )ما عدا التأمني(ات املصرفية واخلدمات املالية األخرى اخلدم – اء ــب 
 
 ٨١١١٩ – ٨١١١٥ قبول الودائع وغريها من األموال الدائنة من اجلمهور – أ  
 وإعـداد   ، وائتمانـات الـرهن    ،اإلقراض جبميع أنواعه، مبا يف ذلك، يف مجلة أمـور، ائتمانـات املسـتهلكني              – ب  

 جارية ومتويل املعامالت الت،الفواتري
٨١١٣ 

 ٨١١٢ االستئجار املايل – ج  
 ٨١٣٣٩ مجيع خدمات السداد وحتويل األموال – د  
 ٨١١٩٩ الضمانات وااللتزامات – هـ  
 أو غـري  ،التجارة للحساب اخلاص أو حلساب عمالء سواء علـى أسـاس التبـادل أو يف السـوق املفتوحـة         – و  

 :ذلك فيما يلي
 

 ٨١٣٣٩ )شيكات والفواتري وشهادات الودائع وغريهاال(صكوك سوق املال  – 
 ٨١٣٣٣ يبـالقطع األجن – 
 ٨١٣٣٩ واخليارات املنتجات املشتقة مبا فيها، على سبيل املثال ال احلصر، الصفقات اآلجلة – 
 



١٨٩ 

 
 القطاعات والقطاعات الفرعية

 ما يقابلها يف 
ا التصنيف املركزي املؤقت

 
 ٨١٣٣٩ ر الفائدة، مبا يف ذلك النواتج مثل اتفاقات التبادل واتفاقات سعر التحويل وغريهاصكوك سعر الصرف وسع – 
 ٨١٣٢١ األوراق املالية القابلة للتحويل – 
 ٨١٣٣٩ السندات األخرى القابلة للتداول واألصول املالية مبا فيها السوق املوازية – 
عـام  (ل  ـــ فة وكي ـــ ل بص ـــ اب والعم ــة مبا يف ذلك االكتت    ـائل مجيع أنواع األوراق املالي    ــاركة يف مس  ــاملش – ز  

 وتقدمي اخلدمات املتصلة ذه املسائل) أو خاص
٨١٣٢ 

 ٨١٣٣٩ السمسرة املالية – ح  
إدارة األصــول كالنقـــد أو إدارة احلـــوافظ ومجيـــع أشــكال إدارة االســـتثمار اجلمـــاعي وإدارة صـــناديق    – ط  

 املعاشات التقاعدية وودائع الوصايا واخلدمات االئتمانية
٨١٣٢٣ + ٨١١٩ 

خدمات التسويات واملقاصة لألصول املالية مبا يف ذلك األوراق املالية والنواتج املشـتقة وغـري ذلـك مـن       – ي  
 الصكوك القابلة للتداول

 ٨١٣١٩ أو ٨١٣٣٩

بــاء مــن الوثيقــة    – ١دة يف كــل األنشــطة املدرجــة يف املــادة    اخلــدمات املاليــة واالستشــارة واملســاع    – ك  
MTN.TNC/W/50،   مبــا يف ذلــك حبــوث املرجــع االئتمــاين والتحليــل، وحبــوث االســتثمار واحلــوافظ 

 املالية وإسداء املشورة، واملشورة بشأن احليازات وبشأن إعادة هيكلة الشركات واستراتيجياا

 ٨١٣٣ أو ٨١٣١

 املعلومــات املاليــة ومعاجلــة البيانــات املاليــة ومــا يتصــل بــذلك مــن برجميــات مــن مقــدمي  تقــدمي وحتويــل – ل  
 اخلدمات املالية اآلخرين 

٨١٣١ 

 
  غري ذلك – جيم  
 
  ) ي–ح  ؛ ألف – ١غري ما ورد يف (اخلدمات املتعلقة بالصحة واخلدمات االجتماعية   – ٨

 
 ٩٣١١ خدمات املستشفيات – ألف  
 
 )٩٣١٩١غري  (٩٣١٩ دمات الصحة البشرية األخرىخ – اء ــب 
 
 ٩٣٣ اخلدمات االجتماعية –جيم  
 
  غري ذلك – دال  
 
  خدمات السياحة وما يتعلق بالسفر – ٩

 
 ٦٤٣ – ٦٤١ )األطعمةمبا يف ذلك توريد (الفنادق واملطاعم  – ألف  
 
 ٧٤٧١  الرحالتومنظميخدمات وكاالت السفر  – اء ــب 
 
 ٧٤٧٢ خدمات املرشدين السياحيني – جيم  
 
  غري ذلك – دال  
 

  )غري اخلدمات السمعية البصرية(اخلدمات الترفيهية والثقافية والرياضية  – ١٠
 
 ٩٦١٩ مبا يف ذلك املسرح واألداء احلي وخدمات السريك(اخلدمات الترفيهية  – ألف  
 
 ٩٦٢ خدمات وكاالت األنباء – باء  
 
 ٩٦٣ املكتبات واحملفوظات واملتاحف وسائر اخلدمات الثقافيةخدمات  – جيم  
 
 ٩٦٤ اخلدمات الرياضية وغريها من اخلدمات الترفيهية – دال  
 
  غري ذلك – هاء  
 



١٩٠ 

 
 القطاعات والقطاعات الفرعية

 ما يقابلها يف 
أ التصنيف املركزي املؤقت

 
  خدمات النقل – ١١

 
  خدمات النقل البحري – ألف  
 
 ٧٢١١ نقل الركاب – أ  
 ٧٢١٢ نقل البضائع – ب  
 ٧٢١٣ تأجري السفن بطواقمها – ج  
 ٨٨٦٨ صيانة السفن وإصالحها – د  
 ٧٢١٤ خدمات الدفع والقطر – هـ  
 ٧٤٥ خدمات دعم النقل البحري – و  
 
  عرب املمرات املائية الداخليةالنقل  – باء  
 
 ٧٢٢١ نقل الركاب –  أ 
 ٧٢٢٢ نقل البضائع – ب  
 ٧٢٢٣ تأجري السفن بطواقمها – ج  
 ٨٨٦٨ صيانة السفن وإصالحها – د  
 ٧٢٢٤ خدمات الدفع والقطر –  هـ 
 ٧٤٥ عرب املمرات املائية الداخليةاخلدمات الداعمة للنقل  – و  
 
  خدمات النقل اجلوي – جيم  
 
 ٧٣١ نقل الركاب – أ  
 ٧٣٢ نقل البضائع – ب  
 ٧٣٤ تأجري الطائرات بطواقمها – ج  
 ٨٨٦٨ صيانة الطائرات وإصالحها – د  
 ٧٤٦ اخلدمات الداعمة للنقل اجلوي – هـ  
 
 ٧٣٣ ئيالفضاالنقل  – دال  
 
  خدمات النقل بالسكك احلديدية – هاء  
 
 ٧١١١ نقل الركاب – أ  
 ٧١١٢ نقل البضائع – ب  
 ٧١١٣ خدمات الدفع والقطر – ج  
 ٨٨٦٨ صيانة معدات النقل بالسكك احلديدية وإصالحها – د  
 ٧٤٣ اخلدمات الداعمة للنقل بالسكك احلديدية –  هـ 
 
  خدمات النقل الربي – واو  
 
 ٧١٢٢ + ٧١٢١ نقل الركاب – أ  
 ٧١٢٣ نقل البضائع – ب  
 ٧١٢٤ ليهاتأجري السيارات التجارية مبشغ – ج  
 



١٩١ 

 
 القطاعات الفرعيةالقطاعات و

 ما يقابلها يف 
أ التصنيف املركزي املؤقت

 
 ٨٨٦٧ + ٦١١٢ صيانة معدات النقل الربي وإصالحها – د  
 ٧٤٤ اخلدمات الداعمة خلدمات النقل الربي – هـ  
 
  النقل عرب خطوط األنابيب – زاي  
 
 ٧١٣١ نقل الوقود – أ  
 ٧١٣٩ نقل السلع األخرى – ب  
 
   النقلل جلميع وسائاملعاونةخلدمات ا – حاء  
 
 ٧٤١ خدمات مناولة البضائع – أ  
 ٧٤٢ خدمات التخزين يف املخازن واملستودعات – ب  
 ٧٤٨ خدمات وكاالت نقل البضائع – ج  
 ٧٤٩ غري ذلك – د  
 
  خدمات النقل األخرى – طاء  
 

 ٩٩ + ٩٨ + ٩٧ + ٩٥ اخلدمات األخرى غري املدرجة يف موضع آخر – ١٢
________ 
إىل أن ) ( حمدد يف موضع آخر يف قائمة التصنيف احلايل؛ وتشري العالمتان النجميتـان     إىل أن اخلدمة املوصوفة هي جزء من بند أكثر جتميعاً         ) (تشري العالمة النجمية     :مالحظة

 يف التصـنيف  ٧٥٢٣وعلى سبيل املثال، فالربيد الصويت لـيس أحـد مكونـات البنـد     (وافق التصنيف املركزي  من جمموعة كاملة من األنشطة املشمولة يف تًءا جزاخلدمة احملددة ال تشكل إالّ   
 ).املركزي

 



١٩٢ 

 الدليل واحلسابات الفرعية للسياحة –املرفق السابع 
حيدد هذا املرفق بشكل موجز طبيعة وغرض احلسابات الفرعية للسياحة      – ١

  أ إطار منـهجيات موصـى بـه   : فرعية للسياحةاحلسابات ال ؛وفق ما ورد يف املنشور    
الذي اشترك يف إعداده املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية، ومنظمة التعـاون           
والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي، واألمــم املتحــدة، ومنظمــة الســياحة العامليــة، وهــو 

   ع كما هو حمدد يف هذا           يصف العالقة بني مكوليلالـد ن السفر يف التصنيف املوس ،
وينــاقش كــذلك   . ومفهــوم الســياحة كمــا ورد يف احلســابات الفرعيــة للســياحة      

ويف سـياق   . تفاصيل اإلنفاق يف جمال السـياحة وعالقتـه احملتملـة باتفاقـات التجـارة             
 للبيانـات ميكـن      حمـتمالً   بـديالً  هذا الدليل يـوفِّر احلسـاب الفرعـي للسـياحة مصـدراً           

 خلدمات السفر وفـق حتديـدمها يف الفصـل          استخدامه يف تقدير تقسيم أكثر تفصيالً     
 .الدليلالثالث من 

 نظرة عامة: احلساب الفرعي للسياحة
يقدم هذا الفرع الذي يستند إىل مقدمة احلساب الفرعي للسياحة نظـرة             – ٢

 من أي قياس  فهو أوسع كثرياً،عامة على طبيعة وغرض احلساب الفرعي للسياحة     
 .الدليلن املدفوعات أو من هذا يزاللسياحة الدولية قد يستقي من م

فقد منـت السـياحة كـثرياً علـى مـدى ربـع القـرن األخـري لتصـبح ظـاهرة              – ٣
غـري أن املعلومـات اإلحصـائية عـن طبيعـة وتقـدم وتـداعيات               . اقتصادية واجتماعية 

السياحة كثرياً ما اسـتندت إىل إحصـاءات وصـول املسـافرين وقضـائهم الليـل وإىل               
ــات أخــرى عــن    ــزابيان ــل الظــاهرة االقتصــادية    ن  مي ــدفوعات ال تشــمل بالكام امل

ال واملـواطنني قـد     ـات األعمـ  ـــ ة ومؤسس ـــ ب على هذا أن احلكوم    ــويترت. ياحةــللس
ال يصــلهم معظــم املعلومــات الدقيقــة الالزمــة للسياســات العامــة الفعليــة ولكفــاءة    

لدور الذي  وهذه احلسابات الفرعية توضح أن املعلومات عن ا       . العمليات التجارية 
تؤديــه الســياحة يف االقتصــادات الوطنيــة يف أحنــاء العــامل، معلومــات ناقصــة ويلــزم    

 .وجود بيانات أكثر مصداقية تتعلق بنطاق وأمهية السياحة
وكان وصف السياحة يركِّز يف املاضي على خصائص الزوار والظروف           – ٤

 أمـا اآلن فثمـة      اليت يسافرون فيهـا ويقيمـون والغـرض مـن الزيـارة، ومـا إىل ذلـك،                
ياحة والذي ميكـن أن تؤديـه، بصـورة مباشـرة           ــه الس ــوعي كبري بالدور الذي تؤدي    

ــدخل الشخصــي          ــة املضــافة والعمالــة وال ــث توليــد القيم ــرة مــن حي ــري مباش أو غ
ــة  ــرادات احلكوميـ ــر     . واإليـ ــاس األثـ ــات لقيـ ــوير التقنيـ ــوعي إىل تطـ ــذا الـ وأدى هـ

ــع تلــ . االقتصــادي للســياحة  ــا   ومت اآلن جتمي ــارن دولي ك التطــورات يف اإلطــار املق
 .للحسابات الفرعية

 مفاهيم وتعـاريف وتصـنيفات      ،١٩٩٣ويوفِّر نظام احلسابات القومية لعام       – ٥
 لتقـديرات اإلنتـاج     متكامالً  شامالً  إطاراً وقواعد حماسبة وحسابات وجداول، عارضاً    

ت رأس املــال املــايل واالسـتهالك واســتثمار رأس املـال، واإليــرادات واألســهم وتـدفقا   
ويف داخـل ذلـك اإلطـار ميكـن         . وغري املايل وسـائر املتغيـرات االقتصـادية ذات الصـلة          

  مـا يتعلـق بالسـياحة يف        ل من نوع حمـدد للطلـب، ومـن ذلـك مـثالً            عرض حتليل مفص 
 .عالقتها البينية باملعروض من هذه السلع واخلدمات يف أي اقتصاد

 السـلع   ه وعلـى قيـاس طلبـ      الزائـر علـى مفهـوم     وتركِّز احلسابات الفرعيـة      – ٦
 ال يتقيــد مبجموعــة حمــددة ســلفاً مــن الســلع   الزائــر غــري أن اســتهالك .واخلــدمات

 ومـا يعطـي للسـياحة طابعـا خاصـا         . واخلدمات اليت تنتجها صـناعات حمـددة سـلفاً        
________ 

 .E.01.XVII.9منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع   أ

 ئـر الزا: ل عليه وإمنا احلالة املؤقتة اليت جيد الزائر نفسـه فيهـا         ليس بقدر كبري ما حيص    
خارج بيئته املعتادة، وهذه هـي اخلاصـية الـيت حتـدد الزائـر باعتبـاره خمتلفـاً عـن أي                     

وال ميكــن معرفــة خاصــية الزائــر يف اإلطــار املركــزي للحســابات   . مســتهِلك آخــر
، إحـداها  )نسـبياً ( خلصـائص دائمـة   القومية حيث يصنف أصحاب املعامالت وفقـاً      

 .هي بلد أو مكان اإلقامة
  ب ١٩٩٣ه احلاالت يقترح نظام احلسـابات القوميـة لعـام           وملعاجلة هذ  – ٧

لب نظـام احلسـابات الفوقيـة، وذاك يشـترك        استخدام حساب فرعـي يـرتبط بصـ       
مفاهيمــه وتعاريفــه وتصــنيفاته  يف بقــدر قَــلّ أو كَثُــر مــع هــذا النظــام األساســي   

 .األساسية
وم ويترتب على هذا أن اهليكل األساسي للحساب الفرعـي للسـياحة يقـ             – ٨

على التوازن العام القائم يف أي اقتصاد بني الطلـب علـى السـلع واخلـدمات الناجتـة                  
ويشمل الطلب الناجم عن السياحة تشـكيلة كـبرية         . عن السياحة، واملعروض منها   

 فيهـا خـدمات النقـل واإلقامـة واألطعمـة واملشـروبات        يمن السلع واخلدمات تـؤد    
 فرعـي للسـياحة هـو التحليـل التفصـيلي           والفكرة من إنشاء حساب   . ياًـــدوراً رئيس 

ــرتبط بالســياحة يف أي       ــد ي ــع جوانــب الطلــب علــى الســلع واخلــدمات ممــا ق جلمي
اقتصاد، ومالحظة العالقة التشغيلية البينية باملعروض من تلك السلع واخلـدمات يف           
ــع األنشــطة         ــروض م ــذا املع ــل ه ــة تفاع ــي نفســه، ووصــف كيفي االقتصــاد املرجع

 .االقتصادية األخرى
 :ويوفر أي حساب فرعي كامل للسياحة بالنسبة ألي بلد ما يلي – ٩

تفاصيل جممعة لالقتصاد الكلي تصـف حجـم السـياحة وأمهيتـها             ) أ (
االقتصــادية، ومـــن ذلـــك القيمـــة املضــافة للســـياحة والنـــاتج احمللـــي اإلمجـــايل   

     من عـة املماثلـة عـن كامـل االقتصـاد وعـ           للسياحة، يف تساوق مع التفاصيل ا
 األنشطة اإلنتاجية األخرى وااالت الوظيفية ذات األمهية؛

بيانات تفصيلية عن استهالك الزائر وكيفية تلبية هذا االستهالك          )ب(
من املعروض احمللي والواردات، جممعة يف جداول تسـتقى مـن املعـروض العـام             

 ؛ومن استخدام جداول احلسابات القومية باألسعار اجلارية والثابتة معاً
حسابات إنتاج مفصلة عن الصناعات السـياحية تشـمل بيانـات            ) ج (

عــن العمالــة وعــن صــالا باألنشــطة االقتصــادية اإلنتاجيــة األخــرى وتكــوين  
 رأس املال؛

ــر االقتصــادي       ) د ( ــاذج لألث ــة لوضــع من ــات األساســية الالزم املعلوم
ليـل ذي  مـن أجـل إعـداد حت    ) على املستويني القـومي وفـوق القـومي       (للسياحة  

 وجهة سوقية للسياحة، على سبيل املثال؛
صلة بني البيانات االقتصادية واملعلومات األخرى غري املالية عن          ) هـ (
رض مـن الرحلـة   ـــ امة أو الغ ـالت أو مـدة اإلقـ     ـل عدد الرح  ــن قبي ـياحة، م ــالس

 . النقليلةأو وس
 :ن خمتلفنيوينبغي النظر إىل احلسابات الفرعية للسياحة من منظوري – ١٠

ــاريف     ) أ ( ــاهيم وتعـ ــمن مفـ ــدة تتضـ ــائية جديـ ــا أداة إحصـ باعتبارهـ
وجتميعات وتصنيفات وجداول، تقارن باملبادئ التوجيهية للمحاسـبة القوميـة          
الدولية، مبا يسمح بعقد مقارنات سليمة بني املناطق أو البلـدان أو جمموعـات              

________ 
 .، الفصل احلادي والعشرون١٩٩٣ نظام احلسابات القومية لعام :نظرا  ب



١٩٣ 

التجميعـــات  البلـــدان، وكـــذلك جيعـــل هـــذه التقـــديرات قابلـــة للمقارنـــة ب      
 .واإلمجاليات األخرى لالقتصاد الكلي، املعترف ا دولياً

ويف عمليــة بنــاء لتوجيــه البلــدان يف تطــوير نظامهــا إلحصــاءات    )ب(
 صبح اهلدف األساسي هو إكمـال حسـاب فرعـي قـومي للسـياحة              السياحة، ي

 .ميكن النظر إليه باعتباره توليفة لنظام كهذا

 ف املوسع، العالقة بني السفر يف التصني
 والسياحة يف احلسابات الفرعية للسياحة

يشـمل معظـم املعـامالت    ) والطبعة اخلامسة (الدليليف هذا السفر مكون   – ١١
أمـا املعـامالت    . اليت تتم بني مقيمني وغري مقيمني يف اقتصاد ما بالنسـبة إىل السـفر             

ــرد يف     هــو ســافراملو. خــدمات نقــل الركــاب األخــرى املتصــلة بأنشــطة الســفر فت
الوجود )  أ ( فيه ألي غرض غري شخص يقيم ألقل من عام يف اقتصاد ليس مقيماً     

ويشــمل ذلــك الدبلوماســيني وغريهــم مــن مــوظفي (يف قاعــدة عســكرية أو العمــل 
ال مرافـق   عـ الوجـود كم  ) ب(ألي وكالة تابعة حلكومتـه؛      ) السفارات والقنصليات 
ــام بنشــ )  ج (؛ ) أ (ألحــد املــذكورين يف   ــاجي حلســاب مقــيم يف ذلــك   القي اط إنت

وال ينطبــق مبــدأ الســنة الواحــدة علــى الطلبــة أو املرضــى .  مباشــراًاد عمــالًـاالقتصــ
م حـىت   م األُ االذين يتلقون رعاية صحية يف اخلارج فهم يبقون مقـيمني يف اقتصـاد            

مل السـفر النفقـات     ـــ ويش. اد آخـر  ـــ لو طالت مدة اإلقامة عن عـام واحـد يف اقتص          
اليت ينفقها املسافرون يف اقتصـادات ليسـوا        )  خدمات النقل املوصوفة أدناه    عداما  (

مبـن فـيهم العمـال    (أعـاله  )  ج (مقيمني فيها، وكذلك نفقـات املـذكورين يف الفئـة       
 .يف االقتصادات اليت يقومون فيها بنشاط إنتاجي) احلدوديون واملومسيون

ركـاب خـدمات النقـل      تشمل مكونات التصنيف املوسع خلدمات نقل ال       – ١٢
اجلــوي الــيت يقــدمها مشــغلو النقــل املقيمــون إىل مســافرين مقــيمني، والــيت يقــدمها  
مشــغلو نقــل غــري مقــيمني ملســافرين مقــيمني، وكــذلك خــدمات النقــل الــيت تقــدم  

      ا واليت تللمسافرين يف االقتصادات اليت يزوروم هذه اخلدمات فيها مـن نـاقلني        قد
 .صاداتغري مقيمني يف تلك االقت

أنشطة مسـافرين   ” على أا    السياحة ؛وحتدد احلسابات الفرعية للسياحة    – ١٣
إىل أماكن خارج بيئتهم املعتادة واإلقامـة فيهـا ملـا ال يزيـد عـن عـام كامـٍل لقضـاء                      

أي نشـاط بـأجر داخـل       وقت الفراغ وللعمل وألغراض أخـرى ال تتعلـق مبمارسـة            
تنـاظر احلـدود اجلغرافيـة الـيت يضـع          ”   عمومـاً  ةالبيئـة املعتـاد   ، حيث   “زارلـماملكان ا 

. “الفرد نفسه فيها ضمن نظام حياته املعتاد لغري قضـاء وقـــت الفـــراغ أو الترفيـــه        
أي شخص يسـافر إىل مكـان غـري بيئتـه املعتـادة ألقـل مـن           ” هو   الزائروباملثــل فإن   

 بأجر من   شاط وال يكون غرضه األساسي من الرحلة ممارسة أي ن         اثين عشر شهراً  
 : بطريقتنيف الزوار أيضاًويصن. “زارلـماداخل املكان 

 يقيمــون ملــدة ال تقــل عــن ليلــة يف املكــان ،ســياحإمــا علــى أــم  ) أ (
  يزورون مكاناً ألقل من يوم؛زوار ليوم واحد أو ،زارلـما

خيتلـف بلـدهم األصـلي عـن البلـد           ،وإما على أم زوار دوليـون      )ب(
 .زارلـماار حمليون، مكان إقامتهم هو البلد ، أو زوزارلـما
ــة مبفهــومي   – ١٤ ــدليل املســتخدمني يف هــذا  املســافر والســفروللمقارن ــإن ال  ف

ســتبعد  توالتعــاريف يف احلســابات الفرعيــة   . التركيــز هــو علــى الــزوار الــدوليني    
لدبلوماسـييني وتـوابعهم بالطريقـة    ا و،املوظفني العسكريني يف أدائهم واجبات فعلية  

 عـن   الـدليل وفيما يلي ااالت اليت خيتلف فيها هذا        . الدليلنفسها اليت يتبعها هذا     
 :احلسابات الفرعية للسياحة بالنسبة للتعاريف

فاحلســابات الفرعيــة حتتســب الطلبــة واملرضــى بالطريقــة نفســها    ) أ (
 الـدليل وعلى النقيض مـن ذلـك فـإن الطبعـة اخلامسـة وهـذا               . املتبعة مع الزوار  

لية حىت ولو وجـدوا يف بلـد آخـر لعـام         ــادام األص ــمني يف اقتص  ـام مقي يعترب
 أو أكثر؛

وتستبعد احلسابات الفرعية من تعريف الزوار كل األفراد الذين          )ب(
ستبعد نفقـام   تينتقلون إىل اقتصاد آخر لغرض أساسي هو الكسب، ومن مث           

 السـفر درج يف    يـ  الـدليل ومـن ناحيـة أخـرى فـإن هـذا           . من النفقات السياحية  
خصي لعمـال مـومسيني أو حـدوديني        ـتعمال الشـ  ـلع وخدمات لالسـ   ـازة س ـحي

 والــذين يكــون ،أو غريهــم مــن غــري املقــيمني يف االقتصــاد الــذي يعملــون فيــه 
غـري أن الطبعــة اخلامسـة حتــدد يف   .  يف ذلـك االقتصــاد صـاحب عملـهم مقيمــاً  

بشكل منفصلنفقات العمال املومسيني واحلدوديني ،٢٣٨ن املكو . 
ــدليلويســتبعد هــذا  – ١٥  املهــاجرين مــن تعريفــه للمســافرين كمــا تســتبعد   ال

 أنــه باتبــاع إالَّ. احلســابات الفرعيــة للســياحة باملثــل املهــاجرين مــن تعريفهــا للــزوار
ح ِرشـ ( ميكن اعتبار الالجئني إما مسـافرين وإمـا مهـاجرين            “مبدأ السنة الواحدة  ”

 يف حـني تسـتبعد احلسـابات الفرعيـة          ،)الـدليل لـث مـن      يف الفصـل الثا    أكثر تفصيالً 
 .الالجئني من تغطيتها

 ياحة ـــزة للســجات املميــاملنت
 ومكونات التصنيف املوسع

تتعلــق حاجــة املفاوضــني التجــاريني ورامســي السياســات التجاريــة إىل        – ١٦
 وحتـدد   . تفاصيل املنتـوج يف التجـارة يف اخلـدمات         وكميةهوية  معلومات، بتحديد   

احلسابات الفرعية تفاصيل املنتوج السـتهالك الزائـر مـن حيـث قائمـة تشـمل سـبع         
جمموعــات مــن املنتجــات اخلاصــة بالســياحة الــيت تنتجهــا جمموعــة مــن الصــناعات    

ــة      ــات احلســابات الفرعي ــدويل لبيان ــة التســاوق ال وهــذه . الســياحية مصــممة لكفال
غري مميـز يف التصـنيف املوسـع يف     واردة يف معظمها بشكل  الدليلاملنتجات يف هذا    

يتعلقـان بشـراء الزائـر    (غري أن مثة منتوجني مميـزين للسـياحة    . السفر ،٢٣٦ن  املكو
 مــن  كــبرياًيتضــمنان معــاً قســماً) إقامتــه وحاجتــه مــن األغذيــة املعــدة واملشــروبات

ق اإلنفـا  ،استهالك الزائر ويرد وصفهما معا يف البنـد التـذكريي بالتصـنيف املوسـع             
ــروبات    ــة واملشـ ــدمي األغذيـ ــدمات تقـ ــة وخـ ــى اإلقامـ ــامعو  . علـ ــتطاع جـ ــو اسـ ولـ

اإلحصاءات عن التجارة الدولية يف اخلـدمات حتديـد اإلنفـاق علـى اإلقامـة بشـكل          
منفصــل عــن اإلنفــاق علــى صــناعات منتجــات تقــدمي األغذيــة واملشــروبات فهــذا   

ص بـه بالتحديـد     يساعد جامعي اإلحصاءات السياحية، ولو أن هذا التفصيل مل يو         
 .الدليليف هذا 

وتترابط مجيع املنتجات املميزة للسياحة واحملـددة يف احلسـابات الفرعيـة،       – ١٧
، وإن كانت   الدليل وميكن حتديدها يف هذا      ،٠ – ١بالتصنيف املركزي، اإلصدار    

وعلى سبيل املثال فاملنتجات املميزة   ج. العالقات يف بعض احلاالت جزئية فحسب
نـات   يف التصـنيف املوسـع، املكو  ما يتعلق بنقل الركاب موصوفة جزئيـاً   للسياحة في 

ــدليلنظــر الفصــل الثالــث مــن  ا( املتعلقــة بنقــل الركــاب  ٢١٥ و ٢١١ و ٢٠٧  ال
 ).خدمات الركاب، النقللالطالع على تعريف 

ريــد اســتخدام اإلحصــاءات امعــة عــن التجــارة يف اخلــدمات، يف وإذا أُ – ١٨
لفرعي للسياحة، أو العكـس بـالعكس، فسـوف تلـزم تسـوية هـذه         جتميع احلساب ا  

ميـزان  غري أن مصادر البيانات املستخدمة يف جتميع إحصاءات         . الفروق يف التغطية  
 . أن تكون مهمة لتجميع احلساب الفرعي للسياحةاملدفوعات يرجح أيضاً

________ 
 اإلطـار :  واملرفـق الثـاين باحلسـابات الفرعيـة للسـياحة          بالـدليل املرفق الثالث   انظر    ج

 .املنهجي املوصى به



١٩٤ 

 صطلحاتاملمسرد 

 هو فئة االستثمار الدويل اليت تعكس هدف كيان مقـيم يف أحـد االقتصـادات للحصـول علـى                    شراالستثمار األجنيب املبا   االستثمار األجنيب املباشر
 .مصلحة دائمة يف مؤسسة مقيمة يف اقتصاد آخر

 بأـا النـواتج املنتجـة بالطلـب والـيت ال ميكـن التجـارة فيهـا                  ،١٩٩٣ف اخلـدمات يف نظـام احلسـابات القوميـة لعـام             تعر اخلدمات
ها؛ وال ميكن تقرير حقوق ملكية هلـذه اخلـدمات وجيـب يف وقـت انتـهاء إنتاجهـا أن تقـدم إىل                 بشكل منفصل من إنتاج   

 على أا صناعات املستهلكني، ومع ذلك وعلى سبيل االستثناء من هذه القاعدة هناك جمموعة صناعات تصنف عموماً     
وزيع املعلومات واملشورة والترفيـه  خدمات ولبعض نواجتها خصائص السلع، أي تلك اليت تتعلق بتقدمي وختزين ونقل وت   
            ا سلع أو خدمات رهنـاّ    بأوسع معانيها؛ فنواتج هذه الصناعات حني ميكن تقرير حقوق ملكية ميكن أن تصنف على أ 

 .بالواسطة اليت تقدم ا تلك النواتج
وع مــن زاي إىل فــاء مــن تعتــرب أــا تلــك الــواردة يف الفــر) أو أنشــطتها(ومــن الناحيــة العمليــة فــإن صــناعات اخلــدمات  

 .٣التصنيف الدويل الصناعي، التنقيح 
 ولكن ،١٩٩٣ومفهوم اخلدمات يف الطبعة اخلامسة هو بالضرورة، من حيث املبدأ مفهوم نظام احلسابات القومية لعام      

 ،يمنيألســباب عمليــة يف القيــاس تشــمل التجــارة الدوليــة يف اخلــدمات بعــض التجــارة يف الســلع بــني مقــيمني وغــري مقــ 
ومـن ناحيـة أخـرى قـد تشـمل دفعـات التجـارة              . كالسلع اليت يشتريها املسافرون والسلع اليت تشتريها السفارات باملثـل         

الرسـوم  الدولية يف السلع يف بعض الظروف بصورة غري مميزة رسوم اخلدمات كالتأمني وعقود الصـيانة ورسـوم النقـل و                
 . والتعبئة والربامج احلاسوبيةالضريبية

 وميكـن أن تتقـرر علـى أساسـها         ؛ السلع على أا أشـياء ماديـة عليهـا طلـب           ؛١٩٩٣يحدد نظام احلسابات القومية لعام       عالسل
 وميكن نقل ملكيتها من وحدة مؤسسية إىل أخرى بالدخول يف عمليات سـوقية؛ ويكـون الطلـب عليهـا            ؛حقوق ملكية 

لع ــاج ســتخدامها يف إنتــية أو اتمع أو اس    ــر املعيش ـسات األُ ـاجات أو رغب  ــتخدامها يف تلبية احتي   ــة اس ــبب إمكاني ـبس
 .أو خدمات أخرى

م مبوجــب القــوانني نظَّ يف اتفــاق غــاتس يعــين أي كيــان قــانوين مؤســس علــى النحــو الواجــب أو مــالشـخص االعتبــاري  الشخص االعتباري
و حكومية، ويشمل ذلك أي شـركة أو صـندوق        السارية، سواء من أجل الربح أو غريه، وسواء كانت ملكيته خاصة أ           

 .ائتمان أو شراكة أو مشروع مشترك أو ملكية وحيدة أو مجعية
والشـخص الطبيعـي األجـنيب يف بلـد مـا، يعـين أي فـرد ال يقـيم يف البلـد                      .  يف اتفاق غاتس يكون فرداً     الشخص الطبيعي  الشخص الطبيعي

 .مة فيهوهو مواطن يف بلد أجنيب أو له حق اإلقامة الدائ
 توصيات بشأن مجع اإلحصاءات، الـيت  الدليلويقدم هذا . مرادفة ملؤسسة استثمار أجنيب مباشر  الشركة التابعة األجنبية     الشركة التابعة األجنبية

 .تركز على نشاط الشركة التابعة األجنبية اليت تكون أغلبيتها مملوكة ملستثمر مباشر
 يف وصــف تزايــد تــدويل أســواق الســلع واخلــدمات ووســائل اإلنتــاج والــنظم املاليــة   اً عمومــالعوملــةيســتخدم مصــطلح  العوملة

وهــذا يــدفع، يف مجلــة أمــور، إىل زيــادة حركــة رأس املــال  . واملنافســة وتكــوين الشــركات، والتكنولوجيــا والصــناعات 
 .وسرعة الترويج للتجديدات التكنولوجية، وزيادة الترابط واالتساق يف األسواق الوطنية

 قيمة االستهالك الوسـيط؛ وهـي قيـاس اإلسـهام يف النـاتج احمللـي اإلمجـايل         هي قيمة الناتج ناقصاً   القيمة املضافة اإلمجالية   )إمجايل(لقيمة املضافة ا
بـأن تقـيم القيمـة املضـافة باألسـعار      ، ١٩٩٣ويوصـي نظـام احلسـابات القوميـة لعـام         . من منتج فرد أو صناعة أو قطـاع       

هلذا املفهوممناقشة أكثر تفصيالًم األساسية، ويقد . 
 هي املؤسسات اليت توجد فيها عالقة استثمار مباشر، وحتدد الطبعة اخلامسة عالقة االستثمار املؤسسات ذات الصلة املؤسسات ذات الصلة

أو حـق   يف املائـة أو أكثـر مـن األسـهم العاديـة      ١٠ ولـه  ؛املباشر على أا ملكية مستثمر مباشـر مقـيم يف اقتصـاد مـا      
مـن مؤسسـة مقيمـة يف       ) بالنسبة ألي شـركة غـري مسـامهة       ( أو ما يعادل ذلك      ،)بالنسبة للشركة املسامهة  (التصويت  

وعالوة على هذا فمؤسسات االستثمار املباشر تشمل الكيانات اململوكة بصورة مباشـرة أو غـري مباشـرة             . بلد آخر 
 .ملستثمر مباشر
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مر مباشـر مقـيم   ث هي مؤسسة مسامهة أو غري مسامهة يف اقتصاد آخر ميلـك فيهـا مسـت     سسة االستثمار األجنيب املباشر   مؤ مؤسسة االستثمار األجنيب املباشر
بالنسـبة  (أو مـا يعـادل ذلـك        ) بالنسـبة للمؤسسـة املسـامهة     ( يف املائة أو أكثر من األسـهم العاديـة أو حـق التصـويت                ١٠

 ).للمؤسسة غري املسامهة
وينبغي قيـاس املبيعـات     .  منها حوافز البيع واحلسومات والسلع املرتدة      ئدات التشغيل اإلمجالية خمصوماً    تقيس عا  املبيعات املبيعات

 .غري شاملة لالستهالك وضرائب املبيعات على املستهلكني وكذلك ضرائب القيمة املضافة
اقتصـادية يف اإلقلـيم االقتصـادي لـذلك          يف البلد إذا كان هلم مركز ملصـلحة          مقيمنيتعترب الوحدات املؤسسية أو األفراد       املقيم

أما األفراد والوحدات املؤسسية اليت تغير البلدان فال تعترب عادة إال مقيمـة يف البلـد اجلديـد بعـد عـام واحـد، وإن                   . البلد
ر مبرونةكان مبدأ العام الواحد ميكن أن يفس. 

 عـن  تصبح جاهزة لالستعمال خـارج تلـك املؤسسـة، فضـالً     من السلع أو اخلدمات اليت تنتج يف مؤسسة و     الناتجيتألف   الناتج
 .أي سلع وخدمات منتجة لالستخدام النهائي فيها
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 رسـالفه

 ألف

، املرفـق  ٢١ – ٢ إىل  ٨ – ٢ ،)غـاتس (االتفاق العام بشأن التجـارة يف اخلـدمات         
 اخلامس

 ١ – اإلطار ألف ،١١ و ٥ و ٣ ات الفقر؛التزامات غاتس، املرفق األول
 ٤٥ – ٤ ،٤٤ – ٤ ،١٠٠ – ٢ ،٦٧ – ٢ ،أساس املنتجات

 ٧ اإلطار ،٢٠ – ١ ،االستثمار األجنيب املباشر
 ١٢٩ – ٣ ،استطالع الرأي العام
 وسائط اإلمداد انظر االستهالك يف اخلارج،

 ١٧ – ٣ ،أسعار التحويل
 ٣١ – ٣ ،١٦ – ٣ ،أسعار السوق
 ٢٢ – ٣ ،أسعار الصرف
 ٣٠ – ٣ ،أسعار املشتري

 ٥٠ – ٣ ،إصالحات السلع
 ٦٨ – ٤ ،األصول

 ١٠٦ – ٣ ،إعادة التأمني
 اإلقامة
 ١٢ – ٣ ،سر املعيشية واألفراداُأل

 ٤ – ٣ ،٣ – ٣ ،اإلقليم االقتصادي
 ١٥ – ٣ إىل ٣ – ٣ ،تعريفها

 ١٣ – ٣ ،السفارات والقنصليات
 ١٣ – ٣ ،الطلبة

 ١٤ – ٣ ،الالجئون
 ٥ – ٣ ،املؤسسات
 ١٣ – ٣ ،املرضى

 ٣ – ٣ ،مركز املصلحة االقتصادية
 ٨٥ – ٣ ،إقامة ونفقات املسافرين

 ١٠٠ – ٣ ،أقساط التأمني
 – ٣ ،١٢٠ – ٣ ،١١٧ – ٣ ،١٦ – ٢ ،٣ – ٢ ،١٠ – ١ ،اإلنترنـــــت
١٣٨ 

 ،افرينـروبات، مـن املسـ   ـة وخدمات تقدمي املشـ    ـاإلنفاق على اإلقامة والتغذي   
٨٥ – ٣ 

 ١٤ الفقرة ؛احة، املرفق السابعاإلنفاق يف السي
 ٨٤ – ٣ ،اإلنفاق املتصل بالتعليم
 ٨٤ – ٣ ،اإلنفاق املتصل بالصحة

 ٨٥ – ٣ ،إنفاق املسافرين على السلع

 بــاء
 ٦٨ – ٤ ،١٣٠ – ٣ ،البحث والتطوير
 ١٢٩ – ٣ ،حبوث السوق

 ١١٨ – ٣ ،١١٧ – ٣ ،الربجميات
 الشريك التجاري أيضاً ر انظ،٤٠ – ٣ إىل ٣٨ – ٣ ،٢٢ – ١ ،البلد الشريك

 ٢٤ – ٣ ،البنود التذكريية

 تــاء
 ٦٦ – ٣ ،التأجري املايل

 ١٠٣ – ٣ ،التأمني على البضائع
 ١٠١ – ٣ ،التأمني على احلياة

 ١٠٥ – ٣ ،التأمني املباشر، غري ذلك
 ٣ – ٢ ،التجارة اإللكترونية

 ٢٩ – ٣ ،جتارة التجزئة
 ٢٩ – ٣ ،جتارة اجلملة

 ٢ اخلدمات، اإلطار التجارة الدولية يف
 ٣٧ – ٢ ،جتارة السلع

 )جتارة السلع أيضاً نظرا (٣ – ٢ ،٢ ، اإلطار١٣ – ١ ،التجارة يف السلع
 ،٢١ – ١ ،٣ – ١ ،)فـاتس (ات  ـــ ية يف اخلدم  ـــ ابعة األجنب ـــ ركات الت ـــ ارة الش ــجت

 ، الفصل الرابع٢٩ – ٢ ،٢٨ – ٢ ،٢٥ – ١ ،٢٤ – ١
 ١٤٤ – ٣ ، البديلالتجميع
 ٢١  – ٣ ،العمالتحتويل 

 ٥٨ – ٢ ،٥٧ – ٢ ،حتويالت العمال
 ٣٨ – ٣ ،التخصيص اجلغرايف

 ٦، اإلطار ١٢٣ – ٣ ،٢٩ – ٣ ،الترويج
   اجلـدول   ٣٦ – ٢ ،د جلميع األنشـطة االقتصـادية     التصنيف الدويل الصناعي املوح ،

 ٢ – رابعاً –  وألف،١ – رابعاً – اجلدوالن ألف ؛، املرفق الرابع٣
 ٣٦ – ٢ ،عيالتصنيف الصنا

 انظر التصنيف املركزي للمنتجات التصنيف املركزي،
 – و ألـف     ،١ – ثالثاً –  ألف الن، اجلدو ٣٥ – ٢ ،التصنيف املركزي للمنتجات  

 ، املرفق السادس٢ – ثالثاً
بــني منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي واملكتــب  (التصــنيف املشــترك 

 ٢٤ – ٣، ٤٠ – ٢ ،)اإلحصائي للجماعات األوروبية
 ٣٥ – ٢ ،تصنيف املنتجات

، ٢، اجلـدول  ٣٥ – ٣ إىل ٢٤ – ٣ ،ن املدفوعاتازيالتصنيف املوسع خلدمات م  
 املرفق الثاين
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  املرفق الثاين،٢ اجلدول ،٢٤ – ٣ ،البنود التذكريية
 ٤٩ – ٣ إىل ٤١ – ٣ ،التخصيص لوسائط اإلمداد

 املرفـق   ،١ – ٣،  ٠ - ١ار  التناظر مع التصنيف املركزي للمنتجـات، اإلصـد       
 الثالث
 ٦٨ – ٤ ،٤٧ – ٣ ،٥٦ – ٢ ،٥٥ – ٢ ،تعويض املوظفني
 ١٨ – ٣ إىل ١٦ – ٣ ،تقييم املعامالت

 ٦٨ – ٤ ،تكوين رأس املال الثابت اإلمجايل

 جيــم

 ٤٨ – ٣ ،٤ – ٣ ،اجليوب الدبلوماسية

 حــاء
 ، املرفق السابع٧٧ – ٣ ،٣٩ – ٢ ،احلسابات الفرعية للسياحة

 ــاءخ
 ١اخلدمات، اإلطار 

 ٤٢ – ٣ ، وسائط اإلمداد،٩١ – ٣ إىل ٨٧ – ٣ ،خدمات االتصاالت
 ١٢٧ – ٣ ،خدمات االستشارات الضريبية
 ١٢٨ – ٣ ،اخلدمات االستشارية لإلدارة

 ١٢٨ – ٣ ،اخلدمات االستشارية لألعمال التجارية
 ١٢٩ – ٣ ،خدمات اإلعالن

 ،دادــــائط اإلمــــ وس،١٣٥ – ٣ إىل ١٢٢ – ٣ ،رىــــال األخـــــات األعمــــــخدم
٤٥ – ٣ 

 ٨٩ – ٣ ،اخلدمات الربيدية
 ١٢٥ – ٣ ،خدمات التأجري التشغيلي

 ٤٢ – ٣ ، وسائط اإلمداد،٤، اإلطار ١٠٧ – ٣ ،٩٩ – ٣ ،خدمات التأمني
 ١٣٨ – ٣ إىل ١٣٦ – ٣ ،اخلدمات الترفيهية

 ٤٥ – ٣وسائط اإلمداد 
 ١٣٣ – ٣خدمات التشغيل املوقعية، 

 ، وسـائط اإلمـداد    ،٣ اإلطـار    ،٩٨ – ٣ إىل   ٩٢ – ٣ ،٧ – ٣ التشييد،دمات  خ
٤٤ – ٣ 

 ١٣٣ – ٣ ،خدمات التعدين
 ١٣٨ – ٣ ،٨٤ – ٣ ،اخلدمات التعليمية

 ٨٥ – ٣ ،خدمات تقدمي األغذية واملشروبات، إنفاق املسافرين عليها
 ١٢٠ – ٣ ،خدمات تقدمي املعلومات األخرى

 ١٣١ – ٣ ،اخلدمات التقنية، غري ذلك
 ٢٩ – ٣ ،خدمات التوزيع
 ٤٥ – ٣ ، وسائط اإلمداد،١٣٨ – ٣ إىل ١٣٦ – ٣ ،اخلدمات الثقافية

 ١١٨ – ٣ ،١١٧ – ٣ ،خدمات احلاسوب
 ،دادـــ ائط اإلمــ وس،١٢٠ – ٣ إىل ١١٦ – ٣ ،وب واملعلوماتــات احلاس ــخدم

٤٥ – ٣ 

 إىل  ١٣٩ – ٣ ،٤٨ – ٣ ، يف موضـع آخـر     املدرجـة ة، غـري    ــــات احلكومي ـــاخلدم
 ٤٨ – ٣ ، وسائط اإلمداد،١٤٣ – ٣

 ٦٣ – ٣ ،اخلدمات الداعمة للنقل
 ١٣٣ – ٣ ،اخلدمات الزراعية
 ٩٠ – ٣ ،خدمات السعاة
 ٨٦ – ٣ إىل ٧٧ – ٣ ،٤٣ – ٣ ،خدمات السفر

 ٨٣ – ٣ إىل ٨١ – ٣ ،السفر لألعمال
 ٨٦ – ٣ إىل ٨٤ – ٣ ،السفر ألغراض شخصية
 ١١ و ١ الفقرتان ؛ السابعاملتعلق بالسياحة، املرفق

 ١٣٧ – ٣ ،١٢١ – ٣ ، ايتعلقاخلدمات السمعية البصرية وما 
 ٤٥ – ٣ ، وسائط اإلمداد،١٣٨ – ٣ إىل ١٣٦ – ٣ ،اخلدمات الشخصية

 وســـائط ،١٣٨ – ٣ إىل ١٣٦ – ٣ ،اخلـــدمات الشخصـــية والثقافيـــة والترفيهيـــة
 ٤٥ – ٣ ،اإلمداد

 ١٢٨ – ٣ ،األخرى يةاخلدمات الشخصية والثقافية والترفيه
 ١٣٨ – ٣ ،٨٤ – ٣ ،اخلدمات الصحية
 ٥١ – ٣ ،خدمات الصيانة

 ١٢٨ – ٣ ،خدمات العالقات العامة
 ١٢٦ – ٣ ،اخلدمات القانونية

 ١٣٥ – ٣ ، يف موضع آخراملدرجةاخلدمات بني املؤسسات ذات الصلة، غري 
 ٤٢ – ٣ ، وسائط اإلمداد،١١٥ – ٣ إىل ١٠٨ – ٣ ،اخلدمات املالية

 ١٢٤ – ٣ ،اخلدمات املتعلقة بالتجارة، غري ذلك
 ١٢٧ – ٣ ،خدمات احملاسبة

 ١٢٧ – ٣ ،خدمات مراجعة احلسابات
 ١١٧ – ٣ ،خدمات املعاجلة احلاسوبية

 ١٠٧ – ٣ ،للتأمنياملعاونة اخلدمات 
 ٦٣ – ٣ ،للنقل املعاونة اخلدمات

 ١٣١ – ٣ ،اخلدمات املعمارية
 ٧٦ – ٣ إىل ٥٣ – ٣ ،خدمات النقل

 ٧١ – ٣ ،٦٢ – ٣ ،٤٣ – ٣ ،اخلدمات الداعمة للنقل
 ٧١ – ٣ ،٤٣ – ٣ ،للنقلاملعاونة اخلدمات 

 ١٢ الفقرة ؛العالقة بالسياحة، املرفق السابع
 ٥٥ – ٣ ،النقل البحري
 ٦٠ – ٣ ،النقل الربي
 ٧٠ – ٣ إىل ٦٧ – ٣ ،نقل البضائع

 ٧٢ – ٣ ، على أساس النقلنقل البضائع على أساس الشراء مقيماً
 ٥٦ – ٣ ،النقل اجلوي
 ٨٦ – ٣ ،٦٦ – ٣ ،٦٥ – ٣ ،نقل الركاب

 ٥٩ – ٣ ،النقل بالسكك احلديدية
 ٦٢ – ٣ ،النقل عرب خطوط األنابيب

 ٦٢ – ٣ ئية،الكهرباالطاقة نقل 



١٩٩ 

 ٥٨ – ٣ ئي،النقل الفضا
 ٦١ – ٣ ،ة الداخليةاملائيعرب املمرات النقل 

 ٤٣ – ٣ ،٤٢ – ٣ ،وسائط اإلمداد
 ٧٠ – ٣ إىل ٦٧ – ٣ ،لبضائعخدمات نقل ا

 ١٣١ – ٣ ،اخلدمات اهلندسية
 ،١٠٨ – ٣،  ٢٤ – ٣ ،رةـــ ة بصورة غـري مباش    ـــة املقيس ــاطة املالي ــخدمات الوس 

 ٥، اإلطار ١١٠ – ٣
 ١١٩ – ٣ ،خدمات وكاالت األنباء

 دال
 ٢ – ٣ ، املدفوعاتميزاندليل جتميع 

 ٣٤ – ٢ إىل ٣١ – ٢ ،، الطبعة اخلامسةاملدفوعات ميزاندليل 

 راء
 ١٢١ – ٣ ،٥٣ – ٢ ،االمتيازاترسوم 

 ١٢١ – ٣ ،رسوم التراخيص
 ١٢١ – ٣ ،خيصا ورسوم الترالرسوم الضريبية

 ٤٢ – ٣ ،وسائط اإلمداد

 زاي
 ١٣ و ٦ الفقرتان ؛، املرفق السابع٧٧ – ٣ ،٣٩ – ٢ ،الزائر

 ١٩ – ٣ ،زمن التسجيل

 ســني
 ١٣ الفقرة ؛، املرفق السابعحئالسا
 ١٤٢ – ٣ إىل ١٤٠ – ٣ ،١٣ – ٣ ،ارات والقنصلياتالسف

 ٨٣ – ٣ إىل ٨١ – ٣ ،السفر لألعمال
 ٨٦ – ٣ إىل ٨٤ – ٣ ،السفر ألغراض شخصية
 ١٠ – ٣ ، تناسبهاالسفن اليت ترفع أعالماً

 ٨٥ – ٣ ،السلع، إنفاق املسافرين عليها
 ٥٣ – ٣ ،السلع املعدة يف املوانئ
 السياحة، املرفق السابع

 ١٣ الفقرة ؛ املرفق السابعتعريفها،
 ١١ الفقرة ؛ما يتعلق خبدمات السفر، املرفق السابع
 ١٢ الفقرة ؛ما يتعلق خبدمات النقل، املرفق السابع

 ١٤ الفقرة ؛، املرفق السابعالدليلاملقارنة بالتغطية يف هذا 

 شــني
 وسائط اإلمداد انظر الشخص الطبيعي،

 ٢٩ – ٢ ،٢٨ – ٢ ،الشركات املدارة أجنبياً
 ٤٠ – ٣ إىل ٣٨ – ٣ ،الشريك التجاري، إحصاءاته

 ١٠ – ٢ ،الشفافية

 صـاد
 ٦٨ – ٤ ،صايف فائض التشغيل

 ٦٨ – ٤ ،صايف القيمة
 ١٠٢ – ٣ ،صناديق املعاشات التقاعدية

 ٤٥ – ٤ ،١٥ – ٤ ،الصناعة

 ضــاد
 ٦٨ – ٤ ،ضرائب الدخل

 طـاء
 الطبعـة   ، املـدفوعات  ميـزان دليـل    انظـر    ، من دليل ميزان املـدفوعات     الطبعة اخلامسة 
 اخلامسة

 الطلبة
 ١٣ – ٣ ،اإلقامة

 ١٤ الفقرة ؛ب الفرعي للسياحة، املرفق السابعاملستثنون من احلسا

 عيــن
 ٥٤ – ٤ إىل ٤٨ – ٤ ،العائد التجاري
 وسائط اإلمداد انظر عرب احلدود،

 ٢٧ الفقرة ؛ املرفق األول،٨٣ – ٣ ،العمال احلدوديون
 ٨٣ – ٣ ،العمال املومسيون

 ٥٦ – ٤ ،٥٥ – ٤ ،العمالة
 ٢١ – ٢ ،العمالة ألجل قصري
 ٢٠ – ٢ ،العمالة غري املقيمة
 ٢٢ – ١ إىل ١٨ – ١ ،١٦ – ١ ،)املوصى ا(العناصر األساسية 

 ٣ – ٢ ،٢ – ١ ،العوملة

 غيــن
 االتفاق العام بشأن التجارة يف اخلدمات انظر غاتس،

 فــاء
  األجنبية يف اخلدماتجتارة الشركات التابعة انظر فاتس،

 إدارة الشركات التابعة األجنبية يف اخلدمات انظر فاتس اخلارج،
 جتارة الشركات التابعة األجنبية يف اخلدمات انظر فاتس الداخل،

 ٧٠ – ٢ ،٧ – ١ ،الفروع

 قــاف
  تصنيف اخلدمات القطاعيةقائمة انظر ،GNS/W/120القائمة 
 ٢٤ – ٢ إىل ٢٢ – ٢ ،)GNS/W/120(  تصنيف اخلدمات القطاعيةقائمة

 ٦٠ – ٤ إىل ٥٨ – ٤ ،القيمة املضافة



٢٠٠ 

 كــاف
 ٢٣ – ٤ ،كيانات الغرض اخلاص

 الم
 الالجئون

 ١٤ – ٣ ،اإلقامة
 ١٤ – ٣ ،تعريفهم

 ١٥ الفقرة ؛يف احلسابات الفرعية للسياحة، املرفق السابع

 ميــم
 املؤسسات ذات القرابة 

 ١٧ – ٣ ،تعريفها
 ،٦٣ – ٤ ،١٣٥ – ٣ ،٣٦ – ٣ ،١٧ – ٣ ،٢٧ – ١ ،املعـــامالت بينـــها

 )االستثمار األجنيب املباشر (٧اإلطار 
 ، انظر املؤسسات ذات القرابة)األطراف غري ذات القرابة(املؤسسات غري ذات القرابة 
 املستثمر النهائي انظر املالك املستفيد النهائي،

 ٢٣ – ٣ إىل ٢ – ٣ ،مبادئ التسجيل
 ٢١ – ١ ،٨ – ١ ،املبيعات

 ٥٤ – ٤ إىل ٤٨ – ٤ ،التعريف
 ٩١ – ٢ و ٦٤ – ٢ ،املبيعات املنـزلية

 املرضى
 ١٣ – ٣ ،اإلقامة

 ١٤ الفقرة ؛ الفرعية للسياحة، املرفق السابعمستبعدة من احلسابات
 ٧٥ – ٤ إىل ٦٩ – ٤ ،مسائل التجميع

 ٧٩ – ٣ ،٧٧ – ٣ ،املسافر
 ٨املستثمر املباشر، اإلطار 

 ٨ اإلطار ،٣٥ - ٤ إىل ٣٢ – ٤ ،املستثمر النهائي
 ٢٦ – ٤ ،١٩ – ٣ ،املستحق

 ،١٥٩ – ٣ إىل   ١٥١ – ٣ ،٢ – ٣ ،)وكـذلك مجـع البيانـات     (مصادر البيانات   
٣ – ٤ 

 ١٠٠  – ٣ ،املطالبات التأمينية
 ١٣٣ – ٣ ،املعاجلة احلاسوبية

 ١٣٢ – ٣ ،معاجلة النفايات وإزالة التلوث
 ٣١ – ٢ ،املعامالت

 ١٥٠ – ٣ ،١٤٥ – ٣ ،ةاملعامالت السمعية البصري
 ٢١ – ٣ ،معامالت العمالت

 ٣٧ – ٣ ،٢٦ – ٣ ،١٧ – ٣ ،معامالت بني املؤسسات ذات القرابة
١٠ – ٢ ،ى بالرعايةلَمعاملة الدول األو 

 ٩ – ٣ ،املعدات املتنقلة
 ٧١ – ٢ ،٧٠ – ٢ ،امللحقات

 ٣٨ – ٤ ،٣٧ – ٤ ،امللكية املتساوية يف احلصص
 ١٨ – ١٦ الفقرات ؛، املرفق السابع املميزة للسياحةاملنتجات

 ٢٠ – ٣ ،املنظمات الدولية، املعامالت معها
ــاجرون  ــق األول١٣ – ٣ ،٥٧ – ٢املهــ ــرا؛، املرفــ ، ٣٢ إىل ٣٠ و ٢٢ت  الفقــ

 ١٥ الفقرة ؛املرفق السابع

 نــون
 ٢ – ٣ ، املدفوعاتميزاننص 

 ٢٦ – ٣ ،نظام الترميز
 ٣٠ – ٢ إىل ٢٧ – ٢ ،نظام احلسابات القومية

 ٥٥ – ٣ ،النقل البحري
 ٦٠ – ٣ ،النقل الربي
 ٧٠ – ٣ إىل ٦٧ – ٣ ،نقل البضائع

 ٧٢ – ٣ ، على أساس معاملة مقيماًً،نقل البضائع على أساس نوع البضاعة
 ٥٦ – ٣ ،النقل اجلوي

 ٣، اجلدول ١٣٤ – ٣ ،٦٢ – ٣ ،النقل عرب خطوط األنابيب
 ؛السياحة، املرفـق السـابع     املتصل ب  ،٨٦ – ٣ ،٦٦ – ٣ ،٦٥ – ٣ ،نقل الركاب 
 ١٢الفقرة 

 ٥٩ – ٣ ،النقل بالسكك احلديدية
 ١٣٤ – ٣ ،٦٢ – ٣ ،ئيةالكهرباالطاقة نقل 

 ٥٨ – ٣ ئي،النقل الفضا
 ٦١ – ٣ ،ة الداخليةاملائيعرب املمرات النقل 

 هــاء
 ٣٨ – ٢ ،اهلجرة

 واو

 وسائط اإلمداد انظر وجود أشخاص طبيعيني،
 ئط اإلمدادوسا انظر الوجود التجاري،

 ١٤٢ – ٣ إىل ١٤٠ – ٣ ،١٣ – ٣ ،الوحدات والوكاالت العسكرية
 ٢١ – ٣ ،وحدة احلساب

 وسائط اإلمداد انظر الوسائط،
 ٢٠ – ٢ إىل ١٤ – ٢، ٦ - ١ ،وسائط اإلمداد

 ٤٩ – ٣ إىل ٤١ – ٣ ،التصنيف املوسع
 ٩٧ – ٢ إىل ٧٢ – ٢ ،املعاجلة اإلحصائية هلا

 ١١ – ٣ ،الوكالء
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