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تصدير
قامت منظماتنا السبع مبراجعة ونشر دليل إحصاءات التجارة الدولية يف اخلدمات ،2010 ،وقد مت إجناز
املشروع حتت إدارة آلية عمل الفريق العامل املشترك بني الوكاالت املعنية بإحصاءات التجارة الدولية يف
اخلدمات ،ومت نشر الدليل على أثر اعتماده يف  26شباط/فرباير  2010من قبل اللجنة اإلحصائية لألمم
املتحدة يف دورهتا احلادية واألربعني املعقودة يف نيويورك من  23إىل  26شباط/فرباير .*2010
ويض���ع ه���ذا الدليل إطارًا متفقًا عليه دوليًا لتجميع وإبالغ إحصاءات التجارة الدولية يف اخلدمات
مبعناها الواس���ع؛ وهو يلـيب احلاجة إىل إحصاءات أكثر مشوالً وتفصيالً ،وأكثر قابلية للمقارنة ،بش���أن هذا
النوع من التجارة مبختلف أشكاله ،مبا يف ذلك احلاجة لتلك اإلحصاءات يف مفاوضات واتفاقات التجارة
الدولية .ومن ش���أن التوصيات املقدمة يف هذا الدليل ،واليت تؤيدها املنظمات الس���بع ،أن متكن البلدان من
التوسع بشكل تدرجيي يف املعلومات اليت جتمعها ووضعها يف إطار قابل للمقارنة الدولية .ويتفق هذا الدليل
مع نظام احلسابات القومية ،2008 ،ومع اإلصدار السادس من دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار
الدويل ( )BPM6الذي أصدره صندوق النقد الدويل ،ويرتبط هبما ارتباطًا واضحًا.
وكان وض���ع ه���ذا الدليل مث���رة تعاون وثيق بني املنظمات الدولية ،ومش���ورة خ�ب�راء متخصصني،
و ُمدخ�ل�ات قيّم���ة تقدم هبا عدد كبري من خرباء الدول األعض���اء ،وكثري من املالحظات اليت وصلت أثناء
عمليات االس���تعراض العاملية املتتالية يف أعوام  2006و 2008و ،2009اليت متت برعاية الفريق العامل.
ويوصى بأن تطبقه
واملقص���ود من إصدار هذا الدليل هو اس���تخدامه من قِبل املنظمات الوطني���ة والدوليةَ .
البلدان تدرجييًا ،مع مراعاة حاجاهتا الوطنية للمعلومات وأولوياهتا ومواردها.
وميكن االطالع على النس���خة اإللكترونية من هذا الدليل على شبكة اإلنترنت** .وينبغي النظر إىل
املرفقات ،مبا فيها جداول املقابلة ،باعتبارها وثائق حيّة ميكن تعديلها مع مرور الوقت عندما يتحقق مزيد
من الفهم آلثار التصنيفات اجلديدة***.
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شكر وتقدير
متت مراجعة دليل إحصاءات التجارة الدولية يف اخلدمات ،الذي ظهرت النسخة األوىل منه يف عام ،2002
كجهد مشترك للمشاركني يف قوة العمل املشتركة بني الوكاالت املعنية بإحصاءات التجارة الدولية يف اخلدمات،
مبوجب تكليف من اللجنة اإلحصائية لألمم املتحدة .و ُعقدت اجتماعات فريق العمل بدعوة من منظمة التعاون
والتنمية يف امليدان االقتصادي ،وهي تتكون من ممثلني عن منظمة التجارة العاملية ،وشعبة اإلحصاءات باألمم
املتحدة ،وصندوق النقد الدويل ،واملكتب اإلحصائي لالحتاد األورويب ،ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية،
ومنظمة السياحة العاملية ،باإلضافة إىل خرباء كبار من أملانيا وإيطاليا والواليات املتحدة واليابان .1
ومتت هذه املراجعة يف الفترة بني عامي  2006و .2010وقد مت التوفيق بني حمتوى هذه الطبعة اجلديدة
من الدليل واملراجعات اليت متت بإتقان للمعايـري اإلحصائية الدولية ،وخاصة اإلصدار السادس من دليل ميزان
املدفوعات ووضع االس����تثمار الدويل ،ونظام احلسابات القومية ،2008 ،والتعريف املعياري املنقح لالستثمار
املباشر األجنيب ،الصادر عن منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي (اإلصدار الرابع ،)2008 ،وكذلك
نظام إحصاءات الس����ياحة .ويتضم����ن الدليل أيضًا فص ًال جديدًا يناقش قياس “أمن����اط توريد” اخلدمات ،من
أجل االستجابة ،ضمن أمور اخرى ،للحاجة إىل املعلومات املتصلة باالتفاق العام بشأن التجارة يف اخلدمات.

ومت تنظيم ثالث جوالت من االستشارات العاملية ملراجعة املسودات املتتابعة هلذا الدليل ،شارك فيها أفرقة
خرباء ،ووكاالت اإلحصاء الوطنية ،واملصارف املركزية الوطنية ،واملنظمات الدولية ،ومشاركون يف املفاوضات
التجارية وغريهم من املس����تعملني .وقام بتنسيق املش����اورات صندوق النقد الدويل ،وشعبة اإلحصاءات باألمم
املتحدة ،ومنظمة التجارة العاملية .ومت أيضًا استعراض عملية مراجعة الدليل أثناء اجتماعات جلنة صندوق النقد
الدويل املعنية بإحصاءات ميزان املدفوعات ،واجتماعات فريق اخلرباء التابع للنظام اإلحصائي األورويب  -منظمة
التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي املعين بإحصاءات التجارة يف اخلدمات ،مث من قِبل فريق العمل التابع ملنظمة
التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي املعنية بالتجارة الدولية يف البضائع والتجارة الدولية يف اخلدمات ،وورشة
العمل اليت عقدهتا منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي بش����أن إحصاءات االس����تثمار الدويل؛ وكذلك
يف ورشة عمل إقليمية خلرباء اإلحصاء الوطنيـني نظمتها شعبة اإلحصاءات باألمم املتحدة ،بالتعاون مع اللجان
اإلقليمية والوكاالت الوطنية ،ويف ندوات صندوق النقد الدويل ،ومنظمة التعاون االقتصادي آلس����يا واملحيط
اهلادئ ،ومنظمة التجارة العاملية ،وغريها .واستفاد فريق العمل فائدة كبرية من املشورة اليت تلقاها من خمتلف
تل����ك االجتماعات والندوات ،وكذلك من التعليقات اليت تلقاها من أكثر من مائة بلد قدمت مالحظاهتا أثناء
دورات التشاور الثالث .وتنعكس يف هذا الدليل أيضًا أعمال الفريق الفرعي التقين املعين حبركة األشخاص -
النمط  ،4التابع لشعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة ،الذي أنشأه فريق العمل يف  ،2004وأمت عمله يف .2006
وبني عامي  2002و 2010كان يتوىل رئاس���ة الفريق العامل حىت عام  2008الس���يد ويليام كيف
(منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي) ،مث السيدة بيتينا ويستروم (منظمة التعاون والتنمية يف امليدان
االقتصادي) .ويف س���ياق مراجعة هذا الدليل كان أعضاء فريق العمل يتقامسون العمل بينهم عن طريق توزيع
املسؤوليات عن كل فصل أو مرفق على حدة ،على النحو التايل :رونالد يانسن وكارويل كوفاكس ،من شعبة
املوس���ع خلدمات ميزان
اإلحصاءات باألمم املتحدة (الفصل األول ،وجدول التناظر على اخلط بني التصنيف ّ
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1ش�ارك عدد من الخرباء اآلخرين
من بل�دان ومنظمات أخرى مثل
منظمة الصحة العاملية ،واللجنة
االقتصادي�ة ألمري�كا الالتيني�ة
ومنطقة البحر الكاريبي ،وأمانة
السوق املشرتكة لرشقي وجنوبي
أفريقيا (الكوميسا).

و

دليل إحصاءات اخلدمات الدولية يف التجارة2010 ،

املدفوعات ،2010 ،والتصنيف املركزي للمنتجات (اإلصدار الثاين)) ،وجوسلني ماجدلني وأندرياس ماورر،
من منظمة التجارة العاملية (الفصالن الثاين واخلامس ،وجدول التناظر على اخلط بني القائمة  W/120والتصنيف
املوس���ع خلدمات ميزان املدفوعات)2010،؛ وتوماس ألكس���اندر ومارجريت فيتزجيبون ،من صندوق النقد
ّ
ال���دويل (الفصل الثالث)؛ وويليام كيف وبيتينا ويس���تروم ،من منظم���ة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي
(الفصل الرابع ،واملرفقان األول والثاين ،ومرفق هذا الدليل على اإلنترنت ،ونظام حسابات الصحة)؛ وأنطونيو
ماس���يو وماريون ليربيروس ،من منظمة الس���ياحة العاملية (املرفق اخلامس)؛ ومش���تاق حسني ودانيـيال كوميين
وفران���كا فيس  -كانيتو وس���يمون بيليكي ،من مكت���ب اإلحصاء األورويب (املرفق الث���اين ،وجدول التناظر
املوس���ع خلدمات ميزان املدفوعات 2010 ،والتنقيح األول لفئات فروع الش���ركات
على اخلط بني التصنيف ّ
املوحد) ،وروبرت هاموي ومايكل
األجنبي���ة يف اخلدمات ،يف اإلصدار الرابع م���ن التصنيف الصناعي الدويل ّ
هاين واستريت سولستاروفا ،من مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية.
واستفاد الفريق العامل طوال عملية املراجعة أيضًا من إسهامات اخلرباء يف البنك املركزي األملاين (املوت
س����تيجر)؛ واملكتب اإليطايل للعملة وبنك إيطاليا (جيوفاين جوس��ب�ي أورتوالين)؛ وبنك اليابان (تيتس����و أريتا
وساتورو هاجينو وجوي إيشيكاوا وتوشي كوري وكونيكو موريا ،تاكيهريو نوبوموري وإيكا ياماجوشي)؛
ومكت����ب التحليل االقتص����ادي بالواليات املتحدة األمريكي����ة (ماريّا بورجا ومايكل مان وأويب ج .ويتش����ارد
وروبرت يوسكفاج وويليام زيل).
ويود الفريق العامل أن يعرب عن تقديره للزمالء الواردة أمساؤهم فيما يلي ،الذين قدموا إليها املشورة:
كلود بريو (بنك فرنس����ا)؛ وشاو مباندي  -ش����ولو ،ومثبا مانالوال (السوق املشتركة لشرقي وجنويب أفريقيا)؛
وروب����رت بام��ب�ر (منظمة العمل الدولية)؛ وروب����رت ديبلزمان وناتاليا إيفانيك ورالف كوزلو ونيل باترس����ون
(صندوق النقد الدويل)؛ وإيفند هوفمن (إدارة اهلجرة يف النرويج)؛ وندمي أمحد وشارل آسبدن وآيس برتراند
وماسيمو جيلوسو جروسو وآن هاريسون وتوماس هاتزيشرونغلو وراينر النس وأندرياس ليندنار وسباستيان
نريودو (منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي)؛ وإيلمومينادا س����يكات ورجيينا جونيو (البنك املركزي
يف الفلبني)؛ وخوسيه أنطونيو إيسانتا فونكوبرتا (املعهد الوطين لإلحصاء ،إسبانيا)؛ وإدواردو رودريغيز  -تينيز
(بنك إسبانيا)؛ وميشيل آتينغي  -إجيو (بنك أوغندا)؛ وسانيا بالزيفيتش وماساتاكا فوجيتا (مؤمتر األمم املتحدة
للتجارة والتنمية)؛ وكالوديا دي كامينو (اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب)؛ وليديا
ديلومو (منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة)؛ وإليساندرا ألفريي ورالف بيكر وإيفو هافينجا وفالدميري
مارخونك����و (ش����عبة اإلحصاءات باألمم املتحدة)؛ وماتياس هيلـيب (منظمة الصح����ة العاملية)؛ وكارلوس مازال
(املنظمة العاملية للملكية الفكرية)؛ ورودولف أدلونج وباربرا داندريا  -أدريان ،وأنطونيو كارزانيجا ومارتني
روي وجاياشري وتال (منظمة التجارة العاملية)؛ وجوليان آركل.
ممول من منظمة التعاون والتنمية يف
ويف أواخر عام ُ 2009عهد إىل مارك بوالرد ،وهو خبري استشاري ّ
امليدان االقتصادي ومنظمة التجارة العاملية ،مبهمة االس����تعراض الدقيق هلذا الدليل للتأكد من االتساق فيما بني
فصول الدليل .وقدمت منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي دعم السكرتارية والدعم اإلداري ،وخاصة
من فابيانا سرياسا .وقدمت شعبة اإلحصاءات باألمم املتحدة دعم ومتويل حترير الدليل.
وقد ُعرضت هذه املسودة على اللجنة اإلحصائية باألمم املتحدة ،واعتمدهتا ،يف دورهتا احلادية واألربعني
املعقودة يف شباط/فرباير .2010
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الفصل األول

مقدمة عامة واألسس التي
يقوم عليها الدليل

ألف -

مقدمة

 1-1املقصود هبذا الدليل إلحصاءات التجارة الدولية يف اخلدمات ( )MSITSهو تلبية حاجات
جمموعة متنوعة من املنتجني واملس���تعملني لتلك اإلحصاءات .ومع أن الدليل هو يف األساس مرشد جلامعي
اإلحص���اءات ،فإن���ه يف نفس الوق���ت أداة مفيدة للحكوم���ات واملنظمات الدولية اليت تس���تعمل املعلومات
ال عن ذلك فإنه يس���اعد
اإلحصائي���ة فيم���ا يتعلق باملفاوضات الدولية بش���أن التج���ارة يف اخلدمات .وفض ً
املؤسسات وسائر الكيانات اليت حتتاج إىل متابعة التطورات يف أسواق اخلدمات الدولية.

 2-1وكان اإلص����دار األول م����ن دليل إحصاءات التجارة الدولي����ة يف اخلدمات  ،1الذي اعتمدته
اللجنة اإلحصائية لألمم املتحدة يف دورهتا الثانية والثالثني يف آذار/مارس  2001ونُشر يف صورته الرمسية يف عام
 ،2 2002ميثل تقدمًا مهمًا فيما يتعلق بإقامة نظام أكثر وضوحًا وتفصي ًال ومشوالً لقياس التجارة يف اخلدمات.
 3-1وه���ذا اإلصدار ،الذي أُطلق عليه دليل إحصاءات التجارة الدولية يف اخلدمات،2010 ،
( )MSITS 2010يتس���م بأمهية خاصة يف الوقت احلايل يف س���ياق اتفاقات التجارة ،ألهنا يف الغالب تشتمل
عل���ى اخلدم���ات إضاف���ة إىل البضائع .ومن مث فإن اإلحصاءات مطلوبة س���واء من أج���ل توجيه املفاوضات
أو لدع���م تنفي���ذ تلك االتفاقات ،وأش���هرها وأكثرها مشوالً للخدمات هو االتفاق العام بش���أن التجارة يف
اخلدمات ( ،3 )GATSالذي دخل حيز النفاذ يف  .1995وقد أذكت احلاجة إىل إحصاءات من هذا النوع
ال إزاء املسائل اإلحصائية اليت تتناول التجارة يف اخلدمات.
الطلب على وضع هنج أكثر مشوالً وأكثر تكام ً
موس���عًا للتجارة الدولية يف اخلدمات .فهو يش���مل التجارة يف
 4-1ويورد هذا الدليل مفهومًا ّ
اخلدمات باملعىن الشائع يف املعامالت (الصادرات والواردات) بني املقيمني وغري املقيمني ،ويشمل ،باإلضافة
إىل ذل���ك ،اخلدمات اليت تقدمها املؤسس���ات املنش���أة حمليًا ولكنها مملوكة أجنبي���ًا .وهذا النوع األخري من
املعامالت مشمول يف إحصاءات جتارة فروع الشركات األجنبية يف اخلدمات ( .4 )FATSويناقش الدليل
أيضًا احلاالت اليت يكون فيها األفراد موجودين بصفة مؤقتة يف اخلارج لغرض توريد خدمة.

 5-1وبالرغم من أن هذا الدليل يتوسع يف مفهوم التجارة يف اخلدمات ،فإنه ال يتوسع يف مفهوم
اخلدمات وإمنا يتفق بشكل كامل تقريبًا مع املعايـري اإلحصائية الدولية احلالية .وترد يف اإلطار  1-1مناقشة
الستعمال تعبري اخلدمات ويف اإلطار  2-1مناقشة لتعبري التجارة الدولية يف اخلدمات ،واإلطاران موجودان
يف آخر هذا الفصل.
 6-1ويس���تند اإلطار املفاهيمي هلذا الدليل إىل املتطلبات الناشئة عن املفاوضات املتعلقة باالتفاق
العام بش���أن التجارة الدولية يف اخلدمات ،وكذلك إىل املفاهيم الواردة يف نظام احلس���ابات القومية (،)SNA

1

1دلي�ل إحصاءات التج�ارة الدولية
يف الخدم�ات ،ورق�ات إحصائية،
السلسلة ميم ،العدد ( 86منشورات
األم�م املتحدة ،رقم املبي�عA.02. :
.)XVII.11

2

2انظر :الوثائق الرسمية للمجلس
االقتصادي واالجتماعي،2001 ،
امللحق رق�م  ،4الفص�ل الثالث،
الفرع جيم ،الفقرة ( 25أ)).

3

3انظر :الصكوك القانونية املشتملة
على نتائ�ج جول�ة أوروغ�واي
للمفاوض�ات التجاري�ة املتعددة
األط�راف ،الص�ادرة يف مراكش
يف  15نيس�ان/أبريل 1994
(من مطبوعات أمانة الغات ،رقم
املبي�ع ،)GATT/1994.4 :املرفق
األول  -باء.

4

4تم االستغناء عن تعبري “إحصاءات
تجارة فروع الشركات األجنبية
يف الخدمات” بتعبري أكثر عمومية
هو “إحصاءات ف�روع الرشكات
األجنبي�ة” .وق�د ت�م االحتف�اظ
باملخترص األجنب�ي ( )FATSمن
أجل االتساق التاريخي.

2

دليل إحصاءات اخلدمات الدولية يف التجارة2010 ،

ودليل ميزان املدفوعات ( ،)BPMوكذلك املفاهيم املتعلقة بإحصاءات فروع الشركات األجنبية .وقد مت إعداد
هذا الدليل يف سياق هذه الركائز الثالث ،كما يتبني من سياق الفصول الثاين والثالث والرابع واخلامس .ومنذ
ظه���ور اإلصدار األول من دليل إحصاءات التج���ارة الدولية يف اخلدمات أُجريت مراجعات كبرية على نظام
احلسابات القومية ونظام ميزان املدفوعات ،وكذلك التصنيفات املتصلة هبا مثل التصنيف املركزي للمنتجات
املوحد جلميع األنشطة االقتصادية .وقد مت حتديث هذا الدليل لضمان اتساق املفاهيم
والتصنيف الصناعي الدويل ّ
والتعاريف.

باء -

5

5صندوق النقد الدويل ،دليل ميزان
املدفوع�ات ووض�ع االس�تثمار
األجنب�ي ،اإلص�دار الس�ادس.
(واشنطن العاصمة .)2009

6

6باريس ،منظمة التعاون والتنمية
يف امليدان االقتصادي.2008 ،

7

7باري�س 1 ،حزيران/يوني�ه
.2005

8

8املفوضي�ة األوروبية ،وصندوق
النقد الدويل ،ومنظم�ة التعاون
والتنمية يف املي�دان االقتصادي،
واألم�م املتحدة ،والبن�ك الدويل
(منش�ورات األم�م املتحدة ،رقم
املبيع.)E.08.XVII.29 :

نظرة عامة عىل التغيريات
التي أُدخلت عىل الدليل

 7-1أتيح����ت الفرصة إلدخ����ال تغيـريات على هذا الدليل (دليل إحص����اءات التجارة الدولية يف
اخلدمات )2010 ،ملواكبة التغيّرات يف األُطر املفاهيمية والتصانيف ذات الصلة ،وكذلك يف مراجعة شاملة
للدليل .وقام فريق العمل املعين بإحصاءات التجارة الدولية يف اخلدمات ( )TFSITSبإرس����ال اس����تبيان إىل
مجيع املؤسسات الوطنية واإلقليمية والدولية اليت جتمع إحصاءات عن التجارة يف اخلدمات أو تستعمل تلك
اإلحصاءات .وطُلب من املجيبني على االس����تبيان إبداء مالحظاهتم على أس����ئلة حم ّددة وكذلك مالحظاهتم
اخلاصة إذا رغبوا يف ذلك .وكان املنطلق لتلك املشاورات العاملية هو التوصية بإحداث حتديثات بسيطة بشكل
عام ،مثل إدخال تفاصيل عن البلدان الش����ريكة يف توصيات قائمة األولويات األوىل والثانية والثالثة والرابعة
(انظر الفرع دال فيما يلي).
 8-1ويبيّن الفصل الثالث التحديثات اليت أُدخلت مؤخرًا على اإلصدار السادس من دليل ميزان
املدفوعات ووضع االس���تثمار الدويل ( .5 )BPM6ومييز الفصل الرابع بوضوح أكرب مما س���بق بني إحصاءات
جتارة فروع الشركات األجنبية يف اخلدمات إىل الداخل وإىل اخلارج ،مبا يتفق مع التحديثات اليت أُدخلت على
اإلصدار السادس من دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل ( ،)BPM6والتعريف املعياري لالستثمار
املباشر األجنيب ،الصادر عن منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ،اإلصدار الرابع ( ،6 )BD4وقياس
العوملة :دليل منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ملؤش���رات العوملة .7 2005 ،وترد مناقش���ة أكثر
عمقًا ألمناط توريد اخلدمات يف الفصل اخلامس اجلديد .ومبا أن اإلصدار السادس من دليل ميزان املدفوعات
( )BPM6خيتلف عن اإلصدار السابق من عدة نواح ،مبا يف ذلك ما يتصل حبساب السلع واخلدمات ،واتباعًا
للتوصية الواردة يف نظام احلسابات القومية  8بتطبيق مبدأ تغيـري امللكية االقتصادية تطبيقًا حازمًا ،متت مراجعة
بنود معيّنة ذات أمهية اقتصادية وإعادة ترتيبها يف تصنيف البضائع واخلدمات ،منها على س���بيل املثال ،الس���لع
التحويلية (دون تغيـري ملكية البضاعة) ،وإصالح السلع ،واالجتار هبا.
املوسع خلدمات ميزان املدفوعات ( )EBOPSامتدادًا للمكونات الرئيسية
 9-1ويعترب التصنيف ّ
ُ
املوسع خلدمات ميزان املدفوعات
للخدمات يف تصنيف ميزان املدفوعات .وقد أدخل تغيـري كبري على التصنيف ّ
بإدخ���ال خدمات الصناعات التحويلية املتعلقة مبدخالت مادية ميلكها آخرون ،وخدمات الصيانة واإلصالح
غ�ي�ر املصنفة يف موضع آخر ،باعتبارمها عنصري���ن جديدين ،وحذف االجتار من اخلدمات التجارية األخرى.
املوس���ع خلدمات ميزان املدفوعات ،2010 ،والتصنيف املركزي
ولالطالع على أوجه التناظر بني التصنيف ّ
املوسع خلدمات ميزان املدفوعات ،2010،وفئات
للمنتجات املنقح ( ،CPCاإلصدار الثاين) ،وبني التصنيف ّ
املوحد جلميع األنش���طة
جتارة فروع الش���ركات األجنبية يف اخلدمات يف التنقيح  4للتصنيف الصناعي الدويل ّ
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املوس���ع خلدمات ميزان املدفوعات،2010،
االقتصادية ،التنقيح  ،)ICFA, Rev.1( 1وكذلك بني التصنيف ّ
9
وقائمة التصنيف القطاعي للخدمات ( )W/120لالتفاق العام للتجارة يف اخلدمات ( ، )GATSانظرhttp:// :
.unstats.un.org/unsd/tradeserv/TFSTIS/msits2010/annexes.htm
 10-1وفيما يتعلق بإحصاءات فروع الشركات األجنبية ،كانت التغيـريات األساسية اليت أُدخلت
عل���ى املبادئ التوجيهية احلديثة هي اس���تعمال مفهوم اهليمن���ة (أي ملكية األغلبية يف قوة التصويت) لفروع
الشركات األجنبية بدالً من مفهوم ملكية األغلبية لألسهم العادية أو يف قوة التصويت .وعالوة على ذلك
حيل مفهوم الوحدة املؤسس���ية احلاكمة العليا حمل املالك املستفيد النهائي .وترد يف الفصل الرابع إيضاحات
أخرى بشأن إحصاءات فروع الشركات األجنبية إىل الداخل وإىل اخلارج ،ويرد فيه أيضًا وصف للروابط
بني إحصاءات فروع الش���ركات األجنبية والتوريدات الدولية للخدمات .وأخريًا ،فقد متت مراجعة فئات
املوحد مبا يراع���ي التنقيحات اليت
ف���روع الش���ركات األجنبي���ة يف اخلدمات يف التصنيف الصناع���ي الدويل ّ
املوحد جلميع األنش���طة االقتصادية ،التنقيح 4
أُدخل���ت يف اإلص���دار األخري من التصنيف الصناعي الدويل ّ
(.10 )ISIC, Rev.4
 11-1وق���د مت التوس���ع يف املرفق األول بعنوان “حركة األش���خاص الطبيعيـ�ي�ن الذين يقدمون
اخلدمات يف إطار االتفاق العام بشأن التجارة يف اخلدمات” يف دليل إحصاءات التجارة الدولية يف اخلدمات،
 ،2002وأُدخل يف الفصل اخلامس من هذا الدليل بعنوان “إحصاءات التوريد الدويل للخدمات حس���ب
منط التوريد” .ومت حتديث املرفق اخلامس يف هذا الدليل املعين بالعالقة بني دليل إحصاءات التجارة الدولية
يف اخلدمات ،2010،والتوصيات الدولية إلحصاءات السياحة.

جيم -

األسس التي يقوم عليها الدليل

 - 1أنماط التوريد املح ّددة يف االتفاق العام
بشأن التجارة يف الخدمات

 12-1م���ن املالمح املهم���ة هلذا الدليل (دليل إحصاءات التج���ارة الدولية يف اخلدمات)2010 ،
وصف األمناط اليت ميكن هبا تقدمي اخلدمات ،واليت حيدد االتفاق العام بشأن التجارة يف اخلدمات أربعًا منها
وهي :اخلدمات العابرة للحدود؛ واالستهالك يف اخلارج؛ والتواجد التجاري؛ وتواجد األشخاص الطبيعيـني.
مورد اخلدمة واملستهلك موجودين يف نفس البلد أو
ويقوم التميـيز بني هذه األمناط على أساس ما إذا كان ّ
يف بلدين خمتلفني عند تنفيذ املعاملة.
 13-1ويستفيد هذا الدليل من األعمال اليت قامت هبا منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي
واملكت���ب اإلحصائ���ي لالحتاد األورويب ،وكذلك من خربة عدد م���ن البلدان يف مجع البيانات عن اخلدمات
املقدم���ة من خالل فروع الش���ركات األجنبية يف اخلارج .ويعكس ه���ذا الدليل ظهور توافق دويل يف اآلراء
بش���أن ضرورة اإلحصاءات املتعلقة بالوجود التجاري للمؤسس���ات اليت يتحكم فيها مستثمر أجنيب .وهذه
املؤسس���ات مصنفة ،كأولوية أوىل ،على أس���اس النشاط (أي حبسب النشاط الصناعي للمنتِج) وليس على
أساس نوع اخلدمة املنتَجة.
املوحد جلميع
 14-1ويعرض هذا الدليل الفئات الصناعية املستخدمة يف التصنيف الصناعي الدويل ّ
األنشطة االقتصادية ،التنقيح  ،4الستعماهلا يف إبالغ تلك اإلحصاءات إىل املنظمات الدولية .وباستخدام هذه
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9قائمـ�ة التصني�ف القطـاع�ي
للخدم�ات ،الغـ�ات ،املعروف�ة
بالقائمة  ،W/120هي عبارة عن
نظام تصنيف يستعمل يف هيكلة
التزامات أعضاء منظمة التجارة
العاملية .والقائمة واردة بالكامل
يف املرفق الرابع لهذا الدليل.

1 10التصنيف الصناعي الدويل املوحّ د
لجمي�ع األنش�طة االقتصادي�ة،
التنقي�ح الراب�ع  ،ورق�ات
إحصائية ،السلس�لة مي�م ،العدد
( ،4منشورات األمم املتحدة ،رقم
املبيع.)E.08.XVII.25 :

4

دليل إحصاءات اخلدمات الدولية يف التجارة2010 ،

الفئات ،املعروفة باسم فئات جتارة فروع الشركات األجنبية يف اخلدمات ،التنقيح  ،)ICFA, Rev.1( 1ميكن
عرض أنشطة مؤسسات اخلدمات يف سياق أنشطة مجيع املؤسسات .ومع أنه من املحبذ اإلبالغ عن تفاصيل
املؤسس����ات اململوكة ملكية أجنبية حس����ب نوع املنتج للتمكني من املقارنة بني إحصاءات فروع الشركات
األجنبية وإحصاءات التجارة بني املقيمني وغري املقيمني ،فإن مجع اإلحصاءات على أساس املنتج يظل هدفًا
على املدى الطويل يف معظم البلدان بسبب القصور احلايل يف مجع البيانات.
 15-1ورمبا كان أكثر املعلومات صلة بأنشطة فروع الشركات األجنبية بيانات مبيعاهتا أو نواجتها.
وتُق����اس اخلدم����ات املقدمة من خالل املعام��ل�ات بني املقيمني وغري املقيمني ،يف األس����اس ،من حيث حجم
املبيعات ،وال بد من وجود قياس للمقارنة يُستعمل لفروع الشركات األجنبية من أجل قياس اخلدمات املقدمة
من تلك الشركات على أساس موا ٍز .إالّ أن األمر يتطلب يف معظم احلاالت وجود معلومات إضافية من أجل
عمل تقدير مناسب لآلثار االقتصادية لعمليات فروع الشركات األجنبية ولتدابري حترير تقدمي اخلدمات من
وبناء عليه فإن هذا الدليل يوصي باستعمال مؤشرات ومتغيّرات متعددة
خالل أس����لوب التواجد التجاريً .
إلحصاءات فروع الشركات األجنبية بدالً من استعمال املبيعات وحدها.

 16-1ومنذ نش���ر اإلص���دار األول من دليل إحص���اءات التجارة الدولي���ة يف اخلدمات ،طرأت
حتسينات كبرية يف وضع مفاهيم وتعاريف إلحصاءات توريد اخلدمات ،وخاصة تقدميها من خالل تواجد
األش���خاص الطبيعيـني .ويرد يف الفصل اخلامس اإلطار اجلديد الذي ُوضع من أجل بيان إحصاءات تقدمي
اخلدمات حسب منط تقدميها.

 - 2املعايري الدولية لإلحصاءات االقتصادية

1 11واشنطن العاصمة .1995 ،دليل
تجمي�ع اإلحص�اءات م�ن أجل
اإلصدار الس�ادس لدليل ميزان
املدفوع�ات ووض�ع االس�تثمار
ال�دويل ،الص�ادر ع�ن صندوق
النق�د الدويل (لم يك�ن متاحا ً يف
وقت إعداد هذا املنشور).
1 12يف أثن�اء إعداد ه�ذا التقرير كانت
تجري عملي�ة اس�تعراض لدليل
توصي�ات املكت�ب اإلحصائ�ي
األوروب�ي التاب�ع للمفوضي�ة
األوروبية بشأن إحصاءات فروع
الرشكات األجنبية ،إصدار ،2009
منهجي�ات وأوراق عم�ل املكت�ب
اإلحصائي األوروبي (لكسمبورغ،
مكت�ب املنش�ورات الرس�مية
للجماعة األوروبية.)2009 ،

 17-1النه���ج ال���ذي اتبع يف هذا الدليل ،هو االس���تفادة من املعايـري املتف���ق عليها دوليًا لتجميع
اإلحصاءات .وأهم هذه املعايـري هي اإلصدار السادس من دليل ميزان املدفوعات ( ،)BPM6الذي سبقت
اإلش���ارة إلي���ه ،والذي حيتوي على توصي���ات بتعاريف وتقيـيمات وتصنيفات وطرق تس���جيل للتجارة يف
اخلدمات بني املقيمني وغري املقيمني .ومن املهم أيضًا يف هذا الصدد اإلش���ارة إىل نظام احلس���ابات القومية
( )SNAلعام  2008الذي تعتمد كثري من توصيات هذا الدليل على املفاهيم والتعريفات الواردة فيه بشأن
بيانات اخلدمات املقدمة من خالل فروع الشركات األجنبية.
 18-1ويرد يف هذا الدليل توصيفات للخدمات الرئيسية اليت تدخل يف التجارة الدولية ومسميات
وأحكام االتفاق العام بشأن التجارة يف اخلدمات.
 19-1وال يقدم هذا الدليل س���وى توجيهات عملية موجزة جلامعي اإلحصاءات الوطنية .وفيما
يتعل���ق بالتج���ارة يف اخلدمات بني املقيمني وغ�ي�ر املقيمني ،يورد دليل جتميع إحص���اءات ميزان املدفوعات
الص���ادر عن صن���دوق النقد الدويل  11توجيهات عملية يف هذا الش���أن .وبصدد جتمي���ع إحصاءات جتارة
فروع الش���ركات األجنبي���ة ،توجد توجيهات عملي���ة يف دليل التوصيات الصادر ع���ن املكتب اإلحصائي
األورويب بش���أن إحص���اءات جتارة فروع الش���ركات األجنبي���ة  .12ومع ذلك ،فال بد م���ن االعتراف بأنه
مما يساعد كثريًا يف التنفيذ الناجح لتوصيات هذا الدليل ،استمرار التوجيه والدعم التقين من املنظمات الدولية
تكملة ألحكام هذا الدليل .لذلك فإن الفريق العامل املعين بإحصاءات التجارة الدولية يف اخلدمات ألزمت
نفس���ها بوضع توجيهات بش���أن جتميع اإلحصاءات ملس���اعدة منتجي البيانات يف التنفيذ الفعلي لتوصيات
هذا الدليل.
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 20-1وتُعت�ب�ر معامل���ة إحصاءات مي���زان املدفوعات اخلاص���ة بالتجارة يف اخلدم���ات ،وكذلك
إحص���اءات جتارة فروع الش���ركات األجنبية ،يف ه���ذا الدليل ،حىت يف ظروف القي���ود اليت تفرضها األُطر
اإلحصائية احلالية ،مبثابة خطوة مهمة حنو بناء الروابط بني هاتني الركيزتني .ومتثل هذه الروابط حت ّديًا أمام
اإلحصائيـني الذين قد يضطرون إىل االعتماد على اخلربات واملعلومات املنتشرة يف البنوك املركزية ومكاتب
اإلحصاء الوطنية والوزارات احلكومية وغريها من اهليئات ذات الصلة .ومع تطوير اإلحصاءات ،س���يكون
من الضروري تطوير التعاون بني املؤسسات املعنية.
 21-1وبش����كل طبيع����ي فإن قياس التجارة يف اخلدمات أصعب من قي����اس التجارة يف البضائع ألن
اخلدمات أصعب يف التحديد .وبعض اخلدمات يُعرف باس����تخدام مفاهيم جمردة وليس باإلش����ارة إىل صفات
مادية حم ّددة أو وظائف مادية .ففي حالة التجارة يف اخلدمات ،على عكس التجارة يف البضائع ،ال توجد طرود
تع��ب�ر اجلمارك حتمل رموزًا معترفًا هبا دوليًا للس����لع ،وأوصاف����ًا للمحتويات ،ومعلومات عن النوعية أو األصل
أو املقص����د ،وفوات��ي�ر .وال يوجد نظام إداري يتصل بتحصيل الضرائب اجلمركي����ة ميكن اتباعه يف جتميع تلك
البيانات .وإمنا يتوقف احلصول على املعلومات املطلوبة بشأن التجارة يف اخلدمات ،عند حتديدها ،على التوصل
إىل فهم مشترك للمفاهيم اليت تقدمها البيانات .ويتوقف قياس خدمات التجارة على املعلومات املبلغة إما من
نظم حماسبة األعمال أو مسك الدفاتر أو من األفراد ،ويتوقف على جمموعة خمتلفة من مصادر البيانات ،مبا يف
ذلك املصادر اإلدارية وعمليات الدراسات االستقصائية وتقنيات التقدير.
 22-1وحتتاج الوكاالت الوطنية إىل أن توازن بني الطلب على البيانات التفصيلية من املستعملني عن
جتارة اخلدمات وبني تكاليف مجع تلك البيانات والعبء اإلضايف الذي يفرضه تقدمي البيانات على املؤسسات
واحلاج���ة إىل وجود عتبات دنيا للنوعي���ة .وكما هو احلال يف أنواع أخرى من البيانات اإلحصائية اليت جيري
مجعها ،تطلب معظم البلدان احلفاظ على س���رية البيانات اخلاصة بكل مؤسس���ة .ومن ش���أن هذه الضوابط
واالعتبارات أن حتد بش���كل فعلي من درجة التفصيل يف البيانات عن التجارة الدولية يف اخلدمات اليت ميكن
تقدميها عمليًا .لذلك فإن مستوى التفصيل الوارد يف هذا الدليل إمنا ميثل ح ًال وسطًا بني احلاجة إىل املعلومات
من أجل املفاوضات التجارية والتحليالت ووضع السياسات ،وبني صعوبة مجع البيانات اليت تواجهها وكاالت
اإلحصاء الوطنية.

دال -

مجموعة العنارص املوىص بها للتنفيذ التدريجي

 23-1يوصي هذا الدليل مبجموعة كاملة من العناصر ليقوم جامعو البيانات بتنفيذها ،وهي تستند
إىل معايـري متفق عليها دوليًا حبيث يتسىن تدرجييًا حتقيق تساوق اإلحصاءات املنشورة عن التجارة الدولية يف
اخلدمات .وإذا ما نُفذت هذه العناصر بالكامل ،فسوف تسفر عن زيادة كبرية يف تفاصيل املعلومات املتاحة عن
التجارة يف اخلدمات .ومن املسلّم به أن كثريًا من البلدان سترى يف التنفيذ الكامل للتوصيات هدفًا بعيد املدى،
وأن من الضروري تأمني تعاون نشط بني وكاالت مجع البيانات على املستوى الوطين من أجل إدماج خمتلف
عناصر التجارة يف اخلدمات الواردة يف دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار املباشر األجنيب ،وإحصاءات
فروع الشركات األجنبية يف إطار واحد .وتتلخص التوصيات يف قائمة العناصر الرئيسية الواردة أدناه.
 24-1والعناصر األربعة األوىل مقترحة باعتبارها عناصر أساس���ية ينبغي البدء هبا .ويقترح إيالء
هذه العناصر األساس���ية أولوية خاصة ،مع إمكانية تنفيذ العناصر األخرى بعد ذلك بشكل تدرجيي .وتوفر
العناصر األربعة األساس���ية ،عند تنفيذها ،أساسًا ملجموعة بيانات أساسية مشتركة ومقارنة دوليًا .وبوسع
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دليل إحصاءات اخلدمات الدولية يف التجارة2010 ،

البل���دان ،مب���ا فيها البلدان اليت هي يف بداية وضع إحص���اءات عن التجارة الدولية يف اخلدمات ،أن تتبع هذا
النهج التدرجيي لبدء هيكلة املعلومات املتاحة وفقًا هلذا اإلطار القياس���ي الدويل اجلديد .وهذا الدليل ،حني
يضع العناصر األس���هل تنفيذًا يف مقدمة التتابع املقترح ،إمنا يراعي الصعوبة اليت يواجهها كثري من جامعي
البيانات يف عملية التنفيذ .ومع ذلك فإن الترتيب مقصود به أن يكون مرنًا من أجل متكني البلدان من تلبية
حاجات مؤسساهتا حسب أولوياهتا.
 25-1ويوص���ي هذا الدليل بإدخال تفصيالت حس���ب البلدان الش���ريكة إلحصاءات معامالت
اخلدمات بني املقيمني وغري املقيمني ،واهلدف هو اإلبالغ عن تفاصيل الشركاء ،أوالً ،على مستوى التجارة
يف اخلدمات ككل ،وثانيًا ،على مستوى كل نوع رئيسي من اخلدمات حسب اإلصدار السادس من دليل
املوس���ع خلدمات ميزان
ميزان املدفوعات ،مث (على املدى األطول) على مس���توى البنود التفصيلية للتصنيف ّ
املدفوعات .أما بالنس���بة إلحصاءات فروع الش���ركات األجنبية واالس���تثمار املباش���ر األجنيب .فاهلدف هو
اإلبالغ عن الشركاء التجاريـني بشكل جتميعي ،وبشكل تفصيلي ،حسب فئات الصناعة الرئيسية يف إطار
املوحد ،التنقيح الرابع .ويف كلتا
فئات فروع الشركات األجنبية يف اخلدمات يف التصنيف الصناعي الدويل ّ
احلالتني يوصى بأن تويل البلدان أمهية أكرب لعرض البيانات املتعلقة بأهم شركائها التجاريـني.

 - 1العنارص األساسية املوىص بها

دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل (اإلصدار السادس)

()BPM6
1 13انظر الفصل الثالث.

 26-1تنفيذ توصيات اإلصدار الس���ادس من دليل ميزان املدفوعات ووضع االس���تثمار مبا يف ذلك
تعاريف معامالت اخلدمات بني املقيمني وغري املقيمني ،وتقيـيمها وتوصيفها وتسجيلها .13

التصنيف املوسّ ع لخدمات ميزان املدفوعات:2010 ،
الجزء األول  -التفريعات الجزئية

1 14انظر الفق�رات  44-3إىل 51-3
واملرفق األول.

املوسع خلـدمات ميزان املدفوعات،142010،
 27-1جتميع بيانــات ميزان املدفوعات وفـق التصنيف ّ
وهذا ينطوي على جتزئة املكونات القياسية املرتبة حسب اإلصدار السادس من دليل ميزان املدفوعات وفق
املوسع خلدمات ميزان املدفوعات .2010،وإذا كانت عملية جتميع اإلحصاءات
املكونات الفرعية للتصنيف ّ
املوسع خلدمات ميزان املدفوعات جيري إعدادها وتنفيذها على مراحل،
وفق التصنيفات الرئيسية يف التصنيف ّ
املوسع خلدمات ميزان املدفوعات
فينبغي ملجمعي البيانات البدء بتحديد املكونات الفرعية حسب التصنيف ّ
اليت هلا أمهية اقتصادية أكرب يف اقتصاداهتا .وحني تتوفر البيانات املتعلقة بالبنود التكميلية ،ينبغي أيضًا جتميع
تلك البنود التكميلية كجزء من العملية .وكما ُذكر يف الفقرة  ،25-1فإن اهلدف هو اإلبالغ عن تفاصيل
البلد الش���ريك ،أوالً حسب مستوى اخلدمات يف التجارة ككل ،مث حسب كل نوع رئيسي من اخلدمات
املوسع خلدمات ميزان املدفوعات.2010،
وفقًا لإلصدار السادس من دليل املدفوعات ،والتصنيف ّ

إحصاءات االستثمار املبارش األجنبي
 28-1مجع إحصاءات كاملة عن االستثمار املباشر األجنيب (أي التدفقات واإليرادات واملوقف يف
املوحد ،التنقيح  ،4كتكملة إلحصاءات فروع
هناية الفترة) مصنفة حسب أنشطة التصنيف الصناعي الدويل ّ
الش���ركات األجنبية .أما البلدان اليت تتأخر يف تنفيذ إحصاءات فروع الش���ركات األجنبية ،فإن إحصاءات
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االستثمار املباشر األجنيب توفر هلا معلومات تكميلية مفيدة عن الوجود التجاري  .15ويوصى أيضًا باإلبالغ
عن تفاصيل البلد الشريك يف شكل جتميعي وحسب فئات النشاط الرئيسي.

1 15انظر الفق�رات  15-4إىل 21-4
واإلطار .1-4

إحصاءات فروع الرشكات األجنبية :املتغيرّ ات األساسية
 29-1تس���جيل بعض املتغيّرات األساس���ية املتعلقة بإحصاءات فروع الش���ركات األجنبية ،مثل
املبيعات (رقم املبيعات الكلي) و/أو الناتج ،والعمالة ،والقيمة املضافة ،والصادرات والواردات من الس���لع
واخلدمات ،وعدد الش���ركات  .16ولتحقيق القابلية للمقارنة ،تُصنف هذه حس���ب فئات النش���اط املح ّددة
املوحد ،التنقيح  .4وعند اإلبالغ للمنظمات الدولية ،ميكن استعمال
على أساس التصنيف الصناعي الدويل ّ
فئات فروع الشركات األجنبية يف اخلدمات ،التنقيح  ،1من أجل حتسني املقارنة مع البيانات املسجلة وفقًا
للتوصيتني األوىل والثانية  .17ومرة أخرى ،يوصى بإبالغ تفاصيل البلد الش���ريك بش���كل إمجايل وحس���ب
الفئات الصناعية الرئيسية يف فئات جتارة فروع الشركات األجنبية يف اخلدمات ،التنقيح .)ICFA, Rev.1( 1

1 16انظر الفقرات  44-4إىل .63-4

1 17انظر الفق�رات  35-4إىل 41-4
واملرفق الثاني.

 - 2العنارص األخرى املوىص بها
التصنيف املوسّ ع لخدمات ميزان املدفوعات،2010 ،
الجزء الثاني  -اإلكمال
 30-1إكمال تنفيذ التصنيف املوسّ����ع خلدمات ميزان املدفوعات 18 2010 ،إىل احلد املالئم يف
االقتصاد الذي جيري فيه مجع البيانات ،مبا يف ذلك البنود التكميلية .وكما س����بق ذكره أعاله ،ينبغي جتميع
البن����ود التكميلي����ة حيثما تتاح البيانات اإلضافية هلذا الغرض كجزء من عملية مجع البيانات بالنس����بة لعناصر
املوسع ذات الصلة .وينبغي جتميع البنود التكميلية األخرى عند وجود طلب على تلك البيانات يف
التصنيف ّ
االقتصاد القائم بالتجميع.

1 18انظر الفق�رات  44-3إىل 51-3
واملرفق األول.

إحصاءات فروع الرشكات األجنبية :تفاصيل أخرى
 31-1زيادة املتغيّرات األساسية اليت يتم جتميعها يف سياق إحصاءات فروع الشركات األجنبية،
جبمع بيانات عن جوانب إضافية من عمليات فروع الشركات األجنبية ،كاألصول ،وتعويضات العاملني،
وصايف القيمة ،وصايف الفائض التش���غيلي ،وتكوين رأس املال الثابت اإلمجايل ،وضرائب الدخل ،واإلنفاق
على البحث والتطوير ،ومشتريات البضائع واخلدمات .19
 32-1ومن املستحسن تفصيل املبيعات حسب املنتجات ،وذلك على أقل تقدير إلتاحة إمكانية
مقارن���ة بيانات إحصاءات جتارة فروع الش���ركات األجنبية والتجارة بني املقيم�ي�ن وغري املقيمني .ومع أن
التجميع على هذا األساس قد يكون هدفًا بعيد املدى ملعظم البلدان ،فإنه ميكن للبلدان ،كخطوة أوىل حنو
جتميع اإلحصاءات على أساس املنتجات ،تفصيل املبيعات يف كل صناعة بني اخلدمات والبضائع .أما البلدان
اليت تبين نظامها اإلحصائي إلحصاءات جتارة فروع الشركات األجنبية على أساس نظم البيانات القائمة اليت
تنطوي بالفعل على تفاصيل حسب املنتجات فيمكنها استخدام هذا التفصيل من البداية ،ألن ذلك يساعدها
مفصلة حسب نواتج اخلدمات.
على رصد االلتزامات مبوجب االتفاق العام بشأن التجارة يف اخلدمات ،وهي ّ
كذلك ميكن للبلدان اليت تبين نُظم بياناهتا اخلاصة بإحصاءات جتارة فروع الشركات األجنبية من البداية أن
تنظر يف القيام من البداية بوضع هذه اإلحصاءات على أساس بُعد النواتج .20

1 19انظر الفقرتني  64-4و.65-4

2 20انظر الفقرتني  42-4و.43-4
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ُ 2 21تع�رّف الشركات ذات االرتباط
بأنها تش�مل التج�ارة مع جميع
الرشكات التي توجد بينها عالقة
استثمار مبارشة.
2 22انظر الفقرة .56-3

دليل إحصاءات اخلدمات الدولية يف التجارة2010 ،

التجارة بني الرشكات ذات االرتباط وغري ذات االرتباط

21

 33-1يف إحصاءات التجارة يف اخلدمات بني املقيمني وغري املقيمني ،تبيّن بشكل منفصل إحـــصاءات
التجارة مع األطراف اليت توجـــد بينها صــلة ترابــط واألطراف اليت ال توجــد بينــها تلك الصلة .22

قيمة خدمات التوريد حسب أنماط التوريد املنصوص عليها
يف االتفاق العام بشأن التجارة يف الخدمات
 34-1توزع املعامالت بني املقيمني وغري املقيمني ومبيعات (أو نواتج) اخلدمات لفروع الشركات
األجنبية حس���ب أمناط التوريد الواردة يف االتفاق العام بش���أن التجارة يف اخلدمات .وميكن االس���تفادة من
املبس���طة الواردة يف الفصل اخلامس (اجلدول  )2-5كنقطة انطالق يف جتميع البيانات حسب هذا
الطريقة ّ
التقسيم.

وجود األشخاص الطبيعيني
 35-1تُجمع اإلحصاءات عن عدد األش���خاص الطبيعيـني يف إطار االتفاق العام بش���أن التجارة
يف اخلدمات ،س���واء بالنس���بة لألشخاص الطبيعيـني من البلد الذي يقوم بتجميع اإلحصاءات املوجودين يف
اخلارج أو األش���خاص الطبيعيـني األجانب املوجودين يف بلد التجميع (حتركات األش���خاص وأعدادهم).
وتُجمع اإلحصاءات يف س���ياق توريد اخلدمات ،مع مراعاة احتياجات البلد الذي يقوم بالتجميع وموارده
وظروفه اخلاصة .وينبغي يف هذه العملية اتباع اإلطار والتعاريف الواردة يف الفصل اخلامس.

 - 3البيانات الفوقية

 36-1يُتوقع بشكل عام ،عند تنفيذ البلدان للتوصيات الواردة يف هذا الدليل ،أهنا ستقدم مالحظات
إيضاحية إىل جانب البيانات املنش����ورة من أجل تعزيز ش����فافية املنهجيات اليت تتبعها وقدرة املس����تفيدين من
اإلحصاءات على مقارنة البيانات دوليًا .وينبغي أن تشمل تلك البيانات الفوقية معلومات عن تغطية البيانات
والتعاريف املس����تخدمة ،خاصة إذا كانت تلك التعاريف ختتلف عن التوصيات الواردة يف هذا الدليل .ومن
ش����أن البيانات الفوقية اليت توضح طريقة مجع البيانات أو تقديرها ،إذا كانت التغطية غري كاملة أو إذا كان
هناك خروج على املعايـري املتفق عليها دوليًا (كما يرد وصفها يف هذا الدليل) ،أن توفر ملس����تعملي البيانات
جزءا من
معلوم����ات خلفية هامة .وينبغ����ي أن يكون تقدمي هذه املالحظات اإليضاحية م����ع البيانات الفعلية ً
املمارسة املتبعة يف البلدان يف خمتلف اإلحصاءات.

هاء -

تنظيم الدليل

 37-1يقدم الفصل الثاين من هذا الدليل مناقش���ة الحتياجات املس���تخدمني ويصف الروابط بينه
وبني األُطر الدولية الراهنة؛ ويبني النهج الذي يسري عليه الدليل ،والذي يشتمل على إطار إحصائي لقياس
التجارة الدولية يف اخلدمات ،ويعرض االتفاق العام بشأن التجارة يف اخلدمات وطرائق توريد اخلدمات.
 38-1ويتن���اول الفص���ل الثالث موضوع جت���ارة اخلدمات بني املقيمني وغ�ي�ر املقيمني ،ويصف
املوس���ع خلدمات ميزان املدفوعات 2010 ،وصفًا تفصيليًا ويبني كيفية قياس عناصر التجارة يف
التصنيف ّ
اخلدمات.
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 39-1ويع���رض الفص���ل الرابع وصفًا ملج���ال جديد هو إحصاءات فروع الش���ركات األجنبية،
واملعايـري املستخدمة يف حتديد تغطية هذه اإلحصاءات ،والتصنيفات املستخدمة واملتغيّرات املوصى هبا لتجميع
البيانات.
 40-1ويق���دم الفص���ل اخلامس توضيحات أكث���ر عمقًا ألمناط التوريد طبقًا لالتفاق العام بش���أن
التجارة يف اخلدمات ،وكيفية تطوير البيانات املتعلقة بالتجارة يف اخلدمات بني املقيمني وغري املقيمني ،وبيانات
فروع الش���ركات األجنبية بش���أن املبيعات أو نواتج اخلدمات ،من أجل قياس التوريدات الدولية للخدمات
حسب منط التوريد ،مبا يف ذلك توريد اخلدمات من خالل وجود األشخاص الطبيعيـني.
 41-1وترد معلومات تكميلية يف املرفقات ،على النحو التايل:
املوسع خلدمات ميزان املدفوعات2010 ،
•يعرض املرفق األول التصنيف ّ
•ويعرض املرفق الثاين التصنيف الذي يستعمل يف اإلبالغ عن متغيّرات إحصاءات فروع
الشركات األجنبية ،أي فئات جتارة فروع الشركات األجنبية يف اخلدمات يف التنقيح 4
املوحد جلميع األنشطة االقتصادية ،التنقيح )ICFA, Rev.1( 1
للتصنيف الصناعي الدويل ّ
•ويقدم املرفق الثالث مقتطفًا يتصل باملوضوع من تعريف التجارة يف اخلدمات كما يرد
يف االتفاق العام بشأن التجارة يف اخلدمات
•ويقدم املرفق الرابع قائمة التصنيف القطاعي للخدمات ،وهي القائمة اليت تستعمل عادة
يف املفاوضات التجارية يف سياق االتفاق العام بشأن التجارة يف اخلدمات
•ويورد املرفق اخلامس دراسة للروابط واالختالفات بني هذا الدليل ،والتوصيات الدولية
إلحصاءات الس���ياحة ،2008 ،واحلساب الفرعي للسياحة :اإلطار املنهجي املوصى
به (.)2008
•وتوج���د مرفقات أخ���رى ،ميكن االطالع عليها على ش���بكة اإلنترنت ،تش���رح أوجه
املوس���ع خلدمات مي���زان املدفوعات ،2010،والتصنيف املركزي
التناظر بني التصنيف ّ
املوس���ع خلدمات مي���زان املدفوعات،2010،
للمنتج���ات ،التنقي���ح  ،2وبني التصنيف ّ
املوس���ع خلدمات ميزان
قائمة التصنيف القطاعي للخدمات ( ،)W/120وبني التصنيف ّ
املدفوع���ات ،2010،وفئات جتارة فروع الش���ركات األجنبي���ة يف اخلدمات التنقيح 1
23
(.)ICFA, Rev.1
 42-1ويشتمل هذا الدليل على مسرد للمصطلحات وقائمة للمراجع.

2 23يمك�ن االطلاع على جمي�ع
املرفق�ات على املوقع الش�بكي:
http://unstats.un.org/
unsd/tradeserv/TFSITS/
.msits2010/annexes.htm

10

دليل إحصاءات اخلدمات الدولية يف التجارة2010 ،

اإلطار األول 1 -
تعريف “الخدمات”

أ من االسـتثناءات غـري املشمولــة:
تزويد الكهرباء والغاز والبخار وتكييف
الهواء (الباب دال يف التصنيف الصناعي
الدويل املوحّ د ،التنقيح )4؛ وتزويد
املياه وخدمات الرصف الصحي وإدارة
النفايات وأنشطة التطهري (التصنيف
الصناعي الدويل املوحّ د ،التنقيح  ،4الباب
هاء)؛ والتشييد (التصنيف الصناعي
الدويل املوحّ د ،التنقيح  ،4الباب واو)
حيث يعترب اإلنتاج الرئييس مرتبطا ً
بشكل عام ارتباطا ً أكثر باملنتجات.

يغطي مصطلح الخدمات مجموعة متنوعة من املنتجات واألنشطة غري امللموسة من الصعب أن ُتختزل يف تعريف
واحد ،ويف كثري من األحيان يصعب الفصل بني الخدمات والبضائع التي يقرتن بعضها ببعض بدرجات متفاوتة.
وبشكل عام فإن هذا الدليل يحرتم استعمال نظام الحسابات القومية ،2008 ،لتعبري الخدمات ،الوارد يف الفقرة
 17-6من نظام الحسابات القومية ،2008 ،عىل النحو التايل:
الخدمات هي نتيجة لنشاط إنتاجي ينتج عنه تغيرّ يف أحوال الوحدات املستهلكة ،أو يسهّل تبادل
املنتجات أو األصول املالية .وهذان النوعان من الخدمات يمكن أن ُيطلق عىل أولهما الخدمات التحويلية،
والثاني الخدمات الهامشية .والخدمات التحويلية هي نواتج يتم إنتاجها حسب الطلب وتتكون يف أغلب
الحاالت من تغيريات يف أحوال الوحدات املستهلكة تحدث نتيجة أنشطة املنتجني بنا ًء عىل طلب املستهلكني.
والخدمات التي ينتج عنها تغيري ليست وحدات منفصلة يمكن تصنيفها تحت حقوق ملكية معيّنة ،ولذا
يمكن االتجار فيها بشكل منفصل عن إنتاجها .وعندما يتم إنتاجها ،يجب إتاحتها للمستهلكني.
ويميض نظام الحسابات القومية( 2008 ،الفقرتان  18-6و )19-6يف وصف الخدمات التحويلية عىل
النحو التايل:
ً
يمكن أن تأخذ التغيريات التي يطلب مستهلكو الخدمات من منتجيها القيام بها أشكاال مختلفة عىل
النحو التايل:
(أ) تغيريات يف أحوال البضائع االستهالكية :يقوم املنتج بالعمل مبارشة عىل بضائع يملكها املستهلك
عن طريق نقلها وتنظيفها وإصالحها أو تحويلها بشكل آخر؛
(ب) تغيريات يف األحوال املادية لألشخاص :بأن يقوم املنتج بنقل األشخاص أو تزويدهم بأماكن إقامة
أو بعالج طبي أو جراحي أو بتحسني مظهرهم ،إلخ؛
(ج) تغيريات يف الحالة الذهنية لألشخاص :كأن يقدم املنتج خدمات تعليمية أو معلوماتية أو مشورة
أو ترفيه أو خدمات مشابهة ،وجها لوجه مع املستهلك.
وقد تكون التغيريات مؤقتة أو دائمة .فعىل سبيل املثال قد ينتج عن الخدمات الطبية أو التعليمية تغيريات
دائمة يف حالة املستهلكني تفيدهم عىل مدى فرتات طويلة .ومن ناحية أخرى ،فإن حضور مباراة يف
كرة القدم هي تجربة قصرية األمد .وبوجه عام فإن التغيريات ُيفرتض أنها تؤدي إىل تحسينات ،ألن
الخدمات يتم إنتاجها بنا ًء عىل طلب املستهلكني .وتجري التحسينات عىل أشخاص املستهلكني أو عىل
بضائع يمتلكونها ،ولكن هذه الخدمات ليست كيانات مستقلة تنتمي للمنتج .وال يمكن إجراء حرص لتلك
التحسينات من قبل املنتج ،كما ال يمكن االتجار بها بشكل منفصل عن إنتاجها.
ويع ّرف نظام الحسابات القومية( 2008 ،الفقرة  )21-6الخدمات الهامشية عىل النحو التايل:
تنتج الخدمات الهامشية حينما تقوم وحدة مؤسسية بتيسري تغيري ملكية البضائع أو املنتجات التي
تحتوي عىل معرفة ،أو بعض الخدمات أو األصول املالية بني وحدتني مؤسستني أخريني .ويقوم بتوريد
الخدمات الهامشية تجار الجملة وتجار التجزئة وأنواع كثرية من املؤسسات املالية .وتشبه الخدمات
الهامشية الخدمات التحويلية من حيث أنها ليست كيانات منفصلة يمكن إقرار حقوق ملكية عىل أساسها،
كما أنها ال يمكن االتجار بها بشكل منفصل عن إنتاجها .وحني يتم إنتاجها تكون قد ُقدمت إىل املستهلكني.
ويويص نظام الحسابات القومية 2008 ،باستعمال اإلصدار الثاني من التصنيف املركزي للمنتجات ،لتصنيف
املنتجات أو النواتج (حيث يوجد تصنيف ملنتجات الخدمات يف الفروع  5إىل  )9يف التصنيف الصناعي الدويل
املوحد ( ،)ISICالتنقيح  4لتصنيف النشاط .ومن ناحية املمارسة العملية ،تعترب أنشطة الخدمات أساسا ً هي
ّ
املوحد ،التنقيح  4أ ،مع بعض
األنشطة الواردة يف األبواب من زاي إىل قاف يف التصنيف الصناعي الدويل
ّ
االستثناءات الواردة يف تلك الفروع .أما يف اإلصدار السادس من دليل ميزان املدفوعات ،فيتطابق تعريف
الخدمات أساسا ً مع التعريف الوارد يف نظام الحسابات القومية ،2008 ،ولو أن خدمات ميزان املدفوعات
املتعلقة بالسفر والتشييد والسلع والخدمات الحكومية غري املصنفة يف موضع آخر ،تشتمل عىل بعض السلع.
ومن ناحية أخرى قد تشمل التجارة الدولية يف البضائع ،يف ظروف معيّنة ،عدم تمييز يف بعض مصاريف
الخدمات مثل التوزيع والتأمني وعقود الصيانة ومصاريف النقل ومدفوعات امللكية الفكرية والتغليف.

مقدمة عامة واألسس اليت يقوم عليها الدليل

اإلطار األول 2 -
التجارة الدولية يف الخدمات يف هذا الدليل
قبل نرش هذا الدليل ،كان املعنى اإلحصائي املعتاد للتجارة الدولية يف الخدمات هو الوارد يف اإلصدار السادس
من دليل ميزان املدفوعات ،الذي يع ّرف التجارة الدولية يف الخدمات بأنها التجارة بني املقيمني وغري املقيمني يف
االقتصاد .ويتفق هذا التعريف اتفاقا ً وثيقا ً مع مفهوم التجارة يف الخدمات الوارد يف حساب “باقي العالم” يف
نظام الحسابات القومية .2008 ،ويرد وصف هذه التجارة يف الفصل الثالث من هذا الدليل.
وقد تم الربط بني هذا املفهوم للتجارة الدولية يف الخدمات مع مفهوم التجارة الدولية يف البضائع يف مفهوم
التجارة الدولية يف الخدمات والبضائع حسبما يرد يف اإلصدار السادس من دليل ميزان املدفوعات .ومع ذلك
فليس من املمكن دائماً ،كما جاء يف اإلطار  ،1-1الفصل بوضوح بني قيمة التجارة يف البضائع وعن قيمة التجارة
يف الخدمات.
وتختلف الخدمات عن السلع يف كثري من النواحي ،أهمها ما يتصل بالصلة املبارشة بني املو ّرد واملستهلك .وذلك
ألن كثريا ً من الخدمات غري قابلة للنقل ،بمعنى أنها تتطلب وجود املو ّرد واملستهلك يف جوار مادي :ومن ذلك عىل
سبيل املثال ،تقديم خدمات الفنادق ،حيث تتطلب وجود الفندق يف املكان الذي يرغب أن يقيم فيه النزيل ،كذلك
ال بد من أن تتم خدمات التنظيف ملكاتب العمل يف موقع العمل ،كما يتطلب قص الشعر وجود مصفف الشعر
والنزيل يف نفس املكان.
وبالنسبة للتجارة الدولية يف هذا النوع من الخدمات غري القابلة للنقل ،من الرضوري أن يذهب املستهلك إىل املو ّرد
أو أن يذهب املو ّرد إىل املستهلك .وقد يرغب املو ّردون يف تقديم خدماتهم أثناء وجودهم يف البلد التي بها املستهلك
بدال ً من أن يعربوا الحدود .وتحتوي اتفاقات التجارة الدولية يف الخدمات ،خاصة االتفاقات املربمة يف إطار االتفاق
العام بشأن التجارة يف الخدمات ،عىل أحكام لالتفاق عىل موضوع وجود املو ّرد يف بلد املستهلك أو العكس.
يتوسع يف نطاق التجارة الدولية يف الخدمات بحيث يشمل توريد الخدمات من خالل
وبنا ًء عليه ،فإن هذا الدليل
ّ
فروع الرشكات األجنبية يف الخارج .ويرد رشح هذا النوع من توريد الخدمات وما يتصل به من إحصاءات تحت
عنوان إحصاءات فروع الرشكات األجنبية ،الوارد يف الفصل الرابع.
ويغطي هذا الدليل أيضا ً توريد الخدمات من خالل وجود أفراد أجانب ،سواء بصفتهم مو ّردين أجانب لخدمات
يقومون بتقديمها بأنفسهم أو موظفني يف رشكات أجنبية تورد تلك الخدمات .ومو ّرد الخدمة األجنبي يمكن
أن يكون فرعا ً لرشكة أجنبية (من خالل عالقة هيمنة) مقرها خارج البلد ،ويف هذه الحالة ،قد يكون الشخص
موظفا ً لدى مو ّرد الخدمة أو رشكة تابعة .ومع ذلك فإن وضع األشخاص األجانب املوظفني لدى مؤسسات البلد
املضيف وليسوا تابعني ملو ّرد الخدمة ،ال يقع يف نطاق هذا الدليل .ومعظم الخدمات التي يتم توريدها من خالل
وجود أشخاص طبيعيني مشمولة يف اإلصدار السادس من دليل ميزان املدفوعات (تحت حساب الخدمات) ويف
سياقات إحصاءات فروع الرشكات األجنبية .وترد مناقشة لهذا املوضوع يف الفصل الخامس.
املوسع للتجارة الدولية يف الخدمات باعتباره توريدا ً
ويف هذا الدليل ُيشار أيضا ً إىل العنرص الذي يشمله النطاق
ّ
دوليا ً للخدمات.
مالحظة :مع أن هذا الدليل يوسع النطاق العام ملصطلح “التجارة الدولية يف الخدمات” ليشمل أحكام االتفاق
العام بشأن التجارة الدولية يف الخدمات ،فإنه ال يقرتح اعتبار تقديم خدمات أو الحصول عىل خدمات من قبل فروع
الرشكات األجنبية املنشأة يف الخارج صادرات وواردات خدمات .ذلك أن هذا املصطلح يقترص يف سياق اإلحصاءات
الدولية عىل التجارة يف الخدمات بني املقيمني وغري املقيمني يف مختلف االقتصادات.
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الفصل الثاني

اإلطار املفاهيمي إلعداد إحصاءات
التجارة الدولية يف الخدمات

ألف -

مقدمة

 1-2يبني هذا الفصل ضرورة وجود إطار ميكن يف نطاقه مجع اإلحصاءات عن التجارة الدولية
يف اخلدمات ،حس���ب التعريف الواس���ع الوارد يف االتفاق العام بش���أن التجارة يف اخلدمات ،ويقدم وصفًا
للجوانب ذات الصلة يف النُظم واملعايـري اإلحصائية القائمة .ويوضح هذا الفصل النهج واإلطار املستخدمني
يف هذا الدليل ،مع مراعاة التوسع يف مفهوم التجارة يف اخلدمات حسبما ورد يف الفصل األول.
2-2

وهذا الفصل:
•يناقش االحتياجات اإلحصائية للمس���تعملني ،فهو يناقش املتطلبات العامة وكذلك املتطلبات
التفصيلية من املعلومات حسب االتفاق العام بشأن التجارة يف اخلدمات فيما يتعلق بتفصيالت
التصنيف ،واملعلومات حسب املنشأ واملقصد ،واملعلومات حسب منط التوريد (الفقرات 4-2
إىل .)25-2
•يستعرض النُظم والتصانيف اإلحصائية القياسية املتعلقة بالتجارة يف اخلدمات ،ويصف اجلوانب
ذات الصلة يف املعايري اإلحصائية القائمة اليت يس���عى فيها هذا الدليل إىل مزيد من االتس���اق
(الفقرات  26-2إىل .)51-2
•يصف النهج املتبع يف هذا الدليل وإطاره الرئيسي ،حيث بين على أساس النُظم اإلحصائية لنظام
احلس����ابات القومية ،2008 ،واإلصدار السادس من دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار
( ،)BPM6وحيدد املجاالت اليت يتجاوز فيها هذين النظامني (الفقرات  51-2إىل .)89-2

3-2
رئيسية هي:

ويتك���ون إطار ه���ذا الدليل إلحصاءات التجارة الدولي���ة يف اخلدمات من أربعة مكونات
•مفاهيم وتصنيفات اإلصدار الس���ادس من دليل ميزان املدفوعات املتصلة بالتجارة الدولية يف
اخلدمات (املعامالت بني املقيمني وغري املقيمني).
•تفريعات اإلصدار السادس دليل ميزان املدفوعات ،اليت توفر مزيدًا من التفاصيل عن املعامالت
حسب فئة املنتج والبلد الشريك.
تكمل اإلصدار السادس من دليل ميزان املدفوعات
•إحصاءات فروع الشركات األجنبية ،اليت ّ
املعرفة يف االتفاق العام بش���أن التجارة يف
حي���ث تتناول طرائ���ق التوريد الدويل للخدم���ات ّ
اخلدمات ،اليت تتجاوز نطاق اإلصدار السادس من دليل ميزان املدفوعات (على سبيل املثال،
املعامالت فيما بني املقيمني).
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•هن����ج إحصائي إزاء معاملة أمناط التوريد ،يركز بش����كل خاص على قياس وجود األش����خاص
الطبيعيني

باء -

إطار إحصائي للتجارة الدولية يف الخدمات

 - 1العوملة واملفاوضات التجارية املتعددة األطراف
يف الخدمات
 4-2لقد أ ّدت س���رعة التقدم التكنولوجي يف جماالت النقل واحلوس���بة واالتصاالت على مدى
العقود القليلة املاضية ،مبا يف ذلك تطور اإلنترنت والتجارة اإللكترونية ،إىل قيام شركات تسعى لالستفادة
من موارد اإلنتاج البعيدة ،ومكنتها من خدمة أس���واق متزايدة االتس���اع .ونتج عن هذا االجتاه حنو العوملة،
الذي عززته سياسات حترير التجارة وإزالة العوائق التنظيمية اليت تعترض األنشطة االقتصادية ،منو مضطرد يف
الشركات املتعددة اجلنسيات واالستثمار الدويل والتجارة يف السلع واخلدمات .وأ ّدت حتسينات االتصاالت
والنقل أيضًا إىل تيسري حركة األشخاص ألغراض السياحة واهلجرة والعمالة والتجارة.
1

1انظر مؤتمر األمم املتحدة للتجارة
والتنمية ،تقرير االستثمار العاملي،
 :2009الشركات عبر الوطنية،
واإلنت�اج الزراع�ي ،والتنمي�ة
(منش�ورات األمم املتح�دة ،رقم
املبيع.)E.09.II.D.15 :

2

2منظم�ة التنمي�ة والتع�اون يف
املي�دان االقتص�ادي ،قي�اس
العومل�ة :أنش�طة الشركات
املتعددة الجنسيات ،املجلد الثاني،
الخدمات (باريس.)2008 ،

3

3مكتب الوالي�ات املتحدة للتحليل
االقتص�ادي“ ،الخدمات الدولية
للواليات املتحدة ،التجارة العابرة
للح�دود يف  2008والخدم�ات
املقدمة من خالل فروع الرشكات
األجنبي�ة يف Survey of ،”2007
( Current Businessواش�نطن
العاصمة) ،املجلد  ،89العدد 10
(ترشين األول/أكتوبر .)2009

4

4انظ�ر :الصك�وك القانونية التي
تض�م نتائ�ج جول�ة أوروغواي
للمفاوضات التجاري�ة املتعددة
األط�راف ،الص�ادرة يف مراكش
يف  15نيس�ان/أبريل 1994
(منشور صادر عن أمانة الغات،
رق�م املبي�ع)GATT/1994-4 :
املرفقان  1باء و 1جيم.

 5-2وصناعات اخلدمات هي أكرب متلق لتدفقات االستثمار الدويل ،حيث استأثرت بنحو 60
يف املائة من التدفقات العاملية يف الفترة  .1 2007-2005ومتثل اخلدمات حنو ُخمس التجارة العاملية مبقايـيس
مي����زان املدفوعات .ويف الوقت احلايل ال توجد س����وى مقارن����ات دولية قليلة يُعتمد عليها إلحصاءات فروع
الشركات األجنبية؛ ولكن املعلومات عن اقتصادات منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي  2تفيد بأن
حجم اخلدمات يف الس����وق اليت تقدم عن طريق فروع الش����ركات األجنبية يبلغ على األقل قيمة الصادرات
(أو الواردات) من اخلدمات املسجلة يف ميزان املدفوعات.
 6-2ويف حال���ة الواليات املتحدة األمريكية على وجه اخلصوص ،بلغت قيمة اخلدمات املقدمة
إىل األسواق األجنبية يف عام  2007من فروع الشركات األمريكية اليت ميتلك األجانب فيها حصة األغلبية،
واخلدمات املقدمة إىل األس���واق األمريكية من فروع الش���ركات األجنبية اليت ميتلك األمريكيون فيها حصة
األغلبية ،ما يزيد كثريًا عن قيمة الصادرات والواردات من اخلدمات املناظرة املسجلة يف ميزان املدفوعات
للواليات املتحدة (ضعف القيمة تقريبًا) .3
 7-2ومل يواكب تطور إحصاءات تقدمي اخلدمات الدولية ما حدث من تغيّرات يف السوق على
أرض الواقع .ويس���عى هذا الدليل إىل تش���جيع احلكومات على تنفيذ مفاهيم إحصائية تعطي نظرة ش���املة
أفضل ألغراض التحليل االقتصادي والتنمية ووضع السياسات واملفاوضات التجارية.
 8-2وكان من االس���تجابات اهلامة للمجتمع الدويل للتوس���ع السريع يف التجارة إنشاء منظمة
التج���ارة العاملي���ة يف  1كانون الثاين/يناير  ،1995الذي كان إح���دى نتائج جولة أوروغواي للمفاوضات
التجارية املتعددة األطراف .فمنظمة التجارة العاملية توفر إطارًا مؤسس���يًا مش���تركًا إلقامة عالقات جتارية
بني البلدان األعضاء فيها .ومهمتها األساس���ية هي تيس�ي�ر تنفيذ وإدارة وتشغيل االتفاقات التجارية املتعددة
األطراف ،وتوفري حمفل ملزيد من املفاوضات ،واستعراض السياسات التجارية الوطنية ،والوصول إىل حلول
إجيابي���ة للمنازع���ات التجارية .واالتفاقات الثالثة الرئيس���ية ملنظمة التجارة العاملية هي االتفاق العام بش���أن
التعريفات اجلمركية والتجارة (الغات) لعام  ،1994واالتفاق العام بش���أن التجارة يف اخلدمات ،واالتفاق
بشأن جوانب حقوق امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة  .4واالتفاق العام بشأن التجارة يف اخلدمات هو أول
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جمموعة من النُظم والقواعد اليت تسري قانونًا على املستوى املتعدد األطراف ،اليت وضعت لتشمل التجارة
الدولية يف اخلدمات.
 9-2وحتتاج احلكومات إىل اإلحصاءات لدعم موقفها التفاوضي بشأن التزامات معيّنة ولرصد
التطورات يف ذلك املجال فيما بعد .وتساعد اإلحصاءات يف تقيـيم فرص الوصول إىل األسواق ،كما تساعد
يف حتضري القرارات اخلاصة بأولويات واستراتيجيات التفاوض ،ويف تقيـيم مدى حترير التجارة يف اخلدمات
الذي يتم يف أس���واق خدمات معيّنة ،ويف توفري خلفية إحصائية لتس���وية املنازعات .وحيتاج قطاع اخلدمات
اخلاص إىل املعلومات أيضًا من أجل التعرف على الفرص املتاحة .كما يتطلب حتليل تطورات السوق الربط
بني بيانات التجارة وبيانات اإلنتاج سواء من ناحية األنشطة أو املنتجات.
 10-2ويس���لّم هذا الدليل بالضغوط الش���ديدة اليت يعمل جامعو اإلحصاءات يف ظلها ،سواء يف
ال عن احلاجة إىل عدم حتميل
املكاتب اإلحصائية الوطنية أو املصارف املركزية أو غريها من املؤسسات ،فض ً
املؤسسات اخلاصة أعباء ال ضرورة هلا ،بينما ال يزال يضع هدفًا هنائيًا واضحًا هو التوصل إىل إطار كامل
من الناحية املفاهيمية.

 - 2االتفاق العام بشأن التجارة يف الخدمات
هيكل االتفاق ومبادئه التوجيهية
 11-2االتفاق العام بشأن التجارة يف اخلدمات هو إطار قانوين متفق عليه على حنو متعدد األطراف
للتجارة يف اخلدمات ،يوفر نظامًا ملزمًا من التعهدات وااللتزامات اخلاصة بالتجارة يف اخلدمات ينطبق على
مجي����ع أعض����اء منظمة التجارة العاملية .ولالتفاق ثالثة أهداف رئيس����ية ،هي :التحري����ر التدرجيي للتجارة يف
اخلدمات عن طريق جوالت من املفاوضات؛ وتشجيع النمو االقتصادي والتنمية االقتصادية من خالل حترير
التجارة يف اخلدمات؛ وزيادة مشاركة البلدان النامية يف التجارة العاملية يف اخلدمات .ويف هذا الصدد يعترف
االتفاق اعترافًا صرحيًا حبق األعضاء يف تنظيم توريد اخلدمات مبا يتفق مع أهداف سياساهتا الوطنية.
 12-2ويقرر االتفاق جمموعة من القواعد والضوابط اليت تنظم استخدام البلدان األعضاء يف منظمة
التجارة العاملية لتدابري جتارية يف جمال اخلدمات .وتتألف هذه التدابري من قوانني ولوائح وإجراءات وقرارات
موردي خدمات أجانب.
إدارية فيما يتعلق باملدفوعات اخلاصة بش���راء اخلدمات أو اس���تعماهلا أو وج���ود ّ
وتش���مل ضوابط االتفاق مجيع املستويات احلكومية (مبا يشمل اهليئات غري احلكومية) يف ممارسة السلطات
املخولة هلا ،فيما عدا استثناءين (انظر الفقرة .)14-2
عرف االتفاق العام بش���أن التجارة يف اخلدمات “توريد اخلدمات” بأنه يش���مل إنتاج
 13-2ويُ ّ
اخلدمات وتوزيعها وتسويقها وبيعها وتوصيلها.
 14-2ويشمل االتفاق مجيع اخلدمات ،فيما عدا خدمات النقل اجلوي األساسية ( 5أي التدابري اليت
تؤثر على حقوق احلركة اجلوية واخلدمات املتصلة هبا مباشرة) واخلدمات اليت تقدم يف سياق ممارسة السلطة
���ورد أو أكثر آخرين للخدمة).
احلكومي����ة (أي اخلدمات غري املقدمة على أس����اس جتاري ،أو بالتنافس مع م� ّ
ويعرف االتفاق التجارة يف اخلدمات يف سياق أربعة أمناط لتقدمي اخلدمة؛ إالّ أنه ال حيتوي على أي تعريف
ّ
للعناص����ر الفعلي����ة اليت تتكون منها اخلدمة .وهو ال خيتلف يف هذا الصدد عن االتفاق العام بش����أن التعريفات
اجلمركية والتجارة ،وهو االتفاق املناظر بشأن البضائع ،فهذا ال يشمل أيضًا تعريفًا للبضاعة.

5

5يخض�ع هـ�ذان االس�ـتثناءان
ملراجعة دورية.
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6

6يس�مح املرفق الخ�اص باإلعفاء
م�ن رشط الدولة األوىل بالرعاية
ألعضاء منظم�ة التجارة العاملية
ب�إدراج اس�تثناءات للتدابير
املوجودة يف تاريخ دخول االتفاق
العام بشأن التجارة يف الخدمات
حيز النف�اذ (أو تاريخ االنضمام
إليه) .وهذه االستثناءات ال يجب
أن تس�تمر م�ن حيث املب�دأ ملدة
تزيد عىل عرش سنوات ،وأن تكون
خاضعة لالستعراض والتفاوض
(إع�ادة التف�اوض) يف الجوالت
التجاري�ة الالحق�ة .وال يمك�ن
الس�ماح باس�تثناءات جديدة إالّ
يف ظ�روف خاصة ،وهي تتطلب
إعفاء بموج�ب اتفاق من منظمة
التجارة العاملية .ويف تاريخ كتابة
هذا التقرير كان نحو مائة عضو
يحتفظون بهذه االستثناءات.

7

7حني تكون االلتزامات “ملزمة” يف
الجداول الوطنية فإن هذا يعني،
بصف�ة عام�ة ،صعوب�ة تعديلها
أو س�حبها .وألن “التحل�ل م�ن
االلت�زام” عملية عسيرة ،تصبح
االلتزامات بالفعل رشوطا ضامنة
للمصدرين واملستثمرين األجانب.

8

8يجري التفاوض عىل االلتزامات
يف أغلب األحيان عىل أساس ثنائي
عىل املستوى القطاعي ومستوى
أنم�اط التوريد ،ثم يتم التوس�ع
فيه ليش�مل جمي�ع االقتصادات
األعض�اء يف منظم�ة التج�ارة
العاملية وفقا ً ملب�دأ الدولة األوىل
بالرعاي�ة ،ولذل�ك فم�ن املفيد،
دعم�ا ً لعملية املفاوضات ،وجود
معلومات إحصائية حسب املنشأ
واملقصد ،عىل مس�توى تفصييل
حسب النواتج.

 15-2وحيتوي نص االتفاق العام بشأن التجارة يف اخلدمات على جمموعة من االلتزامات العامة،
ينطبق كثري منها بشكل مباشر وتلقائي على مجيع األعضاء يف منظمة التجارة العاملية وعلى مجيع اخلدمات.
ويشمل االتفاق أيضًا مرفقات تتصل بقطاعات معيّنة (مثل خدمات النقل اجلوي واخلدمات املالية) أو أمور
تتصل بالسياس���ة التجارية؛ وكذلك جداول زمنية خاصة بالتزامات معيّنة ألعضاء االتفاق حتدد القطاعات
وأمناط التوريد اليت تعهد األعضاء إزاءها بالتزامات خاصة تتعلق بالوصول إىل األسواق.
 16-2وأول االلتزام���ات العامة وأمهه���ا هو مبدأ معاملة الدولة األوىل بالرعاية ،حيث يلتزم البلد
العضو بعدم تقدمي معاملة للدول األطراف يف منظمة التجارة العاملية تقل عن املعاملة املقدمة ألوىل األطراف
بالرعاي���ة .وهذا يعين أنه ،أيًّا كانت درجة املنافس���ة األجنبية اليت يس���مح هب���ا العضو يف قطاع ما ،فإن عليه
تطبيق نفس الشروط على اخلدمات ومقدمي اخلدمات من مجيع األعضاء اآلخرين يف منظمة التجارة العاملية
 .6ومن االلتزامات العامة األخرى (االلتزام بالشفافية) الذي يتطلب من األعضاء يف منظمة التجارة العاملية
أن تنشر مجيع التدابري املتعلقة بالتجارة وتقيم مراكز استعالم وطنية للرد على طلبات املعلومات الواردة من
األعضاء اآلخرين.
 17-2وتوج����د التزامات حم ّددة تتصل بالوصول إىل األس����واق ،واملعامل����ة الوطنية ،وأي تعهدات
إضافية أخرى مذكورة وحمدّدة يف جدول وطين نتيجة للمفاوضات  .7ويتطلب االتفاق من مجيع احلكومات
األعضاء تقدمي هذه اجلداول ،ولكنه ال يلزمها بالتعهد بالتزامات يف أي قطاع معيّن أو نوع معيّن من املعامالت
(أمناط توريد اخلدمات) .وهذا يترك جماالً لتعديل مستوى االلتزامات وهيكلها حسب األهداف اخلاصة لكل
أي من األمناط األربعة للتوريد املش����مولة
بلد والعوائق اليت يصادفها .وميكن التعهد بالتزامات حم ّددة بصدد ّ
باالتفاق العام .وميكن أن تتفاوت االلتزامات اخلاصة بأي قطاع أو أي منط من أمناط التوريد ما بني املنافسة
الكاملة وعدم السماح بأي درجة من الوصول إىل األسواق واملعاملة الوطنية.
ال وس���طًا ،بإخضاع التزاماهتم لش���روط معيّنة.
 18-2ويف كثري من احلاالت اختار األعضاء ح ً
ويش���تمل االتف���اق العام بش���أن التج���ارة يف اخلدمات عل���ى قائمة حصري���ة للقيود اخلاص���ة بالوصول إىل
م���وردي اخلدمات ،وعملياهتم
األس���واق ،مب���ا يف ذلك القيود الكمية على ش���كل حصص فيما خيص عدد ّ
وموظفيهم ،وقيود على الش���كل القانوين للمؤسس���ة أو مس���امهة رأس املال األجنيب .وتتصل القيود اخلاصة
املوردين األجانب لإلعانات والقي���ود املفروضة على ملكية
باملعامل���ة الوطني���ة يف كثري من األحيان بأهلي���ة ّ
األجانب لألراضي.
 19-2وااللتزام���ات ال�ت�ي تقطعها احلكومات على نفس���ها ال حتول بينها وب�ي�ن تنظيم اخلدمات
موردي اخلدمات ألغراض ضمان النوعية أو ألغراض أخرى خاصة بالسياس���ة التجارية .ومع ذلك فإن
أو ّ
االتفاق يس���عى إىل ضمان أالّ تش���كل املعايـري واملتطلبات واإلجراءات حواجز ال داعي هلا أمام التجارة يف
اخلدمات.
 20-2ومبوجب االتفاق العام بشأن التجارة يف اخلدمات يلتزم األعضاء يف منظمة التجارة العاملية
بالدخ���ول يف ج���والت متتابعة من التفاوض لتحرير التجارة  .8ونص االتفاق على عقد أول جولة من تلك
وبناء عليه بدأت
املفاوضات يف موعد ال يتجاوز انقضاء مخس سنوات من تاريخ دخول االتفاق حيز النفاذً .
جول���ة جدي���دة من املفاوضات يف  1كانون الثاين/يناير  ،2000وأُدجمت يف جدول أعمال التنمية يف جولة
الدوحة يف عام .2001
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قائمة التصنيف القطاعي للخدمات
 21-2يف  10متوز/يولي���ه  1991أص���درت أمانة الغات مذكرة وضع���ت فيها قائمة للتصنيف
القطاعي للخدمات (الوثيقة رقم  ،MTN.GNS/W/120بعنوان “قائمة التصنيف القطاعي للخدمات”،
ويُشار إليها فيما يلي بالقائمة  )W/120على أساس مشاورات جرت مع األعضاء .وحتدد القائمة القطاعات
والقطاعات الفرعية ذات الصلة من أجل متكني األعضاء من التعهد بالتزامات معيّنة .لذلك ينبغي النظر إىل
القائمة  W/120باعتبارها نظامًا اختياريًا لتصنيف قطاعات اخلدمات لالستفادة هبا يف أغراض املفاوضات
التجارية ،وليس باعتبارها تصنيفًا إحصائيًا.
 22-2والفئات االثنتا عشرة الواردة يف القائمة  W/120هي:
 - 1خدمات األعمال.
 - 2خدمات االتصاالت.
 - 3خدمات التشييد واألعمال اهلندسية املتصلة به.
 - 4خدمات التوزيع.
 - 5اخلدمات التعليمية.
 - 6اخلدمات البيئية.
 - 7اخلدمات املالية.
 - 8اخلدمات الصحية واالجتماعية.
 - 9خدمات السياحة وما يتصل هبا من خدمات السفر.
 - 10اخلدمات التروحيية والثقافية والرياضية.
 - 11خدمات النقل.
 - 12اخلدمات األخرى غري املصنفة يف موضع آخر.
أي تغيـريات كبرية من أجل احلفاظ على
 23-2وم���ع ذلك فإن األعضاء كانوا مييلون إىل جتنب ّ
استقرار االلتزامات مع مضي الوقت وقابليتها للمقارنة ،مع أنه مت يف هذه األثناء تنقيح التصانيف اإلحصائية
الدولي���ة مثل التصني���ف املركزي للمنتجات ،واإلصدار الس���ادس من دليل مي���زان املدفوعات ،والتصنيف
املوس���ع خلدمات ميزان املدفوعات .وميكن ملفاوضات التجارة يف اخلدمات أن تستعمل تصانيف أخرى يف
ّ
املفاوضات ،كما حدث يف املفاوضات املتعلقة باالتصاالت األساسية واخلدمات املالية والنقل البحري.

أنماط التوريد األربعة وفق االتفاق العام بشأن
التجارة يف الخدمات
ُ 24-2ع ّرفت التجارة يف اخلدمات يف هذا االتفاق بأهنا تقدمي خدمة:
•من أراضي عضو [يف منظمة التجارة العاملية] إىل أراضي أي عضو آخر.
•يف أراضي عضو [يف منظمة التجارة العاملية] إىل مستهلك للخدمة تابع ألي عضو آخر.
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ملورد اخلدمة من عض���و [يف منظمة التجارة العاملية] يف أراضي
•م���ن خالل التواجد التجاري ّ
أي عضو آخر.
مورد خدمة من عضو [يف منظمة التجارة العاملية] يف
•من خالل وجود أشخاص طبيعيني من ّ
أراضي أي عضو آخر.
مورد اخلدمة والعميل
 25-2وهكذا ُحددت أمناط توريد اخلدمات وفقًا لالتفاق على أساس موقع ّ
عند تقدمي اخلدمة ،مع مراعاة جنسياهتم أو منشئهم (انظر الشكل الثاين  .)1 -ويُشار عادة إىل هذه األمناط
على النحو التايل:
•تقدمي اخلدمة عرب احلدود (النمط  ،)1حني يظل كل من مقدم اخلدمة واملستهلك يف بلديهما
(وهو ما يتفق مع الفكرة السائدة عن التجارة والتغطية ،ومن ذلك على سبيل املثال اخلدمات
اليت تقدم عن طريق اهلاتف أو اإلنترنت).
مالحظة :بالنسبة للوجود التجاري
ووجود األشخاص الطبيعيني يمكن
تقديم الخدمة إما القتصاد العضو
ألف أو القتصاد آخر .وترد يف الفصل
الخامس تفصيالت أكثر ألوصاف
أنماط تقديم الخدمة .ويرد تعريف
الشخص الطبيعي يف االقتصاد العضو يف
الفقرة (ك) من املادة الثامنة والعرشين
من االتفاق العام بشأن التجارة يف
الخدمات وهو كما ييل :شخص من
جنسية االقتصاد العضو أو شخص
طبيعي له حق اإلقامة الدائمة يف االقتصاد
العضو .أما الشخص الطبيعي الذي ليس
من مواطني االقتصاد العضو ،ولكن له
إقامة دائمة فيه ،فال يجوز شموله إالّ إذا
لم يكن لالقتصاد العضو املعني أحد من
مواطنيه ،ما لم توجد رشوط أخرى يف
قبول االنضمام إىل االتفاق املنشئ ملنظمة
التجارة العاملية ،وأن يكون البلد يقدم
نفس املعاملة إىل ح ّد كبري إىل املقيمني
الدائمني ،التي تقدم للمواطنني ،فيما
يتعلق بالتدابري التي تؤثر عىل التجارة
يف الخدمات .ويف املادة الثامنة والعرشين
( )1يعرّف االتفاق العام بشأن التجارة
يف الخدمات الشخص االعتباري بأنه أي
كيان قانوني مؤسس عىل نحو سليم
أو منظم بشكل آخر بموجب القانون
الساري ،سواء كان بدافع الربح أو
بغريه ،وسواء كان مملوكا ملكية خاصة
أو حكومية ،بما يف ذلك أي رشكة أو رشكة
تضامن أو رشاكة أو مرشوع مشرتك أو
ملكية فردية أو جمعية.

الشكل الثاني 1 -
نظرة تحليلية ألنماط تقديم الخدمة
اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﻀﻮ ﺑﺎء

اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﻀﻮ أﻟﻒ

)اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻮ ّرد اﻟﺨﺪﻣﺔ(

اﻟﻨﻤﻂ  :١اﻹﻣﺪاد ﻋﱪ اﻟﺤﺪود
ﺗﻮرﻳـﺪ اﻟﺨﺪﻣﺔ

اﻤﻟﺴﺘﻬﻠﻚ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد أﻟﻒ

أﺷﺨﺎص اﻋﺘﺒﺎرﻳﻮن
أو ﻃﺒﻴﻌﻴﻮن

اﻟﻨﻤﻂ  :٢اﻻﺳﺘﻬﻼك ﰲ اﻟﺨﺎرج
اﻤﻟﺴﺘﻬﻠﻚ أو ﻣﻠﻜﻴﺘﻪ ﰲ اﻟﺨﺎرج

اﻤﻟﺴﺘﻬﻠﻚ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد أﻟﻒ

اﻤﻟﺴﺘﻬﻠﻚ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد أﻟﻒ

ﺗﻮرﻳـﺪ
اﻟﺨﺪﻣﺔ

أﺷﺨﺎص اﻋﺘﺒﺎرﻳﻮن
أو ﻃﺒﻴﻌﻴﻮن

اﻟﻨﻤﻂ  :٣اﻟﻮﺟﻮد اﻟﺘﺠﺎري
اﻟﻮﺟﻮد
اﻟﺘﺠﺎري

ﺗﻮرﻳﺪ اﻟﺨﺪﻣﺔ

ﻟﻪ وﺟﻮد ﺗﺠﺎري ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد أﻟﻒ
اﻤﻟﺴﺘﻬﻠﻚ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد أﻟﻒ

أﺷﺨﺎص
اﻋﺘﺒﺎرﻳﻮن

ﻣﻌﻴﻨﻮن ﻣﺒﺎﴍة
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﴍﻛﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ

اﻟﻨﻤﻂ  :٤وﺟﻮد اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻦﻴ

اﻤﻟﺴﺘﻬﻠﻚ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد أﻟﻒ

ﺗﻮرﻳـﺪ
اﻟﺨﺪﻣﺔ

ﻣﻮﻇﻒ ﻣﺮﺳﻞ ﻣﻦ
اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎء

أﺷﺨﺎص
ﻃﺒﻴﻌﻴﻮن

ﻣﻮﻇﻒ ﻣﺮﺳﻞ ﻣﻦ
اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎء
ﺷﺨﺺ ﻋﺎﻣﻞ ﻟﺤﺴﺎﺑﻪ ﻳﺬﻫﺐ
إﱃ اﻻﻗﺘﺼﺎد أﻟﻒ

أﺷﺨﺎص
ﻃﺒﻴﻌﻴﻮن

أﺷﺨﺎص
اﻋﺘﺒﺎرﻳﻮن

أﺷﺨﺎص
ﻃﺒﻴﻌﻴﻮن
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•االستهالك يف اخلارج (النمط  ،)2وفيه يقوم مستهلك اخلدمة باستهالكها خارج البلد الذي
يعيش فيه (كما هو احلال ،بش���كل عادي ،بالنس���بة ألنشطة السياحة الدولية وأماكن التسلية
يف اخلارج).
مورد اخلدمة بإنشاء (أو شراء) شركة تابعة أو فرع
•الوجود التجاري (النمط  ،)3حيث يقوم ّ
أو مكت���ب متثي���ل يف إقليم آخ���ر يقوم من خالله بتزويد اخلدمة (كما هو احلال ،على س���بيل
املثال ،حني يقوم مصرف أجنيب باالس���تثمار يف بلد مضيف من خالل إنش���اء فرع له يقدم
خدمات مصرفية).
مورد اخلدمة نفسه إذا
•وجود األشخاص الطبيعيني (النمط  ،)4حيث يكون الفرد (سواء كان ّ
كان يعمل حلسابه اخلاص ،أو أحد موظفيه) موجودًا يف اخلارج من أجل تزويد اخلدمة (كما
هو احلال ،على سبيل املثال ،حني يقوم مهندس معماري مستقل باإلشراف على مشروع بناء
يف اخلارج ،أو عندما يوفد خبري يف احلاسوب إىل اخلارج من قبل الشركة اليت يعمل هبا لتقدمي
خدمة يف جمال تكنولوجيا املعلومات).
ويرد وصف تفصيلي ألمناط توريد اخلدمة يف الفصل اخلامس.

جيم -

ُ
النظم والتصانيف اإلحصائية املتصلة
بالتجارة يف الخدمات

 26-2يس���عى هذا الدليل إىل االتس���اق مع املعايـري الدولية املتعلقة بالتجارة يف اخلدمات .وعلى
وج���ه اخلص���وص ّأوليت أولوية ك�ب�رى للتوافق مع النُظ���م والتصانيف التالية :اإلصدار الس���ادس من دليل
املوحد جلميع األنش���طة
ميزان املدفوعات ،ونظام احلس���ابات القومية ،2008 ،والتصنيف الصناعي الدويل ّ
االقتصادية ،التنقيح  ،4والتصنيف املركزي للمنتجات ،اإلصدار .2
 27-2وتبني الفقرات التالية املعايـري األساس����ية اليت يس����تند إليها هذا الدليل .ويف هذا الصدد ترد
مناقشة أكثر تفصي ًال يف الفصل الثالث للمعامالت بني املقيمني وغري املقيمني ،ويف الفصل الرابع لنظم فروع
الش����ركات األجنبية .ويرد يف الفصل اخلامس وصف لكيفية الربط بني املعلومات املس����تقاة من تلك النُظم
اإلحصائية وزيادة تطويرها من أجل تقيـيم التوريد الدويل للخدمات لكل منط من األمناط املذكورة أعاله.

 - 1ال ُنظم اإلحصائية واألُطر املتصلة بها
نظام الحسابات القومية2008 ،
 28-2نظام احلسابات القومية 2008 ،هو نظام متكامل للحسابات املتصلة باألنشطة والقطاعات
االقتصادي���ة يف البلد .وهو يقدم تعريفًا للخدمات ومييز بني اخلدمات التحويلية واخلدمات اهلامش���ية (انظر
اإلطار األول .)1 -
 29-2وحلص���ر املعام�ل�ات بني اقتصاد ما ومجي���ع االقتصادات األخرى ،يقدم نظام احلس���ابات
القومية 2008 ،احلس���اب الذي يش���ار إليه باسم “حساب باقي العامل” ،ويشري إليه أيضًا باسم “حساب
املعامالت اخلارجية” .ويف داخل هذا احلس���اب يوجد “احلس���اب اخلارج���ي للبضائع واخلدمات” ،الذي
سجل فيه املعامالت التجارية يف البضائع واخلدمات بشكل منفصل.
تُ َّ
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ويعرف نظام احلس���ابات القومية“ 2008 ،الشركات اخلاضعة هليمنة أجنبية” باعتبارها
30-2
ّ
متثل قطاعًا فرعيًا يف كل من القطاعني املؤسس���يـني  -الش���ركات املالية والشركات غري املالية .والشركات
اخلاضعة هليمنة أجنبية معرفة يف نظام احلس���ابات القومية 2008 ،بش���كل أوس���ع من تعريف الفئة الفرعية
للشركات اخلاضعة هليمنة أجنبية يف فئة فروع الشركات األجنبية املشمولة يف إحصاءات فروع الشركات
األجنبية ،املوصوفة يف الفصل الرابع .والفرق هو أن نظام احلسابات القومية 2008 ،يعترب بعض “املؤسسات
املنتس���بة” وهي املؤسس���ات اليت تبلغ فيها احلصة التصويتية مللكية غري املقيمني ما بني  10و 50يف املائة،
خاضعة هليمنة أجنبية (من خالل السيطرة على جملس اإلدارة ،على سبيل املثال ،أو التحكم يف تعيـني املوظفني
األساس���يـني واالستغناء عنهم ،أو السيطرة على اللجان الرئيسية للشركة) ،أما هذا الدليل فيوصي بالتركيز
على الش���ركات اخلاضعة للهيمنة من خالل ملكية األغلبية يف قوة التصويت ،أي أنه يس���تبعد املؤسس���ات
املنتس���بة .ومن هنا فإن املؤسسات املشمولة بإحصاءات جتارة فروع الشركات األجنبية هي جمموعة فرعية
من الشركات اخلاضعة هليمنة أجنبية حسب تعريف نظام احلسابات القومية.2008 ،
 31-2ومع ذلك فإن هذا الدليل يش���جع البلدان اليت تس���تطيع ذلك أن تقدم إحصاءات تكميلية
تشمل احلاالت األخرى ،مثل املؤسسات اليت ميلك فيها أغلبية األصوات جمموعة من املستثمرين املباشرين
األجان���ب غ�ي�ر املترابطني ،وكذلك ملكية  50يف املائة من األصوات على وجه التحديد من قبل مس���تثمر
مباشر أجنيب ،واحلاالت اليت تكون فيها السيطرة الفعلية قد حتققت من خالل مصلحة األقلية يف املؤسسة.
 32-2وتتصل إحصاءات نظام احلس���ابات القومية 2008 ،بش���أن املؤسس���ات اخلاضعة هليمنة
أجنبية باملؤسسات اليت تعمل يف االقتصاد الذي يقوم جبمع اإلحصاءات (“إىل الداخل”) اليت يهيمن عليها
غ�ي�ر املقيمني .وال تعطي إحصاءات احلس���ابات القومية يف االقتصاد الذي يق���وم بتجميع البيانات (اقتصاد
التجميع) معلومات عن الش���ركات املنش���أة يف اخلارج (“إىل اخلارج”) اليت يسيطر عليها مقيمون يف ذلك
االقتصاد (ولكن هذه الشركات ستكون مشمولة بإحصاءات احلسابات القومية يف البلدان املضيفة).
 33-2ويقدم نظام احلس���ابات القومية 2008 ،تعاريف ملعظ���م املتغيّرات االقتصادية اليت ينبغي
مجعها يف إحصاءات جتارة فروع الش���ركات األجنبية وفقًا للتوصية الواردة يف الفصل الرابع .وتش���مل هذه
اإلحص���اءات املتغيّرات ذات األولوية (املبيعات/الناتج ،والعمالة ،وجمم���وع القيمة املضافة) وكذلك البنود
ذات األولوية الثانوية (األصول املالية وغري املالية ،وصايف القيمة ،وصايف الفائض التش���غيلي ،وتكوين رأس
امل���ال الثاب���ت اإلمجايل ،والضرائب على الدخ���ل ،وتعويضات العاملني) .ويقدم نظام احلس���ابات القومية،
 2008أيضًا تعريفًا للمؤسس���ة ،وهو مطلوب جلمع معلومات عن أحد املتغيّرات ذات األولوية وهو عدد
املؤسسات.

اإلصدار السادس من دليل ميزان املدفوعات
ووضع االستثمار الدويل ()BPM6
 34-2يصف اإلصدار السادس من دليل ميزان املدفوعات املفاهيم اليت يقوم عليها وضع االستثمار
الدويل وميزان املدفوعات وغري ذلك من التغيـريات يف حساب األصول واخلصوم .وميزان املدفوعات هو بيان
إحصائي يلخص معامالت املقيمني يف بلد ما مع غري املقيمني يف فترة معيّنة .واملعاملة هي تفاعل بني وحدتني
ال ملوارد .وتتكون
مؤسس���يتني يتم باالتفاق بينهما أو من خالل تنفيذ القانون ،ويتضمن تبادالً لقيمة أو نق ً
املعام�ل�ات ب�ي�ن املقيمني وغري املقيمني من املعامالت اليت تنطوي على تغيـري امللكية االقتصادية للبضاعة ،أو
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تقدمي خدمة ،أو امتالك أصول ،أو على تعويضات العاملني ،أو األسهم والسندات ،إخل ،واملعامالت (مثل
الضرائب وش���طب الديون ،واملنح ،والتحويالت الش���خصية ،إخل) اليت تصنف باعتبارها حتويالت .واملالك
االقتصادي هو الذي يتحمل خماطر امللكية وجيين عائدها.
 35-2وينطلق نظام احلس���ابات القومية ،2008 ،واإلصدار السادس من دليل ميزان املدفوعات
من نفس املنطلق املفاهيمي .وتعاريف اإلقامة ،والتخمني ،ووقت التس���جيل ،ومبادئ املحاسبة على أساس
االس���تحقاق املوص���ى هبا يف هذا الدلي���ل هي نفس املفاهيم الواردة يف اإلصدار الس���ادس م���ن دليل ميزان
املدفوعات ،ونظام احلسابات القومية.2008 ،
 36-2ويص���ف ه���ذا الدليل تصنيف وتعريف املعاملة الدولية يف التجارة يف اخلدمات اليت حتدث
بني املقيمني وغري املقيمني يف بلد ما على أساس تصنيف وتعريف اخلدمات املستخدم يف اإلصدار السادس
من دليل ميزان املدفوعات .ومع ذلك فإن مس���توى التفاصيل املوصى به يف الفصل الثالث من هذا الدليل
أكرب من املستوى املستعمل يف اإلصدار السادس من دليل ميزان املدفوعات.
 37-2أما نطاق التجارة الدولية يف اخلدمات بني املقيمني وغري املقيمني يف هذا الدليل فهو نفس
النطاق الوارد يف اإلصدار السادس من دليل ميزان املدفوعات.

التوصيات الدولية إلحصاءات السياحة ،2008 ،والحساب الفرعي
للسياحة :اإلطار املنهجي املوىص به2008 ،
 38-2وضعت املنظمة العاملية للس���ياحة واألمم املتحدة التوصيات الدولية إلحصاءات السياحة،
ال جلمع ومعاجلة إحصاءات الس���ياحة ،وينبغي أن يُنظر إليه
 ،9 2008وهي دليل يقدم إطارًا منهجيًا ش���ام ً
باعتباره أساسًا مهمًا لنظام إحصاءات السياحة .ويتصل وضع هذا النظام اتصاالً وثيقًا مبجموعة أخرى من
التوصيات الدولية تتصل بإحصاءات الس���ياحة ،وهي واردة يف احلس���اب الفرعي للسياحة :اإلطار املنهجي
املوصى به ،10 2008 ،الذي وضعته ش���عبة اإلحصاءات التابعة إلدارة الش���ؤون االقتصادية واالجتماعية
باألمانة العامة لألمم املتحدة ،ومنظمة السياحة العاملية ،واملكتب اإلحصائي لالحتاد األورويب ،ومنظمة التعاون
والتنمية يف امليدان االقتصادي.
 39-2ويضع احلساب الفرعي للسياحة 2008 ،إطارًا لقياس املسامهة االقتصادية للسياحة بطريقة
قابلة للمقارنة دوليًا .وحتترم التوصيات الدولية إلحصاءات الس���ياحة  2008واحلس���اب الفرعي للسياحة
 2008التعاريف والقواعد ذات الصلة يف نظام احلسابات القومية ،2008 ،وإن كانت تغطية إنفاق األفراد
املسافرين يف بلد غري بلد إقامتهم ،حسب الوصف الوارد يف هذا الدليل ،واإلنفاق السياحي الدويل ،حسب
الوصف الوارد يف التوصيات الدولية إلحصاءات السياحة  2008واحلساب الفرعي للسياحة  2008خمتلفني
بعض الشيء .ويرد يف املرفق اخلامس وصف للعالقة بينهما .وبيانات ميزان املدفوعات اخلاصة بالسفر ،كما
ترد يف الفصل الثالث ،الفقرات  115-3إىل  ،131-3هي أحد مصادر املعلومات عن اإلنفاق السياحي
إىل الداخل وإىل اخلارج حسب التعريف الوارد يف توصيات إحصاءات السياحة .وهذه التوصيات ،اليت تتفق
مع اإلصدار السادس من دليل ميزان املدفوعات ،تتيح أيضًا توزيع إنفاق الزوار غري املقيمني حسب توزيع
املنتجات ،مع التأكيد على املنتجات ذات اخلصائص السياحية اليت قد تكون مفيدة يف أغراض االتفاق العام
بشأن التجارة يف اخلدمات.

9

9دراسات يف الطرق ،السلسلة ميم،
العدد /83التنقيح ( 1منشورات
األمم املتح�دة ،رقم املبيعA.08. :
.)XVII.28

1 10منش�ورات األمم املتح�دة ،رقم
املبيع.E.08.XVII.27 :
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1 11السلسلة ميم ،العدد /52التنقيح
( 3منشورات األمم املتحدة ،رقم
املبيع.)E.10.XVII.13 :
1 12يف وقت مراجعة هذا الدليل كانت
تجري مراجعة أيضا ً إلحصاءات
التجارة الدولية يف البضائع ،وتم
التأكد قدر اإلمكان من التنس�يق
بني املنشورين.

1 13أوراق إحصائية ،السلس�لة ميم،
العدد  ،58التنقيح ( 1منشورات
األمم املتح�دة ،رقم املبيعE.98. :
.)XVII.14

1 14توج�د اس�تثناءات فيم�ا يتعلق
بإدراج فئ�ة املهاجري�ن لفرتات
قصيرة .عىل س�بيل املثال يعترب
األشخاص املس�افرون ألغراض
التعليم والتدريب غري مهاجرين
إذا كان�ت مدة إقامته�م تقل عن
 12شهراً.
15

R. E. Bilsborrow and oth�1
ers, International Migration
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إحصاءات التجارة الدولية يف البضائع:
املفاهيم والتعاريف2010 ،
 40-2حتت���وي إحصاءات التجارة الدولية يف البضائع :املفاهي���م والتعاريف2010 ،
على توصيات بشأن إحصاءات التجارة الدولية يف البضائع  .12وينتج عن تنفيذ هذه التوصيات بيانات تليب
حاجات خمتلف املس���تعملني على الصعيدين الوطين والدويل .ويورد إحصاءات التجارة الدولية يف البضائع
وصفًا لتدفقات السلع بني املقيمني وغري املقيمني غري املشمولة بإحصاءات التجارة يف البضائع ،وحيدد أيضًا
اخلدمات اليت تدخل قيمتها يف قيمة السلع الصادرة والواردة.
11

()IMITS

أُطر الهجرة الدولية وتوصيات بشأن إحصاءات الهجرة الدولية،
التنقيح 1
 41-2تضع توصيات بشأن إحصاءات اهلجرة الدولية ،التنقيح  )RSIM, Rev.1( 13 1إطارًا لإلبالغ
الس���بل اليت ميكن من خالهلا أن تس���اعد
عن املعلومات اإلحصائية لقياس تدفقات اهلجرة الدولية ،مبا يف ذلك ُ
التعدادات الس���كانية يف مجع املعلومات عن األش���خاص األجانب .ويويل اإلطار ،الذي يس���تفيد من تصنيف
تنقالت املس���افرين إىل الداخل وإىل اخلارج ،أولوية إىل حتديد األش���خاص املتنقلني دوليًا الذين تنطبق عليهم
تعاري���ف عامة بس���يطة بأهنم غري مهاجرين أو مهاجرون لفترات قص�ي�رة أو لفترات طويلة .وأقل فترة لإلقامة
للدخول يف فئة املهاجرين لفترة قصرية هي ثالثة أشهر ،وللدخول يف فئة اهلجرة الطويلة هي سنة أو أكثر.14
أما األشخاص الذين ميكثون يف اخلارج ملدد أقل من ثالثة أشهر فيعتربون غري مهاجرين .ويستعمل تعبري مهاجر
بش���كل أوسع إىل ح ّد ما من اس���تعمال تعبري املقيمني يف اإلصدار السادس من دليل ميزان املدفوعات ،حيث
يشترط الدليل مدة إقامة فعلية أو معتزمة ال تقل عن سنة واحدة .ويرد تفصيل أكثر للمهاجرين وغريهم من
املس���افرين يف اإلطار  2يف الفصل الثاين من توصيات إحصاءات اهلجرة الدولية ،التنقيح  .1ويرد يف الفصل
اخلام���س م���ن هذا الدليل مزي���د من املعلومات عن هذا الوصف .وانظر يف هذا الصدد منش���ور منظمة العمل
15
موسع.
الدولية ( )ILOالوارد يف ثبت املراجع الذي يتناول مصادر إحصاءات اهلجرة بشكل ّ

التعريف املعياري لالستثمار املبارش األجنبي ،الصادر عن منظمة
التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي (اإلصدار الرابع)2008 ،
 42-2يقوم االستثمار املباشر األجنيب بدور حيوي يف تدويل األنشطة االقتصادية .ويقدم التعريف
املعياري لالستثمار املباشر األجنيب (اإلصدار الرابع ،)2008 ،املستعمل يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان
االقتصادي ،توجيهات تش���غيلية يف س���ياق مفاهيم دليل ميزان املدفوعات ،وتوس���يعًا لتلك املفاهيم ،بشأن
كيفية مجع بيانات االستثمار املباشر األجنيب مبا يتفق مع املعايـري الدولية املتفق عليها .ويقدم التعريف املعياري
الصادر عن منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي توصيات أيضًا بشأن مؤشرات العوملة على أساس
إحصاءات االستثمار املباشر األجنيب ( )FDIوأنشطة الشركات املتعددة اجلنسيات ( .)AMNEوتتفق املفاهيم
اإلحصائية ألنشطة الشركات املتعددة اجلنسيات املوصوفة يف التعريف املعياري مع مفاهيم إحصاءات فروع
الشركات األجنبية يف هذا الدليل.
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قياس العوملة :دليل منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي
بشأن املؤرشات االقتصادية للعوملة
 43-2قي���اس العوملة :دليل مؤش���رات العومل���ة االقتصاية الصادر عن منظم���ة التعاون والتنمية يف
امليدان االقتصادي .يضع إطارًا ملبادئ توجيهية منهجية وإحصائية لوضع مؤشرات لدرجة التكامل التدرجيي
لالقتصاد العاملي ،على أساس منسق دوليًا ،الستعمال واضعي السياسات وللرصد املنهجي مع مضي الوقت.
ويقدم الدليل أيضًا توصيات تفصيلية بشأن مجع اإلحصاءات اخلاصة بأنشطة الشركات املتعددة اجلنسيات،
وهي توصيات تتفق مع التعريف املعياري الصادر عن منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي .وتنطوي
االلتزامات والتعهدات يف إطار االتفاق العام بش���أن التجارة يف اخلدمات على عوامل كثرية تتصل بوجود
املؤسسات املنشأة يف اخلارج اليت تقدم خدمات من خالل النمط ( 3التواجد التجاري).
 44-2وكم���ا ي���رد يف الفق���رات  1-4إىل  ،12-4تقدم إحصاءات فروع الش���ركات األجنبية
معلومات عن أنشطة الشركات اليت يسيطر األجانب على حصة األغلبية فيها .ومع أن دليل منظمة التعاون
والتنمية يف امليدان االقتصادي يشمل نطاقًا أوسع من إحصاءات فروع الشركات األجنبية (االستثمار املباشر
األجن�ب�ي والتكنولوجي���ا والتجارة) فإن إحصاءات فروع الش���ركات األجنبية كما هي واردة يف هذا الدليل
تتفق مع اإلطار الوارد يف دليل منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي وكذلك يف التعريف املعياري
الصادر عن منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي.

دليل التوصيات بشأن إحصاءات فروع الرشكات األجنبية
الصادر عن املكتب اإلحصائي األوروبي
 45-2نُش���ر دلي���ل توصيات إنت���اج إحصاءات فروع الش���ركات األجنبية الص���ادر عن املكتب
اإلحصائ���ي األورويب ،إص���دار  16 2007من أجل تيس�ي�ر تنفيذ الالئحة التنفيذي���ة رقم  2007/716اليت
أقرها الربملان األورويب وجملس أوروبا يف  20حزيران/يونيه  2007بشأن إحصاءات اجلماعة األوروبية عن
هيكل وأنش���طة فروع الشركات األجنبية وتنسيق إحصاءات فروع الشركات األجنبية يف الدول األعضاء
يف االحتاد األورويب .ومت حتديث دليل التوصيات يف  2009وصدر باس���م دليل توصيات بش���أن إحصاءات
فروع الشركات األجنبية ،إصدار  .2009وقد وضعت مفاهيم وتعاريف الدليل على أساس اإلصدار الرابع
للتعريف املعياري لالستثمار املباشر األجنيب ،الصادر عن منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ،وهو
ما يضمن توافقها مع هذا الدليل.

ال ُنظم اإلحصائية األخرى املتصلة بالتجارة يف الخدمات
 46-2ينبغي أن تؤخذ يف االعتبار املبادئ التوجيهية اإلحصائية الدولية ذات الصلة ،إذا كان ذلك
موردين مهمني خلدمات
ضروريًا .وعلى سبيل املثال ،ففي بلدان معيّنة أصبحت األسر املعيشية (أو أفرادها) ّ
دولية ومس���تهلكني هلا ،ويف هذه البلدان ميكن االس���تعانة بشكل مفيد باملبادئ التوجيهية الواردة يف املحاسبة
لألسر املعيشية :جتربة يف املفاهيم والتجميع ،املجلد األول ،حسابات قطاع األسر املعيشية  ،17واملجلد الثاين،
احلسابات الفرعية لألسر املعيشية  ،18ودليل املؤسسات غري الرحبية يف نظام احلسابات القومية .19
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1 17دراس�ات يف الط�رق :دلي�ل
املحاسبة القومية ،السلسلة واو،
العدد ( 75املجلد ( )1منشورات
األمم املتح�دة ،رقم املبيعA.00. :
.)XVII.16, Vol.1
1 18دراس�ات يف الط�رق :دلي�ل
املحاسبة القومية ،السلسلة واو،
العدد ( 75املجلد ( )2منشورات
األمم املتح�دة ،رقم املبيعA.00. :
.)XVII.16,Vol.2
1 19دراسات يف الطرق :دليل املحاسبة
القومية ،السلسلة واو ،العدد 91
(منش�ورات األم�م املتحدة ،رقم
املبيع.)A.03.XVII.9 :
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التصانيف اإلحصائية
التصنيف املركزي للمنتجات ،اإلصدار 2

2 20بروكس�ل ،منظم�ة الجم�ارك
العاملية.2005 ،

2 21أوراق إحصائية ،السلس�لة ميم،
الع�دد ( 77منش�ورات األم�م
املتح�دة ،رق�م املبي�عE.91. :
.)XVII.7

 47-2اإلص���دار الث���اين من التصنيف املرك���زي للمنتجات هو واحد من جمموع���ة التصانيف الدولية
االقتصادية واالجتماعية .وهو يش���تمل على تصنيف ش���امل جلميع الس���لع واخلدمات ،ويعترب التصنيف القياسي
جلميع املنتجات اليت هي نتاج أي نشاط اقتصادي ،مبا يف ذلك السلع واخلدمات املنقولة وغري املنقولة ،وكذلك
السلع األصلية .وبالنسبة ألوصاف السلع ،فإن اإلصدار الثاين من التصنيف املركزي للمنتجات يتفق بالكامل مع
النظام املنسق لترميز وتوصيف السلع 20 2007 ،الصادر عن منظمة اجلمارك العاملية.
 48-2ويش���مل اإلص���دار الثاين من التصنيف املركزي للمنتجات كام���ل نطاق النواتج ملختلف
الصناعات ،ويليب خمتلف االحتياجات التحليلية خلرباء اإلحصاء وغريهم من املستعملني .وهو مفيد بشكل
خاص يف تصنيف اخلدمات .ويعرض التصنيف املركزي للمنتجات مبادئ توجيهية لوضع تصانيف ملجاالت
معيّنة من جماالت االقتصاد ،مبا فيها التجارة الدولية يف اخلدمات .وعلى س���بيل املثال ،فقد متت االس���تعانة
بالتصنيف املركزي املؤقت للمنتجات  21يف تصنيف فئات اخلدمات الذي استخدم أساسًا يف وضع قائمة
األولي���ة يف ختام جولة أوروغواي
التصني���ف القطاعي للخدمات (القائم���ة  )W/120مث يف وضع اجلداول ّ
للمفاوضات التجارية املتعددة األطراف ،ويف التعامل مع التغيـريات اليت حدثت منذ ذلك الوقت ،مبا يف ذلك
التغيـريات اليت حتدث يف سياق االنضمام إىل منظمة التجارة العاملية .ويستخدم اإلصدار الثاين من التصنيف
املركزي للمنتجات يف وصف مكونات اخلدمات يف ميزان املدفوعات اليت يوصي هبا اإلصدار السادس من
املوس���ع خلدمات ميزان املدفوعات (انظر
دلي���ل مي���زان املدفوعات ،واليت وضعت تعريفات هلا يف التصنيف ّ
الفقرة .)63-2

التصنيف الصناعي الدويل املوحّ د لجميع األنشطة االقتصادية،
التنقيح 4

2 22يمك�ن االطلاع على ج�داول
الرتاب�ط على املوق�ع http://
unstats.un.org/unsd/class/
.default.asp

املوحد جلميع األنشطة االقتصادية ،التنقيح  ،4أداة أساسية
 49-2يعترب التصنيف الصناعي الدويل ّ
لتعزي���ز املقارن���ة الدولية للبيانات يف مدى واس���ع من اإلحص���اءات االقتصادية واالجتماعي���ة ،مبا يف ذلك
إحصاءات اإلنتاج والقيمة املضافة والعمالة وس���ائر اإلحصاءات االقتصادية .وهو تصنيف موحد لألنشطة
االقتصادي���ة يرتب���ط ،قدر اإلمكان ،بطرق تنظيم العمليات االقتصادي���ة يف وحدات .وتصنف الصناعة على
أهنا جمموعة من وحدات اإلنتاج تس���تخدم أساس�ا�ً يف نفس النشاط االقتصادي أو أنشطة اقتصادية مشاهبة.
وتؤكد املعايـري املتعلقة بالقائمني باملعامالت االقتصادية (مثل املؤسسات املالية) وأنواع املعامالت (االستهالك
الوسيط واالستهالك النهائي ،وتكوين رأس املال ،إخل) على األسس اليت حتدد مراحل اإلنتاج .واتساقًا مع
برنامج األمم املتحدة لتنس���يق التصانيف االقتصادية الدولية ،مت الربط بني فئات التصنيف الصناعي الدويل
املوحّ���د ،التنقي���ح  ،4وفئات التصنيف املركزي للمنتجات ،اإلصدار  .22 2ويتضمن جدول الترابط أنواع
األنشطة الرئيسية اليت تنتج سلعًا أو خدمات معيّنة.

التصنيف الدويل املوحّ د للمهن ،منظمة العمل الدولية2008 ،
املوحد للمهن ( ،2008 ،)ISCOأساس����ًا متينًا ملقارنة اإلحصاءات
 50-2يوف����ر التصنيف الدويل ّ
الدولية بش����أن فئات األش����خاص الطبيعيـني األجانب الذين يس����همون يف توريد اخلدمات املتاجر هبا .وميكن
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استعمال هذا اإلطار أيضًا يف إجراء املفاوضات بشأن النمط  ،4خاصة يف جمال اخلدمات املهنية  .23وميكن
االس����تفادة من املعلومات اإلحصائية اليت تتيحها ،على س����بيل املثال ،آخر تعدادات الس����كان أو الدراس����ات
االستقصائية للقوة العاملة عن العمالة يف مجيع الفئات أو يف فئات خمتارة ،يف أغراض املفاوضات أو أغراض
الرص����د .إالّ أن����ه قد يكون من الضروري القيام مبزيد من العمل من أجل حتديد الفئات املهنية الرئيس����ية اليت
تدخل ،أو حيتمل أن تدخل ،يف االلتزامات يف املستقبل.

2 23م�ن أمثل�ة فئ�ات التصني�ف
املركزي املؤق�ت للمنتجات التي
تناظ�ر فئ�ات التصني�ف الدويل
املوحّ د للمهن  2008واملش�مولة
بااللتزام�ات يف االتف�اق الع�ام
بش�أن التج�ارة يف الخدم�ات:
امله�ن القانونية (الفئ�ة  261يف
تصنيف املهن و 861يف تصنيف
املنتجات) واملحاسبون ( 2411يف
تصنيف املهن و 862يف تصنيف
املنتج�ات) ،وامله�ن الهندس�ية
(ج�زء من الفئة  214يف تصنيف
امله�ن و 8672يف تصني�ف
املنتج�ات) وامله�ن املعماري�ة
( 216يف تصني�ف املهن و8671
يف تصني�ف املنتج�ات) وامله�ن
الصحي�ة ( 22يف تصني�ف املهن
و 9312يف تصنيف املنتجات).

دال -

نهج الدليل وإطاره

 51-2لتلبية احلاجات املذكورة يف الفقرات  4-2إىل  10-2أعاله ،يس���تعمل هذا الدليل هنجًا
يقوم على مبدأين أساسيـني مها:
•االتس����اق مع املعايري الدولية املتعلقة بالتجارة يف اخلدمات ،وامتداداهتا إذا كان ذلك ضروريًا
وممكنًا.
•التنفيذ على مراحل.
 52-2وااللتزام هبذين املبدأين يـيسر إدخال جمموعة من العناصر وتنفيذها بشكل تدرجيي ،بطريقة
مرنة ،مبا يليب احتياجات كل بلد ،ويعمل يف نفس الوقت على حتسني املقارنة بني بيانات البلدان .ويف مجيع
تغطيات هذا الدليل لتوريد اخلدمات الدولية فإنه يشري إىل الروابط مع املعايـري الدولية ذات الصلة.

 - 1نهج هذا الدليل

 53-2يستخدم إطار هذا الدليل اثنتني من اللبنات األساسية لوصف التوريد الدويل للخدمات:
•املعامالت بني املقيمني وغري املقيمني (على أساس اإلصدار السادس من دليل ميزان املدفوعات).
•توريد اخلدمات من خالل عمليات فروع الش���ركات األجنبية على أساس إحصاءات فروع
الشركات األجنبية.
ويكمل هذا وصف لكيفية استعمال تلك اإلحصاءات يف سياق االتفاقات الدولية.
 54-2ويشمل نطاق هذا الدليل مخسة مكونات هي :اخلدمات واملعامالت ذات الصلة حسب
اإلصدار الس���ادس من دليل ميزان املدفوعات؛ وامتدادات اإلصدار الس���ادس م���ن دليل ميزان املدفوعات؛
وإحصاءات فروع الشركات األجنبية؛ وإحصاءات توريد اخلدمات من خالل تواجد األشخاص الطبيعيـني؛
واإلحصاءات موزعة حس���ــب الش���ريك التجاري ،وهذه مطلوب تطويرها .وتعرض الفقرات  60-2إىل
 89-2وصفًا هلذه املكونات.
 55-2ويق���وم اإلط���ار اإلحصائي هلذا الدليل فيما يتصل باملعامالت ب�ي�ن املقيمني وغري املقيمني
على أساس اإلصدار السادس من دليل ميزان املدفوعات ،وهو يشتمل ،ضمن أمور أخرى ،على توصيات
بشأن التعريف ،والتقيـيم ،والتصنيف ،والتسجيل للتجارة يف اخلدمات بني املقيمني وغري املقيمني .واإلصدار
الس���ادس من دليل ميزان املدفوعات هو مصدر رئيس���ي للتوجيهات اإلحصائية بش���أن التجارة الدولية يف
اخلدمات ،ومعامالت االستثمار الدويل ،والتدفقات االقتصادية املتصلة حبركة العمال .ويشتمل هذا الدليل
على متديدات لإلصدار الس���ادس من دليل ميزان املدفوعات من أجل تيس�ي�ر معاجلة املعامالت يف اخلدمات
للمقيمني وغري املقيمني مبزيد من التفصيل حسب فئات املنتجات والشركاء التجاريـني.
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 56-2وال يعم���ل ه���ذا الدليل على تغيـري املكونات األساس���ية للخدمات يف اإلصدار الس���ادس
م���ن دلي���ل ميزان املدفوعات وإمنا يدعو إىل مزيد م���ن التفصيل حبيث ميكن التعرف على اخلدمات اليت تربز
يف التجارة الدولية بش���كل واضح .وتوجد أمثلة هلذه املعاملة التفصيلية يف جماالت خدمات النقل والتأمني
واملعاشات التقاعدية ،ومصاريف استعمال امللكية الفكرية ،وخدمات األعمال واخلدمات املهنية ،واخلدمات
الشخصية والثقافية والترفيهية.
 57-2وباإلضافة إىل تقدمي التجارة يف اخلدمات من خالل التجارة بني املقيمني وغري املقيمني ،قد
يتم توريد اخلدمات من خالل فروع الشركات األجنبية يف البلدان املضيفة .وقد مت تصميم نظام إحصاءات
فروع الشركات األجنبية ،الذي يستفيد إىل درجة كبرية من املفاهيم والتعاريف الواردة يف نظام احلسابات
القومية ،2008 ،من أجل تقدمي معلومات عن أنشطة فروع الشركات األجنبية اليت تقع خارج نطاق اإلصدار
الس����ادس من دليل ميزان املدفوعات .ويس����تفيد هذا الدليل احلايل من إحصاءات فروع الش����ركات األجنبية
بشكل يكمل اإلصدار السادس من دليل ميزان املدفوعات ويتوازى معه.
 58-2ويرد يف الفصل اخلامس من هذا الدليل اقتراح مبنهج إحصائي ميكن اس���تعماله يف توزيع
معامالت اخلدمات حس���ب اإلصدار الس���ادس من دليل ميزان املدفوعات وإحصاءات فروع الش���ركات
األجنبية حس���ب أمناط توريد اخلدمات املذكورة يف االتفاق العام بش���أن التجارة يف اخلدمات .ويقدم هذا
الدليل ،كنقطة انطالق ،هنجًا مبسطًا يستفيد من التناظر بني التواجد التجاري وإحصاءات فروع الشركات
األجنبية ،وبني أمناط توريد اخلدمات واملعامالت بني املقيمني وغري املقيمني كما تظهر يف عناصر اخلدمات
حسب اإلصدار السادس من دليل ميزان املدفوعات .ويشتمل هذا الدليل أيضًا على معايـري منهجية لتحديد
أمناط توريد اخلدمات وهنج مبسط من الطرق واملبادئ التوجيهية ملعاجلة املعامالت املعقدة .ومع أن معظم
املعلومات املطلوبة لقياس توريد اخلدمات من خالل النمط  4موجودة من واقع عناصر اخلدمات حس���ب
اإلصدار السادس من دليل ميزان املدفوعات ونظام إحصاءات فروع الشركات األجنبية ،فإن الدليل الذي
بني أيدينا يصف أيضًا املسائل الناشئة عن حتليل أكثر مشوالً لتوريد اخلدمات من خالل النمط .4
 59-2وال يتع���رض هذا الفصل إالّ بش���كل موجز ألوصاف اإلصدار الس���ادس من دليل ميزان
املدفوعات ،وامتداداته ،ونظام إحصاءات فروع الشركات األجنبية ،واملسائل املتصلة بأمناط توريد اخلدمات،
ألن كل ذلك تتناوله فصول الدليل األخرى بشكل أكمل.

 - 2إحصاءات التجارة يف الخدمات من بيانات
ميزان املدفوعات

 60-2تلخص بيانات ميزان املدفوعات على وجه اخلصوص املعامالت االقتصادية للبلد مع باقي
العامل عن فترة معيّنة .ويدخل يف هذا العرض مفهومان أساسيان مها :املعامالت واإلقامة .وتُعرف املعاملة بأهنا
بناء على اتفاق متبادل بشأن إنشاء قيمة اقتصادية أو حتويلها أو تبادهلا أو نقلها
تفاعل بني وحدتني مؤسسيتني ً
أو إهنائها ،وينطوي على تغيّرات يف حجم األصول واخلصوم لوحدة مؤسسية أو تكوينها أو قيمتها .وتشمل
املعامالت شراء السلع واخلدمات ،وحيازة األصول ،وتعويضات العاملني ،واألرباح املالية ،وكذلك املعامالت
(اليت تنطوي ،ضمن أمور أخرى ،على الضرائب واإلعفاء من الديون واملنح والتحويالت الشخصية) املصنفة
باعتبارها حتويالت .أما اإلقامة فهي مس����ألة حمورية ،ألن نظام اإلصدار الس����ادس من دليل ميزان املدفوعات
يقوم على أساس تعريف املعامالت بني املقيمني وغري املقيمني ،ويتطابق التعريف الوارد يف نظام دليل ميزان
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املدفوعات مع التعريف املستعمل يف نظام احلسابات القومية .2008 ،وملا كانت احلدود السياسية ال تتطابق
دائمًا مع احلدود املناسبة لألغراض االقتصادية فإن اإلقليم االقتصادي هو الوحدة املستعملة باعتبارها املنطقة
اجلغرافية اليت يتحدد على أساسها عنصر اإلقامة .وكل وحدة مؤسسية هي وحدة مقيمة يف إقليم اقتصادي
واحد ،يتحدد وفقًا الهتمامها االقتصادي الرئيسي أو الغالب.

العنارص القياسية األساسية للخدمات يف اإلصدار السادس من
دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل
 61-2إحصاءات اإلصدار الس���ادس من دليل ميزان املدفوعات مرتبة ضمن هيكل متماسك من
أجل تسهيل استعماهلا وتكيـيفها ألغراض كثرية ،منها وضع السياسات والدراسات التحليلية واإلسقاطات
واملقارنات الثنائية لعناصر معيّنة أو ملجموع املعامالت ،وللتجميعات اإلقليمية والعاملية .واملكونات األساسية
االثنا عشر للخدمات يف اإلصدار السادس من دليل ميزان املدفوعات هي:
 - 1خدمات الصناعة التحويلية اليت جترى على املنتجات املادية اململوكة للغري.
 - 2خدمات الصيانة واإلصالح غري املصنفة يف موضع آخر.
 - 3النقل.
 - 4السفر.
 - 5التشييد.
 - 6خدمات التأمني واملعاشات التقاعدية.
 - 7اخلدمات املالية.
 - 8مصاريف استخدام امللكية الفكرية (غري املصنفة يف موضع آخر).
 - 9خدمات االتصاالت واحلاسوب واملعلومات.
 - 10خدمات األعمال األخرى.
 - 11اخلدمات الشخصية والثقافية والتروحيية.
 - 12السلع واخلدمات احلكومية غري املصنفة يف موضع آخر.
 62-2وتتفق هذه املكونات االثنا عش���ر للخدمات جمتمعة مع تغطية املنتجات يف االتفاق العام
بشأن التجارة يف اخلدمات ،مع استثناءات قليلة .وأول هذه االستثناءات ،أن كثريًا من املعامالت اليت تدخل
يف مكون السلع واخلدمات احلكومية غري املصنفة يف موضع آخر ،مستبعدة من االتفاق العام بشأن التجارة يف
اخلدمات  .24وثانيًا ،أن بعض املعامالت اليت تعترب خدمات مبوجب االتفاق العام بشأن التجارة يف اخلدمات
مسجلة باعتبارها سلعًا يف اإلصدار السادس من دليل ميزان املدفوعات .ويشمل هذا قيمة معظم خدمات
جتارة اجلملة والتجزئة (مبا فيها اخلدمات املتصلة ببيع السلع بطريق غري مباشر) (انظر الفصل الثالث) .وثالثًا،
فإن بعض مكونات اإلصدار الس���ادس من دليل ميزان املدفوعات ،خاصة خدمات الصيانة واإلصالح غري
املصنفة يف موضع آخر ،والسفر والتشيـيد ،تتضمن قيمة السلع الداخلة يف املعاملة .ورابعًا ،يشمل اإلصدار
من دليل ميزان املدفوعات مصاريف استعمال امللكية الفكرية ،وبعض هذه النفقات ال جيري حصرها وفقًا
لقائمة التصنيف القطاعي للخدمات (( )W/120انظر الفصل اخلامس).

2 24تستبعد املادة  1من االتفاق العام
بشأن التجارة يف الخدمات ،التي
تصف نطاق االتف�اق ،الخدمات
املقدم�ة يف س�ياق ممارس�ة
الس�لطة لحكومي�ة ،بمعن�ى أن
أي خدم�ة ال تق�دم عىل أس�اس
تجاري وال عىل أس�اس املنافسة
م�ع م�ورّد أو أكثر م�ن مورّدي
الخدم�ة (انظر املوقع الش�بكي:
http://unstats.un.org/unsd/
tradeserv/TFSITS/ msits2010/
.)annexes.htm
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التصنيف املوسّ ع لخدمات ميزان املدفوعات2010 ،
2 25منظمة التعاون والتنمية يف امليدان
االقتصادي واملكت�ب اإلحصائي
األوروب�ي ،إحص�اءات منظم�ة
التع�اون والتنمي�ة يف املي�دان
االقتصادي بشأن التجارة الدولية
يف الخدم�ات ،1998-1989
إص�دار س�نة ( 2000باري�س،
 ،)2000التذيي�ل  .1ويعتبر
التصني�ف املشترك أول محاولة
ألخذ االتفاق العام بشأن التجارة
يف الخدم�ات يف االعتب�ار فيم�ا
يخ�ص الخدمات املالي�ة ،كما أنه
يعكس ما ترتب من آثار إحصائية
على إكم�ال الس�وق الوحيدة يف
الخدم�ات التابع�ة للجماع�ات
األوروبي�ة ،الت�ي ارتبط بها عدد
كبير م�ن التوجيه�ات املتعلق�ة
بالخدم�ات املالي�ة وخدم�ات
االتص�االت والنق�ل والس�ياحة
والخدمات السمعية  -البرصية.
2 26ربم�ا يكون لدى بع�ض البلدان
ج�داول تطابق خاص�ة بها بني
التصنيف املوسّ ع لخدمات ميزان
املدفوع�ات وتصني�ف املنتجات
الوطني وكذلك تصانيف النشاط
الصناعي الوطنية.

املوس���ع خلدمات ميزان املدفوع���ات ( )EBOPSمن أجل دليل إحصاءات
 63-2وض���ع التصنيف ّ
التج���ارة الدولية يف اخلدمات ،2002 ،على أس���اس اخلربة املكتس���بة يف تنفيذ تصني���ف التجارة يف اخلدمات
املشترك بني منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي واملكتب اإلحصائي األورويب ،يف هناية عام 1990
25
املوس���ع عبارة عن توزيع لتجميعات التصنيف املشترك .ويوصى هذا
 .وكان اإلصدار األول من التصنيف ّ
مفص ًال لتصنيف اخلدمات
املوس���ع خلدمات ميزان املدفوعات ،2010،نظامًا فرعيًا ّ
الدليل باعتبار التصنيف ّ
املوس���ع.
الوارد يف اإلصدار الس���ادس من دليل ميزان املدفوعات ،على غرار اإلصدار الس���ابق من التصنيف ّ
وميك���ن االط�ل�اع على مزيد من التفاصيل عن هذا املوضوع وعن الرابطة اليت ال بد من وجودها ،وإن كانت
املوسع خلدمات
جزئية ،بني اإلنتاج املحلي والتجارة يف اخلدمات ،يف العرض الوارد بشأن العالقة بني التصنيف ّ
ميزان املدفوعات ،2010 ،واإلصدار الثاين من التصنيف املركزي للمنتجات ،وذلك على املوقع الش���بكي:
 .26 http://unstats.un.org/unsd/tradeserv/TFSITS/msits2010/annexes.htmوهن���اك ض���رورة
مستمرة لتالقي تصانيف املنتجات يف الصناعة والتجارة ،ألغراض املقارنة .وقد روعي يف هذا الدليل ما جيري
املوس���ع خلدمات ميزان
من أعمال تطويرية من أجل التنس���يق بش���كل أوثق بني املكونات اهليكلية للتصنيف ّ
املدفوع���ات 2010 ،والتصنيف املرك���زي للمنتجات .والغرض من هذا التناظر هو توضيح مفاهيم التصنيف
املوسع خلدمات ميزان املدفوعات 2010 ،باستعمال الفئات التفصيلية للتصنيف املركزي للمنتجات ،اإلصدار
ّ
املوس���ع خلدمات ميزان املدفوعات2010،
 .2وكما يتبني من الفصل الثالث من هذا الدليل ،فإن التصنيف ّ
حيتوي على فئات رئيس���ية تطابق املكونات االثىن عش���ر القياسية الرئيسية للخدمات يف اإلصدار السادس من
دليل ميزان املدفوعات ،كما يشتمل على مزيد من التفاصيل اليت تتفق مع دليل ميزان املدفوعات .ويعزز هذا
التنسيق استعمال نظم ترميز موحدة ألغراض التعريف واإلبالغ.

 - 3إحصاءات الخدمات املقدمة من خالل
فروع الرشكات األجنبية
 64-2تنش���أ فروع الش���ركات األجنبية يف العادة من أجل تقدمي خدمات تتطلب اتصاالً وثيقًا
بني مقدم اخلدمة واملستهلك .ويف هذا الدليل ،وعلى غرار تغطية االتفاق العام بشأن التجارة يف اخلدمات،
تندرج املبيعات املحلية/النواتج املحلية اليت تقوم هبا فروع الش���ركات األجنبية حتت بند “التوريد الدويل
للخدم���ات” (انظ���ر اإلطار األول  .)1 -ومع ذلك ،وملا كانت فروع الش���ركات األجنبية هي كيانات
مقيم���ة يف البل���د املضيف ،فإن مبيعات/منتجات هذه الش���ركات يف البلدان املضيفة ال تس���جل يف ميزان
املدفوعات ،ألن ميزان املدفوعات يهتم باملعامالت بني املقيمني وغري املقيمني دون غريها .أما املعامالت
يف اخلدمات اليت تتم بني فروع الشركات األجنبية والشركات األم ،فتسجل باعتبارها جتارة بني مقيمني
وغري مقيمني (وميكن أن يشمل هذا أيضًا التجارة من خالل انتقال األشخاص مثل النقل يف داخل الشركة
الواحدة) .وملا كان توريد اخلدمة النهائي إىل املس���تهلك يتم من خالل فروع الش���ركة األجنبية (التواجد
التجاري) ،فإنه ميكن حساب هذه املعامالت ضمن املدخالت الوسيطة للشركات التابعة األجنبية (انظر
الفصل اخلامس).
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 65-2وقد مت وضع نظام إحصاءات فروع الش���ركات األجنبي���ة من أجل حصر مبيعات/نواتج
ال عن ذلك فإن هذا النظام يتضمن جمموعة من املؤشرات اإلحصائية األخرى
فروع الشركات األجنبية .وفض ً
من أجل تقدير اجلوانب املختلفة لظاهرة العوملة ولرصد منط التواجد التجاري للخدمة يف س���ياقات خمتلفة،
مثل السياقات اخلاصة بالتجارة والقيمة املضافة املحلية والعمالة .

االستثمار املبارش األجنبي
 66-2يعترب االس���تثمار املباش���ر األجنيب عادة شرطًا أساس���يًا إلقامة تواجد جتاري .ولذلك فإن
إحصاءات االس���تثمار املباش���ر األجنيب هي تكملة مهمة إلحصاءات فروع الش���ركات األجنبية فيما يتعلق
باملعلومات عن منط التواجد التجاري يف توريد اخلدمات .وإذا كان البلد ال يقوم بتجميع إحصاءات فروع
الش���ركات األجنبية فقد تكون إحصاءات االستثمار املباشر األجنيب هي املعلومات الكمية الوحيدة املتاحة
فيما يتعلق هبذا النمط من أمناط توريد اخلدمة .ويعكس االس���تثمار املباش���ر األجنيب اهلدف الذي يسعى إليه
الكيان املقيم يف اقتصاد ما وهو احلصول على هيمنة أو درجة كبرية من النفوذ فيما يتعلق بإدارة مؤسس���ة
مقيمة يف اقتصاد آخر .ويشمل االستثمار املباشر املعاملة األصلية بني الكيانني ومجيع املعامالت املالية الالحقة
عرف اإلصدار السادس من دليل ميزان
بينهما ومع فروع الشركات ،سواء أكانت مسامهة أو غري مسامهة .ويُ ّ
املدفوعات املس���تثمر املباشر بأنه كيان أو جمموعة من الكيانات املرتبطة بعضها ببعض ميكنه ممارسة سيطرة
أو نفوذ على كيان آخر مقيم يف اقتصاد خمتلف.
 67-2والكيان الذي خيضع للس���يطرة أو لدرجة كبرية من النفوذ يُطلق عليه مؤسس���ة اس���تثمار
مباشر ،وكثريًا ما يشار إليه باعتباره فرع شركة أجنبية .وتنشأ عالقة االستثمار املباشر حني ميتلك مستثمر
مباشر حصة يف رأس املال متكنه من أن تكون له  10يف املائة من قوة التصويت أو أكثر (سواء بشكل مباشر
أو غري مباشر) يف شركة االستثمار املباشر.
 68-2ويف إحصاءات االس���تثمار املباش���ر الداخل واخلارج ينبغي قدر اإلمكان تصنيف مؤسسة
االستثمار املباشر حسب نشاطها الصناعي يف البلد املضيف وحسب النشاط الصناعي للمستثمر املباشر.
 69-2وقد يكون املس���تثمر املباش���ر األجنيب فردًا أو أسرة أو ش���ركة عامة أو خاصة مسامهة أو
غري مسامهة ،أو صندوقًا استثماريًا ،أو حكومة ،أو منظمة دولية ،أو مؤسسة ال تبغي الربح ضمن مؤسسة
ال يف عملية إفالس أو وصيًا ،أو أي مزيج مما سبق .ولكي
تعمل على أساس الربح ،أو حوزة ملكية ،أو وكي ً
يعترب فردان أو كيانان آخران أو أكثر كيانًا واحدًا جيب أن تكون بينهما صلة استثمار أو صلة قرابة بالنسبة
لألفراد .ومؤسسة االستثمار املباشر هي شركة تابعة أو منتسبة (سواء مسامهة أو غري مسامهة) تعمل يف بلد
غري بلد إقامة املستثمر املباشر.
 70-2ويضع اإلصدار الس���ادس من دليل ميزان املدفوعات األساس لتجميع إحصاءات االستثمار
املباشر األجنيب ،وهو موجود أيضًا يف اإلصدار الرابع من التعريف املعياري لالستثمار املباشر األجنيب ،الصادر
عن منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ،وينطوي هذا التعريف على مفاهيم مثل املس���تثمر املباش���ر
وشركة االستثمار املباشر ،والسيطرة أو الدرجة الكبرية من النفوذ على اإلدارة ،ونسبة  10يف املائة على األقل
من القوة التصويتية أو ما يعادهلا  .27وتعرف السيطرة ،يف إطار عالقة االستثمار املباشر األجنيب ،وتعترب موجودة
إن وجدت سيطرة (أي أغلبية يف امللكية أو يف قوة التصويت) يف كل مرحلة من مراحل سلسلة امللكية .28

2 27لالطالع عىل مزيد من التفاصيل
بش�أن املفاهي�م املتعلق�ة
باالس�تثمار املبارش والتعاريف،
انظر اإلطار الرابع .1 -
2 28انظ�ر :اإلص�دار الس�ادس من
دليل مي�زان املدفوعات ،الفصل
الس�ادس؛ واإلص�دار الرابع من
التعري�ف املعياري لالس�تثمار
املب�ارش األجنب�ي الص�ادر ع�ن
منظم�ة التع�اون والتنمي�ة يف
امليدان االقتصادي.2008 ،
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دليل إحصاءات اخلدمات الدولية يف التجارة2010 ،

إحصاءات فروع الرشكات األجنبية:
املفاهيم والتصنيف
 71-2تقي���س إحصاءات فروع الش���ركات األجنبية ،ضمن أمور أخ���رى ،التواجد التجاري يف
ملوردي اخلدمة ،ومن مث فهي تتصل بشكل وثيق بإحصاءات االستثمار املباشر األجنيب (انظر الفقرات
اخلارج ّ
الس���ابقة مباش���رة) .وكثريًا ما يُشار إىل البيانات اخلاصة بأنش���طة فروع الشركات ذات اهليمنة األجنبية يف
االقتص���اد ال���ذي جيري فيه جتميع البيانات بأهنا إحصاءات فروع الش���ركات األجنبية إىل الداخل .ويش���ار
إىل بيانات فروع الش���ركات ذات اهليمنة األجنبية اليت ينش���ئها البلد الذي يقوم بتجميع البيانات يف اخلارج
باعتبارها إحصاءات فروع الشركات األجنبية إىل اخلارج.
 72-2وتغطي إحصاءات فروع الشركات األجنبية نطاقًا واسعًا من متغيّرات األعمال ،مبا يف ذلك
املبيعات (رقم األعمال) و/أو الناتج ،والعمالة ،والقيمة املضافة ،والصادرات والواردات للس����لع واخلدمات،
وعدد الشركات.
 73-2ومن الناحية املثالية ،تُنس����ب هذه املتغيّرات على أس����اس النشاط الصناعي للمنتج ،أو على
أس����اس أنواع املنتجات اليت تنتج وتباع .ومن البيانات اليت تُجمع على أس����اس املنتجات ميكن حتديد أنواع
اخلدمات املقدمة من خالل منط الوجود التجاري لتوريد اخلدمات وبذلك يكون من السهل مقارنتها ببيانات
اخلدم����ات املقدمة من خالل التجارة بني املقيمني وغ��ي�ر املقيمني .إالّ أن بعض املتغيّرات اخلاصة بإحصاءات
فروع الش����ركات األجنبية ،مثل القيمة املضافة والعمالة ،ليس من الس����هل تصنيفها وفقًا لتصنيف املنتجات.
كذلك تستعمل بعض البلدان إحصاءات فروع الشركات األجنبية كمجموعة فرعية من إحصاءات الشركات
املحلية أو إحصاءات أخرى مصنفة على أس����اس النش����اط فقط .ولبعض األغ����راض ينبغي النظر يف البيانات
باالقتران ببيان الرصيد والتدفقات لالستثمار املباشر األجنيب ،وهي بيانات تُصنف عادة حسب نوع النشاط
وليس حسب املنتج.
 74-2ويوصي هذا الدليل بتصنيف متغيّرات إحصاءات فروع الش���ركات األجنبية حس���ب نوع
املوحد
النشاط وفقًا لفئات جتارة فروع الشركات األجنبية يف اخلدمات يف التنقيح  4للتصنيف الصناعي الدويل ّ
جلميع األنشطة االقتصادية ،التنقيح  ،)ICFA, Rev.1(1وهي جمموعة فئات مشتقة من التنقيح الرابع للتصنيف
املوحد (( )ISCI, Rev.4انظر الفصل الرابع؛ واملوقع الش���بكيhttp://unstats.un.org/ :
الصناع���ي الدويل ّ
 .)unsd/tradeserv/TFSITS/msits/2010/annexes.htmويشتمل تصنيف فئات فروع الشركات األجنبية
يف اخلدمات على مجيع األنش���طة ،مبا فيها إنتاج الس���لع ،وهو مصمم لتوفري أفضل وس���يلة ربط مع التصنيف
املوسع خلدمات ميزان ملدفوعات ،2010 ،تيسريًا ملقارنة هاتني املجموعتني من اإلحصاءات (لالطالع على
ّ
الصلة بني هاتني املجموعتني من التصانيف انظر املوقع الشبكيhttp://unstats.un.org/unsd/tradeserv/ :
 .)TFSITS/msits2010/annexes.htmوعلى هذا األس���اس ميكن النظر إىل أنشطة مؤسسات اخلدمات يف
سياق أنشطة مجيع الشركات .وباإلضافة إىل ذلك ،فإذا أمكن عمل تصنيف متقاطع حسب املنتج ،فإن ذلك
يوفر إطارًا لعرض اخلدمات املنتجة كنشاط ثانوي للمؤسسات املصنفة باعتبارها منتجي سلع.

إحصاءات فروع الرشكات األجنبية واألُطر اإلحصائية األخرى
 75-2تس���تفيد إحصاءات فروع الش���ركات األجنبية ،وفقًا هلذا الدليل ،م���ن األُطر اإلحصائية
القائمة .فهي تدخل يف املجال العام لنظام احلسابات القومية 2008 ،كما تتفق مع مفاهيم كل من اإلصدار

لا يف ةيلودلا ةراجتلا تاءاصحإ دادعإل يميهافملا راطإلا

السادس من دليل ميزان املدفوعات ،واإلصدار الرابع من التعريف املعياري لالستثمار املباشر األجنيب ،الصادر
عن منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ( ،)BD4فيما يتعلق باالس���تثمار املباش���ر األجنيب .وتتبع
إحص���اءات فروع الش���ركات األجنبية تصنيفي التصنيف املركزي للمنتج���ات والتصنيف الصناعي الدويل
املوحد بالنسبة لتصنيف املنتجات واألنشطة ،كما تأخذ يف االعتبار معايـري منظمة العمل الدولية فيما يتعلق
ّ
مبتغيّرات العمالة .وقد مت وضع نظام إحصاءات فروع الشركات األجنبية بطريقة تكفل أيضًا االتساق مع
املعايـري اليت وضعتها منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي يف دليل مؤشرات العوملة االقتصادية لقياس
أنش���طة الش���ركات املتعددة اجلنسيات ،وكذلك التعريف املعياري لالس���تثمار املباشر األجنيب املستعمل يف
املنظمة.
 76-2وكما يرد يف الفصل الرابع ،فإن إحصاءات فروع الشركات األجنبية حتصر أنشطة فروع
الشركات ذات اهليمنة األجنبية اليت تشكل جمموعة فرعية من الشركات يف سجل شركات االستثمار املباشر،
حس���ب التعريف الوارد يف إطار عالقات االس���تثمار املباشر .وتشمل هذه اإلحصاءات جمموعة واسعة من
املؤشرات عن عملياهتا سواء منها املحلية أو اخلارجية.
ويعرف نظام إحصاءات فروع الش���ركات األجنبية اهليمنة بأهنا ملكية األغلبية ،أي أكثر
77-2
ّ
من  50يف املائة ،من القوة التصويتية يف كل مرحلة من مراحل سلسلة امللكية.
 78-2وهياكل امللكية قد تكون شديدة التعقيد .وقد ال تكون هناك صلة كبرية بني مسؤوليات
اإلدارة الفعلية واهليكل القانوين الرمسي للش���ركة .ويقدم الفصل الرابع إرش���ادات عملية ،رمبا ال تغطي كل
حالة من احلاالت ،عن كيفية حتديد التغطية اإلحصائية يف خمتلف هياكل امللكية( .وترد مناقشة أكثر مشوالً
هلذه املسائل يف دليل منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي بشأن مؤشرات العوملة االقتصادية).

 - 4إحصاءات الخدمات املقدمة عن طريق تواجد
األشخاص الطبيعيني
 79-2نظرًا لالهتمام الكبري من قبل احلكومات على الصعيدين السياسي واالقتصادي برصد حركة
األش����خاص األجانب ووجودهم يف البلد ،فإنه توجد حاجة لقياس املعامالت الدولية ذات الصلة .وبالرغم
من أن التركيز هنا ينصب على قياس توريد اخلدمات من خالل حركة (تدفق) ووجود (عدد) األش����خاص
الطبيعيـني يف االقتصاد (أي النمط  ،)4وكذلك اآلثار املترتبة على توريد اخلدمات بش����كل عام ،فإن هناك
جوانب تتجاوز هذا امليدان وتدخل بش����كل أوثق يف مفهوم حركة العمالة (املؤقتة أو الدائمة ،س����واء كانت
متصلة باخلدمات أو بأنشطة الزراعة أو الصناعة التحويلية) .ومع أنه من املهم التعرف على مجيع االحتياجات
على تنوعها ،فإن التركيز هنا ينصب على معرفة احلاجات املتصلة مباش����رة باالتفاق العام بش����أن التجارة يف
اخلدمات.
 80-2وميك���ن ،على أس���اس أنواع العقود اليت تقوم عليه���ا املعامالت متيـيز توريد اخلدمات من
خالل تواجد األش���خاص الطبيعيـني (النمط  )4ومن خ�ل�ال حركة العمالة .ومع أن النمط  4يرتبط بعقد
مورد اخلدمة يف اقتصاد ما ومستهلك اخلدمة يف اقتصاد آخر ،فإن حركة العمالة ميكن تبيّنها من
خدمة بني ّ
خالل عقود العمل.
 81-2وبشكل عام ،يُشار إىل فئات النمط  4من األشخاص يف هذا الدليل بأهنم:
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2 29يمك�ن أن يق�وم األش�خاص
العامل�ون لحس�ابهم الخ�اص
أيض�ا ً بإقام�ة وج�ود له�م يف
س�وق البل�د املضيف يف س�ياق
التزام�ات النم�ط  3والعم�ل
م�ن ذل�ك املرك�ز (أي تقدي�م
الخدم�ات م�ن داخ�ل اإلقليم).
وم�ع أن التزام�ات النم�ط 4
تضمن حقوق هؤالء األشخاص
يف التواجد يف اإلقليم ،فإن تقديم
الخدمة يعترب أن�ه يتم من خالل
الوجود التجاري.
3 30ق�د يوجد بعض االلتباس بش�أن
األجان�ب املعينين مب�ارشة يف
الرشك�ة التابع�ة األجنبي�ة فيما
يتعلق بتغطيتهم يف سياق النمط
 ،4ألن�ه يمك�ن النظ�ر إىل هؤالء
األش�خاص ،وخاص�ة األجان�ب
الذي�ن يت�م تعيينه�م م�ن داخل
البلد املضيف ،باعتبارهم يسعون
إىل الدخ�ول إىل س�وق العم�ل يف
االقتصاد املضيف .أما املوظفون
املنقول�ون م�ن داخ�ل الرشك�ة
فيمثل�ون فئ�ة متمي�زة ،ألنه تتم
كثير م�ن التعه�دات وتج�ري
مفاوضات بش�أن هذه الفئة من
األشخاص.
3 31تضم�ن التزام�ات النمط  4حق
م�ورّد الخدم�ة (األجنبي) يف أن
يكون لديه أش�خاص طبيعيون
(أجان�ب) يعمل�ون يف الرشك�ة
التابع�ة .ويت�م تقدي�م الخدمة
إىل املس�تهلك من خلال الرشكة
التابعة.
3 32حرك�ة ه�ؤالء ألغ�راض إجراء
مفاوض�ات تضمنه�ا التزامات
النمط .4
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•مزودو اخلدمات التعاقدية ،س���واء كانوا عاملني لدى مزود خدمة أجنيب أو عاملني حلس���اهبم
اخلاص .وهؤالء األشخاص يدخلون إقليم املستهلك يف سياق عقد اخلدمة .29
•العاملون املنقولون يف إطار الش���ركة والعاملون األجانب الذين يتم تعيينهم مباش���رة من قبل
ملورد اخلدمة تواجد جتاري يف اخلارج ويرس���ل موظفيه إىل فرع
الش���ركات األجنبية املقيمةّ :
30
الشركة ،أو يتم تعيني أجانب مباشرة لفرع الشركة  .ويتم تقدمي اخلدمة إىل املستهلك من
.31
خالل التواجد التجاري
•بائعو اخلدمة/األشخاص املسؤولون عن إقامة الوجود التجاري.ال يوجد من حيث املبدأ توريد
فعلي للخدمة هلذه الفئة من األشخاص .32

إحصاءات ميزان املدفوعات عن التجارة يف الخدمات من خالل تواجد
أشخاص طبيعيني (النمط )4
 82-2تش���مل معامالت خدمات ميزان املدفوعات قيمة التجارة يف اخلدمات املقدمة من خالل
النمط  .4وتكمن الصعوبة الرئيسية يف قياس جتارة النمط  4يف إجراء تقديرات منفصلة يف هذا النمط من
أمناط تقدمي اخلدمة ضمن معامالت اخلدمة.
 83-2وت���رد يف الفص���ل اخلامس مزيد م���ن التفصيالت ع���ن الفرق بني عق���ود اخلدمة وعقود
االستخدام ،وبشكل أعم عن قياس النمط .4

إحصاءات ميزان املدفوعات املتعلقة بانتقال العمالة
 84-2ميكن استخدام إحصاءات ميزان املدفوعات بشأن الدخل من العمل وتدفقات التحويالت
(التحويالت الشخصية ،مبا فيها تعويضات العاملني ،والتحويالت الشخصية ،وحتويالت العاملني) من أجل
تقدير مزايا اهلجرة الدولية ،مبا يف ذلك تنقالت العمالة ،اليت تعود على اقتصادات البلدان األصلية.
 85-2وم���ع أن ه���ذه التدفقات تقدم معلوم���ات عن دخل بلد املولد من حتويالت األش���خاص
ال عن قيمة التجارة
الذين ينتقلون إىل اخلارج يف س���ياق العمالة أو اهلجرة ،فإن حتويالت األفراد ليس���ت بدي ً
يف س���ياق النمط  ،4املذكورة أعاله .وتوجد اختالفات جوهرية من ناحية تغطية األش���خاص .فعلى سبيل
ال يتصل بالعمالة
املثال يُس���تخدم تعبري “التحويالت الش���خصية” لإلشارة إىل األشخاص الذين يتلقون دخ ً
جزءا
مع كيانات البلد املضيف (س���واء كان ذلك يف قطاع اخلدمات أو القطاعات غري اخلدمية) وحيولون ً
ملوردي
من دخلهم إىل بلداهنم األصلية .وفيما عدا األجانب الذين هم موظفون يف ش���ركات أجنبية تابعة ّ
اخلدمة ،فإن هؤالء ال يعتربون ضمن النمط  .4وباإلضافة إىل ذلك فإن هذه التدفقات تشمل أيضًا دخول
األشخاص الذين تستخدمهم املنظمات الدولية .لذلك فإن التحويالت الشخصية ال تقدم سوى معلومات
تكميلية من نوع خمتلف (أي معلومات تتصل حبركة األش���خاص بش���كل عام) قد تكون مفيدة من وجهة
النظر التحليلية من حيث حترك العمالة ولكنها ليس���ت مقياس���ًا للنمط  4يف االتفاق العام بشأن التجارة يف
اخلدمات (أي أن املجتمع اإلحصائي خمتلف يف معظم احلاالت).

لا يف ةيلودلا ةراجتلا تاءاصحإ دادعإل يميهافملا راطإلا
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إحصاءات عن عدد األشخاص املشمولني بالنمط 4
 86-2اإلحصاءات عن عدد األشخاص األجانب الذين ينتقلون (التدفقات) واملوجودين (األعداد)
يف البلد املضيف تعترب تكملة مهمة لقياس املعامالت الدولية املتعلقة بالنمط  ،4ومن مث تسهم يف إعطاء صورة
أكمل عن آثار التحركات املعنية.

 87-2وتضع توصيات بشأن إحصاءات اهلجرة الدولية ،التنقيح  ،1إطارًا لإلبالغ عن املعلومات
اإلحصائية اليت تقيس تدفقات اهلجرة الدولية وأعدادها .ورغم أن اإلطار ال يوفر التفصيالت الكاملة الالزمة
لتحليل النمط  4يف االتفاق العام بش���أن التجارة يف اخلدمات ،فإنه ميكن االس���تفادة منه كأساس جلمع هذا
النوع من املعلومات .وميكن أيضًا االستفادة من التوصيات الدولية إلحصاءات السياحة 2008 ،كأساس
جلمع إحصاءات عن عدد األشخاص املشمولني بالنمط  .4ويقدم الفصل اخلامس مزيدًا من املعلومات فيما
يتعلق باستعمال هذين اإلطارين.
 88-2وتوجد أدوات خمتلفة جلمع هذه املعلومات ،منها املصادر اإلدارية (س���جالت الس���كان
وبيانات التراخيص والفيزات) ،وبيانات التعداد ،والدراس���ات االس���تقصائية للمؤسس���ات ،والدراس���ات
االس���تقصائية للقوة العاملة ،وغري ذلك من الدراس���ات االستقصائية لألس���ر املعيشية واألشخاص/الركاب
العابرين للحدود ،إخل .33

 - 5تحليل التوريد الدويل للخدمات حسب املنشأ واملقصد
 89-2اإلحصاءات حسب املنشأ واملقصد مطلوبة لألغراض التحليلية والسياسية ،ولالستعمال يف
املفاوضات الثنائية واملتعددة األطراف .وتعترب حتليالت توريد اخلدمات على املس���توى الوطين أو اإلقليمي،
س���واء أكان���ت تتص���ل باملعامالت الدولية أو االس���تثمار املباش���ر األجنيب أو إحصاءات فروع الش���ركات
األجنبية ،تكملة ضرورية للتحليالت القائمة على أساس النشاط اإلنتاجي أو النشاط االقتصادي .وينبغي،
ما كان ذلك ممكنًا ،اس���تخدام أس���اس جغرايف متطابق جلميع املجموعات اإلحصائية ذات الصلة .واملوقع
اجلغرايف ملعامالت اخلدمات يف ميزان املدفوعات هو البلد الذي يقيم فيه مقدم اخلدمة أو احلاصل عليها.

هاء -

موجز التوصيات

 90-2يوصي هذا الفصل من فصول هذا الدليل مبا يلي:

 - 1جتميع إحصاءات التجارة الدولية يف اخلدمات وفق املعايري املتفق عليها دوليًا .وينبغي تطبيق
هذه املعايري واملبادئ واخلطوط التوجيهية من أجل ضمان االتساق وإمكانية املقارنة على
الصعيد الدويل.
 - 2ينبغي اتباع توصيات اإلصدار السادس من دليل ميزان املدفوعات بشأن مبادئ التسجيل (فيما
يتعلق باإلقامة ،والتقييم ،ووقت التسجيل ،وعملة التسجيل ،وحتويل العملة).
 - 3اإلبالغ عن تفاصيل البلد الشريك بالنسبة ملكونات اخلدمات االثىن عشر الرئيسية الواردة يف
اإلصدار السادس من دليل ميزان املدفوعات

3 33تس�تخدم ه�ذه املص�ادر أيضا ً
لجم�ع معلوم�ات ع�ن تح�رك
العمالة.
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 - 4تصنيف مجيع اإلحصاءات اخلاصة باالستثمار املباشر األجنيب (أي التدفقات ،والدخل ،والوضع
املوحد (التنقيح  )4وأن تكون
يف هناية الفترة) حسب األنشطة طبقًا للتصنيف الصناعي الدويل ّ
هذه اإلحصاءات تكملة إلحصاءات فروع الشركات األجنبية .وينبغي اإلبالغ عن هذه
البيانات حسب تفاصيل البلدان الشريكة ،يف شكل جتميعي وحسب الصناعات الرئيسية.
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الفصل الثالث

معامالت الخدمات بني املقيمني
وغري املقيمني

ألف -

مقدمة

 1-3تتف���ق املب���ادئ املس���تعملة يف هذا الدلي���ل يف تس���جيل معامالت اخلدمات ب�ي�ن املقيمني
وغ�ي�ر املقيمني مع املبادئ املس���تعملة يف اإلصدار الس���ادس م���ن دليل ميزان املدفوعات ووضع االس���تثمار
الدويل ( ،)BPM6ونظام احلسابات القومية ،)SNA 2008( 2008 ،وهذا مما يـيسر على جامعي البيانات
استخدام كثري من نفس مصادر البيانات يف جتميع إحصاءات ميزان املدفوعات وإحصاءات التجارة الدولية
يف اخلدمات .ويضمن ذلك أيضًا وجود تناس���ق يف النظام اإلحصائي لكل بلد وفيما بني النُظم اإلحصائية
بني البلدان .وترد فيما يلي املبادئ األساس���ية لتس���جيل تلك املعامالت ،كما أن اإلصدار السادس من دليل
ميزان املدفوعات يشتمل على املزيد من املبادئ التوجيهية بشأن تسجيل املعامالت الدولية.
 2-3وباإلضافة إىل بيان املبادئ اليت يقوم عليها تسجيل التجارة يف اخلدمات ،يناقش هذا الفصل
مفهوم اإلقامة وتطبيقها عمليًا ،وكذلك تقيـيم املعامالت وتوقيت تس���جيلها .ويتناول الفصل أيضًا العالقة
بني التجارة يف اخلدمات واألنشطة االقتصادية األخرى.
عرف معامالت اخلدمات يف ميزان املدفوعات على أساس مكان إقامة طريف املعاملة ،دون
 3-3تُ ّ
متيـي���ز فيم���ا يتعلق بطريقة تقدمي اخلدمة فعليًا .وميكن أيضًا قياس معامالت اخلدمات حس���ب منط التوريد.
وهذه مسألة هتم املفاوضني واملحللني للنشاط التجاري بصفة خاصة .واخلدمات اليت تسجل معامالهتا يتم
ملورد اخلدمة أو موظفيه يف
تقدميها عادة عرب احلدود أو تس���تهلك يف اخلارج أو من خالل الوجود املؤقت ّ
اإلقليم االقتصادي للمستهلك .وترد مزيد من مناقشة هذا املوضوع يف الفصل اخلامس.

باء -

مفهوم وتعريف اإلقامة

 4-3مقر إقامة الوحدة املؤسس���ية هو اإلقليم االقتصادي الذي ترتبط به ارتباطًا وثيقًا ،والذي
يشكل مركز أهم عملياهتا االقتصادية  .1وكل وحدة مؤسسية هلا مقر إقامة يف إقليم اقتصادي واحد ،حسب
م���ا حيدده مركز اهتمامها االقتصادي الغالب .وترد فيم���ا يلي املعايـري اخلاصة بتحديد مقر اإلقامة .وينبغي
اس���تعمال هذه التعاريف وتفضيلها على التعاريف القائمة على أس���اس اختيار استنسايب بني األبعاد املمكنة
للمصاحل االقتصادية.
 5-3وتعترب الوحدة املؤسسية مقيمة يف إقليم اقتصادي حني يوجد يف ذلك اإلقليم االقتصادي
موقع أو مس���كن أو حمل إنتاج أو أماكن أخرى تعمل فيها الوحدة أو تدير أعماهلا منها وتنوي االس���تمرار

1

1يرج�ى الرج�وع إىل اإلص�دار
الس�ادس م�ن دلي�ل مي�زان
املدفوعات ،الفصل الرابع ،املعنون
“اإلقليم االقتص�ادي ،والوحدات،
والقطاعات املؤسسية ،واإلقامة”؛
والفص�ل الراب�ع م�ن نظ�ام
الحسابات القومية 2008 ،بعنوان
“الوحدات والقطاعات املؤسسية”
لالطلاع على مناقش�ة كامل�ة
للوحدات والقطاعات املؤسسية.
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2أش�باه الشركات ه�ي كيان�ات
غري مس�اهمة تعم�ل كأنها وحدة
منفصلة عن املالك .ويف دليل ميزان
املدفوع�ات ونظ�ام الحس�ابات
القومي�ة 2008 ،تعام�ل أش�باه
الرشكات باعتبارها رشكات.

فيها ،إما ألجل غري معلوم أو لفترة طويلة حم ّددة ،وتقوم فيها بنشاط اقتصادي ومعامالت على نطاق كبري.
وليس من الضروري حتديد املوقع طاملا ظل يف داخل اإلقليم االقتصادي .ويستخدم املوقع الفعلي أو املعتزم
ملدة س���نة أو أكثر كمعيار عملي .ومع أن اختيار املدة املعيّنة املح ّددة بس���نة واحدة هو اختيار عشوائي إىل
حد ما ،فإنه يستخدم من أجل إزالة الغموض وتسهيل االتساق الدويل.
 6-3وفيما يلي نلقي نظرة عامة على مفهوم اإلقامة لكيانات خمتارة:
•تتحدد إقامة األفراد على أس���اس األس���رة املعيش���ية ال�ت�ي ينتمون إليها وليس حس���ب مكان
العم���ل .ف���كل أفراد األس���رة املعيش���ية هلم نفس حم���ل اإلقامة الذي لألس���رة نفس���ها ،حىت
ولو كانوا يعربون احلدود من أجل العمل أو يقضون وقتًا يف اخلارج ألغراض أخرى .أما إذا
كانوا يعملون ويقيمون يف اخلارج حبيث يكون هلم مركز مصلحة اقتصادية غالبة يف اخلارج،
فإهنم ال يعودون أفرادًا يف أس���رهم األصلي���ة .وميكن الرجوع إىل الفقرات  7-3إىل 16-3
ملزيد من املعلومات يف هذا الصدد.
•الشركات غري املسجلة اليت هي أشباه شركات ليست وحدات مؤسسية منفصلة عن مالكها،
ومن مث يكون هلا نفس مقر إقامة املالك .2
•الش���ركات واملؤسس���ات غري الرحبية يتوقع يف العادة أن يكون هلا مركز مصلحة اقتصادية يف
البلد الذي تنش���أ فيه وتس���جل بشكل قانوين .وقد تكون الشركات مقيمة يف اقتصادات غري
اليت يقيم فيها املس���امهون ،وقد تكون فروع الش���ركات مقيمة يف اقتصادات غري اليت توجد
فيها الشركات األم.
•وميكن أن يكون للش���ركة أو املؤسسة غري املسجلة مكتب أو موقع إنتاج يف إقليم آخر لكي
تق���وم بإنتاج على نطاق كبري على امتداد فترة طويلة دون أن تنش���ئ ش���ركة يف هذا اإلقليم
اآلخر .ويف حاالت كثرية ميكن اعتبار الفرع أو املكتب الفرعي أو املوقع الفرعي شبه شركة
(أي وحدة مؤسسية منفصلة) مقيمة يف اإلقليم الذي توجد فيه .وميكن الرجوع إىل الفقرات
 17-3إىل  26-3ملزيد من املعلومات يف هذا الصدد.
•بالنس���بة للكيانات ،اليت ليس هلا س���وى فروع قليلة ،أو ليس هلا فروع يف أماكن أخرى ،مثل
كيانات األغراض اخلاصة ،يتحدد مركز إقامتها باملكان الذي يتم فيه تسجيلها.
•إذا كان غ�ي�ر املقيم حيتف���ظ مبلكية ألراض ومبان وموارد طبيعية غ�ي�ر األراضي فتعترب األصول
مملوك���ة لوح���دة مؤسس���ية مقيم���ة يف االقتص���اد الذي ب���ه املوقع ح�ت�ى ولو كان غ�ي�ر املقيم
ال يقوم بأنش���طة اقتصادية أخرى أو معامالت يف ذلك االقتصاد .ومن مث تعترب مجيع األراضي
واملباين واملوارد الطبيعية غري األراضي مملوكة ملقيمني.

 - 1إقامة األرس املعيشية

 7-3مع أن كثريًا من الناس هلم ارتباطات قوية واضحة باقتصاد واحد ،فإنه يوجد آخرون هلم
مصاحل اقتصادية كبرية يف إقليمني اقتصاديـني أو أكثر .وميكن أن تشري عوامل مثل موقع السكن ،والعمالة،
وملكي���ة األصول ،واملواطنة ،والوضع من حيث اهلجرة ،ووضع ضريبة الدخل ،واإليرادات ،واملصروفات،
واملصاحل االقتصادية ،وموقع أفراد األسرة املعالني ،إىل صلة باقتصادات أخرى .ولتحديد االقتصاد الذي هو
حمل اإلقامة حني توجد صالت باقتصادين أو أكثر ،يستعمل التعريف التايل لتحديد مركز املصلحة االقتصادية
الغالبة.
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 8-3تعترب األسرة املعيشية مقيمة يف اإلقليم االقتصادي الذي حيتفظ فيه أفراد األسرة املعيشية،
أو ينوون االحتفاظ ،مبسكن أو سلسلة مساكن ،يتعامل فيها ويستعملها أفراد األسرة ،أو يعتزمون التعامل
فيها أو استعماهلا ،باعتبارها مسكنهم األساسي .ولكي تصنف األسرة املعيشية باعتبار أن هلا مسكنًا رئيسيًا
يف إقليم معيّن ،يكفي أن تكون األس���رة املعيش���ية موجودة ملدة س���نة أو أكثر يف ذلك اإلقليم االقتصادي،
أو أهنا تعتزم ذلك .وإذا كانت هناك شكوك حول أي مساكن األسرة املعيشية هو املسكن الرئيسي ،فيتحدد
ذلك حسب طول املدة اليت تقضيها األسرة فيه ،وليس على أساس عناصر أخرى مثل وجود أفراد األسرة
اآلخرين أو التكلفة أو احلجم أو مدة عقد اإلجيار أو احليازة.
 9-3واألفراد الذين ينتمون إىل نفس األس���رة املعيشية جيب أن يكونوا مقيمني يف نفس اإلقليم
االقتصادي .وإذا مل يعد أحد أفراد أس���رة معيش���ية موجودة مقيمًا يف اإلقليم الذي تقيم فيه أسرته املعيشية،
ال يعترب هذا الش���خص عضوا يف تلك األس���رة املعيشية .وعلى أس���اس هذا التعريف يتفق استعمال األسرة
املعيشية باعتبارها وحدة مؤسسية مع حتديد حمل اإلقامة على أساس فردي.
 10-3وإضافة إىل هذه املبادئ العامة ،توجد بعض العناصر األخرى اليت تستعمل لتحديد اإلقامة
لفئات معيّنة ،وهي الفئات اليت تشمل الطالب ،واملرضى ،وحبارة السفن ،وكذلك الدبلوماسيـني ،واألفراد
العسكريـني ،وموظفي املراكز العلمية وغريهم من موظفي اخلدمة املدنية املستخدمني يف اخلارج يف جيوب
حكومية منعزلة .ويف هذه احلاالت ينظر إىل بعض الصالت األخرى على أهنا أكثر أمهية يف حتديد اإلقامة.
ويف حالة وجود حتركات س���كانية كبرية بني إقليمني معينني ،جيب أن يتعاون جامعو اإلحصاءات يف كل
من اإلقليمني من أجل ضمان اتساق التعاريف والقياس.
 11-3ويظ���ل الط�ل�اب مقيمني يف اإلقليم الذي كان���وا مقيمني فيه قبل التحاقهم بالدراس���ة يف
اخلارج .وتُتَبع هذه املعاملة حىت حني تطول مدة الدراسة ألكثر من سنة .ومع ذلك فإن وضع الطالب يتغيّر
إىل مقيم�ي�ن يف اإلقليم الذي يدرس���ون فيه حني تتكون عندهم الني���ة على مواصلة الوجود يف اإلقليم الذي
يدرس���ون فيه بعد إمتام دراس���اهتم .وتتحدد إقامة األشخاص املعالني املرافقني للطالب بنفس الطريقة املتبعة
بالنسبة لألشخاص الذين هم برفقتهم.
 12-3وحيتف���ظ املرضى مبركز مصلحته���م الغالبة يف اإلقليم الذي كانوا مقيمني فيه قبل العالج،
حىت يف احلاالت النادرة اليت تستغرق فيها املعاجلة مدة تبلغ سنة أو أكثر .وكما هو احلال بالنسبة للطالب
يعترب أن حتركهم مدفوع بدوافع مؤقتة .وتتحدد إقامة املرافقني للمرضى بنفس الطريقة اليت تتحدد هبا إقامة
األشخاص الذين يرافقوهنم.
 13-3ويعامل حبارة السفن والطائرات ومنصات النفط وسفن الفضاء وسائر املعدات اليت تعمل
خارج اإلقليم أو عرب عدة أقاليم باعتبارهم مقيمني يف إقليم بلد القاعدة .وتتحدد بلد القاعدة على أس���اس
املكان الذي يقضون به أطول فترة زمنية حني ال يكونون يف مهمة .ويعترب بلد القاعدة أقرب صلة من املوقع
الذي تكون فيه املعدات املتحركة أو مشغلها ،حىت ولو كانوا معظم الوقت يف ذلك املوقع.
 14-3ويعترب الدبلوماسيون وأفراد قوات حفظ السالم وسائر العسكريـني وموظفو اخلدمة املدنية
العاملون باخلارج يف جيوب حكومية ،وكذلك أفراد أسرهم ،مواطنني يف اإلقليم االقتصادي للحكومة اليت
جزءا من اإلقليم
يعملون هبا .وهذه اجليوب ،سواء كانت قواعد عسكرية أو سفارات أو ما شاهبها ،تشكل ً
االقتص���ادي للحكومة اليت تس���تخدمهم .ويظل األعضاء يف هذه الفئ���ة مقيمني يف اقتصاداهتم األصلية حىت
ولو كانوا يعيش���ون يف مس���اكن موجودة خارج اجليوب اليت يعملون هبا .وتدخل نفقات الدبلوماس���يـني
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وغريهم يف البلدان املضيفة يف السلع واخلدمات احلكومية غري املصنفة يف موضع آخر .أما املوظفون اآلخرون،
مثل املوظفني العاملني بعقود حملية ،فمحل إقامتهم هو املكان الذي يقع فيه مسكنهم األصلي.
 15-3وموظفو املنظمات الدولية ،مبن فيهم من حيملون صفة دبلوماس���ية ،والعس���كريون ،تعترب
إقامتهم يف اإلقليم الذي به مقر سكنهم الرئيسي .وختتلف معاملة موظفي املنظمات الدولية عن الدبلوماسيـني
التابعني لبلداهنم والفئات األخرى اليت تناقش���ها الفقرة  ،14-3من حيث أن هذه الفئات األخرية تتقاضى
أجوره���ا م���ن حكوماهتا ،وهم حتت إدارهتا ،وع���ادة ما يقضون فترات أقص���ر يف وظائفهم مث يعودون إىل
اقتصاداهتم األصلية.
 16-3والعم���ال احلدوديون ،والعمال املومسيون ،وغريهم م���ن العاملني لفترات قصرية ،يعربون
احل���دود لفت���رات قصرية من أجل العمل ،ومن مث فليس هلم معاملة خاص���ة .وهناك حتركات أخرى قصرية
األمد تتصل بالعمل قد تكون ضرورية للقيام مبهمة معيّنة ،مثل مشاريع البناء او اإلصالح أو تقدمي مشورة
وما إىل ذلك .ويف كل حالة من هذه احلاالت تعترب إقامة األشخاص يف اإلقليم الذي به مسكنهم األصلي،
وليس يف اإلقليم الذي يقومون فيه مبهام األعمال.

 - 2إقامة املؤسسات

 17-3املؤسسة هي وحدة مؤسسية تعمل يف اإلنتاج ،وقد تكون شركة أو شبه شركة أو مؤسسة
ال تبغي الربح أو ش����ركة غري مس����جلة (جزء من قطاع األسر املعيش����ية) .وكمبدأ عام ،فإن إقامة املؤسسة هي
اإلقليم االقتصادي الذي تعمل به املؤسسة يف جزء كبري من إنتاجها للسلع و/اخلدمات يف أحد املواقع يف اإلقليم.
 18-3وعلى عكس األفراد واألسر املعيشية ،الذين قد تكون هلم صالت باقتصادين أو أكثر ،فإن
املؤسسات هي دائمًا تقريبًا ذات صلة باقتصاد وحيد .وقد ينتج عن النظام الضرييب وغري ذلك من املتطلبات
القانونية اس���تعمال كيان قانوين منفصل للعمليات يف كل اختصاص قضائي .وعالوة على ذلك قد يكون
من الضروري حتديد وحدة مؤسسية منفصلة لألغراض اإلحصائية يف احلاالت اليت يكون فيها لكيان قانوين
وحيد عمليات كبرية يف إقليمني أو أكثر ،كما هو احلال ،على سبيل املثال ،فيما يتعلق بفروع املؤسسات،
ومبلكية األراضي ،واملؤسسات القائمة يف أكثر من إقليم .وبتقسيم هذه الكيانات القانونية تصبح إقامة كل
بناء على ذلك واضحًا .ومع ذلك فإن اس���تعمال تعبري “مركز املصلحة االقتصادية
مؤسس���ة يتم حتديدها ً
الغالبة” ال يعين أن الكيانات ذات العمليات الكبرية يف إقليمني أو أكثر ال حتتاج إىل معاملتها معاملة منفصلة.
ال ،عن طريق
 19-3ويف بعض احلاالت ال يكون للش���ركة وجود مادي ،فقد جتري إدارهتا ،مث ً
التعاق���د اخلارجي م���ع كيانات أخرى منفصلة متام���ًا .وكثري من املصارف ،وش���ركات التأمني ،وصناديق
االس���تثمار (مبع���زل عن مديريها) ،وأدوات االئتمان ،وبعض الكيان���ات ذات األغراض اخلاصة ،تعمل هبذه
الطريقة .واملؤسس���ة ال�ت�ي ليس هلا وجود مادي كبري تعترب مقيمة يف اإلقليم االقتصادي الذي ُس���جلت فيه
مبقتضى قوانينه .وإذا كانت املؤسسة شركة تابعة اصطناعية مقيمة ،فيجري ضمها إىل مؤسسة أم مقيمة يف
نفس االقتصاد من أجل تشكيل وحدة مؤسسية ،أو ميكن ،لغرض أو آخر ،مجعها ضمن جمموعة مؤسسات
حملية .غري أنه ال جيوز مجعها مع كيانات مقيمة يف اقتصادات أخرى .وإذا كان هلا عمليات كبرية يف اقتصاد
آخر ميكن حتديد فرع هلا يف ذلك االقتصاد.
 20-3وقد يكون للمؤسسة موقع يستخدم كموقع رئيسي تقوم منه بتقدمي اخلدمات إىل مواقع
أخرى .ويستخدم هذا الترتيب يف خدمات النقل وأنواع أخرى كثرية من اخلدمات ،مثل اإلصالح يف املوقع،
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وأعمال التشيـيد القصرية األجل ،وأنواع كثرية من خدمات األعمال .ويف هذه احلاالت تكون إقامة املؤسسة
على أساس املوقع الرئيسي للعمليات ،وليس على أساس أماكن توصيل اخلدمة أو مواقع املعدات املتنقلة ،ما
مل تكن األنشطة عند نقاط التسليم كبرية لدرجة تعترب معها عمليات لفرع .وعلى سبيل املثال ميكن أن تتم
خدمات التش���يـيد عن طريق مؤسس���ة غري مقيمة ،دون إنشاء كيان مقيم .ويف هذه احلاالت يُصنف العمل
الذي يؤدى إىل العمالء املقيمني يف إقليم العمليات باعتباره جتارة دولية يف اخلدمات (التشيـيد).
 21-3وبالنسبة للمشاريع الكبرية ،مثل مشاريع اجلسور والسدود وحمطات الكهرباء ،اليت يستغرق
إنشاؤها سنة أو أكثر وتتم إدارهتا من خالل مكتب يف املوقع ،فإن هذه العمليات تفي عادة باملعايـري املعتمدة
العتبارها فرعًا ،وال تصنف باعتبارها جتارة دولية يف اخلدمات.
 22-3ويتطلب تعريف الفروع باعتبارها كيانات مؤسس���ية مستقلة قرائن تفيد بوجود عمليات
كب�ي�رة ميك���ن فصلها عن عمليات باقي الكيان ،وذلك من أجل جتنب إقامة الكثري من الوحدات املصطنعة.
واملقصود بالتعريف التايل للفرع هو املس���اعدة على حتديد الفروع بش���كل متس���ق :يوجد فرع حني تكون
للوحدة جمموعة حس���ابات كاملة مبا يف ذلك احلس���اب اخلتامي ،أو حني يكون من املمكن واملعقول ،من
وجهة النظر االقتصادية والقانونية ،مجع هذه املعلومات عن احلسابات عند طلبها.
 23-3وباإلضافة إىل ذلك يوجد فرع للمؤسسة إذا ُوجد أي من املح ّددين التاليـني:

•أن تك���ون الوح���دة تنت���ج أو أهنا تعتزم اإلنت���اج على نطاق كبري ويكون مقره���ا أو يُعتزم أن
يكون مقرها يف إقليم غري اإلقليم الذي به مقرها الرئيسي ،وذلك ملدة سنة أو أكثر ،ويف هذا
الصدد:
— إذا كانت عملية اإلنتاج تتطلب وجودًا ماديًا ،فس���تنطوي العمليات على موقع مادي لفرع
للمؤسسة يف ذلك اإلقليم .ومن املؤشرات على النية يف إقامة مقر يف اإلقليم شراء أو استئجار
أماكن للعمل ،أو احلصول على معدات رأمسالية ،أو تعيني موظفني حمليني
— وإذا كان اإلنتاج ال يتطلب وجودًا ماديًا ،كما هو احلال ،على س���بيل املثال ،يف بعض أنواع
املصارف وش���ركات التأمني واخلدمات املالية األخرى وملكية العالمات املس���جلة و“التصنيع
االفتراضي” ،يُعترف بأن العمليات جتري يف ذلك اإلقليم حبكم تسجيل تلك العمليات أو حبكم
إقامتها القانونية فيه

•تعت�ب�ر الوح���دة خاضعة لنظام ضريبة الدخل ،إن وجدت ،يف االقتصاد الذي به موقعها ،حىت
ولو كانت تتمتع بإعفاء ضرييب.
 24-3والشركات املتعددة األقاليم تقوم بعملها كعملية متصلة يف عدد من األقاليم االقتصادية.
وم���ع أن هذه الش���ركات هلا أنش���طة كبرية يف أكثر م���ن إقليم اقتصادي ،فإهنا تدار بش���كل عملي بصورة
غري مرئية وليس هلا حسابات منفصلة وال تقوم باختاذ قراراهتا بشكل منفصل ،ومن مث ال ميكن متيـيز فروع
منفصلة هلا .وقد تكون هلذه املؤسس���ات عمليات تش���مل خطوطًا مالحية وخطوطًا جوية ومشاريع مائية
لتوليد الكهرباء من األهنار يشترك فيها أكثر من إقليم اقتصادي ،وخطوط أنابيب ،وخطوطًا لنقل الكهرباء،
وجسورًا وأنفاقًا وكوابل حبرية .وبعض املؤسسات غري الرحبية اليت ختدم األسر املعيشية تعمل هبذه الطريقة.
تعرف الكيانات أو الفروع املنفصلة نفس���ها يف كل إقليم
 25-3وتطل���ب احلكومات ع���ادة أن ّ
اقتصادي لتمكينها من اإلشراف والضرائب .وقد تُعفى املؤسسات املتعددة األقاليم من تلك املتطلبات ،وقد
توجد ترتيبات تشمل ،على سبيل املثال ،صيغة لدفع الضرائب لسلطات كل إقليم اقتصادي.
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 26-3وبالنس���بة للمؤسس���ة املتعددة األقاليم ،من األفضل حتديد وحدات مؤسسية منفصلة بكل
اقتصاد .وإذا مل يتيسر ذلك بسبب تكامل العمليات بشكل يصعب معه إعداد حسابات منفصلة ،فقد يكون
من الضروري حساب جمموعة العمليات بالتناسب حسب حجمها يف كل إقليم اقتصادي .وينبغي أن يقوم
معامل التناس���ب على أس���اس املعلومات املتاحة اليت تعكس املسامهة يف العمليات الفعلية .وعلى سبيل املثال
ميكن النظر يف استعمال حصة األسهم يف رأس املال ،أو التقسيم املتساوي ،أو التقسيم على أساس عوامل
العمليات مثل احلجم املتري أو األجور .وإذا قبلت الس���لطات الضريبية بترتيبات تعدد األقاليم االقتصادية،
فيمكن استخدام الصيغة اليت استُعملت يف التناسب كنقطة انطالق للحسابات اإلحصائية.

 - 3إقامة الحكومة العامة

 27-3تش����مل احلكومة العامة العمليات اليت تتم خارج إقليم البلد ،مثل الس����فارات والقنصليات
والقواع����د العس����كرية وغريها من اجليوب التابعة للحكومات األجنبية ،مب����ا يف ذلك ما يقوم منها بالتدريب
أو أنواع املساعدة األخرى .وسواء أكانت هذه املؤسسات وحدات مؤسسية منفصلة أم ال ،فإهنا مقيمة يف
إقليم بلدها وليس يف إقليم البلد املضيف الذي يكون هلا وجود مادي فيه .وتُتبع هذه املعاملة ألن هذه العمليات
عادة ما يكون هلا نوع من احلصانة من قوانني اإلقليم املضيف ويعتربها القانون الدويل امتدادًا إلقليم احلكومة
األصلي����ة .ومع ذلك فإن الكيان الذي تقيمه احلكومة يف س����ياق قوانني االختص����اص القانوين للبلد املضيف
جزءا من قطاع احلكومة العامة يف أي من االقتصادين.
هي مؤسسات مقيمة يف االقتصاد املضيف وليست ً

 - 4إقامة املنظمات الدولية

 28-3املنظمات الدولية مقيمة يف إقليم اقتصادي خيصها وليس يف االقتصاد الذي هلا وجود مادي
فيه .وتنطبق هذه املعاملة على املنظمات الدولية سواء منها املوجودة يف إقليم واحد أو املوجودة يف إقليمني
أو أكثر .واملنظمات الدولية تقتصر على املنظمات اليت تنشئها احلكومات.
 29-3واملنظمة الدولية اليت تقوم بعمليات حفظ السالم وتش ّغل قوات مسلحة و/أو تعمل كإدارة
وس���يطة يف إقليم ما ،يظل تصنيفها كمنظمة دولية غري مقيمة يف ذلك اإلقليم ،حىت ولو كانت تقوم مبهام
احلكومة العامة هناك .وإذا كان عدد هذه املنظمات كبريًا فقد يكون من املستصوب تعريفها بشكل منفصل.
 30-3وصندوق املعاشات التقاعدية ملنظمة دولية ،املُنشأ بشكل منفصل ال يعامل باعتباره منظمة
دولية ولكن يعترب مؤسس���ة مالية .وهو مقيم يف اإلقليم الذي له مقر فيه ،أو إذا كان ليس له وجود مادي،
يف االقتصاد املسجل فيه.

 - 5إقامة املؤسسات غري الربحية
التي تخدم األرس املعيشية

 31-3املؤسسة غري الرحبية اليت ختدم األسر املعيشية هلا مركز مصلحة اقتصادية يف االقتصاد الذي
وسجلت ككيان قانوين أو اجتماعي .ويف املمارسة العامة ال يوجد
أنشئت فيه املؤسسة قانونًا واعتُرف هبا ُ
غموض بش����أن إقامة معظم املؤسس����ات غري الرحبية اليت ختدم األس����ر املعيش����ية .إالّ أنه حني تشتغل املؤسسة
غري الرحبية اليت ختدم األس����ر املعيش����ية باألعم����ال اخلريية أو أعمال اإلغاثة على نط����اق دويل ،فقد يكون هلا
عمليات كبرية يف أقاليم خمتلفة قد تصل إىل حجم الفروع .وهذه الفروع متول عادة إىل درجة كبرية أو كلية
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من التحويالت اجلارية أو الرأمسالية من اخلارج .وال ينبغي معاملة املؤسس����ات غري الرحبية اليت ختدم األس����ر
املعيشية باعتبارها منظمات دولية.

جيم -

تقييم املعامالت

عرف
 32-3تُستعمل أسعار السوق كأساس لتقيـيم املعامالت يف التجارة الدولية يف اخلدمات .وتُ ّ
أسعار السوق للمعامالت بأهنا املبالغ اليت يدفعها املشترون الذين يرغبون يف شراء شيء ما من بائعني يرغبون
يف البيع .وتتم املبادالت بني أطراف مس���تقلني وتقوم على أس���اس اعتبارات جتارية فقط وتس���مى أحيانًا
املورد واملستهلك.
معامالت “حاضرة” .وتقيّم هذه املعامالت عادة بالسعر الفعلي املتفق عليه بني ّ

 33-3ويشري اإلصدار السادس من دليل ميزان املدفوعات إىل بعض من أكثر الظروف شيوعًا اليت
ال ميكن يف ظلها حتديد س���عر الس���وق ،ويوصي يف هذه احلاالت بوضع تدبري بديل ،بالقياس بأس���عار السوق
املعلومة اليت تُحدد يف ظروف تعترب أساسًا نفس الظروف السائدة املتصلة باملعاملة اليت مل يُحدد سعرها أو اليت
ُسعرت على حنو غري مالئم.

 34-3ويُش���ار إىل املعامالت التجارية يف اخلدمات يف العادة باس���م التجارة يف اخلدمات ،وميثل
الرصيد الدائن صادرات اخلدمات ،وميثل الرصيد املدين واردات اخلدمات.

 35-3وينبغ���ي تس���جيل معامالت اخلدمات على أس���اس إمجايل ،أي أن معام�ل�ات الصادرات
والواردات تُجمع بشكل منفصل ،وال يُسجل صافيها فقط.

 36-3وقد تنشأ مشاكل معيّنة يف تقيـيم معامالت دولية بني فروع الشركات املسامهة اليت ختضع
لنفس اإلدارة ولكنها تقع يف اقتصادات خمتلفة .وقد ال تكون هذه املعامالت معامالت س���وقية نظرًا لعدم
وجود استقاللية فيما بني أطراف التبادل ،كما أن األسعار املستعملة يف تدوين تلك املعامالت يف سجالت
الش���ركات (تسمى “أس���عار التحويل”) قد ال تكون هي أسعار السوق .ففي بعض األحيان تكون أسعار
التحويل مدفوعة بعوامل توزيع الدخل أو بناء رأس املال أو مسحوبات رأس املال.

 37-3ويالح���ظ اإلصدار الس���ادس من دليل مي���زان املدفوعات أن من املرغوب فيه اس���تعمال
القيمة الس���وقية بدالً من قيمة (أس���عار التحويل) حني يكون التش���تت بني س���عر الس���وق وسعر التحويل
كب�ي�رًا وح�ي�ن تتوف���ر البيانات الالزمة لذل���ك (مثل التعديالت ال�ت�ي جتريها اجلم���ارك أو موظفو الضرائب
أو املعلومات الواردة من االقتصادات الشريكة) .وينطوي اختيار أفضل القيم السوقية املعادلة إلحالهلا حمل
القيم الدفترية على قدر كبري من احلذر واحلكمة املستمدة على أساس املعلومات .3
ملزود اخلدمة
 38-3وميك���ن أن تت���م املعامالت مبجموعة م���ن العمالت ،مبا فيها العملة املحلي���ة ّ
أو للمس���تهلك .وللحصول على إحصاءات ذات قيمة ،من الضروري أن يقوم جامعو املعلومات بتحويل
مجيع قيم املعامالت إىل وحدة مشتركة للحسابات .ويف أغلب األحيان تكون الوحدة املشتركة هي العملة
يسهل استعمال تلك اإلحصاءات باالقتران مع اإلحصاءات االقتصادية األخرى
ملورد اخلدمة ،وذلك ّ
الوطنية ّ
املتصلة باالقتصاد املحلي .ومع ذلك فإذا كانت هذه العملة ختضع خلفض كبري يف قيمتها بالنسبة للعمالت
األخرى الداخلة يف املعامالت الدولية يف االقتصاد ،فقد تنتج عن ذلك صورة مشوهة للنمو من حيث القيمة
النقدية .وميكن مالحظة تأثري مشابه هلذا إذا كان البلد يواجه تضخمًا يف قيمة العملة .ويف كلتا احلالتني قد
يكون من األفضل ألغراض التحليل تسجيل املعامالت بعملة أخرى أكثر استقرارًا.

3

3لالطالع عىل مزيد من املناقش�ة
بش�أن أس�عار التحوي�ل ،انظر
اإلصدار السادس من دليل ميزان
املدفوعات ،الفصالن  3و.11
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4انظر :الفصل  ،3اإلصدار السادس
من دليل ميزان املدفوعات

 39-3ومن حيث املبدأ فإن أنسب سعر حتويل يُستخدم يف حتويل قيم املعامالت من عملة املعاملة
إىل عملة مجع البيانات هو س���عر الس���وق السائد وقت تنفيذ املعاملة .ويؤدي استعمال متوسط معدل سعر
الصرف اليومي للمعامالت إىل درجة عالية من دقة التقريب .وإذا مل ميكن استعمال املعدالت اليومية ،فيمكن
استعمال متوسط األسعار ألقصر فترة ممكنة .وهناك معامالت تتم على أساس متواصل على مدى فترة من
الزمن ،مثل املعامالت اليت تنطوي على جتميع الفوائد ،وينبغي عند حتويل العملة يف تسجيل تلك التدفقات
اس���تعمال متوسط أس���عار الصرف للفترة اليت حتدث فيها التدفقات .وينبغي استخدام النقطة الوسطى بني
ال على تفادي أي مصاريف خدمة (أي الفرق بني النقطة الوسطى
معدالت الشراء والبيع يف وقت الصفقة عم ً
وه���ذه املعدالت) .وتدخل مصاريف اخلدمة هذه كجزء من اخلدمات املالية (انظر الفقرة  .)202-3ومع
ذلك ،فإنه نظرًا ألن النقطة الوس���طى الفعلية للمعدل يف وقت حدوث الصفقة قد ال تكون متاحة جلامعي
البيانات ،فمن املقبول استعمال متوسط النقاط الوسطى ألسعار الصرف للفترة اليت تسجل عنها البيانات.
 40-3وينبغي الرجوع إىل اإلصدار السادس من دليل ميزان املدفوعات لالطالع على التوصيات
بش���أن التحويل يف احلاالت اليت توجد فيها أس���عار صرف رمسية متعددة ،أو أسعار صرف للسوق السوداء
أو السوق املوازية .4

دال -

وقت تسجيل املعامالت

هاء -

نطاق التجارة بني املقيمني وغري املقيمني
يف الخدمات

 41-3الوقت املناس���ب لتسجيل املعامالت يف اخلدمات هو وقت توصيل أو تلقي املعاملة (مبدأ
التراك���م) .وهن���اك خدمات تقدم يف إطار مدة زمنية حم ّددة ،مثل بعض خدمات النقل أو الفنادق ،ويف هذه
احلالة ال توجد مشكلة يف حتديد زمن التسجيل .وهناك خدمات أخرى تقدم أو حتدث على أساس متواصل،
بناء على عقد بيع مسبق،
مثل التشيـيد ،أو تشغيل خدمات التأجري أو التأمني .وحني تُنفذ خدمات التشيـيد ً
فإن ملكية البناء يتم حتويلها تدرجييًا يف الواقع مع تقدم العمل .وحني جيري تقدمي اخلدمات على مدى فترة
من الزمن (مثل الشحن والتأمني والتشيـيد) ،قد تكون هناك مدفوعات مسبقة أو تسويات يف مواعيد متأخرة
عن هذه اخلدمات .وينبغي تسجيل تقدمي اخلدمات على أساس تراكمي يف كل فترة حماسبة ،أي أنه ينبغي
تسجيلها يف وقت تقدمي اخلدمة وليس يف وقت الدفع.

 42-3يع���رض ه���ذا الفصل وصفًا تفصيليًا لقي���اس التجارة الدولية يف اخلدم���ات باملعىن التقليدي
للمعامالت بني املقيمني وغري املقيمني يف االقتصاد .وحي ّدد نطاق هذه اإلحصاءات بنطاق مكونات اخلدمات
حسب اإلصدار السادس من دليل ميزان املدفوعات ،كما يلي:
 - 1خدمات التصنيع للمدخالت املادية اململوكة للغري.
 - 2خدمات الصيانة واإلصالح غري املصنفة يف موضع آخر.
 - 3النقل.
 - 4السفر.
 - 5التشييد.
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6
7
8
9
10
11
12

-

خدمات التأمني واملعاشات التقاعدية.
اخلدمات املالية.
مصاريف استعمال امللكية الفكرية غري املصنفة يف موضع آخر.
خدمات االتصاالت واحلاسوب واملعلومات.
خدمات األعمال األخرى.
اخلدمات الشخصية والثقافية والترفيهية.
السلع واخلدمات احلكومية غري املصنفة يف موضع آخر.

املوس���ع خلدمات ميزان املدفوعات (،)2010
 43-3ويرد وصف لفئات اخلدمات يف التصنيف ّ
ال مع اإلصدار السادس من دليل ميزان املدفوعات ،ولكنه يقدم تفصيالت أكرب يف
وهو يتس���ق اتس���اقًا كام ً
املوسع خلدمات ميزان املدفوعات 2010 ،يف املرفق األول.
عدد من املجاالت .ويرد التصنيف ّ

واو -

ّ
املوسع لخدمات ميزان املدفوعات
التصنيف

 44-3النسخة املنقحة من هذا التصنيف لعام  ،2010هي حتديث للتصنيف املوصى به يف اإلصدار
املوسع مزيدًا من التوزيعات الفرعية
السابق من دليل إحصاءات التجارة الدولية يف اخلدمات .ويورد التصنيف ّ
للتصنيف الوارد يف اإلصدار السادس من دليل ميزان املدفوعات لكي يليب عددًا من احتياجات املستعملني،
مب����ا يف ذلك تق����دمي املعلومات املطلوبة فيما يتعلق باالتفاق العام بش����أن التجارة يف اخلدمات .ويس����تحدث
املوسع خلدمات ميزان املدفوعات 2010 ،عددًا من البنود التكميلية والفئات التكميلية قد ال تندرج
التصنيف ّ
5
دائم����ًا حتت قائمة املعام��ل�ات يف اخلدمات  .وهذه التفاصيل موجودة من أجل إعطاء مزيد من املعلومات.
ويف كثري من البلدان ميكن أن تكون املعلومات اليت تدخل يف البنود التكميلية (مثل ما يتعلق بالتأمني) داخلة
كجزء من عملية مجع البيانات.
 45-3وتقدم البنود التكميلية معلومات إضافية مفيدة ألغراض التحليل ،مبا يف ذلك تقيـيم نوعية
املوسع خلدمات ميزان املدفوعات.2010 ،
البيانات ،وينبغي جتميعها يف نفس وقت جتميع عناصر التصنيف ّ
ومع ذلك ،فإذا كانت البيانات غري متاحة ولكنها تعترب مهمة القتصاد التجميع ،قد خيتار جامعو اإلحصاءات
وضع نظم إضافية جلمع البيانات من أجل احلصول على البيانات املطلوبة.

املوسع خلدمات ميزان املدفوعات 2010 ،اعترافًا
 46-3وتعترب التفاصيل املوصى هبا يف التصنيف ّ
باحلاجة إليها يف املفاوضات التجارية ،خاصة املفاوضات اليت جتري يف س���ياق االتفاق العام بش���أن التجارة
يف اخلدمات ،وكذلك بأمهية اخلدمات يف دراسات العوملة .ويعترف هذا الدليل بأن مجيع البلدان ليست هلا
نفس االحتياجات من البيانات ،وأن جامعي البيانات هم الذين ينبغي أن يتخذوا القرارات بش���أن البيانات
املطلوب جتميعها على أساس احتياجات بلداهنم.
 47-3ويقوم تصنيف اخلدمات أساس����ًا ،س����واء يف اإلصدار الس����ادس من دليل ميزان املدفوعات
املوسع خلدمات ميزان املدفوعات على أساس املنتجات ،وميكن وصفه يف كثري من احلاالت باعتباره
والتصنيف ّ
تصنيف����ًا دولي����ًا للمنتجات ،كما يرد يف الدليل املركزي للمنتجات ،اإلصدار  .2وميكن االطالع على جداول
املوسع خلدمات ميزان املدفوعات 2010 ،والتصنيف املركزي للمنتجات ،اإلصدار
توافق تفصيلية بني التصنيف ّ
 ،2على املوقع الشبكي.http://unstats.un.org/unsd/tradeserv/TFSITS/msits2010/annexes.htm :

5

5بعض البنود املعرّف�ة باعتبارها
بن�ودا ً تكميلي�ة يف اإلص�دار
السادس لدليل ميزان املدفوعات
ه�ي بن�ود عادي�ة يف التصنيف
املوسّ ع لخدمات ميزان املدفوعات
 ،2010 ،ألن التصني�ف املوسّ �ع
هو تصنيف أكثر تفصيالً.
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 48-3ويوجد عدد من عناصر دليل ميزان املدفوعات 2010 ،ال يوجد تناظر بينها وبني اإلصدار
الث����اين م����ن التصنيف املركزي للمنتجات .ففي جماالت الس����فر ،والتش����يـيد ،والس����لع واخلدمات احلكومية
غري املصنفة يف موضع آخر ،جتري جتارة أو اس����تهالك طائفة واس����عة من السلع واخلدمات ،وهذه املجاالت
الثالث����ة يف دلي����ل ميزان املدفوعات ،2010 ،اليت سنناقش����ها فيم����ا يلي ،تركز على القائ����م باملعاملة أو منط
استهالك السلع واخلدمات وليس على نوع املنتج املستهلك .ويالحظ أنه ال ميكن التناظر التام بني دليل ميزان
املدفوع����ات 2010 ،واإلصدار الثاين من التصنيف املرك����زي للمنتجات ،بندًا بندًا ،ألن التصنيف املركزي
للمنتج����ات يتطلب يف بعض األماكن تفصيالت أكثر مم����ا يف دليل ميزان املدفوعات ،2010 ،بينما جند أن
العك����س صحيح يف مواضع أخرى .وقد أنش����ئ جدول للتناظر بني دلي����ل ميزان املدفوعات 2010 ،وقائمة
التصنيف القطاعي للخدمات ( ،)W/120وهو موجود أيضًا على املوقع الشبكيhttp://unstats.un.org/ :
.unsd/tradeserv/TFSITS/msits2010/annexes.htm
املوسع
 49-3ويف احلاالت اليت ختتار فيها بلدان التجميع تفاصيل أكثر مما هو وارد يف التصنيف ّ
خلدم���ات ميزان املدفوعات ،2010 ،ينبغي هلا اتب���اع اإلصدار الثاين من التصنيف املركزي للمنتجات إىل
أقصى حد ممكن.
 50-3وقد ال يكون من املمكن جلميع البلدان أن تطور إحصاءاهتا على مستوى التفصيل الوارد
املوسع خلدمات ميزان املدفوعات .2010 ،لذلك ،وكأفضلية أوىل ،ينبغي جلامعي اإلحصاءات
يف التصنيف ّ
وض���ع إحص���اءات التجارة الدولية يف اخلدمات على املس���توى الوارد يف دليل مي���زان املدفوعات (اإلصدار
السادس) .وعندئذ ينبغي جلامعي البيانات العمل تدرجييًا على إدخال مزيد من التفصيالت لتلك املكونات
املوسع خلدمات ميزان املدفوعات ،وذلك حسب الترتيب الذي
إىل املستوى التفصيلي الوارد يف التصنيف ّ
يتفق مع األمهية االقتصادية ملختلف عناصر اخلدمات يف اقتصاداهتا.
 51-3ومع أن من املفيد لطائفة واس���عة من أغراض التحليل اإلحصائي أن تتوافر البيانات على
املوسع خلدمات ميزان املدفوعات
وترية أسرع ،فإن هذا الدليل يوصي بإنتاج البيانات عند مستوى التصنيف ّ
والبنود التكميلية على أساس سنوي .وينبغي أن تكون البيانات الفصلية اليت يتم جتميعها على مستوى جتميعي
أعلى متفقة مع البيانات السنوية وميكن التوفيق بينها.

زاي -

ّ
املوسع لخـدمات مـيزان املدفوعـات
التصنيف
واالحتياجات التحليلية والحاجة إىل املعلومات
وفقا ً لالتفاق العام بشأن التجارة يف الخدمات

يعرف “س���عر املش���تري” بأنه املبل���غ الذي يدفعه
 52-3يف نظام احلس���ابات القوميةّ 2008 ،
املشتري ،باستثناء أي قيمة مضافة قابلة للخصم أو أي ضرائب مشاهبة قابلة للخصم ،مقابل تسليمه وحدة
من البضائع أو اخلدمات يف املوعد واملكان اللذين يطلبهما املشتري .وهو يتضمن أي نفقات للشحن تدفع
بش���كل منفصل من قبل املشتري لكي يتس���لم البضاعة أو اخلدمة يف الوقت واملكان املطلوبني (بغض النظر
عمن يقوم هبذه اخلدمات) .وبالنسبة للخدمات ،فإن مفهوم سعر السوق يف اإلصدار السادس من دليل ميزان
املدفوعات يساوي مفهوم سعر املشتري يف نظام احلسابات القومية ،2008 ،ألنه ال يشتمل على تكاليف
توزي���ع خاصة بتجارة اجلملة أو التجزئة أو النقل .أما بالنس���بة للبضائع ،فه���ذا الدليل ،على غرار اإلصدار
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يعرف مستوى التسعري بأنه سعر تسليم ظهر السفينة (فوب) عند حدود
السادس من دليل ميزان املدفوعاتّ ،
البلد املص ّدر .وبوجه عام فإن السعر (فوب) ليس بالضرورة هو سعر املشتري ألن السعر (فوب) قد يشتمل
على تكاليف التوزيع املقدم عنها فواتري منفصلة (هامش جتارة اجلملة و/أو التجزئة وكذلك تكاليف النقل
إىل حدود البلد املصدر) .وباإلضافة إىل ذلك فإن سعر املشتري يشمل التكاليف الداخلة يف توصيل البضاعة
إىل املكان املختار من املشتري الذي قد يكون أبعد من احلدود اجلمركية .ومن مث فإن تكلفة التوزيع ،اليت
معرفة بشكل منفصل
تتصل خبدمات حم ّددة بشكل منفصل يف إطار نظام احلسابات القومية ،2008 ،غري ّ
يف إطار ميزان املدفوعات.
 53-3وكم����ا ُذك����ر يف الفقرة الس����ابقة ،مع أن معظم خدمات التوزيع ال��ت�ي يقوم هبا جتار اجلملة
املوس����ع خلدمات ميزان املدفوعات فإهنا داخلة يف قائمة التصنيف القطاعي
والتجزئة مس����تبعدة من التصنيف ّ
للخدمات ( )W/120املستخدمة يف مفاوضات االتفاق العام بشأن التجارة يف اخلدمات .ويف نظام احلسابات
يعرف جتار اجلملة والتجزئة كوحدات تش����تري وتبيع البضائع مرة أخرى دون أي تصنيع
القوميةّ 2008 ،
أو ب����أدىن قدر م����ن التصنيع (مثل التنظيف والتغليف) .وهم يقدمون خدمة ملنتجي ومس����تهلكي البضائع يف
شكل ختزين البضائع وعرضها وتوصيلها إىل أماكن مناسبة وبذلك يسهلون شراءها .وهذه اخلدمات ليست
���زءا من معام��ل�ات اخلدمات الدولية ،إما ألن اهلوامش اليت متثل خدم����ات التوزيع داخلة يف قيمة البضاعة
ج� ً
تسليم ظهر السفينة أو أهنا خدمات يقدمها املستورد .ومع ذلك ،فنظرًا لالهتمام الذي تلقاه هذه املعلومات،
قد يرغب جامعو اإلحصاءات يف تقدمي تقديرات خلدمات التوزيع ،مبا يف ذلك اخلدمات املتصلة باملعامالت
املوسع خلدمــات ميزان املدفوعــات (اليت
غري املباش����رة وكذلك اخلدمات املتصلة بالتجارة الواردة يف الدليل ّ
تناقشــها الفقرتان  296-3و )297-3باعتبارها جتميعًا تكميليًا ،جمموع املعامالت املتصلة بالتجارة (انظر
أيضًا الفصل اخلامس ،اإلطار اخلامس .)4 -
املوسع خلدمات ميزان املدفوعات ال تستجيب بشكل كامل
 54-3وتوجد بنود أخرى يف الدليل ّ
الحتياجات املعلومات التحليلية واملعلومات الالزمة يف إطار االتفاق العام بشأن التجارة يف اخلدمات ،مثل
نقل البضاعة وتأمينها (بسبب التعديالت املدخلة على البيانات) والتشيـيد .وترد مزيد من املعلومات حول
تلك البنود يف الفقرات  107-3إىل  110-3و 146-3و.189-3
املوسع خلدمات ميزان
 55-3وباإلضافة إىل جمموع املعامالت املتصلة بالتجارة ،يقترح التصنيف ّ
املدفوعات عددًا من الفئات التكميلية ،نظرًا لفائدهتا التحليلية ،منها معامالت اخلدمات السمعية  -البصرية،
واملعام�ل�ات البيئي���ة ،وجمموع اخلدمات الصحية وجمموع اخلدمات التعليمي���ة (انظر الفقرات  280-3إىل
.)303-3

حاء -

معامالت الخدمات بني املؤسسات
ذات االرتباط (التابعة)

 56-3تس����اعد املعلومات عن قيمة مجيع املعامالت بني املؤسس����ات املنتسبة يف فهم درجة العوملة
يف توريد اخلدمات .لذلك يوصي هذا الدليل فيما يتعلق ببيانات املعامالت يف اخلدمات ،بتعريف املعامالت
مع الش����ركات التابعة وغري التابعة بش����كل منفصل .ومع أن هذا التفصيل يفيد كثريًا يف مستوى التفصيالت
املوس����ع خلدمات ميزان املدفوعات ،2010،فمن املعترف به أنه ميثل عبئًا إضافيًا على
الواردة يف التصنيف ّ
موردي اخلدمة وجامعي البيانات ،وميكن أن يثري إش����كاالت بش����أن السرية .لذلك يوصي هذا الدليل بالقيام
ّ
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املوسع
هبذا التفصيل على مستوى الفئات جلميع معامالت اخلدمات (حتت املجموعة التكميلية يف التصنيف ّ
خلدمات ميزان املدفوعات بعنوان جمموع معامالت اخلدمات بني الش����ركات املنتس����بة) .وتأيت هذه التوصية
يف أولوية أدىن من التوصية اخلاصة بتجميع اإلحصاءات على مس����توى التفاصيل الوارد يف اإلصدار الس����ادس
من دليل ميزان املدفوعات .أما البلدان اليت ترغب يف مزيد من التفاصيل فحبذا لو قامت بذلك على مستوى
املوسع خلدمات ميزان املدفوعات.2010،
فئات جتميعية وفق التصنيف ّ

طاء -

اإلحصاءات حسب الرشيك التجاري

ياء -

الفرق بني تقديم الخدمة
وتقديم العمالة

 57-3هن���اك حاجة إىل وجود توزيع جغرايف تفصيلي إلحص���اءات خمتلف أنواع اخلدمات اليت
يقدمها واليت يس���تهلكها كل اقتصاد وفقًا لبلد إقامة الشريك املتاجر .وهذه اإلحصاءات توفر أساسًا متينًا
ملفاوضات التجارة يف اخلدمات ،إذ تكشف عن التطورات يف أمناط التجارة حسب نوع اخلدمة ،وهي مهمة
ألغراض حتليلية متنوعة .وتعد املقارنات الثنائية بني بيانات بلد ما وبيانات الش���ريك يف التجارة عن طريق
استخدام “اإلحصاءات املتقابلة” أداة مهمة لتمحيص وحتسني نوعية البيانات .وينبغي قدر اإلمكان استخدام
نفس األساس اجلغرايف يف كل إحصاءات جمموعات اخلدمات الدولية ذات الصلة (مبا فيها إحصاءات فروع
الشركات األجنبية).
 58-3وم����ن مث يوصي ه����ذا الدليل بتجميع إحصاءات التجارة الدولية يف اخلدمات على أس����اس
كل ش����ريك يف التجارة ،وذلك على األقل على مس����توى املكونات االثىن عشر الواردة يف اإلصدار السادس
املوسع خلدمات ميزان
لدليل ميزان املدفوعات ،وإذا أمكن ،على املستوى األكثر تفصي ًال الوارد يف التصنيف ّ
املدفوعات .2010،وإنتاج تلك اإلحصاءات هو أحد العناصر األساسية املوصى هبا يف هذا الدليل .ومع ذلك
فمن املعترف به أن جتميع اإلحصاءات حسب الشريك التجاري هي عملية حتتاج إىل موارد كبرية وقد تواجه
صعوبة بس����بب املسائل املتعلقة بسرية البيانات وعدم اكتمال املعلومات .لذلك يوصي هذا الدليل بأن جتمع
اإلحصاءات على مستوى تفصيلي حسب االقتصاد الشريك بالنسبة لإلحصاءات اليت يرى جامعو البيانات
أهنا أكثر اتصاالً باقتصاداهتم .ومن مث ينبغي جلامعي البيانات إعطاء األولوية الستقاء البيانات عن التجارة يف
اخلدمات بالنسبة لشركائهم التجاريـني الرئيسيـني.

 59-3جيب التميـيز بني اخلدمات اليت يقدمها املستش���ارون أو املقاولون املس���تقلون أو وكاالت
التوظي���ف وبني تق���دمي العمالة .فاملدفوعات مقابل اس���تخدام العمالة ال متثل جت���ارة يف اخلدمات وإمنا متثل
جزءا من الدخل األساس���ي يف إطار إحصاءات االقتصاد الكلي .وقد
تعويض���ات للعاملني تدرج باعتبارها ً
يك���ون م���ن الصعب حتديد ما إذا كانت أي معاملة فردية ه���ي مدفوعات مقابل عمل أو مدفوعات مقابل
خدمة ألنه حيدث يف كثري من احلاالت أن ختتار املؤسسة بني شراء اخلدمة من شخص يعمل حلسابه اخلاص
أو استئجار خدمات موظف يقوم بالعمل .وتوجد عالقة عامل/صاحب عمل حني يوجد اتفاق قد يكون
رمسيا أو غري رمسي بني شخص ما وكيان ،حيث يعمل الشخص يف هذا الكيان يف مقابل أجر نقدي أو عيين.
أما إذا كان الفرد يتم التعاقد معه من أجل إنتاج ناتج معيّن ،ففي هذه احلالة يفترض وجود عالقة عبارة عن
ال حلسابه اخلاص) والكيان .ومن مث فإن املبلغ املدفوع يشكل
عقد خدمة بني الفرد (الذي ميكن اعتباره عام ً
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تعويضًا للعاملني إذا وجدت عالقة عامل  -صاحب عمل أو خدمة إذا كان الش���خص الذي يقوم بالعمل
يعمل حلسابه اخلاص أو يعمل مبوجب عقد.
 60-3وترد يف اإلطار اخلامس  2 -مزيد من املبادئ التوجيهية للتميـيز بني تقدمي اخلدمة وتقدمي
العمل.

كاف  -التعاقد الخارجي

 61-3يف احلاالت اليت تقوم فيها شركة ما بالتعاقد خارجيًا على تقدمي خدمات ،أي بالتعاقد مع
شركة أخرى (متخصصة) لتقدمي خدمات كانت تتم داخليًا يف السابق (مثل خدمات الفواتري أو معلومات
“املساعدة”) ،فينبغي تصنيف تلك اخلدمات حسب بند اخلدمات املناسب .فاخلدمات املقدمة من مراكز
تقدمي اخلدمة عن طريق اهلاتف والعمليات املش���اهبة تصنف حس���ب نوع اخلدمة املقدمة .وعلى سبيل املثال
تدخ���ل مراك���ز االتصال باهلاتف اليت تبيع منتجات يف اخلدمات املتصلة بالتجارة ،ومراكز االتصال باهلاتف
اليت تقدم دعما حاس���وبيا تدخل يف اخلدمات احلاس���وبية .ونظرًا لالهتمام بتحليل هذه األنش���طة ،يقترح
املوس���ع خلدمات ميزان املدفوعات 2010،أيضًا جمموعة تكميلي���ة هي مراكز النداء اآليل (انظر
التصني���ف ّ
الفقرة .)294-3

الم -

التعاقد عىل الخدمات من الباطن

ميم -

التجارة اإللكرتونية

 62-3ينطوي التعاقد على اخلدمات من الباطن على شراء وبيع اخلدمات دون أي عمليات حتويلية
تذكر بني املشتري والبائع (مثل خدمات األعمال والنقل والتشيـيد واخلدمات احلاسوبية) .وعلى سبيل املثال
ميك���ن ملنظ���م خدمات متخصصة تعاقد على تقدمي وظائف دع���م إداري خلفية ألحد العمالء أن يتعاقد من
الباطن مع مقاول آخر .ومن مث فإن التعاقد من الباطن يشبه من نواح أخرى قيام شخص مقيم بالشراء من
شخص غري مقيم مث البيع لشخص غري مقيم دون انتقال البضاعة (أي معاملة غري مباشرة) ،حيث أن اخلدمات
يتم شراؤها مث إعادة بيعها .إالّ أن درجة التحول اليت حتدث قد يكون من الصعب حتديدها بالنسبة للخدمات
ال يف حالة جتميع وإدارة اخلدمات من متعاقدين خمتلفني .وهذا
أكثر منها بالنس���بة للبضائع ،كما حيدث مث ً
6
التداول للخدمات هو نش���اط مهم يف بعض االقتصادات وتُس���جل قيمة اخلدمات املصدرة واملستوردة يف
االقتصاد الذي يتبعه منظم اخلدمة على أساس إمجايل ،وتطبق هذه املعاملة ألن منظم اخلدمة هو الذي يقوم
بشراء وبيع اخلدمة؛ أما إذا كان يقوم بدور الوكيل على أساس العمولة فإن العمولة هي اليت تقيد باعتبارها
اخلدم���ة املقدم���ة من منظمي اخلدمة .وتصنف هذه اخلدمات وفق تصني���ف اخلدمة ذاهتا أي حتت بند النقل
أو التش���يـيد أو احلاس���وب أو خدمات األعمال األخرى .أما إذا كان النش���اط املذكور يتس���م بأمهية لدى
اقتصاد التجميع فإن هذا الدليل يشجع جامعي البيانات على نشر بيانات إضافية على أساس القيمة الصافية.

 63-3التجارة اإللكترونية هي طريقة لطلب و/أو توصيل منتج عن طريق الوس����ائل اإللكترونية،
مثل اإلنترنت أو غريها من الش����بكات اليت تقوم على أس����اس احلاس����وب .ومن حيث املبدأ تدخل مصاريف
املنتجات املس����لمة إلكترونيًا يف تكاليف اخلدمات ،أما البضائع اليت تُطلب بالوس����ائل اإللكترونية وتُسلم عرب
احلدود فتصنف بوجه عام ضمن البضائع (وأما املنتجات اليت يتم احلصول عليها على أساس ترخيص غري دائم

6

6ينبغ�ي التميي�ز بين “رشاء ثم
بيع الخدمات” حس�ب ما نوقش
أعاله ،وخدمات الشراء من غري
مقي�م ث�م البيع لغير مقيم ،كما
ت�رد يف دليل إحص�اءات التجارة
الدولي�ة يف الخدم�ات .2002
فالن�وع الثان�ي م�ن الخدم�ات
لم يع�د يدخل يف نطاق معامالت
الخدمات ،ألن القيم�ة اإلجمالية
للبضائ�ع املقتناة واملباعة يف هذه
العملية تدخ�ل اآلن يف البضائع.
وتس�جل ه�ذه البضائ�ع اآلن
باعتباره�ا أرص�دة مدين�ة عند
الرشاء وأرصدة دائنة عند البيع.
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أو استعماهلا وليس تغيـري ملكيتها االقتصادية ،مثل الربجميات احلاسوبية ،فتُسجل باعتبارها خدمات) .وتصنف
مصاريف الش����حن املتصلة بالتجارة اإللكترونية وفقًا للمبادئ املذكورة يف الفقرات  97-3إىل .103-3
واخلدمات املالية املتصلة بالتجارة اإللكترونية تدخل يف اخلدمات املالية.

نون -

تسوية التجارة يف البضائع والخدمات يف
ميزان املدفوعات ،وإحصاءات التجــارة
الدولية يف البضائع

 64-3قد يكون املستعملون مهتمني باستقاء إحصاءات للتجارة الدولية يف البضائع واخلدمات عن
طريق جتميع إحصاءات التجارة الدولية يف اخلدمات من إحصاءات ميزان املدفوعات ،وإحصاءات التجارة
الدولية يف البضائع من إحصاءات التجارة الدولية يف البضائع .لكن توجد اختالفات يف املفاهيم بني جمموعيت
اإلحصاءات ،وإذا مل تؤخذ هذه االختالفات يف االعتبار فإن التجميع قد يؤدي إىل عد مزدوج أو إىل حذف.
ويرد يف اإلطار الثالث  1 -وصف للفروق بني إحصاءات التجارة الدولية يف البضائع (اليت جتري وفقًا لدليل
إحص���اءات التجارة الدولية يف البضائ���ع )2010،وإحصاءات البضائع العامة يف ميزان املدفوعات (اليت يتم
جتميعها وفقًا لإلصدار السادس من دليل ميزان املدفوعات).وبعض هذه االختالفات يتصل باملعامالت اليت
ميكن أن تسجل يف إحصاءات التجارة الدولية يف البضائع (باعتبارها بضائع) ولكنها مصنفة يف إحصاءات
ميزان املدفوعات ضمن التجارة يف اخلدمات ،على النحو التايل:
•التسويات بني السعر خالصًا الشحن والتأمني (سيف) والسعر تسليم ظهر السفينة (فوب) :تكلفة
الشحن والتأمني املتعلقة بنقل البضائع من حدود البلد املصدر إىل حدود البلد املستورد مستبعدة
من قيمة واردات التجارة العامة يف ميزان املدفوعات للبلد الذي يقوم بتجميع اإلحصاءات .وإذا
كانت هذه اخلدمات مقدمة من قبل غري مقيمني فإهنا تُصنف كواردات خدمات.
•البضائع قيد التصنيع دون تغيري امللكية :هذه الفئة مستبعدة من تسجيل البضائع العامة يف ميزان
املدفوعات (سواء يف الرصيد الدائن أو املدين) .وبدالً من ذلك فإن قيمة رسوم التصنيع تُسجل
حتت فئة خدمات الصناعات التحويلية املتعلقة مبدخالت مادية ميلكها آخرون.
•يلزم إجراء عدد من التعديالت يف سياق التشييد ،ومنها ما يتعلق بالبضائع املستوردة من قبل
ش���ركات تشييد غري مقيمة ملش���اريع يف االقتصاد الذي يقوم بتجميع اإلحصاءات والعكس
بالعكس :وهذه مس���تبعدة من البضائع ،ومشمولة يف القيمة اإلمجالية للتشييد (انظر الفقرات
 133-3إىل  141-3ملزيد من املعلومات).

ّ
املوسع
سني  -تعريف عنارص التصنيف
لخدمات ميزان املدفوعات

املوسع خلدمات
 65-3فيما تبقى من هذا الفصل نناقش بالتفصيل تعاريف خمتلف عناصر التصنيف ّ
ميزان املدفوعات .2010 ،ومع أن التصنيف الوارد يف املرفق األول يقوم أساسًا على أساس املنتجات ،فإنه
يقوم أيضًا على أساس املعامالت ،أو على أساس منط االستهالك ،بالنسبة للسفر والتشيـيد والسلع واخلدمات
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اإلطار الثالث 1 -
تسوية التجارة يف البضائع والخدمات يف ميزان املدفوعات،
وإحصاءات التجارة الدولية يف البضائع
الصادرات

الواردات

إحصاءات التجارة يف البضائع كما هي موجودة يف بيانات املصدر
التسويات ،فيما يتصل بـ :
+

البضائع املشرتاة يف املوانئ من قبل الناقلني

+

صيد األسماك ،واملعادن املستعادة من قاع البحر وحطام السفن الغارقة
املباعة من سفن يشغلها مقيمون

+

البضائع التي تتغري ملكيتها بدخول اإلقليم أو الخروج منه بصفة غري رشعية

 -/+البضائع املفقودة أو التالفة يف النقل
+

البضائع املشرتاة من اقتصادات أخرى بغرض التجهيز يف الخارج

+

البضائع املباعة يف الخارج بعد تجهيزها يف اقتصادات أخرى

غ.م.
غ.م.

 -/+البضائع التي تتغري ملكيتها يف مخازن الجمارك أو يف مناطق أخرى
-

األمتعة الشخصية للمهاجرين

-

البضائع املستوردة ملشاريع التشييد من قبل رشكات غري مقيمة

-

البضائع قيد اإلصالح أو التخزين دون تغيري امللكية

-

البضائع املرسلة إىل الخارج أو العائدة بعد التصنيع دون تغيري امللكية

-

البضاعة املرتجعة

 -/+البضائع الرأسمالية العالية القيمة ،إذا كان التسليم يختلف عن نقل امللكية
-

التسويات بني السعر سيف/والسعر فوب

+

صايف صادرات البضائع التي تنتقل ملكيتها من غري املقيمني إىل مقيمني إىل
غري مقيمني دون انتقال البضاعة (معامالت غري مبارشة)

+

الذهب غري النقدي

=

مجموع البضائع عىل أساس ميزان املدفوعات

غ.م.
غ.م.

هذه القائمة ليست حرصية وإنما هي داللية للتسويات الشائعة التي يمكن إجراؤها (وهناك تسويات أخرى رضورية،
عىل سبيل املثال ،يف حالة التشييد) .وبعض التسويات املذكورة قد ال تكون رضورية حني تعامل بيانات إحصاءات
التجارة الدولية يف البضائع يف االقتصاد هذا البند بنفس الطريقة .وعىل سبيل املثال ،ال يلزم إجراء تسويات للبضائع
التي تدخل مخازن الجمارك أو تخرج منها إذا كانت البيانات التي مصدرها التجارة الدولية يف البضائع ُتسجل عىل
أساس التجارة العامة.
غ.م .غري متوافر.

احلكومي���ة غري املصنف���ة يف موضع آخر .وباإلضافة إىل ذلك توجد ج���داول تفصيلية للتناظر بني التصنيف
املوسع وقائمة
املوسع خلدمات ميزان املدفوعات ،والتصنيف املركزي للمنتجات ،اإلصدار  ،2وبني التصنيف ّ
ّ
التصنيف القطاعي للخدمات ( )W/120على املوقع الشبكيhttp://unstats.un.org/unsd/tradeserv/ :
 ،TFSITS/msits2010/annexes.htmوميكن االستفادة من تلك اجلداول يف حل مشاكل التصنيف ويف
الربط بني التصانيف اإلحصائية والتصانيف املستعملة يف التزامات االتفاق العام بشأن التجارة يف اخلدمات.
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7البضائع العامة تش�مل البضائع
التي تتغير ملكيتها االقتصادية
بين كيان مقيم وكيان غري مقيم
وال تدخ�ل يف :البضائ�ع الت�ي
تنتقل ملكيته�ا من غري مقيم إىل
مقيم ثم إىل غير مقيم ،والذهب
غري النقدي ،وأجزاء من الس�فر،
والتشييد ،والبضائع والخدمات
الحكومية غري املصنفة يف موضع
آخر (انظر اإلصدار السادس من
دليل ميزان املدفوعات ،الفقرات
 13-10إىل .)24-10

 - 1خدمات الصناعات التحويلية املتعلقة بمدخالت مادية
يملكها آخرون

 66-3خدمات الصناعات التحويلية املتعلقة مبدخالت مادية ميلكها آخرون تتضمن أنشطة التجهيز
والتجميع ووضع العالمات والتغليف ،اليت تقوم هبا املؤسس����ات اليت ال متتلك السلع .ومن أمثلة ذلك تكرير
النفط ،وتسيـيل الغاز الطبيعي ،وجتميع قطع املالبس واإللكترونيات .ويُستبعد من ذلك جتميع املباين سابقة
التجهيز (املشمولة بالتشيـيد) ووضع العالمات والتغليف املتصل بعملية النقل (الداخلة يف خدمات النقل).
 67-3ويقوم بالصناعة التحويلية كيان ال ميلك السلع وإمنا يتقاضى أجرًا من املالك .وال تتغري ملكية
الس���لع ،ومن مث ال توجد معاملة يف الس���لع العامة  7تُسجل بني الكيان القائم بالتجهيز واملالك .وال تدخل يف
هذا البند إالّ املصاريف اليت يتقاضاها القائم بالتجهيز ،وإن كانت تلك الرس���وم قد تش���تمل على تكلفة مواد
يشتريها القائم بالتجهيز.
 68-3ويوجد عنصر من التجارة الدولية إذا كان العمل يقوم به مقيم يف اقتصاد ما حلساب مالك
البضاعة الذي هو مقيم يف اقتصاد آخر .وال تتوقف املعاملة يف هذه اخلدمات على شرط أن تكون البضاعة
يف السابق أو يف الالحق يف احلوزة املادية للمالك.

تسجيل املشرتيات واملبيعات من السلع والخدمات ذات الصلة
 69-3مش���تريات املواد اليت يقوم هبا املالك (أي الس���لع قيد التجهيز) ميكن احلصول عليها من
املقيم�ي�ن يف نف���س االقتصاد الذي به املالك ،أو من نفس االقتصاد ال���ذي به القائم بالتجهيز أو من اقتصاد
ثالث .وتكون املعاملة على النحو التايل:
•إذا كانت السلع مشتراة من مقيمني يف نفس االقتصاد الذي يقيم به املالك ،فال توجد معاملة
دولية.
•إذا كانت الس���لع مش���تراة من مقيمني يف نفس االقتصاد الذي يقيم به القائم بالتجهيز أو يف
اقتصاد ثالث ،يسجل مالك السلع قيد التجهيز واردات سلع عامة.
 70-3تُعامل مبيعات السلع التامة الصنع (أي السلع بعد تصنيعها) على النحو التايل:
•إذا بيعت السلع ملقيمني يف نفس االقتصاد الذي يقيم فيه املالك ،ال توجد معاملة دولية.
•إذا بيعت السلع ملقيمني يف نفس االقتصاد الذي به القائم بالتجهيز أو يف اقتصاد ثالث ،يسجل
مالك السلع هذا البيع باعتباره صادرات بضائع عامة.

تسجيل تحركات البضائع ذات الصلة
 71-3ميكن تعريف القيمة اإلمجالية للسلع اليت تدخل يف خدمات التجهيز باعتبارها بنودًا تكميلية
يف االقتصادات اليت متثل فيها أمهية .ومع أن الصناعات التحويلية تتفق مع ما يسجل يف حسابات األعمال
واملعامالت الفعلية ،فإن القيم اإلمجالية للتحركات املادية للس���لع دون تغيـري امللكية تفيد يف حتليل أنش���طة
التجهيز .وميكن حتديد قيم البنود التالية:
(أ) بالنسبة لعمالء خدمات الصناعات التحويلية على السلع اليت مت جتهيزها باخلارج (املالك):
‘ ’1السلع املقدمة للتجهيز (سلع مرسلة)؛
‘ ’2السلع املرسلة بعد التجهيز (سلع مرجتعة)؛
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(ب) بالنسبة ملقدمي خدمات الصناعات التحويلية للسلع اليت مت جتهيزها يف االقتصاد الذي يقدم
البيانات:
‘ ’1السلع الواردة للتجهيز (سلع واردة)؛
‘ ’2السلع املرسلة بعد التجهيز (سلع مرسلة).
 72-3وقد يكون مطلوبًا تسجيل معادل القيمة السوقية للسلع املرسلة أو الواردة .وتُدرج القيمة
اإلمجالية للسلع بعد التجهيز ،وقد يكون مطلوبًا معادل القيمة السوقية مرة أخرى.
 73-3وقد حتدث نفقات نقل على حركة البضائع اليت ختضع للتجهيز .وتتوقف كيفية تسجيل
خدمات النقل هذه على العوامل التالية:
•بالنس���بة للس���لع املدرجة يف البضائع العامة ،تنطبق املبادئ العامة للسعر تسليم ظهر السفينة،
وبذلك تُعامل تكلفة النقل حىت احلدود اجلمركية باعتبارها مدفوعة من املص ّدر ،وتكلفة النقل
بعد احلدود تُعامل باعتبارها تكلفة املستورد
•بالنسبة للسلع غري الداخلة يف البضائع العامة (مثل املواد املرسلة من املالك إىل القائم بالتجهيز
دون حتويل للملكية) ،تُس���جل تكاليف النقل حس���ب االتفاق بني الطرفني ،أي وفقًا للمبالغ
اليت يدفع فاتورهتا الطرف الذي يتحمل التكاليف.

تسجيل رسوم خدمات الصناعات التحويلية
 74-3ليس من الضروري أن تكون قيمة خدمات الصناعات التحويلية املتعلقة مبدخالت مادية
ميلكها آخرون هي نفس قيمة الفرق بني قيمة السلع املرسلة بغرض التجهيز وقيمة السلع بعد التجهيز .وميكن
أن يكون الس���بب يف هذا االختالف املكاسب/اخلس���ارة الناجتة عن إمساك السلع ،أو إدخال قيمة النفقات
العامة (مثل التمويل والتس���ويق واخلربة الفنية الداخلة يف س���عر الس���لعة تامة الصنع) وأخطاء القياس املتصلة
بتقيـيم حركة السلع حني ال يتم بيعها (انظر اإلطار الثالث  2 -على سبيل املثال).
 75-3وإذا حاز القائم بالتجهيز ملكية السلع ،تدخل القيمة اإلمجالية للبيع والشراء لتلك السلع يف
البضائع العامة .ولذلك تعترب هذه املعاملة صناعة حتويلية للسلع للحساب اخلاص ،وليس خدمات صناعات
حتويلية متعلقة مبدخالت مادية ميلكها آخرون.
 76-3وختتلف ترتيبات الصناعة التحويلية للحس���اب اخلاص عن خدمات الصناعات التحويلية
املتعلقة مبدخالت مادية ميلكها آخرون ،وهلذا السبب من األفضل تسجيلها بشكل منفصل ،ألن دور الصانع
للحساب اخلاص يف عمليات التصميم والتسويق والتمويل للسلع خمتلف.
 77-3ومع انتشار العوملة والتعاقد اخلارجي ،أصبح من الشائع إجراء أجزاء من عملية اإلنتاج يف
اقتصادات خمتلفة .ويس���اعد بيان تلك املعامالت على أس���اس تغيـري امللكية يف حتديد املعامالت الفعلية كما
يضمن اإلسناد الصحيح للقيمة املضافة الناجتة للمالك من أعمال التصميم والتسويق والتمويل ،إخل ،بدالً من
نسبتها إىل الطرف الذي يقوم بالتجهيز املادي .ويرد يف اإلصدار السادس من دليل ميزان املدفوعات مزيد
من املعلومات عن تسجيل املعامالت املتصلة بترتيبات الصناعات التحويلية العاملية واالجتار بالسلع ،وكذلك
أمثلة لقياس خدمات الصناعات التحويلية (اليت تغيّر أو ال تغيّر حالة السلع) املتصلة بأنشطة االجتار هبا.
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اإلطار الثالث 2 -
تسجيل رسوم خدمات الصناعات التحويلية
قيمة الرسوم عن خدمات الصناعات التحويلية املتعلقة بمدخالت مادية يملكها آخرون ليست هي بالرضورة
الفرق بني قيمة السلع املرسلة للتجهيز وقيمة السلع بعد التجهيز.
ُ
ً
فعىل سبيل املثال ،لنفرتض أن صانعا ً يف االقتصاد (س) يملك سلعا قيمتها  ،1 000وأرسلت هذه السلع إىل
االقتصاد (ص) من أجل التجهيز ،دون إحداث تغيري يف امللكية .وبعد التجهيز أصبحت قيمة هذه البضاعة .1 300
فالفرق ،وهو  ،300هو عبارة عن رسوم التجهيز التي يتقاضاها القائم بالتجهيز  ،120ومكسب إمساك السلع
 ،80والنفقات العامة  .100فقيمة خدمات الصناعات التحويلية املتعلقة بمدخالت مادية يملكها آخرون هي
 120وليست  ،300وهي تمثل واردات خدمات لالقتصاد (س) وصادرات خدمات لالقتصاد (ص) .وإذا كانت
النفقات العامة وغريها هي معامالت بني االقتصاد (س) وغري مقيمني ،ففي هذه الحالة ُتسجل املعامالت حسب
البنود ذات الصلة.
ولنفرتض أيضا ً أن السلع لم تعد إىل االقتصاد (س) ولكنها بيعت إىل االقتصاد (ع) .فهذا ال يؤثر عىل تسجيل
الخدمات بني االقتصادين (س) و(ص) ،وتسجل نفس املعامالت يف خدمات الصناعات التحويلية املتعلقة بمدخالت
مادية يملكها آخرون .أما املعاملة املنفصلة مع االقتصاد (ع) فتعامل كصادرات سلع من االقتصاد (س).

 - 2خدمات الصيانة واإلصالح غري املصنفة يف موضع آخر

 78-3تشمل خدمات الصيانة واإلصالح غري املصنفة يف موضع آخر أعمال الصيانة واإلصالح اليت
يقوم هبا املقيمون للس����لع اململوكة لغري املقيمني (والعكس صحيح) .وميكن أن تتم أعمال الصيانة واإلصالح
يف موق����ع الط����رف ال����ذي يقوم هبما أو يف مكان آخر .وتدخل يف هذا البند أعمال الصيانة واإلصالح للس����فن
والطائ����رات ومع����دات النقل األخرى .أما تنظيف معدات النقل فتدخل يف خدمات النقل .وتدخل إصالحات
التشيـيد وصيانة املباين يف بند التشيـيد .وتدخل صيانة وإصالحات احلواسيب يف بند خدمات احلواسيب.
 79-3والقيمة املس���جلة للصيانة واإلصالح هي قيمة أعمال اإلصالح اليت تتم ،وليس���ت القيمة
اإلمجالي���ة للس���لع قبل وبعد اإلصالح .وتش���مل قيمة الصيانة واإلصالح أي أج���زاء أو مواد يقدمها القائم
باإلصالح وتدخل يف الس���عر (قطع الغيار واملواد اليت تُقدم فواتريها بش���كل منفصل مستبعدة من اخلدمات
وتدخل يف البضائع العامة) .ويدخل يف خدمات الصيانة واإلصالح اإلصالحات البس���يطة اليت حتافظ على
سالمة الصنف وكذلك اإلصالحات الكبرية اليت تطيل من عمره أو كفاءته أو قدرته .وال جيري التميـيز بني
اإلصالحات اليت يُدخلها العميل يف االستهالك الوسيط واإلصالحات الداخلة يف تكوين رأس املال.

 - 3النقل

 80-3يش���مل النقل عملية نقل األش���خاص واألش���ياء من موقع إىل آخر ،وكذلك ما يتصل هبا
من خدمات داعمة ومساندة واستئجار الناقلني مع الطواقم (شارتر) .وتدخل يف هذه الفئة أيضًا اخلدمات
الربيدي���ة وخدمات توصيل الرس���ائل والطرود .وميكن تصنيف النقل حس���ب طريق���ة النقل وما هو منقول
(الركاب أو البضائع).
 81-3وميكن أن يقوم مقدم خدمة النقل بالتعاقد من الباطن لكي يتمكن من استعمال خدمات
مشغلني آخرين يف تقدمي جزء من خدمة النقل النهائية .وتُسجل هذه اخلدمات على أساس القيمة اإلمجالية.
فعلى سبيل املثال قد يقوم ناقل الرسائل والطرود بالتعاقد مع مش ّغل نقل واحد أو أكثر .أما العموالت اليت
تُدفع من مزودي خدمات النقل إىل الوكالء فتسجل بشكل منفصل.

ريغو نيميقملا نيب تامدخلا تالماعم

املوس���ع خلدمات ميزان املدفوعات 2010 ،على هنج اإلصدار السادس
 82-3ويس�ي�ر التصنيف ّ
من دليل ميزان املدفوعات يف التوصية بالتصنيف املتقاطع للنقل حسب وسيلة النقل وحسب نوع اخلدمة.
ويوصي اإلصدار الس���ادس من دليل ميزان املدفوعات بتحديد ثالث وس���ائل للنقل ،بينما حيدد التصنيف
املوسع مثاين وسائل للنقل وهي :النقل البحري ،واجلوي ،وعرب الفضاء ،وبالسكك احلديدية ،وبالطرق الربية،
ّ
املوسع أيضًا خدمات النقل األخرى
التصنيف
وحيدد
.
الكهرباء
ونقل
وباألنابيب،
الداخلية،
املائية
وبالطرق
ّ
املوسع خلدمات ميزان
التصنيف
املساعدة واملعاونة وكذلك خدمات الربيد ونقل الرسائل والطرود .ويوصي
ّ
املدفوعات 2010 ،بنفس التصنيف املتبع يف اإلصدار الس���ادس من دليل ميزان املدفوعات بالنس���بة لنوع
اخلدمة ،أي :نقل الركاب ،ونقل البضائع ،وأنواع النقل األخرى وهذه تشمل اخلدمات املعاونة واملساعدة
األخرى وخدمات الربيد ونقل الرسائل والطرود .وترد فيما يلي مناقشة لوسائل النقل.
 83-3النقل البحري ويش���مل مجيع خدمات نقل البضائع والركاب الذي يتم عن طريق السفن
البحرية ،ولكنه ال يش���مل النقل باألنابيب حتت س���طح البحر (الذي يدخل يف النقل باألنابيب) وال أجور
الرحالت السياحية البحرية (وهذه تدخل يف السفر).
 84-3النقل اجلوي ويشمل مجيع خدمات النقل اجلوي للبضائع والركاب اليت تتم بالطائرات.
 85-3أما وسائل النقل األخرى فهي تفريعات لبند واحد من وسائل النقل يف اإلصدار السادس
من دليل ميزان املدفوعات ،وهو “وسائل النقل األخرى”.
 86-3النقل الفضائي ويشمل إطالق السواتل الذي تقوم به املؤسسات التجارية ملالكي السواتل
(مث���ل ش���ركات االتصاالت) وس���ائر العملي���ات اليت يقوم هبا مش���غلو معدات الفضاء ،مث���ل نقل البضائع
واألشخاص يف التجارب العلمية .ويدخل يف هذا أيضًا نقل الركاب عرب الفضاء واملدفوعات اليت يقوم هبا
االقتصاد من أجل إدخال مواطنيه يف النقل بالسفن الفضائية التابعة القتصاد آخر.
 87-3النقل بالسكك احلديدية ويشمل النقل الدويل بالقطارات.
 88-3النقل الربي ويشمل نقل البضائع دوليًا بالشاحنات والنقل الدويل للركاب باحلافالت.
 89-3النق���ل على الط���رق املائية الداخلية ويش���مل النقل ال���دويل عن طريق األهن���ار والقنوات
والبحريات .ويدخل فيه الطرق املائية اليت تعترب داخلية يف بلد ما والطرق اليت يتشارك فيها بلدان أو أكثر.
 90-3ويشمل النقل باألنابيب نقل البضائع عن طريق األنابيب ،كنقل النفط واملنتجات النفطية،
واملياه والغاز .وال يشمل هذا البند خدمات توزيع املياه والغاز واملنتجات النفطية ،اليت تتم عادة من حمطات
فرعية إىل املس���تهلك( ،وهذه تدخل يف خدمات األعمال األخرى غري املصنفة يف موضع آخر) ،وال قيمة
املنتجات املنقولة (اليت تدخل يف البضائع العامة).
 91-3ويش���مل نقل الكهرباء نقل أو حتويل الطاقة الكهربائية بفولطية عالية على خطوط توزيع
مترابطة ،وما يتصل هبا من معدات ،بني نقاط التوزيع والنقاط اليت جيري فيها التحويل إىل فولطية منخفضة
لتوصيلها للمستهلكني أو لشبكات كهربية أخرى .وينتهي نقل الكهرباء حني تدخل الكهرباء مرافق التوزيع
يف شبكة الكهرباء اليت توصلها إىل املستعملني النهائيـني لالستهالك (انظر اإلطار الثالث  .)3 -والكهرباء
نفسها مستبعدة من هذا البند (فهي تدخل يف البضائع العامة) وكذلك توزيع الكهرباء ،أي توصيل الكهرباء
من املحطات الفرعية إىل املستهلك (وهذه تدخل يف خدمات األعمال األخرى غري املصنفة يف موضع آخر).
 92-3وتشمل خدمات النقل املعاونة واملساعدة األخرى مجيع خدمات النقل األخرى اليت ال ميكن
نسبتها إىل أي من عناصر خدمات النقل املذكورة أعاله.
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اإلطار الثالث 3 -
نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية
أصبحت التجارة يف الكهرباء عرب الحدود من األبعاد املهمة واملتنامية يف التجارة الدولية يف السلع والخدمات.
فليس من املجدي ،اقتصاديا ً أو عملياً ،تخزين كميات كبرية من الكهرباء ،ولذلك فإن الكهرباء يجب أن تصل إىل
الوحدات االستهالكية بأرسع ما يمكن بعد إنتاجها .إال ّ أن توليد الكهرباء قد يحدث يف محطات تكون بعيدة عن
املراكز السكانية ،مثل محطات الكهرباء الهيدرولوجية واملحطات النووية .أو قد تكون تلك املحطات مقامة يف
مناطق معيّنة لالستفادة من موارد تلك املناطق ،ألن نقل املوارد عىل مسافات طويلة قد يكون باهظ التكلفة.
وتشمل شبكة الطاقة الكهربائية محطات توليد الكهرباء ،وخطوط النقل (أو الشبكة) ومرافق التوزيع.
ومع أن الطلب عىل الكهرباء يختلف ،فإن ارتفاع التكاليف الرأسمالية ملحطات التوليد قد يدفع باتجاه رشاء
الكهرباء لتلبية الطلبات العالية بدال ً من زيادة طاقة التوليد ،فهذا يقلل من تكلفة مواجهة التغيرّ ات املؤقتة يف
الطلب .وبما أن التغيرّ ات يف الطلب لها ارتباط فيما يبدو بالجغرافيا ،فإن زيادة الطلب يمكن مواجهتها بشكل
عادي من محطات القوى البعيدة .ويعني هذا أن شبكات النقل قد تمتد فوق عدة اقتصادات عىل مسافات
شاسعة.
وتشمل شبكة النقل خطوط النقل واملحطات الفرعية .وبعد توليد الكهرباء تحول إىل فولطية عالية لتسهيل
نقلها من محطات التوليد إىل املحطات الفرعية الواقعة يف مراكز التجمع السكاني .ويف املحطات الفرعية تقلل
الفولطية من أجل التوزيع إىل الوحدات املستهلكة .وهكذا فإن عملية النقل تلعب دورا ً مهما ً يف نقل الكهرباء
من اإلنتاج إىل تجار الجملة والتجزئة ،املسؤولني عن تزويد املستهلكني بالكهرباء.
وقد يكون عدد الرشكات التي تعمل يف نقل الكهرباء محدوداً ،ويف كثري من االقتصادات يكون نقل الكهرباء
عملية احتكارية .وتتخصص هذه الرشكات عادة يف النقل وليس يف التوليد أو التوزيع.

املوسع خلدمات ميزان املدفوعات ،2010 ،واإلصدار السادس من دليل
 93-3ويرد يف التصنيف ّ
ميزان املدفوعات تفصيالت ألنواع خدمات النقل ،نوردها فيما يلي.
 94-3خدمات نقل الركاب ،وتشمل نقل األشخاص .وهي تشمل مجيع اخلدمات اليت يقدمها
الناقلون املقيمون لغري املقيمني فيما يتصل بالنقل الدويل (تصدير اخلدمات) واليت يقدمها الناقلون غري املقيمني
للمقيم�ي�ن (اس���ترياد اخلدمات) .ويدخل يف ه���ذه الفئة أيضًا خدمات نقل ال���ركاب اليت يقدمها يف داخل
االقتصاد الناقلون غري املقيمني (أي رحالت الطريان الداخلية).
 95-3وتشمل خدمات النقل أجور السفر وغريها من النفقات املتصلة بنقل الركاب ،مبا يف ذلك
أي ضرائ���ب مفروضة على خدمات نقل الركاب ،مثل ضريب���ة املبيعات أو ضريبة القيمة املضافة .وتدخل
فيها أيضًا الرس���وم اليت تدفع كجزء من تكاليف الرحالت املنظمة ،مثل رس���وم الوزن الزائد ،والسيارات،
واألغراض الش���خصية بصحبة الراكب ،واألطعمة واملش���روبات وغري ذلك من البنود املش���تراة على وسيلة
السفر .ويدخل يف تقيـيم نقل الركاب الرسوم اليت يدفعها الناقلون إىل وكاالت السفر وغريهم من مقدمي
خدمات حجز التذاكر .ويدخل فيه أيضًا اإلجيارات اليت يدفعها املقيمون إىل غري املقيمني أو العكس مقابل
استئجار السفن أو الطائرات أو احلافالت أو غري ذلك من السيارات التجارية مع أطقمها ،لفترات حمدودة
ال) ،لنقل الركاب.
(رحلة واحدة مث ً
 96-3وال تدخل يف هذا البند اخلدمات املقدمة إىل الركاب غري املقيمني من قبل الناقلني املقيمني
يف اقتصاد اإلقامة (وإمنا تدخل يف بند الس���فر) ،وأجور الرحالت البحرية (وهي تدخل يف الس���فر) ،وإجيار
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وس���ائل النق���ل اجلماعية لفترة حمدودة دون طواقم (تدخ���ل يف تأجري النقل) واإلجيارات أو العقود اليت تعترب
املوسع خلدمات ميزان املدفوعات.)2010 ،
إجيارات مالية (ليست داخلة يف التصنيف ّ
 97-3وتشمل خدمات نقل البضائع نقل األشياء .وميكن تقسيمها إىل ثالثة أنواع من خدمات
نق���ل البضائع :يرتبط اثنان منها بتوصيات اإلصدار الس���ادس من دلي���ل ميزان املدفوعات الذي يعترب تقيـيم
املصدر .أما النوع الثالث
البضائع على أس���اس تس���ليم ظهر الس���فينة عند نقطة حدود مجارك اقتصاد البلد ِّ
فيش���مل نقل البضائع دون تغيـري امللكية .ويرد فيما يلي مزيد من التفصيل حول هذه األنواع الثالثة .وقد
تكون تكاليف اخلدمة مدفوعة مباشرة أو داخلة يف السعر.
املصدر باعتبارها مدفوعة
 98-3تُدرج مجيع تكاليف نقل البضائع إىل حدود مجارك اقتصاد البلد ِّ
املصدر تسجل باعتبارها تكاليف
من قبل املص ّدر ،ومجيع تكاليف نقل البضائع بعد مجارك حدود االقتصاد ِّ
للمس���تورد .ويف املمارس���ة العملية ف���إن تقرير ما إذا كانت التكاليف تعترب ص���ادرات أو واردات خلدمات
البضائع يتوقف على إقامة ناقل البضاعة.
 99-3ويشمل النوع األول من خدمات نقل البضائع النقل الدويل لصادرات وواردات االقتصاد
ال���ذي جيم���ع اإلحصاءات من البضائع .ويدخل فيها خدمات النقل اليت يقدمها الناقلون املقيمون اليت تقدم
إىل ما بعد حدود اجلمارك باعتبارها صادرات للبلد الذي جيمع البيانات (صادرات خدمات نقل البضائع)
واخلدمات اليت يقدمها الناقلون غري املقيمني اليت تقدم بعد حدود مجارك االقتصاد املصدر باعتبارها واردات
للبلد الذي يقوم جبمع البيانات (واردات خدمات نقل البضائع).
 100-3والنوع الثاين من خدمات نقل البضائع هو الذي يقدمه الناقلون املقيمون يف االقتصاد الذي
جيمع البيانات داخل احلدود اجلمركية لالقتصاد املص ّدر ،لواردات االقتصاد الذي جيمع البيانات (صادرات
خدم���ات نقل البضائع) واليت يقدمها الناقلون غ�ي�ر املقيمني يف االقتصاد الذي جيمع البيانات داخل احلدود
اجلمركية لالقتصاد املص ّدر ،لصادرات االقتصاد الذي جيمع البيانات (واردات خدمات نقل البضائع).
 101-3ويش���مل النوع الثالث خدمات نقل البضائع اليت تشمل البضائع اليت ال حيدث فيها تغيـري
للملكية .وتتضمن هذه ما يلي:
•جتارة املرور العابر (الترانزيت) خالل االقتصاد
•نقل البضائع بني اقتصادات ثالثة (جتارة بينية)
•النقل الساحلي أو أنواع نقل البضائع األخرى بني نقاط خمتلفة يف نفس االقتصاد
•خدم���ات نقل البضائع اليت يقدمها الناقلون غري املقيمني إىل كيانات موجودة خارج األقاليم
اليت تقيم فيها تلك الكيانات أو من تلك الكيانات (مثل الوكاالت احلكومية)
•البضائع املرسلة برسم التخزين أو التجهيز ،واألغراض الشخصية للمهاجرين.
 102-3وإذا كانت الترتيبات الفعلية لدفع تكاليف نقل البضائع ختتلف عن األسعار (فوب) ،فإن
األمر حيتاج إىل إعادة حتديد النمط .وقد يعين إعادة حتديد منط خدمات نقل البضائع أن املعاملة اليت تتم بني
اثنني من املقيمني تُعامل كمعاملة بني مقيم وغري مقيم ،والعكس بالعكس ،كما يتضح يف اإلطار الثالث .4 -
وقد خيتلف توقيت تقدمي خدمات نقل البضائع عن توقيت تغيـري امللكية لتلك البضائع ،كما حيدث بالنسبة
للبضائع املرسلة إىل اخلارج برسم االستيداع مث حيدث البيع يف فترة حماسبة خمتلفة عن الفترة اليت عربت فيها
للمصدر.
البضاعة احلدود اجلمركية لالقتصاد
ِّ
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اإلطار الثالث 4 -
مثال ملعاملة خدمات نقل البضائع وإعادة تحديد نمط تقديم الخدمات
لنفرتض أن تكلفة إحدى املعدات هي  10 000يف املصنع الذي ينتجها يف االقتصاد ألف .وتتكلف  200للنقل
إىل الحدود الجمركية لالقتصاد ألف ،وتتكلف  300لنقلها من الحدود الجمركية لالقتصاد ألف إىل الحدود
الجمركية لالقتصاد باء ،حيث فرضت عليها رسوم جمركية قدرها  ،50ثم تتكلف  100لتسليمها من الحدود
الجمركية لالقتصاد باء إىل املستعمل( .وللتبسيط ،لم تحسب تكلفة التأمني أثناء النقل يف هذا املثال)
ووفقا ً لجميع االتفاقات التعاقدية بني األطراف ،فإن تكلفة هذه القطعة هي ( 10 200فوب) و10 500
(سيف) .إال ّ أن كيفية تسجيل الخدمات تتوقف عىل ترتيبات دفع تكاليف النقل وعىل إقامة مقدم خدمة النقل.
ومن الرتتيبات املمكنة ما ييل:
املثال 1
يتعاقد الطرفان عىل أساس السعر (فوب) (أي أن الفاتورة تكون بمبلغ 10 200؛ ويتحمل املصدّر مسؤولية
التكاليف لغاية الحدود الجمركية لالقتصاد ألف ويتحمل املستورد التكاليف التي تحدث بعد ذلك) .ويف هذه
الحالة ال يحتاج األمر إىل إعادة تحديد للنمط ،ألن جميع تكاليف النقل مبينة حسب الجهة الفعلية القائمة بالنقل
والطرف الذي يقوم بدفع الفاتورة فعلياً.
املثال 2
يتفق األطراف عىل السعر عىل أساس تسليم املصنع (أي أن سعر الفاتورة هو 10 000؛ ويتحمل املشرتي تكلفة
النقل من مقر البائع).
•ويقوم بالنقل من املصنع إىل الحدود الجمركية لالقتصاد ألف مقيم يف االقتصاد ألف :يعاد توجيه
املبلغ  200الذي هو عبارة عن خدمة مقدمة من مقيم يف االقتصاد ألف ومدفوعة من مقيم يف
االقتصاد باء ،باعتبارها معاملة بني مقيم ومقيم يف داخل االقتصاد ألف ،ألن جميع التكاليف حتى
حدود اقتصاد التصدير تعترب مدفوعة من الطرف املصدِّر وداخلة يف سعر البضاعة.
•إذا كان أجر الشحن من املصنع إىل الحدود الجمركية لالقتصاد ألف مدفوعا ً من مقيم يف االقتصاد
باء :فينبغي تحويل مبلغ  200الذي هو يف الواقع معاملة لخدمة محلية داخل االقتصاد باء ،ليسجل
باعتباره خدمة مقدمة من االقتصاد باء إىل االقتصاد ألف ،ألن جميع التكاليف حتى حدود بلد
التصدير تعامل باعتبارها مدفوعة من املصدِّر.
املثال 3
يتفق األطراف عىل السعر (سيف) (أي أن سعر الفاتورة هو  .)10 500ويف هذه الحالة يعاد تحويل مبلغ
 300الذي هو أجر الشحن من الحدود الجمركية لالقتصاد ألف إىل الحدود الجمركية لالقتصاد باء ألن العقد
ينص عىل أن يتحمله املصدر ،ولكنه ُيعامل باعتباره مدفوعا ً من املستورد يف إحصاءات ميزان املدفوعات (أي
عىل أساس التقييم بالسعر فوب) .ونتيجة لذلك ،إذا ما كان مقدم الخدمة مقيما ً يف االقتصاد ألف فتعامل
املعاملة املحلية داخل االقتصاد ألف باعتبارها معاملة مليزان املدفوعات .أما إذا كان مقدم خدمة الشحن مقيما ً
يف االقتصاد باء ،فتعامل هذه املعاملة الدولية باعتبارها معاملة محلية يف داخل االقتصاد باء.
ومن الناحية العملية ليس من املمكن دراسة كل عقد ،ومن هنا ال بد من وضع أُطر عامة لرتتيبات تكلفة الشحن.
وحني ُتستعمل رشوط يف العقد تختلف عن األسعار فوب ،فقد يحتاج األمر إىل تعديل ترتيبات الدفع الخاصة
بالشحن لتتفق مع مبادئ التقييم عىل أساس السعر فوب.

وتدخل يف خدمات الشحن تكاليف التأجري ،وعقود تأجري أو تشغيل السفن والطائرات وسيارات نقل البضائع
وغريها من املركبات التجارية مع طواقمها من أجل نقل البضائع .وتدخل يف هذه أيضا ً خدمات الجر وغريها املتعلقة
بنقل أرصفة النفط ،والرافعات العائمة ،والكراكات .و ُتستبعد من خدمات النقل التأجريات املالية ملعدات النقل.
إعادة التوجيه
يف جميع الحاالت التي ُيعاد فيها توجيه املعامالت التي تبدو محلية لتسجل باعتبارها معامالت دولية،
أو العكس ،يجب تسجيل التجارة يف البضائع عىل أساس ثابت ،بحيث تكون املدفوعات املالية من االقتصاد باء
إىل االقتصاد ألف مساوية ملجموع واردات السلع والخدمات ،سواء قبل تعديالت إعادة التوجيه أو بعدها( .وعند

ريغو نيميقملا نيب تامدخلا تالماعم

اإلطار الثالث ( 4 -تابع)
تسجيل السلع باألسعار فوب ،فإن تعديالت أسعار الشحن يجعلها متفقة مع البضائع .أما إذا كانت السلع
مسجلة بقيمة املعامالت ،فيجب إجراء تعديالت مناظرة عىل قيمة البضاعة).
ويف إعادة توجيه تسجيل املعامالت تسجل املعاملة بأنها تحدث يف قنوات مختلفة عن القنوات البادية .فعىل سبيل
املثال ،يمكن فهم معاملة مبارشة بني الوحدة ألف والوحدة جيم بشكل أفضل باعتبارها معاملة أوال ً بني الوحدة
ألف والوحدة باء ثم بني الوحدة باء والوحدة جيم .ويحدث هذا يف الغالب حني ال تظهر وحدة ما هي جزء يف
معاملة ،يف سجالت املحاسبة الفعلية بسبب الرتتيبات اإلدارية.

 103-3ومن حيث املبدأ ينبغي تسجيل خدمات نقل البضائع يف الفترة اليت تقدم فيها اخلدمة ،وإن
كانت تُنسب يف الواقع إىل املستورد يف الفترة اليت يتم فيها الشراء .أما من الناحية العملية فإن الطبيعة التجميعية
لتس���جيل خدمات النق���ل ونقص املعلومات حول كل حترك من حتركات البضاع���ة يعين أنه قد ال يكون من
املمكن تعديل التوقيت ليأخذ هذه التحركات يف االعتبار ،أو قد ال يكون مناس���بًا كما هو احلال مث ًال حني
يدفع املستورد تكاليف اخلدمة يف الفترة اليت تقدم فيها اخلدمة.
 104-3وتش���مل خدمات النقل املس���اعدة واملعاونة األخرى اخلدمات املعاونة واملس���اعدة للنقل
ولكنها غري مقدمة بشكل مباشر حلركة البضائع واألشخاص .واخلدمات غري املشمولة فيما سبق اليت تتصل
بواسطة نقل وحيدة تُسجل حتت فئة أخرى حتت وسيلة النقل املناسبة (بالبحر أو باجلو أو بالسكك احلديدية
أو على الطرق أو بالنقل املائي الداخلي).
 105-3وتدخل يف هذه الفئة ،على س���بيل املثال ،خدمات مناولة البضائع (مثل الش���حن والتفريغ
للحاوي���ات) اليت تقدم عنه���ا فواتري منفصلة عن خدمات النقل؛ والتخزين واالس���تيداع؛ والتغليف وإعادة
التغليف؛ واجلر غري املش���مول يف خدمات نقل البضائع ،واإلرش���اد ،واملس���اعدة املالحية للناقلني ،ومراقبة
احلرك���ة اجلوي���ة ،وتنظيف معدات النقل اليت تتم يف املطارات واملوانئ ،وعمليات اإلنقاذ ،وما يتصل بذلك
من رسوم الوكالء (مبا فيها تسليم البضائع وخدمات السمسرة) .أما اخلدمات اليت تتصل بأكثر من وسيلة
نقل وال تُعزى لوسيلة نقل واحدة فتسجل حتت خدمات النقل املعاونة واملساعدة األخرى.
 106-3وهن���اك بنود مس���تبعدة من خدم���ات النقل مثل :التأمني على النق���ل (يدخل يف خدمات
التأمني)؛ والبضائع املشتراة يف املوانئ من قبل ناقلني غري مقيمني (السلع وليس اخلدمات) ،وإصالح وصيانة
معدات النقل (تدخل يف خدمات الصيانة واإلصالح غري املصنفة يف موضع آخر) ،وإصالح مرافق السكك
احلديدية واملوانئ ومرافق املطارات (تدخل يف التش���يـيد) ،وإجيار وس���ائل النقل من غري طواقم (تدخل يف
خدمات تأجري النقل) .وتناقش الفقرة  20-3املواضيع املتصلة ببيان إقامة مالكي ومشغلي معدات النقل،
مبا يف ذلك السفن والطائرات.

تقييم خدمات نقل البضائع عىل أساس املعاملة
 107-3حيتاج عدد من املستعملني ،خاصة ألغراض املعلومات املطلوبة يف إطار االتفاق العام بشأن
التج���ارة يف اخلدمات ،إىل معلومات عن قيم���ة خدمات نقل البضائع اليت يقدمها املقيمون إىل غري املقيمني
والعكس بالعكس ،كتكملة لبياناهتم اخلاصة بنقل البضائع اليت جيري جتميعها وفقًا ملبادئ التقيـيم باألسعار
(فوب) أو األسعار (سيف) .وهذه املعلومات مفيدة ألهنا متثل املعامالت السوقية الفعلية عند حدوثها ،دون
إجراء تصحيح أو تعديل أو تقدير عليها.
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 108-3ويف هذه احلالة ال تسجل خدمات النقل إالّ حني حتدث كمعاملة فعلية يف خدمات النقل
بني مقيم وغري مقيم .ويتوقف تسجيل خدمة النقل منفصلة على شروط التسليم املح ّددة يف العقد بشأن بيع
أو شراء البضائع واليت تطبق يف معاملة السوق.
مصدرة ،تستبعد
 109-3وعندما يربم عقد النقل بني اثنني من املقيمني خلدمات نقل تتم يف سلعة َّ
خدمة النقل يف طريقة القياس هذه ،ولكن عند تطبيق مبادئ ميزان املدفوعات يسجل جزء من هذه املعاملة.
وحيدث هذا ،على سبيل املثال ،إذا كانت شروط التسليم املح ّددة يف العقد لشراء أو بيع السلع هي التسليم
املصدر على تقدمي خدمة النقل .وتنطبق
املصدر مع مقيم يف االقتصاد ِّ
يف املوقع (مدفوعة النقل) وحني يتعاقد ِّ
طريقة القياس القائمة على أساس املعامالت يف احلالتني التاليتني:
•حينما يربم عقد تقدمي خدمات نقل بني مقيم وغري مقيم وحيدد ش���رط التس���ليم أنه تس���ليم
املصنع ،ويف هذه احلالة تسجل خدمة النقل بأكملها ،مبا يف ذلك جزء خدمة النقل املقدم قبل
حدود اقتصاد التصدير.
•حني حتدث خدمات للنقل بني مقيمني وغري مقيمني تتصل بالتجارة البينية واملالحة الساحلية.
 110-3وبشكل عام فإن معلومات تلك املعامالت تقوم جبمعها كثري من الشركات الوطنية (أي
قبل التعديل املطلوب لتطبيق التقيـيم على األساس (فوب)) ،مث تعدل لتتوافق مع مبادئ ميزان املدفوعات.
ويشجع جامعو اإلحصاءات على إتاحة هذه املعلومات للعموم ،نظرًا ألمهيتها التحليلية ،رغم أن هذا الدليل
ال يتضمن توصيات يف هذا الصدد.

خدمات الربيد ونقل الرسائل والطرود
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8تقديم الخدمات الربقية مشمول
يف خدم�ات االتص�االت ،وم�ع
ذلك ف�إن بيع الخدم�ات الربقية
يف مكات�ب الربي�د تدخ�ل ضمن
الخدمات الربيدية.

 111-3تشمل خدمات الربيد والطرود تسلم الرسائل والصحف واملجالت والكتيبات وغري ذلك
من املواد املطبوعة ،والطرود واملغلفات ،ونقلها وتوصيلها .وتشمل أيضًا اخلدمات يف داخل مكاتب الربيد
مثل بيع الطوابع وخدمات حفظ الرسائل وخدمات الربق  8وتأجري صناديق الربيد.
 112-3وتقوم بتقدمي اخلدمات الربيدية يف الغالب ،ولكن ليس على سبيل احلصر ،اإلدارات الوطنية
للربيد .وتُس���تثىن من تلك اخلدمات اخلدمات املالية اليت تقدمها كيانات إدارات الربيد ،مثل حتويل األموال
واحلسابات املصرفية وحسابات التوفري (فتسجل حتت اخلدمات املالية) ،وخدمات حتضري الربيد (تسجل حتت
خدم���ات األعم���ال األخرى غري املصنفة يف موضع آخر) واخلدمات املتصلة بنظم االتصال الربيدي (تدخل
يف خدمات االتصاالت) .وختضع اخلدمات الربيدية التفاقات دولية ،وينبغي تسجيل مفردات اخلدمات بني
مش���غلي اخلدمات يف اقتصادات خمتلفة ،بش���كل إمجايل .وتدخل اخلدمات الربيدية املقدمة من مقيمني إىل
غري مقيمني أثناء زيارات غري املقيمني يف االقتصاد الذي جيمع البيانات (أو من غري املقيمني إىل مقيمني أثناء
الزيارات يف اخلارج) حتت بند السفر.

 113-3وخدمات توصيل الرسائل والطرود تشمل مجيع أنواع خدمات السعاة ،مثل اخلدمات املوقوتة
والس����ريعة والتوصيل من الباب إىل الباب .ويستثىن من ذلك الربيد الذي حتمله شركات النقل اجلوي (يُسجل
حتت بند النقل ،النقل اجلوي ،نقل البضائع) وختزين البضائع (يسجل حتت النقل ،اخلدمات املعاونة واملساعدة
األخرى) وحتضري الربيد (يسجل حتت خدمات األعمال األخرى غري املصنفة يف موضع آخر).

 114-3وتطبق يف تسجيل اخلدمات الربيدية وخدمات السعاة يف صادرات وواردات البضائع نفس
املبادئ اليت تطبق على خدمات نقل البضائع األخرى ،كما متت مناقشته يف الفقرة  .98-3وهذه املعاملة
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مترتبة على التقيـيم بأس���عار فوب للسلع املعنية حس���ب اإلصدار السادس من دليل ميزان املدفوعات ونظم
احلسابات القومية .2008

 - 4السفر

املوس����ع خلدمات مي����زان املدفوعات ،2010 ،عن معظم
 115-3خيتلف هذا العنصر يف التصنيف ّ
املوسع،
اخلدمات املتجر هبا دوليًا من حيث أهنا تقوم على أساس املعاملة .وعلى عكس معظم اخلدمات يف التصنيف ّ
فإن السفر ليس مرتبطًا بالناتج ،وإمنا يشمل جمموعة من السلع واخلدمات اليت يستهلكها غري املقيمني يف البلد
عرف السفر بأنه يشمل السلع واخلدمات لالستعمال اخلاص أو لإلهداء ،املشتراة من اقتصاد
الذي يزورونه .ويُ ّ
ما من قِبل غري مقيمني أثناء زياراهتم لذلك االقتصاد .وهي تشمل اإلقامة ألي مدة ،بشرط عدم تغيـري اإلقامة.
 116-3ويش���مل السفر الس���لع واخلدمات اليت يقتنيها األش���خاص الذين يقومون بالدراسة أو الرعاية
الصحية أثناء وجودهم خارج إقليم إقامتهم .ويشمل أيضًا شراء السلع واخلدمات الذي يقوم به العمال املومسيون
والعاملون عرب احلدود وغريهم من العمال الذين يعملون لفترات قصرية يف االقتصاد الذي يعملون به .9
 117-3وقد يقوم بشراء السلع واخلدمات األشخاص املعنيون أو طرف آخر نيابة عنهم ،فعلى سبيل
املثال ،قد تكون تكاليف السفر لقضاء األعمال مدفوعة من صاحب العمل أو أنه يسددها فيما بعد ،كما أن
نفقات التعليم واملعيشة للطالب قد تكون مدفوعة من احلكومة والنفقات الصحية قد تكون مدفوعة أو مس ّددة
من احلكومة أو من شركة التأمني .وتدخل يف هذه الفئة أيضًا السلع واخلدمات اليت يقدمها املنتج جمانًا ،مثل
نفقات التعليم واإلقامة اليت تدفعها اجلامعات.
 118-3وأكثر الس���لع واخلدمات اليت تدخل حتت بند الس���فر شيوعًا هي نفقات اإلقامة والطعام
يورد السلع
والشراب والنقل ،اليت يتم شراؤها يف داخل اقتصاد الزيارة (وتستهلك كلها يف االقتصاد الذي ّ
واخلدمات) .كما يدخل فيه أيضًا اهلدايا واألشياء التذكارية وغريها مما يشترى لالستعمال الشخصي واليت
قد تؤخذ إىل خارج اقتصاد الزيارة.
وبناء على املبدأ التراكمي ،فإن السلع واخلدمات اليت يتم شراؤها أثناء الزيارة ،ولكن يتم
ً 119-3
دفع مثنها من قبل أو من بعد ،تدخل أيضًا يف الس���فر .ويتم ش���راء الس���لع واخلدمات إما بدفع تكاليفها من
قبل الش���خص املس���افر ،أو أهنا تُدفع نيابة عنه ،أو أهنا تقدم دون مقابل (مثل خدمات اإلقامة والطعام اليت
تقدم باملجان :ويف هذه احلالة يوجد نقل ُمناظر) أو تُنتج للحساب اخلاص (مثل ملكية العقارات يف بعض
احلاالت واإلقامة يف األماكن اململوكة بتقاسم الوقت).
 120-3وتدخل يف الس���فر الس���لع واخلدمات اليت تُش���ترى لالس���تهالك اخلاص أو لإلهداء ،اليت
يشتريها أو يقدمها غري املقيمني أثناء قيامهم بالسفر ،واليت تُصنف يف غري هذه احلاالت حتت بنود أخرى،
مثل اخلدمات الربيدية وخدمات االتصاالت والنقل .ويدخل فيها النقل يف داخل اقتصاد معيّن أثناء الزيارة
إذا كانت خدمات النقل هذه يقوم هبا ناقلون مقيمون يف ذلك االقتصاد؛ ولكن ال يدخل فيها النقل الدويل
لألش���خاص ،ألن هذا يدخل يف خدمات الركاب حتت بند خدمات النقل .ويس���تثىن من ذلك أيضًا السلع
املشتراة بغرض إعادة البيع يف بلد الزائر أو يف اقتصاد ثالث.
 121-3ويُستبعد من هذا البند شراء األشياء الثمينة (مثل املجوهرات والقطع الفنية الغالية الثمن)،
والس���لع االس���تهالكية املعمرة (مثل السيارات والس���لع اإللكترونية) وغريها من املش���تريات االستهالكية
لالستعمال اخلاص اليت تزيد عن العتبات املسموح هبا مجركيًا ،فهذه السلع تدخل يف البضائع العامة.
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9ال تعتبر هذه املشتريات نفقات
س�ياحية ،وم�ن ثم ف�إن بيانها
بش�كل منفص�ل يتي�ح تواف�ق
بيان�ات الس�فر املس�جلة م�ع
إحصاءات السياحة.
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دليل إحصاءات اخلدمات الدولية يف التجارة2010 ،

 122-3ويُستبعد من السفر ما يشتريه الدبلوماسيون وأعضاء السلك القنصلي واألفراد العسكريون
وغريهم وأفراد أس���رهم من س���لع وخدمات يف اإلقليم الذي يعملون به (وهذه تدخل يف السلع واخلدمات
احلكومية غري املصنفة يف موضع آخر).
 123-3ويش���مل السفر ألغراض العمل شراء السلع واخلدمات لالستعمال اخلاص أو لإلهداء ،من
قبل األشخاص الذين يكون غرضهم الرئيسي من السفر هو القيام بأعمال (مبا يف ذلك السلع واخلدمات اليت
يسدد أمثاهنا أصحاب العمل) .وال يشمل هذا البند املبيعات واملشتريات اليت يقومون هبا نيابة عن املؤسسات
اليت ميثلوهنا .ومن أمثلة األشخاص الذين يسافرون ألغراض األعمال أفراد طواقم النقل الذين يتوقفون أو يبيتون
يف طريق السفر؛ وموظفو املنظمات الدولية املوفدون يف مهام رمسية؛ واملوظفون الذين يسافرون إىل اقتصادات
ليسوا مقيمني هبا نيابة عن املؤسسات اليت يعملون هبا؛ واألشخاص الذين يعملون حلساهبم اخلاص املسافرون
ألغراض العمل؛ والعمال العابرون للحدود واملومسيون وغريهم من العمال لفترات قصرية الذين هم ليسوا من
مواطين االقتصاد الذي يعملون فيه بينما أصحاب العمل هم من املقيمني يف ذلك االقتصاد.
 124-3وقد تتضمن أنش���طة األعمال اليت تتم أثناء الس���فر أعماالً إنتاجية أو أعمال إنش���اءات،
أو محالت تروجيية للمبيعات ،أو استشراف السوق أو مفاوضات جتارية أو بعثات أو مؤمترات أو اجتماعات
أخرى أو أنشطة أعمال أخرى يتم القيام هبا نيابة عن مؤسسة مقيمة يف اقتصاد آخر.

املوسع خلدمات ميزان املدفوعات 2010 ،عنصرًا فرعيًا هو شراء السلع
 125-3ويفرد التصنيف ّ
واخلدم���ات ال���ذي يقوم به العمال العابرون للحدود واملومسي���ون وغريهم من العمال الذين يعملون لفترات
قصرية ،يدخل يف إطاره ش���راء الس���لع واخلدمات لالس���تعمال اخلاص أو لإلهداء من قبل العمال العابرين
للحدود واملومسيـني وغريهم من العمال الذين هم ليس���وا مقيمني يف االقتصاد الذي يعملون به والذي يقيم
فيه رب العمل .وتدخل مجيع أنواع الس���فر األخرى لألعمال يف العنصر الفرعي الس���فر ألغراض األعمال
املوسع خلدمات ميزان املدفوعات .2010 ،وتعريف هذه البنود بشكل منفصل يـيسر
األخرى يف التصنيف ّ
التوفيق مع إحصاءات السياحة (انظر الفقرة  131-3واإلطار الثالث .)5 -
 126-3ويشمل السفر ألغراض شخصية السلع واخلدمات اليت يشتريها األشخاص الذين يذهبون
إىل اخلارج ألغراض غري أغراض العمل ،مثل قضاء العطالت أو االشتراك يف أنشطة ترفيهية وثقافية أو زيارة
أصدقاء أو أقارب ،أو للحج ،أو ألغراض تعليمية أو متصلة بالصحة .ويوصي هذا الدليل بتفصيل الس���فر
ألغراض شخصية إىل ثالثة عناصر فرعية على أساس الغرض األساسي للسفر ألغراض شخصية:
•السفر ألغراض صحية ،ويشمل اإلنفاق على اخلدمات الطبية وسائر اخلدمات الصحية ،واإلقامة
والنقل املحلي ،مما يتحمله األشخاص املسافرون ألغراض العالج
•السفر ألغراض تعليمية ،ويشمل اإلنفاق على الدراسة والطعام واإلقامة والنقل املحلي واخلدمات
الصحية مما يتحمله الطالب غري املقيمني
•السفر ألغراض أخرى ،ويشمل اإلنفاق الذي يقوم به املسافرون لغري أغراض العالج أو التعليم
بشكل رئيسي .وهذه الفئة هي يف العادة أكرب عناصر السفر ،ألهنا تشمل مجيع األشخاص الذين
يسافرون إىل اخلارج لقضاء العطالت أو ألغراض ترفيهية أو ثقافية أو زيارة األصدقاء واألقارب،
واملسافرين للحج
وتناقـ���ش الفقرت���ان  11-3و 12-3إقامــ���ة املرض���ى والط�ل�اب الدوليـني .وتناق���ش الفقرتان 264-3
و 265-3اخلدمات الصحية والتعليمية غري الداخلة يف السفر.
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اإلطار الثالث 5 -
العالقة بني السفر والسياحة
تعريف السفر يف هذا الدليل هو نفس التعريف الوارد للسفر يف اإلصدار السادس من دليل ميزان املدفوعات.
ويتصل أيضا ً هذا التعريف بتعريف السياحة املستخدم يف التوصيات الدولية إلحصاءات السياحة( 2008 ،وكذلك
املوسع لخدمات ميزان
يف الحساب الفرعي للسياحة :إطار منهجي موىص به .)2008 ،ومع ذلك فإن التصنيف
ّ
املدفوعات 2010 ،يقرتح تفصيالً بديالً للسفر حسب املنتج ،يوفر ربطا ً أكرب بالتوصيات الدولية إلحصاءات
السياحة 2008 ،وبالحساب الفرعي للسياحة ،ألنه يوجد عدد من االختالفات من حيث التغطية بني تعاريف
ميزان املدفوعات والتوصيات الدولية إلحصاءات السياحة.
وتستعمل التوصيات الدولية إلحصاءات السياحة مفهوم “البيئة املعتادة” كمعيار إضايف إىل جانب “اإلقامة”.
والغرض من هذا املفهوم هو استبعاد األشخاص الذين يسافرون بشكل منتظم بني مكان إقامتهم املعتاد ومقر
عملهم من إحصاءات السياحة (عىل سبيل املثال ،العمال الذين يعملون عرب الحدود واملوسميون) ،وكذلك الذين
يسافرون للدراسة (الطالب الذين يدرسون بالخارج ملدة سنة أو أكثر) ،أو الذين يزورون أماكن أخرى كجزء
من حياتهم العادية ،وإن كانت هذه األماكن يف إقليم اقتصادي مختلف .وهناك بعض االختالفات األخرى يف
تغطية النفقات بني اإلنفاق عىل السفر واإلنفاق السياحي .وأهم هذه االختالفات هي:
•السفر يشمل قيمة املنتجات (مثل اإلقامة) التي تقدم مجاناً .وهو يشمل حيازة السلع والخدمات من
قبل العاملني عرب الحدود والعمال املوسميني وغريهم من العاملني لفرتات قصرية (أي األشخاص
الذين هم يف عالقة عمل مع أرباب العمل يف وحدة مقيمة يف بلد الزيارة) .ويشمل السفر أيضا ً
مشرتيات الطالب واملرىض الذين يسافرون للعالج (وكذلك مرافقيهم) خارج بلد إقامتهم ملدة سنة
أو أكثر .وحسب تعريف السياحة ،فإنه يستبعد البنود التالية:
•يستبعد السفر رشاء األصناف الثمينة واألصناف االستهالكية املعمرة التي تزيد عن عتبة جمركية
معيّنة (وتشتمل السياحة عىل جميع هذه املشرتيات بغض النظر عن العتبة) ويستبعد السفر أيضا ً
املوسع لخدمات ميزان املدفوعات2010 ،
نفقات النقل الدويل للركاب (وهي مدرجة يف التصنيف
ّ
تحت بند نقل الركاب) وهذه تدخل يف السياحة باستثناء حالة العمال العابرين للحدود واملوسميني
وغريهم من العاملني لفرتات قصرية.
ً
ً
وإلبراز الصلة بني إحصاءات ميزان املدفوعات وإحصاءات السياحة ،يتضمن هذا الدليل بندا إضافيا هو الخدمات
املتصلة بالسياحة يف السفر ونقل الركاب (انظر الفقرة  .)131-3ويرد يف الفصل الخامس أيضا ً مزيد من
اإلرشادات بشأن االختالفات بني اإلطار املفاهيمي لهذا الدليل والتوصيات املتعلقة بإحصاءات السياحة.

 127-3ويوصى أيضًا بعرض بديل للس���فر ،حس���ب املنتج (انظر املرف���ق األول) ،وفق الفئات التالية:
السلع ،وخدمات النقل الداخلي ،وخدمات اإلقامة ،وخدمات املأكل ،واخلدمات األخرى .ويُقترح أيضًا مزيد
من التفصيل للسفر ،اخلدمات األخرى ،إىل خدمات صحية وخدمات تعليمية .ومن شأن هذا العرض البديل أن
يساعد يف إجراء حتليل أكثر مناسبة ألغراض االتفاق العام للتجارة يف اخلدمات (انظر الفصل اخلامس) ويف إجياد
روابط أوثق مع إحصاءات السياحة وجداول العرض واالستعمال (انظر اإلطار الثالث  .)5 -ومن شأن التعريف
املنفصل لإلنفاق على النقل املحلي وخدمات اإلقامة وخدمات الطعام أن يـيسر حتليل اإلنفاق على السفر .وإذا
استخدم العرض البديل على أساس املنتج فينبغي أن حيرص جامعو البيانات على عدم وجود التباس بني اخلدمات
الصحية واخلدمات التعليمية يف سياق العرض حسب املنتج وبني اإلنفاق املتصل بالصحة واإلنفاق املتصل بالتعليم
يف سياق السفر ألغراض شخصية (العرض حسب الغرض من السفر).
 128-3وقد تكون الس���لع واخلدمات الداخلة يف عنصر السفر مقدمة من خالل وكيل سفريات،
أو مش���غل رح�ل�ات ،أو وكالة لتبادل اإلقامة بني املش���اركني يف اإلقامة بتقاس���م الوق���ت ،أو غريهم .ويف
بع���ض ه���ذه احلاالت قد يقوم الوكيل بدفع مبلغ ملقدم خدمات الس���فر يكون عبارة عن خصم من اهلامش
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أو العمولة .فإذا كان الوكيل مقيمًا يف نفس البلد الذي يقيم فيه العميل ،فإن اهلامش أو العمولة هو عبارة
عن معاملة بني مقيم ومقيم .أما املبلغ الصايف املدفوع ملقدمي اخلدمات املقيمني يف اقتصادات أخرى (بعد
خصم اهلامش أو العمولة الذي يتلقاه الوكيل) فيدخل يف بند السفر .ويف احلاالت األخرى قد يدفع مقدم
اخلدم���ة غ�ي�ر املقيم العمولة للوكيل املقيم ويكون املبلغ اإلمج���ايل مدفوعًا من العميل إىل غري مقيمني ،ومن
مث يدخل يف بند الس���فر .وتدخل أجور الرحالت البحرية اليت يقدمها مش���غلون مقيمون يف اقتصادات غري
اقتصادات الركاب يف بند السفر (وليس يف بند نقل الركاب).

 129-3وكان ش���راء البي���وت لقضاء العطالت دائمًا من البدائل املتاحة الس���تعمال أنواع أخرى
بديلة من اإلقامة لفترات قصرية من غري املقيمني ،ولكن ظهرت أنواع أخرى من احليازة واإلجارة مبساكن
العطالت مؤخرًا.
1 10ملزي�د م�ن التوضي�ح بش�أن
تعاريف خدمات اإلقامة بتقاسم
الوقت ،انظر اإلصدار الس�ادس
م�ن دلي�ل مي�زان املدفوع�ات،
الفق�رة  100-10والج�دول
.3-10

1 11تميز اإلصدار السادس من دليل
مي�زان املدفوع�ات بين نظ�ام
العضوية مع الحق القابل للنقل
يف اس�تعمال الوح�دة ونظ�ام
العضوية مع ع�دم الحق يف نقل
االس�تعمال .إال ّ أن ه�ذا التمييز
ليس مهما ً يف إحصاءات التجارة
الدولية للخدم�ات ألن التدفقات
الدولية ال تختلف يف الحالتني.

1 12انظ�ر املرفق الخام�س ملزيد من
املعلومات.

 130-3ويشمل تعبري “تقاسم الوقت”  10طائفة واسعة من تلك الترتيبات .ويتم تسجيل تدفقات
خدمات اإلقامة املؤقتة على أساس ما يلي:
•حي���ازة ملكية عقارية ،أي ملكية األرض واملباين .وينبغي احتس���اب خدمات اإلقامة املقدمة
للمالك على أساس أسعار السوق.
•املدفوعات املقدمة مقابل حق االنتفاع بالعقار مبوجب نظام عضوية .وهذه املدفوعات تعادل
املدفوع���ات املقدمة نظري خدم���ات اإلقامة .وبعد التملك األصلي للوحدة ،تكون املدفوعات
املسبقة قد انتهت ،وتُسجل نفقات اإلقامة املحتسبة يف بند السفر .11

الخدمات املتصلة بالسياحة يف السفر ونقل الركاب
املوس����ع خلدمات ميزان املدفوعات 2010 ،يرتبط بندا الس����فر ونقل الركاب
 131-3يف التصنيف ّ
معرف يف التوصيات الدولية إلحصاءات الس����ياحة .2008 ،إالّ أنه توجد عدد
باإلنفاق الس����ياحي ،كما هو ّ
من االختالفات من حيث التغطية بني اإلطارين (انظر اإلطار الثالث  .)5 -ولتوضيح الرابطة بني السفر ونقل
الركاب وبني إحصاءات السياحة ،يقترح هذا الدليل بندًا إضافيًا هو اخلدمات املتصلة بالسياحة يف السفر ونقل
الركاب ،كتقدير للس����ياحة باعتبارها خدمة ُمتاجر هبا دوليًا .ويش����مل هذا البند التكميلي اإلنفاق على السفر
والنقل الدويل للزائرين  -س����واء منهم من يقضون ليايل يف الس����فر (السياح) ومن يقومون بزيارة يف نفس اليوم
(التنـزه)  -ومن مث يستبعد شراء السلع واخلدمات من قبل العمال العابرين للحدود واملومسيـني وغريهم من العمال
العامل��ي�ن لفت����رات قصرية (أي الذين تربطهم عالقة عامل/صاحب عم����ل يف وحدة مقيمة يف اقتصاد املقصد)،
وكذلك نقل الركاب الذي يدفعه العاملون العابرون للحدود والعاملون املومسيون والعاملون لفترات قصرية .12

 - 5التشييد

 132-3تشمل خدمات التشيـيد أعمال إنشاء أو إدارة أو جتديد أو إصالح أو توسيع األصول الثابتة
اليت يف شكل مبان ،أو إدخال حتسينات على األراضي ذات طبيعة هندسية ،وسائر اإلنشاءات مثل الطرق
واجلسور والسدود .ويشمل التشيـيد أيضًا ما يتصل بذلك من أعمال تركيب وجتميع ،وحتضري املوقع واإلنشاءات
العامة ،وكذلك اخلدمات املتخصصة مثل الطالء والسمكرة واهلدم.
 133-3ويقيّم التش���يـيد على أس���اس إمجايل ،أي مبا يش���مل مجيع الس���لع واخلدمات املس���تعملة
كمدخالت يف العمل ،وس���ائر تكاليف اإلنتاج ،والفائض التشغيلي الذي يتجمع ملالك شركة اإلنشاءات.
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وهذا املبدأ يف التقيـيم هو نفس املبدأ الذي ينطبق على تقيـيم مجيع خدمات اإلنتاج (للس���لع واخلدمات)،
كما يرد وصفه يف نظام احلسابات القومية .2008 ،ويورد اإلطار الثالث  6 -مثاالً رقميًا.
 134-3ويقيَّم التش����يـيد أيضًا على أس����اس إمجايل مبعىن أنه ميكن تفصيله إىل التش����يـيد يف اخلارج
والتشيـيد يف البلد الذي يقوم بتجميع اإلحصاءات .ويتكون الرصيد الدائن للتشيـيد من الرصيد الدائن للتشيـيد
يف اخلارج والرصيد الدائن للتشيـيد يف بلد جتميع اإلحصاءات .ويتكون الرصيد املدين اخلاص بالتشيـيد من
الرصيد املدين للتشيـيد يف اخلارج والرصيد املدين للتشيـيد يف بلد جتميع اإلحصاءات.
 135-3ويتيح هذا التفصيل تسجيل كل من أعمال التشيـيد اليت تقوم هبا الشركات املقيمة والسلع
واخلدمات املشتراة من املقيمني يف اقتصاد البلد الذي جيمع اإلحصاءات ،وذلك على أساس إمجايل.
اإلطار الثالث 6 -
مثال رقمي لقياس التشييد
املؤسسة ألف ،املقيمة يف االقتصاد ألف ،تقدم خدمات تشييد يف االقتصاد باء ،قيمتها  .10 260ولتقديم هذه
الخدمات تشرتي املؤسسة ألف مدخالت من املواد والعمل تتألف من:
أ العمالة (تعويضات العاملني) تسجل
باعتبارها الدخل األوّيل يف إحصاءات
االقتصاد الكيل (انظر الفقرتني 59-3
و 60-3والفصل الخامس لرشح الفرق
بني تقديم الخدمة وتقديم العمل) .وقد
تم تقديم العمل املشرتى يف االقتصاد باء
بمبلغ  2 110من املقيمني يف االقتصاد باء،
ويسجل باعتباره تعويضات العاملني يف
حساب الدخل األوّيل يف ميزان املدفوعات.

الوحدات

1 200

مواد (سلع وخدمات) وعمالة مشرتاة يف االقتصاد ألف
منها:
سلع

645

خدمات

120

عمالة

435

أ

6 655

مواد وعمالة مشرتاة من مقيمني يف االقتصاد باء

ب هذه املعاملة بني مقيم وغري مقيم،
ألن السلع مشرتاة من مقيم يف االقتصاد
باء من قبل املؤسسة ألف .ومع أن السلع
مستوردة من االقتصاد ألف فإنها أصبحت
جزءًا من مخزون السلع يف االقتصاد باء.

منها:
مستوردة من االقتصاد ألف

525

ب

مستوردة من االقتصاد جيم

1 730

متعاقد عليها يف االقتصاد باء

2 290

العمالة

ج

2 110

أ

مجموع تكلفة املدخالت املشرتاة

7 855

يضاف إليها فائض تشغيل إجمايل مستحق للمؤسسة ألف:

2 405

مما يعطي قيمة إجمالية للتشييد تبلغ

10 260

د

ومجموع قيمة خدمات التشييد املشرتاة هو مجموع املدخالت يف عملية اإلنتاج وإجمايل فائض التشغيل املستحق
الذي يؤول للمؤسسة املنتجة .ومن ثم تكون قيمة خدمات التشييد هي .10 260
ما الذي يقاس يف تجارة خدمات التشييد بني املقيمني وغري املقيمني؟
الوحدات

يف االقتصاد ألف

التشييد يف الخارج

الوحدات

يف االقتصاد باء

التشييد يف اقتصاد التجميع

دائن

10 260

مدين

4 545

د

ج

دائن

4 545

مدين

10 260

د
ج

إجمايل قيمة التشييد.

قيمة السلع والخدمات املشرتاة من قبل
املؤسسة ألف يف االقتصاد باء (االقتصاد
املضيف) تساوي 2 290+1 730+525
وحدة (مدين يف االقتصاد ألف ودائن يف
االقتصاد باء).
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 136-3ويش���مل التش���يـيد يف اخلارج أعمال التش���يـيد اليت جتري من أجل غري املقيمني وتقوم هبا
مؤسس���ات مقيمة يف االقتصاد الذي جيمع اإلحصاءات (صادرات) والسلع واخلدمات املشتراة من املقيمني
يف البلد املضيف من قبل تلك املؤسسات (واردات).

 137-3ويش���مل التش���يـيد يف االقتصاد الذي جيمع اإلحصاءات أعمال التشيـيد للمقيمني يف بلد
اإلحصاءات اليت تقوم هبا شركات التشيـيد غري املقيمة (الواردات) والسلع واخلدمات اليت تشتريها يف اقتصاد
جتميع اإلحصاءات كيانات مقيمة تابعة لتلك املؤسسات غري املقيمة (الصادرات) .وهذان املكونان الفرعيان
للتش���يـيد يدخل فيهما األعمال اليت يقوم هبا يف مش���اريع التشيـيد واإلنشاءات موظفون تابعون للشركة يف
مواقع خارج اإلقليم االقتصادي للشركة.
1 13يشمل هذا البند السلع والخدمات
املنتجة يف االقتص�اد الذي تتبعه
الرشكة ثم قام برشائها مقيمون
يف االقتصاد الذي به مواقع أعمال
التشييد.

 138-3وتسجل السلع واخلدمات املشتراة من مقيمني يف االقتصاد الذي به موقع أعمال التشيـيد
حتت بند التش���يـيد ،باعتبارها صادرات لبلد االقتصاد وواردات القتصاد ش���ركة التش���يـيد  .13أما الس���لع
واخلدمات اليت تشتريها الشركة القائمة بأعمال التشيـيد من مقيمني يف االقتصاد الذي به مقر الشركة فتستبعد
من هذا البند ،ألهنا معامالت بني مقيمني ومقيمني .والس���لع واخلدمات املش���تراة من مقيمني يف بلدان ثالثة
(أي ليس���ت مقر الش���ركة وال مقر موقع أعمال التشيـيد) تسجل حتت بند البضائع العامة أو بند اخلدمات
املناسب يف االقتصاد الذي به الشركة.

 139-3ويش���مل اإلنفاق على السلع واخلدمات يف االقتصاد املضيف نفقات شركة التشيـيد على
املوردة حمليًا والسلع واخلدمات اليت مت استريادها إىل ذلك االقتصاد ،إذا كانت تلك السلع واخلدمات
البنود ّ
واردة الستعمال موقع التشيـيد.

1 14ينبغ�ي لجامع�ي اإلحص�اءات
أن يتذك�روا أن قيم�ة الس�لع
املستوردة إىل االقتصاد املضيف
الس�تعمال موق�ع التش�ييد ،يف
إحص�اءات تج�ارة البضائ�ع،
يدخ�ل يف ال�واردات يف س�ياق
نظامي التجارة العام والخاص.
ويف الح�االت الت�ي تق�وم فيها
رشكات التش�ييد برشاء سلع من
بلدها األصيل وشحنها إىل موقع
التش�ييد ،ينبغي إجراء تعديل يف
إحص�اءات تج�ارة البضائع من
أجل اس�تبعاد قيمة أي سلع من
هذا الن�وع من عنرص الس�لع يف
ميزان املدفوعات.

 140-3ويف احلالة اخلاصة اليت تقوم فيها شركة التشيـيد بشراء سلع وخدمات من االقتصاد الذي
جزءا من قيمة التشيـيد ،ومبا أهنا مل يتم شراؤها يف االقتصاد
تنتمي إليه ،فإن هذه الس���لع واخلدمات تش���كل ً
14
املضيف ،فإهنا تستبعد من السلع واخلدمات املشتراة يف االقتصاد املضيف  .وحبسب طريقة مجع البيانات،
قد ال يكون من املمكن حتديد الس���لع املش���تراة يف االقتصاد الذي تتبعه الش���ركة واالقتصاد املضيف بشكل
منفصل .ومن الناحية العملية قد يقوم جامعو البيانات بتقدير توزيع هذه السلع ،وإال فقد تعزى مجيع السلع
املشتراة إما لالقتصاد املضيف أو لالقتصاد الذي تتبعه شركة التشيـيد.
 141-3وقد ال يكون من املمكن دائمًا حتديد مش���تريات الس���لع واخلدمات بش���كل منفصل عن
تكاليف العمالة .ويف هذه احلالة يكون على جامع اإلحصاءات أن يقدر قيمة كل منهما ،أو أن يضع مجيع
التكاليف إما باعتبارها سلعًا وخدمات أو حتت بند تعويضات العاملني.
 142-3وإذا كانت العمليات اخلارجية لش����ركة تش����يـيد ذات حجم كبري ،فيمكن أن تشكل فرعًا
مقيم����ًا يف االقتص����اد الذي ب����ه العمليات (انظر الفق����رات  17-3إىل  .)26-3ونتيجة لذلك فيمكن اعتبار
مشروع إنشاءات كبري يتم التعاقد عليه مع شركة غري مقيمة ويستغرق عامًا أو أكثر فرعًا مقيمًا للشركة.
وبناء عليه ،توجد عالقة استثمار مباشر بني الشركة األم والفرع تدخل يف إطار إحصاءات فروع الشركات
ً
األجنبية .وقد يوجد يف هذه احلالة أيضًا توريد للسلع واخلدمات بني الفرع واألصل ،مثل توريد مواد البناء.
 143-3وميكن تس���جيل حتويل ملكية مش���روع تش���يـيد مبوجب عقد على مراحل مع زيادة قيمة
املشروع .ويف هذه احلاالت ميكن استعمال املدفوعات اليت يدفعها املالك على مراحل يف تقدير قيمة إمجالية
تقريبية ألعمال التش���يـيد ،وإن كانت املدفوعات املقدم���ة على مراحل قد تكون مدفوعة مقدمًا أو مؤخرًا
بالنسبة النتهاء املرحلة.
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 144-3وأحيانًا يتم التش���يـيد بطريقة تش���به الطريقة املتبعة يف شأن خدمات الصناعات التحويلية
املتعلقة مبدخالت مادية ميلكها آخرون ،حيث يقوم العميل بتوريد السلع واخلدمات إىل املقاول كمدخالت
يف مش���روع التش���يـيد .ويف هذه احلالة فإن املدخالت ال تغري امللكية .وتعامل هذه الصفقات ،كما يف حالة
خدمات الصناعات التحويلية ،بتسجيل التغيّرات الفعلية يف امللكية ،وليس احلركة املادية للسلع.
 145-3وتدرج املعامالت املتعلقة باملباين القائمة يف التش���يـيد على غرار املعامالت املتصلة باملباين
اجلديدة .وتُعامل معظم املعامالت اليت تنطوي على اقتناء مبان قائمة وأراض ،يف إحصاءات االقتصاد الكلي،
باعتبارها معامالت بني وحدتني مقيمتني .وميكن أن تنشأ معامالت دولية يف التشيـيد حني يُباع أو يُشترى
مبىن مملوك لسفارة أو قنصلية أو قاعدة عسكرية أو منظمة دولية من قبل كيان مقيم يف االقتصاد الذي يقوم
فيه املبىن ماديًا .وميكن أن حتدث معامالت يف التشيـيد أيضًا بالنسبة للمباين اليت توجد يف مناطق جرى تبادهلا
بني اقتصادين .وال تدخل يف التشيـيد تغيـري ملكية عنصر األرض .وينبغي إجراء تقديرات منفصلة لعنصري
املباين واألرض.
 146-3وتدخل إصالحات الس���فارات والقواعد وما إليها ،اململوكة للحكومة اليت تش���غلها ،يف
السلع واخلدمات احلكومية غري املصنفة يف موضع آخر.
 147-3ويهتم مس���تعملو االتفاق العام بش���أن التجارة يف اخلدمات وعدد من املحللني مبا يتصل
ال ،فيمكن جلامعي
باخلدم���ات فق���ط .ومع أن هذا الدليل ال يوصي بأن تش���كل هذه اجلوانب بن���دًا منفص ً
البيانات ،إذا ثبت وجود هذا االهتمام ،وإذا كانت هذه املعلومات متاحة كناتج فرعي جلمع البيانات بشأن
التشيـيد ،إتاحة هذه املعلومات للجمهور.

 - 6خدمات التأمني واملعاشات التقاعدية
 148-3تشمل خدمات التأمني واملعاشات التقاعدية تقدمي خمتلف أنواع التأمني من شركات التأمني
املقيمة لغري املقيمني ومن شركات التأمني غري املقيمة للمقيمني.
 149-3ويوصي هذا الدليل بتجزئة خدمات التأمني إىل أربعة مكونات فرعية منفصلة هي :التأمني
ويقسم التأمني
املباشر؛ وإعادة التأمني؛ والتأمني اإلضايف؛ واملعاشات التقاعدية وخدمات الضمان ّ
املوحدّ .
وتقسم خدمات املعاشات
املباشر إىل :التأمني على احلياة ،والتأمني على البضائع ،وسائر أنواع التأمني املباشرّ .
املوحد.
املوحد إىل خدمات املعاشات التقاعدية وخدمات الضمان ّ
التقاعدية والضمان ّ

املعرضة ألنواع
 150-3ويوفر التأمني لفرادى الوحدات (احلكومية ،والشركات ،واألسر املعيشية) ّ
معيّن����ة من املخاطر محاي����ة مالية ضد األخطار املترتبة على وقوع أحداث معيّنة .وعالوة على ذلك ،قد تقوم
شركات التأمني بدور الوسيط املايل الذي يستثمر األموال املجمعة من تلك الوحدات يف أصول مالية أو غري
مالية ملواجهة املطالبات يف املستقبل.

 151-3وتنش���أ صناديق املعاش���ات التقاعدية لتوفري مزايا للمتقاعدين أو غري القادرين على العمل
لفئات معيّنة من املوظفني .وهي تشبه التأمني يف أهنا تعمل كشركات وسيطة فيما يتعلق باستثمار األموال
لصاحل املستفيدين منها وألهنا تقوم بإعادة توزيع بعض املخاطر.
 152-3وتوجد مالمح مشتركة بني عمليات التأمني وعمليات صناديق املعاشات التقاعدية ،ولكن
ميكن التميـيز بينهما .فمع أن التأمني على احلياة وصناديق املعاش���ات التقاعدية ينطوي كالمها على عنصر
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كبري من االدخار ،فإن هدف التأمني غري التأمني على احلياة (مبا يف ذلك التأمني على احلياة لفترات حم ّددة)
هو أساسًا جتميع املخاطر.
 153-3وتش���مل املعام�ل�ات اليت تقوم هبا ش���ركات التأمني تلقي أقس���اط االش���تراكات ،ودفع
التعويضات ،واستثمار األموال .كذلك تشمل عمليات صناديق املعاشات التقاعدية تلقي االشتراكات ،ودفع
املس���تحقات واس���تثمار األموال .ومن الضروري من أجل حتليل العمليات االقتصادية وراء تلك العمليات،
دراسة مكوناهتا من أجل فصل اخلدمات عن العناصر األخرى مثل حتويالت الدخل.
 154-3ومعامالت التأمني عرب احلدود شائعة بوجه خاص يف جماالت متخصصة تشمل إعادة التأمني
وبنود التأمني ذات القيمة العالية مثل الس���فن والطائرات .ويف االقتصادات الصغرية ،يعين صغر حجم جتميع
املخاطر أن جمموعة كبرية من البنود يتم تأمينها لدى شركات غري مقيمة .ومع احلركة الدولية للسكان ،ميكن
أن حتدث املعامالت التأمينية عرب احلدود ،اخلاصة بالتأمني على احلياة واملعاشات التقاعدية ،على نطاق واسع.
 155-3وينطبق التأمني املباشر وإعادة التأمني على كل من التأمني على احلياة وبوالص التأمني على
ويعرف إعادة التأمني بأنه تأمني
غري احلياة .وحتدث معاملة للتأمني املباش���ر بني ش���ركة التأمني واجلمهورّ .
يشترك فيه كال طريف البوليصة يف تقدمي خدمات التأمني ،أي أن إعادة التأمني تتيح حتويل خماطر التأمني من
شركة تأمني إىل أخرى .وكثري من شركات التأمني تعمل يف كال املجالني ،أي التأمني وإعادة التأمني.
 156-3وتقدر خدمات إعادة التأمني والتأمني املباش���ر على أس���اس مصاريف اخلدمة الداخلة يف
أقس���اط التأمني اإلمجالية .ويرد ملخص إلجراءات التقدير املوصى هبا يف هذا الدليل (وكذلك يف اإلصدار
السادس من دليل ميزان املدفوعات) يف اإلطار الثالث .7 -
 157-3وبالنسبة لصادرات خدمات التأمني غري التأمني على احلياة ،ميكن تقدير مصاريف اخلدمة
من جمموع ناتج التأمني غري التأمني على احلياة بضرب األقساط اإلمجالية اليت يدفعها غري املقيمني يف نسبة
مصاريف اخلدمة إىل إمجايل أقساط التأمني املجمعة من مجيع عمليات التأمني غري التأمني على احلياة .وميكن
استخدام نفس تقنية التناسب هذه بالنسبة خلدمات التأمني على احلياة ،واالستحقاقات السنوية ،والصناديق
املوحد .وينبغي إجراء حسابات منفصلة هلذه اخلدمات إذا كانت هذه النسب
التقاعدية ،وخدمات الضمان ّ
ختتلف باختالف نوع املعاملة.
 158-3وعل����ى نفس املن����وال ،ف����إذا كان معلومًا أنه توج����د هوامش خمتلفة ب��ي�ن العمالء املقيمني
وغري املقيمني ،فينبغي استعمال البيانات اخلاصة بالعمليات األكثر شيوعًا بني أصحاب البوالــص غــري املقيمني.
وينبغي حســـاب تلك النســــب وفقًا للصيغــة الواردة يف الفقرة  ،161-3حبيث تؤخذ يف االعتبار األقساط
التكميلية والتغيّرات يف املطالبات (انظر اإلطار الثالث  7 -لالطالع على مثال لتلك احلسابات).
 159-3وبالنسبة لواردات خدمات التأمني على غري احلياة ،فإن املعلومات املتاحة هي أقل اكتماالً
من املعلومات املتاحة عن الصادرات .وبالنس���بة إلعادة التأمني فإن العمالء الوحيدين هم شركات التأمني،
ومن مث فإن البيانات اخلاصة بأقساط التأمني املدفوعة واملطالبات املتلقاة قد تكون حاضرة لديهم .ومع ذلك
فإن األقساط التكميلية قد ال تكون سهلة املالحظة.
 160-3وبالنس���بة للتأمني املباش���ر توجد طائفة واس���عة من العمالء ،وقد تكون البيانات املتاحة
حمدودة ،وقد تقتصر ،على سبيل املثال ،على األقساط املدفوعة واملطالب املقدمة بالفعل.
 161-3وللحص���ول على قيمة مصاري���ف اخلدمة من هذه القيم ،حيتاج األمر إىل حتديد النس���ب
املطلوبة باستعمال أكثر املؤشرات املتاحة مالءمة:

ريغو نيميقملا نيب تامدخلا تالماعم
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اإلطار الثالث 7 -
حساب خدمات التأمني غري التأمني عىل الحياة
املثال  :1بالنسبة لرشكات التأمني املقيمة التي تمسك بيانات منفصلة عن املؤمن عليهم يف الخارج:
أقساط التأمني املدفوعة من الخارج

100. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

املطالبات املستحقة من الخارج

95. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الدخل املستحق لحاميل البوالص

( 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .األقساط التكميلية)

تكاليف خدمات التأمني هي 25

]95 - 20 + 100=[ 25. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

املثال  :2بالنس�بة لرشكات التأمني املقيمة التي تمسك بيانات منفصلة عن املؤمن عليهم يف الخارج
بالنسبة ألقساط التأمني فقط:
50. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
مجموع خدمات التأمني (للمقيمني وغري املقيمني معاً)
مجموع أقساط التأمني
منها:

200. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

أقساط التأمني املدفوعة من مقيمني

 120. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

أقساط التأمني املدفوعة من غري املقيمني

 80. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

تقديرات خدمات التأمني املقدمة إىل غري املقيمني هي

]50 )200/80(=[ 20 . . . . . . . . . . . . . .
*

املثال  :3بالنسبة لرشكات التأمني غري املقيمة مع حاميل البوالص املقيمني:
أقساط التأمني من املقيمني

40. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

نسبة تكلفة الخدمة إىل أقساط التأمني (متوسط من البيانات الخاصة بالتأمني يف الخارج)  25. . . .يف املائة
تقديرات خدمات التأمني من غري املقيمني

 ]0.25*40=[ 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

املثال  :4مع التعديل ملراعاة تذبذب املطالبات
أقساط التأمني املدفوعة من الخارج

135 = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الدخل املستحق لحاميل البوالص

( 8 = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .األقساط التكميلية)

مطالبات مستحقة الدفع يف الخارج

160 = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

تعديل ملراعاة التذبذب يف الطلبات املستحقة الدفع (أي أن املستوى املتوقع عىل
 40- =. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
املدى الطويل للمطالبات سيكون  ، 120أي ()40-160
تقديرات خدمات التأمني املقدمة إىل غري املقيمني = أقساط التأمني املدفوعة زائدا ً
األقساط التكميلية ناقصا ً املطالبات املتوقعة (أي املطالبات املتوقعة باعتبارها
مطالبات فعلية مستحقة الدفع زائدا ً التعديل الخاص بالتذبذب)23 = 120 - 8 + 135 = . . . . . . . . . . .
مالحظة :عدم أخذ التذبذب يف االعتبار يؤدي إىل قيمة سالبة للخدمات17 - :

•ميكن استعمال النسب اليت تستعملها شركات التأمني الدولية الكبرية من االقتصادات األخرى
أو من احلسابات املنشورة .ذلك أن التجارة الدولية يف بعض أنواع خدمات التأمني غري التأمني
على احلياة تتحكم فيها نسبيًا الشركات املتخصصة الكبرية.
•رمبا تفيد النسب املستعملة يف شركات التأمني املقيمة ،فقد توجد يف بعض االقتصادات أنواع
مماثلة من األعمال.
•ميكن أيضًا اس���تعمال نسب تقوم على أس���اس أقساط التأمني املدفوعة يف اخلارج واملطالبات
املتلقاة من اخلارج على مدى فترة متوس���طة أو طويلة .ذلك أن جتارة التأمني الدولية تش���تمل
على تأمني مباش���ر لبنود كبرية (مثل الس���فن والطائرات) وعمليات إعادة تأمني ،ولذلك فإن

مالحظة :هذه األمثلة مستقاة من أمثلة
أكثر تفصيالً واردة يف اإلصدار السادس
لدليل ميزان املدفوعات ،الذي يبني أثرها
أيضا ً عىل الحسابات األخرى.
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اس���تعمال املطالبات املتلقاة على مدى فترة قصرية يف اقتصاد معيّن قد تكون متذبذبة بش���كل
كبري .وحيتاج األمر إىل تعديل يأخذ يف احلسبان األقساط التكميلية ،وإلاّ تظهر قيمة خدمات
التأمني بأقل من الواقع.
 162-3وملا كان حساب تلك املعدالت ينبغي أن يكون متسقًا قدر اإلمكان مع جمموع اخلدمات
والصادرات ،فينبغي يف هذه النس���ب أن تؤخذ يف االعتبار األقس���اط التكميلية وتذبذب املطالبات .ومع أن
أقساط التأمني التكميلية ليست ملحوظة بشكل كاف يف الواردات ،فإن األمر حيتاج إىل شيء من التعديل
لك���ي ال تك���ون بيانات قيمة اخلدمات منقوصة وملنع أي تضاد مع الصادرات .وميكن اس���تعمال النس���ب
املالحظة بني األقساط التكميلية واألقساط األساسية يف حاالت أخرى ملنع اإلبالغ املنقوص .وميكن استعمال
نفس تقنيات التناس���ب املس���تعملة بصدد التأمني على احلياة واالس���تحقاقات الس���نوية وصناديق املعاشات
املوحد.
التقاعدية وخدمات الضمان ّ

 163-3وتُدفع أقساط بوالص التأمني مقدمًا ،أما املطالبات فال تدفع إالّ عند وقوع حوادث للمؤمن
عليه ،وقد يأيت ذلك بعد فترة طويلة .ومتثل االحتياطيات التقنية للتأمني املبالغ اليت حتددها شركات التأمني
لتأخذ يف االعتبار مدفوعات أقساط التأمني اليت تدفع مقدمًا واملطالبات اليت تقدم ومل تسو بعد .ومبعىن آخر
ميكن النظر إىل االحتياطيات على أهنا متثل املبادئ املعتادة للمحاسبة التراكمية.
 164-3وحتتفظ شركات التأمني برصيد دائن ملواجهة االلتزامات جتاه حاملي البوالص ،يف شكل
جزءا ال يتج���زأ من أعمال التأمني .ويؤثر الدخل
احتياطي���ات .ومتث���ل إدارة هذه األصول املالية وغري املالية ً
الناتج عن هذه االس���تثمارات تأثريًا كبريًا على مس���توى أقس���اط التأمني اليت تتقاضاها الشركات .ومن مث
فإن الدخل الذي يعود على الشركة من استثمار االحتياطيات يعامل باعتباره مبالغ مقبوضة حلاملي بوالص
التأمني يدفعوهنا إىل شركات التأمني كأقساط تكميلية.
 165-3وخيتل���ف التأم�ي�ن على غري احلياة عن التأمني على احلياة بأنه ال يدفع مس���تحقات إالّ عند
حدوث حادث ،أما بالنسبة للتأمني على احلياة فيوجد دائمًا مدفوعات؛ أي أن التأمني على غري احلياة مصمم
أساسًا من أجل جتميع املخاطر ،وليس من أجل االستثمار.
 166-3وتوج���د أنواع خمتلفة من التأم�ي�ن على غري احلياة ،منها التأمني ض���د احلوادث ،والتأمني
الصحي ،والتأمني على احلياة لفترة حم ّددة ،والتأمني البحري ،والتأمني على الطائرات وغريها مما يتعلق بالنقل،
والتأمني ضد احلريق وغريه من التلفيات للممتلكات ،والتأمني ضد السرقات ،والتأمني ضد املسؤولية العامة،
وتأمني القروض .وقد ال يكون من املمكن دائمًا ،بسبب الطرق اليت تستعملها شركات التأمني يف تسجيل
حساباهتا ،فصل التأمني على احلياة لفترات حم ّددة عن غريه من أنواع التأمني على احلياة .ويف هذه الظروف،
قد يكون من الضروري ،ألسباب عملية حبتة ،معاملة التأمني على احلياة لفترات حمدودة بنفس طريقة معاملة
التأمني على احلياة.
 167-3وميكن احتساب قيمة التأمني على غري احلياة على النحو التايل:
•إمجايل أقساط التأمني املدفوعة
•زائدًا :األقساط التكميلية
•ناقصًا :املطالبات املسددة
•ناقصًا :تسويات تذبذب املطالبات ،إذا استدعى األمر.

ريغو نيميقملا نيب تامدخلا تالماعم

 168-3وال يتوق���ع حدوث ك���وارث ضخمة تتطلب مدفوعات كبرية للمطالبات إالّ على فترات
متباعدة قد تصل إىل عدة س���نوات .وحني حتدث هذه الكوارث فقد تتجاوز مدفوعات املطالبات يف س���نة
الكارثة قيمة األقساط .وإذا استعملت صيغة يف الفترة املحاسبية تقتصر على املطالبات املقدمة يف نفس السنة،
تصبح قيمة خدمات التأمني غري منتظمة على حنو كبري وقد تكون سالبة يف بعض احلاالت .لذلك حيتاج األمر
إىل تسوية للمطالبات املقدمة تعكس املشهد على فترة أطول من ناحية سلوك املطالبات ،مبا يتفق مع عملية
اختاذ القرار يف صناعة التأمني .وتبني التس���وية اليت تأخذ يف االعتبار تذبذب املطالبات الفرق بني املطالبات
الفعلية يف فترة املحاسبة والقيمة املتوقعة عادة للمطالبات ،حبيث تزيل القيمة املتوقعة للمطالبات آثار التذبذب
يف املطالبات .ويف الفترات اليت حيدث فيها حجم ضخم من املطالبات ،تكون التس���وية بالس���الب ،ولكنها
تكون باملوجب يف الفترات األخرى.
 169-3وميكن أن تكون الصيغة على النحو التايل:
•إمجايل األقساط املدفوعة
•زائدًا :األقساط التكميلية
•ناقصًا :املطالبات املتوقعة
 170-3وينطوي التأمني على احلياة على سلسلة من املدفوعات يس ّددها حامل البوليصة يف مقابل
مبلغ إمجايل متفق عليه ال يقل عن ح ّد معيّن يف هناية البوليصة ،يُدفع عند انتهاء أجل البوليصة أو موت املؤمن
عليه .وعلى العكس من ذلك ،فإن الذي حيدث يف االس���تحقاقات الس���نوية أن شركة التأمني تقدم سلسلة
من املدفوعات يف مقابل مبلغ مقطوع يدفعه املؤمن عليه يف بداية البوليصة .وهكذا فإن االستحقاقات تدفع
يف مجيع األحوال يف حالة بوالص التأمني على احلياة .وقد يكون املبلغ املدفوع ثابتًا أو قد خيتلف باختالف
دخل املؤمن عليه من استثمارات األقساط .وتسمى بوالص التأمني اليت خيتلف فيها املبلغ املدفوع باختالف
الدخل الناتج عن استثمار أقساط التأمني بوالص “مع األرباح”.
 171-3وختتل���ف بوالص التأم�ي�ن على احلياة لفترة حم ّددة عن بوالص التأمني على احلياة العادية يف
أن املبلغ املؤمن عليه ال يدفع إالّ عند وفاة املؤمن عليه أو عجزه يف خالل فترة معيّنة ،ولذلك يدرج التأمني
على احلياة لفترة حم ّددة يف التأمني على غري احلياة.
 172-3والصيغة املستخدمة يف استخالص قيمة خدمات التأمني على احلياة هي يف األساس نفس
الصيغة املستعملة للتأمني على غري احلياة ،فيما عدا أن املدفوعات حلاملي بوالص التأمني تسمى مستحقات
بدالً من مطالبات وأن االحتياطي يضاف إىل املبلغ األصلي لتحقيق فوائد أكرب يف املستقبل.
 173-3ومن هنا فإن الصيغة املستعملة للتأمني على احلياة هي كالتايل:
•جمموع األقساط املدفوعة
•زائدًا :األقساط التكميلية
•ناقصًا :املزايا املستحقة
•ناقص���ًا :الزي���ادات (زائدًا النقص) يف احتياطي التأمني على احلي���اة (االحتياطيات االكتوارية
واالحتياطيات من أجل التأمني مع األرباح).
 174-3والبند اخلاص باالحتياطيات االكتوارية يف صيغة التأمني على احلياة هو عبارة عن املبالغ اليت
تُدفع يف هناية البوليصة ،بدالً من املطالبات اخلاصة بالفترة اجلارية .وتس���جل هذه املبالغ باعتبارها مس���تحقة
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حلاملي بوالص تأمني معينني ألهنا تتكون من خمصصات لالحتياطي االكتواري واالحتياطي لبوالص التأمني
مع األرباح املقصود هبا تكوين املبالغ اليت تضمنها البوالص .وتشمل التغيـريات يف االحتياطيات االكتوارية
واالحتياطيات املخصصة للتأمني مع الفوائد خمصصات للمبالغ اإلضافية املطلوب دفعها يف املستقبل.
 175-3ومن الش���ائع يف بوالص التأمني على احلياة أن حتدد ش���ركات التأمني بوضوح املبالغ اليت
تؤول إىل حاملي بوالص التأمني يف كل سنة ،وهذه املبالغ تُسمى عادة مستحقات .وهذه املبالغ ال تدفع فعليًا
إىل حاملي البوالص ولكن التزامات شركة التأمني جتاه محلة البوالص تزيد هبذه القيمة ،اليت تظهر باعتبارها
ال لالستثمار يؤول إىل حاملي البوالص .وال يغيّر يف هذا الوضع أن بعض هذه املبالغ قد يأيت من أرباح
دخ ً
املوجودات :فالذي يهم حاملي البوالص هو العائد املتوقع من إتاحة األصول املالية إىل شركة التأمني.
وأي
 176-3ويُعرض مجيع أنواع الدخل من اس���تثمار احتياطيات التأمني غري التأمني على احلياة ّ
فوائ���ض من اس���تثمار احتياطيات التأمني عل���ى احلياة تزيد عن املبالغ املخصصة بوض���وح حلاملي البوالص
باعتبارها دخل االستثمار الذي يؤول حلاملي البوالص ،بغض النظر عن مصدر الدخل.
 177-3وبالنس���بة للمدفوعات الس���نوية تنطبق نفس املبادئ ،ولكن احلس���ابات ختتلف بس���بب
التدفقات النقدية العكس���ية .ويرد هذا مبزيد من التفصيل يف نظام احلسابات القومية( 2008 ،انظر الفصل
 17بعنوان “املسائل اخلاصة واملشتركة بني القطاعات”).
 178-3وتشمل خدمات التأمني على البضائع التأمني على البضائع اليت هي قيد التصدير أو االسترياد.
ويوفر التأمني على البضائع تغطية ضد السرقة أو التلف أو فقدان البضاعة .ويُستبعد من تغطية خدمات التأمني
على البضائع التأمني على املركبات اليت تُستخدم يف نقل البضائع.

 179-3وتدخل أقساط التأمني على البضائع املستحقة على البضائع املتاجر هبا دوليًا قبل وصوهلا
إىل حدود اجلمارك يف اقتصاد التصدير يف سعر البضاعة تسليم ظهر السفينة (فوب) .أما أقساط التأمني على
البضاعة املستحقة بعد خروج البضاعة من احلدود اجلمركية لغرض التصدير فتعامل باعتبارها مستحقة الدفع
من املستورد .ويعين هذا إدراج خدمات التأمني على البضاعة يف ميزان املدفوعات يف بلد مجع اإلحصاءات
إذا كانت هذه اخلدمات:
•تتص���ل بصادرات البضائع بعد حدود مجارك االقتصاد الذي جيمع اإلحصاءات ،ومقدمة من
شركات تأمني مقيمة (دائنة)،
1 15تكالي�ف التأمني حت�ى الحدود
الجمركي�ة القتص�اد التصدي�ر
مشمولة يف قيمة السلع املصدرة
تس�ليم ظهر الس�فينة .ويف هذه
الحالة إذا قدمت خدمات التأمني
من غري مقيم يف اقتصاد التصدير
فينبغ�ي أن ت�درج يف خدم�ات
التأمين  -املدين�ة يف اقتص�اد
التصدي�ر وخدم�ات التأمين -
الدائن�ة يف االقتص�اد الذي يقدم
الخدمات.

•أو تتصل بواردات البضائع إىل اقتصاد مجع البيانات بعد احلدود اجلمركية القتصاد التصدير،
إذا كانت مقدمة من شركات تأمني غري مقيمة (مدينة) .15

 180-3وباإلضاف���ة إىل ذلك ،تش���مل خدم���ات التأمني على البضائع اخلدم���ات املتصلة باألنواع
األخرى من نقل البضائع ،حني تكون خدمات التأمني متعاقدًا عليها بني مقيم وغري مقيم يف االقتصاد الذي
جيمع البيانات.
 181-3وتشمل أنواع التأمني املباشر األخرى كل األشكال األخرى من التأمني ضد احلوادث ،ويدخل
فيها التأمني على احلياة لفترة حم ّددة ،والتأمني ضد احلوادث والتأمني الصحي (ما مل يكن هذان النوعان من
جزءا من برامج الضمان االجتماعي احلكومية) ،والتأمني البحري ،والتأمني على الطائرات وغريها
التأمني ً
من وسائل النقل ،والتأمني ضد احلريق وتلف املمتلكات ،وتأمني خسائر األموال وتأمني املسؤولية العامة،
وأنواع التأمني األخرى مثل التأمني على السفر والتأمني املتصل بالقروض وبطاقات االئتمان.

ريغو نيميقملا نيب تامدخلا تالماعم

 182-3وإعادة التأمني هي عملية تقوم فيها شركة التأمني بشراء تغطية تأمينية من شركات تأمني
متخصصة حلماية نفسها ضد خماطر اخلسائر الكبرية احلجم أو غري املتوقعة .ويتيح إعادة التأمني لشركة التأمني
زيادة قدرهتا على توزيع املس����ؤولية إذا كان التأمني على خس����ائر كبرية ميثل عبئًا كبريًا على مواردها .وقد
تكون إعادة التأمني تناس����بية أو غري تناس����بية .ويف التأمني التناسيب تغطي شركة التأمني نسبة مئوية حم ّددة من
قيمة مطالبات شركة التأمني املؤ ِمنة لديها ،وذلك يف مقابل نسبة مئوية ثابتة من أقساط التأمني .أما يف إعادة
التأمني غري التناسبية فال تتلقى شركة التأمني من الشركة املؤمن لديها تغطية إالّ يف احلاالت اليت تتعرض فيها
إىل خسارة تتجاوز مبلغًا معيّنًا.
 183-3ويتم قياس قيمة خدمات إعادة التأمني بنفس الطريقة اليت يتم هبا يف حالة التأمني املباشر على
غري احلياة ،إالّ أنه توجد بعض أنواع املدفوعات ختتص بإعادة التأمني .وهذه املدفوعات هي عبارة عن عموالت
تُدفع إىل املؤ ِمن املباشر يف نظام إعادة التأمني التناسيب واملشاركة يف األرباح اليت تزيد عن خسارة إعادة التأمني.
وبعد أخذ هذه العموالت واألرباح يف االعتبار ،ميكن حساب ناتج إعادة التأمني على النحو التايل:
•جمموع األقساط الفعلية املدفوعة
•ناقصًا :العموالت املدفوعة
•زائدًا :األقساط التكميلية
•ناقصًا :تعديالت قيمة املطالبات واملشاركة يف األرباح.
 184-3وتشمل خدمات التأمني املعاونة املعامالت ذات الصلة الوثيقة بعمليات التأمني وصناديق
املعاشات التقاعدية .وتدخل يف ذلك عموالت الوكاالت ومساسرة التأمني ،وخدمات الوكاالت ،واخلدمات
االستشارية اخلاصة بالتأمينات واملعاشات ،وخدمات التقيـيم والتسويات ،واخلدمات االكتوارية ،وخدمات
إدارة اإلنقاذ ،واخلدمات التنظيمية وخدمات الرصد املتعلقة خبدمات التعويض واالس���ترداد .وعلى عكس
خدمات التأمني واملعاشات األخرى ،تكون فواتري اخلدمات املعاونة واضحة يف تفصيل النفقات.
 185-3وتش���مل خدمات املعاشات التقاعدية اخلدمات اليت تقدمها الصناديق املنشأة لتأمني دخل
أو معاش تقاعدي أو اس���تحقاقات عند الوفاة أو العجز ،ملجموعات معيّنة من املوظفني .وقد يقوم بتنظيم
هذه الصناديق أصحاب العمل ،أو احلكومة ،أو شركات التأمني نيابة عن املوظفني .ويف بعض احلاالت قد
تنشأ وحدات خاصة إلدارة األصول اليت تستخدم من أجل مواجهة االلتزامات اخلاصة بصناديق املعاشات
التقاعدية.
 186-3وجي���ري متويل خطط املعاش���ات التقاعدية عن طريق اش���تراكات يدفعه���ا صاحب العمل
و/أو العاملون والدخل االستثماري الناتج عن استثمار أصول الصندوق .وقد تدخل هذه الصناديق أيضًا يف
معامالت مالية حلساهبا .وهي ال تشمل صناديق الضمان االجتماعي اليت تنظمها قطاعات كبرية من املجتمع،
واليت تفرضها أو تديرها أو متوهلا احلكومة العامة .إالّ أن نظم التأمني االجتماعي قد تشمل أيضًا مسؤولية عن
اس���تحقاقات املعاش���ات التقاعدية إذا كانت تقدم معاشات تقاعدية ملوظفي القطاع العام .وبالنسبة لصناديق
املعاشات التقاعدية ،تسمى املبالغ اليت تدفعها الشركات و/أو املوظفون “اشتراكات” وتسمى املبالغ املستحقة
للموظفني “مزايا”.
 187-3وقد تنطوي صناديق املعاش���ات التقاعدية على مصاريف خدمة واضحة أو ضمنية .وإذا
كانت تلك املصاريف ضمنية ،يتم قياسها بطريقة تشبه الطريقة املتبعة يف التأمني على احلياة واالستحقاقات
السنوية ،وتُحسب على النحو التايل:
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م�ن دلي�ل مي�زان املدفوع�ات،
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•إمجايل أقساط التأمني
•ناقصًا :األقساط التكميلية
•زائدًا :املزايا املستحقة الدفع
•ناقصًا :تعديالت تقتضيها مستحقات املعاشات التقاعدية.
املوحد اليت متثل جمموعة
املوحد هي خدمات تتصل مبخططات الضمان ّ
 188-3وخدمات الضمان ّ
ضمانات مالية متطابقة (أي أنواعًا متشاهبة من خماطر االئتمان) وهي تصدر بأعداد كبرية وعادة ما تكون مببالغ
بسيطة  .16ومن أمثلة ذلك ضمانات ائتمانات التصدير وضمانات قروض الطالب .وهي عبارة عن ترتيبات
يقوم فيها أحد األطراف (الضامن) بضمان خسارة مقدم القرض يف حالة عدم السداد من قِبل املدين .وجيوز
أن يتعاقد املقترض أو الدائن مع الضامن لدفع املبلغ إىل مقدم القرض إذا مل يقم املقترض بالدفع .والضامنون
يف هذه احلالة هم عادة وحدات حكومية أو مؤسسات مالية ،وهي يف الغالب شركات تأمني .ومع أنه ليس
من املمكن عادة تقدير خماطر عدم تسديد قرض معيّن على وجه الدقة ،إالّ أنه ميكن وضع تقدير يُعتمد عليه
للعدد املحتمل من القروض اليت تفش���ل يف الس���داد من بني أعداد كبرية من القروض .ومن مث ميكن للضامن
أن حيدد رسومًا مناسبة يتقاضاها عن الضمان على أساس نوع رأس املال الذي لدى شركات التأمني ،حيث
ميكن للرس���وم اليت تتقاضاها الش���ركة عن عدد كبري من البوالص أن تغطي خس���ارة البعض منها .والضامن
الذي يعمل على أس���اس جتاري ويتقاضى رس���ومًا ،ويليب مطالبات ،وحيصل على عوائد من دخل االستثمار،
يعمل بطريقة متاثل شركات التأمني على غري احلياة العاملة يف امليدان .وجيري حساب قيمة اخلدمة على نفس
األســـس املستعملة بالنسبة للتأمني على غري احلياة (انظر الفقرة .)176-3
 189-3ويوصي هذا الدليل بعرض البيانات اخلاصة بإمجايل األقساط املستحقة وإمجايل املطالبات
املستحقة الدفع باعتبارها بنودا تكميلية .وتفيد هذه البنود فيما يتعلق باالتفاق العام بشأن التجارة يف اخلدمات
كما أن هلا قيمة حتليلية ،وينبغي عرض البيانات بش���كل منفصل لكل من التأمني على احلياة والتأمني على
البضائع وأنواع التأمني املباشر األخرى.
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1 17تقوم مؤسسات الوساطة املالية
بجم�ع األم�وال من مؤسس�ات
الق�روض وتحويله�ا أو إع�ادة
تجميعها (فيم�ا يتصل بمواعيد
االس�تحقاق ،واملجال ،واملخاطر
وما إليها) بالطرق التي تناس�ب
احتياجات املقرتضني .والوسيط
املايل ال يق�وم فقط بدور الوكيل
له�ذه املؤسس�ات أو غريه�ا من
الوحدات املؤسسية ،وإنما يضع
نفسه موضع املخاطرة عند رشاء
أصول مالية وتحمل مسؤوليات
لحسابه الخاص.

 190-3تشمل اخلدمات املالية خدمات الوساطة املالية واخلدمات املعاونة ما عدا خدمات مؤسسات
التأمني وصناديق املعاش���ات التقاعدية .وتشمل هذه اخلدمات اخلدمات اليت تقدمها عادة املصارف وغريها
من مؤسس���ات الوساطة املالية واخلدمات املعاونة  .17وتدخل يف اخلدمات املالية أيضًا اخلدمات املقدمة يف
سياق املعامالت يف الصكوك املالية ،وكذلك اخلدمات األخرى املتصلة بالنشاط املايل ،مبا فيها ،ضمن أمور
أخرى ،الودائع واإلقراض ،وخطابات االئتمان ،وخدمات بطاقات االئتمان ،والعمولة واملصاريف املتصلة
باإلجارة املالية ،والعوملة ،وضمان الديون ،وتس���وية املدفوعات .ويدخل فيها أيضًا اخلدمات االستش���ارية
املالية واستيداع األصول املالية أو السبائك ،وإدارة األصول املالية ،وخدمات الرصد ،وخدمات التسهيالت،
وخدمات تقدمي الس���يولة ،وخدم���ات حتمل املخاطر غري التأمينية ،وخدمات اإلدماج والش���راء ،وتصنيف
القروض ،وخدمات بورصات األسهم ،واخلدمات االئتمانية.
 191-3وميكن تقاضي مقابل اخلدمات املالية عن طريق :مصروفات صرحية ،أو هوامش ملعامالت
الش���راء والبيع ،أو مصاريف إدارة األصول اليت تُخصم من إيراد العقارات ،يف حالة الكيانات اليت متس���ك
األصول ،أو اهلوامش بني معدالت الفائدة واملعدل املرجعي للقروض واإليداعات (يُشار إليها باسم خدمات
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املوسع خلدمات ميزان املدفوعات،
ويعرف الدليل ّ
الوس���اطة املالية املحتسبة على حنو غري مباش���ر ّ .)FISIM
 ،2010هذه اخلدمات بشكل منفصل عن مجيع اخلدمات املالية األخرى.
 192-3وبالنسبة ملؤسس���ات الوساطة املالية ،قد خيتلف التوازن بني املصاريف الصرحية والضمنية
مع الوقت ومن مؤسسة إىل أخرى ،ولذلك حيتاج األمر إىل كال النوعني من البيانات للحصول على صورة
كاملة للخدمات اليت تقدمها.

املصاريف الرصيحة
 193-3تُفرض املصاريف الصرحية يف كثري من اخلدمات املالية وال حتتاج إىل حسابات أو تقديرات
خاصة .ومن املصاريف الصرحية املتصلة خبدمات اإليداع واإلقراض رسوم الطلبات ورسوم االلتزام ،ورسوم
الدفع املبكر أو املتأخر والغرامات ومصاريف احلسابات.
 194-3وال تعترب زيادة أسعار الفائدة بسبب الدفع املتأخر رسومًا صرحية ،ولكنها تدخل يف أنواع
الفوائد األخرى ،ولذلك تؤخذ يف االعتبار يف خدمات الوساطة املالية املحتسبة على حنو غري مباشر .وتشمل
املصاريف الصرحية أيضًا جمموعة خمتلفة من العموالت والرسوم األخرى ألغراض اخلدمات املالية.

هوامش معامالت البيع والرشاء
 195-3قد يتقاضى وسطاء التعامل يف الصكوك املالية أتعابًا عن خدماهتم ،بشكل كلي أو جزئي،
بوضع هامش بني سعر الشراء وسعر البيع .وهؤالء املتعاملون هم فئة متميزة عن سائر املتاجرين بوجود هذا
اهلامش الذي يتيح هلم القيام باخلدمات يف السوق مبا يشبه أعمال جتار اجلملة حيث يقومون بتقدمي السيولة
واملخزون.
 196-3وغالبًا ما تُباع وتُشترى العمالت األجنبية واألسهم والسندات واألوراق املالية واملشتقات
املالية وسائر الصكوك املالية هبذه الطريقة .وعلى سبيل املثال ،قد يدخل يف سعر السهم أو السند مصاريف
خدمة السمسرة بشكل صريح ،وكذلك مصاريف التحويالت الدولية للعمالت األجنبية .وعلى الرغم من
أن تلك اخلدمات يصعب تسجيلها ،فينبغي وضع تقديرات هلا يف اخلدمات املالية ،ما أمكن ذلك.
 197-3ويف هذه احلاالت يكون الفرق بني السعر املرجعي وسعر الشراء للوكيل وقت الشراء هو
مصاريف اخلدمة اليت يتحملها البائع .كذلك فإن الفرق بني الس���عر املرجعي والس���عر الذي يبيع به الوكيل
يف وقت البيع هو مصاريف اخلدمة اليت يتحملها املشتري.
 198-3والس����عر املرجعي هو يف العادة الس����عر األوسط بني سعري البيع والشراء ،إالّ أن الوكالء قد
يكون هلم نظامهم اخلاص يف التسعري الداخلي الذي حيدد أسعار الشراء والبيع .وعلى عكس السعر املرجعي ،فإن
األسعار اليت تُدفع فع ًال أو تُقتضى فع ًال تشمل عنصر اخلدمة املالية .وباستعمال السعر املرجعي يف وقت الشراء
أو البيع ،تُس����تبعد من اخلدمات أي مكاس����ب أو خسائر ناجتة عن إمساك الوكيل لصكوك مالية .وميكن قياس
اخلدمة أيضًا باستعمال متوسط اهلامش للوكيل كنسبة مئوية من قيمة املعامالت اليت تتم عن طريق الوكالء.

تكاليف إدارة األصول التي تؤخذ من اإليرادات
 199-3بع���ض الكيانات هلا وظيفة واحدة أو وظيفة رئيس���ية ه���ي االحتفاظ باألصول املالية نيابة
عن أصحاهبا .وعلى س���بيل املثال ،تقوم بعض صناديق االس���تثمار املشتركة والشركات القابضة والصناديق
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االئتمانية الكبرية هبذا الغرض .ويف س���ياق إدارهتا لتلك األصول تتحمل تلك املؤسس���ات مصاريف إدارية
مثل أجور مديري الصندوق وجهات اإليداع واملصارف واملحاسبني واملحامني وموظفي الشركات نفسها.
وميكن تقاضي تلك املصروفات بش���كل صريح ،كرس���وم ،أو بشكل ضمين ،بأن تُدفع من دخل االستثمار
الذي تتلقاه الشركة أو من أصول الشركة.
 200-3واملصاريف اليت تُدفع بشكل صريح يُعترف هبا باعتبارها مصاريف خدمة يتحملها مالكو
األصول .فعلى سبيل املثال ،قد تقوم صناديق التحوط بتوزيع جزء من صايف دخل الصندوق للكيان الذي
يدير الصندوق ،وتُسجل يف هذه احلالة باعتبارها مصاريف خدمة .وميكن ،بدالً من ذلك ،قياس مصاريف
اخلدمة اخلاصة بإدارة األصول حسب التكلفة.
 201-3وينطوي تسجيل هذا البند على زيادة صايف قيمة دخل االستثمار املستحق الدفع للمستثمر،
إىل القيمة اإلمجالية قبل خصم املصروفات .وعند جتاهل نتائج هذه اخلدمات ،فإن التكلفة املتكبدة س���وف
تؤدي إىل فائض تش���غيلي سالب للمؤسسات اليت تدير األصول .وإذا استُخدمت هذه املعادلة ،يكون هلذه
املؤسسات فائض تشغيلي صاف يساوي صفرًا.
خدمات الوساطة املالية املحتسبة عىل نحو غري مبارش ()FISIM

 202-3ميكن أن يُنظر إىل الفائدة الفعلية على أهنا تش���مل عنصر دخل ومقابل خدمات .ويعمل
املقرضون ومؤسسات استيداع األموال عن طريق تقدمي معدالت فائدة إىل املودعني تقل عن املعدالت اليت
تتقاضاها من املقترضني .وينتج عن ذلك هوامش تس���تعملها الش���ركة املالية يف تغطية مصروفاهتا وتكوين
فائض تشغيلي .وهوامش الفائدة هي بديل لتقاضي مقابل اخلدمة املالية من العمالء .وباإلضافة إىل الوساطة
املالية ،حيث تأخذ الشركة ودائع وتقرضها ،فإن قيامها باإلقراض من أمواهلا اخلاصة يعترب خدمات وساطة
مالية على حنو غري مباشر.
 203-3ويف العادة تنطبق تلك املصاريف غري املباشرة فيما يتصل بالفائدة على القروض واإليداعات
وحدها ،وال تنطبق إالّ إذا كانت تلك القروض واإليداعات مقدمة من مؤسس���ات مالية أو مودعة لديها.
ومع أن القروض املقدمة من الش���ركات القابضة والكيانات ذات األغراض اخلاصة وغريها من املؤسس���ات
املالية التابعة إىل فروعها ال يتوقع ،بشكل عادي ،أن تولد خدمات وساطة مالية على حنو غري مباشر ،فإهنا
قد ينتج عنها خدمات من هذا النوع عند تقاضي هامش .وقد تقوم املؤسس���ات املالية خبدمات الوس���اطة
املالية املحتسبة على حنو غري مباشر حىت لو كانت عملياهتا تقتصر على القروض أو على اإليداعات .فعلى
سبيل املثال فإن الشركة اليت تصدر بطاقات ائتمان وتكون مجيع أمواهلا ناجتة عن ضمانات القروض ميكن
أن تتقاضى مقابل الوساطة املالية على حنو غري مباشر من حاملي بطاقات االئتمان.
 204-3وختتلف معدالت خدمات الوساطة املالية غري املباشرة بسبب جمموعة من العوامل ،مبا فيها
تيسر األموال ،واخلدمات اليت تقوم هبا ،مثل تسهيالت كتابة الشيكات (لإليداع) ،وتقيـيمها ملخاطر االئتمان
من ناحية املقترض ،والضمانات املقدمة (للقروض) .وتُحسب قيمة اخلدمات املالية غري املباشرة اليت يدفعها
املودعون واملقترضون بتطبيق مبدأ معدل الفائدة “املرجعي” .وينبغي أالّ يشتمل املعدل املرجعي على عنصر
خدمة وإمنا يعكس املخاطر وهيكل آجال الودائع والقروض .وميكن أن يكون االختيار املناس���ب هو س���عر
الفائدة السائد يف االقتراض بني املصارف كمعدل مرجعي .وينبغي استعمال معدل وحيد يف املعامالت اليت
جتري بالعملة املحلية ،ولكن ميكن اس���تخدام معدالت خمتلفة للقروض والودائع بالعمالت األخرى .ويتغري
املعدل املرجعي مع مرور الوقت استجابة ألحوال السوق.
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 205-3وملّا كانت الودائع والقروض اليت جتري عرب احلدود تتم بعمالت خمتلفة ،فينبغي تطبيق
معدالت مرجعية منفصلة لكل عملة جتري هبا نسبة كبرية من تلك القروض والودائع .ومن أجل االتساق
الدويل ،ينبغي أن تؤخذ تعاريف املعدالت املرجعية واملعدالت املستخدمة من األسواق املالية للسوق الوطين
للعملة املستخدمة ،واألفضل أن تكون نفس التعاريف اليت يستخدمها جامعو اإلحصاءات يف ذلك االقتصاد.
 206-3وتُحسب خدمات الوساطة املالية غري املباشرة على النحو التايل (انظر اإلطار الثالث 8 -
الذي يعرض مثاالً رقميًا):
•بالنسبة للقروض من املؤسسات املالية ،تُحسب خدمات الوساطة املالية غري املباشرة باعتبارها
الفرق بني الفائدة اليت تدفع بالفعل للقروض واملبلغ املستحق الدفع إذا استخدم املعدل املرجعي
•بالنس���بة للودائع لدى املؤسس���ات املالية ،ه���ي الفرق بني الفائدة اليت ميك���ن احلصول عليها
باستخدام املعدل املرجعي والفائدة املتحصل عليها بالفعل.
اإلطار الثالث 8 -
تقدير خدمات الوساطة املالية املحتسبة عىل نحو غري مبارش
يجري حساب خدمات الوساطة املالية املحتسبة عىل نحو غري مبارش ،التي يدفعها املقرضون (أو رشكات اإليداع)
واملقرتضون ،باستعمال مفهوم معدل الفائدة “املرجعي” .وبما أن سعر الفائدة املرجعي يمثل التكلفة الصافية
القرتاض األموال ،فينبغي أن يكون خاليا ً من املخاطر وأن ال يشتمل عىل عنرص خدمة .وينبغي استعمال معدل
وحيد للمعامالت بالعملة املحلية ،ولكن ُتستعمل معدالت مختلفة للمعامالت بالعمالت األخرى .وقد يختلف نوع
السعر املختار باعتباره السعر املرجعي وفقا ً للظروف ،ولكن ُيستعمل يف العادة سعر اإلقراض بني املصارف
أو سعر املرصف املركزي للقروض واإليداعات التي تنطوي عىل عمالت محلية .ويتغري السعر املرجعي مع مرور
الوقت استجابة ألحوال السوق.
وبالنسبة للمقرتضني من الوسطاء املاليني ،تكون قيمة خدمات الوساطة املالية هي الفرق بني سعر الفائدة
الذي يجري التعامل عليه عادة بالنسبة للقروض واملبلغ الذي يمكن تقاضيه إذا استعمل السعر املرجعي .وأما
بالنسبة للجهات التي يقرتض منها الوسطاء املاليون ،يف شكل ودائع و/أو قروض ،فإن خدمة الوساطة املالية
هي الفرق بني الفائدة التي تحصل عليها باستعمال السعر املرجعي والفائدة املتحصل عليها بالفعل.

مثال

بالنسبة ملؤسسات إيداع األموال املقيمة (جميع القروض واإليداعات بالعملة املحلية)
معدل الفائدة بني املصارف هو  5يف املائة يف السنة
سعر الفائدة عىل القروض هو  7يف املائة سنويا ً
سعر الفائدة عىل الودائع هو  2يف املائة سنويا ً
متوسط قيمة القروض أثناء السنة = 1 000
الفوائد الفعلية املتحصلة ملؤسسة إيداع األموال = 70
موزعة عىل النحو التايل:
صايف الفائدة املتحصلة ( 1 000بمعدل  5يف املائة) = 50
الفائدة املتحصلة من خدمات الوساطة املالية غري املبارشة (20 = )50 - 70
متوسط قيمة الودائع أثناء السنة = 500
الفائدة الفعلية املدفوعة من رشكات إيداع األموال = 10
موزعة عىل النحو التايل:
الفائدة الصافية املدفوعة ( 500بمعدل  5يف املائة) = 25
مقابل خدمات الوساطة املالية غري املبارشة املتحصلة (15 = )10 - 25
مجموع عوائد خدمات الوساطة املالية غري املبارشة املتحصلة ملؤسسة إيداع األموال = )15 + 20( 35
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 207-3وألن اتفاقات إعادة الشراء مع تقدمي أموال تعامل باعتبارها تنطوي على قروض أو إيداعات،
فإهنا قد تؤدي إىل خدمات مالية غري مباشرة .وعلى نفس املنوال فإن اإلدارة املالية تُعامل باعتبارها تؤدي إىل
قرض ،ومن مث فإهنا تنطوي أيضًا على خدمات وساطة مالية غري مباشرة ،إذا كانت مقدمة من مؤسسة مالية.
وتتم القروض واإليداعات فيما بني املصارف بشكل عام باألسعار املرجعية أو ما يقرب منها ،ويف هذه احلالة
ال توجد خدمات وس���اطة مالية غري مباش���رة .إالّ أنه يف حالة وجود معامالت مالية دولية بني املصارف على
نطاق كبري بأس���عار فائدة أعلى من األس���عار املرجعية (مث ًال إذا كان املصرف املقدم للقرض ذا مرتبة ائتمانية
منخفضة) فمن املناسب حتري خدمات الوساطة املالية غري املباشرة يف هذه احلالة.
 208-3وميكن حس���اب خدمات الوساطة املالية غري املباش���رة عرب احلدود من واقع بيانات وضع
االستثمار الدويل ،أو من بيانات املصارف عن اإليداعات والقروض من املؤسسات املالية ،والفائدة الفعلية
املستحقة القبض وأسعار الفائدة املرجعية .وبالنسبة لالقتصادات اليت متثل فيها خدمات الوساطة املالية غري
املباشرة عرب احلدود نطاقًا صغريًا ،ميكن قياس هذه اخلدمات بأساليب أبسط على أساس البيانات التجميعية.
ال حني تكون القروض
 209-3وقد حتدث خدمات وساطة غري مباشرة سلبية ،كما هو احلال مث ً
مقدمة بسعر فائدة ثابت مث ترتفع أسعار الفائدة يف السوق .وميكن حدوث خدمات وساطة مالية غري مباشرة
ال يف بعض املعامالت الدولية الكبرية بني املصارف اليت
سلبية أيضًا نتيجة أخطاء يف القياس ،كما حيدث مث ً
تتم بأس���عار الفائدة املرجعية أو قريبًا منها ،فإذا حدث خطأ بس���يط يف قياس السعر املرجعي ،فإن ذلك قد
يؤدي إىل خدمات وساطة مالية غري مباشرة سلبية.
وتقس���م الفوائد الفعلية املدفوعة من املقترضني بني مصاريف الفائدة يف حد ذاهتا حس���ب
ّ 210-3
الس���عر املرجعي وخدمات الوس���اطة املالية غري املباش���رة .وبنفس الطريقة تُحسب الفائدة املستحقة القبض
للمودع�ي�ن بتطبيق س���عر الفائدة املرجعي عل���ى املودعني .وتظهر بيانات املودعني يف ه���ذه احلالة باعتبارها
مستهلكة خلدمات تعادل الفرق بني الفائدة الفعلية والفائدة بالسعر املرجعي.
 211-3وتلخيصًا ملا سبق ،فإن اخلدمات املالية تشمل ما يلي:
•العموالت والرسوم املتصلة باملعامالت املالية ،مثل:
—
—
—
—
—
—
—
—

خطابات االئتمان ،وخطابات القبول من املصارف ،وصكوك االعتماد ،وغريها من الوثائق
املشاهبة
اإلجارة املالية
حتويل األموال
العوملة
العقود السلعية اآلجلة
ترتيبات عقود االشتقاقات املالية
ضمان القروض ،وعرض القضايا ،والسمس���رة واس���تيفاء أج���ل األوراق املالية ،مبا يف ذلك
العموالت املرتبطة مبدفوعات اإليرادات املتصلة باألوراق املالية
مقاصة املدفوعات

•اخلدمات االستشارية املالية
•خدمات ودائع األصول املالية أو السبائك
•خدمات إدارة األصول املالية

ريغو نيميقملا نيب تامدخلا تالماعم

•خدمات الدمج والشراء بني املؤسسات
•اخلدمات املالية للمؤسسات وخدمات رأس املال للمشاريع
•خدمات بطاقات االئتمان وغريها من ضمانات االئتمان
•الصرف األجنيب
•تنظيم وإدارة األسواق املالية
•تصنيف االئتمان
•مصاريف اخلدمات املتصلة بشراء موارد صندوق النقد الدويل
املوس���عة لصندوق
•املصاريف املتصلة باألرصدة غري املس���حوبة وفقًا للترتيبات االحتياطية أو ّ
النقد الدويل ()IMF
•خدمات الوساطة املالية املحتسبة على حنو غري مباشر
 212-3ويستبعد من اخلدمات املالية ما يلي:
•الفوائ���د اليت تُدفع على الودائع والقروض واإلجارة املالية وس���ندات الديون (وهذا دخل من
املوسع خلدمات ميزان املدفوعات)
دخول االستثمار ،ال يدخل يف التصنيف ّ
•أرباح األسهم والسندات املكتسبة
•خدمات الوس���اطة يف التأمني على احلياة واملعاش���ات التقاعدية (تدخ���ل يف خدمات التأمني
واملعاشات التقاعدية)
•خدمات التأمني األخرى
•اخلدمات االستشارية غري املالية اليت تقدمها املصارف (مثل اخلدمات االستشارية لإلدارة ،وهذه
تدخل يف خدمات االستشارات التجارية واإلدارية وخدمات العالقات العامة)
•املكاسب واخلسائر الناجتة عن شراء وبيع األوراق املالية واملشتقات املالية للحساب اخلاص

 - 8املصاريف املتعلقة باستعمال امللكية الفكرية غري املصنفة
يف موضع آخر

املوسع
 213-3يشمل هذا الفرع منتجات امللكية الفكرية غري املصنفة يف موضع آخر يف التصنيف ّ
خلدم���ات مي���زان املدفوعات .2010 ،ويعرض اجلدول الثالث  1 -قائمة مبنتجات امللكية الفكرية وطريقة
التعامل معها.
 214-3تشمل مصاريف استعمال امللكية الفكرية غري املصنفة يف موضع آخر ما يلي:
•املصاريف املدفوعة مقابل استعمال حقوق امللكية الفكرية ،مثل براءات االختراع والعالمات
التجارية وحقوق النشر والعمليات والتصميمات الصناعية ،واألسرار املهنية ،وفروع حمالت
عقود االمتياز ،حيث تنبين هذه احلقوق على أساس األحباث والتطوير وكذلك التسويق
•املصاريف املدفوعة مقابل التراخيص اخلاصة بإنتاج أو توزيع منتجات امللكية الفكرية الناشئة عن
إنتاج نسخ أصلية أو نسخ معتمدة ،مثل حقوق الطبع للكتب والكتيبات ،وبرجميات احلاسوب،
واألعمال السينمائية ،والتسجيالت الصوتية ،واحلقوق املتصلة هبا ،مثل احلقوق اخلاصة بالتسجيل
احلي للحفالت والربامج التلفزيونية ،وخدمات اإلذاعة عن طريق الكوابل أو السواتل.

77

78

دليل إحصاءات اخلدمات الدولية يف التجارة2010 ،
الجدول الثالث 1 -
معاملة امللكية الفكرية
استعمال امللكية الفكرية

بيع ورشاء حقوق
أ
امللكية الفكرية

الفروع الخاضعة لعقود امتياز والعالمات التجارية

املصاريف الناتجة عن استعمال امللكية الفكرية،
غري املصنفة يف موضع آخر

حساب رأس املال
مليزان املدفوعات

نتائج األبحاث والتطوير

املصاريف الناتجة عن استعمال امللكية الفكرية،
غري املصنفة يف موضع آخر

خدمات األبحاث
والتطوير

منتجات الربمجيات الحاسوبية :املنتجات السمعية -
البرصية واملنتجات املتصلة بها
(أ)

بند الخدمة ذو الصلة

د

(ب) املنتجات غري املصمّمة حسب الطلب ،سواء منزلة بند الخدمة ذو الصلة
من عىل الشبكة أو مقدمة عن طريق إلكرتوني
آخر

د

(ج) املنتجات غري املصمّمة حسب الطلب يف شكل
واسطة إعالمية مادية مع رسوم ترخيص ُتدفع
دوريا ً

بند الخدمة ذو الصلة

د

(د) املنتجات غري املصمّمة حسب الطلب يف شكل
واسطة إعالمية مادية مع الحق يف االستعمال
األبدي

البضائع

أ

املنتجات املصمّمة حسب الطلب من جميع األنواع

تراخيص االستعمال ،فيما
ب
عدا اإلنتاج والتوزيع

تراخيص اإلنتاج
ج
و/أو التوزيع

املصاريف املتعلقة
باستعمال امللكية الفكرية
غري املصنفة يف موضع آخر

بند الخدمة
د
ذو الصلة

ب

تغط�ي الحال�ة التي يتم فيها تغيري امللكية االقتصادية لكل حقوق امللكية الفكري�ة ذات الصلة وال يكون للبائع بعدها أي حقوق أو التزامات مرتبطة
بامللكية الفكرية .وتشمل هذه الحالة أيضا ً املبيعات املبارشة الالحقة لحقوق امللكية الفكرية.
تش�مل أيضا ً الحالة التي يتم فيها توصيل منتج معني مع الحق يف اس�تعمال امللكية الفكرية املتصلة به ،ولكن عدم الحق يف نس�خه بغرض التوزيع فيما

ج

تشمل الحاالت التي يتم فيها تفويض حق اإلنتاج و/أو التوزيع للملكية الفكرية من قبل املالك.

بعد .وينبغي تصنيف هذه املعامالت تحت بنود السلع والخدمات ذات الصلة.

د
ُتصنف البنود ذات الصلة إما يف س�ياق الخدمات الحاس�وبية أو الخدمات الس�معية  -البرصية والخدمات املتصلة بها ،حسب طبيعة املحتوى املقدم
(انظر أيضا ً الفقرات  216-3إىل .)220-3
عىل س�بيل املثال ،ففي حالة بيع أو رشاء نس�خة من برمجية ُتنتج عىل نطاق واس�ع ويحصل عليها أحد األفراد لتحميلها عىل جهاز حاس�وبي وحيد مشمولة
برتخيص لالس�تعمال يس�تثني إعادة اإلنتاج والتوزيع؛ ُتس�جل هذه الحالة تحت بند السلع والخدمات حس�ب نوع املنتج ذي الصلة (انظر األمثلة الواردة يف
(ب) و(ج) و(د) تحت بند الربمجيات الحاس�وبية يف الجدول الثالث  .)1 -وإذا كانت الرشكة الصانعة تدفع مقابالً للحق يف إدخال الربمجية عىل الحاس�وب

الذي تنتجه ،ففي هذه الحالة تعترب املدفوعات ترخيصا لإلنتاج و/أو التوزيع (مصاريف مقابل استعمال حق امللكية الفكرية بتفويض من مالك األصل).

 215-3أما إنتاج الكتب والتس���جيالت واألفالم والربجميات واألق���راص املدجمة ،إخل ،فهي عملية
ذات مرحلتني ،املرحلة األوىل منهما هي إنتاج األصل ،واملرحلة الثانية هي إنتاج واستعمال النسخ املأخوذة
عن األصل .وإنتاج املرحلة األوىل هو النسخة األصلية اليت ينطبق عليها امللكية القانونية الفعلية سواء حبقوق
الطبع أو الرباءة أو الس���رية .وميكن لصاحب األصل اس���تعماله بشكل مباشر إلنتاج نسخ تعطي للمشتري
حق االستعمال .وقد يلجأ املالك إىل الترخيص ملنتجني آخرين إلنتاج نسخ من األصل وتوزيع املحتوى.
 216-3وميكن وصف املدفوعات اليت يدفعها صاحب الترخيص بطرق خمتلفة ،باعتبارها رسومًا
أو عم���والت أو عوائ���د .ويلخص اجلدول الثالث  1 -معامل���ة التدفقات املتصلة مبنتجات امللكية الفكرية.
وعل���ى النقيض من حق االس���تعمال املؤقت ،الذي يدخل يف ه���ذه الفئة ،فإن بيع براءة االختراع أو حقوق
النشر املتصلة بنواتج البحث والتطوير والعمليات الصناعية والتصاميم الصناعية تدخل ضمن خدمات البحث
والتطوير .وعلى نفس املنوال ،تُعامل حقوق االستخدام املؤقتة املتصلة بربجميات احلاسوب والنسخ األصلية
السمعية  -البصرية بشكل خمتلف عن املبيعات املباشرة.
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 217-3وخيتلف عنصر البحث والتطوير يف رسوم استعمال امللكية الفكرية غري املصنفة يف موضع
آخ���ر عنه يف الربجميات واملنتجات الس���معية  -البصرية واملنتج���ات ذات الصلة ،إخل ،من ناحية هامة :فمن
املمكن ،وإن كان ذلك بعيد االحتمال ،أن تُباع “نس���خ” األحباث والتطوير ،ليس باعتبارها لالس���تعمال
املؤقت ،ولكنها حتد من حقوق املس���تعملني يف استعمال املنتج ،بنفس الطريقة اليت تُباع هبا نسخ الربجميات
واملنتجات الس���معية  -البصرية واملنتجات ذات الصلة مع تقيـيد حق املشتري يف االستعمال (أي تراخيص
االس���تعمال اليت تستثين االستنساخ والتوزيع) .ومع ذلك فإن تلك املدفوعات عن استعمال نسخ منتجات
البحث والتطوير واملنتجات ذات الصلة ينبغي إدراجها حتت تراخيص اس���تعمال منتجات البحث والتطوير
وليس حتت خدمات البحث والتطوير ،وهي ختتلف عن معاملة املدفوعات املماثلة اخلاصة باملنتجات السمعية
 البصرية واملنتجات ذات الصلة (أي إدراجها حتت البنود ذات الصلة) (انظر اجلدول الثالث .)1 - 218-3ويتبع وقت تس���جيل مصروفات استعمال امللكية الفكرية موضوع اتفاق الترخيص .فإذا
كانت حقوق استعمال امللكية الفكرية مباعة مقابل رسم مدفوع ملرة واحدة مبوجب عقد غري قابل لإللغاء
حبي���ث ال يك���ون لصاحب الترخيص التزام���ات أخرى يؤديها ،فإن املبلغ كله يقي���د كمبيعات ،وإلاّ توزع
املصاريف على مدى فترة االتفاق .ومن الناحية العملية قد يكون من األوفق قيد املدفوعات عند سدادها.
 219-3وتشتمل رسوم حقوق االمتياز وعوائد العالمات التجارية واملدفوعات عن استعمال األمساء
التجارية ،وما إىل ذلك ،على جوانب دخل تتصل بامللكية (أي وضع أصل غري مايل وغري ُمنتج حتت تصرف
وحدة أخرى) وكذلك على جوانب خدمة (مثل عمليات الدعم التقين ،وأحباث املنتجات ،وأحباث التسويق
وضبط النوعية) .ومن حيث املبدأ قد يكون من املرغوب فيه فصل عناصر الدخل عن اخلدمة ،إالّ أن ذلك
ق���د ال يك���ون ممكنًا على العموم ،ويف هذه احلالة تُتبع طريقة لتصني���ف القيمة بكاملها باعتبارها مصاريف
اس���تعمال ملكية فكرية .وميكن اس���تعمال هذه الطريقة كبداية ،ولكن عندما تتوفر معلومات إضافية تتيح
فصل هذه املصاريف ،ينبغي جلامعي اإلحصاءات تنفيذ هذا الفصل.
املوسع خلدمات ميزان املدفوعات ،2010،بتفصيل مصاريف استعمال
 220-3ويوصي التصنيف ّ
امللكية الفكرية غري املصنفة يف موضع آخر يف بند منفصل ،تفاصيله كما يلي:
•رسوم ترخيص حقوق االمتياز والعالمات التجارية ،وهذه تشمل مجيع املدفوعات واملصاريف
مقابل استعمال العالمات التجارية وحقوق االمتياز.
•تراخيص استعمال نواتج البحث والتطوير ،وهذه تشمل الرسوم واملصاريف اخلاصة باستعمال
حقوق امللكية الفكرية الناشئة عن أعمال البحث والتطوير.
•التراخيص اخلاصة بإنتاج و/أو توزيع الربجميات احلاس���وبية ،وهذه تشمل املصروفات اخلاصة
بالسماح بإعادة إنتاج و/أو توزيع الربجميات األصلية املنتجة (عن طريق اتفاقات الترخيص).
وال يعترب التوزيع ،يف هذا السياق ،بيعًا باجلملة أو التجزئة .وال يشمل بيع نسخة من الربجمية
احلاس���وبية إىل شخص أو مؤسس���ة الس���تعماهلم اخلاص ترخيصًا بالتوزيع ،وإمنا يُسجل بيع
الربجميات احلاسوبية لالستعمال الفردي أو الشخصي ضمن خدمات احلاسوب .أما الربجميات
املباعة على الوسائط املادية مع احلق الدائم يف استعماهلا فتدخل حتت البضائع.
•تراخيص إعادة إنتاج و/أو توزيع املنتجات السمعية  -البصرية واملنتجات ذات الصلة ،وهذه
تنقسم إىل عنصرين فرعيني مها:
— تراخيص إعادة إنتاج و/أو توزيع املنتجات السمعية  -البصرية ،وتشمل الرسوم واملصروفات
مقاب���ل إع���ادة اإلنتاج و/أو التوزي���ع املرخص به عن طريق اتفاقات الترخيص ،لنس���خ أصلية
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مسعية  -بصرية منتجة أو نسخ معتمدة منها (مثل األعمال السينمائية والتسجيالت الصوتية).
ويدخل يف هذا البند الفرعي أيضًا احلقوق املتصلة بإعادة إنتاج و/أو توزيع تسجيالت احلفالت
احليّة والربامج احليّة لإلذاعة والتلفزيون وشبكات اإلرسال السلكي والفضائي .وتدخل يف هذا
البند أيضًا حقوق إعادة البث لألحداث الرياضية .وترد مزيد من املعلومات بش���أن املنتجات
السمعية  -البصرية يف التجميع التكميلي املعنون املعامالت السمعية  -البصرية.
— وتش���مل تراخيص إعادة إنتاج و/أو توزيع املنتجات األخرى الرس���وم واملصاريف اليت تُدفع
مقاب���ل إع���ادة إنتاج و/أو توزي���ع األعمال الفنية األصلي���ة للكتّاب (مثل حق���وق الترمجة)،
والرسامني والنحاتني ،إخل ،مبوجب اتفاق ترخيص ،فيما عدا األعمال املتصلة باملنتجات ذات
الطبيعة السمعية  -البصرية.

 - 9خدمات االتصاالت والحاسوب واملعلومات

 221-3يوص���ي هذا الدليل بتفصيل عنصر اإلصدار الس���ادس من دلي���ل ميزان املدفوعات اخلاص
خبدمات االتصاالت واحلاسوب واملعلومات إىل ثالثة مكونات فرعية هي :خدمات االتصاالت ،وخدمات
احلاسوب ،وخدمات املعلومات.
وتعرف خدمات احلاس���وب وخدمات االتصاالت من حيث طبيعة اخلدمة وليس حبسب
ّ 222-3
طريقة التوصيل .ولشرح ذلك ،فإن تقدمي خدمات األعمال ،مثل خدمات املحاسبة ،تدخل ضمن املكون
الفرعي املناسب ،وهو يف هذه احلالة خدمات األعمال األخرى ،حىت ولو كانت هذه اخلدمات يتم تقدميها
بالكامل باستخدام احلاسوب أو بشبكة اإلنترنت .وال يدخل ضمن خدمات االتصاالت إالّ املبالغ املدفوعة
من أجل نقل البيانات .ويدخل املحتوى الذي يتم تزنيله عن طريق احلاسوب يف بند اخلدمات املناسب.
 223-3وتش���مل خدم���ات االتص���االت إذاعة أو نقل الص���وت والصورة والبيان���ات وغريها من
املعلومات عن طريق اهلاتف والتلكس والربقيات وش���بكات اإلذاعة والتليفزيون السلكية والفضائية والربيد
اإللكتروين والفاكس وما إليها ،وتش���مل خدمات ش���بكات األعمال ،وعقد اجتماعات من بُعد عن طريق
شبكة احلاسوب ،وخدمات الدعم؛ وال تشمل قيمة املعلومات املنقولة .ويدخل يف هذه الفئة أيضًا خدمات
االتصاالت عن طريق اهلاتف املحمول ،وخدمات صيانة الشبكات وخدمات النفاذ إىل الشبكة ،مبا يف ذلك
خدمات التوصيل بشبكة اإلنترنت .ويستبعد من هذه الفئة خدمات تركيب معدات شبكات اهلاتف (حيث
تدخل يف التشيـيد) ،وخدمات قواعد البيانات (إذ أهنا تدخل يف خدمات املعلومات).
 224-3وتتكون خدمات احلاسوب من اخلدمات املتعلقة باملعدات والربجميات احلاسوبية وخدمات
جتهي���ز البيانات .ويعرض اجلدول الثال���ث  1 -تصنيفًا ملختلف الترتيبات اليت تنطوي على منتجات برجمية
والرس���وم املتصلة باس���تعماهلا كملكية فكرية .وكم���ا يتبني من اجلدول ،تُصنف بعض أش���كال الربجميات
املوسع خلدمات ميزان املدفوعات 2010 ،جمموعة تكميلية هي معامالت
باعتبارها بضائع .ويقترح التصنيف ّ
الربجميات احلاسوبية ،تشمل مجيع املعامالت املتصلة بالربجميات احلاسوبية ،سواء كانت خدمات أو معامالت
يف البضائ���ع (انظ���ر الفقرت�ي�ن  292-3و ،)293-3ويوصي بتقس���يم اخلدمات احلاس���وبية إىل الربجميات
احلاسوبية واخلدمات احلاسوبية األخرى.
 225-3وتشمل الربجميات احلاسوبية ما يلي:
•بيع الربجميات احلاس���وبية املجهزة حس���ب الطلب (أيًّا كان شكل تقدميها) وما يتصل هبا من
تراخيص استعمال
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•تطوير وإنتاج وعرض وتوثيق الربجميات احلاسوبية املجهزة حسب الطلب ،مبا يف ذلك أنظمة
التشغيل ،اليت تتم حسب مواصفات املستعمل
•الربجميات احلاسوبية غري املجهزة حسب الطلب (املنتجة لالستعمال العام) اليت تُحمل أو تقدم عرب
الوسائل اإللكترونية ،سواء كانت مقابل رسوم ترخيص دورية أو رسومًا مدفوعة ملرة واحدة
•تراخيص استعمال الربجميات غري املجهزة حسب الطلب (املنتجة لالستعمال العام) اليت تقدم
على وسيطة ختزين مثل األقراص املدجمة للقراءة فقط ويتم تقاضي رسوم دورية نظري استعماهلا
•بيع وشراء النسخ األصلية وحقوق امللكية لنظم الربجميات وتطبيقاهتا.
 226-3وتُستبعد من هذه اخلدمات الربامج احلاسوبية غري املجهزة خصيصًا واملقدمة عرب وسائط
ختزين مع ترخيص باستعماهلا بشكل دائم ،وهذه تدخل يف البضائع العامة.
 227-3وتش���مل الربجميات :الربجميات اإلنتاجي���ة العامة لألعمال ،وبرجميات ألعاب احلاس���وب،
وغريها من التطبيقات.
 228-3وألغ���راض احلس���ابات القومية ،رمبا كان مفي���دًا وضع تعريف منفصل للنس���خ األصلية
للربجميات احلاسوبية.
 229-3ويتبع توقيت تس���جيل معامالت الربجميات نفس املبادئ املتبعة يف تسجيل جوانب امللكية
الفكرية األخرى.
 230-3وتشمل اخلدمات احلاسوبية األخرى ما يلي:
•اخلدمات االستش���ارية والتنفيذية للمعدات والربجميات احلاسوبية ،مبا يف ذلك إدارة اخلدمات
احلاسوبية مبوجب تعاقدات من الباطن
•تركيبات املعدات والربجميات ،مبا يف ذلك تركيب احلواسيب األساسية والوحدات احلاسوبية
املركزية
•صيانة وإصالح احلواسيب واملعدات الطرفية
•خدمات استعادة البيانات ،وتقدمي املشورة واملساعدة فيما يتصل بإدارة املوارد احلاسوبية
•حتليل النُظم احلاسوبية اجلاهزة لالستعمال وتصميمها وبرجمتها (مبا يف ذلك تصميم صفحات
الويب) واالستشارات التقنية املتعلقة بالربجميات
•صيانة النُظم وخدمات الدعم األخرى ،مثل التدريب الذي يقدم كجزء من اخلدمات االستشارية
•خدمات جتهيز البيانات واس���تضافتها ،مثل إدخال البيانات والتبويب والتجهيز على أس���اس
تقاسم الوقت
•خدمات استضافة صفحات الويب (أي إتاحة حيز يف اخلادوم على شبكة اإلنترنت الستضافة
صفحات الويب اخلاصة بالعمالء)
•تقدمي تطبيقات حاسوبية واستضافة تطبيقات العمالء وإدارة املرافق احلاسوبية.
 231-3وال يدخل يف اخلدمات احلاسوبية دورات التدريب على احلواسيب غري املصممة ملستعمل
معيّن (وهي تدخل يف اخلدمات الش���خصية والثقافية والترفيهي���ة األخرى حتت اخلدمات التعليمية) وتأجري
احلواسيب دون مشغلني (وهي تدخل يف خدمات التأجري التشغيلي) .وتُستبعد من هذه الفئة أيضًا مصاريف
التراخيص اخلاصة بإنتاج و/أو توزيع الربجميات ،وهي تدخل يف رسوم استعمال امللكية الفكرية غري املصنفة
يف موضع آخر.
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 232-3وتنقسم خدمات املعلومات إىل خدمات وكاالت األنباء وخدمات املعلومات األخرى:

•وتشمل خدمات وكالة األنباء تقدمي األخبار والصور واملقاالت اخلاصة مبوضوعات معيّنة
•وتش����مل خدم����ات املعلوم����ات األخ����رى خدم����ات قواع����د البيان����ات ،مثل تصمي����م قواعد
البيان����ات وختزي����ن البيان����ات ونش����ر البيانات وقواع����د البيانات (مب����ا يف ذلك األدل����ة وقوائم
الربي����د) ،س����واء كان����ت عل����ى اخلط أو م����ن خالل وس����ائط ممغنط����ة أو بصري����ة أو مطبوعة
أو إتاحة بوابات للبحث (وتشمل خدمات حمركات البحث اليت تبحث عن عناوين على الشبكة
للعمالء الذين يضعون استفس����اراهتم على الشبكة) .ويدخل يف هذه الفئة أيضًا :االشتراكات
املباش����رة غ��ي�ر املجانية يف الصحف واملجالت ،س����واء كان����ت عن طريق الربيد أو اإلرس����ال
اإللكتروين أو بوس����ائل أخرى ،واخلدمات األخرى لتقدمي املحتوى على الش����بكة ،وخدمات
املكتبات واألرشيف( .أما الصحف واملجالت الورقية فتدخل يف عداد البضائع العامة)

أما املحتوى الذي جيري تزنيله عن طريق احلاسوب ،والذي ليس من الربجميات أو املنتجات السمعية -
البصرية أو املنتجات املتصلة هبا ،فيدخل يف خدمات املعلومات.

 - 10خدمات األعمال األخرى
 233-3تتطابق تغطية هذا الدليل خلدمات األعمال األخرى مع ما ورد يف اإلصدار السادس من دليل
املوس���ع خلدمات ميزان املدفوعات 2010 ،ثالثة
ميزان املدفوعات ،وإن كانت بتفصيل أكثر .وحيدد الدليل ّ
مكونات فرعية هي :خدمات البحث والتطوير ،واخلدمات االستش���ارية املهنية واإلدارية ،واخلدمات التقنية
املتعلقة بالتجارة وسائر خدمات األعمال .ويف إطار هذه املكونات الفرعية الثالثة اقتُرحت تفصيالت أكثر.

خدمات البحث والتطوير
 234-3تشمل خدمات البحث والتطوير اخلدمات املتصلة باألحباث األساسية ،واألحباث التطبيقية،
والتطوير التجرييب ملنتجات وعمليات جديدة ،وهي تشمل األنشطة يف العلوم الطبيعية والعلوم االجتماعية
واإلنسانيات.
1 18دلي�ل فراس�كاتي املس�تعمل يف
منظم�ة التع�اون والتنمي�ة يف
املي�دان االقتص�ادي Frascati
�Manual: Proposed Stand
ard Practice for Surveys on
Research and Experimental
( Developmentباريس)2002 ،

يعرض منهجية لجمع واستعمال
إحص�اءات البح�ث والتطوي�ر،
وأصبح معيارا ً دوليا ً معرتفا ً به.

 235-3وتعري���ف خدم���ات البحث والتطوير ال���وارد هنا ويف اإلصدار الث���اين للتصنيف املركزي
للمنتجات هو أوسع من التعريف الوارد يف دليل فراسكايت ( 18الذي يستعمل يف حتديد نطاق تكوين رأس
املال يف نظام احلسابات القومية .)2008 ،ويشمل التعريف الوارد هنا االختبارات األخرى وأعمال التطوير
األخرى للمنتجات اليت ميكن أن توصل إىل براءة اختراع.
املوسع خلدمات ميزان املدفوعات
 236-3وانعكاس���ًا هلذا االختالف يف التغطية يوصي التصنيف ّ
بتقسيم خدمات البحث والتطوير إىل جمموعتني فرعيتني مها :األعمال اليت يُضطلع هبا على أساس منهجي
لزيادة خمزون املعرفة (وهو ما يعكس تغطية البحث والتطوير يف س���ياق نظم احلس���ابات القومية)2008 ،
واخلدمات األخرى.
 237-3وتنقس����م األعمال املضطلع هبا على أساس منهجي من أجل زيادة خمزون املعرفة إىل جزأين:
تقدمي خدمات البحث والتطوير املع ّدة حسب الطلب أو العامة ،وبيع حقوق امللكية الناشئة عن البحث والتطوير:

املصممة حس����ب طلب العمي����ل ( )customizedواخلدمات
•تقدمي خدمات البحث والتطوير ّ
املصممة لالس����تخدام العام ( ،)non-customizedيش����مل تقدمي خدم����ات البحث والتطوير
ّ
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مصممة لالس����تخدام العام،
مصممة حس����ب طلب العميل ،والقيام بأعمال البحث والتطوير ّ
ّ
باستثناء مبيعات حقوق امللكية ،واملبيعات املتعلقة بتراخيص إعادة اإلنتاج أو االستعمال.
•وتشمل مبيعات حقوق امللكية الناشئة عن أعمال البحث والتطوير ما يلي :براءات االختراع،
وحقوق الطبع والتوزيع الناشئة عن أعمال البحث والتطوير ،والعمليات والتصاميم الصناعية
(مبا يف ذلك األسرار التجارية) وغريها .وينبغي حتديد كل من هذه البنود على حدة.
وينبغي إدخال تراخيص إنتاج وتراخيص استعمال نتائج البحث والتطوير حسب الفئة املناسبة حتت
بند رسوم استعمال امللكية الفكرية غري املصنفة يف موضع آخر .ومن الناحية العملية قد يكون من الصعب
التميي���ز ب�ي�ن خمتلف املدفوعات لتراخي���ص إعادة اإلنتاج عن مبيعات حقوق امللكي���ة ،حيث أن مدفوعات
التراخيص متثل يف بعض احلاالت مبيعات حلقوق امللكية.
 238-3ويُس���تبعد من هذه الفئة الدراس���ات التقني���ة واألعمال االستش���ارية ،وكالمها يدخل يف
اخلدمات االستشارية املهنية واإلدارية.
 239-3وتشمل اخلدمات األخرى أنشطة االختبار وسائر أنشطة املنتجات/العمليات غري املصنفة
يف موضع آخر.

خدمات االستشارة املهنية واإلدارية
 240-3تنقس���م خدمات االستش���ارة املهنية واإلدارية إىل جزأين :اخلدمات القانونية واملحاس���بية
واستشارات اإلدارة والعالقات العامة ،وخدمات اإلعالن وأحباث السوق واستطالعات الرأي العام.
 241-3وتدخل خدمات اإلدارة العامة اليت تقدمها الش���ركة األم أو ش���ركة تابعة ،إىل أحد فروع
الش���ركة أو الوحدات التابعة هلا أو املنتس���بة إليها ،يف اخلدمات القانونية واملحاس���بية واستش���ارات اإلدارة
والعالقات العامة .إالّ أن سداد تكاليف اخلدمات املعاونة اليت تقدمها فروع الشركات ،مثل خدمات النقل
والشراء والبيع والتسويق واملحاسبة ،جيب بياهنا حتت العنوان املناسب ذي الصلة .وتدخل رسوم اإلدارة يف
خدمات األعمال األخرى .وينبغي فحص قيمة اخلدمات الكبرية املبالغ فيها بني املؤسس���ات التابعة للتأكد
من أهنا ال ختفي فوائد خاصة ،فعلى س���بيل املثال ،فإن التذبذبات الواس���عة قد ال تعكس تغيـريات فعلية يف
ويفصل هذا الدليل أيضًا بند اخلدمات القانونية واملحاسبية واستشارات اإلدارة والعالقات
اخلدمات املقدمةّ .
العامة إىل اخلدمات القانونية؛ خدمات املحاسبة ومراجعة احلسابات ومسك الدفاتر واستشارات الضرائب؛
وخدمات استشارات األعمال واإلدارة والعالقات العامة.
•فتشمل اخلدمات القانونية خدمات االستشارة القانونية وخدمات التمثيل يف أي إجراءات قانونية
أو قضائية أو دس���تورية؛ وخدمات إعداد الوثائق والصكوك القانونية؛ واخلدمات االستش���ارية
اخلاصة بإصدار الشهادات؛ وخدمات الضمان والتسوية.
•وتشمل خدمات املحاسبة ومراجعة احلسابات ومسك الدفاتر واستشارات الضرائب تسجيل
املعامالت التجارية لألعمال وغريها؛ وخدمات فحص السجالت املحاسبية والبيانات املالية؛
وخدمات استشارات وختطيط الضرائب على الشركات؛ وإعداد وثائق الضرائب.
•وتشمل خدمات استشارات األعمال واإلدارة والعالقات العامة خدمات االستشارة والتوجيه
واملس����اعدة التشغيلية املقدمة إىل الشركات من أجل وضع سياسات واستراتيجيات األعمال،
والتخطيط الشامل ،وهيكلة املنظمة وأعمال الرقابة فيها .وتدخل يف هذا البند عمليات حماسبات
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اإلدارة؛ وإدارة األسواق ،واملوارد البشرية ،وإدارة اإلنتاج ،واستشارات إدارة املشاريع؛ وسائر
اخلدمات املتصلة بتحسني صورة العمالء وعالقتهم مع املؤسسات العامة وغريها.
 242-3أما خدمات اإلعالن وأحباث الس����وق واس����تطالعات الرأي العام اليت يتم التعاقد عليها بني
مقيمني وغري مقيمني ،فتشمل تصميم وابتكار وتسويق اإلعالنات اليت تقوم هبا وكاالت اإلعالن وتروجيها يف
وسائط اإلعالم ،مبا يف ذلك شراء وبيع أماكن اإلعالن وخدمات العرض اليت تقدمها املعارض التجارية ،وترويج
املنتجات يف اخلارج ،وأحباث السوق ،والتسويق من بُعد ،واستطالعات الرأي العام بشأن خمتلف القضايا.

 243-3وقد يكون من املرغوب فيه ،يف حالة وجود معامالت كثرية بني املقيمني وغري املقيمني،
إب���راز قيمة املعامالت بش���كل منفصل فيما خيص خدمات تنظيم املؤمت���رات واملعارض التجارية ومعارض
املنتج���ات ،الداخلة يف خدمات اإلعالن وأحباث الس���وق واس���تطالعات الرأي الع���ام .وهذا البند ،الذي
يناظر الفئة “( 8596خدمات املس���اعدة يف تنظيم املؤمترات واملعارض التجارية”) يف التصنيف املركزي
للمنتجات ،اإلصدار  ،2يشمل تنظيم األحداث االقتصادية (املعارض التجارية على فترات منتظمة أو غري
منتظم���ة) ،وتنظيم االجتماعات واملؤمترات العلمية والثقافي���ة وتوفري وإقامة مواد العرض واملعدات املتصلة
بتنظيم املعارض.

خدمات األعمال األخرى التقنية واملتصلة بالتجارة
 244-3تنقس���م خدمات األعمال األخرى التقنية واملتصلة بالتجارة إىل مخس���ة بنود فرعية هي:
اخلدمات املعمارية واهلندسية والعلمية واخلدمات التقنية األخرى؛ وخدمات معاجلة النفايات وإزالة التلوث،
واخلدم���ات الزراعي���ة والتعدينية؛ وخدمات اإلجيار واالس���تئجار؛ واخلدمات املتعلق���ة بالتجارة؛ وخدمات
األعمال األخرى غري املصنفة يف موضع آخر .وتنقس���م اخلدمات املعمارية واهلندس���ية والعلمية واخلدمات
التقنية األخرى إىل ثالثة مكونات هي:
•اخلدمات املعمارية ،وتشمل املعامالت املتصلة بتصميم املباين
•اخلدمات اهلندسية ،وتشمل تصميم وتطوير واستعمال املاكينات واملواد واألدوات واهلياكل
والعمليات والنُظم .وتنطوي العمليات من هذا النوع على تقدمي الرسوم واخلطط والدراسات
املتعلقة باملشاريع اهلندسية .وتُستثىن من ذلك هندسة التعدين اليت تدخل يف اخلدمات املتصلة
بالتعدين واستخراج النفط والغاز
•اخلدمات العلمية واخلدمات األخرى ،وتش���مل أعمال املس���احة؛ ورس���م اخلرائط؛ واختبار
املنتجات والتصديق عليها وخدمات التفتيش التقين
 245-3وتنقسم خدمات معاجلة النفايات وإزالة التلوث ،واخلدمات الزراعية والتعدينية إىل ثالثة
أج���زاء :خدم���ات معاجلة النفايات وإزالة التل���وث؛ واخلدمات املتصلة بالزراع���ة والغابات وصيد األمساك؛
واخلدمات املتصلة بالتعدين واستخراج النفط والغاز:
•خدمات معاجلة النفايات وإزالة التلوث وتشمل :معاجلة النفايات املش ّعة وغريها من النفايات،
وتنظيف التربة امللوثة؛ وإزالة التلوث ،مبا يف ذلك تسرب الزيت؛ وإعادة جتهيز مواقع التعدين؛
واخلدمات الصحية املتصلة بإزالة التلوث واإلصحاح .وتدخل يف هذه الفئة أيضًا مجيع اخلدمات
ال��ت�ي تتصل بتنظيف البيئة وجتديدها .وإذا أصدرت احلكومة إذنًا خاصًا باالنبعاثات غري قابل
موس����عة للمشتري غري املقيم ،تُسجل املدفوعات
للتداول ،وقدمت إىل جانب اإلذن خدمات ّ

ريغو نيميقملا نيب تامدخلا تالماعم

يف اخلدمات وفقًا لنوع اخلدمة املقدمة (يف معظم احلاالت باعتبارها سلعًا وخدمات حكومية
19
غري مصنفة يف موضع آخر) .وتُستبعد من اخلدمات مدفوعات تراخيص االنبعاثات األخرى
•اخلدم���ات املتصلة بالزراعة والغابات وصيد األمساك وتش���مل اخلدم���ات املتصلة بالزراعة ،مثل
تقدمي اآلالت الزراعية وطواقمها ،وخدمات احلصاد ومعاجلة املحصول ومقاومة اآلفات ،وتربية
احليوان ،وخدمات إيواء احليوانات ورعايتها .وتدخل أيضًا يف هذا البند اخلدمات املتعلقة بالصيد
الربي وصيد الفخاخ والغابات وقطع األشجار وصيد األمساك ،وكذلك اخلدمات البيطرية
•اخلدمات املتصلة بالتعدين واس���تخراج النفط والغاز وتشمل خدمات التعدين املقدمة حلقول
النفط والغاز ،مبا يف ذلك احلفر وإقامة املنصات ،وخدمات اإلصالح وفك املعدات ،وتكسية
آبار النفط والغاز وتبطينها .وتدخل يف هذا البند أيضًا اخلدمات املتصلة بالتنقيب عن املعادن
وكذلك هندسة التعدين وأعمال املسح اجليولوجي.
 246-3ويشمل تشغيل خدمات اإلجيار األنشطة املتصلة بتأجري أصل منتج مبوجب اتفاق يتضمن
استعمال املستأجر لألصل ولكنه ال يشمل النقل الكلي للمخاطر واملزايا املتصلة بامللكية إىل املستأجر .وتشمل
هذه اخلدمات التأجري بني املقيمني وغري املقيمني ،وتأجري السفن والطائرات ومعدات النقل مثل القاطرات
احلديدية واحلاويات واألوناش ،دون طواقمها .وتدخل يف هذا البند أيضًا مدفوعات إجيارات التشغيل املتصلة
باألنواع األخرى من املعدات ،واليت ميكن متيـيزها حسب اخلصائص التالية:
•حيتفظ املؤجر عادة مبجموعة من األصول ميكن للمس����تعملني اس����تئجارها حس����ب الطلب أو
بإخطار قصري األمد
•ميكن تأجري هذه األصول لفترات زمنية خمتلفة وميكن للمستأجر جتديد فترة اإلجيار عند انقضائها
•يك���ون صاح���ب األصل يف الغالب مس���ؤوالً عن صيانة وإصالح األص���ل كجزء من اخلدمة
املقدمة للمستأجر.
 247-3ويدخل يف هذا البند تشغيل عمليات تأجري املساكن واملباين األخرى .ويف حالة عدم وجود
أساس موضوعي لتوزيع املدفوعات بني إجيار األرض وإجيار املباين فينبغي معاملة املبلغ اإلمجايل باعتباره إجيارًا
للمباين إذا كانت قيمة املباين تزيد على األرجح عن قيمة األرض .أما إذا كانت قيمة األرض تزيد عن قيمة
املباين فينبغي عندئذ استبعاد املبلغ كله من تشغيل اإلجيار ومعاملته باعتباره إجيارًا لألرض (وهذا يدخل يف
حساب اإليرادات األساسي يف إحصاءات ميزان املدفوعات) .وعلى نفس املنوال فإن إجيار األرض وحدها
وإجيار مواردها الطبيعية مستبعدان من نطاق اخلدمات.
 248-3ويُس���تبعد من تش���غيل خدمات اإلجيار إجيار املباين من قبل املنظمات الدولية والسفارات
وما إليها (وهذه تدخل يف السلع واخلدمات احلكومية غري املصنفة يف موضع آخر) .ويدخل إجيار خطوط
االتص���االت وطاق���ة االتصاالت يف خدمات االتصاالت .ويدخل إجيار الس���فن والطائرات مع طواقمها يف
خدم���ات النقل .وتدخل يف الس���فر إجيارات املس���اكن (اإلقامة) واملركبات لغري املقيم�ي�ن أثناء إقامتهم يف
اقتصادات غري االقتصادات اليت يقيمون فيها عادة.
 249-3وينبغ���ي التميـيز بني تش���غيل اإلجيارات واإلجيارات املالية .فف���ي اإلجيارات املالية يتحمل
املس���تأجر معظ���م املخاطر واملزايا اخلاصة بامللكية أو كلها .وحيدث تغيـ�ي�ر يف امللكية االقتصادية وإن بقيت
امللكية القانونية للمالك .ورغم التشابه بينهما ،فإن اإلجيارات املالية تعترب قرضًا ،ومن مث تستبعد املعامالت
اخلاصة هبا من اخلدمات.
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1 19انظر الفقرة  14-13من اإلصدار
السادس لدليل ميزان املدفوعات.
ويالح�ظ أن�ه عن�د إع�داد ه�ذا
الدلي�ل كانت معامل�ة تراخيص
االنبعاث�ات األخ�رى ج�زءًا من
ج�دول أعمال األبح�اث يف نظام
الحس�ابات القومي�ة2008 ،
وكانت تجري عدد من املناقشات
بشأنها يف الفريق العامل املشرتك
بني األمانات املعني بالحس�ابات
القومية .وفيما يتعلق بالرتاخيص
الص�ادرة بموج�ب خط�ط الحد
األقىص والتبادلُ ،تجمّع الرضيبة
على حس�ابات اإلنت�اج للملوث
حتى النقطة الزمنية التي يحدث
فيه�ا االنبعاث .وتعترب املعامالت
بني الحكومة وغير املقيمني عند
إص�دار الرتاخي�ص معامالت يف
األصول.
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 250-3وتش���مل اخلدمات املتصلة بالتجارة العموالت اخلاصة مبعامالت الس���لع واخلدمات ،اليت
تُدفع للتجار ومساسرة السلع والوكالء والقائمني باملزادات ووكالء السمسرة .وتشمل هذه اخلدمات ،على
س���بيل املثال ،أتعاب ش���ركة املزاد أو عمولة الوكيل عن مبيعات السفن والطائرات وسائر السلع .وإذا كان
التاجر ميتلك السلع املباعة فيدخل هامش العمولة عادة يف قيمة البضاعة بدون حتديد.
وأي هوامش غري داخلة يف السعر تسليم ظهر السفينة تدخل يف اخلدمات املتعلقة بالتجارة.
ّ 251-3
وتُس����تبعد من اخلدمات املتعلقة بالتجارة رس����وم االمتيازات التجارية (حيث تدخل يف مصاريف اس����تعمال
امللكية الفكرية غري املصنفة يف موضع آخر)؛ والسمسرة الناجتة عن الصكوك املالية (حيث تدخل يف اخلدمات
املالية)؛ واملصاريف املتعلقة بالنقل ،مثل عمولة الوكاالت (وتدخل يف النقل) .وبالنظر إىل االحتياجات املترتبة
املوسع
على االتفاق العام بشأن التجارة يف اخلدمات وغري ذلك من االحتياجات التحليلية ،يقترح التصنيف ّ
خلدم����ات ميزان املدفوعات ،2010،فئ����ة تكميلية هي جمموع املعامالت املتصلة بالتجارة (اخلدمات املتصلة
بالتجارة وقيمة خدمات التوزيع ،اليت تدخل ،وفقًا مليزان املدفوعات ،يف قيمة املنتجات املباعة) (انظر الفقرتني
 296-3و.)297-3

 252-3وتشمل خدمات األعمال األخرى غري املصنفة يف موضع آخر خدمات توزيع املياه والبخار
والغاز واملنتجات النفطية ،وكذلك خدمات توزيع الكهرباء إذا كان من املمكن تعريف هذه اخلدمات بشكل
منفصل عن خدمات النقل (ويُس����جل نقل هذه املنتجات يف بند النقل)؛ وتوريدات تكيـيف اهلواء ،وتعيـني
املوظفني (اخلدمات اليت يقدمها هؤالء املوظفون تُس����جل حتت بند اخلدمات املتصل باملوضوع)؛ وخدمات
األمن والتحقيق؛ وخدمات الترمجة التحريرية والشفوية؛ واخلدمات الفوتوغرافية؛ وتنظيف املباين ،وخدمات
العقارات ألصحاب األعمال ،وأي خدمات أعمال أخرى ال ميكن تصنيفها حتت أي من خدمات األعمال
الواردة أعاله.

 - 11الخدمات الشخصية والثقافية والرتفيهية

 253-3تشمل اخلدمات الشخصية والثقافية والترفيهية اثنني من املكونات ،مها :اخلدمات السمعية -
البصرية واخلدمات املتصلة هبا ،واخلدمات الشخصية والثقافية والترفيهية األخرى.
 254-3وتش���مل اخلدمات السمعية  -البصرية واخلدمات املتصلة هبا اخلدمات املتصلة باألنشطة
السمعية  -البصرية (األفالم واملوسيقى والراديو والتلفزيون) وكذلك اخلدمات املتصلة بفن التمثيل .ومن
املوس���ع خلدمات ميزان املدفوعات هي أوس���ع بكثري من تغطية الفئة
هنا فإن تغطية هذا البند يف التصنيف ّ
 961يف اإلص���دار الثاين م���ن التصنيف املركزي للمنتجات (“اخلدمات الس���معية  -البصرية واخلدمات
املتصلة هبا”).
املوس���ع خلدمات ميزان املدفوعات ،تنقس���م اخلدمات السمعية  -البصرية
 255-3ويف التصنيف ّ
واخلدم���ات املتصلة هبا إىل اخلدمات الس���معية  -البصرية (تناظر الفئ���ة  961يف اإلصدار الثاين من الدليل
املركزي للمنتجات “اخلدمات الس���معية  -البصرية واخلدمات املتصلة هبا”) واخلدمات الفنية واخلدمات
املتصلة هبا (تناظر الفئة  962يف اإلصدار الثاين من التصنيف املركزي للمنتجات “الفنون التمثيلية وغريها
من خدمات عروض الترفيه والترويج هلا” والفئة “ 963خدمات الفنانني التمثيليـني وغريهم من الفنانني”).
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 256-3وتتصل اخلدمات الس���معية  -البصرية بإنتاج األفالم املتحركة (األفالم والفيديو واألفالم
املس���جلة على وس���ائط إلكترونية) ،وبرامج اإلذاعة والتلفزيون (احليّة واملس���جلة) والتسجيالت املوسيقية.
وتُستبعد خدمات التمثيل وغريها من العروض الترفيهية احليّة والترويج هلا (أي العروض احليّة مثل احلفالت
املوسيقية واملسرحيات) من هذا البند وتدخل يف اخلدمات الفنية ذات الصلة .ومع ذلك فإن تسجيل احلفالت
املوس���يقية احليّة يدخل يف اخلدمات الس���معية  -البصرية ،وتُعامل هذه التس���جيالت نفس معاملة املنتجات
الس���معية  -البصرية األخرى .ويدخل يف اخلدمات الس���معية  -البصرية املبالغ املتلقاة أو املدفوعة عن إجيار
املنتجات الس���معية  -البصرية واملنتجات ذات الصلة واملصاريف املتصلة بالوصول إىل القنوات التلفزيونية
املشفرة (مثل القنوات اليت تقدم خدمات الكبل واخلدمات الساتلية).
 257-3وتدخل املنتجات الس���معية  -البصرية املنتجة على نطاق واس���ع (األفالم واملوسيقى ،مبا يف
ذلك تسجيالت احلفالت احليّة) اليت تُشترى أو تُباع هنائيًا أو لالستعمال الدائم ،حتت بند اخلدمات السمعية -
البصرية إذا جرى تنـزيلها من اإلنترنت (أي منقولة إلكترونيًا) .أما العروض املسجلة على أقراص مدجمة وما
املوس���ع خلدمات ميزان املدفوعات( 2010 ،وتدخل
إليها فتخرج عن نطاق الفئات القياس���ية يف التصنيف ّ
حتت بند البضائع العامة) .وأما املنتجات الش���بيهة اليت يتم احلصول عليها من خالل ترخيص اس���تعمال (غري
اليت تعطي حق االس���تعمال الدائم) فتدخل يف اخلدمات الس���معية  -البصرية ،ويدخل يف تلك اخلدمات أيضًا
املحتوى املنقول على الشبكة املتصل بالوسائط السمعية  -البصرية .وتُستبعد من اخلدمات السمعية  -البصرية
التكاليف أو رسوم الترخيص املتعلقة بإنتاج و/أو توزيع املنتجات السمعية  -البصرية ،وتدخل يف مصاريف
استعمال امللكية الفكرية غري املصنفة يف موضع آخر.
 258-3وتدخل يف هذه الفئة أيضًا مشتريات ومبيعات حقوق امللكية ملواد الترفيه مثل التسجيالت
األصلية لإلذاعة والتلفزيون ،والتسجيالت الصوتية ،واألفالم املتحركة ،وشرائط الفيديو ،والربامج التلفزيونية
واإلذاعية األصلية ،إخل ،اليت ميكن التحقق من ملكيتها القانونية أو الفعلية عن طريق حقوق النشر .ويوجز
معرفة يف التصنيف
اجلدول الثالث  1 -معاملة امللكية الفكرية املتصلة باخلدمات السمعية  -البصرية كما هي ّ
املوسع خلدمات ميزان املدفوعات ،وكذلك األنواع األخرى من امللكية الفكرية.
ّ

 259-3ومن املفيد بيان النسخ األصلية السمعية  -البصرية ،بشكل منفصل ،ألن املعلومات املتعلقة
بتلك املواد تفيد جامعي اإلحصاءات واملحللني يف جمال احلسابات القومية.
 260-3وتشمل اخلدمات الفنية واخلدمات املتصلة هبا اخلدمات اليت يقدمها فنانو املسرح (املمثلون
واملوس���يقيون والراقصون ،إخل) والكتّاب ومؤلفو املوسيقى والنحاتون ،وتشمل أيضًا اخلدمات اليت يقدمها
املوديالت املس���تقالت وكذلك مصممو املس���رح واملالبس واإلضاءة .وتدخل هذه املعامالت يف هذا البند
إذا كان مقدمو اخلدمة ليس���وا موظفني لدى الكيان الذي يقوم بالدفع (ألهنا متثل يف هذه احلالة تعويضات
العامل�ي�ن) .ويدخل يف ه���ذا البند أيضًا خدمات التروي���ج والعرض اخلاصة بالفنون املس���رحية وغريها من
األحداث الترفيهية احليّة .ومع ذلك فإن تسجيل تلك األحداث يدخل يف اخلدمات السمعية  -البصرية.

 261-3وتُعامل املنتجات الفنية ذات اإلنتاج الواس���ع واملنتجات اليت على شاكلتها (مثل الكتب)
وكذلك املشتريات واملبيعات املتصلة مبلكية احلقوق األدبية أو األصول الفنية األخرى (فيما عدا البنود الداخلة
يف املنتجات السمعية  -البصرية) ،نفس معاملة املنتجات السمعية  -البصرية املوصوفة أعاله.
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 262-3وال يشمل هذا البند املعامالت املتصلة ببيع احلقوق احلصرية (مثل احلق احلصري للناشر يف
نشر عمل أديب ألحد الكتّاب) (يعترب احلق احلصري أحد األصول ،أي أن العقد اخلاص باإلنتاج يف املستقبل
وأن الدفع يدخل يف حساب رأس املال).

مقس���مة إىل أربعة مكونات :اخلدمات
 263-3اخلدمات الش���خصية والثقافية والترفيهية األخرى ّ
الصحية ،واخلدمات التعليمية ،واخلدمات املتعلقة بالتراث والترفيه ،واخلدمات الشخصية األخرى.
 264-3وتش���مل اخلدمات الصحية خدمات الصحة البش���رية العامة واملتخصصة املقدمة من قبل
املستشفيات واألطباء واملمرضات والفنيـني الطبيـني ومن على شاكلتهم ،وكذلك فنيو املختربات واخلدمات
املشاهبة ،سواء قدمت من بُعد (عن طريق الطب من بُعد أو التشخيص من بُعد) أو يف ذات املكان .وتدخل
يف اخلدمات الصحية خدمات التشخيص التصويري واخلدمات الصيدالنية وخدمات األشعة وإعادة التأهيل.
وتُستبعد اخلدمات الصحية املقدمة إىل غري املقيمني املوجودين يف إقليم مقدم اخلدمة (ألهنا تدخل يف السفر)
واخلدمات البيطرية (ألهنا تدخل يف اخلدمات املتصلة بالزراعة والغابات وصيد األمساك).
 265-3وتشمل اخلدمات التعليمية اخلدمات املتصلة جبميع مراحل التعليم سواء كانت مقدمة عن
طريق املراس���لة أو التلفزيون أو الس���واتل أو اإلنترنت ،أو مقدمة من معلمني وغريهم ممن يقدمون اخلدمات
مورد
مباشرة يف االقتصاد املضيف .وتُستبعد اخلدمات التعليمية املقدمة إىل غري املقيمني املوجودين يف إقليم ّ
اخلدمة (ألهنا تدخل يف السفر).
 266-3وتش���مل خدم���ات التراث واخلدم���ات الترفيهية اخلدمات املتصل���ة باملتاحف وغريها من
األنشطة الثقافية والرياضية وأنشطة املقامرة واألنشطة الترفيهية ،فيما عدا األنشطة اليت يشترك فيها أشخاص
خ���ارج اقتصاد إقامتهم (فهذه تدخل يف الس���فر) .وتنقس���م املبالغ املدفوعة يف القم���ار ،مبا يف ذلك تذاكر
اليانصيب وألعاب الرهان ،إىل عنصرين:
•رسوم خدمة مدفوعة للوحدة املنظمة لليانصيب أو القمار (وقد تشمل هذه الرسوم الضرائب
على القمار)
•حتويل يغطي املبالغ اليت تُدفع للراحبني ،ويف بعض احلاالت املبالغ اليت تُدفع للجهات اخلريية.
 267-3وتقدر قيمة خدمات اليانصيب وغريها من خدمات القمار واملراهنة املقدمة من غري املقيمني
أو إىل غري املقيمني باعتبارها املبالغ اليت يدفعها غري املقيمني مضروبة يف النسبة العامة للخدمات إىل جمموع
املبالغ املدفوعة ملش���غلي عمليات القمار أو لنوع املراهنة .وتش���به طريقة حتديد مكون اخلدمة هذا كعنصر
مستقل الطريقة املستعملة يف خدمات التأمني.
 268-3وتش���مل اخلدمات الش���خصية األخرى رس���وم العضوية يف النقاب���ات املهنية ،واخلدمات
املنـزلية ،إخل.

 -12السلع والخدمات الحكومية غري املصنفة
يف موضع آخر
 269-3تشمل السلع واخلدمات احلكومية غري املصنفة يف موضع آخر ما يلي:
•السلع واخلدمات املقدمة إىل اجليوب يف االقتصاد مثل السفارات والقواعد العسكرية ،أو املقدمة
من تلك الوحدات
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•الس���لع واخلدمات اليت يش���تريها من البلد املضيف الدبلوماس���يون وأعضاء السلك القنصلي
والعسكريون املقيمون يف اخلارج وأفراد أسرهم
•اخلدمات املقدمة من احلكومة أو إليها غري الداخلة يف فئات اخلدمات األخرى.

املوسع خلدمات ميزان املدفوعات 2010 ،مبزيد من التفصيل يف السلع
 270-3ويوصي التصنيف ّ
واخلدمات احلكومية غري املصنفة يف موضع آخر على النحو التايل:
•السفارات والقنصليات
•الوحدات والوكاالت العسكرية
•السلع واخلدمات احلكومية غري املصنفة يف موضع آخر.
ويقوم هذا التقسيم الفرعي على أساس الوحدة القائمة باملعاملة ،أي الوحدة احلكومية اليت تنجز املعاملة
وليس على أساس نوع املعاملة.

السلع والخدمات املقدمة إىل الجيوب ومنها،
مثل السفارات والقواعد العسكرية
 271-3مب���ا أن املنظم���ات احلكومية والدولية ه���ي عبارة عن جيوب ليس���ت مقيمة يف االقتصاد
املوجودة فيه ،فإن معامالهتا مع املقيمني يف االقتصاد الذي توجد فيه هي معامالت دولية ،سواء كانت منها
أو إليها .ولنفس الس���بب فإن معامالت الس���فارات والقواعد العسكرية وما إليها مع اقتصاداهتا الوطنية هي
املوسع خلدمات ميزان املدفوعات.
معامالت بني مقيمني ومقيمني وال تدخل يف نطاق التصنيف ّ
 272-3وتش���مل صادرات السلع واخلدمات احلكومية غري املصنفة يف موضع آخر تقدمي البضائع
واخلدمات إىل السفارات والقنصليات والقواعد العسكرية ووكاالت الدفاع وسائر الكيانات الرمسية (مثل
بعثات املساعدة ومكاتب السياحة احلكومية ومكاتب الترويج التجاري احلكومية) التابعة حلكومات أجنبية
واليت توجد يف اقتصاد التجميع.

 273-3وتش����مل واردات الس����لع واخلدمات احلكومية غ��ي�ر املصنفة يف موضع آخر ش����راء البضائع
واخلدمات الذي تقوم به الس����فارات وغريها التابعة حلكومة اقتصاد التجميع يف أقاليم أخرى .وتدخل رس����وم
تأشريات الدخول واإلقامة وغريها من اخلدمات اليت تقدمها السفارات والقنصليات أيضًا ضمن السلع واخلدمات
احلكومية غري املصنفة يف موضع آخر .وتدخل توريدات ومشتريات البضائع واخلدمات اليت تقتنيها املنظمات
الدولية أيضًا ضمن الس����لع واخلدمات احلكومية غري املصنفة يف موضع آخر .وتدخل أيضًا يف هذا البند ش����راء
البضائع واخلدمات للترتيبات العسكرية املشتركة وقوات حفظ السالم واخلدمات األخرى مثل اخلدمات اليت
تقدمها األمم املتحدة ،فهذه كلها تعترب ضمن السلع واخلدمات احلكومية غري املصنفة يف موضع آخر.

السلع والخدمات التي يشرتيها املوظفون العاملون
يف الجيوب وأفراد أرسهم
 274-3تدخل أيضًا يف نطاق السلع واخلدمات احلكومية غري املصنفة يف موضع آخر مجيع النفقات
على البضائع واخلدمات اليت ينفقها الدبلوماس���يون وأعضاء الس���لك القنصلي واألفراد العسكريون وأفراد
أس���رهم يف االقتص���اد الذي فيه مق���ر عملهم .إالّ أن إنفاق املوظفني املعيّنني حمليًا يف الس���فارات والقواعد
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العس���كرية وما إليها ،وموظفي املنظمات الدولية ،ال يدخل يف الس���لع واخلدمات احلكومية غري املصنفة يف
موضع آخر.
 275-3ويدخل توريد السلع واخلدمات إىل الدبلوماسيـني األجانب وغريهم الذين يعملون يف اقتصاد
التجميع باعتباره رصيدًا دائنًا ،ويعترب إنفاق دبلوماس���يـي اقتصاد التجميع وغريهم يف االقتصاد الذي يعملون
به رصيدًا مدينًا( .كذلك تُسجل البضائع اليت يتصرف فيها الدبلوماسيون وغريهم على نفس املنوال بشكل
عكسي ،فعلى سبيل املثال ،تُسجل مبيعات السيارة يف هناية البعثة باعتبارها رصيدًا مدينًا لالقتصاد املحلي).

الخدمات األخرى املقدمة من وإىل الحكومات
 276-3ينبغي تصنيف اخلدمات املقدمة من احلكومات وإليها حسب فئة اخلدمة ذات الصلة (خدمات
األعم���ال ،اخلدمات الصحي���ة ،إخل) ،ما أمكن ذلك .إالّ أن بعض اخلدم���ات تتصل بوظائف احلكومة اليت
ال ميكن تصنيفها يف إطار فئات خدمة معيّنة ،ولذلك تصنف باعتبارها خدمات حكومية .وعلى سبيل املثال،
تدخل املس���اعدة التقنية لإلدارة العامة يف اخلدمات احلكومية .كذلك تدخل يف السلع واخلدمات احلكومية
غري املصنفة يف موضع آخر املدفوعات احلكومية للخدمات من قبيل خدمات الشرطة (احلفاظ على النظام
ال) ،مثل اخلدمات اليت تقدم مبوجب اتفاقات ثنائية مع حكومة أجنبية أو منظمة دولية .وتدخل يف هذه
مث ً
الفئة أيضًا إصدار التراخيص والتصاريح من قبل احلكومة باعتبارها تقدمي خدمة حكومية.

الرتاخيص والتصاريح الحكومية ،إلخ
 277-3من املهام التنظيمية للحكومة منع ملكية أو استعمال بضائع معيّنة ،أو القيام بأنشطة معيّنة،
ما مل يتم احلصول على إذن من خالل تصريح أو ترخيص من احلكومة مقابل دفع رسوم .وإذا كان إصدار
هذه التصاريح والتراخيص ال يس���تلزم من احلكومة سوى إجراء بسيط ،أو إذا كانت تصدر بشكل تلقائي
عند دفع الرس���وم ،فمن املحتمل أهنا جمرد وس���يلة جلمع الضرائب ،حىت وإن كانت احلكومة تقدم رخصة
أو ترخيصًا يف املقابل.
 278-3ولكن احلكومات قد تس���تعمل إصدار التراخيص ملمارس���ة وظائف تنظيمية مناسبة .فإذا
كان الترخيص يس���تعمل من أجل التأكد من كفاءة أو مؤهالت األش���خاص املعنيـني ،أو التأكد من كفاءة
وسالمة أداء املعدات ،أو القيام بنوع من الرقابة اليت ال تقوم هبا عادة ،فإن املدفوعات تُعامل باعتبارها شراء
خدمات من احلكومة وليست باعتبارها مدفوعات ضرائب ،إالّ إذا كان من الواضح أن املدفوعات ال تتفق
يف حجمها مع تكاليف تقدمي اخلدمة.
 279-3والواق���ع أن احل��� ّد الفاصل ب�ي�ن الضرائب واملدفوعات مقابل اخلدم���ات املقدمة ليس هبذا
الوضوح دائمًا .أما بالنس���بة للتصاريح الصادرة عن القطاع اخلاص فإن معاملتها كضرائب ليس���ت واردة،
فالرس���وم هي مقابل خدمة أو عقد أو إجارة أو ترخيص .وبالنس���بة للتراخيص (احلكومية أو اخلاصة) اليت
ميكن حلاملها بيعها ،فإن إعادة البيع تس���جل يف حس���اب رأس املال .وحبسب العرف فإن املبالغ اليت تدفعها
األسر املعيشية مقابل تراخيص ملكية أو استعمال سيارات أو قوارب أو طائرات ،وكذلك تراخيص الصيد
والقنص وصيد األمساك للهواة ،تُعامل باعتبارها ضرائب .أما املبالغ اليت تدفعها األسر املعيشية مقابل مجيع
أنواع التراخيص والشهادات واجلوازات األخرى وما إىل ذلك فتُعامل باعتبارها مشتريات خدمة.
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عني -

تجميعات تكميلية ملعامالت الخدمات
ومعامالت غري الخدمات

 280-3قد يرغب جممعو البيانات ،ألغراض حتليلية خمتلفة ،يف جتميع عدد من معامالت اخلدمات
(ومعامالت غري اخلدمات) من أجل توفري معلومات عن جماالت اهتمام أو ش���واغل خاصة ملس���تعملي تلك
البيانات .وقد تتصل هذه املعامالت بالرعاية الصحية ،أو األنشطة البيئية ،أو األنشطة السمعية  -البصرية،
أو أنش���طة الربجميات .وكما هو احلال بالنس���بة للمكونات املذكورة أعاله ،فإن من املفيد أن يتبع جامعو
البيانات نفس التوجيهات السابقة إلنتاج الفئات التكميلية .وميكن القتصادات التجميع اليت ترغب يف مزيد
من تفصيالت الفئات التكميلية (مثل خدمات النداء اآليل) أن تقوم بذلك على أساس يتماشى مع اإلصدار
الثاين من التصنيف املركزي للمنتجات .وتوجد لكل جتميع تكميلي قائمة ببنود اخلدمات (أو البضائع) تبني
البند األنسب الذي ميكن حتته تصنيف النشاط .وال يعين ذلك بالضرورة أن بند اخلدمة املعنية يندرج كلية
حتت جتميع تكميلي معيّن ،أو أنه ال جيوز إدراج معامالت أخرى حتت بنود أخرى .وترد فيما يلي مناقشة
للتجميعات التكميلية التالية:
•املعامالت السمعية  -البصرية
•املعامالت الثقافية
•معامالت الربجميات احلاسوبية
•معامالت خدمات النداء اآليل
•جمموع معامالت اخلدمات بني مؤسستني مرتبطتني
•جمموع املعامالت املتصلة بالتجارة
•املعامالت البيئية
•جمموع اخلدمات الصحية
•جمموع اخلدمات التعليمية.

 - 1املعامالت السمعية  -البرصية
 281-3مت تعريف املعامالت الس���معية  -البصرية بأنه جتميع يليب احتياجات املحللني للمعلومات
بشأن جمموعة واسعة من املعامالت اليت تتصل باألنشطة السمعية  -البصرية .ومن الصعب يف بعض األحيان
الفصل بني اخلدمات السمعية  -البصرية وغريها من املعامالت السمعية  -البصرية ،وال يعود هذا ملجرد أن
املعامالت السمعية  -البصرية هي ذات طبيعة تقنية ،وإمنا أيضًا ألهنا كثريًا ما تتم بني مؤسسات ذات صلة
بعضها ببعض .والعرف اجلاري يف ش���بكات األعمال السمعية  -البصرية ،أكثر من غريه ،هو التكامل بني
مؤسسات اإلنتاج والتوزيع وأنشطة اإلنتاج املشترك.
 282-3وينبغي اس���تعمال هذا البند التجميعي لبيان القيم���ة الكلية للمعامالت من هذا النوع بني
عرف املعامالت الس���معية  -البصرية بأهنا تش���مل مجيع املعامالت الدولية املتصلة
املقيمني وغري املقيمني .وتُ ّ
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باملنتجات (البضائع واخلدمات) ذات املحتوى الس���معي البصري .وميثل هذا البند إعادة جتميع لطائفة من
املعامالت بني املقيمني وغري املقيمني ،تشمل املعامالت اليت تقع خارج نطاق اخلدمات املشمولة يف التصنيف
املوس���ع خلدمات مي���زان املدفوعات .2010 ،ويوصى هبذا البند التكميلي لفوائده التحليلية ،وهو يش���مل
ّ
املعامالت اليت تشتمل على:
•اخلدمات السمعية  -البصرية
•تراخيص إعادة إنتاج و/أو توزيع املنتجات السمعية  -البصرية
•السلع السمعية  -البصرية غري املشمولة بالبنود الواردة أعاله .وجيب أن يكون تعريف السلع
يف القائمة متسقًا مع تعريف املنتجات يف فئات اخلدمات.
 283-3ومن مث فإن املعامالت الس���معية  -البصرية تش���مل التس���جيالت املع ّدة حس���ب الطلب،
واألصلية ،أو املنتجة على نطاق واسع ،وغريها من املنتجات الترفيهية أو الفنية على وسائط مادية (أقراص
مدجمة ،أو أقراص من أنواع أخرى ،إخل) أو يتم تسليمها إلكترونيًا ،سواء كانت مبيعات مباشرة ،لالستعمال
الدائم ،أو مقابل رسوم ترخيص لفترة حم ّددة .وتشمل املعامالت السمعية  -البصرية حقوق التوزيع لألفالم
والربام���ج التلفزيوني���ة ،وحقوق إعادة البث التلفزيوين لألح���داث الرياضية ،وبيع احلق يف إنتاج طبعات من
الفيديو أو األفالم أو الربامج التلفزيونية ،سواء كانت على أساس عدد كاسيتات الفيديو أو أقراص الفيديو
املنتجة ،أو على أساس التوزيع يف إقليم معيّن ،وكذلك حقوق املؤلفني املوسيقيـني املتصلة ببيع االسطوانات
اليت يتم دفعها من خالل مجعيات حتصيل هذه احلقوق ،واحلقوق املتصلة بتس���جيل احلفالت املوس���يقية أو
املس���رحية احليّة ،وبيع حق���وق امللكية لألفالم األصلية والربامج التلفزيونية األصلية ،س���واء للعرض يف دور
الس���ينما أو اإلذاعة ،وخدمات االش���تراك يف القنوات التلفزيونية املشفرة ،مثل قنوات الكبل ،واإلذاعة على
اهلواء أو حق اإلذاعة على اهلواء.
 284-3ويالحظ أن الرسوم واحلقوق ميكن دفع مقابلها على أسس خمتلفة ،مبا يف ذلك الدفع مقابل
املشاهدة ،أو عدد كاسيتات الفيديو أو األقراص املدجمة ،أو على أساس فترات زمنية أو إقليم معيّن أو على
أساس حجم املشاهدين.
 285-3وبالنسبة لألعمال املوسيقية والربامج التلفزيونية واإلذاعية ،تتم إدارة حتصيل هذه الرسوم
عادة عن طريق “مجعيات حقوق الفنانني” أو “مجعيات حتصيل رسوم احلقوق”.
 286-3واملؤسسات اليت تقوم هبذه املعامالت هي يف الغالب املنتجون للسلع واخلدمات السمعية -
ال عن البث التلفزيوين أو اإلذاعي) أو حقوق املؤلفني أو امللحنني
البصرية الذين يتلقون حقوق التوزيع (مث ً
(مث�ل�ا يف حالة بيع االس���طوانات) ،والقن���وات التلفزيونية واإلذاعية اليت تدفع حق���وق إعادة البث وقنوات
ً
التلفزيون املشفرة ومجعيات حقوق املؤلفني وامللحنني اليت تقوم بدور الوسيط بني املنتجني ووسائط اإلعالم.
 287-3وألغراض احلسابات القومية ،من املفيد تعريف مجيع تراخيص استعمال املنتجات السمعية -
البصرية بشكل منفصل.

 - 2املعامالت الثقافية

 288-3املعامالت الثقافية تش���مل املعامالت السمعية  -البصرية وغريها من املعامالت الثقافية يف
اخلدمات والبضائع ،مثل حقوق األداء التمثيلي املتعلق بالعروض املوس���يقية واملسرحية احليّة؛ وحقوق نشر
املؤلفات املسرحية يف اخلارج عن طريق فرق التمثيل؛ وحقوق العروض املوسيقية املنتجة يف اخلارج؛ وحقوق
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املؤلفني املوسيقيـني غري املرتبطة ببيع االسطوانات ،اليت تُدفع من خالل مجعيات التحصيل ،وحقوق التمثيل
املتعلقة بالعروض املوسيقية واملسرحية احليّة؛ والرسوم املدفوعة مقابل السماح بعرض املسرحيات يف اخلارج
من قبل فرق التمثيل.
 289-3وهكذا تشمل هذه الفئة التكميلية املعامالت الداخلة فيما يلي:
•املعامالت السمعية  -البصرية (انظر القائمة أعاله)
•اخلدمات الفنية ذات الصلة
•تراخيص إنتاج و/أو توزيع املنتجات األخرى
•خدمات احلفاظ على التراث (مثل الرسوم املحصلة عن تبادل املقتنيات بني املتاحف يف بلدان
خمتلفة)
•خدمات وكاالت األنباء
•خدمات اإلعالم األخرى ،باستثناء اخلدمات املتعلقة بقواعد البيانات ذات الصلة هبا
•اخلدمات املعمارية
•خدمات اإلعالن الداخلة يف اإلعالن وأحباث السوق وخدمات استطالع الرأي العام
•اخلدمات غري املشمولة بالبنود الواردة أعاله (ينبغي أن تكون تعاريف البنود الواردة يف القائمة
متسقة مع تعريف املنتجات اليت تشملها فئات اخلدمات).
 290-3وترد قائمة بالس���لع واخلدمات الثقافية ،على أساس التصنيف املركزي للمنتجات والنظام
املنسق لوصف وترميز السلع ( ،)HSمبزيد من التفصيل يف إطار اليونسكو لإلحصاءات الثقافية.20 2009 ،

 - 3معامالت الربمجيات الحاسوبية

 291-3تش���مل الفئة التكميلية ملعامالت الربجميات احلاس���وبية املعامالت املتعلقة بسلع الربجميات
احلاسوبية وخدمات الربجميات احلاسوبية .وهي تشمل املعامالت الداخلة فيما يلي:
•خدمات الربجميات احلاسوبية
•تراخيص إعادة إنتاج و/أو توزيع الربجميات
•س���لع الربجميات احلاس���وبية غري املشمولة بالبنود الواردة أعاله (جيب أن تكون تعاريف البنود
الواردة يف القائمة متسقة مع تعاريف فئات املنتجات يف اخلدمات)
 292-3وتشمل معامالت الربجميات احلاسوبية بيع الربجميات املع ّدة حسب الطلب (أيًّا كانت طريقة
تس���ليمها) وما يتصل هبا من تراخيص اس���تعمال ،وتطوير وإنتاج وتوريد وتوثيق الربجميات املع ّدة حس���ب
الطلب ،مبا يف ذلك نظم التش���غيل املع ّدة من أجل مس���تعملني معينني؛ والربجميات غري املع ّدة حسب الطلب
(اإلنتاج العام) اليت يتم توصيلها عن طريق التزنيل على احلاسوب أو توصيلها إلكترونيًا بشكل آخر ،سواء
كانت مصحوبة برسم ترخيص دوري أو مدفوعة القيمة مرة واحدة؛ والربجميات غري املع ّدة حسب الطلب
(اإلنتاج العام) اليت يتم توصيلها عن طريق وسائط مادية مقابل رسوم ترخيص دورية؛ وبيع وشراء النسخ
األصلي���ة وحقوق امللكية لنظم الربجميات وتطبيقاهتا؛ والرس���وم املدفوع���ة مقابل تراخيص إنتاج و/أو توزيع
امللكية الفكرية الداخلة يف الربجميات احلاس���وبية املنتجة ،وحتميل الربجميات؛ والربجميات غري املع ّدة حس���ب
الطلب املقدمة على وسائط مادية مع حق االستعمال الدائم.

93

2 20منظم�ة األم�م املتح�دة للرتبية
والعل�م والثقافة (اليونس�كو)،
معه�د اإلحص�اء ،2009 ،إطار
اليونس�كو لإلحصاءات الثقافية
(مونرتيال ،كندا.)2009 ،

94

دليل إحصاءات اخلدمات الدولية يف التجارة2010 ،

 293-3ومن املفيد ،ألغراض احلسابات القومية ،تعريف مجيع تراخيص استعمال منتجات الربجميات
احلاسوبية بشكل منفصل.

 - 4خدمات مراكز النداء اآليل

 294-3مل تصنف خدمات مراكز النداء اآليل كفئة مستقلة يف دليل اإلصدار السادس من دليل ميزان
املوس����ع خلدمات ميزان املدفوعات ،2010،وهذا هو الس����بب يف اقتراح معاملتها
املدفوعات أو يف التصنيف ّ
كفئ����ة تكميلية يف هذا الدليل .ويش����مل هذا التجميع مجيع املعام��ل�ات ذات الصلة (أي املعامالت اليت تقدمها
مراكز النداء اآليل) الداخلة يف بنود اخلدمات املختلفة ،واليت تناظر اخلدمات اليت تقدمها مراكز النداء اآليل (مثل
الدعم التقين احلاسويب ،وحتصيل الديون أو خدمات التسويق) .ونظرًا لألمهية املتزايدة هلذه املراكز يف عدد من
االقتصادات ،ميكن أيضًا إنشاء جتميع أوسع يشمل مجيع خدمات التعاقد اخلارجي على عمليات األعمال.

 - 5مجموع معامالت الخدمات بني املؤسسات املرتابطة

 295-3يوف���ر جمموع معام�ل�ات اخلدمات بني املؤسس���ات املترابطة معلومات ع���ن قيمة خمتلف
أنواع اخلدمات بني مؤسسات االستثمار املباشر املترابطة .وتشمل هذه الفئة املدفوعات اليت تقدمها فروع
الش���ركات أو ذات االرتباط إىل املؤسس���ة األم أو إىل مؤسس���ات أخرى ذات ارتباط واليت متثل مسامهة يف
تكاليف اإلدارة العامة للش���ركات التابعة واملرتبطة (ألغراض التخطيط والتنظيم واملراقبة) وكذلك س���داد
النفقات اليت يتم تس���ويتها بش���كل مباشر من قبل املؤسس���ات األم .وتشمل هذه الفئة أيضًا املدفوعات من
املؤسسات األم إىل فروعها وتوابعها.

 - 6مجموع املعامالت املرتبطة بالتجارة

2 21انظ�ر الفصل الخامس ،الفقرات
 40-5إىل  ،42-5واإلط�ار
الخام�س  4 -بش�أن خبرة
الوالي�ات املتح�دة األمريكية يف
تقدير خدمات التوزيع.

 296-3يشمل جمموع املعامالت املرتبطة بالتجارة مجيع املعامالت املتعلقة خبدمات التوزيع للسلع
واخلدمات .وهي تشمل العموالت يف معامالت السلع والبضائع اليت تُدفع للتجار ووسطاء السلع واملناولة،
إخل ،الذين ال ميلكون السلع اليت يشتروهنا أو يبيعوهنا (واليت تدخل يف اخلدمات املتصلة بالتجارة) ،وكذلك
التجار .وتدخل هوامش جتار اجلملة والتجزئة عادة دون متيـيز يف قيمة املنتجات املباعة (مبا يف ذلك
هوامش ّ
البضائع املباعة من غري مقيمني إىل مقيمني إىل غري مقيمني ،دون انتقال السلعة ماديًا) واليت ال تعرض بشكل
منفصل يف إحصاءات ميزان املدفوعات .21
 297-3وتشمل جمموع املعامالت املتصلة بالتجارة ما يلي:
•اخلدمات املتصلة بالتجارة
•تقدير خلدمات التوزيع الداخلة يف قيمة املنتجات املباعة (مبا يف ذلك السلع املباعة من
غري مقيمني إىل مقيمني إىل غري مقيمني ،دون انتقال السلعة ماديًا).

 - 7املعامالت البيئية

 298-3تش���مل جمموعة املعامالت البيئية جتميعًا جلميع املعام�ل�ات اليت تتصل باملعاجلة والتنظيف
والتجديد ،إخل ،للبيئة على أثر األضرار اليت حيدثها تلوث املياه واهلواء والتربة .ويش���مل هذا التجميع أيضًا
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املعام�ل�ات املتعلقة بتصريف النفايات ،وخفض الضوضاء ،والنُظم اإليكولوجية ،وكذلك اخلدمات املتصلة
بقياس الضرر ومنع األضرار وإصالحها وحتديدها.

 299-3وتش����مل ه����ذه الفئة ،على وجه اخلصوص ،املعامالت يف معاجل����ة النفايات وإزالة امللوثات
وكذل����ك ع����ددًا من املعامالت األخ����رى املتصلة باحلفاظ على البيئة ومحايتها .وتع����رض جداول التناظر بني
املوسع خلدمات ميزان املدفوعات 2010 ،والتصنيف املركزي للمنتجات (اإلصدار الثاين) تغطية
التصنيف ّ
هذه املجموعة التكميلية (ميكن االطالع عليها على املوقع الشبكي http://unstats.un.org/unsd/trade� :
.)serv/TFSITS/ msits2010/annexes.htm

 - 8مجموع الخدمات الصحية

 300-3يشمل جمموع اخلدمات الصحية املعامالت الدولية املتصلة بتقدمي اخلدمات الصحية .وهي
تشمل اخلدمات الصحية البشرية العامة واملتخصصة املقدمة من بُعد أو يف املوقع ،واخلدمات الصحية املقدمة
لألشخاص أثناء قيامهم بزيارة االقتصاد الذي تقدم فيه اخلدمة الصحية.
 301-3ويشمل جمموع اخلدمات الصحية املعامالت الداخلة فيما يلي:
•اخلدمات الصحية (تفريع من بند السفر ،اخلدمات األخرى)
•اخلدمات الصحية (تفريع من بند اخلدمات الشخصية والثقافية والترفيهية األخرى).

 - 9مجموع الخدمات التعليمية

 302-3يش���مل جمموع اخلدم���ات التعليمية املعامالت الدولية املتصلة بتق���دمي اخلدمات التعليمية.
وتش���مل هذه الفئة تقدمي مجيع املس���تويات التعليمية من خالل التعليم من بُعد ،وخدمات التدريس املقدمة
مباشرة يف االقتصادات املضيفة ،واخلدمات التعليمية املقدمة إىل غري املقيمني املوجودين يف إقليم مقدم اخلدمة.
 303-3ويشمل جمموع اخلدمات التعليمية املعامالت الداخلة فيما يلي:
•اخلدمات التعليمية (تفريع من بند السفر ،اخلدمات األخرى)
•اخلدمات التعليمية (تفريع من بند اخلدمات الشخصية والثقافية والترفيهية األخرى).

فاء -

جمع البيانات

 304-3ميكن وصف طرق مجع البيانات وفق أنواع املصادر الرئيسية التالية:
•إحصاءات التجارة الدولية يف البضائع
•نظم اإلبالغ عن املعامالت الدولية
•استقصاءات املؤسسات
•استقصاءات األسر املعيشية
•البيانات اإلدارية
•املعلومات املتحصل عليها من البلدان الشريكة واملنظمات الدولية
•مصادر أخرى.
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 305-3وميكن احلصول على بيانات بش���كل مباش���ر من خالل أكثر من طريقة واحدة من تلك
الطرق ،أو قد يُستعمل نوع ما من أنواع النمذجة من أجل احلصول على تقديرات لعناصر ميزان املدفوعات.
 306-3وقد يكون من املمكن احلصول على بيانات من إحصاءات التجارة الدولية يف البضائع بشأن
حركة البضائع املدونة باعتبارها بنودًا تكميلية حتت بند خدمات التجهيز للمنتجات املادية اململوكة للغري.

 307-3ويس���جل نظام اإلبالغ عن املعامالت الدولية ( )ITRSاملعامالت اليت حتدث بني املواطنني
وغري املواطنني .وميكن أن يكون ذلك النظام ناجتًا من نواتج ضوابط التبادل القائمة أو السابقة ،أو قد يوجد
بشكل منفصل عنها .ويف كثري من البلدان تعمد املصارف التجارية إىل تسجيل مجيع املعامالت اليت حتدث
من خالل نظمها وتُبلغ تلك املعامالت (بشكل فردي أو جتميعي) إىل القائمني بإحصاءات ميزان املدفوعات.
ويف احل���االت ال�ت�ي ميكن للمقيمني فيها إجراء معامالت خارج النظام املص���ريف املحلي ،فإن هذا اجلزء من
املعامالت يدخل يف نظام اإلبالغ عن املعامالت الدولية .وبشكل عادي ،فإن هذا اجلزء من البيانات يشمل
بيان���ات املعامالت اليت تتم من خالل حس���ابات املصارف اليت حيتفظ هب���ا يف اخلارج املقيمون يف االقتصاد
املحل���ي .ومن الضروري مج���ع بيانات إضافية عن املعامالت اليت ال حيدث فيها تبادل نقدي (كما يف حالة
جتارة املقايضة أو عند تقدمي ائتمانات جتارية).
 308-3ويف استقصاءات املؤسسات يتم مجع معلومات يف شكل جتميعي عن معامالت الشركات
املقيمة مع غري املقيمني .وقد جتري تلك االستقصاءات على أساس تغطية شاملة ،وقد تتم على أساس العينة.
وميكن إجراء استقصاءات للمؤسسات من أجل مجع معلومات من املؤسسات اليت تقوم بأنشطة معيّنة  -مثل
ش����ركات الطريان اليت تعمل أساس����ًا يف نقل الركاب والبضائع ،والشركات القانونية اليت تقتصر على تقدمي
جمموع����ة صغرية من اخلدمات ،والفنادق واملطاعم اليت ختدم الزائرين من اخلارج بصفة أساس����ية .وميكن من
ناحية أخرى إجراء استقصاءات على جمموعة واسعة من املؤسسات من أجل مجع معلومات عن مجيع معامالهتا
اخلدمية ،أو حىت عن مجيع معامالت ميزان املدفوعات .ولكي تنجح تلك االس����تقصاءات فإن األمر يتطلب
استعمال سجالت حديثة للمؤسسات وتقنيات مسح جيدة (مثل املتابعة اجليدة وأساليب التحقق والتقدير).
 309-3وتُجرى قليل من اس���تقصاءات األسر املعيشية خاصة من أجل أغراض ميزان املدفوعات،
وعادة ما تكون دورية أو متواصلة من أجل مجع معلومات عن الس���فر .إالّ أن يف اإلمكان من أجل جتميع
مجيع أنواع البيانات ،االستفادة من استقصاءات األسر املعيشية اجلارية يف احلصول على املعلومات الالزمة
ألغراض ميزان املدفوعات.
 310-3وتش���مل البيانات الرمسية البيانات املتاحة من سجالت املحاسبة التفصيلية لدى السلطات
النقدية ومجيع املس���تويات احلكومية .وميكن أن تكمل هذه البيان���ات املعلومات الواردة من مصادر أخرى
كما ميكن استعماهلا للتأكد من املعلومات املتحصل عليها من مصادر أخرى.
 311-3وميكن أيضًا احلصول على معلومات عن معامالت اخلدمات فيما يتعلق مبيزان املدفوعات
كنواتج ثانوية لإلجراءات اإلدارية للحكومة .وبالنسبة إلحصاءات اخلدمات فإن أكثر املصادر شيوعًا هي
الطلب���ات اليت يقدمها املقيمون للحصول على تراخيص التصدير أو االس���ترياد والس���جالت اليت قد تكون
موجودة خبصوص اخلدمات التعليمية والصحية املقدمة إىل غري املقيمني.
 312-3وتفيد املعلومات املتحصل عليها من البلدان الشريكة يف احلصول على معلومات قد ال ميكن
احلصول عليها بشكل مباشر يف داخل البلد وكذلك من أجل التأكد من الطرق املستخدمة يف مجع البيانات

ريغو نيميقملا نيب تامدخلا تالماعم

والتقديرات .وتفيد البيانات املستقاة من املنظمات الدولية بشكل خاص يف مساعدة البلدان املتلقية اليت تقوم
بتجميع بيانات عن خدمات املساعدة التقنية.
 313-3وينبغي أن يأخذ جامعو البيانات يف االعتبار كثريًا من العوامل لدى اختيارهم طريقة أو طرقًا
لتقدير خمتلف مكونات اخلدمات ،مبا يف ذلك التشريعات اليت تسمح جبمع البيانات ،والبيانات املتاحة من قبل،
واملصادر املتاحة ،وحاجات املستعملني ،ومدى مالءمة الطرق املستعملة يف مجع البيانات للبلد الذي تُجمع منه
البيانات.
 314-3ورمب���ا أمك���ن احلصول على معلومات ع���ن بعض املعامالت من أكثر م���ن مصدر واحد
للبيانات ،ويف هذه احلالة تفيد هذه البيانات يف املضاهاة.

صاد  -موجز التوصيات

 315-3ميكن تلخيص التوصيات األساسية بشأن مجع اإلحصاءات عن املعامالت بني املقيمني وغري
املقيمني فيما يلي:
 - 1اتباع التوصيات الواردة يف اإلصدار السادس من دليل ميزان املدفوعات بشأن مبادئ التسجيل
واإلقامة والتقييم ووقت التسجيل ووحدة احلساب وحتويل العملة.
املوسع
 - 2جتميع بيانات معامالت اخلدمات بني املقيمني وغري املقيمني يف االقتصاد ،وفق التصنيف ّ
خلدمات ميزان املدفوعات ،2010 ،وإعطاء أعلى أولوية لتجميع البيانات على مستوى
اإلصدار السادس من دليل ميزان املدفوعات .ويلي ذلك إدخال مستوى التفصيل الوارد يف
املوسع خلدمات ميزان املدفوعات2010،؛ ومع ذلك جيب أخذ احتياجات البيانات
التصنيف ّ
يف اقتصاد التجميع يف االعتبار .وينبغي أيضًا مجع بيانات عن البنود التكميلية ذات الصلة.
ومن األولويات األخرى ،وإن مل تكن من األولويات األساسية ،جتميع البيانات عن الفئات
املوسع خلدمات ميزان املدفوعات.2010 ،
التكميلية حسب التصنيف ّ
 - 3جتميع البيانات على أساس كل شريك جتاري ،على مستوى املكونات االثىن عشر الرئيسية
الواردة يف اإلصدار السادس من دليل ميزان املدفوعات.
 - 4جتميع بيانات جمموع معامالت اخلدمات بشكل مستقل لألطراف املرتبطة وغري املرتبطة كل
على حدة على األقل.
 - 5إسناد املعامالت بني املقيمني وغري املقيمني على أساس أمناط التوريد املنصوص عليها يف االتفاق
العام بشأن التجارة يف اخلدمات .وكنقطة بداية ينبغي إسناد كل مكون من مكونات التصنيف
املوسع خلدمات ميزان املدفوعات إما لنمط مهيمن واحد أو ،إذا مل يوجد منط مهيمن ،إىل
ّ
أكثر األمناط أمهية من ناحية التوريد كما يأيت وصفه يف الفصل اخلامس (اجلدول اخلامس -
.)2

97

99

1

1يُس�تخدم مصطل�ح “ف�روع
الرشكات األجنبية” بالرتادف مع
مصطلح “مؤسس�ات االستثمار
املب�ارش” الت�ي تشير ،وفق�ا ً
لإلصدار السادس من دليل ميزان
املدفوعات واإلص�دار الرابع من
التعري�ف املعي�اري لالس�تثمار
املبارش األجنب�ي ملنظمة التعاون
والتنمية يف امليدان االقتصادي ،إىل
مؤسسة مساهمة أو غري مساهمة
يمتلك فيها مستثمر مبارش مقيم
يف اقتص�اد آخ�ر  10يف املائ�ة
أو أكث�ر م�ن الق�وة التصويتية
(لرشكة مس�اهمة) أو ما يعادلها
(لرشك�ة غير مس�اهمة) .وكما
س�يتضح فيما ييل ،يتن�اول هذا
الفصل أساس�ا ً ف�روع الرشكات
الت�ي “يهيم�ن عليها” مس�تثمر
مبارش .وقد يُشار إليها فيما ييل،
لدواعي تيسير العرض ،باس�م
“رشك�ة تابع�ة” ،إالّ أن�ه ينبغي
أن يكون من الواضح ،يف س�ياق
املناقش�ة ،أنها عضو يف مجموعة
م�ن فروع الرشك�ة ذات الهيمنة
األجنبية.

2

2وهي تتفق أيضا ً مع دليل منظمة
التع�اون والتنمي�ة يف املي�دان
االقتص�ادي قياس العوملة :دليل
م�ؤرشات العومل�ة االقتصادية،
.2005

3

3أي أن مجم�وع مؤسس�ات
االس�تثمار املب�ارش األجنبي التي
تس�تويف رشط امللكي�ة من  10إىل
 100يف املائة من القوة التصويتية
ه�و أكرب من مجموع املؤسس�ات
املش�مولة بإحص�اءات أنش�طة
الشركات املتع�ددة الجنس�يات
( ،)MNEالتي يُشترط فيها ملكية
 50يف املائة .ومع ذلك فإن التوفيق
بين مجموعت�ي اإلحص�اءات
ال يمكن أن يتحقق فقط من خالل
ه�ذه املناقش�ة النظري�ة ملس�ألة
الهيمنة والنفوذ (انظر :التعريف
املعي�اري لالس�تثمار املب�ارش
األجنبي ،اإلصدار الرابع  ،املذكور
أعاله ،الفق�رة  42-2من الفصل
الثاني).

الفصل الرابع

إحصاءات فروع الرشكات األجنبية
والتوريد الدويل للخدمات

ألف -

مقدمة

 1-4ال تقتصر املبيعات الدولية س���واء للبضائ���ع أو اخلدمات على املعامالت بني املقيمني وغري
املقيمني اليت تسجل يف حسابات ميزان املدفوعات حسب ما هو موضح يف اإلصدار السادس من دليل ميزان
املدفوعات ( ،)BPM6ونظام احلسابات القومية ،2008 ،ولكنها تتم أيضًا من خالل إقامة وجود جتاري يف
اخلارج .وبالنسبة للخدمات فإن هذا النمط يف خدمة األسواق األجنبية يتسم بأمهية خاصة إذ أنه كثريًا ما
ال بني مقدمي اخلدمات وعمالئهم ،وهو أمر مهم
يكون األسلوب الوحيد الذي يتيح اتصاالً وثيقًا ومتواص ً
لتنافس مقدمي اخلدمات هؤالء بشكل ّفعال مع املؤسسات الوطنية.
 2-4ويف ه���ذا الدلي���ل يُطلق على جمم���وع العمليات ال�ت�ي تقوم هبا املؤسس���ات اخلاضعة هليمنة
خارجية  1إحصاءات فروع الش���ركات األجنبية ( .)FATSوتتفق مبادئ تسجيل إحصاءات فروع الشركات
األجنبية مع املعايـري اإلحصائية الدولية ،خاصة املعايـري اليت حتكم قياس االس���تثمار املباش���ر األجنيب ( )FDIيف
اإلصدار السادس من دليل ميزان املدفوعات وكذلك التعريف املعياري لالستثمار املباشر األجنيب ،الصادر عن
منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ،اإلصدار الرابع (ّ .2 )OECD BD4
وميكن نطاق االستثمار املباشر
األجن�ب�ي ،الذي يعرضه اإلطار الرابع  ،1 -من فهم نطاق إحصاءات فروع الش���ركات األجنبية .مث إنه على
الرغم من أن نطاق االستثمار املباشر األجنيب له مشول أوسع من نطاق إحصاءات فروع الشركات األجنبية،
فإن إحصاءات االستثمار املباشر األجنيب ميكن أن توفر مؤشرات هامة تتعلق بالوجود التجاري للبلدان اليت مل
تبدأ بعد يف جتميع إحصاءات فروع الش���ركات األجنبية .ومن املتطلبات األساسية إلقامة فرع لشركة أجنبية
وجود تدفقات استثمارية متواصلة تؤدي إىل عالقة يف جمال االستثمار املباشر األجنيب :فيعمل الفرع يف إنتاج
وتزويد الس���لع واخلدمات ،ولكن ميكن أيضًا وجود جتارة دولية يف اخلدمات يف داخل نفس املؤسس���ة (ومن
ذلك مث ًال مصاريف اإلدارة).
ّ
وتشكل إحصاءات فروع الشركات األجنبية جمموعة فرعية من إحصاءات أنشطة املؤسسات
3-4
املتعددة اجلنس����يات ( ،)AMNEوهي تستبعد أنشطة املؤسس����ة األم النهائية .ومن الناحية النظرية فإن جمموع
املؤسسات املشمولة بإحصاءات أنشطة الشركات املتعددة اجلنسيات هي فئة فرعية من املؤسسات املشمولة
بإحصاءات االستثمار املباشر األجنيب :األوىل تتصل باهليمنة ،أما الثانية فتقوم على أساس امللكية والتأثري .3
 4-4واتساقًا مع موضوع وغرض إحصاءات التجارة الدولية يف اخلدمات فإن التوصيات اخلاصة
بتجمي���ع تل���ك اإلحصاءات مصممة ومعروضة بش���كل يأخذ اخلدمات يف االعتب���ار األول .ومع ذلك ،فإن
معظم التوصيات الواردة هنا ،مبعزل عن تفصيالت النشاط واملنتج املقترحة ،تنطبق بنفس القدر على البضائع
واخلدمات.
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باء -

تغطية إحصاءات فروع الرشكات األجنبية

 5-4قبل النظر يف التدابري اليت تُتخذ بصدد جمموعة بيانات إحصاءات فروع الشركات األجنبية ،من
الضروري حتديد الشركات اليت تشملها هذه اإلحصاءات والنظر يف التوصيات اخلاصة بالوحدات اإلحصائية.

معيار امللكية

4

4انظر عىل سبيل املثالForeign ،
)Affiliates Statistics (FATS
،Recommendations Manual

5

5انظ�ر الفص�ل  26م�ن نظ�ام
الحس�ابات القومي�ة2008 ،
بعنوان “حس�ابات باقي العالم
والرواب�ط بينه�ا وبين ميزان
املدفوع�ات” ،الفق�رات 84-26
و 85-26و.89-26

6

6الس�يطرة الفعلي�ة ه�ي أق�ل
وضوحا ً من السيطرة القانونية
(السيطرة القانونية عىل أكثر من
 50يف املائة من القوة التصويتية)
ألنه�ا تتص�ل بمس�ائل النف�وذ
املبارش وغري املبارش.

الص�ادر عن املكت�ب اإلحصائي
األوروبي ،الذي يعطي توجيهات
بش�أن تجميع إحصاءات فروع
الرشكات األجنبية.

 6-4مع أن نس���بة  10يف املائة من ملكية القوة التصويتية هي النس���بة املقترحة باعتبارها العتبة
الدنيا لالستثمار املباشر األجنيب ،فإن هذا الدليل يتفق مع توصيات دليل منظمة التعاون والتنمية يف امليدان
االقتصادي بشأن مؤشرات العوملة ،ومع التعريف املعياري لالستثمار املباشر األجنيب ،اإلصدار الرابع ،فيما
يتعلق بتجميع إحصاءات فروع الشركات األجنبية ،كأولوية أوىل ،ملجموعة فروع الشركات األجنبية ذات
اهليمنة اخلارجية .ويُعترب أن “اهليمنة” ،كما يُشار إليها يف إطار عالقات االستثمار املباشر ( ،)FDIRاملوصوفة
يف الفقرة  135من الفصل  3من التعريف املعياري لالستثمار املباشر األجنيب ،اإلصدار الرابع ،موجودة حني
توجد أغلبية يف امللكية (أي السيطرة على  50يف املائة من األصوات) يف كل مرحلة من سلسلة امللكية.
 7-4ومع أن االتفاق العام بشأن التجارة يف اخلدمات ( )GATSال حيتوي على تعاريف إحصائية،
فإن���ه يش�ي�ر إىل معي���ار امللكية الذي يفي���د يف تطبيق االتفاق ،إذ يش�ي�ر إىل مفاهيم “امللكي���ة” و“اهليمنة”
و“الفرع” .ومبوجب ذلك االتفاق (انظر الفقرة نون من املادة الثامنة والعشرين) ،فإن الشخصية االعتبارية
(مثل مؤسسة األعمال) تكون:
•“مملوكة” لعضو من أعضاء منظمة التجارة العاملية إذا كان أشخاص من ذلك العضو ميلكون
 50يف املائة من أسهم رأس ماهلا ملكية كاملة
•“مدارة” من قبل أش���خاص من عضو يف املنظمة إذا كان هؤالء األش���خاص ميلكون س���لطة
تسمية أغلبية املديرين فيها أو سلطة إدارة أعماهلا قانونًا
•“منتسبة” لشخص آخر عندما تدير هي هذا الشخص أو تُدار من قبله ،أو عندما يدير كليهما
شخص واحد آخر.
ومن مث ،فإن االتفاق العام بشأن التجارة يف اخلدمات يتعلق حباالت اهليمنة حسب التعبري الوارد يف إطار
عالقات االستثمار املباشر وكذلك باحلاالت األخرى اليت يكون من الواضح وجود هيمنة فيها.
 8-4وتُستخدم معايـري مشاهبة كأساس إلحصاءات فروع الشركات األجنبية يف البلدان الرئيسية
اليت حتتفظ هبذا النوع من البيانات  ،4وهي معايـري توفر أسسًا عملية تشغيلية الختيار املؤسسات اليت تعترب -
حسب املفهوم الوارد يف نظام احلسابات القومية“ - 5 2008 ،مؤسسات خاضعة هليمنة أجنبية”.
 9-4وقد يكون من األيس���ر نظريًا ،من عدة جوانب ،تصنيف املؤسسات على أساس الوجود
الفعل���ي أو عدم الوجود للهيمنة األجنبية باملعين التش���غيلي ،ومع ذلك فإن ه���ذا الدليل خيتار اهليمنة مبعناها
ال���وارد يف إطار عالقات االس���تثمار املباش���ر (الذي ميثل ملكية األغلبية للق���وة التصويتية يف كل مرحلة من
سلسلة امللكية) باعتباره املعيار املوصى به للملكية يف إحصاءات فروع الشركات األجنبية .وال يتطلب تنفيذ
هذا املفهوم ،على عكس مفهوم الس���يطرة الفعلية  ،6اس���تعمال معايـري ذاتية ،كما أنه ال يتطلب من جامعي
اإلحصاءات النظر يف طبيعة االس���تثمارات على أس���اس كل حالة على حدة .ومن مزايا عدم وجود عنصر
أي مصدر حمتمل للتنافر املتبادل  -أي إمكانية وجود تقديرات خمتلفة يف مسألة اهليمنة بني جامعي
ذايت إزالة ّ
اإلحصاءات يف االقتصاد األم واقتصاد التجميع.
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 10-4وم���ع أن معي���ار اهليمنة ال���ذي يوصي به هذا الدليل خيتلف عن املعيار املس���تعمل يف نظام
احلس���ابات القومية 2008 ،املش���تق من مفهوم ذلك النظام للش���ركات اليت تقع حتت اهليمنة األجنبية ،فإن
ال منهم���ا يقوم على أس���اس اهليمنة من قبل مس���تثمر وحي���د (أو جمموعة من
النهج�ي�ن متماث�ل�ان يف أن ك ً
املس���تثمرين) ،وهو متبع يف هذا الدليل ،ليس فقط التس���اقه مع س���ائر املبادئ التوجيهية الدولية ،وإمنا أيضًا
ألنه ال ميكن ممارس���ة اهليمنة بش���كل منهجي إالّ من خالل مستثمر وحيد أو جمموعة من املستثمرين .ومع
ذل���ك ف���إن هذا الدليل يعترف بأن معايـري االختيار األخرى ذات صلة قوية باملوضوع ،وأن بوس���ع البلدان
اليت ترغب يف اتباع مفاهيم أخرى أن توفر إحصاءات تكميلية تشمل احلاالت اليت ميكن فيها حتديد وجود
هليمنة أجنبية ،حىت وإن مل توجد سيطرة ملستثمر وحيد ميلك أغلبية يف األسهم.
 11-4ومن أمثلة االس���تثمار الذي ميكن أن يُدرج على أس���اس تكميل���ي ،امللكية الغالبة للكتلة
التصويتية ملستثمرين مباشرين أجانب متعددين ،وملكية  50يف املائة من القوى التصويتية بالضبط ملستثمر
مباشر أجنيب .وتشمل هذه الطائفة أيضًا احلاالت اليت جيري فيها تقيـيم نوعي يشري إىل وجود سيطرة فعلية
ملؤسسة متلك حصة أقلية  .7وهذه اإلحصاءات التكميلية بشأن الفروع األجنبية اليت ال توجد فيها هيمنة من
خالل ملكية قوة تصويتية غالبة تعترب ذات أمهية خاصة حني تكون ملكية املستثمرين غري املقيمني مقيدة.
 12-4وينبغي أن تشمل إحصاءات فروع الشركات األجنبية اليت يهيمن عليها مقيمون يف اقتصاد
التجميع مجيع فروع الشركات املهيمن عليها أجنبيًا ،بغض النظر عما إذا كانت اهليمنة يف الشركة التابعة قائمة
بشكل مباشر أو غري مباشر وبغض النظر عما إذا كان املستثمر املباشر يف اقتصاد التجميع هو املستثمر النهائي
(أي الوحدة املؤسسية احلاكمة العليا) ( ،)UCIأو كانت اهليمنة ملستثمر وسيط يف سلسلة امللكية .ومع ذلك،
وملا كانت أنشطة فروع الشركة األجنبية اليت تقع حتت سيطرة ملكية متسلسلة ميكن أن تسجل يف إحصاءات
فروع الش���ركات األجنبية يف كل من إحصاءات املس���تثمرين النهائيـني والوسطاء ،ومن أجل تيسري التجميع
ال���دويل دون ع ّد مزدوج ،ينبغي التش���جيع بقوة يف مجيع اإلحص���اءات على حتديد احلصة التجميعية ملتغيّرات
إحصاءات فروع الشركات األجنبية اليت تعزى إىل املؤسسات اليت تقع حتت اهليمنة النهائية للبلد الذي جيمع
اإلحصاءات .وتتس���م بيانات هذه املجموعة من فروع الش���ركات األجنبية اليت تنتمي إىل مستثمرين هنائيـني
مقيمني يف بلد التجميع بأمهية خاصة .وبالنسبة لبيانات االستثمار املباشر األجنيب ميكن أن تظهر االستثمارات
يف فروع الشركات األجنبية يف إحصاءات الشركات املهيمنة هيمنة مباشرة أو هنائية.

جيم -

الوحدات اإلحصائية

 13-4من حيث املبدأ ميكن مجع إحصاءات فروع الشركات األجنبية إما على مستوى املؤسسة
أي من األساسني مبيزة كبرية ،وإمنا
(الشركة) أو على مستوى كل موقع من مواقع العمل (املنشأة) .وال يتسم ّ
لكل منهما نواحي القوة ونواحي الضعف .فعلى سبيل املثال ،من األنسب مجع بعض املؤشرات املالية ،مثل
جمموع األصول ،على مستوى الشركات ال على مستوى املنشآت .وعالوة على ذلك ،فبما أن إحصاءات
االستثمار املباشر األجنيب جتمع حاليًا على مستوى املؤسسة ،فإن مجع إحصاءات فروع الشركات األجنبية
يسهل الربط بني نوعي البيانات .ومع ذلك ،ونظرًا ألن املؤسسات حيتمل فيها ،أكثر من
على هذا املستوى ّ
األويل قد
املنش���آت ،أن تش���تغل بأنشطة يف صناعات متعددة ،فإن البيانات اليت تصنف على أساس النشاط ّ
يكون من الصعب تفسريها على مستوى املؤسسة ومن األسهل تفسريها على مستوى املنشأة .وهكذا فإنه
وإن كانت توجد مزايا ترتبط بكال النوعني من مجع البيانات ،فإن هذا الدليل ال يوصي بشيء حم ّدد بشأن

7

7توج�د مناقش�ة له�ذه املس�ائل
وغريها من املس�ائل الخاصة يف
دلي�ل منظمة التع�اون والتنمية
يف املي�دان االقتص�ادي ملؤرشات
العوملة االقتصادية.
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الوحدات اإلحصائية .ويف الغالب يتم تطوير إحصاءات فروع الشركات األجنبية يف سياق النظام اإلحصائي
القائم ،حيث تكون الوحدات اإلحصائية حم ّددة بالفعل ،ويف هذه احلاالت قد ال يوجد جمال كبري لالختيار
فيما يتعلق بالوحدات اليت تستعمل يف مجع البيانات.
 14-4وملّا كانت الوحدات اإلحصائية قد يكون هلا أثر هام يف طريقة تفس�ي�ر البيانات ،س���واء
مبفردها أو باملقارنة مع جمموعة بيانات أخرى ،فيوصى بنشر البيانات الفوقية اخلاصة بالوحدات اإلحصائية
املستعملة يف مجع بيانات فروع الشركات األجنبية يف مالحظات إيضاحية.

دال -

إحصاءات فروع الرشكات األجنبية
والتجارة يف الخدمات

 15-4إن اهتمام هذا الدليل بإحصاءات فروع الشركات األجنبية يتصل أساسًا بالتوريد الدويل
للخدمات .ويف هذا الس���ياق ف���إن أهم املعلومات عن عمليات فروع الش���ركات ميكن أن تكون البيانات
املتصل���ة باملبيع���ات (حجم املبيعات) و/أو الناتج .وعادة ما تقاس اخلدمات املقدمة من خالل املعامالت بني
املقيمني وغري املقيمني على أس���اس حجم املبيعات (مبعزل عن أي خدمات مقدمة كمنح) ،وينبغي وجود
مقي���اس مماثل لقياس أعمال فروع الش���ركات األجنبية لكي ميكن قي���اس اخلدمات املقدمة من خالهلا على
أساس مواز .ومع أن هذا الدليل يوصي ،كما سنناقشه فيما يلي ،بربنامج واسع جلمع البيانات ،فإنه يدرك
أن بعض البلدان قد تقتصر ،على األقل يف املراحل األوىل ،على مجع إحصاءات املبيعات و/أو الناتج ،بقدر
ما تفيد هذه اإلحصاءات يف دعم رصد التزاماهتا مبوجب االتفاق العام بشأن التجارة الدولية يف اخلدمات.
 16-4ومع أن البيانات اليت تُجمع عن املبيعات و/أو الناتج قد تعترب أهم املعلومات املطلوبة عن
جتارة فروع الش���ركات األجنبية يف اخلدمات ،فإن األمر يس���تدعي عادة مزيدًا من املعلومات للقيام بتقدير
مناسب لآلثار االقتصادية لعمليات فروع الشركات والتدابري اليت تدخل لتحرير توريد اخلدمات من خالل
الوجود التجاري .وعلى س���بيل املثال ،فإن املعلومات عن القيمة املضافة تتيح التميـيز بني الناتج الناش���ئ يف
الشركة التابعة والناتج الناشئ يف الشركة اليت تزودها بالنواتج الوسيطة .كما أن املعلومات عن العمالة مطلوبة
من أجل تقيـيم أثر فروع الشركات على سوق العمل .ومن مث فإن هذا الدليل يوصي باستعمال مؤشرات
متعددة أو متغيّرات متعددة ،وعدم االقتصار على املبيعات و/أو الناتج ،يف مجع املعلومات عن جتارة فروع
الشركات األجنبية يف اخلدمات.
 17-4وميكن جتميع اإلحصاءات اخلاصة بفروع الش����ركات األجنبية سواء للشركات التابعة اليت
ختض����ع هليمنة خارجية يف اقتصاد التجميع (بيانات جتارة فروع الش����ركات األجنبي����ة إىل الداخل) أو فروع
الش����ركات األجنبي����ة اخلاضعة هليمنة خارجي����ة للبلد الذي جيمع اإلحصاءات (إحصاءات فروع الش����ركات
األجنبية إىل اخلارج) .وملّا كانت البلدان ملتزمة مبوجب االتفاق العام بشأن التجارة يف اخلدمات بالتزامات
موردين تابعني القتصادات أخرى وليس اخلدمات اليت تقدمها
معيّنة بشأن اخلدمات املقدمة يف اقتصاداهتا من ّ
هي يف اخلارج ،فإن البيانات اليت تتصل مباشرة بالوجود التجاري رمبا تكون متصلة بأنشطة فروع الشركات
اخلاضعة هليمنة خارجية يف االقتصاد املحلي (أي إىل الداخل) .ومع ذلك فإن الس����بب الذي من أجله تقدم
البلدان تلك االلتزامات هو ضمان التزام البلدان األخرى عم ًال على تعزيز قدرة مؤسساهتا على تقدمي خدمات
يف تلك البلدان .وفيما يتعلق بالوجود التجاري ،فيمكن تتبع هذا النوع من تقدمي اخلدمات من البيانات عن
جتارة فروع الشركات األجنبية يف اخلدمات إىل اخلارج ،وهي يف هذه احلالة مهمة بنفس القدر.
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هاء -

جمع إحصاءات فروع الرشكات األجنبية
إىل الداخل وإىل الخارج

 18-4إن إحص���اءات فروع الش���ركات األجنبية إىل الداخل ،عالوة عل���ى كوهنا ذات صلة أكرب
بالتزامات البلد جامع اإلحصاءات مبوجب االتفاق العام بشأن التجارة يف اخلدمات ،إمنا هي أيسر جتميعًا من
نفس اإلحصاءات إىل اخلارج .فالكيانات املش���مولة موجودة يف بلد التجميع ،ومن املعتاد أن تكون البيانات
اخلاصة بتلك الكيانات مش���مولة بالفعل يف إحصاءات املؤسس���ات املحلية يف البلد .ومع أن احلاجة تدعو إىل
استقصاءات معيّنة ،فإن احلصول على جمموعة البيانات األساسية قد ال ينطوي إالّ على حتديد املجموعة الفرعية
اليت ختضع هليمنة خارجية من بني املؤسس���ات اليت يوجد مقرها يف البلد ،وتبويب البيانات املوجودة بش���أهنا.
أما إحصاءات فروع الشركات األجنبية إىل اخلارج فإن مؤسساهتا املشمولة توجد خارج بلد جتميع اإلحصاءات
وال تكون مشمولة عادة بالبيانات املوجودة يف البلد .ويف هذه احلالة يكون من الضروري إجراء استقصاءات
خاصة للمستثمرين املباشرين املقيمني ،وليس استقصاءات من الفروع األجنبية التابعة نفسها .وقد جنح عدد
متزايد من البلدان يف جتميع إحصاءات عن جتارة فروع الشركات األجنبية يف اخلدمات إىل اخلارج.
 19-4ومبا أن إحصاءات جتارة فروع الشركات األجنبية إىل الداخل يف بلد ما توفر معلومات عن
إحصاءات هذه الفروع إىل اخلارج مع البلدان الش���ريكة ،فإن تبادل املعلومات بني البلدان الش���ريكة ميكن أن
يوفر للبلدان اليت ال تقوم جبمع بيانات عن إحصاءات جتارة فروع الشركات األجنبية إىل اخلارج معلومات عن
نشاط شركاهتا املتعددة اجلنسيات يف اخلارج .ولكي تكون هذه املعلومات مفيدة ،من املهم جتميعها باستخدام
تعاري���ف موح���دة ومنهجيات موحدة .ويف هذا الصدد فإن ه���ذا الدليل ميكن أن يكون له دور هام يف تعزيز
املقارن���ة .وع�ل�اوة على ذلك فإن املنظمات الدولية ميكن أن تقوم بدور دار املقاصة هلذه املعلومات عن طريق
إتاحة تلك البيانات ألعضائها .وميكن أن تكون دور املقاصة هذه ذات قيمة كبرية ألهنا ميكن أن تس���اعد يف
حتقيق االتساق يف عرض البيانات ويف تقليل عدد االتصاالت املطلوبة لتجميع البيانات إىل درجة كبرية.

واو -

إحصاءات تجارة فروع الرشكات األجنبية
وإحصاءات االستثمار املبارش األجنبي

 20-4ال تعترب املعامالت املالية لالس���تثمار املباشر األجنيب وما يتصل هبا من الوضع االستثماري
(املخزون) ومقايـيس الدخل متغيّرات إلحصاءات فروع الشركات األجنبية ،باملعىن الدقيق ،ألهنا ال تتصل
مبجمل عمليات فروع الش���ركات األجنبية وإمنا تتصل فقط باملعامالت واملراكز مع املس���تثمرين املباشرين
والش���ركات األجنبية التابعة هلم .وعالوة على ذلك فإن مقايـيس االس���تثمار املباش���ر األجنيب جيري مجعها
بشكل معتاد فيما يتعلق باملعامالت والوضع االستثماري مع فروع الشركات األجنبية ،بينما جيري جتميع
متغيّرات إحصاءات فروع الشركات األجنبية ،حسب املناقشة اليت وردت يف الفقرات  5-4إىل ،12-4
فيما يتعلق فقط باملؤسسات التابعة اليت حيتفظ فيها املستثمر املباشر حبصة مهيمنة.
 21-4وبالرغم من تلك الفروق ،ميكن اعتبار إحصاءات االس���تثمار املباش���ر األجنيب رافدًا هامًا
إلحص���اءات فروع الش���ركات األجنبية .فالبلدان اليت ال تس���تطيع القيام مباش���رة جبم���ع إحصاءات فروع
الشركات األجنبية قد جتد يف إحصاءات االستثمار املباشر األجنيب (وعلى وجه اخلصوص أوضاع االستثمار
املباشر األجنيب)  8مؤشرًا الهتمام البلد باستعمال الوجود التجاري كوسيلة لتوريد اخلدمات على الصعيد

8

8يمك�ن أيض�ا ً أن تفي�د تدفقات
االس�تثمار املبارش األجنبي أثناء
فترة معيّن�ة كم�ؤرش تكميلي
للم�ؤرشات القائمة عىل أس�اس
الوضع االستثماري .وعىل سبيل
املثال قد تكون لبيانات االستثمار
املبارش األجنبي حسب النوع ذات
فائدة كربى يف توضيح التحركات
املالي�ة ذات الصل�ة بأنش�طة
املؤسس�ات املتعددة الجنسيات،
ولو جزئيا ً (انظر منظمة التعاون
والتنمية يف املي�دان االقتصادي،
Directorate for Financial
and Enterprise Affairs and
Directorate for Science,
Technology and Industry,
“Why users need to link FDI
and AMNE statistics: note
by the Secretariat” (COM/
DAF/DSTI/WD(2009)1),
.)para. 25
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ال عن ذلك ،ميكن استعمال إحصاءات االستثمار املباشر األجنيب باالقتران مع إحصاءات فروع
الدويل .وفض ً
الش���ركات األجنبية لبيان مدى متويل عمليات فروع الش���ركات األجنبية بأموال من االستثمارات املباشرة
ومدى تراكم الدخل الذي تولده فروع الش���ركات للمس���تثمرين املباش���رين .ويوصي هذا الدليل بتجميع
إحصاءات االستثمار املباشر األجنيب وفقًا للمواصفات الواردة يف اإلصدار السادس من دليل ميزان املدفوعات
واإلصدار الرابع من التعريف األساس���ي ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي .ويورد اإلطار 1-4
موجزًا لتلك املبادئ التوجيهية لسهولة الرجوع إليها.

زاي -

إحصاءات فروع الرشكات األجنبية وفائدتها يف
تحليل العوملة ويف تلبية املتطلبات الناشئة عن
االتفاق العام بشأن التجارة يف الخدمات

 22-4هناك عامالن أساس���يان أس���هما يف إثارة االهتمام بإحصاءات فروع الش���ركات األجنبية:
أوهلما زيادة التكامل ،أو العوملة ،يف االقتصاد العاملي ،إذ جلأ عدد من املؤسس���ات بدوافع خمتلفة  -منها جين
فوائد التنوع اجلغرايف ،وااللتفاف حول احلواجز التجارية ،وزيادة القرب من األسواق ،وتقليل نفقات العمالة
والنقل وسائر املدخالت  -إىل التوسع يف عملياهتا خارج البلدان اليت هي خاضعة هلا .وضرورات فهم ظاهرة
عوملة العمليات هذه ،ورصد أداء الشركات األجنبية التابعة اليت تتم من خالهلا تلك العمليات ،ختتلف اختالفًا
كبريًا عن احلاجات املتعلقة بأي اتفاقات جتارية .ويف هذا الصدد فإن إحصاءات فروع الش���ركات األجنبية،
واإلحصاءات األوسع املتعلقة باملؤسسات املتعددة اجلنسيات ،هي من األدوات التحليلية املهمة.
 23-4والعامل الثاين الذي أثار االهتمام هبذا النوع من اإلحصاءات هو االتفاق العام بشأن التجارة
موردي ومستهلكي اخلدمات ،وكان من نتيجة
يف اخلدمات .فقد اعترف هذا االتفاق باحلاجة إىل القرب بني ّ
ذلك نشوء حاجة جديدة للمعلومات اليت تصف أنشطة املؤسسات اململوكة ملكية أجنبية أو اليت ختضع هليمنة
أجنبية يف االقتصادات املضيفة .وتتصل هذه املعلومات أساسًا بالوجود التجاري .ومع ذلك ميكن أيضًا احلصول
على معلومات جزئية عن وجود األشخاص الطبيعيـني من هذا املصدر إذا كانت عمالة فروع الشركات األجنبية
هي من املتغيّرات اليت جيري مجع بيانات عنها وإذا أمكن فصل بيانات العاملني األجانب املوجودين بصفة مؤقتة
يف البلد اليت هبا مقر الشركة التابعة األجنبية بشكل حيدد ما إذا كانوا منقولني يف إطار الشركة أم ال.
 24-4وهلذين الغرضني فإن إحصاءات فروع الشركات األجنبية يف اخلدمات مهمة يف ح ّد ذاهتا،
ولك����ن فائدهت����ا ال تكتمل إالّ بالنظر إليها يف س����ياق املعلومات األخرى مثل املعلوم����ات املقارنة عن جمموع
النشاط االقتصادي للبلد األصلي أو البلد املضيف ،واخلدمات املقدمة من خالل األمناط األخرى غري الوجود
التجاري .وعلى سبيل املثال ،فمع أن عدد العاملني يف الشركات اخلاضعة للهيمنة األجنبية يف االقتصاد املحلي
يعترب من املعلومات املفيدة يف حد ذاته ،فإنه ال يتسىن فهم أمهيته بالكامل إالّ حبساب نسبة العمالة املحلية يف
فروع الشركات تلك .وحيتاج جامعو اإلحصاءات ،حلساب هذه النسبة ،إىل إيالء اعتبار ملسائل املقارنة بني
متغيّرات إحصاءات فروع الشركات األجنبية وإحصاءات االقتصاد املحلي اليت تتناول نفس البنود.
 25-4ولتعزيز قابلية املقارنة فإن هذا الدليل يوصي بأن تستفيد إحصاءات فروع الشركات األجنبية
إىل درج����ة كب��ي�رة م����ن املفاهيم والتعاريف املوجودة يف نظام احلس����ابات القومية - 2008 ،س����واء من حيث
الكيانات اليت تغطيها أو من حيث اختيار وتعريف املتغيّرات املستعملة لقياس العمليات واألداء .ومن شأن هذا
النهج أيضًا أن يتيح الربط أو االندماج بني إحصاءات فروع الشركات األجنبية وإحصاءات األقتصاد املحلي

مدخلل يلودلا ديروتلاو ةيبنجألا تاكرشلا عورف تاءاصحإ

اإلطار الرابع 1 -
قياس االستثمار املبارش األجنبي
يعكس االستثمار املبارش األجنبي ،حسب ما هو معروض يف اإلصدار السادس من دليل ميزان املدفوعات واإلصدار
الرابع من التعريف املعياري لالستثمار املبارش الصادر عن املنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ،الهدف
الذي تسعى إليه مؤسسة مقيمة يف أحد االقتصادات (مستثمر مبارش) من وراء إنشاء مصلحة دائمة يف مؤسسة
(مؤسسة استثمار مبارش) مقيمة يف اقتصاد غري اقتصاد املستثمر املبارش .ومن أمثلة ذلك استئثار مستثمر مقيم
يف أحد االقتصادات بملكية  10يف املائة أو أكثر من القوة التصويتية يف مؤسسة مقيمة يف اقتصاد آخر .ويشمل
االستثمار املبارش املعاملة األ ّولية بني املستثمر والرشكة وكذلك جميع املعامالت التالية بينهما وفيما بني الرشكات
املرتبطة.
واملستثمر املبارش األجنبي هو كيان (أي وحدة مؤسسية) مقيم يف أحد االقتصادات استحوذ بطريقة مبارشة
أو غري مبارشة عىل ما ال يقل عن  10يف املائة من القوة التصويتية يف رشكة مساهمة ،أو ما يعادل ذلك يف مؤسسة
غري مساهمة ،مقيمة يف اقتصاد آخر .ويمكن تصنيف املستثمر املبارش يف أي قطاع من قطاعات االقتصاد،
ويمكن أن يكون أ ًّيا من الفئات التالية( :أ) أحد األفراد؛ (ب) مجموعة من األفراد املرتبطني؛ (ج) رشكة مساهمة
أو غري مساهمة؛ (د) مؤسسة عامة أو خاصة؛ (ه) مجموعة مؤسسات مرتابطة؛ (و) هيئة حكومية؛ (ز) حوزة
ملكية أو وقف أو منظمة اجتماعية أخرى؛ أو (ح) أي مزيج مما سبق.
وإطار عالقات االستثمار املبارش هو منهجية عامة لتحديد وتعريف مدى ونوع عالقات االستثمار املبارش.
وبالنسبة القتصاد التجميع يصنف إطار عالقات االستثمار املبارش جميع املؤسسات التي ترتبط بمؤسسة معيّنة،
سواء كانت مؤسسة تقوم باستثمار مبارش أو مؤسسة يتم فيها االستثمار املبارش أو كليهما ،أي أنه يصنف جميع
املؤسسات التي يكون للمستثمر نفوذ كبري فيها ،باستعمال  10يف املائة أو أكثر من قوة التصويت كمعيار .ويف هذا
التصنيف ،من الرضوري التأكد مما إذا كانت كل مؤسسة ينظر إليها يف هذا الصدد هي رشكة تابعة (أي مؤسسة
يمتلك فيها املستثمر غري املقيم أكثر من  50يف املائة من قوة التصويت) ،أو رشيكة (مؤسسة يمتلك فيها املستثمر
غري املقيم ما بني  10و 50يف املائة) أو مؤسسة زميلة (مؤسسة غري مقيمة تنتمي إىل نفس املؤسسة األم ولكن
ليس لها فيها ملكية كافية يف حقوق التصويت) .وبما أن هذا التعريف يشمل مؤسسات ليست تحت هيمنة املستثمر
املبارش ،فإن مفهوم مؤسسة االستثمار املبارش هو أوسع من مفهوم الرشكة التابعة الخاضعة لهيمنة أجنبية،
وهو املفهوم املستعمل يف هذا الدليل يف تعريف نطاق املؤسسات املشمولة بإحصاءات فروع الرشكات األجنبية.
وينطوي تجميع إحصاءات االستثمار املبارش عىل جمع أو تقدير ثالثة أنواع عريضة من البيانات هي :إيرادات
االستثمار املبارش ،واملعامالت املالية لالستثمار املبارش ،ووضع االستثمار املبارش (املخزون).
ويقيس وضع االستثمار املبارش قيمة مساهمة االستثمار املبارش (رأس املال املدفوع من االستثمار املبارش
 بما يف ذلك إعادة استثمار العوائد  -وديون االستثمار املبارش) .ومن حيث املبدأ ينبغي قياس الوضع بأسعارالسوق الجارية يف التاريخ املعني (أي بداية ونهاية الفرتات املرجعية) .وقد يحدث يف املمارسة العملية بعض
الخروج عن مبادئ أسعار السوق ،وقد تستعمل القيمة الدفرتية من الحسابات الختامية ملؤسسات االستثمار
املبارش (أو للمستثمرين املبارشين) ،يف كثري من الحاالت لتحديد قيمة مساهمة االستثمار املبارش.
ومعامالت االستثمار املبارش هي جميع معامالت االستثمار بني املستثمرين املبارشين ،ورشكات االستثمار
املبارش و/أو الرشكات الزميلة (بما فيها رأس املال املدفوع من االستثمار املبارش وإعادة استثمار العوائد
والديون بني الرشكات).
وإيرادات االستثمار املبارش هي جزء من عائدات وضع االستثمار املبارش ،أي العائد من استثمار رأس املال
والديون (عائد استثمار رأس املال باإلضافة إىل اإليرادات من الديون بني املستثمرين املبارشين ومؤسسات
االستثمار املبارش وبني املؤسسات الزميلة) .و ُتسجل إيرادات االستثمار املبارش عند تحققها.
وألغراض ميزان املدفوعات وإحصاءات وضع االستثمار الدويلُ ،تبلغ عنارص مجاميع االستثمار املبارش األجنبي
عىل أساس األرصدة الدائنة/املدينة .وبالنسبة لتفاصيل إحصاءات االستثمار املبارش األجنبي حسب البلدان الرشيكة
وحسب النشاط االقتصاديُ ،تبلغ البيانات عىل أساس املبدأ التوجيهي الذي يأخذ يف االعتبار االستثمارات العكسية
واالستثمارات بني الرشكات الزميلة .وبالنسبة لالقتصاد املبلٍّغ للبيانات ،تمثل االستثمارات إىل الداخل استثمارات
غري مقيمة يف مؤسسات مقيمة وتمثل االستثمارات إىل الخارج استثمارات يف الخارج من مستثمرين مقيمني.
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اإلطار الرابع ( 1 -تابع)

أ انظر الفقرة  379من التعــريف
املعياري لالسـتثمار املبارش األجـنبي
والقسم ألف من الجزء الرابع يف التنقيح
الرابع من التصنيف الصناعي الدويل
املوحّ د.

ووفقا ً لإلصدار الرابع من تعريف خط األساس ،ينبغي يف حالتي إحصاءات االستثمار املبارش الداخل والخارج،
توجيه تحليل النشـاط االقتصادي نحو نشاط مؤسسات االستثمار املبارش ،أي نشاط مؤسسات االستثمار
املبارش املقيمة بالنسبة لالستثمار الداخل ومؤسسات االستثمار املبارش غري املقيمة بالنسبة لالستثمار الخارج.
وأدنى مستوى للتفاصيل يويص به اإلصدار الرابع من التعريف املعياري لالستثمار املبارش األجنبي هو مستوى
املوحد لجميع األنشطة االقتصادية ،التنقيح
يشمل  11قسما ً من األقسام الرئيسية للتصنيف الصناعي الدويل
ّ
أ
الرابع ،وهي األقسام الواردة تحت العناوين الرئيسية يف إبالغ بيانات نظام الحسابات القومية  .ومن أجل
االتساق مع إحصاءات فروع الرشكات األجنبية التي يجري تجميعها وفق توصيات هذا الدليل ،من املحبذ إجراء
مزيد من التفصيل إىل مستوى فئات فروع الرشكات األجنبية يف الخدمات ،حسبما يرد يف هذا الدليل ويف التنقيح
املوحد (انظر الفقرات  37-4إىل .)41-4
الرابع من التصنيف الصناعي الدويل
ّ
ويقدم اإلصدار السادس من دليل ميزان املدفوعات واإلصدار الرابع من التعريف املعياري لالستثمار املبارش
األجنبي تفاصيل أخرى عن معاملة االستثمار املبارش ،تشمل إرشادات خاصة بمعاملة املعامالت املشرتكة بني
الرشكات املالية الوسيطة (مثل املؤسسات الوديعة) والكيانات ذات األغراض الخاصة.

وكذلك إحصاءات أنش���طة فروع الش���ركات األجنبي���ة يف إنتاج وتوزيع البضائع .وفيم���ا يتعلق هبذه النقطة
األخرية ،فإن املفاهيم والتعاريف والتوصيات الواردة يف هذا الدليل متس���قة أيضًا مع مثيالهتا يف دليل منظمة
كمورد للسلع وللخدمات.
التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ،الذي يعترب فروع الشركات األجنبية ّ
 26-4وبعض املؤسسات ينتج سلعًا وخدمات ،وال ميكن بيان إحصاءات أنشطة املؤسسات اليت
تقدم خدمات كنشاط ثانوي يف هذه اإلحصاءات إالّ بتغطية مجيع املنتجني .وعالوة على ذلك فتغطية كل
املنتجني تتيح فحص أنشطة منتجي اخلدمات يف سياق إحصاءات تشمل مجيع املؤسسات .وكما يتضح من
الفقرات  35-4إىل  43-4فإن طريقة إسناد وعرض متغيّرات إحصاءات فروع الشركات األجنبية حسب
األنش���طة ،وبقدر اإلمكان حس���ب متغيّرات منتقاة ،بدالً من قصر نطاق املنتجني على الكيانات اليت يكون
نشاطها االقتصادي األساسي هو إنتاج اخلدمات ،هي اآللية املوصى هبا لفصل اخلدمات عن البضائع.

حاء -

إسناد متغيرّ ات إحصاءات
فروع الرشكات األجنبية

 27-4ميكن إسناد أو تصنيف متغيّرات إحصاءات فروع الشركات األجنبية بعدة طرق :إحداها
طريق���ة جغرافي���ة ،تنطوي على حتديد البلد الذي يتم به اإلنتاج والبل���د الذي يعترب بلد مالك فرع اإلنتاج.
والطريقة األخرى تقوم على أس���اس النشاط الصناعي الرئيسي للمنتج (انظر الفقرة  .)37-4وميكن أيضًا
تصنيف بعض املتغيّرات حس���ب املنتجات ،وفقًا لنوع الس���لعة أو اخلدمة املنتجة .وتناقش الفقرات التالية
التوصيات اخلاصة بكل من هذه األسس إلسناد املتغيّرات.

 - 1اإلسناد حسب البلد

 28-4ختتلف املسائل موضع النظر يف إسناد املتغيّرات حسب البلد بني إحصاءات فروع الشركات
األجنبية إىل الداخل وإىل اخلارج .ففي اإلحصاءات إىل الداخل ،جيب اختيار إما اإلسناد إىل بلد االستثمار
املباشر أو اإلسناد إىل بلد الوحدة املؤسسية احلاكمة العليا .أما بالنسبة لإلحصاءات إىل اخلارج فإن املسألة
هي ما إذا كانت املتغيّرات تُنسب إىل البلد املضيف املباشر أو إىل البلد املضيف النهائي.
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 29-4وتعترب احلاجة إىل متابعة االس���تثمارات إىل مصدرها النهائي أو مقصدها النهائي انعكاسًا
لطبيعة تلك اإلحصاءات والستعماالهتا .وتناقش الفقرات التالية هذه املسائل فيما يتعلق بكل نوع من أنواع
االستثمار وتقدم توصيات بشأن أسس اإلسناد.

إحصاءات فروع الرشكات األجنبية إىل الداخل
 30-4بالنس���بة للف���روع اخلاضعة للهيمن���ة األجنبية يف بلد التجميع فإن املس���ألة هي ما إذا كانت
املتغيّرات تُنس���ب إىل بلد املس���تثمر املباشر (أو لش���ركة أم أجنبية) أو إىل مستثمر هنائي (آخر وحدة مؤسسية
مهيمنة) .وغالبًا ما تكون الشركة األم األجنبية األوىل واملستثمر النهائي مها نفس الشيء ،ولكنهما خيتلفان يف
حاالت كثرية .وحيتوي اإلطار الرابع  2 -على مناقشة لتحديد بلد املستثمر املباشر أو بلد املستثمر النهائي.
 31-4وبغ���ض النظر عن االعتب���ارات العملية فإن األفضل من الوجهة النظرية إس���ناد املتغيّرات
اخلاصة باإلنتاج والنشاط الصناعي إىل بلد االستثمار النهائي ألن هذا هو البلد الذي يهيمن يف النهاية ومن
مث يس���تحوذ على معظم الفوائد الناجتة عن اهليمنة على مؤسس���ات االستثمار املباشر .ويف ضوء أمهية أساس
املستثمر النهائي وما تبني من إحصاءات عدد من البلدان من أن جتميع اإلحصاءات على هذا األساس ممكن
فإن هذا الدليل يوصي باس���تخدام املس���تثمر النهائي باعتباره األساس ذا األولوية األوىل لتجميع إحصاءات
جتارة فروع الش���ركات األجنبية واألس���اس الذي تقوم عليه التقديرات بأكرب قدر من التفصيل .ومع ذلك،
وبالنظر إىل أن املعلومات عن املستثمر املباشر قد تكون متاحة كنتيجة فرعية للروابط مع بيانات االستثمار
املباشر األجنيب ،ومن أجل تيسري املقارنة مع تلك البيانات ،حبذا لو تقوم البلدان بإتاحة بعض البيانات مصنفة
حسب بلد املؤسسة األجنبية األم األوىل .9

إحصاءات فروع الرشكات األجنبية إىل الخارج
 32-4مثة خياران ممكنان إلسناد متغيّرات إحصاءات فروع الشركات األجنبية حسب التصنيف
اجلغرايف بالنس���بة للش���ركات التابعة اململوكة ملقيمني يف بلد التجميع .إذ ميكن أن تعزى املتغيّرات إىل بلد
موقع الش���ركة التابعة ،أو إىل بلد ش���ركة تابعة أخرى يف بلد آخر إذا كانت امللكية تؤول مباش���رة إىل تلك
الش���ركة التابعة .ويتبع هذا الدليل اخلطوط التوجيهية الدولية إذ يوصي بإسناد إحصاءات فروع الشركات
األجنبية إىل بلد الشركة التابعة اليت تصف املتغيّرات عملها ،ألن هذا هو البلد الذي يوجد للمستثمر املباشر
األجنيب حضور جتاري فيه والذي تتم فيه خمتلف األنشطة (املبيعات و/أو النواتج ،والعمالة ،وما إليها) اليت
تتناوهلا اإلحصاءات .وهذا األس���اس إلس���ناد البيانات موصى به يف كل من دليل منظمة التعاون والتنمية يف
ال عن أنه يتفق
امليدان االقتصادي ويف اإلصدار الرابع من التعريف املعياري لالستثمار املباشر األجنيب ،فض ً
مع معاملة الشركات اخلاضعة هليمنة أجنبية يف نظام احلسابات القومية ،2008 ،من حيث أن القيمة املضافة
(انظ���ر تعريفها يف الفقرة  55-4فيما يلي) للش���ركة يف اإلنتاج تُع���زى يف كلتا احلالتني إىل االقتصاد الذي
به مقر املؤسس���ة (أي أهنا مش���مولة يف الناتج املحلي اإلمجايل لذلك البلد) .وملا كانت االس���تقصاءات هي
من املصادر املهمة إلحصاءات فروع الش���ركات األجنبية إىل اخلارج فإن معرفة الوحدة املؤسسية احلاكمة
العليا ضرورية لتحديد املجتمع اإلحصائي الس���ليم للمستثمرين املباشرين املقيمني .وما دامت اإلحصاءات
ستس���تعمل باالقتران مع إحصاءات االس���تثمار املباشر األجنيب  ،10ينبغي التذكري بأن إحصاءات االستثمار
املباشر األجنيب تُعزى إىل البلد املضيف املباشر ،باعتبار ذلك هنجًا مناسبًا لتتبع التدفقات واملراكز املالية.

9

9ينبغي تسجيل معامالت االستثمار
املبارش األجنبي وأوضاعه حسب
البل�د الرشيك وحس�ب الصناعة
على أس�اس مب�دأ اتجاه�ي.
ولعرض البيانات عىل أساس املبدأ
االتجاهي املعتاد ،ينبغي لجامعي
اإلحص�اءات ع�رض إحص�اءات
االس�تثمار املب�ارش األجنب�ي
الرئيس�ية مع اس�تبعاد الكيانات
املقيم�ة ذات األغ�راض الخاصة،
إالّ أن�ه ينبغ�ي إتاح�ة تفاصي�ل
منفصل�ة ع�ن تل�ك املؤسس�ات
املقيم�ة ذات األغ�راض الخاصة.
وباإلضاف�ة إىل ذلك ،فإن جامعي
اإلحص�اءات مدع�وون بق�وة إىل
تقدي�م سالس�ل تكميلية لغرض
النظ�ر يف جميع املؤسس�ات ذات
األغ�راض الخاص�ة (بم�ا فيه�ا
املؤسس�ات غري املقيم�ة) .وهذه
املالم�ح الجدي�دة يف اإلص�دار
الراب�ع م�ن التعري�ف األس�ايس
ُتعد تحس�ينات يمكن من خاللها
الحصول على بيانات أكثر أهمية
من الناحي�ة التحليلي�ة باملقارنة
بالبيانات املس�تقاة من تس�جيل
املعامالت/األوض�اع للشركات
األوىل املناظرة .ويخصص املرفق
الس�ابع م�ن اإلص�دار الرابع من
التعري�ف األس�ايس لالس�تثمار
املبارش األجنبي للمؤسس�ات ذات
األغراض الخاصة .

1 10انظر الحاش�ية  9بشأن املعاملة
الجدي�دة للمؤسس�ات ذات
األغ�راض الخاص�ة يف اإلصدار
الراب�ع م�ن التعري�ف املعياري
لالستثمار املباش.
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اإلطار الرابع 2 -
املستثمرون املبارشون والنهائيون
من املمكن تصنيف فروع الرشكات الخاضعة لهيمنة أجنبية يف اقتصاد التجميع ،تصنيفا ً جغرافيا ً حسب بلد
املستثمر املبارش (الرشكة األم األجنبية األوىل) أو بلد املستثمر النهائي (الوحدة املؤسسية الحاكمة العليا).
والرشكة األم األجنبية األوىل هي الشخص األجنبي األول يف سلسلة ملكية الرشكة التابعة ،والوحدة املؤسسية
الحاكمة العليا هي الشخص األول يف سلسلة ال تخضع لهيمنة شخص آخر  -بدءًا من الرشكة األجنبية األم األوىل
وشاملة لها ( -واملقصود بعدم الخضوع لهيمنة رشكة أخرى عدم وجود وحدة أخرى تمتلك أكثر من  50يف
املائة من القوة التصويتية للوحدة الحاكمة العليا) .ويتبني من األمثلة التالية كيفية التعرف عىل تلك الكيانات يف
حاالت معيّنة .ويف كل حالة ،تتجه سلسلة امللكية من أعىل إىل أسفل بحيث تكون الرشكة التي يف أسفل الجدول
هي الرشكة التابعة اململوكة ملكية أجنبية التي هي محل البحث.
أوﻻ ً

ﺛﺎﻧﻴﺎ ً

ﺛﺎﻟﺜﺎ ً

راﺑﻌﺎ ً

ﺧﺎﻣﺴﺎ ً

ﺳﺎدﺳﺎ ً

اﻟﴩﻛﺔ أﻟﻒ

اﻟﴩﻛﺔ ﺟﻴﻢ

اﻟﴩﻛﺔ واو

اﻟﴩﻛﺔ ﻃﺎء

اﻟﴩﻛﺔ ﻻم

اﻟﴩﻛﺔ ﺳﻦﻴ

٪١٠٠

٪٨٠

٪٧٠

٪٤٠

٪١٠٠

٪٥٠

اﻟﴩﻛﺔ ﺑﺎء

اﻟﴩﻛﺔ دال

اﻟﴩﻛﺔ زاي

اﻟﴩﻛﺔ ﻳﺎء

اﻟﴩﻛﺔ ﻣﻴﻢ

اﻟﴩﻛﺔ ﻋﻦﻴ

٪٨٠

٪٦٠

٪٩٠

٪٤٠

اﻟﴩﻛﺔ ﻫﺎء

اﻟﴩﻛﺔ ﺣﺎء

اﻟﴩﻛﺔ ﻛﺎف

اﻟﴩﻛﺔ ﻧﻮن

الحالة األوىل:

الرشكة ألف ،رشكة أم أجنبية وهي الوحدة املؤسسية الحاكمة العليا للرشكة باء.

الحالة الثانية:

الرشكة دال ،هي الرشكة األجنبية األم للرشكة هاء .وألن الرشكة دال مملوكة بدورها ملكية
غالبة للرشكة جيم ،فإن الرشكة جيم هي الوحدة املؤسسية الحاكمة العليا للرشكة هاء،
ويعترب بلدها بلد ملكية الرشكة هاء يف إحصاءات فروع الرشكات األجنبية.

الحالة الثالثة:

بنفس منطق الحالة الثانية ،فإن الرشكة زاي هي الرشكة األجنبية األم للرشكة حاء ،بينما
الرشكة واو هي الوحدة املؤسسية الحاكمة العليا لها .والرشكة واو هي الوحدة املؤسسية
الحاكمة العليا للرشكة حاء وتعترب الرشكة املهيمنة عىل الرشكة حاء رغم أن حصتها غري
املبارشة يف ملكية القوة التصويتية يف الرشكة حاء هي  42يف املائة فقط – أي حاصل رضب
حصتها يف الرشكة زاي البالغة  70يف املائة وحصة الرشكة زاي يف الرشكة حاء البالغة 60
يف املائة .ويمكن االفرتاض بأنها تمتلك الرشكة حاء ألن كل كيان يف السلسلة يمكن أن يهيمن
عىل الكيان األسفل منه ،بما يف ذلك ترصفات الكيان حيال الكيانات التي تليه نزوالً.

الحالة الرابعة:

الرشكة ياء هي الرشكة األجنبية األم للرشكة كاف .والرشكة طاء ليست هي الوحدة املؤسسية
الحاكمة العليا للرشكة كاف ألنها ال تهيمن عىل الرشكة ياء .ويف هذه املرحلة ،ليس من املمكن
تحديد الوحدة املؤسسية الحاكمة العليا للرشكة كاف ألنه ليس معروفا ً من يمتلك حصة
الـ  60يف املائة الباقية من القوة التصويتية للرشكة ياء .كذلك فإن الرشكة ياء ليست داخلة
يف صلب بيانات تجارة فروع الرشكات األجنبية يف الخدمات يف اقتصاد الرشكة طاء ،ألن
الرشكة طاء ال تهيمن عىل الرشكة ياء.

الحالة الخامسة :الرشكة ميم هي الرشكة األجنبية األم للرشكة نون ،وملا كانت الرشكة ميم هي بدورها مملوكة
ملكية غالبة للرشكة الم ،فإن الرشكة الم هي الوحدة املؤسسية الحاكمة العليا للرشكة ميم،
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اإلطار الرابع ( 2 -تابع)

ولكن ال يمكن القول بأن الرشكة الم هي الوحدة املؤسسية الحاكمة العليا للرشكة نون ،إذ
ليس معروفا من يمتلك الحصة الباقية من القوة التصويتية يف الرشكة نون البالغة  60يف
املائة .ومع ذلك فإن الرشكة نون ليست مشمولة بإحصاءات فروع الرشكات األجنبية ألنها
ال تخضع للرشكة األجنبية األم.

الحالة السادسة :الرشكة سني هي الرشكة األجنبية األم والوحدة املؤسسية الحاكمة العليا للرشكة عني ،إذ
ال يوجد مستثمر أجنبي آخر يملك  50يف املائة من القوة التصويتية يف الرشكة عني .أما إذا
وجد مستثمر أجنبي آخر يملك  50يف املائة من القوة التصويتية للرشكة عني ،فال بد يف هذه
الحالة من أن تؤخذ معايري أخرى يف االعتبار من أجل تحديد الوحدة املؤسسية الحاكمة
العليا .ويف العادة فإن الرشكات من مثل الرشكة عني ليست مشمولة يف إحصاءات فروع
الرشكات األجنبية ألنها ليست مملوكة لرشكة أجنبية أم ،ولكنها مع ذلك تمثل حالة يمكن
اعتبارها ذات أهمية ألغراض االتفاق العام بشأن التجارة يف الخدمات أو لتحليل العوملة.
ومن ثم قد يرغب اقتصاد التجميع يف إظهار بيانات الرشكة عني (وغريها من الحاالت ذات
األهمية) عىل أساس تكمييل (انظر الفقرات  10-4و 33-4و)34-4

ملكية القوة التصويتية ملقيمني يف أكثر من بلد
 33-4تعزى متغيّرات إحصاءات فروع الشركات األجنبية بالنسبة ألي شركة تابعة أجنبية كليًا يف
العادة إىل بلد واحد هو الذي ميتلك القوة التصويتية .وباعتبار هذه املتغيّرات واصفة لعمليات فروع الشركات
األجنبية ،فال ينبغي توزيعها حسب ملكية األسهم .كما ال جيوز إسناد قيم املتغيّرات بشكل تناسيب فيما بني
الش���ركات املهيمن���ة وأي مالك أجانب ميلكون أقلية من الق���وة التصويتية .إالّ أنه يف احلاالت اليت توضع فيها
إحصاءات تكميلية تش���مل احلاالت اليت تتم فيها اهليمنة األجنبية عن غري طريق ملكية غالبية القوة التصويتية
وتكون هذه امللكية ملستثمر وحيد ،قد يوجد بعض االضطراب يف التصنيف نتيجة لوجود مستثمرين مباشرين
م���ن بلدان خمتلفة ميلكون جمتمعني حصصا متس���اوية من القوة التصويتية .إذ أن���ه نظرًا إىل أن القوة التصويتية
موزعة بالتساوي ،فال بد من حتديد بلد املالك باستخدام معايـري ختتلف عن النسب املئوية للقوة التصويتية.
 34-4وعلى الرغم من صعوبة الوصول إىل قرار يف هذه احلاالت فإنه غالبًا ما توجد بعض العوامل
اليت تقود إىل اختيار أحد البلدان بدالً من اآلخر .فعلى سبيل املثال ،إذا كانت مصلحة املالك يف الشركة التابعة
قد حازها مباشرة وكانت مصلحة املالك اآلخر يف الشركة التابعة متت بطريقة غري مباشرة ،فإن الشركة التابعة
تُنسب عمومًا إىل بلد املالك الذي له مصلحة مباشرة .وإذا كان أحد املالكني األجانب كيانًا حكوميًا فمن
املحتمل اعتبار بلد تلك احلكومة البلد املهيمن .وإذا كان أحد الكيانات األجنبية املهيمنة هو ش����ركة قابضة
أو كان مقره أو تسجيله يف بلد من بلدان املالذ الضريـيب اآلمن ،فمن املحتمل اعتبار البلد اآلخر بلد اهليمنة.
أما إذا مل توجد أي من تلك العناصر الستخدامها كأساس لإلسناد ،فيمكن نسبة متغيّرات إحصاءات فروع
الشركات األجنبية بالتساوي بني البلدان األجنبية اليت هلا هيمنة .إالّ أن البيانات اليت حتسب هبذا الشكل قد
تثري مشكلة يف التفسري ولذلك ينبغي بذل جهد من أجل حتديد األساس الذي يقوم عليه اإلسناد إىل بلد ما.

 - 2اإلسناد حسب النشاط وحسب املنتجات
 35-4ميكن من الناحية املثالية أن تُعزى كل متغيّرات إحصاءات فروع الش���ركات األجنبية على
أس���اس األنش���طة الصناعية للمنتجني ،وباإلضافة إىل ذلك على أس���اس متغيّرات معيّن���ة كاملبيعات أو الناتج
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أو الصادرات والواردات ،حس���ب أنواع منتجات اخلدمات املنتجة واملباعة .ومن ش���أن البيانات املع ّدة على
املوسع خلدمات ميزان املدفوعات ( )EBOPSكوضع مثايل (انظر الفقرتني
أساس املنتجات ،باتباع التصنيف ّ
 42-4و ،)43-4أن حتدد أنواع اخلدمات اليت يتم تقدميها من خالل منط الوجود التجاري لتوريد اخلدمات،
ويف هذه احلالة تكون قابلة للمقارنة مع بيانات اخلدمات املقدمة من خالل التجارة بني مقيمني وغري مقيمني
على حنو جيد .إالّ أن بعض متغيّرات إحصاءات فروع الشركات األجنبية ،مثل اإلحصاءات املتعلقة بالقيمة
املضافة والعمالة (واليت ترد مناقشتها فيما يلي) ،ليس من السهل تصنيفها حسب املنتجات .ويعين هذا أن كل
البيانات املتعلقة مبؤسسة ما تُصنف يف سياق نشاط وحيد ،يُعرف بالنشاط “األساسي” ،الذي يعترب النشاط
األكرب على أساس عوامل رئيسية (مثل حجم العمالة أو املبيعات) .وأخريًا فقد يدعو األمر ،ألغراض معيّنة،
إىل النظر يف البيانات باالقتران مع بيانات املخزون وتدفقات االس���تثمار املباش���ر األجنيب ،وهذه تُصنف عادة
حسب النشاط وليس حسب املنتجات.
 36-4وبأخذ هذه العوامل يف االعتبار ،يوصى باعتماد أساس النشاط باعتباره األولوية األوىل يف
إحصاءات فروع الشركات األجنبية .ومع ذلك ،وكهدف على املدى الطويل ،يُفضل أن تعمل البلدان على
تقدمي تفاصيل املنتجات للبنود اليت ميكن تصنيفها على هذا األس���اس .فالبلدان اليت تنطلق من نظم البيانات
احلالية اليت تشتمل على تفاصيل حسب املنتجات قد ترغب يف استعمال هذا املستوى من التفصيل من البداية
يف تبويباهتا وعروضها إلحصاءات فروع الشركات األجنبية ،ألن ذلك يساعدها على رصد التزاماهتا مبوجب
االتفاق العام بش���أن التجارة يف اخلدمات ،فهذه حم ّددة حس���ب منتجات اخلدمات .وعلى نفس املنوال فإن
البلدان اليت تبين نُظمها اإلحصائية لبيانات إحصاءات فروع الشركات األجنبية من البداية ينبغي هلا أن تنظر
يف إمكانية إجياد بُعد يتصل باملنتجات.

التصنيف حسب النشاط
 37-4يوص���ي هذا الدليل ،من أجل اإلبالغ للمنظم���ات الدولية ،بتصنيف متغيّرات إحصاءات
املوحد جلميع األنشطة
فروع الشركات األجنبية يف اخلارج حسب النشاط وفقًا للتصنيف الصناعي الدويل ّ
االقتصادية ،وجتميعها وفقًا للتنقيح  1لفئات فروع الشركات األجنبية يف اخلدمات يف التنقيح الرابع لذلك
التصنيف ( ،)ICFA, Rev.1وهذه الفئات تشمل مجيع األنشطة ،ولكنها تعطي تفصيالت أكثر للخدمات
منها بالنس���بة للبضائع .ويقدم املرفق الثاين من ذلك التصنيف خطوطًا توجيهية عامة .وكما ُذكر من قبل
(الفقرتان  18-4و ،)19-4يُحتمل بشكل عام وجود بيانات أكثر عن إحصاءات فروع الشركات األجنبية
إىل الداخل منها إىل اخلارج ،ويف هذه احلالة فإن البلدان تقدم جداول تفصيلية أقل إلحصاءات هذه الفئة إىل
اخلارج بالنسبة لبعض الصناعات املختارة ذات األمهية بالنسبة هلا .إالّ أنه إذا كانت البلدان يف وضع ميكنها
م���ن تق���دمي تفاصيل أكثر مما هو معروض يف املرفق الثاين ،فينبغي أن تكون تلك التفاصيل التكميلية متوافقة
املوحد .وقد تكون اخلدمات املقدمة من مؤسسات تشتغل
مع التنقيح الرابع من التصنيف الصناعي الدويل ّ
أساس���ًا يف أنشطة الصناعة التحويلية مهمة يف سياق توريد خدمات الصناعات التحويلية املتعلقة مبدخالت
مادية اململوكة للغري.
 38-4وهذا األساس الشامل للعرض يتيح النظر إىل أنشطة مؤسسات اخلدمات يف سياق أنشطة
مجيع املؤسسات .وعالوة على ذلك فهو يتيح إطارًا لعرض اخلدمات املنتجة كنشاط ثانوي لدى الشركات
املصنفة باعتبارها منتجًا للسلع .وأخريًا فإن ذلك هو النهج الذي اتبعته البلدان واملنظمات الدولية اليت تعمل
بنشاط يف تطوير إحصاءات فروع الشركات األجنبية.
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 39-4ومبا أن األنش���طة اليت تقوم هبا أي ش���ركة ليست قاصرة يف األساس على األنشطة الواردة
يف التصنيف ،فإن البيانات املس���جلة بإزاء أي نش���اط جيب تفسريها باعتبارها مؤشرًا على النشاط اإلمجايل
للمؤسسة اليت ميثل فيها هذا النشاط أهم أو أكثر أنشطتها ،وليست باعتبارها قياسًا دقيقًا للنشاط ذاته .11
 40-4ولنفس الس���بب ،ونظرًا أيضًا الختالف التصانيف ذاهتا ،ف���إن اإلمكانية حمدودة للتوفيق
املوس���ع وبيانات متغيّرات
بني البيانات اخلاصة بالتجارة بني املقيمني وغري املقيمني املصنفة وفقًا للتصنيف ّ
إحصاءات فروع الشركات األجنبية املصنفة وفقًا للتنقيح  1لفئات فروع الشركات األجنبية يف اخلدمات
املوحد .إالّ أن حتقيق التناظر بني أساسي التصنيف قد يكون
يف التنقيح الرابع من التصنيف الصناعي الدويل ّ
مفيدًا ،خاصة لألنش���طة اليت يُحتمل أالّ تقوم هبا س���وى املؤسس���ات املتخصصة يف النشاط واليت ال تشتغل
عادة بأنشطة ثانوية كبرية  .12وهلذا الغرضُ ،وضع يف اإلصدار اإللكتروين هلذا الدليل بيان بفئات التصنيف
املوس���ع خلدمات ميزان املدفوعات اليت تتفق يف معظمها اتفاقًا وثيقًا مع فئات التنقيح األول لفئات فروع
ّ
املوحد فيما يتعلق بأنشطة اخلدمات ،كما يوجد أيضًا بيان بالتناظر
الصناعي
التصنيف
يف
األجنبية
الشركات
ّ
العكسي.
 41-4ويدرك هذا الدليل أن بيانات بعض فئات التنقيح األول لتصنيف فروع الشركات األجنبية
املوحد قد تظهر بشكل مضغوط للحفاظ على سرية البيانات لشركات معيّنة،
يف التصنيف الصناعي الدويل ّ
ال ،أو ح�ي�ن تدخل بلدان صغرية يف
وه���ذا حي���دث يف أغلب األحيان على أكثر مس���تويات التصنيف تفصي ً
التصنيف أو يف احلاالت اليت حيدث فيها تصنيف تقاطعي حسب البلدان أو املناطق.

1 11على س�بيل املث�ال ،ف�إن خدمات
الحاس�وب ال تق�دم م�ن خلال
املؤسس�ات املصنف�ة يف صناع�ة
خدمات الحاس�وب فحسب ،ولكن
تقدمه�ا أيضا ً مؤسس�ات مصنفة
يف صناع�ة الحاس�وب وتج�ارة
الحاس�وب بالجمل�ة .وعىل نفس
املنوال (وإن كان ذلك أقل شيوعاً)
فإن مؤسسات خدمات الحاسوب
ق�د تعم�ل يف صناعة الحاس�وب
أو يف تج�ارة الجمل�ة للحاس�وب
كنش�اط ثانوي .ويف هذه الحاالت
فإن اإلحصاءات الخاصة بنش�اط
“خدم�ات الحاس�وب” ال تعط�ي
تقديرا ً صحيحا ً لقيمة النشاط ألنها
تستبعد خدمات الحاسوب املقدمة
م�ن رشكات تصني�ع الحاس�وب
وتجارة الحاسوب بالجملة وألنها
تتضمن أنش�طة التصنيع وتجارة
الجملة للحاس�وب التي تقوم بها
رشكات الخدمات.

التصنيف حسب املنتجات
 42-4يُستحسن أن تعمل البلدان ،كهدف طويل األجل ،على توزيع البيانات حسب املنتجات
لبعض املتغيّرات ،وميكن أن تشمل املبيعات (حجم املبيعات) ،والناتج والصادرات والواردات  -اليت يسهل
إسنادها على هذا األساس .فاإلحصاءات القائمة على أساس املنتجات ختلو على األرجح من مشاكل التفسري
املتعلقة باألنش���طة الثانوية  13وتتفق مع األس���اس الذي تقوم عليه التزامات االتفاق العام بش���أن التجارة يف
اخلدمات وعلى أساس التصنيف املستعمل يف التجارة بني املقيمني وغري املقيمني.
املوسع
 43-4وينبغي أن يكون توزيع البيانات ،قدر اإلمكان ،على أس���اس يتمش���ى والتصنيف ّ
ال على تسهيل املقارنة مع
خلدمات ميزان املدفوعات للخدمات( ،2010 ،ووفقًا للنظام املنسق للسلع) عم ً
بيانات التجارة بني املقيمني وغري املقيمني يف اخلدمات واملصنفة على هذا األساس .وإذا مل ميكن حتقيق ذلك
املستوى من التخصيص ،قد ترغب البلدان يف تفصيل املبيعات (أو النواتج) يف كل صناعة بني جمموع السلع
وجمموع اخلدمات كخطوة أوىل حنو حتقيق األس���اس الذي يقوم على املنتجات (انظر الفقرات  46-4إىل
 52-4فيما يلي بشأن متغيّرات املبيعات والنواتج ملناقشة هذا الرأي).

طاء -

املؤرشات االقتصادية يف إحصاءات
فروع الرشكات األجنبية

 44-4هناك جمموعة واسعة من البيانات أو املؤشرات االقتصادية  -التشغيلية واملالية  -فيما يتعلق
بإحصاءات فروع الشركات األجنبية ،قد تكون مهمة ألغراض إحصائية وألغراض السياسة العامة .وينبغي
أن يقوم اختيار املؤشرات اليت تُجمع بياناهتا أوالً على أساس فائدهتا الحتياجات السياسة التجارية ولتحليل

1 12عىل سبيل املثال ،إذا كانت رشكات
القان�ون هي وحده�ا التي تقدم
الخدمات القانوني�ة وكانت هذه
املكات�ب القانوني�ة ال تق�وم إالّ
بتقدي�م خدم�ات قانوني�ة ،فإن
املبيع�ات املس�جلة تحت نش�اط
“الخدم�ات القانونية” س�تكون
على وف�اق وثي�ق م�ع مبيعات
الخدمات القانونية ألنها ستسجل
يف تصني�ف يق�وم على أس�اس
املنتجات .ويختلف هذا املثال عن
املثال املقدم يف الحاشية  ،11الذي
يتحدث عن الخدمات الحاسوبية.
1 13م�ع ذل�ك ،وحت�ى يف التصنيف
الذي يقوم عىل أساس املنتجات،
يمك�ن أن تدخ�ل املدفوع�ات
الخاصة بالخدمات مع املدفوعات
الخاصة ببعض املنتجات األخرى
(عىل سبيل املثال رسوم خدمات
التوزي�ع يمك�ن أن تدخ�ل يف
مدفوعات السلع املباعة).
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1 14تقدر القيمة املضافة عادة من قبل
املؤسس�ات اإلحصائية الوطنية
وليست مبلّغة بشكل مبارش.
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ظاهرة العوملة .وجيب أن تؤخذ يف االعتبار أيضًا العوامل العملية املرتبطة بإتاحة البيانات .ومع مراعاة هذه
االعتبارات ،ومن أجل التنسيق مع املبادئ التوجيهية الدولية ،يوصي هذا الدليل بأن تشتمل املؤشرات اليت
جيري مجعها يف س���ياق إحصاءات فروع الش���ركات األجنبية ،على األقل ،على املقايـيس األساس���ية التالية
ألنش���طة فروع الش���ركات األجنبية :املبيعات (رقم املبيعات) و/أو النواتج ،والعمالة ،والقيمة املضافة 14؛
والصادرات والواردات من السلع واخلدمات ،وعدد املؤسسات .ومع أن هذه املؤشرات متثل جمموعة أساسية
ميك���ن أن توف���ر إجابات على جمموعة خمتلفة من األس���ئلة ،فهناك متغيّرات أخرى قد تكون مفيدة يف تناول
قضايا معيّنة .ويقترح هذا الدليل عدة مقايـيس إضافية ميكن النظر فيها بشأن مجع البيانات يف البلدان القادرة
على جتميع تلك البيانات .ومعظم املتغيّرات “األساس���ية” و“اإلضافية” ،وكذلك تعاريفها ،مس���تمدة من
نظام احلسابات القومية.2008 ،
 45-4ويعط���ي اجلدول الرابع  1 -بيانًا واضحًا لكيفية عرض تلك املؤش���رات ،مصنفة حس���ب
النشاط على أساس التنقيح األول لفئات فروع الشركات األجنبية .وميكن وضع جداول أخرى لعرض تلك
املتغيّرات من جوانب خمتلفة؛ كاستعمال السالسل الزمنية أو التفاصيل اجلغرافية اخلاصة مبتغيّر واحد (مما ينطوي
على وضع فترات زمنية حم ّددة أو أمساء البلدان ،بدالً من أمساء املؤشرات وعناوين أعمدة اجلداول).

 - 1املبيعات (رقم املبيعات) و/أو النواتج

 46-4املبيعات ورقم املبيعات تعنيان نفس الشيء يف هذا السياق وتستخدمان بنفس املعىن .ووفقًا
لنظام احلسابات القومية( 2008 ،ميكن الرجوع إليه ملزيد من التفاصيل واألمثلة) خيتلف الناتج عن املبيعات
ألنه يش���مل تغيـريات الرصيد للس���لع الكاملة الصنع واألعمال اجلارية وبسبب اختالف املقايـيس املستعملة
لألنشطة اليت تنطوي على جتارة اجلملة والتجزئة أو الوساطة املالية .ويعترب الناتج مقياسًا أفضل وأدق للنشاط
يل�ب�ي معظم األغراض ويوصى به باعتباره املتغيّ���ر األفضل لتجميع البيانات .ومع ذلك فإن بيانات املبيعات
هي أسهل يف التجميع كما أهنا تقدم خيارات أكثر للتفاصيل .لذلك قد يكون لكل منهما دور متواصل يف
إحصاءات فروع الشركات األجنبية وأنشطة الشركات املتعددة اجلنسيات.
 47-4وتستعمل مقايـيس خاصة لقياس الناتج اخلاص بأنشطة خدمات معيّنة .وال تشتمل أنشطة
اخلدمات على خمزونات السلع كاملة الصنع ،كما أن التغيّرات يف األعمال اجلارية سيكون من املستحيل تقريبًا
قياسها .لذلك فإن قياس الناتج يف املمارسة العملية سيعطي نفس نتيجة املبيعات ملعظم أنشطة اخلدمات ،فيما
عدا األنشطة املذكورة فيما يلي:
يعرف باعتباره خدمة،
(أ) التوزيع باجلملة والتجزئة ،رغم أن املبيعات هي سلع ،فإن الناتج ّ
وال يساوي جمموع املبيعات وإمنا يساوي هامش التجارة املحقق من السلع املشتراة ألجل البيع؛
(ب) الوساطة املالية ،حيث إن الناتج ال يشمل اخلدمات اليت يتم تقاضي مصروفاهتا عن طريق
رسوم واضحة فقط ،ولكنه يشمل أيضًا هوامش معامالت الشراء والبيع ،وتكاليف إدارة
األصول اليت ختصم من اإليرادات املقبوضة من العقارات يف حالة الكيانات املمسكة لألصول،
واهلوامش بني الفوائد املدفوعة (أو املقبوضة) وأسعار الفائدة املرجعية على القروض (وتسمى
خدمات الوساطة املالية املحتسبة على حنو غري مباشر) (( )FISIMانظر اإلطار الثالث .)8 -
وترد مناقشة يف نظام احلسابات القومية( 2008 ،الفقرات  157-6إىل  )174-6للعوامل
الرئيسية اليت تؤثر على قياس ناتج اخلدمات املالية ،وكيفية اختالفها عن املبيعات.
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الجدول الرابع 1 -
مثال لنسق إلبالغ املنظمات الدولية عن إحصاءات عمليات فروع الرشكات األجنبية وفق التنقيح  1لفئات تجارة
ّ
املوحد لجميع األنشطة االقتصادية
فروع الرشكات األجنبية يف الخدمات يف التنقيح  4للتصنيف الصناعي الدويل

()ICFA, Rev.1

االقتصاد املبلّغ... :
السنة املرجعية... :
االقتصاد الرشيك... :
الصناعة التي تقوم بها الرشكة التابعة األجنبية

رقم املبيعات
أو حجم الناتج

أ

العمالة

الزراعة والحراجة وصيد األسماك
إنتاج املحاصيل الزراعية واإلنتاج الحيواني ،والقنص ،وأنش�طة
الخدمات املتصلة بها

أنشطة الدعم للزراعة وأنشطة ما بعد الحصاد
القنص والصيد بالرشاك وما يتصل بذلك من أنشطة الخدمات
الحراجة وقطع األشجار
خدمات الدعم للحراجة
صيد األسماك وتربية املائيات
املناجم واملحاجر
خدمات الدعم للمناجم واملحاجر
الصناعة التحويلية
خدمات اإلصالح وتركيب اآلالت واملعدات
إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء
توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها
إمدادات املياه؛ وأنشطة إدارة وعالج الرصف الصحي والنفايات
تجميع املياه ومعالجتها وتوصيلها
الرصف الصحي
أنشطة جمع النفايات ومعالجتها والترصف فيها ،واستعادة املواد
أنشطة املعالجة وسائر خدمات إدارة النفايات
التشييد
تجارة الجملة والتجزئة ،وإصالح املركبات
والدراجات ذات املحركات
تجارة الجملة والتجزئة ،وإصالح املركبات
والدراجات ذات املحركات
تجارة الجملة فيما عدا املركبات والدراجات ذات املحركات
تجارة التجزئة فيما عدا املركبات والدراجات ذات املحركات
النقل والتخزين
النقل الربي والنقل عرب األنابيب

إلخ
أ

ينبغي إن أمكن تفصيلها حسب نوع الناتج ،عىل األقل تفصيلها إىل مجموع السلع ومجموع الخدمات.

عدد
القيمة صادرات السلع واردات السلع
أ
والخدمات أ املؤسسات
املضافة والخدمات
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(ج) وبالنسبة للتأمني ،فإن الناتج ال يقاس مبجموع األقساط املحصلة ،وإمنا مبصاريف
اخلدمة اليت تأخذ يف االعتبار الدخل املحقق من اخلدمات التقنية وكذلك ضرورة
ختصيص جزء من األقساط ملدفوعات املطالبات ولتراكم املبالغ الرأمسالية املضمونة
ببوالص التأمني على احلياة وخطط املعاشات السنوية ومستحقات املعاشات
التقاعدية ،وليس لتقدمي اخلدمات.
ويف مجيع تلك احلاالت يكون الناتج منخفضًا بش���كل عام عن املبيعات ألنه ،على عكس املبيعات ،يس���تبعد
املبالغ اليت متر من خالل املؤسسة دون أن تعترب جز ًءا من االستهالك الوسيط  -واليت قد متثل جز ًءا كبريًا من
جمموع عوائد التشغيل.
 48-4وتقيس املبيعات عوائد التشغيل اإلمجالية مطروحًا منها التنـزيالت والتخفيضات واملرجتعات.
وينبغي قياس املبيعات مستبعدًا منها االستهالك ،وضرائب املبيعات على املستهلكني ،وضرائب القيمة املضافة.
ورغم أن متغيّر املبيعات يفتقر إىل ميزة القيمة املضافة من حيث أهنا خالية من االزدواجية ،فهو عمومًا ميثل
صعوبات أقل يف اجلمع ،وبالتايل حيتمل أن يكون أكثر توافرًا من القيمة املضافة .وعلى عكس القيمة املضافة
أيضًا ،تبني املبيعات مدى اس����تخدام فروع الش����ركات األجنبية لتوصيل النواتج إىل العمالء ،بغض النظر عن
مدى نش����أة النواتج يف الش����ركة ذاهتا أو يف ش����ركات أخرى .مث إن املبيعات أكثر قابلية للمقارنة من القيمة
املضافة فيما يتعلق مبتغيّرات مثل الصادرات والواردات ،اليت هي نفسها ناشئة أساسًا عن املبيعات.

1 15يمكن يف بعض الحاالت استخدام
بديل قريب لهذا التقس�يم وذلك
بفح�ص البيان�ات الخاص�ة
باملبيع�ات املحلي�ة باالقرتان مع
بيان�ات الص�ادرات .وق�د تبني
بيان�ات الص�ادرات املبيعات إىل
بلد الرشكة األم بش�كل منفصل
ع�ن املبيع�ات إىل بل�دان ثالث�ة،
ويمكن اس�تقاء بيانات املبيعات
املحلية بطرح تلك الصادرات من
مجموع املبيعات.

 49-4وباإلضافة إىل تفصيل البيانات حسب الصناعة وحسب البلد (وفقًا ملبادئ اإلسناد املذكورة
أعاله) ،قد تفيد تقسيمات أخرى للمبيعات يف أغراض معيّنة .وأحد هذه التقسيمات هو التميـيز بني املبيعات
داخل البلد املضيف (املبيعات املحلية) ،واملبيعات إىل بلد املؤسسة األم (أي املستثمر املباشر) ،واملبيعــات إىل
بلدان ثالثة (انظر الفقرات  58-4إىل  .15 )60-4وتنشأ هذه األنواع الثالثة للمبيعات من الوجود التجاري
للبلد األم يف البلد املضيف .ومع ذلك فاملبيعات املحلية هي وحدها اليت متثل توصيل النتائج يف االقتصادات
املضيفة ،ومن مث فهي تتصل بش����كل مباش����ر بالتزامات تلك االقتصادات مبوجب النمط  3يف االتفاق العام
بشأن التجارة يف اخلدمات .ويف أي حتليل ملتغيّرات إحصاءات فروع الشركات األجنبية باالقتران بالبيانات
اخلاصة بتجارة البلد األم مع غري املقيمني ،يالحظ أن مبيعات فروع الشركات األجنبية إىل البلد األم تظهر
يف كلتا املجموعتني من البيانات .ورمبا يوحي ذلك بوجود فائدة إلجراء تعديل يقضي على االزدواجية ،أو
وضع بند تذكريي لتحديد تلك االزدواجية.
 50-4وقد ترغب البلدان ،يف س���عيها حنو مزيد م���ن التفصيالت اليت ميكن أن تكون مفيدة هلا،
إىل تقسيم املبيعات يف داخل كل صناعة إىل مبيعات سلع ومبيعات خدمات من أجل احلصول على مقياس
جتميعي ملبيعات اخلدمات .وكما ُذكر يف الفقرة  43-4بشأن إسناد متغيّرات إحصاءات فروع الشركات
األجنبي���ة ،ف���إن هذا التفصيل ميكن أن يكون خطوة أوىل حنو تفصيل املبيعات حس���ب املنتجات .وتش���مل
مبيعات اخلدمات مبيعات اخلدمات اليت تقدمها املؤسس���ات اليت تنتج اخلدمات كنش���اط أساسي ومبيعات
اخلدمات من املؤسسات اليت تنتج السلع كنشاط أساسي ولكن هلا عمليات ثانوية يف اخلدمات.
 51-4والفوائد املحتملة من هذا التوسع كبرية ،وحبذا لو تقوم بلدان جتميع البيانات اليت تستطيع
جزءا كبريًا من مبيعات اخلدمات من فروع الشركات مقدم
تقدمي تلك البيانات هبذا العمل .ومن املحتمل أن ً
من شركات نشاطها األساسي هو الصناعة التحويلية أو صناعة أخرى منتجة للسلع .فعلى سبيل املثال ،وكما
ذكر من قبل ،فإن مبيعات خدمات احلاس����وب قد تكون منتش����رة بني فروع الشركات املصنعة للحاسوب،

مدخلل يلودلا ديروتلاو ةيبنجألا تاكرشلا عورف تاءاصحإ

115

وفروع الشركات اليت تتاجر باجلملة ،وفروع الشركات اليت تقدم خدمات احلاسوب .وإذا ُجمعت البيانات
عن جمموع املبيعات فقط ،فإن هذا يعين بالضرورة أن مبيعات فروع الشركات املصنفة يف خدمات احلاسوب
هي وحدها اليت تؤخذ كمقياس ملبيعات تلك اخلدمات ،مما ينتج عنه نقص واضح يف البيانات.
 52-4وكه���دف على املدى الطويل ،حبذا لو تقوم البل���دان بالعمل على تقدمي بيانات املبيعات
مفصّلة حسب املنتجات ،على أساس يتفق مع التصنيف املوسّع خلدمات ميزان املدفوعات.16 2010 ،

 - 2العمالة
 53-4تقاس العمالة عادة وفقًا إلحصاءات فروع الشركات األجنبية باعتبارها عدد األشخاص يف
كشوف مرتبات فروع الشركات األجنبية .وأحيانًا حتول بيانات العمالة إىل أساس “مكافئ الدوام الكامل”
( )FTEالذي حيس���ب فيه العاملون لبعض الوقت وفقًا للوقت الذي يش���تغلون فيه فع ًال (على س���بيل املثال إذا
عمل عامالن على أساس نصف الوقت يسجل عملهما كعامل واحد بوقت كامل) .ومع أن العمالة مبعادل
الوقت الكامل قد توفر مقياسًا أفضل ملدخالت العمل ،فإن هذا املقياس غري متاح على نطاق واسع باملقارنة
بعدد العاملني ،وقد يكون من الصعب تنفيذه بشكل مستمر يف سياق ممارسات العمالة اليت ختتلف باختالف
البلدان .ولتلك األسباب يوصي هذا الدليل بأن يكون متغيّر العمالة يف إحصاءات فروع الشركات األجنبية هو
عدد األشخاص العاملني .وينبغي أن ميثل العدد الفترة اليت تغطيها البيانات ،ولكن يف حالة عدم وجود تغيّرات
مومسية كبرية يف العمالة ،ميكن قياسه عند نقطة زمنية معيّنة ،مثل هناية السنة ،حسب املمارسات الوطنية .ومن
التمديدات املفيدة يف هذا الصدد إيراد بيانات العمالة لألجانب يف فروع الشركات األجنبية بشكل منفصل.
 54-4وبيانات العمالة لدى فروع الشركات تفيد من عدة نواح ،فيمكن استخدامها يف حتديد
حصة فروع الشركات األجنبية من عمالة البلد املضيف ،أو للمساعدة يف حتديد مدى تكملة العمالة األجنبية
يف فروع الشركات األجنبية للعمالة املحلية (للبلد األم) أو أهنا حتل حملها ،يف الشركات األم أو الشركات
املحلية .ومن املمكن أن يس���فر التقس���يم الصناعي لعمالة فروع الش���ركات عن أفكار أخرى بش���أن تأثري
املؤسسات اململوكة ألجانب على أجزاء معيّنة من االقتصاد .وإذا استعمل متغيّر العمالة باالقتران بالبيانات
عن تعويضات العاملني  -وهو أحد املتغيّرات “اإلضافية” املقترحة فيما يلي  -فقد يس���تخدم يف دراس���ة
ممارسات أجور فروع الشركات باملقارنة باملؤسسات اململوكة حمليًا .وعالوة على ذلك ،وعلى الرغم من
أن البيانات قد ال تكون متاحة عمومًا ،فإن حتديد نس���بة العمالة لدى الش���ركات األجنبية التابعة اليت ميثلها
العاملون املس���تقدمون من اخلارج ،بش���كل منفصل ،يفيد يف تفسري وجود األشخاص الطبيعيـني (التزامات
النمط  )4فيما يتصل بتوريد اخلدمات عن طريق النمط  .3وينبغي ،قدر اإلمكان ،تفصيل تلك املعلومات
إىل تنقالت يف داخل الشركة وتعيـينات لعاملني أجانب بشكل مباشر يف الشركات اململوكة لألجانب (انظر
الفقرتني  87-5و.)88-5

 - 3القيمة املضافة
عرف نظام احلسابات القومية“ 2008 ،القيمة املضافة اإلمجالية ألي مؤسسة أو صناعة
 55-4يُ ّ
أو قطاع” بأهنا “املقدار الذي تتجاوز به قيمة النواتج املنتجة قيمة املدخالت الوسيطة املستهلكة” (الفقرة
ويعرف بأن���ه القيمة املضافة اإلمجالية
 .)133-15ومث���ة مفه���وم له صلة هب���ذا هو “صايف القيمة املضافة” ّ

1 16ربم�ا كان ه�ذا املس�توى م�ن
التفصي�ل أصع�ب يف التجمي�ع
من أجل فئات التصنيف املوسّ �ع
لخدم�ات مي�زان املدفوع�ات،
 2010الخاصة بالس�فر والسلع
والخدم�ات الحكومي�ة غير
املصنف�ة يف موضع آخر ألن هذه
تركز عىل القائم باملعاملة أو عىل
مسار استهالك السلع والخدمات
أكث�ر م�ن تركيزه�ا على نوع
املنتجات املستهلكة
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مطروحًا منها استهالك رأس املال الثابت .وميكن أن تتيح القيمة املضافة اإلمجالية معلومات عن إسهام فروع
الشركات األجنبية يف الناتج املحلي اإلمجايل للبلد املضيف ،سواء بالقيمة التجميعية أو يف صناعات معيّنة.
وهلذا السبب ،وألنه من اليسري حساهبا (ألنه ال يتطلب تقديرات الستهالك رأس املال) ومن مث فهي متاحة
بشكل أكرب ،ينبغي إيالء أولوية أعلى للقياس اإلمجايل للقيمة املضافة.
معرفة على أساس النواتج واملدخالت الوسيطة ،فهي مساوية أيضًا
 56-4ورغم أن القيمة املضافة ّ
األولية املولدة يف اإلنتاج (تعويضات العاملني ،واألرباح ،وما إليها) .ويف بعض احلاالت،
ملجموع اإليرادات ّ
حس���ب نوع البيانات املتاحة ،ميكن االستفادة من هذا التعادل يف استنتاج تقديرات للقيمة املضافة .وميكن
اللجوء إىل هذا البديل ،على سبيل املثال ،إذا كانت البيانات عن االستهالك الوسيط غري متاحة ولكن توجد
معلومات عن خمتلف اإليرادات املولدة يف عمليات اإلنتاج.
 57-4وألن القيمة املضافة ال تشمل إالّ القسم من ناتج الشركة املتولد داخل الشركة نفسها ،فهي
مقياس مفيد بوجه خاص من منظوري االتفاق العام بشأن التجارة يف اخلدمات وحتليل العوملة ،ولذلك فهي
مدرجة ضمن املتغيّرات “األساسية” يف إحصاءات فروع الشركات األجنبية ،وإن كانت تبدو ،باعتبارها
مقياسًا قد يقتضي األمر تقديره أو استنباطه من متغيّرات أخرى ،من املتغيّرات األكثر صعوبة يف التجميع.
وبالنس���بة إلحصاءات فروع الش���ركات األجنبية إىل الداخل قد تكون القيمة املضافة يف الغالب متوفرة من
االستقصاءات املنتظمة للصناعة أو املؤسسات ،أما يف إحصاءات فروع الشركات األجنبية إىل اخلارج فقد
يقتضي األمر استخالصها من متغيّرات أخرى جيري مجعها يف استقصاءات منفصلة.

 - 4صادرات وواردات السلع والخدمات

 58-4تش���كل املعامالت الدولية يف الس���لع واخلدمات اليت تقوم هبا فروع الش���ركات األجنبية
مؤش���رًا أساس���يًا آخر من مؤشرات النشاط .واملفهوم الذي ينطوي عليه هذا املؤشر هو التجارة الدولية يف
الس���لع واخلدمات بني املقيمني وغري املقيمني .وميكن أن تكون بيانات ميزان املدفوعات والبيانات املقدمة
من الشركات األم وفروعها يف استبيانات منفصلة مصادر مناسبة لتلك املعلومات .وتعتمد إمكانات تفصيل
جمموع الواردات وجمموع الصادرات ،إىل حد كبري ،على املصادر املستعملة للحصول على البيانات.
األولية مثل معامالت
 59-4وحني يتم احلصول على البيانات من خالل روابط مع مصادر البيانات ّ
ميزان املدفوعات ،فعندئذ ميكن احلصول على تفاصيل حسب املنتجات وحسب املنشأ أو املقصد .وإذا كان
احلال كذلك ،ميكن تفصيل بيانات الصادرات والواردات من اخلدمات حسب النشاط الرئيسي للشركة التابعة
وفقًا للتنقيح  1لفئات جتارة فروع الش���ركات األجنبية يف اخلدمات يف التنقيح  4للتصنيف الصناعي الدويل
املوحد جلميع األنشطة االقتصادية ( ،)ICFA, Rev.1وكذلك حسب املنتجات على أساس يتفق مع التصنيف
ّ
املوسع خلدمات ميزان املدفوعات.2010 ،
ّ
 60-4وم����ع أن الص��ل�ات مع بيانات ميزان املدفوعات على هذا النحو قد تتيح معلومات مفيدة،
فمن الصعب يف الغالب أو من املستحيل أحيانًا حتديد معامالت الشركات اململوكة ألجانب بصورة منفصلة
يف تل����ك البيان����ات .وهكذا قد ال يكون م����ن املمكن مجع بيانات عن الصادرات وال����واردات إالّ من خالل
اس����تعمال اس����تبيانات منفصلة .ويف هذه احلال����ة تفيد نفس التفريعات الواردة يف بيان����ات ميزان املدفوعات،
إالّ أن����ه لي����س م����ن املحتمل أن تتمكن كثري من البلدان من مجع البيان����ات الالزمة بنفس التواتر أو على نفس
مس����توى التفصيل الوارد يف تلك البيانات .وقد يكون من املفيد ،ألغراض حتليل العوملة ،تفصيل الصادرات
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والواردات إىل جمموعة حمدودة من الفئات العريضة حبيث ميكن التعرف على التجارة مع املؤسسات املترابطة
مبع����زل عن التج����ارة بني األطراف غري املترابطة ،مما يتيح معلومات عن أحد آخر العناصر يف النهج التدرجيي
لتنفي����ذ توصي����ات هذا الدليل  .17وفض ًال عن ذلك ميكن متيـيز التجارة مع بلد املؤسس����ة األم عن التجارة مع
البل����دان األخ����رى .وينبغي ،إذا أمكن ذلك ،احلصول على تلك التفاصيل بش����كل منفصل لكل من الس����لع
واخلدمات .وبالنس����بة إلحصاءات فروع الش����ركات األجنبية إىل الداخل ،يعين هذا تقسيم صادرات السلع
وصادرات اخلدمات للش����ركات التابعة إىل( :أ) صادرات إىل املؤسسة األم( ،ب) صادرات أخرى إىل البلد
األم( ،ج) صادرات إىل بلدان ثالثة .وتقسم الواردات بالطريقة ذاهتا.

1 17يش�مل تعري�ف التج�ارة م�ع
املؤسسات املرتابطة التجارة مع
جمي�ع املؤسس�ات الت�ي يوجد
معها عالقة استثمار مبارش.

 - 5عدد املؤسسات

 61-4يعترب عدد املؤسس���ات (أو املنشآت إذا كانت املنش���أة هي الوحدة اإلحصائية) املستوفية
ملعايـري التغطية يف إحصاءات فروع الشركات األجنبية ،من املؤشرات األساسية ملدى انتشار امللكية الغالبة
لألجانب يف البلد املضيف .وميكن مقارنة هذا العدد مبجموع املؤسس���ات (أو املنش���آت) يف البلد .وميكن
تقيـيمه أيضًا بالنس���بة إىل املتغيّرات األخرى يف إحصاءات فروع الش���ركات األجنبية ،ألن ذلك ميكن من
حساب النسب  -كالقيمة املضافة أو عدد العاملني يف كل مؤسسة  -اليت ميكن مقارنتها بالنسب املناظرة
يف املؤسسات اململوكة حمليًا ،مما يعطي مؤشرًا لسلوك فروع الشركات األجنبية.
 62-4وينبغي التس���ليم بأن عدد الش���ركات وح���ده قد ال يعطي صورة دقيق���ة لألمهية الكاملة
للمؤسسات اململوكة ألجانب ،بسبب اختالف احلجم بني تلك املؤسسات واملؤسسات اململوكة حمليًا .فإذا
كانت املؤسسات اململوكة ألجانب أكرب حجمًا ،على سبيل املثال ،فإن حصتها يف جمموع عدد املؤسسات
س���يبدو أصغر من حصتها يف خمتلف مقايـيس العمليات ،مما يقلل من قيمة دور وأمهية هذه املؤسس���ات يف
اقتصادات البلدان املضيفة.
 63-4ويف الع���ادة تكون املعلومات عن عدد املؤسس���ات ناجت���ًا ثانويًا طبيعيًا جلمع البيانات عن
ال جلهود مجع البيانات .ويف هذه احلالة حيتمل
متغيّرات إحصاءات فروع الشركات األجنبية ،وليس هدفًا مستق ً
أن يتأثر العدد ،تأثرًا كبريًا يف الغالب ،مبدى االندماج داخل الش���ركة وبعتبات اإلبالغ يف االس���تقصاءات.
وملساعدة مستعملي البيانات يف تفسري عدد املؤسسات (أو املنشآت) ،يُشجع جامعو اإلحصاءات على إيراد
مالحظات تفسريية عن كيفية استقائها لألعداد.

متغيرّ ات أخرى
 64-4مثة متغيّرات أخرى يف إحصاءات فروع الشركات األجنبية قد ال تكون واردة كبنود ّأولية،
إالّ أن هلا أمهيتها ،ورمبا تساوت هذه األمهية بالنسبة لبعض البلدان أو ختطت أمهية البنود اليت متت مناقشتها
أع�ل�اه .وكم���ا هو احلال يف بنود األولوية ،ميكن إجراء مقارنات مع جمموع االقتصاد ومع قطاعات حم ّددة،
واستخدامها يف تقيـيم أثر املؤسسات اخلاضعة للسيطرة األجنبية على االقتصادات الوطنية واملضيفة.
 65-4ومن بني تلك املتغيّرات الواردة واملعرفة أدناه ،توجد متغيّرات تقوم بعض البلدان فع ًال جبمعها.
(التعاريف مستقاة من نظام احلسابات القومية ،2008 ،وميكن االطالع على مزيد من التفاصيل فيه):
األصول :هي قيمة جتميعية متثل املزايا أو سلسلة املزايا اليت تعود على املالك االقتصادي نتيجة امتالك
أو استعمال الكيان على مدى فترة زمنية .وهي وسيلة لترحيل القيمة من فترة حماسبية إىل أخرى .وتشمل
األصول ك ً
ال من األصول املالية واألصول غري املالية ،سواء كانت منتَجة أو غري منتَجة.
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تعويضات العاملني :جمموع األجور النقدية والعينية املستحقة الدفع من مؤسسة إىل املوظفني مقابل
العمل الذي يقومون به خالل الفترة املحاسبية.
ص���ايف القيم���ة :الفرق بني قيمة مجيع األص���ول ،املنتَجة وغري املنتَجة واملالي���ة ،اليت متتلكها الوحدة
املؤسس���ية أو القطاع وااللتزامات غري املس���ددة .وصايف الفائض التش���غيلي هو القيمة املضافة (اإلمجالية)،
مطروحًا منه تعويضات العاملني ،واستهالك رأس املال الثابت وضرائب اإلنتاج ،زائدًا اإلعانات املقبوضة.
تكوي���ن رأس املال الثاب���ت اإلمجايل :يقاس بقيمة جمموع حيازات املنتِج ،م���ن األصول الثابتة أثناء
الفترة املحاس���بية ،خمصومًا منه املس���حوبات ،ومضافًا إليه مصروفات معيّنة على اخلدمات تزيد من قيمة
األصول غري املنتَجة( .األصول الثابتة :هي األصول املنتَجة اليت تستخدم ملدة تزيد عن سنة بشكل متكرر
أو متواصل يف عمليات اإلنتاج).
ضريبة الدخل :وهي تتألف من ضرائب دخل الش���ركات وضرائب أرباح الش���ركات والضرائب
اإلضافية على الش���ركات وغريها من الضرائب ،والضرائب على مالكي الش���ركات غري املحدودة نتيجة
إيرادات منتجات تلك الشركات .وال تشمل ضريبة الدخل إالّ الضرائب يف البلد املضيف للشركة التابعة،
وليس أي ضرائب تدفعها الشركة األم يف البلد األم نتيجة إيرادات حمققة للشركة التابعة أو موزعة منها.
ويف الع���ادة تق���در ضريبة الدخل على جمموع إيرادات الش���ركة من كل املص���ادر وليس على األرباح اليت
يدرها اإلنتاج فقط.
ّ
نفقات البحث والتطوير :هي النفقات على األنشطة املضطلع هبا على أساس منهجي لزيادة خمزون
املعرفة واستخدام هذا الرصيد ألغراض اكتشاف أو تطوير منتجات جديدة (سلع وخدمات) مبا يف ذلك
حتسني شكل أو نوعية املنتجات املوجودة ،أو اكتشاف أو تطوير عمليات إنتاج جديدة أو أكثر كفاءة.
مش���تريات السلع واخلدمات (االستهالك الوس���يط) :النفقات على السلع واخلدمات اليت تستهلك
كمدخالت يف عمليات اإلنتاج ،فيما عدا األصول الثابتة ألن اس���تهالكها يس���جل كاستهالك لرأس املال
الثابت .ومن األفضل أيضًا احلصول على معلومات عن الس���لع واخلدمات املش���تراة من أجل إعادة البيع
بنفس احلالة اليت مت شراؤها هبا.

ياء -

املسائل املتعلقة بتجميع إحصاءات فروع
الرشكات األجنبية

 66-4يوجد هنجان أساس���يان إزاء إحصاءات فروع الش���ركات األجنبية ،ومها ليسا بالضرورة
متنافيـني :النهج األول هو إجراء استقصاءات لطلب معلومات مباشرة عن عمليات فروع الشركات األجنبية
املقيمة والش���ركات األجنبية التابعة لش���ركات حملية؛ والنهج الثاين هو هنج يتبع يف االس���تثمار الداخل فقط
لتحديد املجموعة الفرعية من البيانات املوجودة عن املؤسسات املقيمة اخلاضعة للهيمنة األجنبية.
 67-4وأيًّ���ا كان النه���ج الذي يُتب���ع منهما ،فاألرجح أن يكون له صل���ة بالبيانات املوجودة عن
االستثمار املباشر األجنيب .وحيث توجد استقصاءات إلحصاءات فروع الشركات األجنبية فإن السجالت
املستخدمة يف مجع بيانات االستثمار املباشر األجنيب تستخدم عادة يف حتديد فروع الشركات ذات امللكية
الغالبة األجنبية اليت تُجمع عنها معلومات عن متغيّرات إحصاءات فروع الش���ركات األجنبية .وميكن بدالً
من ذلك إدماج املتغيّرات األساسية إلحصاءات فروع الشركات األجنبية يف استقصاءات االستثمار املباشر
األجنيب املوجودة .ومع ذلك ينبغي جلامعي اإلحصاءات أن يأخذوا يف االعتبار أن األمر قد حيتاج إىل إجراء
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ال) ،بينما إحصاءات فروع الشركات األجنبية ال حتتاج
الدراسات االستقصائية على فترات أقل (فصليًا مث ً
ال عن أن إدماج األسئلة املتعلقة بإحصاءات فروع الشركات األجنبية
ال) .هذا فض ً
إىل هذا التواتر (سنويًا مث ً
جزءا من
يف اس���تقصاءات االس���تثمار املباشر األجنيب قد يزيد من عبء اإلبالغ على املؤسسات اليت ليست ً
املجتمع اإلحصائي يف إحصاءات فروع الش���ركات األجنبية .وإذا استعملت اإلحصاءات املحلية املوجودة
كمصدر أساس���ي للمعلومات ،فإن الربط بينها وبني بيانات االس���تثمار املباشر األجنيب يوفر على األرجح
وس���يلة لتحديد املؤسس���ات املقيمة اخلاضعة هليمنة أجنبية ،ومن مث إدراجها يف االستقصاء ،وكذلك حتديد
بلد مالك املؤسسة .ومبوجب هذا النهج ميكن احلصول على إحصاءات فروع الشركات األجنبية كتجميع
للمتغيّرات اإلحصائية يف خمتلف املجموعات اإلحصائية اخلاصة باملؤسسات اململوكة ملكية أجنبية.
 68-4ولكل من النهجني مزايامها وعيوهبما .كذلك ميكن حتديد االختالفات األساسية بينهما.
ومع ذلك فإن معيار حتديد املؤسسة اململوكة ملكية أجنبية جيب أن يكون هو نفس املعيار يف احلالتني.

 69-4وميكن تنفيذ مجع بيانات إحصاءات فروع الش���ركات األجنبية بإضافة أسئلة إىل استبيانات
املسح لالستثمار املباشر األجنيب أو من خالل إجراء دراسات استقصائية جديدة تشمل املجموعة الفرعية يف
املجتمع اإلحصائي لالس���تثمار املباش���ر األجنيب اليت ختضع هليمنة أجنبية .وهذا يتيح جتميع إحصاءات التجارة
إىل الداخ���ل وإىل اخلارج وإتاحة مزيد من اخليارات لتفصيل البيانات وفقًا الحتياجات معيّنة .إالّ أن تصنيف
النش���اط املس���تعمل يف إحصاءات االس���تثمار املباش���ر األجنيب قد خيتلف عنه يف إحصاءات فروع الشركات
األجنبية .وفض ًال عن ذلك يبدو أن من الصعب الذهاب إىل أبعد من املتغيّرات اإلحصائية األساسية ،مثل أرقام
العمل والعمالة ،دون االضطرار إىل تصميم اس���تبيانات جديدة كليًا ،وهو ما قد يثري صعوبات بش���أن توفر
املوارد والعبء على املجيبني على االستبيان .أضف إىل ذلك أنه عند اتباع ذلك النهج جيب بذل عناية خاصة
لضمان التوافق بني اإلحصاءات املحلية وإحصاءات فروع الشركات األجنبية اليت ستكون حمل مقارنة معها.
 70-4أما وضع إحصاءات فروع الشركات األجنبية كمجموعة فرعية من إحصاءات املؤسسات
فهو أمر خمتلف .إذ ليس من املمكن جتميع إحصاءات التجارة إىل اخلارج يف ذلك اإلطار .ومع ذلك ميكن
ال وأن تكون تفاصيل املنتجات متاحة بش���كل أكرب عن
أن يكون التصنيف املس���تعمل للنش���اط أكثر تفصي ً
املبيعات ورقم األعمال .وباإلضافة إىل ذلك ميكن عادة توفري جمموعة شاملة من املتغيّرات اإلحصائية.

 71-4وعلى أي حال ،قد يكون من األفضل اتباع هنج جيمع بني النهجني املذكورين ،مع إجراء
اس���تقصاءات منفصلة (أو اس���تعمال االستقصاءات احلالية لالستثمار املباش���ر األجنيب) لتجميع إحصاءات
فروع الشركات األجنبية إىل اخلارج وحتديد الشركات اليت ختضع هليمنة أجنبية ،ومع وجود “إحصاءات
املؤسس���ات” اليت توفر اإلطار لتجميع إحصاءات فروع الشركات األجنبية إىل الداخل ،اليت تتيح تفاصيل
املوسعة وسيلة
أكثر بش���أن النش���اط وجمموعة أمشل من املتغيّرات .وميكن أيضًا أن تكون سجالت األعمال ّ
جي���دة متاحة جلمع تلك املعلومات .وقد اتبعت بع���ض البلدان هذا النهج بالفعل يف االحتفاظ ببيانات عن
امللكية األجنبية  .18والواقع أن هناك حاجة ،يف عامل تتعقد فيه هياكل األعمال للشركات املتعددة اجلنسيات
بشكل متزايد ،إىل تشجيع التعاون الثنائي واإلقليمي والدويل يف التعامل مع الصعوبات العملية املتصلة بتحديد
الوحدات االقتصادية اخلاضعة هليمنة أجنبية.
 72-4وهناك إدراك يف هذا الدليل مبزايا وعيوب كل هنج وضرورة أن يبدي جامعو اإلحصاءات
مرونة يف تكيـيف التوصيات الواردة هنا مع اهلياكل اإلحصائية القتصاداهتم واالس���تفادة إىل أقصى ح ّد من
البيانات املتاحة.

1 18يف االتحاد األوروبي ،يعترب سجل
املجموع�ات األوروبي�ة مصدرا ً
مهما ً لتحديد الوحدات املؤسسية
الحاكمة العليا.

120

دليل إحصاءات اخلدمات الدولية يف التجارة2010 ،

كاف  -موجز التوصيات الرئيسية إلحصاءات فروع
الرشكات األجنبية

 73-4ميكن إجياز التوصيات الرئيس���ية هلذا الفصل فيما يتعلق جبمع إحصاءات فروع الشركات
األجنبية على النحو التايل:
 - 1جيب أن تشمل إحصاءات فروع الشركات األجنبية فروع الشركات حسب التعريف الوارد
يف إطار االستثمار املباشر األجنيب (تعترب اهليمنة قائمة عند وجود ملكية أغلبية لقوة تصويتية
يف كل مرحلة من مراحل سلسلة امللكية) .ومع ذلك ،تشجع البلدان على توفري إحصاءات
تكميلية ،تشمل احلاالت اليت يعترب أن فيها وجود هليمنة أجنبية حىت إذا مل يكن هناك مستثمر
مباشر أجنيب وحيد يستحوذ على أغلبية األسهم.
 - 2ينبغي جتميع إحصاءات فروع الشركات األجنبية عن مجيع فروع الشركات األجنبية ،وليس
عن فروع الشركات األجنبية يف اخلدمات وحدها .ومع ذلك فإن تصنيف النشاط املستعمل
لإلبالغ إىل املنظمات الدولية يوفر تفاصيل فيما يتعلق باخلدمات أكثر مما يوفره عن البضائع.
ويفيد هذا التصنيف بشكل أفضل يف احلصول على املعلومات املتعلقة باالتفاق العام بشأن
التجارة يف اخلدمات وغريه من االتفاقات يف حالة عدم وجود تفاصيل حسب املنتجات.
 - 3وبالنسبة إلحصاءات فروع الشركات األجنبية يف اقتصاد التجميع (إحصاءات فروع الشركات
األجنبية إىل الداخل) جيب أن تكون األولوية يف اإلسناد اجلغرايف إىل بلد اهليمنة النهائية على
الوحدة املؤسسية .ومع ذلك ،وعم ً
ال على تيسري الروابط مع بيانات االستثمار املباشر األجنيب،
تشجع البلدان أيضًا على توفري بعض املعلومات يكون فيها اإلسناد على أساس البلد األم
األول للشركة األجنبية .وينبغي إسناد إحصاءات فروع الشركات األجنبية يف اقتصاد جتميع
البيانات (إحصاءات فروع الشركات األجنبية إىل اخلارج) على أساس بلد موقع الشركة
التابعة األجنبية الوارد وصف عملياهتا.
 - 4ويوصى ،من حيث األولوية ،بتجميع إحصاءات فروع الشركات األجنبية على أساس النشاط،
ألن هذا هو األساس املطلوب لتجميع بعض املتغيّرات ،وكذلك هو األساس الذي تبىن عليه،
يف الغالب األعم ،البيانات املتاحة حاليًا على نطاق واسع .ومع ذلك ،ومع االعتراف بأن
جتميع البيانات على أساس النواتج هو هدف على املدى البعيد ،يُشجع جامعو اإلحصاءات
على العمل على توفري تفاصيل حسب املنتجات للمؤشرات اليت تتيح التجميع على هذا
األساس من أسس اإلسناد (وهي املبيعات) و/أو النواتج ،والصادرات والواردات) .وإذا مل
يتسن حتقيق هذا املستوى من التفصيل ،فقد يرغب جامعو اإلحصاءات يف تفصيل املبيعات
يف كل صناعة إىل مبيعات السلع ومبيعات اخلدمات ،كخطوة أوىل حنو حتقيق مجع البيانات
على أساس النواتج.
 - 5وألغراض اإلبالغ إىل املؤسسات الدولية ،ينبغي تفصيل إحصاءات فروع الشركات األجنبية
املوحد
حسب فئات فروع الشركات األجنبية يف التنقيح الرابع من التصنيف الصناعي الدويل ّ
أي تقسيم حسب املنتجات
جلميع األنشطة االقتصادية (انظر املرفق الثاين) .وينبغي تفصيل ّ
املوسع خلدمات ميزان املدفوعات2010 ،
على أساس يتفق مع التفصيل املستعمل يف التصنيف ّ
(انظر املرفق .)1

مدخلل يلودلا ديروتلاو ةيبنجألا تاكرشلا عورف تاءاصحإ

 - 6ويوصي هذا الدليل جبمع متغيّرات إحصاءات فروع الشركات األجنبية حبيث تشمل على
األقل املقاييس األساسية اآلتية ألنشطة فروع الشركات األجنبية:
•املبيعات (أو رقم املبيعات) و/أو الناتج
•العمالة
•القيمة املضافة
•صادرات وواردات السلع واخلدمات
•عدد املؤسسات
وهناك تدابري إضافية مقترحة للبلدان اليت ترغب يف التوسع يف مجع بيانات إحصاءات فروع
الشركات األجنبية فيما يتجاوز هذه املجموعة األساسية.
 - 7وميكن استعمال جمموعة متنوعة من املصادر والطرق يف جتميع إحصاءات فروع الشركات
األجنبية .إذ ميكن إجراء دراسات استقصائية منفصلة أو الربط مع إحصاءات املؤسسات
املحلية اليت مت جتميعها من قبل .ويف تلك احلالتني ،من املحتمل وجود روابط مع بيانات
االستثمار املباشر األجنيب املوجودة.
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الفصل الخامس

إحصاءات التوريد الدويل للخدمات
حسب نمط التوريد

ألف -

مقدمة

 1-5تتوقف نتائج املفاوضات التجارية على أهداف احلكومات السياسية والضغوط اليت تتعرض
هلا وكذلك على مهارات املفاوضني واستراتيجياهتم .ويف هذا السياق تربز أمهية البحث والتحليل كعوامل
ألي اقتصاد .وعلى األطراف املعنية واجب التعرف على نقاط
مهمة يف حتديد القضايا ذات األمهية التجارية ّ
القوة والضعف يف اقتصاداهتا وتقيـيم اآلثار املترتبة على خمتلف السياسات وحتديد الفرص املتاحة هلا يف أسواق
شركائها.

 2-5ولإلحص���اءات دور مهم فيما يتصل باملعلومات من أجل وضع اس���تراتيجيات تقوم على
أس���اس أداء الصناع���ات املحلية يف جمال اخلدم���ات و/أو مدى وجود عوائق تنظيمي���ة .وتتيح اإلحصاءات
املوجودة حتليل التجارة على املستوى العاملي ،ولكن حتليل التدفقات الثنائية لكل قطاع من قطاع اخلدمات
حسب منط التوريد هي مهمة أكثر صعوبة ،نظرًا لنقص البيانات التفصيلية املناسبة.
 3-5وكم���ا ورد يف الفق���رات  11-2إىل  25-2خبص���وص االتفاق العام بش���أن التجارة يف
اخلدمات ،فإن البلدان تتعهد ،باإلضافة إىل الوفاء بالتزاماهتا العامة اليت تنطبق على مجيع قطاعات اخلدمات يف
مجيع الدول األعضاء يف منظمة التجارة العاملية ،بالتزامات حم ّددة فيما يتعلق بالوصول إىل األسواق واملعاملة
الوطنية يف كل قطاع من قطاعات اخلدمات .ويف هذا الس���ياق فإنه يُس���مح لألعضاء باحل ّد من التزاماهتم
فيما يتعلق بأمناط معيّنة من أمناط التوريد .وميكن االستفادة من املعلومات اإلحصائية بشأن تلك القطاعات
اخلدمية حس���ب منط التوريد وحس���ب املنشأ واملقصد (البلد الشريك) يف حتسني االستراتيجيات التفاوضية
للبلدان ،ورصد التطورات بشكل عام ،ومقارنة وحتليل نطاق حترير التجارة وآثاره على املدى الطويل.
 4-5وم���ع أن احلكوم���ات حتتاج إىل إحصاءات ع���ن قطاع اخلدمات وأمن���اط التوريد من أجل
التفاوض بشأن التزاماهتا وتقيـيم اآلثار االقتصادية املترتبة عليها ،فإن اإلحصاءات املتاحة ال تتيح يف كثري من
احلاالت إمكانية إجراء حتليالت تفصيلية .فعلى سبيل املثال ،تسجل إحصاءات موازين املدفوعات املعامالت
بني املقيمني وغري املقيمني فقط ،مما جيعل من الصعب التعرف على جوانب هامة من التوريد الدويل للخدمات
الذي حيدث عن طريق الوجود التجاري أو وجود األشخاص الطبيعيـني أو حتديد هذه األمناط بشكل منفصل .1
وفض�ل�ا ع���ن ذلك فإن التزامات اخلدمات مهيكلة وفقًا للقائمة  ،W/120وهذه مل جتر عليها مراجعة منذ عام
ً
 1991بالرغ���م م���ن التغيـ�ي�رات اليت حدثت يف التصني���ف املركزي للمنتجات ،ال���ذي ُوضعت القائمة على
أساس���ه .وفض ًال عن ذلك فإن االختالفات فيما يتعلق بتغطية التصنيفات املس���تخدمة يف اإلحصاءات املتاحة
للتج���ارة يف اخلدمات ،ونقص املعلومات عن أمناط التوريد ،جيعل من الصعب إجراء تقيـيم مناس���ب للتوريد

1

1انظر تعريف “األشخاص
الطبيعيني” يف الحاشية 3
فيما ييل.
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الدويل للخدمات .ويرد يف اإلطار اخلامس  ،1 -على سبيل املثال ،االحتياجات من املعلومات بشأن خدمات
السياحة.

2

2املتطلب�ات اإلحصائي�ة لالتفاق
العام بشأن التعريفات الجمركية
والتج�ارة (الغ�ات) ومؤتم�ر
األمم املتحدة للتج�ارة والتنمية
(األونكت�اد) يف مج�ال التجارة
الدولي�ة يف الخدم�ات ،ورقة من
إعداد أمانتي الغ�ات واألونكتاد
مقدم�ة إىل االجتم�اع الثام�ن
للفريق العامل املعني بإحصاءات
الخدمات ،املعقود يف أوسلو ،من
 27أيلول/سبتمرب إىل  1ترشين
األول/أكتوبر .1993

 5-5وعلى املس����توى التفصيلي ،من املفيد احلصول على معلومات عن التدفقات حس����ب منط
مورد اخلدمة
التوريد وحس����ب الش����ريك التجاري ،ألن ذلك يتيح إجراء حتليالت بش����أن منش����أ اخلدمة أو ّ
واحلضور اإلقليمي للمورّد يف حلظة إجراء املعاملة  .2ومن الناحية املثالية من املفترض وجود إحصاءات عن
املوردين الرئيسيـني واملستهلكني
التوريد الدويل للخدمات حسب بلد املنشأ واملقصد ،مبا يتيح التعرف على ّ
الرئيسيـنيّ .
وميكن وجود ربط بني بيانات التجارة وبيانات النواتج ،سواء حسب النشاط أو حسب املنتجات،
من إجراء حتليل أكثر مشوالً وأفضل تنظيما للتوريد الدويل للخدمات .وتتيح البيانات اخلاصة حبجم التجارة
يف اخلدمات إجراء حتليالت تكميلية تفيد يف مقارنة اعتبارات األسعار الثابتة يف خمتلف األُطر اإلحصائية.
 6-5وتوجد فجوات فيما يتعلق بتغطية البلدان إلحصاءات التجارة يف اخلدمات من حيث التفاصيل
اخلاصة باملعامالت الدولية حسب قطاع اخلدمة ومنط التوريد ،وتلبية احتياجات املفاوضني التجاريـني .وعالوة
موردي اخلدمة و/أو املس����تهلكني قد ال يكونون على علم دائمًا بوارداهتم/اس����تهالكهم الدويل
على ذلك ،فإن ّ
من اخلدمات .والواقع أن أي فرد أو أي كيان ناشط اقتصاديًا ،سواء يف احلكومة أو يف القطاع اخلاص ،وسواء
يعمل من أجل الربح أم ال ،ميكن أن يقوم بشراء خدمات أجنبية إما بطريق مباشر أو من خالل وسطاء.

 7-5وتدخل قيمة بعض الس���لع حتت معامالت اخلدم���ات (مثل بنود ميزان املدفوعات أعمال
الصيانة واإلصالح غري املصنفة يف موضع آخر ،والتشيـيد ،والسفر) ،كما أن قيمة بعض اخلدمات داخلة يف
معامالت السلع مثل التدريب وعقود التركيب والصيانة كجزء من مبيعات املاكينات أو السفن.
 8-5وقد يوجد بعض التداخل بني اإلطارين اإلحصائيـني املعروضني يف هذا الدليل .فعلى سبيل
املث���ال ميكن احتس���اب توريد اخلدم���ات مرتني يف حالة توريد اخلدمات عن طريق ش���ركات تابعة أجنبية،
فاملعاملة األوىل هي بني شركة أم وفرعها (جتارة يف داخل الشركة ،وهي مسجلة حتت التجارة يف اخلدمات
بني مقيمني وغري مقيمني) والثانية حني تبيع تلك الشركة التابعة خدمات إىل املستهلكني يف البلد الذي به
ال عن ذلك قد تش���مل مبيعات اخلدمات من
مقرها (مبيعات الش���ركة التابعة األجنبية من اخلدمات) .وفض ً
فروع الشركات األجنبية صادرات من الشركة التابعة إىل اقتصادات ثالثة أو إىل اقتصاد الشركة األم.
 9-5وحياول هذا الدليل أن يوجد توازنا بني الصعوبات اليت يواجهها جامعو البيانات وحاجات
املس���تعملني .وقد تناول الفصل الثالث توس���يع تفاصيل بند اخلدمات يف تصنيف ميزان املدفوعات ،وتناول
الفصل الرابع توريد اخلدمات من خالل فروع الش���ركات األجنبية .ويتناول هذا الفصل مس���ائل املقايـيس
املتصلة بالتوريد الدويل للخدمات حسب منط تقدمي اخلدمة ،ويقدم نظرة تفصيلية فاحصة لتوريد اخلدمات
من خالل تواجد األشخاص الطبيعيـني.
 10-5ويعت��ب�ر االتف����اق العام بش����أن التجارة يف اخلدم����ات قوة دافعة مهمة يف وض����ع اإلحصاءات
اخلاصة بالتوريد الدويل للخدمات .وتتناول الفقرات  11-5إىل  26-5توس����يع تعريف التجارة يف اخلدمات
يف س����ياق االتفاق العام بش����أن التجارة يف اخلدمات ليش����مل أمن����اط التوريد األربعة ،وتفح����ص الروابط فيما
بينه����ا وتص����ف املتطلبات من املعلومات .وتعرض الفق����رات  30-5إىل  69-5اإلطار النظري لقياس التوريد
ال����دويل للخدم����ات حس����ب منط التوريد وحس����ب كل قط����اع من قطاع����ات اخلدمات عن طريق اس����تعمال
مبس���ط
إحص����اءات مي����زان املدفوع����ات يف البلد وإحص����اءات فروع الش����ركات األجنبية ،باس����تخدام هنج ّ
كنقط���ة انط�ل�اق .وتصف تلك الفقرات التوزيع اإلحصائي لتوريد اخلدمات حس���ب من���ط التوريد ،وهو

إحصاءات التوريد الدويل للخدمات حسب منط التوريد

اإلطار الخامس 1 -
تحليل قطاعي :مثال باستعمال التوريد الدويل لخدمات السياحة
والخدمات ذات الصلة
خدمات السياحة والخدمات ذات الصلة (القطاع  9يف القائمة  )W/120هي من الصادرات املهمة لكثري من
االقتصادات .ويتصل التوريد الدويل لخدمات السياحة غالبا ً بالنمط  ،2أي النمط الثاني من أنماط التوريد املعرفة
يف االتفاق العام بشأن التجارة يف الخدمات .ومع ذلك يمكن وجود أنماط توريد أخرى واردة يف االتفاق العام
بشأن التجارة يف الخدمات عند تقديم خدمات السياحة إىل مستهلكني أجانب .فإنشاء فرع لسلسلة فنادق يف الخارج
(النمط  )3يمكن أن يكون مرتبطا ً بتواجد مدير أجنبي (حركة داخلية يف الرشكة ،النمط  ،)4وببيع خدمات من
قبل مشغلني أجانب للخدمات السياحية عن طريق نظم الحجز اإللكرتوني (النمط  ،)1وبوجود مرشدين سياحيني
أجانب يف االقتصاد املضيف لتقديم خدمات إرشاد سياحية (مو ّرد خدمات تعاقدية ،النمط  ،)4إلخ.
والقطاع  9يف القائمة  ،W/120التي يستعملها املفاوضون عادة يف التعهد بالتزامات ،مقسم إىل أربعة قطاعات
فرعية هي :الفنادق واملطاعم (بما يف ذلك تقديم خدمات الطعام)؛ ووكاالت السفر وخدمات مشغيل الجوالت
السياحية؛ وخدمات اإلرشاد السياحي؛ والخدمات األخرى .وتجري املفاوضات بشكل عام باإلشارة إىل هذه
القطاعات الفرعية األربعة (أو تفريعات منها) واألنماط األربعة للتوريد ،ولكن بعض حكومات أعضاء منظمة
التجارة العاملية يقرتحون إضافة القطاعات املدرجة يف الحساب الفرعي للسياحة األوسع نطاقاً.
ولوضع نماذج لتقييم كامل للسياحة باعتبارها قطاع خدمات ،يحتاج املفاوضون واملحلّلون إىل استعمال
إحصاءات مأخوذة من أُطر إحصائية مختلفة .وكنقطة انطالق ،يمكن إجراء تحليل لصناعة السياحة يف داخل
اقتصاد ما باستعمال إحصاءات الحسابات القومية ،والعمل ،والوظائف .إالّ أن أكثر املصادر ذات الصلة
مفصل هي إحصاءات السياحة .ويالحظ أن الحساب الفرعي
باملوضوع التي يمكن االعتماد عليها إلجراء تحليل ّ
للسياحة يوفر تجميعات لالقتصاد الكيل قابلة للمقارنة عن السياحة ،والعرض والطلب عىل الخدمات السياحية،
وحسابات اإلنتاج لصناعة السياحة الوطنية ،ومعلومات أساسية مطلوبة للربط بني البيانات االقتصادية
واملعلومات األخرى غري املالية (عدد الرحالت السياحية ،مدة اإلقامة ،الغرض من الرحلة) .وهذه املعلومات،
حني يجري وضعها بشكل متسق مع األُطر األخرى ،مثل الحسابات القومية أو موازين املدفوعات ،يمكن ربطها
أيضا ً ببيانات التجارة يف الخدمات أو إحصاءات فروع الرشكات األجنبية ،ويمكن أن تساعد يف تحسني نوعية
اإلحصاءات ذات الصلة.
ّ
ولقياس التجارة يف الخدمات السياحية ،ينبغي أن يؤخذ يف االعتبار بند السفر يف ميزان املدفوعات .إال أن هذا
البند يستبعد املواصالت لغري املقيمني املقدمة من غري مقيمني يف اقتصاد الزيارة ،وكذلك النقل الدويل (ألنه
مشمول تحت خدمات الركاب يف النقل) .وفضالً عن ذلك ،فإن التفريعات املعتادة لهذا البند من بنود ميزان
املدفوعات (السفر للعمل أو ألغراض شخصية) ال تتيح التناظر مع النطاق الذي تشمله القائمة  .W/120ويرد
املوسع لخدمات ميزان املدفوعات تفصيل بديل حسب السلع ،والنقل
يف دليل ميزان املدفوعات ويف التصنيف
ّ
املحيل ،وخدمات اإلقامة ،وخدمات الطعام ،والخدمات األخرى .ومع أن هذا التفصيل من شأنه تحسني الروابط
مع التصنيف الذي يستعمله املفاوضون ،فإنه ال يشمل أساسا ً إالّ النمط  2الذي يكون فيه املستهلك يف الخارج
الستهالك الخدمات السياحية .ولشمول توريد الخدمات السياحية عن طريق النمط  1أو النمط  ،4ينبغي أن
تؤخذ يف االعتبار أيضا ً بنود خدمات ميزان املدفوعات األخرى (مثل توريد الخدمات عرب الحدود عن طريق
مشغيل الرحالت عىل شبكة اإلنرتنت أو تقديم خدمات اإلرشاد السياحي من قبل أجانب يف البلد املضيف) .ومع
أن تفصيالت ميزان املدفوعات قد تتفق مع بعض احتياجات املفاوضني التجاريني ،فإنها ال تتفق تماما ً مع
نطاق التصنيف الذي يتم عىل أساسه التفاوض .ولذلك يمكن إكمالها بزيادة تفصيل تلك البنود باستعمال قائمة
املنتجات ذات الخصائص السياحية ،املع ّرفة يف التوصيات الدولية إلحصاءات السياحة ،2008 ،وحساب السياحة
الفرعي :إطار العمل املنهجي املوىص به .2008 ،كما أن اإلنفاق الدويل عىل السياحة كما هو مع ّرف يف إحصاءات
السياحة يمكن أن يكمل بيانات السفر (انظر الفقرة  ،130-3واإلطار الثالث  ،5 -واملرفق الخامس) .ولقياس
توريد الخدمات من خالل النمط  ،3ينبغي النظر يف مبيعات فروع الرشكات األجنبية من الخدمات فيما يتصل
باألنشطة ذات الصلة بالسياحة (انظر الفصل الرابع).
وقد وردت أعاله بعض اإلرشادات بشأن قياس التوريد الدويل للخدمات السياحية .ومع ذلك فإن املفاوضني
يحتاجون أيضا ً إىل النظر يف أنواع أخرى من اإلحصاءات تفيدهم يف إجراء تحليل أكثر عمقا ً لهذا الجانب من
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اإلطار الخامس ( 1 -تابع)
العرض وكذلك يف التزامات النفاذ إىل األسواق .وألغراض النمط  3فإن املعلومات عن تدفقات االستثمار املبارش
األجنبي ،والدخل والوضع املايل ،تمكن من إجراء تحليل لالستثمار األجنبي يف قطاع السياحة ،يمكن أن تكمله
إحصاءات فروع الرشكات األجنبية عن عدد فروع الرشكات األجنبية والعمالة وتكوين رأس املال اإلجمايل.
وألغراض النمط  2يمكن النظر يف البيانات الخاصة بعدد القادمني من الركاب الدوليني املستقاة من إحصاءات
السياحة .ويمكن استخدام هذا اإلطار أيضا ً من أجل جمع معلومات عن عدد األشخاص املسافرين إىل الخارج
لتقديم خدمات سياحية بموجب النمط  .4ومن البدائل املمكنة النظر يف فئات غري املهاجرين يف التنقيح 1
للتوصيات الخاصة بإحصاءات الهجرة الدولية.

توزيع ميكن العمل به يف س���ياق إحصائي ويتس���ق مع املعايـري الدولية .ويويل العرض اهتمامًا خاصًا للتصور
اإلحصائ���ي لتوري���د اخلدمات من خالل تواجد األش���خاص كما هو حم ّدد يف االتفاق العام بش���أن التجارة
يف اخلدمات .ويف الفقرات  80-5إىل  112-5دراس���ة إضافية للمؤش���رات اليت تفيد يف حتليل االلتزامات
مبوجب االتفاق العام بش���أن التجارة يف اخلدمات وس���ائر أبعاد التدفقات حس���ب منط التوريد .ويقدم هذا
الدليل توجيهات بشأن كيفية استعمال األُطر اإلحصائية القائمة ،ورمبا التوسع فيها ،والبيانات املستقاة منها
ألغراض حتليل التوريد الدويل للخدمات حسب منط التوريد.

باء -

أنماط التوريـد األربعة واالحتياجات
من املعلومات بموجـب االتفاق العام
بشأن التجارة يف الخدمات

 - 1تعريف االتفاق العام بشأن التجارة يف الخدمات للتجارة
الدولية يف الخدمات

 11-5كما ذكرنا آنفًا ،فإن تعريف التجارة يف اخلدمات يف االتفاق العام بشأن التجارة يف اخلدمات
يشمل أربعة أمناط خمتلفة للتوريد (انظر املرفق الثالث).

التوريد عرب الحدود
 12-5النمط  ،1التوريد عرب احلدود ،حيدث التوريد عرب احلدود حني تقدم اخلدمة “من أراضي
عضو ما إىل أراضي عضو آخر” .ويش���به هذا التجارة يف الس���لع حني تُس���لم املنتجات عرب احلدود ويظل
واملورد كل منهما يف اإلقليم الذي يقيم فيه .وعلى سبيل املثال ميكن لشركة استشارات قانونية
املستهلك ّ
أن تقدم مشورة قانونية إىل مستهلك عن طريق اهلاتف ،كما ميكن للطبيب أن يقدم تشخيصًا طبيًا ملريض
عرب الرسائل اإللكترونية ،وقد يقوم مزود خدمات مالية بإدارة حوافظ أو خدمات مسسرة عرب احلدود.

االستهالك يف الخارج
 13-5النم���ط  ،2االس���تهالك يف اخلارج ،حيدث حني تقدم اخلدم���ة “من أراضي عضو ما إىل
مستهلك اخلدمة يف أراضي عضو آخر” ،مما يعين أن املستهلك أو ملكيته مقيم باخلارج .ومن األمثلة التقليدية
هلذا النوع من توريد اخلدمة األنشطة السياحية مثل الزيارات إىل املتاحف أو املسارح ،والسفر إىل اخلارج
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لتلقي عالج طيب أو االلتحاق بدورات لدراس���ة اللغات .وتدخل يف هذه الفئة أيضًا خدمات مثل إصالح
السفن يف اخلارج ،حيث تنتقل املمتلكات التابعة للمستهلك إىل اخلارج ،أو تقع يف اخلارج .وقد ال يكون
مقدمو اخلدمات يف سياق النمط  2مدركني بأهنم يقومون بتوريد دويل للخدمات.

الوجود التجاري

3

3الش�خص الطبيع�ي يف أح�د
أعضاء منظمة التج�ارة العاملية
ه�و أح�د مواطني ذل�ك العضو
(انظ�ر الفصل الثان�ي ملزيد من
املعلوم�ات) .وم�ع ذل�ك يمكن
التوس�ع يف التعري�ف حني يبني
العضو بش�كل واضح أن بعضا ً
من غري مواطني�ه املقيمني إقامة
دائم�ة يف أرايض ذل�ك العض�و
له�م نفس حقوق املواطنني فيما
يتعل�ق بالتدابري الت�ي تؤثر عىل
التج�ارة يف الخدم�ات كم�ا هو
مبني يف اإلخطار الذي يقدمه عند
قبوله أو انضمامه التفاق منظمة
التج�ارة العاملي�ة .وهناك س�تة
أعض�اء فق�ط قدم�وا إخطارات
بهذا الصدد هي أرمينيا وأسرتاليا
وس�ويرسا وكن�دا ونيوزيلن�دا
وهونج كونج الصني.

4

4ق�د يلج�أ بع�ض األش�خاص
العاملني لحسابهم الخاص أيضا ً

 14-5النمط  ،3الوجود التجاري .حيدث من خالل توريد خدمة “من خالل الوجود التجاري
ملورد اخلدمة من عضو ما يف أراضي أي عضو آخر” .ويعترف االتفاق العام بشأن التجارة يف اخلدمات أن
ّ
مورد اخلدمة تواجدًا جتاريًا يف اخلارج ليكون على اتصال أوثق
ينش���ئ
أن
كثرية
حاالت
يف
الضروري
من
ّ
مع املستهلك يف خمتلف مراحل اإلنتاج أو التوزيع أو التسويق أو البيع أو التسليم وكذلك يف سياق اخلدمات
بعد البيع .ويشمل الوجود التجاري يف أحد األسواق اخلارجية األشخاص القانونيـني باملعىن القانوين البحت،
وكذلك الكيانات القانونية اليت تشترك يف بعض تلك اخلصائص ،مثل ممثلي املكاتب والفروع .ويتصل هبذا
السياق ،على سبيل املثال ،اخلدمات املالية املقدمة من فرع أو شركة تابعة ملصرف أجنيب ،واخلدمات الطبية
املقدمة من مستشفى مملوك لألجانب ،والدورات الدراسية املقدمة من مدرسة مملوكة لألجانب.
“أي نوع من
عرف الوجود التجاري يف االتفاق العام بشأن التجارة يف اخلدمات بأنه ّ
 15-5ويُ ّ
املؤسس���ات التجارية أو املهنية” (املادة الثامنة والعشرون ،الفقرة دال) من خالل “إنشاء شخصية اعتبارية
أو امتالكه���ا أو احلف���اظ عليها ،أو إنش���اء مكتب فرعي أو متثيلي أو االحتف���اظ به ،ضمن أراضي العضو”
(املادة الثامنة والعشرون ،الفقرتان (دال) ( )1و(دال) (( ))2انظر الفصلني الثاين والرابع ملزيد من املعلومات
عن تعريف األشخاص االعتباريـني والوجود التجاري) .ومن مث فإن الوجود التجاري يرتبط ارتباطًا وثيقًا
املورد األجنيب يف احلصول على مصلح���ة دائمة يف إقليم اقتصادي آخر من أجل تقدمي خدمات إىل
هب���دف ّ
املس���تهلكني يف ذلك اإلقليم أو يف أقاليم أخرى .ويُفترض وجود تدفقات اس���تثمارية مباش���رة مرتبطة هبذه
احلاالت .وكما يتبني من الفقرات التالية ،تدخل يف هذه الفئة الترتيبات القصرية األجل (أي إنش���اء تواجد
املوردون األجانب (على
جتاري ألقل من س���نة دون وجود عالقة اس���تثمار مباش���ر) وهو وضع قد يفضله ّ
سبيل املثال ،األجانب الذين يعملون يف مشاريع تشيـيد قصرية األجل) ،وكذلك توريد خدمات من خالل
النمط  3يف سياق االتفاق العام بشأن التجارة يف اخلدمات .ويغطي حساب اخلدمات يف ميزان املدفوعات
املعامالت ذات الصلة.

إىل االستقرار يف السوق املضيف
بموج�ب الت�زام وف�ق النمط 3
وتقدي�م خدمات م�ن داخل ذلك
اإلقليم .ومع أن االلتزام بموجب
النم�ط  4يضم�ن ح�ق ه�ؤالء
األشخاص يف الوجود يف اإلقليم،
فإن هذا الدلي�ل يعترب أن توريد
الخدم�ة يتم من خلال الوجود
التجاري.

تواجد األشخاص الطبيعيني
 16-5النمط  ،4تواجد األش���خاص الطبيعيـني ،حيدث عند وجود ش���خص ما وجودًا مؤقتًا يف
3
ويعرف االتفاق العام بش���أن
إقليم اقتصاد ما غري االقتصاد الذي يقيم به ،من أجل توريد خدمة جتارية ّ .
مورد خدمة يف عضو ما عن طريق تواجد أش���خاص
التجارة يف اخلدمات النمط  4بأنه تقدمي اخلدمة “من ّ
طبيعيـني تابعني للعضو يف إقليم أي عضو آخر” ويُفهم النمط  4بوجه عام على أنه يشمل:
مورد خدمة أجنيب أو عاملني حلس����اهبم
موردي اخلدمات التعاقدية ،س����واء كانوا من موظفي ّ
• ّ
4
اخلاص .

•املوظفني املنقولني يف داخل الش���ركة ،وكذلك املوظفون األجانب املعينون مباش���رة من قبل
الشركات اليت يؤسسها األجانب .5

5

5يت�م تقديم الخدمة إىل املس�تهلك
من خلال الرشك�ة التابع�ة .أما
العامل�ون األجان�ب املعين�ون
مبارشة من قب�ل الرشكة التابعة
األجنبي�ة فق�د يوج�د بع�ض
الغم�وض بش�أن تغطيته�م
بموج�ب النمط  ،4خاص�ة فيما
يتعلق باألجانب املعينني من داخل
االقتص�اد املضيف ،ألنه قد يُنظر
إليه�م باعتباره�م يبحث�ون عن
النفاذ إىل سوق العمل يف االقتصاد
املضيف.
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•بائعي اخلدمات الذين يدخلون إىل البلد املضيف إلقامة عالقات تعاقدية يف شكل عقود خدمة،
أو األشخاص املسؤولني عن إقامة تواجد جتاري.

6

6هذه الفئات هي الفئات الرئيسية
لألش�خاص املتنقلني يف الخارج
يف س�ياق النمط  4يف هذا اإلطار
اإلحصائ�ي .وينبغ�ي لجامع�ي
اإلحص�اءات اس�تعمال الفئ�ات
املعرفة يف هذا اإلطار اإلحصائي
وتفصي�ل املعلوم�ات وفق�ا ً
للحاجات الخاصة اإلضافية عند
اللزوم.

7

7يشري املفاوضون التجاريون عادة
إىل هذه الفئة باعتبارها “مهنيني
مس�تقلني” .وق�د يق�وم بع�ض
األش�خاص العاملني لحس�ابهم
الخ�اص بإنش�اء تواج�د لهم يف
الس�وق املضيفة وتقديم خدمات
م�ن داخ�ل ذلك اإلقلي�م بموجب
التزام�ات النم�ط  3ذات الصلة.
وم�ع أن التزامات النمط  4يمكن
أن تضمن حق هؤالء األش�خاص
يف التواج�د يف اإلقلي�م ،ف�إن هذا
الدليل يعترب أن تقديم الخدمة يتم
من خالل الوجود التجاري.

8

8ق�د يكون هناك بع�ض الغموض
بالنسبة لألجانب املعينني مبارشة
من قبل الرشك�ة التابعة األجنبية
فيما يتعل�ق بتغطيتهم يف س�ياق
النم�ط  ،4حين ننظ�ر ،بش�كل
خ�اص ،إىل األجان�ب املعينني من
داخ�ل االقتصاد املضي�ف ،وذلك
من جه�ة أن ه�ؤالء األش�خاص
يبحثون عن نفاذ إىل س�وق العمل
يف االقتصاد املضيف.

9

9يالح�ظ أن الخدم�ات يمكن أن
تق�دم أيض�ا ً م�ن قب�ل الرشكة
التابعة األجنبية دون أن تنطوي
عىل عنرص يف سياق النمط .4

موردي اخلدمة من مجيع مس���تويات املهارة .فعلى س���بيل املثال،
 17-5وينطب���ق النمط  4على ّ
يشمل النمط  4خدمات احلاسوب املقدمة إىل املستهلكني سواء من قبل موظفي مؤسسة حاسوب أجنبية
أو استش���اري حاس���وب يعمل حلسابه اخلاص يف سياق عقد خدمة .ومن األمثلة األخرى مربجمو احلاسوب
الذين ينقلون بصفة مؤقتة إىل العمل يف اخلارج يف فرع من فروع الشركة األم (منقولون يف داخل الشركة)،
والس���باك ال���ذي يتم التعاقد معه يف بلد مضيف للعمل يف موق���ع بناء أو عامل قطف الثمار الذي يعمل عن
طريق وكالة استخدام تتعاقد على العمالة اخلارجية املؤقتة يف املزارع.

املوردين للخدمات مبوجب االتفاق
 18-5وين���ص امللحق اخلاص بانتقال األش���خاص الطبيعيـني ّ
العام بشأن التجارة يف اخلدمات على أن االتفاق “ال ينطبق على اإلجراءات املتعلقة باألشخاص الطبيعيـني
الذين يس���عون إىل الوصول إىل س���وق العمالة  ...وال على اإلجراءات املتصلة باجلنسية أو اإلقامة أو العمل
بصفة دائمة”.

فهم النمط 4
 19-5إذا كان مستهلك اخلدمة موجودًا يف العضو ألف ومقدم اخلدمة موجودًا يف العضو باء ،يعترب
النمط  4يف االتفاق العام بشأن التجارة يف اخلدمات شامالً للفئات الرئيسية التالية من األشخاص الطبيعيـني :6
موردو اخلدمة التعاقدية  -عاملون حلساهبم اخلاص :شخص يعمل حلسابه اخلاص من العضو باء
• ّ
7
يدخل إىل العضو ألف يف إطار عقد خدمة مع عميل يف العضو ألف من أجل تقدمي خدمة .
فعلى سبيل املثال ،حمام يعمل حلسابه اخلاص يقدم خدمة قانونية إىل عمالء أجانب .ومع ذلك
فإن حتديد ما إذا كان شخص متخصص يعمل حلسابه اخلاص أو كان موظفًا لدى “عميل”
قد ال يكون دائمًا هبذه البس����اطة (انظر اإلطار اخلامس  .)2 -فإذا وجدت عالقة عامل/رب
عمل ،فإن الفرد ال يدخل يف هذا اإلطار اإلحصائي.
م���وردو اخلدمة التعاقدية بصفتهم موظفني لدى ش���خص اعتب���اري :موظفو مقدم اخلدمة يف
• ّ
العضو باء الذين يرس���لون إىل العضو ألف من أجل تقدمي خدمة يف س���ياق عقد بني صاحب
العمل ومستهلك للخدمة يف العضو ألف .مثال :خدمات حاسوبية تقدم إىل عمالء يف العضو
ألف من قبل موظفني يف مؤسسة أجنبية خلدمات تكنولوجيا املعلومات يف العضو باء ،ويوفد
املوظف إىل العضو ألف لتقدمي اخلدمة.

•املوظفون املنقولون يف داخل الش���ركة والعاملون األجانب املعيّنون مباش���رة يف الشركات الين
يؤسسها األجانب :مقدم اخلدمة يف العضو باء له تواجد جتاري يف العضو ألف ويرسل موظفًا
إىل شركة تابعة يف العضو ألف ،أو تقوم الشركة التابعة يف العضو ألف مباشرة بتعيني موظفني
أجانب  .8ومع ذلك فإن تقدمي اخلدمة إىل املس���تهلك حيدث من خالل الشركة التابعة (النمط
 .)3مثال :جراح يُنقل مؤقتًا للعمل يف فرع مستش���فى تابع للمؤسس���ة اليت يعمل هبا يف بلد يف
اخلارج .وتضمن التزامات النمط  4حق مزود اخلدمة يف العضو باء يف إرسال موظفني إىل العضو
ألف (أو حق الشركة التابعة يف تعيني موظفني أجانب) من أجل تقدمي خدمة من خالل الشركة
التابعة املحلية  .9ومن هذه الفئة الفرعية بوجه خاص املوظفون املنقولون يف داخل الشركة ،ألنه
جتري التزامات كثرية ومفاوضات كثرية بشأن هذه الفئة من األشخاص.

إحصاءات التوريد الدويل للخدمات حسب منط التوريد

اإلطار الخامس 2 -
موظف أو عامل لحسابه الخاص؟
كثريا ً ما يستعمل تعبريا “عامل لحسابه الخاص” و“مستقل” فيما يتصل بمقدمي الخدمات بمعنى واحد.
وتصف التوصيات الواردة يف اإلصدار السادس من دليل ميزان املدفوعات هؤالء األفراد (الذين يشار إليهم
فيما ييل باعتبارهم “العاملني لحسابهم الخاص”) بأنهم ّ
يشغلون مؤسساتهم الخاصة غري املساهمة ،ويبيعون
اإلنتاج الذي ينتجونه أ .واألشخاص العاملون لحسابهم الخاص ،ومنهم من يستخدم عاملني آخرين ،مسؤولون
عادة عن اتخاذ القرارات بشأن األسواق ونطاق العمليات والتمويل ،ومن األرجح أنهم يمتلكون أو يستأجرون
املعدات واآلالت التي يعملون بها.
وتوجد عالقة عامل/صاحب عمل عند وجود اتفاق ،مكتوب أو غري مكتوب ،بني الكيان والفرد ،يتم طواعية
بني الطرفني بشكل عادي ،يعمل بمقتضاه العامل يف الكيان مقابل أجر نقدي أو عيني .ويقوم األجر ،بشكل
طبيعي ،عىل أساس الوقت الذي يقضيه العامل يف العمل أو عىل أساس مؤرش موضوعي آخر لكمية العمل الذي
يقوم به .وإذا كان التعاقد مع العامل عىل أساس إنتاج نتيجة معيّنة ،فإنه ينطوي عىل عالقة عقد خدمة بني
الكيان والشخص الذي يعمل لحسابه الخاص .وقد ال يكون من الواضح دائما ً وجود عالقة عامل/صاحب عمل
بني الفرد والكيان أو ما إذا كان الفرد عامالً لحسابه الخاص ويقدم خدمة إىل كيان عميل .وقد ينطوي تزويد
أنواع معيّنة من الخدمات عىل مشاكل من هذا النوع ألن الكيانات قد تختار رشاء الخدمة من عامل يعمل لحسابه
الخاص أو قد تستأجر موظفا ً للقيام بالعمل .ولوضع العامل أهمية خاصة يف الحسابات الدولية .فإذا وجدت
عالقة عامل/صاحب عمل بني العامل والكيان الذي يعمل له فإن األجر الذي يتقاضاه العامل يشكل تعويضا ً
للعاملني .أما إذا كان الفرد عامالً لحسابه الخاص فإن املبلغ الذي يتقاضاه يشكل رشاء لخدمة.
وقد يحتاج األمر إىل النظر يف عدد من العوامل يف تحديد ما إذا كانت توجد عالقة عامل/صاحب عمل .ومن
االختبارات الهامة يف هذا الصدد مسألة وجود رقابة .فوجود حق للرقابة أو التوجيه ،فيما يتعلق بما هو مطلوب
عمله وكيفية عمله ،هو مؤرش قوي عىل وجود عالقة عامل/صاحب عمل .أما طريقة قياس األجر أو ترتيبات
الدفع فليست مهمة طاملا وجدت رقابة فعّالة من قبل صاحب العمل عىل طريقة العمل الذي يقوم به الفرد وناتجه.
ومع ذلك فقد يوجد قدر من الرقابة عىل العمل الذي يتم وفقا ً لرشاء خدمة ،ولذلك ينبغي استعمال معايري أخرى
لتحديد عالقة العامل/صاحب العمل بشكل أوضح .فإذا كان الفرد مسؤوال ً وحده عن االشرتاكات االجتماعية،
فإن هذا يوحي بأنه مقدم خدمة يعمل لحسابه الخاص .أما إذا كانت مدفوعات االشرتاكات االجتماعية مقدمة
من صاحب العمل فهذا مؤرش عىل وجود عالقة عامل/صاحب عمل .وإذا كان الفرد يتمتع بنفس الحقوق
(مثالً يف العالوات واألجازات املرضية والعطالت) التي يقدمها الكيان عادة ملوظفيه ،فإن هذا مؤرش عىل وجود
عالقة عامل/صاحب عمل .وقيام الفرد بدفع رضائب عن تقديم الخدمة (مثل رضيبة املبيعات أو رضيبة القيمة
املضافة) ،مؤرش عىل أن الفرد هو مقدم خدمة يعمل لحسابه الخاص.
ويف الغالب فإن دفع الرضائب أو اشرتاكات التأمني االجتماعي هو الذي يحدد وضع الشخص يف هذه العالقة ،كما
أنه يحدد الطريقة التي تسجل بها نظم الحسابات األجور .وبنا ًء عليه فإن ذلك يحدد كيفية التمييز يف مصادر
اإلحصاءات املتاحة (تسجيل املعاملة يف االقتصاد باعتبارها تعويضا للعاملني أو مدفوعات عن خدمة)

•بائع���و اخلدمات الذين حياول���ون إقامة عالقات تعاقدية من أجل عقود خدمة ،واألش���خاص
املسؤولون عن إقامة تواجد جتاري :هؤالء األشخاص يدخلون العضو ألف يف سياق مفاوضات
من أجل عقد خدمة أو إلقامة شركة تابعة يف العضو ألف  .10وال يوجد يف هذا السياق تقدمي
دويل للخدمات باملعىن االقتصادي ومن مث ال توجد معامالت ذات صلة ،يف البداية على األقل.
وتضمن التزامات النمط  4حتركات هؤالء األش���خاص من أجل إجراء املفاوضات .وتؤدي
املفاوضات يف النهاية إىل تقدمي اخلدمة يف املستقبل عن طريق أي من النمطني.
ويلخص اجلدول اخلامس  1 -تغطية النمط  4يف االتفاق العام بشأن التجارة يف اخلدمات.
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أ تتفق توصيات اإلصدار السادس من
دليل ميزان املدفوعات بشأن تعاريف
العامل لحسابه الخاص واملوظف مع
نظام الحسـابات القوميـة.2008 ،
وتتفق تلك التوصيـات أيضـا ً مع
التوصيات الواردة يف القرار  7الخاص
بالتصنيف الدويل للوضع الوظيفي
( ،)1993الذي اعتمده املؤتمر الدويل
الخامس عرش لخرباء إحصاءات العمل
يف كانون الثاني/يناير  ،1993ومع
قرار املؤتمر بشأن تعريف السكان
الناشطني اقتصادياً .ولالطالع عىل
مزيد من املعلومات بشأن التصنيف
الدويل للحالة الوظيفية ( ،)ISICانظر:

�http://www.ilo.org/public/eng
.lish/bureau/stat/class/icse.htm

1 10كثيرا ً م�ا يشير املفاوض�ون
التجاري�ون إىل ه�ذه الفئ�ات
باعتباره�ا تش�مل “ال�زوار من
رجال األعمال” .ورجال األعمال
الزوار معرفون يف سياق االتفاق
العام بشأن التجارة يف الخدمات
بش�كل يختل�ف عن ال�زوار من
رج�ال األعم�ال أو املس�افرين
حس�ب التعريف الوارد يف األُطر
اإلحصائي�ة الدولي�ة ،ذل�ك أن
تلك األُطر تشير إىل املسافرين/
الزائري�ن الذين يدخل�ون إقليم
اقتصاد آخ�ر ألي غرض يتصل
باألعمال أو ألغراض مهنية (أي
أن تل�ك األُط�ر تش�مل ،إضاف�ة
إىل بائع�ي الخدم�ات ،كثريا ً من
األشخاص املشمولني يف تعريف
مقدمي الخدمة التعاقدية).
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الجدول الخامس 1 -
ً
موجز للتغطية وفقا للمسار  4يف االتفاق العام بشأن التجارة يف الخدمات
مشمولون

غري مشمولني

مدة اإلقامة

اإلقام�ة املؤقت�ة وكذل�ك فترات اإلقام�ة غري
ّ
املح�ددة (“اإلقام�ة املؤقت�ة” غير معرّفة يف
االتف�اق العام بش�أن التج�ارة يف الخدمات،
ويحدد البلد املضيف مدة اإلقامة)

الهج�رة الدائمة (غير معرّفة ،ولك�ن االتفاق
الع�ام ال ينطبق على التدابري الت�ي تؤثر عىل
اإلقامة أو املواطنة أو العمل عىل أساس دائم)

الغرض من
اإلقامة

تواجد األش�خاص الطبيعيني من أجل تقديم
خدمات تجارية

األشخاص الذين يبحثون عن النفاذ إىل سوق
العمالة
تواجد األش�خاص الطبيعيني م�ن أجل إنتاج
سلع (مثل املنتجات الزراعية واملصنوعات)
الخدمات املقدمة بموجب سلطة حكومية

مستوى املهارة

جميع مستويات املهارة

ال توج�د مس�تويات مه�ارة مس�تبعدة م�ن
االتفاق العام

الفئات
الرئيسية من
األشخاص
الطبيعيني

مورّدو الخدمة العاملون لحس�ابهم الخاص
(مقدم�و الخدم�ات التعاقدي�ة  -العامل�ون
لحسابهم الخاص)

املوظفون األجانب لدى األشخاص االعتباريني
اململوكني محليا ً

موظفو مورّدي الخدمة املرسلون إىل الخارج
م�ن أجل تقدي�م خدم�ة (مقدم�و الخدمات
التعاقدية  -أصحاب األعمال)
املوظف�ون ل�دى م�ورّدي الخدم�ة األجان�ب
املقيمين يف البلد املضيف يف س�ياق النمط 3
(أي املؤسسات املنش�أة يف البلد املضيف التي
بها مش�اركة أجنبي�ة يف رأس املال ال تقل عن
 50يف املائ�ة ،أو التي تخضع لهيمنة أجنبية)
(املوظفون املنقولون يف إطار الرشكة واألجانب
املعينون مبارشة يف الفروع)
بائعو الخدمات واألش�خاص املس�ؤولون عن
إقامة الوجود التجاري
1 11يف الفق�رة  34م�ن “مب�ادئ
توجيهي�ة بش�أن إدراج التزامات
معيّنة يف سياق االتفاق العام بشأن
التجارة يف الخدمات” (،S/L/92
 28آذار/م�ارس  ،)2001الت�ي
اعتمدها مجل�س منظمة التجارة
العاملي�ة للتج�ارة يف الخدمات يف
 23آذار/م�ارس  ،2001يُح�ث
األعض�اء على أن يدرج�وا يف
التزاماته�م م�دة اإلقام�ة املؤقتة
لألش�خاص الطبيعيين لغرض
تقدي�م خدم�ة .ويف حال�ة ع�دم
اإلش�ارة إىل مدة معيّن�ة لإلقامة
املؤقتة مل�زودي الخدمة األجانب،
يمكن أن يُفهم بأنه ال يوجد التزام
فيما يتعلق بمدة اإلقامة.

 20-5ويتيح االتفاق العام بش���أن التجارة يف اخلدمات إمكانية تنظيم االلتزامات ،ومن مث ش���روط
النفاذ ،حس���ب خمتلف فئات األش���خاص الطبيعيـني .وقد مت التعهد بااللتزامات املقدمة يف سياق النمط  4إىل
حد كبري على أساس الفئات املذكورة أعاله .ومع ذلك فإن عددًا من أعضاء منظمة التجارة العاملية يشريون
إىل فئ���ات معيّنة مثل العاملني يف التركيبات وخدمات الصيان���ة ،والفنانني ،والرياضيـني ،وغريهم من مقدمي
اخلدمات الذين يش���اركون يف العروض العامة وطالب الدراس���ات العليا املتدربني ،إخل .وميكن النظر إىل هذه
الفئات ،لألغراض اإلحصائية ،بأهنا تدخل يف إحدى الفئات األربعة املذكورة أعاله( .فعلى سبيل املثال ،ميكن
اعتبار العاملني يف التركيبات والصيانة مقدمي خدمات تعاقدية أو منقولني يف إطار الشركة ،كما ميكن اعتبار
الفنانني كمقدمي خدمات تعاقدية ،وطالب الدراسات العليا املتدربني كمنقولني يف إطار الشركة ،إخل).
 21-5ويش�ي�ر أعض���اء منظمة التج���ارة العاملية ،يف التزاماهتم بش���كل عام ،إىل ط���ول فترة إقامة
األشخاص الطبيعيـني حسب الفئات  .11وعلى سبيل املثال ،تتراوح املدة يف حالة مقدمي اخلدمات التعاقدية،
س���واء كانوا يعملون حلس���اهبم اخلاص أو موظفني ،بني ثالثة أشهر وسنة واحدة ،ونادرًا ما تتجاوز سنتني،
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وللمنقولني يف إطار الش���ركة ،فإن املدة حمدودة عادة بفترة تتراوح من س���نتني إىل مخس سنوات ،وبالنسبة
لبائعي اخلدمات واألشخاص املسؤولني عن إقامة التواجد التجاري تقتصر املدة عادة على ثالثة أشهر.

 - 2تحديد نمط توريد الخدمة

 22-5م���ن الصعب توزي���ع التوريد الدويل للخدم���ات على خمتلف األمن���اط ،ألن اخلدمة كثريًا
وتسوق وتُباع و/أو تُقدم من خالل عدة أمناط .وعلى سبيل املثال:
ما تُنتج وتُوزع ّ
•طبيب يقدم مش���ورة على اهلاتف إىل مريض يف بلد أجنيب (النمط  ،)1قد يطلب من العميل
أن يسافر إليه للفحص (النمط  ،)2وقد يقرر هذا الطبيب فتح عيادة يف اخلارج (النمط ،)3
وقد يقرر االنتقال إىل العمل يف عيادته يف اخلارج (النمط  3مع عنصر من النمط  ،)4أو قد
يسافر إىل اخلارج بشكل مؤقت ملعاجلة مريض معيّن (النمط .)4
•قد يغطي عقد خدمة واحد بني تاجر وعميل له يف اخلارج تصميم موقع املشروع ،وتوصيل
التصميم إىل العميل عن طريق الربيد اإللكتروين (النمط  )1والزيارات املتفرقة إىل بلد العميل
أثناء مرحلة التنفيذ (النمط .)4
•قد يقتضي تش���غيل فرع ش���ركة يف بلد أجنيب يقدم خدمات مبوجب النمط  3نقل مديرين
وفنيني ،إخل من الشركة األم إىل الشركة التابعة (مكفولة بالتزامات النمط  )4كما هو احلال
يف حالة شركة بناء توقع عقدًا مع عميل يف اخلارج يتضمن بناء موقع مؤقت ملكتب (النمط
 )3و/أو نقل عمال (النمط  )4أيًّا كان مستوى مهارهتم.
•حمام يعمل يف شركة استشارات قانونية يسافر إىل اخلارج ويقيم عالقة عمل مع عميل (انتقال
يف سياق النمط  ،4ولكن دون معاملة اقتصادية أ ّولية) ،وقد يؤدي ذلك إىل تقدمي استشارات
على اخلط إىل العميل يف املس���تقبل (النمط  )1واجتذاب عمالء جدد ،يسافرون للتشاور مع
املكتب القانوين (النمط  .)2وقد ينتج عن هذه العالقة املباش���رة مع العميل يف اخلارج إقامة
شركة تابعة ملكتب االستشارات القانونية يف اخلارج (النمط .)3
للمورد
مورد خدمات حاس���وب ومس���تهلك يقيمان يف إقليمني خمتلفني م���ع تواجد جتاري ّ
• ّ
م���ورد اخلدمة والعميل
يف إقلي���م ثالث (النمط  .)3وقد تعمل الش���ركة التابعة كوس���يط بني ّ
(كأن تؤدى له خدمات تسويق أو حتصيل (النمط  .))3ومع ذلك فإن معظم توريدات هذه
اخلدمات قد حيدث من خالل النمط ( 4إذا قامت املؤسس���ة األم ،على سبيل املثال ،بإرسال
خبري يف احلاسوب إىل بلد العميل) و/أو النمط ( 1إذا كان جزء من اخلدمات مقدم أيضًا عرب
احلدود (على اخلط)) .ويف حاالت أخرى قد تقوم هذه الش���ركة التابعة أيضًا بأعمال تتصل
بشكل أوثق بتوريد اخلدمة ،سواء عرب احلدود (على اخلط) أو عن طريق إرسال موظفني.
مورد اخلدمة
 23-5وكما يتبني من الفقرات السابقة ،تتقرر أمناط التوريد أساسًا على أساس موقع ّ
مورد اخلدمة والطريقة اليت تقدم هبا اخلدمة .وحىت إذا كانت هذه العوامل معروفة ،فقد
والعميل ،وجنسية ّ
يكون من الصعب يف بعض احلاالت حتديد موقع توريد اخلدمة حسب املنشأ واملقصد وحتديد األمناط لكل
مورد اخلدمة يف كال
خدمة .ويُالحظ هذا الغموض بوجه خاص فيما يتعلق بالنمطني  1و ،2حني ال يكون ّ
النمطني يف نفس إقليم املس���تهلك .ويتوقف التميـيز بني النمطني على ما إذا كانت اخلدمة مقدمة يف داخل
املورد ،أو أهنا مقدمة إىل املس���تهلك خارج بلد إقامته .وعلى س���بيل املثال ،قد ال
إقليم املس���تهلك من إقليم ّ
يقتضي توريد خدمات مالية أو خدمات تأمني احلضور الفعلي للمستهلك .فقد مكنت الوسائل اإللكترونية
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املتصلة بعوملة األسواق املالية من توصيل اخلدمات املالية إىل أي مكان يف العامل .وحني ينتفي شرط الوجود
الفعلي للمستهلك لتحديد مكان تقدمي اخلدمة إلكترونيًا أو مقصدها ،يصبح من الصعب أن حندد بوضوح
ما إذا كانت تتصل بالنمط  1أو بالنمط  2أو هبما معًا.
 24-5كل هذه القضايا جتعل تقدير قيمة التجارة الدولية يف اخلدمات حسب منط التوريد مهمة
وفض�ل�ا عن ذلك ،قد ختتلف الطريقة اليت يوزع هبا جامع���و البيانات املعامالت وفقًا ألمناط توريد
صعب���ة.
ً
اخلدمة باختالف وجهة النظر اليت يسريون عليها (حسب املستورد أو املصدر ،إىل الداخل أو إىل اخلارج)،
مورد اخلدمة واملستهلك موجودين يف بلدين
خاصة حني ينطوي األمر على أكثر من منط (مث ً
ال حني يكون ّ
ملورد اخلدمة يف بلد ثالث يعمل كوس���يط) .وينتج عن ذلك عدم اتس���اق فيما
خمتلفني والوجود التجاري ّ
يتعلق بتسجيل املعامالت .كذلك تؤثر تشريعات املحاسبة واملمارسات واملزاج العام على الطريقة اليت تبلغ
هبا املؤسسات واملصارف وجامعو اإلحصاءات عن املدفوعات حسب فئات اخلدمات وحسب األمناط ،وقد
تكون هلا آثارها على تسجيل املدفوعات واملقبوضات يف إحصاءات ميزان املدفوعات أو يف أُطر إحصاءات
فروع الشركات األجنبية.

 - 3املعلومات املطلوبة لتقدير التوريد الدويل للخدمات
حسب األنماط

 25-5هناك جمموعتان من املتغيّرات يُستخدمان يف حتديد تقديرات التوريد الدويل للخدمات حسب
املوردة (مثل الص���ادرات والواردات ،أو مبيعات/منتجات اخلدمات إىل
من���ط التوريد :أوالمها قيمة اخلدمات ّ
الداخل أو إىل اخلارج) ،والثانية عبارة عن جمموعة من املتغيّرات اخلاصة الالزمة من أجل إجراء تقدير أكمل.
ومن تلك املتغيّرات معامالت االستثمار املباشر األجنيب والوضع بالنسبة لصناعات اخلدمات أو عدد األشخاص
املنتقل�ي�ن (التدفقات) واملتواجدين مؤقتًا (الرصيدات) يف اخلارج يف س���ياق توريد اخلدمات .ويعرض اإلطار
ملورد خدمات احلاس���وب لتقدمي خدماته إىل
اخلام���س  3 -مث���االً ملختلف الوس���ائل املمكن أن تكون متاحة ّ
املستهلكني األجانب ،ويعرض اإلطار عددًا من املصادر املحتملة لإلحصاءات من أجل إجراء تقيـيم للقطاع.
 26-5وم���ع أن م���ن املفيد حتليل املعلوم���ات وفقًا للهيكل العام لالتفاق العام بش���أن التجارة يف
اخلدمات ،فقد يكون من الصعب احلصول على املعلومات التفصيلية املطلوبة (على سبيل املثال ،قد ال تكون
املتغيّرات ذات الصلة متاحة من مصادر البيانات لدى جامعي البيانات) .ومن الناحية املثالية ،ينبغي تفصيل
املتغيّرات حسب ما يلي:
•نوع منتج اخلدمة املقدمة (اخلدمة اليت هي موضوع املعاملة بني مقدم اخلدمة واملس����تهلك واليت
جرى تقدمي املدفوعات بش����أهنا) .وإذا كانت التفصيالت حس����ب املنتجات (أي نوع اخلدمة)
غري ممكنة فيمكن أن يكون التفصيل حس����ب نوع النش����اط (أي حسب الصناعة) ملقدم اخلدمة
أفضل تقريب .وميكن االطالع على مزيد من املعلومات بش����أن التصنيفات املناس����بة يف الفصلني
الثالث والرابع.
مورد اخلدمة إىل املستهلك) .وفيما يتعلق بالنمط 4
•اجتاه التوريد (أي مقصد/منشأ اخلدمة املقدمة من ّ
أيضًا ،كأولوية أقل ،منشأ/مقصد األشخاص (وبالنسبة لبعض فئات األشخاص فإن هذه قد تكون
املعلومة الوحيدة املتاحة) .ومن حيث منط التوريد ،قد يوجد اهتمام خاص مبنشأ األشخاص وفئاهتم.
•العالقة بني األطراف (أي التجارة بني مؤسسات مرتبطة أو غري مرتبطة).
تفصيالت أخرى للنمط :4
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اإلطار الخامس 3 -
مثال ألنماط توريد مختلفة لخدمات الحاسوب
رشكة ألفا خدمات الحاسوب موجودة يف البلد باء ولها رشكة تابعة وعميل يف البلد ألف ،ويقع مقرها وتجري
أنشطتها الخاصة بالبحث والتطوير يف البلد باء .وترد فيما ييل أنماط توريد الخدمة ،وكذلك أنواع اإلحصاءات
املفيدة يف تحليل ما يتصل بذلك من معامالت.
 - 1خدمات الحاسوب مقدمة إىل العميل من خالل فرع الرشكة ألفا يف البلد ألف .ويعترب هذا تقديما ً
للخدمة عن طريق النمط ( 3الوجود التجاري) لتقديم الخدمة .واملعلومات الخاصة باملبيعات/
النواتج املستقاة من إحصاءات فروع الرشكات األجنبية هي املصدر اإلحصائي لقياس املعامالت
عن طريق هذا النمط (إذا كانت هذه املعلومات متاحة لهذا الناتج من نواتج الخدمة ،أي خدمات
الحاسوب؛ إالّ أن املحتمل أكثر أن تكون هذه املعلومات متاحة حسب النشاط فقط ،أي الربمجة
الحاسوبية ،واالستشارات الحاسوبية ،وما يتصل بها من خدمات).
 -2تقدم رشكة ألفا أيضا ً خدماتها بشكل مبارش إىل العميل يف البلد ألف عن طريق الربيد اإللكرتوني
و/أو إرسال موظفيها مبارشة إىل مقر العميل .وهذا يمثل معاملة وفق النمط ( 1عرب الحدود)
لتقديم الخدمات (تسجل املعاملة يف بند ميزان املدفوعات خدمات الحاسوب أو تراخيص إنتاج
و/أو توزيع الربمجيات الحاسوبية) و/أو النمط ( 4تواجد أشخاص طبيعيني ،وتسجل املعاملة
تحت بند ميزان املدفوعات خدمات الحاسوب).
 - 3يمكن أن يرسل املقر الرئييس موظفني إىل الرشكة التابعة .ومع أن توريد الخدمة يتم عن طريق
النمط  ،3فإن التواجد املادي للموظفني يتصل بالنمط  .4ويمكن أن يكون مصدر املعلومات الخاص
بهذه التدفقات املادية هو إحصاءات الهجرة (أو إحصاءات فروع الرشكات األجنبية) أو إحصاءات
السياحة .وربما تدخل قيمة التجارة يف داخل الرشكة تحت بند ميزان املدفوعات خدمات الحاسوب.
 - 4وقد يسافر العمالء من البلد ألف إىل البلد باء لرشاء خدمات الحاسوب عىل حسابهم الخاص.
ويدخل هذا التدفق يف النمط ( 2االستهالك يف الخارج) لتوريد الخدمة .ويشمل بند السفر يف ميزان
املدفوعات املعلومات املتصلة بهذه املعاملة.
ومع ذلك ،فإن العالقات بني املو ّردين واملستهلكني هي يف الواقع أكثر تعقيدا ً من ذلك بكثري ،فعىل سبيل املثال ،إذا
كان موقع العميل يف بلد ثالث وكانت الرشكة التابعة تؤدي الخدمة كوسيط فقط ،فهي بذلك لن تكون مرتبطة
بشكل مبارش بإنتاج أو تسليم الخدمة.
اﻟﺒﻠﺪ أﻟﻒ

اﻟﻌﻤﻴﻞ

اﻟﺒﻠﺪ ﺑﺎء

اﻟﻨﻤﻂ  :٢اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻳﺴﺎﻓﺮ إﱃ اﻟﺒﻠﺪ ﺑﺎء ﻣﻦ أﺟﻞ
ﴍاء ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺤﺎﺳﻮب ﻟﺤﺴﺎﺑﻪ اﻟﺨﺎص؛
ّ
اﻤﻟﻮﺳﻊ ﻟﺨﺪﻣﺎت ﻣﻴﺰان اﻤﻟﺪﻓﻮﻋﺎت؛
ﺑﻨﺪ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ
اﻟﺴﻔﺮ؛ ﺗﻮﺻﻴﺎت إﺣﺼﺎءات اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ٢٠٠٨

اﻟﻨﻤﻂ  :٣ﻣﺒﻴﻌﺎت
ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺤﺎﺳﻮب؛
إﺣﺼﺎءات ﻓﺮوع
اﻟﴩﻛﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ/
ﻣﺒﻴﻌﺎت/ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻹﻧﺘﺎج

اﻟﻨﻤﻂ  :١إرﺳﺎل ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺤﺎﺳﻮب إﱃ اﻟﻌﻤﻴﻞ
ّ
اﻤﻟﻮﺳﻊ ﻟﺨﺪﻣﺎت ﻣﻴﺰان اﻤﻟﺪﻓﻮﻋﺎت؛
ﺑﻨﺪا اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ
ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺤﺎﺳﻮب؛ وﺗﺮاﺧﻴﺺ إﻧﺘﺎج و/أو ﺗﻮزﻳﻊ
ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺤﺎﺳﻮب

ﴍﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﴩﻛﺔ أﻟﻔﺎ
)ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺴﻮﻳﻖ ،وﺗﺤﻠﻴﻞ
أﻧﻈﻤﺔ ،ودﻋﻢ اﻟﻌﻤﻼء(؛
ﺗﺪﻓﻘﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ
اﻤﻟﺒﺎﴍ واﻟﺮﺻﻴﺪ

اﻟﻨﻤﻂ  :٤ﻣﻮﻇﻔﻮن )ﺗﻨﻘﻼت ﰲ داﺧﻞ اﻟﴩﻛﺔ أو ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻌﺎﻗﺪﻳﺔ( ﺑﻨﺪ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ّ
اﻤﻟﻮﺳﻊ ﻟﺨﺪﻣﺎت ﻣﻴﺰان
اﻤﻟﺪﻓﻮﻋﺎت؛ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺤﺎﺳﻮب؛ ﺗﻮﺻﻴﺎت إﺣﺼﺎءات
اﻟﻬﺠﺮة اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،اﻟﺘﻨﻘﻴﺢ  ،١إﺣﺼﺎءات اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ،٢٠٠٨
إﺣﺼﺎءات ﻓﺮوع اﻟﴩﻛﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ،اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ

ﴍﻛﺔ أﻟﻔﺎ
ﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺤﺎﺳﻮب
)اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ :اﻹدارة،
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﱪﻣﺠﻴﺎت(
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1 12يق�دم بع�ض أعض�اء منظم�ة
التجارة العاملية تعهدات بموجب
النم�ط  4تح�دد أنواع�ا ً معيّن�ة
م�ن امله�ن وامله�ارات .وبالرغم
م�ن صعوب�ة الحص�ول على
تل�ك املعلوم�ات ،فإن م�ن املفيد
الحص�ول على تفاصيل حس�ب
نوع امله�ن و/أو املهارات .وربما
كان م�ن املفي�د أيض�ا ً معرفة ما
إذا كان يمكن ترجم�ة التعهدات
إىل فئات حس�ب التصنيف الدويل
املوحّ �د للمهن ،حت�ى ولو كانت
اإلحص�اءات املتاح�ة ال توفر هذا
النوع من التمييز.
1 13قد تح ّدد الترشيعات الوطنية ما إذا
كانت الوحدة وأنشطتها تدخل يف
اإلحصاءات باعتبارها “مقيمة”.
ول�م يك�ن للمب�دأ التوجيه�ي
الخاص بمدة س�نة واحدة سوى
أثر محدود عىل التعاريف الفعلية
“لإلقام�ة” حس�ب اس�تعمال
الترشيع�ات الوطني�ة املنظم�ة
للهج�رة أو س�جالت الس�كان،
ومن ث�م فأثره�ا مح�دود أيضا ً
عىل التس�جيل يف مصادر البيانات
اإلدارية الرئيسية.
1 14إذا م�ا كان عق�د االس�تخدام مع
رشك�ة تابع�ة .أم�ا املوظف�ون
املنقول�ون يف داخل الرشكة الذين
تظ�ل عقوده�م موج�ودة ل�دى
الرشكة األم ،فإن وضعهم يناظر
تقديم الخدمات التعاقدية يف داخل
الرشكة ،يف هذا الدليل (أي تجارة
يف الخدمات يف داخل الرشكة).

املوحد للمهن ( ،)2008مبا حيدد
•حسب املهارة واملهنة لألشخاص حسب التصنيف الدويل ّ
أنواع املهن واملهارات لألشخاص املعنيني .12
•حسب مدة اإلقامة :وإن كانت هذه من األولويات املتأخرة .وبالرغم من الصعوبات املتوقعة،
فإن هذا الدليل يقترح أن يقوم جامعو اإلحصاءات بتفصيل اإلحصاءات حسب اإلقامة الدائمة
وغري الدائمة وفقًا للتعريف الوطين لإلقامة ،بغض النظر عما إذا كانت اإلقامة أطول من فترة
السنة املوصى هبا عادة يف النُظم اإلحصائية  .13ومن األهداف على املدى البعيد ،تفصيل مدة
اإلقامة حسب ما إذا كانت أقل من ثالثة أشهر ،وما بني ثالثة أشهر وأقل من سنة ،وما بني
سنة وثالث سنوات ،وما بني ثالث ومخس سنوات ،واإلقامة ملدة تزيد على مخس سنوات.
وقد يرغب جامعو البيانات أيضًا يف تكييف التصنيف حس���ب احتياجاهتم الوطنية ونظمهم
اإلحصائية (مث ً
ال من خالل مزيد من التفصيل لفترات اإلقامة).

جيم -

قيمة توريد الخدمات حسب نمط التوريد

 27-5ينظ����ر هذا الدليل إىل تقيـيم توريد اخلدمات حس����ب منط التوريد يف الس����ياق اإلحصائي.
وخيرج عن نطاق هذا الدليل إجراء معاجلة إحصائية ش����املة حس����ب منط التوريد مبا يعكس بش����كل كامل
التعريف القانوين يف االتفاق العام بش����أن التجارة يف اخلدمات وس����ائر مواد االتفاق .وبالنسبة للنمط  4فإن
موردي اخلدمات التعاقدية ،سواء كانت هذه اخلدمات مقدمة
أمهية قيمة توريد اخلدمات تقتصر على حالة ّ
من موظف لدى مقدم اخلدمة أو كان مقدم اخلدمة عام ًال حلسابه اخلاص ويقدم اخلدمة بنفسه .فهذه املعلومة
ليس����ت الزمة يف حالة التنقالت يف داخل الش����ركة  14ويف حالة املوظفني األجانب املعينني مباش����رة من قبل
الش����ركة التابعة األجنبية ،وليست الزمة بالنس����بة لبائعي اخلدمات أو األشخاص املسؤولني عن إقامة تواجد
جت����اري .وبالنس����بة لبائعي اخلدمات فإن تق����دمي اخلدمة من قبل مقدم اخلدمة (أي الش����خص االعتباري) إىل
املس����تهلك إمنا حيدث عن طريق النمط ّ 3
(وميكن التعهد املقدم يف إطار النمط  4من تواجد الش����خص لكي
يؤدي مزود اخلدمة تقدمي اخلدمة عن طريق النمط  ،)3وبالنس����بة لألش����خاص املس����ؤولني عن إقامة الوجود
التجاري ال توجد معاملة خاصة باخلدمة (إذ أن املعامالت تتم يف مرحلة الحقة).
 28-5وغالبًا ما يكون من الضروري تعاون عدة مؤسس���ات  -منها على س���بيل املثال املصرف
املركزي واملكتب اإلحصائي الوطين والسلطات املسؤولة عن الضرائب وضرائب القيمة املضافة واجلمارك
والتأمني االجتماعي ،إخل  -من أجل تقدير قيمة املعامالت حسب منط التوريد .وانطالقًا من أحكام االتفاق
العام بش���أن التجارة يف اخلدمات يقترح هذا الدليل ،كتقريب ّأويل ،هنجًا مبس���طًا ميكن اس���تعماله يف إطار
إحصائي ويتفق مع املعايـري اإلحصائية الدولية.
املبس���ط املقترح ،ميضي هذا
 29-5وبع���د عرض االفتراضات األساس���ية ال�ت�ي يقوم عليها النهج ّ
الفصل يف عرض عدد من التوصيات فيما يتعلق بتوزيع معامالت خدمات ميزان املدفوعات حسب األمناط
األربعة للتوريد .ويبني العرض أيضًا كيفية استعمال متغيّر املبيعات واملنتجات يف إحصاءات فروع الشركات
األجنبية ،يف قياس توريد اخلدمات من خالل الوجود التجاري .ويف النهاية يوضح هذا الفصل كيفية معاملة
املعامالت املتصلة باألفراد العاملني حلس���اهبم اخلاص الذين يصبحون مقيمني يف االقتصاد املضيف .ويعرض
املبسط لبيانات اخلدمات يف إحصاءات فروع الشركات األجنبية
اجلدول اخلامس  2 -بشكل موجز التوزيع ّ
وبيانات ميزان املدفوعات ،كي يستعمل كتوجيه ّأويل يف عرض التقديرات حسب منط التوريد (انظر الفقرة
.)78-5
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 - 1املعاملة اإلحصائية لطرق تقدير قيمة توريد الخدمات:
نهج مبسط
 30-5من أجل توزيع معامالت اخلدمات حسب أمناط التوريد بشكل منهجي ،يقترح هذا الدليل
معايـري مستقاة من تعاريف االتفاق العام بشأن التجارة يف اخلدمات .ويعترف هذا الدليل بأن هذا التوزيع
ليس إالّ خطوة أوىل يف عملية التقدير وأن األمر حيتاج إىل مزيد من البحث واملعلومات التجريبية من أجل
املبسطة اليت ميكن استعماهلا كنقطة انطالق على أساس
التأكد من صحة التقديرات وحتسينها .وتقوم املعايـري ّ
االعتبارات التالية:
•بقدر ما متثل فروع الشركات األجنبية تقريبًا جيدًا لكيانات الوجود التجاري ،توفر إحصاءات
فروع الشركات األجنبية أكثر املعلومات عن اخلدمات املقدمة من خالل النمط .3
•تش���مل معامالت اخلدمات بني املقيمني وغري املقيمني ،على النحو الوارد يف حسابات ميزان
املدفوعات ،بشكل عام ،األمناط  1و 2و.15 4
 31-5لذلك ،من املمكن استقاء كثري من املعلومات عن معامالت اخلدمات حسب أمناط التوريد
من إحصاءات اخلدمات يف ميزان املدفوعات ومن إحصاءات فروع الشركات األجنبية.
واملورد)
املبسط على أساس املوقع اإلقليمي لطريف املعاملة (املستهلك ّ
 32-5ويقوم املعيار اإلحصائي ّ
املورد (فرد أو شركة أعمال ،أي “شخص طبيعي” أو “شخص
يف وقت تقدمي اخلدمة ،وعلى أساس نوع ّ
اعتباري” ،يف االتفاق العام بشأن التجارة يف اخلدمات) .مع ذلك ينبغي التأكيد على أن املبادئ التوجيهية
الواردة يف هذا الدليل بش���أن جتميع اإلحصاءات حس���ب منط التوريد معروضة لألغراض اإلحصائية فقط
وال تنط���وي على أي حماولة لتفس�ي�ر االتفاق العام بش���أن التجارة يف اخلدمات .وي���رد عرض هلذه املعايـري
املبسطة يف الشكل اخلامس  ،1 -وتكملها القواعد اليت جتري مناقشتها يف الفقرات التالية.
اإلحصائية ّ

 - 2أنماط التوريد وفقا ً لالتفاق العام بشأن
التجارة يف الخدمات ووفقا ً إلحـصاءات
الخدمات يف دليل ميزان املدفوعات
 33-5من الناحية املثالية ينبغي أن تُنسب كل معاملة من معامالت خدمات ميزان املدفوعات إىل
منط من أمناط توريد اخلدمة .إالّ أن جامعي اإلحصاءات قد ال يتمكنون دائمًا من التعرف على هذا اإلسناد
املوسع
على املدى القصري .وكنقطة بداية يُقترح إسناد مكونات خدمات ميزان املدفوعات وفقًا للتصنيف ّ
خلدمات ميزان املدفوعات ،2010 ،وإذا كان ذلك غري ممكن أيضًا ،فيمكن البدء بالتركيز على مس���توى
املوسع .ومع أن هذا قد ال يفي باملرغوب فيه ،ميكن جلامعي اإلحصاءات نسبة
أدىن من التفصيل للتصنيف ّ
مكونات تلك اخلدمات على األقل على مس���توى املكونات االثىن عش���ر خلدمات ميزان املدفوعات (انظر
اجل���دول اخلام���س  .)2 -وإدراكًا لصعوبة إس���ناد معامالت ميزان املدفوع���ات إىل أمناط التوريد ،فإن هذا
الدليل يضع اإلس���ناد الكامل كهدف على املدى البعيد .وال ينبغي أن تقتصر املناقش���ة على البنود الرئيسية،
املوسع
ولكن ينبغي أن ترتبط مبزيد من التفريع لبنود خدمات ميزان املدفوعات (أي تفصيلها وفقًا للتصنيف ّ
خلدمات ميزان املدفوعات.)2010 ،

1 15مع ذلك توجد بعض القيود فيما
يتعلق بمضاه�اة كيانات الوجود
التج�اري وف�روع الشركات
األجنبية أو التناظر بني معامالت
التصنيف املوسّ ع  2010واألنماط
 1و 2و .4وترد مزيد من املناقشة
لهذه القيود يف ما ييل.
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الشكل الخامس 1 -
ّ
مبسطة
قيمة التوريد الدويل للخدمات حسب أنماط التوريد األربعة :قواعد إحصائية
التواجد اإلقليمي لطرف املعاملة

املجال اإلحصائي الرئييس

نمط التوريد

املستهلك (أو ممتلكاته) خارج إقليم النمط  :2االستهالك يف الخارج
اإلقامة

الخدمات وفقا ً لإلصدار السادس من
دليل ميزان املدفوعات

املستهلك يف إقليم اإلقامة
الخدمات وفقا ً لإلصدار السادس من
دليل ميزان املدفوعات

النمط  :1توريد عرب الحدود

املورّد ليس له حضور يف إقليم
املستهلك
املورّد له تواجد يف إقليم املستهلك
(أ) تواجد تجاري

النمط  :3تواجد تجاري

(ب) تواجد أشخاص طبيعيني

النمط  :4تواجد أشخاص
طبيعيني

اﻤﻟﺴﺘﻬﻠﻚ أو ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻪ ﰲ
إﻗﻠﻴﻢ اﻹﻗﺎﻣﺔ

ﻻ

إحصاءات فروع الرشكات األجنبية
الخدمات وفقا ً لإلصدار السادس من
دليل ميزان املدفوعات

اﻟﻨﻤﻂ ٢
اﻹﺻﺪار اﻟﺴﺎدس ﻣﻦ
دﻟﻴﻞ ﻣﻴﺰان اﻤﻟﺪﻓﻮﻋﺎت

ﻧﻌﻢ

اﻤﻟﻮ ّرد ﻟﻪ ﺗﻮاﺟﺪ ﺗﺠﺎري ﰲ
إﻗﻠﻴﻢ اﻤﻟﺴﺘﻬﻠﻚ

ﻧﻌﻢ

اﻟﺘﻮرﻳﺪ ﻣﻦ
ﺧﻼل

ﺗﻮاﺟﺪ ﺗﺠﺎري

اﻟﻨﻤﻂ ٣
)إﺣﺼﺎءات ﻓﺮوع
اﻟﴩﻛﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ(

ﺗﻮاﺟﺪ
أﺷﺨﺎص
ﻃﺒﻴﻌﻴﻦﻴ

ﻻ

اﻟﻨﻤﻂ ١
)اﻹﺻﺪار اﻟﺴﺎدس ﻣﻦ
دﻟﻴﻞ ﻣﻴﺰان اﻤﻟﺪﻓﻮﻋﺎت(

اﻟﻨﻤﻂ ٤
)اﻹﺻﺪار اﻟﺴﺎدس ﻣﻦ
دﻟﻴﻞ ﻣﻴﺰان اﻤﻟﺪﻓﻮﻋﺎت(

 34-5وكم���ا هو احلال يف كثري من احل���االت فإن املعاملة اخلاصة خبدمة واحدة قد تنطوي على
أكثر من منط من أمناط التوريد ،ويقر هذا الدليل بصعوبة إس���ناد كل معاملة من معامالت خدمات ميزان
املدفوعات إىل منط التوريد وفقًا لالتفاق العام بش���أن التجارة يف اخلدمات .وكخطوة أوىل ،ولتيس�ي�ر مجع
املبس���طة .وهي بإجياز :إس���ناد كل نوع من أنواع اخلدمات إىل
البيانات ،يوصى مبجموعة من االفتراضات ّ
منط مهيمن واحد ،وإذا مل يوجد هذا النمط املهيمن ،إىل أهم منط من أمناط التوريد.
 35-5وال تعترب اخلدمات املقدمة دوليًا من وكاالت حكومية ووحدات حكومية يقع مقرها يف
اجليوب الدبلوماس���ية املنعزلة أو ما ش���اهبها يف االقتصاد املضيف من اهتمامات هذا الدليل (وهي تدخل يف
نطاق السلع واخلدمات احلكومية غري املصنفة يف موضع آخر).

مكونات خدمات ميزان املدفوعات التي تتصل بشكل عام بالنمط 1
 36-5ينطبق النمط  1إذا كانت اخلدمة مقدمة من مزود خدمة يف اخلارج إىل عميل يف اإلقليم
الذي به حمل إقامة املس���تهلك .وهذه هي احلالة يف معظم معامالت ميزان املدفوعات املس���جلة حتت النقل

إحصاءات التوريد الدويل للخدمات حسب منط التوريد

137

(فيما عدا اخلدمات الداعمة واملساعدة املقدمة إىل الناقلني املحليـني يف املوانئ األجنبية أو الناقلني غري املقيمني
يف املوان���ئ املحلية) ،وخدمات التأمني واملعاش���ات التقاعدية ،واخلدمات املالي���ة ،واالتصاالت ،وخدمات
املعلومات .ويف سياق خدمات األعمال األخرى يعترب تشغيل خدمات التأجري واخلدمات املتصلة بالتجارة
مقدمة بشكل غالب من خالل النمط .1
 37-5وفيم���ا يتعلق بتقيـي���م خدمات النقل وخدم���ات التأمني واملعاش���ات التقاعدية ،من املهم
مالحظة أنه وفقًا ملبادئ ميزان املدفوعات فإن املبالغ املتعلقة بنقل البضائع تتصل باملعامالت اليت يتم تعديلها
على أس���اس السعر تســـليم ظهر الس���فينة (فوب) (انظر الفقرات  98-3إىل  .)103-3إالّ أنه من وجهة
نظر االتفاق العام بشأن التجارة يف اخلدمات ،فإن املعامالت املناظرة قبل إدخال أي تعديل عليها هي األهم.
وميكن االطالع على مزيد من املعلومات بشأن هذه اجلوانب يف الفقرات  107-3إىل .110-3
 38-5وقد تتم بعض املعامالت املشمولة ببنود ميزان املدفوعات املدرجة أعاله عن طريق أمناط
توريد أخرى ،منها على سبيل املثال:
•املعامالت اليت تتم من خالل الوجود التجاري ألشخاص طبيعيني (النمط  ،)4وهذه يفترض
أهنا معامالت هامشية يف تلك املكونات
•معامالت تنطوي على عناصر من كال النمطني  1و ،4مثل املعامالت اليت تنطوي على س���فر
وكيل تأمني من أجل مناقشة شروط عقد (ذلك أن األرجح أن تتم اخلدمة التأمينية يف البلد الذي
به مقر شركة التأمني) .ويف تلك احلاالت يبدو من املعقول إسناد الصفقة بكاملها إىل النمط 1
•معامالت تنطوي على النمط ( 2كأن يس���افر مس���تهلك اخلدم���ات املالية إىل اخلارج حيث
مورد اخلدمة من أجل فتح حساب مصريف) .ويُفترض يف هذه املعامالت أهنا هامشية
مكاتب ّ
يف تل���ك العناص���ر .وفيما يتعلق بتحديد منط توريد اخلدمة (النمط  1أو النمط  )2للخدمات
املالية والتأمينية ،اليت تناقشها الفقرة  ،23-5يوصي هذا الدليل بنسبة هذه املعامالت بالكامل
إىل النمط  ،1ما مل يكن هذا من املواضيع اهلامة بالنسبة القتصاد التجميع.
املبسط ،يتم تنسيب عناصر ميزان املدفوعات اليت تتناوهلا الفقرتان 36-5
 39-5وتطبيقًا للنهج ّ
و 37-5إىل النمط .1
 40-5ويعت�ب�ر م���ن املكونات املفيدة بش���كل خاص يف إحصاءات اخلدمات املش���مولة يف ميزان
املدفوعات تقيـيم اخلدمات املقدمة من الوكالء العاملني بالعمولة ،وجتّار اجلملة والتجزئة (خدمات التوزيع).
الئهم عن طريق عرض
 41-5ويُعام���ل جتار اجلملة والتجزئة باعتبارهم يقدمون خدمات إىل عم ً
منتجات يف مواقع مناسبة للعمالء إلغرائهم بالشراء .ويُقاس ناجتهم بالقيمة الكلية هلوامش التجارة املتحققة
من املنتجات اليت يش���تروهنا بغرض إعادة البيع .ومع ذلك فإن اخلدمات اليت يقدموهنا ال تقاس يف حس���اب
خدمات ميزان املدفوعات ،ألن قيمة خدمات جتارة اجلملة والتجزئة الدولية (مبا يف ذلك االجتار غري املباشر
بالسلع ،اليت تشمل احلاالت اليت ال تدخل فيها املنتجات املشتراة واملباعة بعد ذلك يف اقتصاد التاجر) تدخل
بشكل ال ميكن متيـيزه يف قيمة املنتجات املُتاجر هبا .ولكن تقدير هذه املعلومات وتقدميها على أساس تكميلي،
مع استبعاد مكاسب وخسائر االحتفاظ بالبضاعة ،من شأنه أن ّ
ميكن من إجراء حتليل أمشل للتوريد الدويل
للخدم���ات  .16ويع���رض اإلطار اخلامس  4-جتربة الواليات املتح���دة األمريكية يف وضع تقديرات جتريبية
للتجارة يف خدمات التوزيع لالجتار غري املباش���ر بالس���لع .وتعترب قيمة هذه اخلدمات (أي اجلزء الذي يقدم
منها عرب احلدود) داخلة يف سياق النمط .1

1 16يمكن تقريب الخدم�ات املقدمة
إىل املس�تهلكني يف حال�ة االتجار
غري املبارش بالس�لع يف سياق بند
دليل ميزان املدفوعات (اإلصدار
الس�ادس) “ص�ايف ص�ادرات
االتج�ار غير املبارش بالس�لع”
باس�تثناء مكاس�ب وخس�ائر
االحتفاظ بالسلع.
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اإلطار الخامس 4 -
ّ
تقديرات تجريبية أعدها مكتب الواليات املتحدة للتحليل اإلحصائي لتوزيع الخدمات
املرتبطة بالتجارة عرب الحدود
يجري إدخال هذه التوزيعات للخدمات يف قيمة التجارة يف البضائع وفق املعاملة املوىص بها يف اإلصدار السادس
لدليل ميزان املدفوعات ،وهي تعكس واقع أن البيانات عن التجارة عرب الحدود يتم جمعها حسب املنتجات.
ويف هذه الحالة فإن املنتج هو سلعة صادرة أو واردة ،وتشمل قيمتها خدمات التوزيع املستخدمة يف اإلعداد
لتصديرها أو استريادها .ونتيجة لذلك فإن اإلحصاءات الخاصة بالتجارة يف الخدمات عرب الحدود ال تشمل
تقديرات لخدمات التوزيع املقدمة من املصدرين ألن تلك الخدمات داخلة يف قيمة التجارة يف السلع.
ومع ذلك فإن الخدمات التي يقدمها بائعو الجملة وبائعو التجزئة يمكن أن تكون مهمة كما يتضح من تقديرات
مكتب الواليات املتحدة للتحليل االقتصادي .وقد أنشأ ذلك املكتب تلك التقديرات لخدمات التوزيع املتصلة
بالتجارة يف البضائع باستخدام صادرات السلع التي يقوم بها بائعو الجملة وبائعو التجزئة ومتوسط النسبة
املئوية لخدمات التوزيع لكل دوالر من مبيعات السلع .أما بالنسبة للواردات فيفرتض أن حصة واردات الواليات
املتحدة التي تعزى إىل تجار الجملة األجانب هي نفس حصة صادرات الواليات املتحدة التي تعزى إىل تجار
الجملة يف الواليات املتحدة .ويتبني من النتائج التجريبية لعام  2002أن أخذ هذه األرقام يف االعتبار ألغراض
االتفاق العام بشأن التجارة يف الخدمات يزيد من صادرات وواردات الواليات املتحدة من الخدمات (التجارة
بني املقيمني وغري املقيمني) بأكثر من  10يف املائدة للصادرات و 20يف املائة للواردات.

املوسع خلدمات ميزان املدفوعات يستجيب
 42-5ويقترح هذا الدليل وضع جتميع يف التصنيف ّ
هلذه احلاجة إىل املعلومات ،يش���مل جتميعًا تكميليًا بعنوان جمموع املعامالت املتصلة بالتجارة ،يضم مجيع
املعامالت املتعلقة بتوريد خدمات التوزيع ،سواء كانت ملبيعات السلع أو اخلدمات.

 43-5ويوجد شيء من الغموض فيما يتعلق بتغطية مصاريف استعمال امللكية الفكرية غري املصنفة
معرف بش����كل واضح يف القائمة  ،W/120وتعترب معامالت حقوق ترخيص
يف موضع آخر .وحق االمتياز ّ
التوزيع و/أو اإلنتاج للمنتجات الس����معية  -البصرية والربامج احلاس����وبية ،بش����كل ع����ام ،مدفوعات تتصل
بالتج����ارة يف اخلدمات يف تلك القطاعات .ونفس القول ينطبق على معامالت أخرى معيّنة ضمن مصاريف
استعمال امللكية الفكرية غري املصنفة يف موضع آخر؛ ومنها على سبيل املثال ،الرسوم املتقاضاة عن استعمال
حقوق النش����ر فيما يتعلق باملنتجات الس����معية  -البصرية .ولكن هناك معامالت أخرى  -منها على س����بيل
املثال املدفوعات مقابل استعمال العالمات التجارية للمنتجات الصيدالنية  -قد يكون من الصعب تنسيبها
إىل التجارة يف اخلدمات .ومبا أن من الصعب يف بعض األحيان التميـيز يف عملية جتميع البيانات ،يوصى يف
حالة عدم إمكانية التفصيل ،باعتبار مجيع املصاريف املتعلقة باس����تعمال امللكية الفكرية مدفوعات عن تقدمي
خدمات من خالل النمط  .1أما إذا أمكن التفصيل فيوصى بالقيام مبزيد من العمل من أجل حتديد تراخيص
استعمال نواتج البحث والتطوير اليت ميكن إسنادها إىل التجارة يف اخلدمات.

عنارص خدمات ميزان املدفوعات والنمط 2
جزءا من
 44-5تعترب معظم معامالت اخلدمات املس���جلة يف ميزان املدفوعات حتت بند الس���فر ً
االس���تهالك يف اخلارج ،أو من النمط  2يف االتفاق العام بش���أن التجارة يف اخلدمات .ومع ذلك فإن عنصر
الس���فر يف تصنيف ميزان املدفوعات يتضمن أيضًا ش���راء الس���لع لالس���تهالك اخلاص أو لإلهداء ،من قبل
غ�ي�ر املقيم�ي�ن ،أثناء زياراهتم خارج اقتصاداهتم .وهذه الس���لع هي خارج نطاق تغطية النمط  2يف االتفاق

إحصاءات التوريد الدويل للخدمات حسب منط التوريد

العام بش���أن التجارة يف اخلدمات .ومع ذلك فإن اإلنفاق على الس���لع يف سياق السفر ينبغي تعريفه بشكل
منفصل عن اإلنفاق على اخلدمات أثناء الس���فر ،وال يدخل حتت النمط  2س���وى جزء اخلدمات يف نفقات
ال عن ذلك قد
الس���فر .أما اجلزء اخلاص بالس���لع فال جيب أن يُنس���ب إىل أي منط من أمناط التوريد .وفض ً
حيتاج األمر إىل مزيد من تفصيل نصيب اخلدمات يف بند السفر من أجل احلصول على قياس أفضل للنمط
 2حسب نوع اخلدمة.
املوس����ع خلدمات مي����زان املدفوع����ات ،2010 ،ال يصنف مجيع أنواع
 45-5وم����ع أن التصنيف ّ
اخلدمات املقدمة إىل غري املقيمني أثناء الس����فر للخارج ،فإنه يوفر تفصي ًال بدي ًال للخدمات اليت يس����تهلكها
غري املقيمني هؤالء .وتشمل هذه اخلدمات خدمات النقل املحلي ،وخدمات اإلقامة ،وخدمات تقدمي الطعام،
املوس����ع خلدمات
وخدم����ات أخرى .ونظرًا لالهتمام اخل����اص باخلدمات الصحية والتعليمية يوفر التصنيف ّ
ميزان املدفوعات ،2010 ،أيضًا متيـيزًا يف سياق عنصر اخلدمات األخرى بني اخلدمات التعليمية واخلدمات
الصحية .وكما جاء يف الفقرة  126-3فإن من املفيد مجع بيانات منفصلة عن اإلنفاق على اخلدمات الصحية
واإلنف����اق على اخلدمات التعليمية لفائدته يف حتلي����ل توريد تلك اخلدمات عن طريق النمط  .2وأخريًا ،فإن
البلدان اليت ترغب يف جتميع بيانات اإلنفاق على خدمات الس����فر حس����ب تفصيالت أكثر ميكنها أن تقوم
بذلك على أساس قائمة املنتجات ذات اخلصائص السياحية الواردة يف التوصيات الدولية إلحصاءات السياحة
(انظر املرفق اخلامس).
 46-5وينبغي إسناد اخلدمات الداعمة واملساعدة املقدمة إىل الناقلني املقيمني يف موانئ غري املقيمني،
أو للناقلني غري املقيمني يف موانئ املقيمني (عنصر فرعي يف بند النقل) إىل النمط  2إذا أمكن حتديدها بش����كل
منفص����ل .وأخريًا ،فإن خدمات الصيانة واإلصالح غري املصنفة يف موضع آخر وخدمات الصناعات التحويلية
املتعلقة مبدخالت مادية ميلكها آخرون (أي عنصر اخلدمات يف رسوم خدمة اإلصالح أو التجهيز) مشمولة أيضًا
يف النمط  ،2ألن ممتلكات املستهلك تنتقل لتجري عليها اخلدمة .أما إذا كانت خدمات الصيانة أو اإلصالح
أو التصنيع يقوم هبا أشخاص يسافرون إىل اخلارج ،فإن ذلك يندرج حتت النمط .4

عنارص خدمات ميزان املدفوعات التي ال يوجد فيها نمط غالب
 47-5وهن���اك أنواع أخرى من معامالت اخلدمات قد تكون الصورة بالنس���بة هلا أكثر تعقيدًا،
ألن املعاملة الواحدة قد تنطوي على عدة عناصر مهمة من أمناط خمتلفة .والواقع أن النمط  4قد ينطبق حني
مورد اخلدمة (أو موظف لديه) إىل اخلارج لتقدمي اخلدمة يف موقع العميل .ولنأخذ مثاالً بسيطًا :حني
يسافر ّ
يقوم استش���اري يف تكنولوجيا املعلومات يف بلد جتميع اإلحصاءات بتقدمي خدمات للحاس���وب إىل عميل
غري مقيم فإنه يقدم اخلدمة إما يف املوقع (النمط  ،4تطوير الربجميات يف املوقع) أو من مكتبه ،عن طريق إرسال
تقارير (النمط  ،1إرسال أجزاء من الربجميات إىل العاملني عن طريق الربيد اإللكتروين) ،أو من خالل مزيج
من الترتيبني (إرس���ال برجميات عن طريق الربيد اإللكتروين والس���فر إىل مكتب العميل للتنفيذ والتحسني).
ال (النمط  )3و/أو
وبالنسبة ألعمال التشيـيد ،فإن الشركات قد ترغب يف إقامة تواجد جتاري لشهرين مث ً
تعيـني عاملني لديها يف البلد املضيف وفق النمط .4
 48-5أم���ا احلالة اخلاصة للنمط  4املذكورة أعاله ،فتحتاج إىل معلومات عن مقدمي اخلدمات
التعاقدي���ة املوجودي���ن يف االقتصاد املضيف من أجل تقدمي اخلدمة .وتتوقف طريقة قيد قيمة جتارة اخلدمات
يف ميزان املدفوعات على فئة األشخاص ،كما يتضح من األمثلة التالية:
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1 17كما يالح�ظ يف الفقرة  27-4يف
الفصل  4يف اإلصدار السادس من
دليل مي�زان املدفوعات “يتطلب
تحديد الفروع باعتبارها وحدات
مؤسس�ية دالئل على أنها تقوم
بعملي�ات كبيرة يمك�ن بيانه�ا
بشكل منفصل عن باقي الكيان،
تفاديا ً لخلق وحدات اصطناعية
كثيرة” (انظ�ر أيض�ا ً الفق�رة
 22-3يف هذا الدليل).
1 18ملزي�د م�ن املعلومات ع�ن إقامة
األرس املعيش�ية ،انظ�ر الفقرات
 7-3إىل .16-3

1 19يف س�ياق خدم�ات األعم�ال
األخ�رى ،يعتبر أن خدم�ات
التأجير التش�غييل والخدم�ات
املتصلة بالتجارة تقدم يف األغلب
عن طريق النمط .1
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•مقدمو خدمات تعاقدية كموظفني لدى مقدم اخلدمة املقيم يف اخلارج :هنا يقوم مقدم اخلدمة
بإرسال موظف إىل بلد آخر من أجل تقدمي خدمة .وتظل املعاملة اخلاصة بعقد اخلدمة معاملة
بني مقيم وغري مقيم وتُسجل باعتبارها من الصادرات أو الواردات حتت نوع اخلدمة املقدمة،
بغض النظر عما إذا كان ذلك الشخص يقيم يف اخلارج ملدة سنة أو أكثر أو أقل من سنة .ويف
معظم احلاالت فإن وجود مزودي اخلدمة التعاقدية كموظفني ال ينطوي على عمليات كبرية
ميكن حتديدها بشكل منفصل مبعزل عن العمليات اإلمجالية ملقدم اخلدمة .ووجود جمموعة من
األش���خاص يف حد ذاته ال يعترب أنه يش���كل فرعًا أو مكتبًا لتمثيل مقدمي اخلدمة (وإذا كان
هذا هو الوضع ،فإن تقدمي اخلدمة يندرج حتت النمط  :3الوجود التجاري) .17
•مقدمو اخلدمة العاملون حلساهبم اخلاص :شخص يعمل حلسابه اخلاص يسافر إىل اخلارج من
أجل تقدمي خدمة .وإذا ظل هذا الشخص ملدة أقل من سنة يف اخلارج فيمكن تسجيل املعاملة
باعتبارها تصديرًا/استريادًا للخدمات .وبقدر اإلمكان ،وإذا كانت املبالغ كبرية ،ينبغي توفري
املعلومات عن الشخص الذي يعمل حلسابه اخلاص وفق النمط  4بشكل منفصل .أما إذا كان
الشخص يقيم أو ينوي اإلقامة ملدة سنة أو أكثر ،فإنه يُصنف من حيث املبدأ كمقيم يف البلد
املضيف وال تس���جل املعاملة اخلاصة بعقد اخلدمة كمعاملة خدمة  .18وترد مزيد من املناقشة
هلذه املسألة يف الفقرتني  68-5و.69-5

النمطان  1و4
 49-5يوجد النمطان  1و 4جمتمعني عادة يف خدمات احلاس����وب ،وخدمات األعمال األخرى
(خدم����ات البحث والتطوير ،واخلدمات االستش����ارية املهني����ة واإلدارية ،واخلدمات املعمارية ،واهلندس����ية،
والعلمي����ة ،وس����ائر اخلدم����ات التقنية وخدمات األعمال األخ����رى غري املصنفة يف موض����ع آخر) واخلدمات
الشخصية والثقافية والترفيهية .وحيتاج األمر ،بالنسبة للمعامالت اليت تقع يف إطار تلك املكونات ،إىل مزيد
التعرف بشكل منفصل على معامالت النمط  1والنمط
من التحليل واملعلومات التجريبية من أجل حتليل كيفية ّ
مورد اخلدمة يف وقت توصيل اخلدمة يف
 4أو تقديره����ا .وبوج����ه خاص فإن من األمهي����ة احلامسة معرفة موقع ّ
املعامالت الكبرية من أجل إجراء تقدير س����ليم حلصة كل من النمطني يف معامالت ميزان املدفوعات هذه.
ويرد يف الفقرات  56-5إىل  62-5اقتراح بشأن تقدير معامالت هذين النمطني بشكل منفصل يف سياق
املدفوعات (على األقل بالنس����بة للمعامالت الكبرية) .وإذا كان أحد النمطني ال يوفر س����وى نسبة ضئيلة من
جمموع التوريدات لعناصر معيّنة من عناصر ميزان املدفوعات ،فينبغي إسناد مجيع التوريدات إىل النمط الغالب.
 50-5وإذا كان جي���ري مجع إحصاءات تفصيلية خلدمات ميزان املدفوعات (أي وفقًا للتصنيف
املوس���ع )2010 ،فقد يـيس���ر ذلك إس���ناد بعض املعامالت يف احلاالت اليت يعترب فيها النمط  1هو النمط
ّ
الغالب ،مث جيري التركيز بعد ذلك على باقي املعامالت  .19ويعرض اجلدول اخلامس  2 -فئات اخلدمات
اليت يُعتقد أهنا تقدم من خالل النمط الغالب واخلدمات اليت حيتاج تسجيلها إىل مزيد من التحسني.

النمطان  2و4
 51-5يف سياق خدمات األعمال األخرى ،ميكن أن تنطوي املعامالت الدولية اخلاصة خبدمات
معاجل���ة النفايات وإزالة التل���وث واخلدمات الزراعية والتعدينية ،على عناص���ر هامة تتم عن طريق النمطني
 2و .4وفيم���ا يتعل���ق مبعاجلة النفايات وإزالة التلوث ،جند أن من العناصر املهمة خدمات مقدمة عن طريق
املشعة وغريها من النفايات من أجل املعاجلة) والنمط ( 4إزالة التلوث اليت يقوم هبا
النمط ( 2شحن املواد ّ
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العمال ،إخل) .ويعترب أن اخلدمات العارضة يف جمال الزراعة واحلراجة وصيد األمساك والتعدين واس���تخراج
النفط والغاز تنطوي على عناصر مهمة من عناصر النمط  .4وميكن أن تنطوي خدمات الصيانة واإلصالح
والتصنيع على عناصر من عناصر النمط .4

النمطان  3و4
 52-5يتص���ل الوجود التج���اري (النمط  )3يف أغلب األحيان باملبيع���ات املحلية من قبل فروع
الش���ركات األجنبي���ة (أي أهنا معامالت بني مقيم�ي�ن) ،على النحو الذي يرد وصف���ه يف إحصاءات فروع
الشركات األجنبية ،وهو ما تناقشه بالتفصيل الفقرات  63-5إىل .67-5

 53-5ومع ذلك توجد حاالت ،يعرضها اإلصدار السادس من دليل ميزان املدفوعات وهذا الدليل
 ،2010ال يعترب فيها الوجود التجاري مقيمًا يف االقتصاد املضيف .فالكيانات األجنبية اليت تنشأ ملدة أقل
من سنة ،أو العمليات اليت تنشأ يف االقتصاد املحلي من أجل تقدمي خدمات ،وليست من مكتب حملي (أي
أن الكيان ال يعترب فرعًا) ،تعترب غري مقيمة يف البلد املضيف .ويصدق هذا بوجه خاص على قطاع التشيـيد.
ولذلك تُسجل معامالت اخلدمات هذه يف ميزان املدفوعات .ويف االتفاق العام بشأن التجارة يف اخلدمات،
تعترب توريدات الكيانات األجنبية املنشأة يف االقتصاد املحلي تواجدًا جتاريًا ،وهو يتجاهل قاعدة اإلقامة ملدة
سنة .ولذلك ،وحسب االتفاق العام بشأن التجارة يف اخلدمات ،ميكن تسجيل بعض هذه املعامالت املتعلقة
بالتشيـيد يف سياق النمط ( 3وقد يشمل ذلك ،أو ال يشمل ،تواجدًا مؤقتًا لعاملني أجانب).
 54-5أما عنصر ميزان املدفوعات اخلاص بالتشيـيد فيشمل معامالت تتعلق بالنمط ( 4أي حالة
عمال تش���يـيد يف املوقع الذي جت���ري فيه العمليات من اإلقليم املحلي) .ويتوقف مدى
تنط���وي على تواجد ّ
ضآلة معامالت النمط  4هذه أو ضخامتها باملقارنة مبعامالت النمط  3يف التش���يـيد على وضع البلد الذي
يقوم بالتجميع ونوع الترتيبات ملختلف املشاريع( .فعلى سبيل املثال ،هل حيتاج املشروع إىل إقامة مكتب
يف املوقع أم يعترب أن العمليات تتم من اإلقليم املحلي؟) .وألغراض التبس���يط يوصى بأن يقتصر اعتبار هذه
املسائل خاضعة للنمط /3للنمط  4على قطاع التشيـيد ،ما مل يتطلب الوضع اخلاص بالبلد النظر يف تطبيق
هذه املعاملة على بنود أخرى من بنود اخلدمات يف ميزان املدفوعات.

األنماط  1و 2و4
 55-5تدرج اخلدمات اليت تشتريها يف االقتصادات املضيفة وحدات حكومية مقارها يف جيوب
دبلوماس���ية أو ما ش���اكلها يف الس���لع واخلدمات احلكومية غري املصنفة يف موضع آخر .وهذه املعامالت يف
اخلدمات مشمولة يف االتفاق العام بشأن التجارة يف اخلدمات (النمط  1أو النمط  )4حني تقدم على أساس
جتاري أو تنافس���ي  .20وما مل تكن هذه اخلدمات ذات حجم كبري لالقتصاد الذي يقوم بتجميع البيانات،
ف���إن ه���ذا الدليل ال يوصي بإدراجها (بغض النظر عن املورّد) بش���كل منفصل عن مش���تريات الس���لع .21
ال عن ذلك فإن اخلدمات اليت يشتريها الدبلوماسيون واملوظفون القنصليون والعاملون العسكريون يف
وفض ً
اجليوب احلكومية وأفراد أسرهم (اليت تعترب ضمن النمط  2يف االتفاق العام بشأن التجارة يف اخلدمات إذا
كانت مقدمة على أساس جتاري) تدرج أيضًا حتت السلع واخلدمات احلكومية غري املصنفة يف موضع آخر.
ومرة أخرى ،ما مل تكن تلك املشتريات ذات أمهية كبرية القتصاد التجميع ،فإن هذا الدليل ال يوصي ببياهنا
بشكل منفصل ألن حصتها صغرية نسبيًا يف العادة.

2 20تقدم ه�ذه الخدم�ات يف جيوب
حكومية خ�ارج الحدود ولكنها
مقيم�ة يف إقليمه�ا ،ولي�س يف
إقلي�م االقتص�اد املضي�ف الذي
يوج�د موقعها في�ه .ولذلك فإن
الخدم�ات التجارية املس�تهلكة
تقدم عرب الح�دود أو عن طريق
تواجد أشخاص.
2 21لالطالع عىل مزيد من املناقش�ة
له�ذه املواضيع انظ�ر الفقرات
 269-3إىل .273-3
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دليل إحصاءات اخلدمات الدولية يف التجارة2010 ،

وضع ممارسات لتصنيف معلومات أنماط التوريد بشكل منفصل
ضمن معامالت خدمات ميزان املدفوعات
أي بند خدمة يف ميزان املدفوعات ،كما جاء يف الفقرة  ،47-5على معامالت
 56-5يش���تمل ّ
تتصل بعدة أمناط توريد .ولغرض تيسري حتليل وجتميع معامالت اخلدمات بني املقيمني وغري املقيمني حسب
منط التوريد ،يوصى ،يف حالة عدم التمكن من تقدمي تقديرات لألقسام الفرعية لقيمة املعامالت حسب منط
التوريد ،بإدراج املعاملة وفق أهم منط توريد من حيث الوقت واملوارد املتصلة به.
 57-5وإلدراج املعامالت حس���ب منط التوريد ،حيتاج األمر إىل وضع مبادئ توجيهية للتجميع
على أس���اس قواعد التشريع الوطين و/أو املمارس���ات املحاسبية املعتادة .ومن وجهة نظر عامة فإن إمكانية
حيس���ن من تقدي���رات التوريد الدويل
تقدي���ر تدفقات النمط  4يف حس���اب اخلدمات يف ميزان املدفوعات ّ
ال على مجع مزيد من املعلومات فيما يتعلق بالنمط  ،4حيتاج األمر إىل
للخدمات حسب منط التوريد .وعم ً
وضع قائمة واضحة من األسئلة ملساعدة املجيبني على االستبيانات و/أو جامعي البيانات على معرفة ما إذا
كانت مدفوعات عقد اخلدمة تشري إىل خدمة مقدمة من خالل األمناط  1أو  2أو  3أو  .4وينبغي وضع
القواعد اليت تطبق على جتميع تلك التقديرات حس���ب منط التوريد ،وقائمة البنود املطلوب وضع تقديرات
هلا حسب النمط  ،4وفق اهتمام كل بلد .وال ينبغي حصر هذه القائمة بالضرورة يف بنود اخلدمات املعرفة
يف هذا الفصل.
 58-5وبالنظر إىل التنوع الش���ديد يف بنود اخلدمة (أي اس���تخدام أمناط متعددة لتقدمي اخلدمة)،
فينبغي إدراج هذه اخلدمات وفقًا لالجتاه الغالب .وينبغي أن يركز جامعو البيانات على فئات اخلدمات ذات
ال :التشيـيد ،وخدمات احلاسوب ،واخلدمات اهلندسية ،والقانونية ،والزراعية)
األمهية يف سياق النشاط (مث ً
وليس بالضرورة على حماولة متيـيز النمط  4عن س���ائر األمناط بالنس���بة للخدمات اليت يُعتقد أن هذا النمط
ليس عنصرًا هامًا فيها.
 59-5وتوجد عدة خيارات تساعد يف حتديد ما إذا كانت املعاملة تُدرج يف النمط  4أم ال:

•حتديد ما إذا كان تقدمي اخلدمة ينطوي على تواجد مادي لفرد أو أفراد أجانب ،سواء كعاملني
حلساهبم اخلاص ،أو موظفني موفدين إىل اقتصاد التجميع من شركتهم غري املقيمة .فإذا كان
تقدمي اخلدمة ينطوي فع ً
ال على تواجد هؤالء األشخاص ،ينبغي حتديد كيفية توريد معظم قيمة
اخلدمة (من حيث الوقت و/أو املوارد ،على سبيل املثال) .أي أنه إذا كان معظم اخلدمة يقدم
مورد اخلدمة يف بلده ويقتصر حضور
عن طريق الفاكس أو الربيد اإللكتروين ،إخل بينما يظل ّ
األش���خاص املوفدين على اإلش���راف على املراحل النهائية ،فإن اخلدمة يف معظمها تدخل يف
النمط  ،1أما إذا كانت اخلربات تقدم عن طريق األشخاص املوفدين إىل العمالء مباشرة ،فإن
اخلدمة تقدم يف معظمها عن طريق النمط .4
•حتدي����د أمناط التوريد يف االس����تبيانات ،والطلب إىل املجيبني توزيع املعامالت بأنفس����هم .فإذا
كانت املعاملة تنطوي على عدة أمناط توريد ،ينبغي يف االستبيان اقتراح ختصيص املعاملة ألهم
األمناط من حيث الوقت واملوارد املتصلة هبا .ومع أن هذا اخليار أكثر تكلفة وأكثر عبئًا على
املستجيبني ،فيمكن استخدامه يف قطاعات خدمة معيّنة يكون للبلد اهتمام خاص فيها بالنمط
.4
•إضافة سؤال يتعلق بتقدير حصة املدخالت يف اخلدمة املعنية املُتاجر هبا.
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 60-5وينبغي أن يتم بوضوح حتديد األمناط بالنسبة لألسئلة اخلاصة باخليارين الثاين والثالث أعاله
وفقًا ملعاملة خدمات ميزان املدفوعات اليت جيري مجع معلومات عنها .فعلى س���بيل املثال ،س���وف يكون
من املفيد يف حالة التش���يـيد اإلش���ارة إىل النمطني  3و 4فقط ،ويف حالة اخلدمات احلاسوبية النمطني  1و4
وخبصوص معاجلة النفايات وإزالة التلوث ،النمطني  2و.4
 61-5وينبغي أن ينظر جامعو البيانات أيضًا يف ضرورة صياغة األسئلة بشكل خمتلف إذا كانت
املعاملة تنطوي على صادرات أو واردات (فاملس���تورد قد ال تكون عنده معلومات كافية عن حصة خمتلف
األمن���اط يف عملي���ة التوريد و/أو تفصيل املدخالت يف توري���د اخلدمة) ،خاصة فيما يتعلق مبعاملة النمط /1
النمط  4والتميـيز بينهما.
مورد اخلدمة
 62-5وق����د يكون من الصعب توزيع املعامالت حس����ب منط التوريد ح��ي�ن يكون ّ
ملورد اخلدمة يف إقليم ثالث (انظر
والعميل موجودين يف إقليمني اقتصاديـني خمتلفني ،ويكون الوجود التجاري ّ
ومورد اخلدمة،
الفقرة  .)75-5وإذا كانت املدفوعات عن اخلدمة املتعلقة بعقد اخلدمة تتم مباشرة بني العميل ّ
ميكن توزيع املعاملة حسب منط التوريد املناسب .أما إذا كانت املدفوعات تتم من العميل إىل شركة تابعة أو
كان معظم اخلدمة (أو جزء منها) مقدما من الشركة األم ،ففي هذه احلالة يصعب حتديد منط التوريد واجتاه
التدفق يف املعاملة.

 - 3النمط  3يف االتفاق العام بشأن التجارة يف الخدمات
وإحصاءات فروع الرشكات األجنبية

 63-5ختتلف توصيات إحصاءات فروع الش���ركات األجنبية يف هذا الدليل عن التغطية الواردة
يف االتفاق العام بشأن التجارة يف اخلدمات يف النواحي التالية:
مورد اخلدمة األجنيب يف االتفاق العام بش���أن التجارة يف اخلدمات على أس���اس امللكية
يعرف ّ
• ّ
الغالب���ة أو اهليمنة الغالبة ،بينما يتم مجع إحصاءات فروع الش���ركات األجنبية عن املجموعة
وتع���رف اهليمنة يف إطار
الفرعي���ة من فروع الش���ركات األجنبي���ة اخلاضعة للهيمنة األجنبيةّ ،
عالقات االستثمار املباشر (يعترب أن هناك هيمنة إذا وجدت ملكية غالبة لقوة تصويتية يف كل
مرحلة من سلسلة امللكية).
وموردي
•تغطي إحصاءات االتفاق العام بش���أن التج���ارة يف اخلدمات ،اخلدمات (املنتجات) ّ
تلك اخلدمات ،أما إحصاءات فروع الشركات األجنبية فتقوم يف الغالب ،يف املمارسة العملية،
على أساس أنشطة فروع الشركات (انظر الفقرات  11-2إىل .)25-2
 64-5وبإدخال الوجود التجاري كنمط توريد يف االتفاق العام بشأن التجارة يف اخلدمات تزايد
موردو اخلدمة إقامة
االهتمام باملعلومات عن فروع الش���ركات األجنبية يف االقتصادات املضيفة .فقد خيتار ّ
ش���ركات تابعة كوس���يلة لبيع خدماهتم يف األسواق األجنبية كبديل أو كتكملة لتصدير تلك اخلدمات من
خ�ل�ال أمناط أخرى .وعلى أس���اس أن تلك املبيعات/املنتجات قد تكون بدي�ل�ا ،إىل حد ما ،عن التصدير
عرب احلدود ،فإن هذا الدليل ينظر إىل املبيعات/املنتجات املحلية للشركات التابعة األجنبية باعتبارها مؤشرًا
إحصائيًا أساسيًا للنمط .3
 65-5ومع أن الناتج يعترب مقياس����ًا أدق للنش����اط ملعظم األغراض ،فإن الذي جيري يف كثري من
احلاالت هو مجع البيانات عن املبيعات فقط ،ألهنا أسهل مجعًا وقد تتيح خيارات أكثر لتفصيل البيانات .22

2 22بش�كل عام يُعترب الناتج املقاس
ه�و ذات�ه املبيع�ات يف معظ�م
أنشطة الخدمات (انظر الفقرات
 46-4إىل .)52-4
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2 23ال ينبغي استعمال مبيعات أنشطة
تجارة الجمل�ة والتجزئة لقياس
التوري�د ال�دويل للخدم�ات ع�ن
طريق الوجود التجاري ،ألن ذلك
ينت�ج عنه زيادة كبرية يف التقدير
للتجارة عن طريق النمط .3

وألس����باب عملية ،يتم مجع إحصاءات فروع الش����ركات األجنبية أساسًا حس����ب النشاط ،وهذا قد يسبب
مشاكل معيّنة لبعض صناعات اخلدمات ،مثل جتارة اجلملة والتجزئة والوساطة املالية .وبالنسبة لتجارة اجلملة
والتجزئة ،تس����جل معظم قيمة املبيعات حس����ب قيمة البضائع املباعة  .23ولذلك فإن النواتج بالنس����بة لتلك
األنش����طة هي تقدير أكثر دقة خلدمة مبيعات اجلملة/التجزئة املقدمة إىل املس����تهلك ،ألهنا تش��ي�ر إىل هوامش
التجارة املتحققة من الس����لع املش����تراة بغرض إعادة البيع ومن مث تس����تبعد قيمة البضائع املباعة (انظر الفقرة
 .)47-4وتعطي تقديرات خدمات جتارة اجلملة والتجزئة صورة أوضح عن توزيع اخلدمات املقدمة .وعلى
نفس املنوال ،فإن اس����تخدام الناتج كمقياس مفضل خلدمات الوس����اطة املالية والتأمني يعترب وسيلة الستبعاد
جزءا من استهالكها الوسيط (انظر الفقرة .)47-4
املبالغ اليت متر يف داخل املؤسسة دون أن تعترب ً

 66-5وميكن وضع إطار معمم إلحصاءات عمليات فروع الشركات األجنبية لتوفري معلومات
عن املبيعات/الناتج املحلي ،من أجل تفصيل النش���اط (فئات جتارة فروع الش���ركات األجنبية يف اخلدمات،
املوسع
التنقيح  1يف التصنيف الصناعي الدويل ّ
املوحد) وتفصيل املنتجات (على أساس يتوافق مع التصنيف ّ
خلدمات ميزان املدفوعات .)2010 ،وإذا كانت تفاصيل املنتجات غري متاحة ،فيس���تخدم تصنيف فئات
املوسع خلدمات
جتارة فروع الشركات األجنبية لتفصيل النشاط .وقد مت التوفيق بني هذه الفئات والتصنيف ّ
ميزان املدفوعات ألغراض تقدير قيمة املنتجات الناجتة من خمتلف األنشطة الصناعية .ومع ذلك فال توجد نية
املوسع خلدمات ميزان
إلقامة توافق تفصيلي بني التنقيح الرابع للتصنيف الصناعي الدويل ّ
املوحد والتصنيف ّ
املدفوعات 2010 ،من أجل تقدير اخلدمات اليت تقدمها فروع الش���ركات األجنبية .ذلك أن هذا التوافق
قد يتغاضى عن جماالت هامة من اإلنتاج الثانوي حسب الصناعات (وملزيد من اإليضاحات يرجى االطالع
على املوقع الشبكي.)http://unstats.un.org/unsd/tradeserv/TFSITS/msits2010/annexes.htm :
 67-5وال ميكن إجراء مقارنة مباش���رة بني قيمة أنواع معيّنة من اخلدمات املقدمة إىل األس���واق
األجنبية من خالل التجارة بني املقيمني وغري املقيمني ،مع بيان املبيعات/املنتجات حسب فروع الشركات
األجنبية ،إالّ حني يتمكن جامعو البيانات من تصنيف ناتج فروع الشركات األجنبية على أساس املنتجات،
ومن شأن هذه املقارنة أن توفر تقديرات أكمل للتوريد الدويل للخدمات حسب منط التوريد.

 - 4حالة األفراد املقيمني واألجانب العاملني لحسابهم الخاص

2 24رغم أن ه�ذه املعلومات ال يمكن
اس�تعمالها لقي�اس مبيع�ات/
نات�ج الخدم�ات ،إال ّ أن�ه يمكن
اس�تخدامها ألغ�راض تحليلية.
وت�رد مزي�د م�ن املعلومات يف
الفقرتني  108-5و 109-5ويف
اإلطار الخامس .6 -

 68-5يتبني من الفقرات الس���ابقة أن املعامالت اليت تندرج حتت النمط  4مش���مولة يف عناصر
موردو اخلدمة العاملون
اخلدمات يف ميزان املدفوعات .ووفقًا للمبادئ التوجيهية اإلحصائية الدولية ،يعترب ّ
حلساهبم اخلاص املقيمون (أو الذين يعتزمون اإلقامة) ملدة سنة أو أكثر يف االقتصاد املضيف مقيمني يف ذلك
االقتصاد ،وتصبح معامالت عقود اخلدمة بعد ذلك معامالت غري دولية .واملعامالت الوحيدة اليت ينبغي ،من
ملوردي اخلدمة العاملني حلساهبم اخلاص هي املبالغ اليت حيولوهنا
حيث املبدأ ،تسجيلها يف ميزان املدفوعات ّ
24
إىل اقتصادهم األصلي فقط (ومن مث تُسجل حتت بند التحويالت الشخصية) و/أو الزيادة يف األصول يف
البلد األصلي (إذا كان الشخص يدخر يف اقتصاده األصلي).
 69-5إال أنه ينبغي التميـيز بني فئتني من العاملني حلساهبم اخلاص :أولئك املوجودين بشكل مؤقت
يف س����ياق عق����د اخلدمة (النمط  4من أمناط توريد اخلدمة) والذين يعمل����ون من قاعدة يف االقتصاد املضيف
(مثل العاملني مبوجب التزام يندرج حتت النمط  .)3وبش����كل عام ال تش����كل الفئة األوىل سوى جزء صغري
ملوردي اخلدمة التعاقدية وفق النمط  ،4ولذلك فإن هذا الدليل ال يوصي بتجميع
م����ن املجم����وع اإلحصائي ّ
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معلومات عن هذه الفئة ما مل يكن ذلك ضروريًا  .25أما الذين يقيمون مركزًا يف بلد مضيف من أجل تقدمي
جزءا صغريًا م����ن الوجود التجاري العام يف البلد
خدم����ة من تلك القاعدة فهم يف معظم احلاالت يش����كلون ً
املضيف .وهذه املعامالت ال تدخل يف إحصاءات فروع الشركات األجنبية ،ألن الوحدة املؤسسية احلاكمة
العليا هي يف هذه احلالة ش����خص مقيم يف البلد املضيف .ومع ذلك فإن اقتصاد التجميع الذي يعتقد أن فئة
األش����خاص العاملني حلس����اهبم اخلاص الذين هلم مركز يف اقتصاد غري اقتصادهم (اقتصاد التجميع يف جانب
“املعامالت الداخلة” أو يف جانب “املعامالت إىل اخلارج”) ذات أمهية له ،قد يرغب يف تقدير قيمة مبيعات/
منتجات خدماهتم إىل املستهلكني يف االقتصاد املضيف ،ويف االقتصاد األصلي ،ويف االقتصادات الثالثة.

 - 5قضايا تتصل بقياس التوريد الدويل للخدمات
 70-5يف س���ياق اإلحصاءات االقتصادية ،وخاصة معامالت ميزان املدفوعات ،ال جيري الفصل
غالبًا بني قيمة عدد من اخلدمات وقيمة السلع املباعة .ويشمل ذلك خدمات التوزيع الداخلة يف قيمة البضاعة
جزءا من مبيعات اآلالت واحلواسيب والسفن ،إخل.
املتاجر فيها وتكلفة التركيب والصيانة والتدريب اليت تعترب ً
ومع ذلك فإن هذه املعامالت تعترب جتارة يف اخلدمات وفقًا لالتفاق العام بشأن التجارة يف اخلدمات .ومن
ش���أن تقدي���ر قيمة هذه اخلدمات أن تكون إضافة مفي���دة لإلحصاءات اليت جيري جتميعها مليزان املدفوعات
(انظر املثال اخلاص خبدمات التوزيع الوارد يف اإلطار اخلامس .)4 -
 71-5وكم����ا ورد آنف����ًا ،من الضروري ،من أجل احلصول على صورة كاملة ملجموع قيمة توريد
اخلدمات وفقًا لالتفاق العام بشأن التجارة يف اخلدمات ،اجلمع بني اإلحصاءات املستقاة من ميزان املدفوعات
ومن أُطر إحصاءات فروع الشركات األجنبية .وميكن ،إذا لزم األمر ،استعمال إحصاءات إضافية عن مبيعات
موردي اخلدمة العاملني حلس����اهبم اخلاص املقيمني يف االقتص����اد املضيف (انظر الفقرة .)69-5
اخلدم����ات من ّ
إالّ أنه ينبغي أن يكون يف حسبان جامعي اإلحصاءات ومستخدميها إمكانية مواجهة بعض الصعوبات .ذلك أن
مقارنة خمتلف جمموعات اإلحصاءات لن تكون دقيقة بسبب االختالف يف ظروف التغطية والقياس والتصنيفات.
 72-5فعلى سبيل املثال ،جيري عمومًا تصنيف مبيعات اخلدمات عن طريق التجارة عرب احلدود
حسب نوع اخلدمة ،بينما تقوم كثري من البلدان بتصنيف مبيعات/منتجات فروع الشركات األجنبية حسب
النشاط الرئيسي للشركة التابعة ،وذلك ألهنا تتبع املمارسات املستخدمة يف مجع املعلومات من املؤسسات
املوس���ع خلدمات مي���زان املدفوعات،2010 ،
املحلي���ة .وإىل أن يت���م مزيد من العمل للتوافق بني التصنيف ّ
املوحد جلميع
والتنقيح  1لفئات جتارة فروع الش���ركات األجنبية يف اخلدمات (أو التنقيح الرابع للتصنيف ّ
أي
األنش���طة االقتصادية) ،أو جيري جتميع إحصاءات فروع الش���ركات األجنبية على أس���اس املنتج ،فإن ّ
حماولة للجمع بني مبيعات/منتجات فروع الشركات األجنبية حسب نوع الصناعة ،وإحصاءات التجارة يف
اخلدمات حسب املنتجات جيب أن جتري حبرص شديد.
 73-5وتسجل يف معامالت اخلدمات يف ميزان املدفوعات مبيعات اخلدمات من مقيمني إىل غري
مقيمني والعكس بالعكس .أما إحصاءات فروع الشركات األجنبية فتسجل جمموع مبيعات/نواتج اخلدمات
املقدمة من فروع الشركات األجنبية إىل العمالء املقيمني يف االقتصاد الذي به فرع الشركة األجنبية ،وكذلك
صادرات فروع الشركات األجنبية إىل خارج االقتصاد .وإلجراء تقدير سليم للمبيعات الدولية من اخلدمات
إىل داخل اقتصاد ما موزعة حسب منط التوريد ،يُفضل مجع البيانات عن املبيعات إىل املقيمني يف االقتصاد
الذي توجد به الشركة التابعة بشكل منفصل عن املبيعات األخرى من اخلدمات من تلك الشركة التابعة،
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ً
وفضلا عن ذلك ،فم�ن الصعب
2 25
تحديد مركز األهمية االقتصادية
الغالبة لهؤالء األشخاص ،ولذلك
تس�جل كثير م�ن املعاملات،
م�ن الناحية العملية ،يف حس�اب
الخدمات.

146

دليل إحصاءات اخلدمات الدولية يف التجارة2010 ،

أي صادرات اخلدمات الدولية اليت تقوم هبا تلك الشركة التابعة (اليت تعترب صادرات من االقتصاد الذي به
الشركة التابعة) (انظر الفقرة .)49-4
 74-4وقد حيدث ش���يء من الع ّد املزدوج عن���د مقارنة معامالت خدمات ميزان املدفوعات مع
مبيعات/منتجات فروع الشركات األجنبية من اخلدمات .فقد تستورد فروع الشركات األجنبية خدمات من
املؤسسة األم أو من مؤسسات مرتبطة (مما ميثل جتارة يف اخلدمات يف داخل الشركة) وتقوم هذه الشركات
نفسها ببيع خدمات إىل املستهلكني  -سواء كانت نفس اخلدمة اليت مل جير عليها حتوير ،أو خدمة أخرى.
لذلك قد يكون من الصعب تفسري بيانات خدمات ميزان املدفوعات باملقارنة بإحصاءات فروع الشركات
األجنبية .ومما يساعد بشكل أفضل يف فهم هذه الظاهرة ،جتميع بيانات خدمات ميزان املدفوعات للمعامالت
مع األطراف املرتبطة بش���كل منفصل عن املعامالت مع األطراف غري املرتبطة ،أو جتميع تفاصيل أكثر عن
مورد اخلدمة
إحصاءات فروع الشركات األجنبية املتصلة مبشتريات/مبيعات اخلدمات على أساس العالقة بني ّ
ال له جاذبيته،
واملستهلك واقتصاد التوريد .كما أن جتميع اإلحصاءات على أساس اهليمنة ميكن أن يكون بدي ً
من الناحية التحليلية ،عن جتميع إحصاءات التجارة يف اخلدمات على أساس اإلقامة.
 75-5ويف املمارسة العملية ،وإن كان ذلك ال جيب أن حيدث من حيث املبدأ ،قد يساء اإلبالغ
عن عدد من معامالت خدمات ميزان املدفوعات ،أو مبيعات/نواتج فروع الشركات األجنبية ،يف احلاالت
اليت تكون فيها الوظيفة الرئيس���ية للش���ركة التابعة األجنبية هي تيسري املعامالت (مثل التسويق أو الفوترة).
مورد اخلدمة
وهذا يف الغالب هو الدور الذي تقوم به فروع الش���ركات يف خدمات احلاس���وب حيث يقوم ّ
بإنشاء قاعدة إقليمية يف اقتصاد آخر من أجل معامالت مع االقتصادات األخرى يف املنطقة ،دون أن يكون
له دور بالضرورة يف إنتاج وتقدمي اخلدمة ،أو يف استهالكها .إالّ أن التجارة يف خدمات احلاسوب املتصلة
ال تسجيل التجارة يف اخلدمات احلاسوبية باعتبارها
بتلك املعامالت ميكن أن تُبلّغ بشكل خاطئ ،إذ ميكن مث ً
تتم عن طريق وسيط ،مما يشوه قياس املعامالت االقتصادية اليت حتدث بالفعل.

 - 6الخالصة
املبس���طة لتوزيع توريد اخلدمات حس���ب منط التوريد ،املبينة يف
 76-5ينبغي اعتبار االفتراضات ّ
الفق���رات  30-5إىل  ،67-5كدليل إرش���ادي للخطوات األوىل يف عملي���ة التقدير ،على أن جيرى عليها
استعراض دوري واختبارات جتريبية ملدى صالحيتها ومالءمتها .وهذا التوزيع قد خيتلف من بلد إىل آخر،
وينبغي أن يتوافق مع األوضاع اخلاصة لكل اقتصاد جتميع حسب االحتياجات من املعلومات .ورمبا يرغب
جامعو اإلحصاءات يف مزيد من االس���تثمار لتحس�ي�ن تقدير بنود قطاعات اخلدمات اهلامة بش���كل خاص
لالقتصاد حسب منط التوريد.
 77-5وميكن حتس�ي�ن عملية التقدير مبرور الوقت باس���تعمال املعلومات اليت حيصل عليها جامعو
البيانات ،خاصة فيما يتعلق بطريقة تش���غيل قطاعات اخلدمات .وميكن ،على س���بيل املثال ،تعديل التوزيع
املبس���ط باس���تعمال معلومات جزئية أو ّأولية بش���أن عدد من القطاعات اخلاصة .وبع���د حتديد التقديرات
ّ
باعتبارها معلومات مطلوبة القتصاد التجميع ،ميكن أيضًا حتس���ينها بالنس���بة لقطاعات خدمات معيّنة إذا مت
تطوير املمارس���ات حبيث ميكن حتديد األمناط بش���كل منفصل يف معامالت اخلدمات ،كما مت عرضه أعاله
(انظر الفقرات  56-5إىل .)62-5
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الجدول الخامس 2 -
ّ
مبسط إلحصاءات فروع الرشكات األجنبية وبيانات ميزان املدفوعات حسب نمط التوريد
توزيع
إحصاءات فروع الرشكات األجنبية
ب
(املبيعات أو الناتج)

أ

التجارة يف الخدمات حسب ميزان املدفوعات
النمط أو األنماط

النمط 3

خدمات الصناعات التحويلية املتعلقة بمدخالت مادية يملكها
آخرون
خدمات الصيانة واإلصالح غري املصنفة يف موضع آخر
النقل
الركاب
البضائع
خدمات أخرى
 خدمات الربيد والسعاة الخدمات املقدمة إىل الناقلني املحليني يف املوانئاألجنبية (والعكس بالعكس)
 الخدمات األخرىالسفر
السلع
خدمات النقل املحلية
خدمات اإلقامة
خدمات تقديم األطعمة
الخدمات األخرى
التشييد
السلع
الخدمات
خدمات التأمني واملعاشات التقاعدية
الخدمات املالية
ج
مصاريف استعمال امللكية الفكرية غري املصنفة يف موضع آخر
خدمات االتصاالت والخدمات الحاسوبية وخدمات املعلومات
		 خدمات االتصاالت
		 الخدمات الحاسوبية
		 خدمات املعلومات
خدمات األعمال األخرى
خدمات البحث والتطوير
الخدمات املهنية والخدمات االستشارية اإلدارية
الخدمات التقنية والخدمات املتعلقة بالتجارة وغريها من
خدمات األعمال
 الخدمات املعمارية والهندسية والعلمية والخدماتالفنية األخرى
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الجدول الخامس ( 2 -تابع)
إحصاءات فروع الرشكات األجنبية
ب
(املبيعات أو الناتج)

التجارة يف الخدمات حسب ميزان املدفوعات
النمط أو األنماط

النمط 3

 معالجة النفايات وإزالة التلوث ،والخدمات الزراعيةوالتعدينية
• معالجة النفايات وإزالة التلوث
• الخدمات العارضة للزراعة والحراجة
وصيد األسماك
• الخدمات العارضة للتعدين واستخراج
النفط والغاز
 خدمات اإليجارات التشغيلية الخدمات املتصلة بالتجارة خدمات األعمال األخرى غري املصنفة يف موضع آخرالخدمات الش�خصية والثقافية والرتفيهية
السلع والخدمات الحكومية غري املصنفة يف موضع آخر
السلع الحكومية غري املصنفة يف موضع آخر ،الرصيد الدائن
والرصيد املدين
الخدمات الحكومية غري املصنفة يف موضع آخر،
الرصيد الدائن
الخدمات الحكومية غري املصنفة يف موضع آخر،
الرصيد املدين
 الخدمات التجارية املشرتاة يف االقتصادات املضيفة• الوحدات الحكومية يف الجيوب الدبلوماسية
وما شابهها
• املوظفون من االقتصاد األصيل وأفراد أرسهم
 الخدمات التجارية األخرى غري املصنفة يف موضعآخر ،املشرتاة من قبل الحكومة
 الخدمات غري التجارية املشرتاة من قبل الحكومةخدمات التوزيع (تجارة الجملة والتجزئة)
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أ

قد يختلف التوزيع من بلد إىل بلد (فيما يخص االحتياجات العامة وكذلك فيما يخص قطاعات خاصة ،مثل نظم جمع البيانات ،واملوارد ،وما إليها).

ب

يف اإلقليم االقتصادي الذي به الرشكة التابعة .وإذا لم يكن من املمكن تفصيل املبيعات أو النواتج حسب الناتج باستعمال التصنيف املوسّ ع لخدمات ميزان املدفوعات،2010 ،
تبني مبيعات أو نواتج الخدمات موزعة حسب النشاط باستخدام فئات تجارة فروع الرشكات األجنبية يف الخدمات ،التنقيح .1

ج

يوجد يشء من عدم اليقني إزاء تغطية مصاريف معيّنة مقابل استعمال امللكية الفكرية غري املصنفة يف موضع آخر (انظر الفقرة .)43-5

إحصاءات التوريد الدويل للخدمات حسب منط التوريد

 78-5وكما ورد أعاله ،فإن اجلدول اخلامس  2 -يتضمن التوزيع املوصى به لإلحصاءات ،بشكل
موجز ،ميكن االس����تفادة منه باعتباره دلي ًال ّأوليًا لكيفية تقدير قيمة توريد اخلدمات موزعة حس����ب األمناط.
وحي ّدد اجلدول النمط أو األمناط الغالبة للتوريد ،املستعملة يف املعامالت بني املقيمني وغري املقيمني .فبالنسبة
إلحصاءات فروع الشركات األجنبية ،تتم مجيع املبيعات/املنتجات يف االقتصاد املضيف من خالل النمط 3
(انظ����ر اخلالي����ا اليت حتتوي على عالم����ة “ .26 )”Xوإذا كان توزيع املعامالت بني املقيمني وغري املقيمني يف
اقتصاد التجميع ال يقتضي تعريف األمناط بشكل منفصل ،أو إذا كان لدى ذلك االقتصاد صعوبات يف تنفيذ
عملي����ة التوزي����ع وفقًا هلذا اجلدول (إما ألن تنفيذه ميثل صعوبة كبرية أو أنه عايل التكلفة جلامعي البيانات أو
مبلغيها) ،فيمكن تبس����يط القواعد بالتركيز على معامالت خدمات ميزان املدفوعات الكربى اإلثنيت عشرة،
وإحصاءات فروع الش����ركات األجنبية ،وإذا أمكن ،القيمة التقديرية خلدمات التوزيع املرتبطة بالتجارة عرب
احلدود (انظر اخلاليا اليت حتتوي على عالمة “ .)”Xوعلى سبيل املثال ،تعترب معامالت خدمات االتصاالت
املس����جلة يف ميزان املدفوعات مقدمة من خالل النمط  ،1بينما تعترب خدمات احلاس����وب مقدمة من خالل
النمط  1أو النمط  4أو مزيج منهما .أما إذا كان البلد ال جيمع بيانات إالّ عن خدمات االتصاالت واخلدمات
احلاس����وبية وخدمات املعلومات يف جمملها ،فيمكن جلامعي اإلحصاءات النظر يف معلومات إضافية من أجل
تقدير التوزيع بني األمناط (النمطني  1و )4أو تقرير النمط الغالب .وينبغي إسناد مبيعات خدمات االتصاالت
أو اخلدمات احلاسوبية من قبل فروع الشركات األجنبية حسب النمط .3
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2 26بالنس�بة إلحص�اءات ف�روع
الشركات األجنبي�ة ،إذا أمك�ن
تفصيل املبيعات/املنتجات حسب
املنت�ج ،فينبغي أن ُتع�رض هذه
البيان�ات باس�تعمال التصني�ف
املوسّ ع لخدمات ميزان املدفوعات.

 79-5وتبني الصفوف املظللة يف اجلدول اخلامس  2 -الفئات اليت يعترب أهنا ال تقدم خدمات من
وجهة نظر االتفاق العام بشأن التجارة يف اخلدمات .أما البنود اخلام الواردة خبط مائل فليست حم ّددة على
املوس���ع خلدمات ميزان املدفوعات ،2010 ،ولكنها مقدمة هنا من أجل حتسني
وجه منفصل يف التصنيف ّ
الصورة فيما يتعلق بالروابط بني بنود ميزان املدفوعات وأمناط التوريد.

دال -

مؤرشات إضافية لتحليل التوريد
الدويل للخدمات

 80-5تتع���دد االحتياجات اإلحصائية للمفوضني واملحللني التجاريـني .وهذه املعلومات مطلوبة
من عدة وجوه ،منها إرشاد املفاوضني ،ودعم املقارنة بني االلتزامات ،وكخلفية لتسوية املنازعات ،ولتقدير
التوريد الدويل للخدمات حس���بما هو مطلوب مبوجب الفقرة  3من املادة التاس���عة عشرة من االتفاق العام
بش���أن التجارة يف اخلدمات  .27كما أن املعلوم���ات اإلضافية مطلوبة من أجل إجراء حتليل اقتصادي أمشل
وتقيـيم فرص الوصول إىل األسواق .ومن املفيد من أجل إجراء تلك التحليالت أالّ يقتصر األمر على النظر
يف مستوى وهيكل القيم املعروضة أعاله ،وإمنا حيتاج األمر أيضًا إىل احلصول على معلومات إضافية تتصل
بقطاعات اخلدمات كل على حدة حسب منط التوريد.
 81-5وقد يكون من الصعب احلصول على معلومات تتصل بترتيبات معيّنة ،ومع ذلك فمن املفيد
احلصول على إحصاءات اقتصادية جتميعية من أجل تقدير مس���توى االس���تثمار املباشر األجنيب يف قطاعات
ال ،أو عدد فروع الشركات األجنبية املقيمة يف البلد يف صناعة اخلدمات .ومن
اخلدمات املختلفة يف البلد مث ً
بني احلاجات املذكورة أعاله ملعلومات إضافية ،احلاجة إىل البيانات املتصلة بعدد األشخاص الذين يعربون
احلدود (التدفقات) أو املتواجدين (الرصيد) يف س���ياق االتفاق العام بشأن التجارة يف اخلدمات وفق النمط
 2أو النمط  .4وبالنسبة للنمط  4ينبغي التعرف على هذا النوع من اإلحصاءات جلميع فئات األشخاص

2 27الفق�رة  3م�ن امل�ادة التاس�عة
عرشة م�ن االتفاق العام بش�أن
التج�ارة يف الخدم�ات تنص عىل
أن�ه ،قبل قي�ام املجل�س بوضع
مبادئ توجيهي�ة للتفاوض عىل
جولة جدي�دة م�ن املفاوضات،
“يق�وم مجل�س التج�ارة يف
الخدم�ات بإجراء تقييم للتجارة
يف الخدم�ات م�ن الناحيتين
الشاملة والقطاعية بالرجوع إىل
أهداف هذا االتفاق”.
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2 28يعتبر املوظف�ون املنقول�ون يف
إط�ار الرشكة فئة هامة بش�كل
خ�اص ،ألن�ه تج�ري تعه�دات
ومفاوضات بشأن هذه الفئة من
األشخاص.

دليل إحصاءات اخلدمات الدولية يف التجارة2010 ،

مورد
املنخرط�ي�ن يف توري���د اخلدمات ،مع إيالء أولوية ملزودي اخلدمات التعاقدية (س���واء كموظفني لدى ّ
موردي اخلدمة األجانب الذين هلم مركز يف البلد املضيف
اخلدمة أو كعاملني حلس���اهبم اخلاص) وموظفي ّ
28
(املوظف�ي�ن املنتقلني يف إطار الش���ركة واألجانب املعينني مباش���رة يف املوقع) .ويعت�ب�ر هذا الدليل أن مجع
معلومات منفصلة عن بائعي اخلدمات واألشخاص املسؤولني عن إقامة تواجد جتاري ليس من األولويات،
ألنه ال توجد معامالت اقتصادية يف هذه احلالة ،على األقل يف بدايتها.
 82-5وتناق���ش الفقرات التالية مباش���رة على وجه اخلصوص احلاج���ة إىل معلومات إضافية فيما
يتصل بالوجود التجاري وتواجد األش���خاص الطبيعيـني .وتربز الفقرات التالية املتغيّرات ذات االهتمام يف
سياق إحصاءات االستثمار املباشر األجنيب وإحصاءات فروع الشركات األجنبية وتبحث يف إمكانية توسيع
األُطر اإلحصائية القائمة (السياحة واهلجرة) ،لغرض مجع املزيد من املعلومات التفصيلية فيما يتصل بتحسني
رصد وحتليل توريد اخلدمات من خالل تواجد األشخاص .وبعد ذلك جيري ربط هذه املعلومات بوصف
ش���امل للتدفقات اليت تنتج عن ذلك النمط من أمناط توريد اخلدمات (تؤخذ من بيانات ميزان املدفوعات
أو اإلحصاءات ذات الصلة) .وأخريًا ،تعرض الفقرات قائمة مبؤش���رات أخرى قد تكون مفيدة يف س���ياق
التحليل الشامل لقطاع اخلدمات ،مبا يف ذلك اإلحصاءات عن اإلنتاج القومي ،وتقديرات األسعار اجلارية
والثابتة ،وبيانات العمالة ،واملؤشرات النوعية.

 - 1نمطا التوريد  3و 4حسب االتفاق العام بشأن التجارة يف
الخدمات ،وبيانات االستثمار املبارش األجنبي ،وإحصاءات
فروع الرشكات األجنبية
االستثمار املبارش األجنبي وإحصاءات فروع الرشكات األجنبية
والوجود التجاري
 83-5يتناول هذا الفصل كيفية االس���تفادة من املعلومات املستقاة من اإلطار اإلحصائي إلحصاءات
فروع الشركات األجنبية يف قياس قيمة توريد اخلدمات من خالل النمط ( 3التواجد التجاري) .ذلك أنه ينبغي،
ألغراض إجراء حتليل أمشل للنمط  ،3تكملة اإلحصاءات اخلاصة باملبيعات (والنواتج) مبؤشرات إحصائية أخرى
مس���تقاة من إحصاءات االستثمار املباش���ر األجنيب وإطار إحصاءات فروع الشركات األجنبية .وميكن أن تكون
املوردين كما ترد يف
املعلومات التكميلية متصلة ،على س���بيل املثال ،بفئات القيود املفروضة على التوريدات أو ّ
موردي اخلدمات ،وجمموع قيمة األصول ،وعدد األشخاص الطبيعيـني
جداول التزامات معيّنة ،أي فيما يتعلق بعدد ّ
موردو اخلدمة ،والقيمة اإلمجالية لالستثمار األجنيب الفردي أو التجميعي ،إخل.
الذين يستخدمهم ّ
 84-5وكما ورد يف الفصل الرابع ،فإنه وإن كانت إحصاءات االستثمار املباشر األجنيب (املعامالت
املالية ،والدخل ،والوضع االقتصادي) ال تعكس عمليات فروع الشركات األجنبية ،فإهنا تعترب مكم ًال هامًا
إلحصاءات فروع الشركات األجنبية .ومع أن إحصاءات االستثمار املباشر األجنيب ذات تغطية أوسع (ألهنا
تنطبق على مجيع فروع الش����ركات األجنبية ،بينما تتناول إحصاءات فروع الش����ركات األجنبية الفروع اليت
ختضع هليمنة أجنبية) ،فإهنا ميكن أن تقدم معلومات مفيدة حني ال توجد إحصاءات فروع الشركات األجنبية.
 85-5وم���ن املهم ،يف تقيـيم أث���ر الوجود التجاري على االقتصادات ،جتميع إحصاءات االس���تثمار
مفصلة حسب أنشطة اخلدمات وبلدان املنشأ واملقصد لالستثمار .فهذه
املباشر األجنيب عن الرصيد والتدفقاتّ ،
م���وردي اخلدمة األجانب بإقامة فروع لش���ركاهتم يف البلد املضيف كما أهنا توفر
اإلحص���اءات تعكس اهتمام ّ

إحصاءات التوريد الدويل للخدمات حسب منط التوريد

معلومات مفيدة بش���أن الدخل الناتج عن االس���تثمار العائد إىل البلد األصلي  .29ويوصي هذا الدليل بتجميع
إحصاءات االستثمار املباشر األجنيب على النحو الوارد يف اإلصدار السادس من دليل ميزان املدفوعات واإلصدار
الرابع من التعريف املعياري لالستثمار املباشر األجنيب ،الصادر عن منظمة التنمية والتعاون يف امليدان االقتصادي.
ويرد ملخص للمبادئ التوجيهية لتجميع إحصاءات االستثمار املباشر األجنيب يف اإلطار الرابع .1 -
اإلطار الخامس 5 -
تأثريات قنوات توريد الخدمات عىل االقتصاد
تختلف قنوات توريد الخدمات بشكل أسايس يف آثارها عىل االقتصاد .فعىل سبيل املثال ،فإن صادرات الخدمات
التي تعكسها بيانات ميزان املدفوعات (مثل النمط  1أو النمط  )4تكون لها عادة آثار أكرب عىل االقتصاد من
آثار املبيعات املناظرة من خالل فروع الرشكات األجنبية ،ألن معظم الدخل املتولد من اإلنتاج ،أو كله ،يؤول إىل
العمالة املقدمة محليا ً ورأس املال املقدم محلياً .وعىل العكس من ذلك ،بالنسبة ملبيعات فروع الرشكات األجنبية،
فإن حصة الرشكة األم املحلية يف األرباح هي فقط التي تؤول إىل االقتصاد املحيل (وتسجل باعتبارها معامالت
دولية) ،أما الدخل اآلخر املولّد من اإلنتاج ،بما يف ذلك تعويضات العاملني ،فتؤول بشكل عادي إىل األجانب.
وبالنسبة للنمط  4فإن الدخل املتولد عن إنتاج الخدمات يؤول إىل االقتصاد املحيل يف شكل صادرات خدمات،
ولكن جزءًا (أصغر) قد يؤول إىل االقتصاد املضيف األجنبي.

 86-5ومن ش���أن متغيّرات إحصاءات فروع الش���ركات األجنبية غري املبيعات والناتج أن توفر
معلومات تكميلية مفيدة من أجل تقدير آثار التزامات الوصول إىل الس���وق (عدد الش���ركات ،واألصول،
والعمالة) ،كما أهنا متكن من إلقاء نظرة على القيمة املضافة الفعلية املتولدة عن نشاط الشركة التابعة ذاهتا
ال تفصيليًا بشكل أكرب ألثر الوجود التجاري على قطاع معيّن من قطاعات اخلدمات يف االقتصاد
وتتيح حتلي ً
املتلق���ي (تكوي���ن رأس املال الثابت اإلمجايل ،واإلنفاق على البح���ث والتطوير) .وتوفر هذه املتغيّرات أيضًا
معلومات عن استعمال الشركات يف اقتصاد ما للتواجد التجاري من أجل تقدمي خدمات إىل أسواق خمتلفة.

إحصاءات فروع الرشكات األجنبية وتواجد األشخاص الطبيعيني
 87-5ميثل املوظفون األجانب املس���تخدمون يف فروع الشركات األجنبية ،وخاصة املنقولني يف
إطار الشركة ،إحدى فئات النمط  4من األشخاص الطبيعيـني املشار إليها يف التزامات البلدان .وكما ُذكر
يف الفصل الرابع ،مع أن بيانات العمالة األجنبية يف فروع الشركات األجنبية ال تظهر ،بصفة عامة ،بشكل
منفصل عن بيانات عدد العاملني ،فإن تلك املعلومات ميكن أن تفيد يف إجراء حتليل أكثر عمقًا اللتزامات
النمط  ،4مبا يف ذلك صلتها بتوريد اخلدمات من خالل النمط .3
ال من شركة ذات استثمار أجنيب ،فإن وجود وحركة املوظفني
 88-5ومع أن اخلدمة مقدمة فع ً
األجانب مشمولة بالتزامات النمط  .4ولذلك فإن من املفيد من الناحية التحليلية معرفة مدى مسامهة هؤالء
األش���خاص يف املبيعات .فاملنقولون يف إطار الش���ركة وغريهم من العاملني األجانب يف فروع الش���ركات
األجنبية يف جمال اخلدمات ال يقومون بالضرورة بشكل مباشر بتقدمي خدمات .وعلى سبيل املثال ،ففي حالة
شركة للخدمات املالية ،قد يكون الشخص الذي يدخل البلد املضيف كموظف منقول يف داخل الشركة
أو كموظف أجنيب يف الش���ركة األجنبية التابعة املوجودة يف البلد موفدًا كخبري مايل أو خبري يف احلواس���يب
للعمل يف الشركة .وجيب أن يكون يف أذهان جامعي البيانات أن املهم هو اخلدمة املالية املقدمة من الشركة
إىل املستهلك النهائي املوجود يف البلد املضيف.
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2 29توف�ر بيان�ات املبيعات/النواتج
لفروع الشركات األجنبية نظرة
بديل�ة للخدم�ات املقدم�ة دولياً.
ومع أن هذه املعلومات تس�تعمل
يف مقارنة توريد الخدمات حسب
نم�ط التوريد كما ه�و معرّف يف
االتفاق الع�ام بش�أن التجارة يف
الخدمات ،ف�إن ه�ذه املبيعات ال
تعتبر معامالت دولي�ة بموجب
مبدأ املواطنة يف ميزان املدفوعات
والحس�ابات القومي�ة .وم�ع
ذل�ك فإن حص�ص املس�تثمرين
املبارشي�ن يف األرب�اح ع�ن تل�ك
املبيعات تسجل كمعامالت دولية
(تحت بند دخل االستثمار) وهي
تبني الدخل من االس�تثمار العائد
إىل بل�د املس�تثمر املب�ارش (انظر
اإلطار الخامس .)5 -
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 - 2االتفاق العام بشأن التجارة يف الخدمات ،وإحصاءات
السياحة والهجرة
 89-5ميكن االستفادة من النُظم اإلحصائية األخرى يف توفري مصدر معلومات يفيد يف إجراء حتليل
أكثر عمقا للتوريد الدويل للخدمات .وميكن يف هذا الصدد االس���تفادة من التوصيات الدولية إلحصاءات
الس���ياحة ،2008 ،واحلس���اب الفرعي للس���ياحة :اإلطار املنهجي املوصى به ،2008 ،وتوصيات بش���أن
إحص���اءات اهلجرة الدولية ،التنقيح  .1وتوفر توصيات الس���ياحة على وجه اخلصوص معلومات عن قائمة
التصنيف القطاعي للخدمات ( ،)W/120قطاع “الس���ياحة والسفر واخلدمات املتصلة هبما” .واملعلومات
ال للنمط ،2
اخلاص���ة بالتدفقات والرصيدات من األش���خاص ضروري���ة من أجل إجراء حتليل أكث���ر تفصي ً
وكذلك لفئات األشخاص الذين يتم التعرف عليهم يف سياق النمط  .4وميكن استقاء هذه املعلومات من
التعاريف املستخدمة يف توصيات إحصاءات السياحة ،2008 ،واإلطار املنهجي املوصى به للحساب الفرعي
للسياحة ،2008 ،وتوصيات إحصاءات اهلجرة الدولية ،التنقيح  .1وميكن أخذ معلومات ّأولية جممعة عن
النم���ط  4م���ن تلك النُظم اإلحصائية ،ولكن احلصول على ص���ورة أكمل يقتضي من جامعي اإلحصاءات
التعرف على الفئات ذات الصلة وتوزيعها ضمن هذه األُطر .ويبحث هذا الفرع يف كيفية االس���تفادة من
هذه األُطر والتوسع فيها من أجل وضع مؤشرات إضافية ذات صلة .ومع أن تلك اإلحصاءات لن تعكس
بشكل كامل التعاريف الواردة يف االتفاق العام بشأن التجارة يف اخلدمات فإهنا توفر مؤشرًا معقوالً لتدفقات
وخمزون النمط  4من األشخاص العابرين للحدود يف سياق توريد اخلدمات.

االتفاق العام بشأن التجارة يف الخدمات ،والحساب الفرعي للسياحة:
اإلطار املنهجي املوىص به ،2008 ،والتوصيات الدولية إلحصاءات
السياحة2008 ،
ال جلمع وجتميع
 90-5تعترب التوصيات الدولية إلحصاءات السياحة ،2008 ،إطارًا منهجيًا شام ً
إحصاءات الس���ياحة .وحي ّدد هذا اإلطار املنهجي مفهوم الس���ياحة ،ويشري إىل املفاهيم ذات الصلة مثل بلد
اإلقامة ،وحمل اإلقامة املعتاد ،والبيئة املعتادة ،إخل .وتعرض هذه التوصيات نشاط الزوار من ناحية إنفاقهم،
املوحد للمنتجات واألنش���طة اإلنتاجية ال�ت�ي تؤخذ يف االعتبار عن���د إجراء حتليل
كم���ا تع���رض التصنيف ّ
مقارن للعرض والطلب فيما يتصل بالس���ياحة .ويعترب احلساب الفرعي للسياحة امتدادًا للتوصيات الدولية
إلحصاءات الس���ياحة ،ويربط هذا احلس���اب بني إحصاءات الس���ياحة وحتليالت االقتصاد الكلي األساسية
(انظر احلس���اب الفرعي للس���ياحة  -اإلطار املنهجي املوصى به .)2008 ،واإلحصاءات اليت يتم جتميعها
وفقًا هلذين اإلطارين تعترب تكملة مفيدة لتحليل متعمق لقطاع السياحة يشمل مجيع أمناط تقدمي اخلدمة.
 91-5وتع���رف التوصيات الدولية إلحصاءات الس���ياحة  2008الزوار الدوليـني بأهنم القائمون
برحلة س���ياحة وأهنم مس���افرون غري مقيمني يف البلد املرجعي أو مقيمون مس���افرون خارج البلد .وجيب
أالّ يكون���وا مرتبط�ي�ن بعالقة عامل/صاحب عمل مع كيان مقيم يف البلد الذي يزورونه ويتلقون تعويضات
ال ألس���باب الرحالت حس���ب فئات رئيسية ،هي:
عن ناتج العمل الذي يؤدونه .ويعرض هذا اإلطار تفصي ً
ش���خصية (عطالت ،ورحالت تروحيية ،ورحالت تعليمي���ة ،ورحالت تدريبية ،ورحالت للرعاية الصحية
والعالجية ،إخل) والسفر فيما يتصل باألعمال واملهن.

إحصاءات التوريد الدويل للخدمات حسب منط التوريد

 92-5وم���ع أن البيانات اليت يتم مجعها عن تدفقات الزوار الذين يكون غرضهم األساس���ي من
الس���فر هو القيام بأعمال أو أنه يتصل مبهنهم هي بيانات جتميعية إىل حد كبري فإهنا تفيد يف حتليل تدفقات
األشخاص وفق النمط  .4وهي تشمل أنشطة العاملني حلساهبم اخلاص واملوظفني ،ما دامت هذه األنشطة
ال تنطوي على عالقة عامل/صاحب عمل مع منتج مقيم يف البلد الذي يزورونه ،وكذلك أنشطة املستثمرين
ورجال األعمال أو أي نوع آخر من األشخاص املسافرين ألغراض مهنية.
 93-5وم����ع أن التوصيات الدولية إلحصاءات الس����ياحة  2008تعترف بأن بعض البلدان قد جتد
صعوبة يف تنفيذ التفريعات الواردة يف تلك التوصيات (مثل التميـيز بني أنشطة األعمال واألنشطة املهنية) ،فإهنا
ت����رى أن املزي����د من التفصيل للمعلومات لدى بلدان أخرى قد تكون له من األمهية ما يربر اختاذ هذه اخلطوة.
وتقترح التوصيات الدولية تقسيم أغراض األعمال واألغراض املهنية ،رغم أن ذلك قد ال يكون ذا صلة مباشرة
م����ن وجهة نظر االتفاق العام بش����أن التج����ارة يف اخلدمات ،إىل “حضور االجتماع����ات واملؤمترات واملعارض
التجارية وس����ائر املعارض” و“أغراض األعمال واألغ����راض املهنية األخرى” .وترد يف الفقرات  100-5إىل
 106-5مناقش����ة لكيفية اس����تخدام هذا اإلطار يف احلصول على معلومات مفيدة من أجل النمط  .4وميكن
االطالع على مزيد من املعلومات بشأن إحصاءات السياحة واملعلومات ذات الصلة من أجل جتميع مؤشرات
تتصل باالتفاق العام بشأن التجارة يف اخلدمات ،يف التوصيات الدولية إلحصاءات السياحة  2008ويف احلساب
الفرعي للسياحة :اإلطار املنهجي املوصى به.2008 ،

االتفاق العام بشأن التجارة يف الخدمات وتوصيات األمم املتحدة
بشأن إحصاءات الهجرة الدولية ،التنقيح 1
ع���رف توصيات األمم املتحدة بش���أن إحصاءات اهلجرة الدولي���ة ،التنقيح  ،1جمموعتني
 94-5تُ ّ
أساسيتني من األشخاص املتحركني دوليًا ،مها :غري املهاجرين ،واملهاجرون الدوليون (مبن فيهم املهاجرون
لفت���رات قصرية ولفترات طويلة) .وتقدم التوصيات أيضًا إطارًا لتجميع اإلحصاءات بش���أن تدفقات هذه
الفئات من األشخاص إىل الداخل وإىل اخلارج.
ويعرف املهاجر الدويل بأنه أي ش���خص يغيّر بلد إقامته املعتادة .وبلد اإلقامة املعتادة هو
95-5
ّ
البلد الذي يعيش فيه الشخص ،أي البلد الذي يقضي فيه الشخص ،يف العادة ،فترة راحته اليومية .وال يغيّر
السفر املؤقت إىل اخلارج ألغراض الترويح أو العطالت أو زيارة األصدقاء أو األقارب أو للعمل أو العالج
الطيب أو احلج الديين بلد اإلقامة املعتادة للشخص.
 96-5وتشمل فئة املهاجرين لفترات قصرية األشخاص الذين يُسمح بدخوهلم إىل بلد ما غري بلد
إقامتهم األصلية ملدة ال تقل عن ثالثة أش���هر وال تزيد عن اثىن عش���ر شهرًا ،ويُستبعد من ذلك األشخاص
الذين ينتقلون ألغراض الترفيه أو قضاء العطالت أو زيارة األصدقاء أو األقارب أو لألعمال أو للعالج الطيب
أو احلج الديين .واألشخاص الذين يقومون بزيارات قصرية ال جيب أن يتقاضوا أجورًا من داخل البلد الذي
يزورونه .وألغراض إحصاءات اهلجرة الدولية يعترب بلد اإلقامة املعتادة للمهاجر لفترة قصرية هو بلد املقصد
أثناء الفترة اليت يقضيها فيه.
 97-5واملهاجرون لفترات طويلة هم األش���خاص الذين ينتقلون إىل بلد غري بلد إقامتهم املعتادة
ملدة ال تقل عن سنة واحدة ،حبيث يصبح بلد املقصد هو بلد اإلقامة املعتادة .ومن وجهة نظر بلد املغادرة،
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يعترب الشخص مهاجرًا من البلد لفترة طويلة ،ومن وجهة نظر بلد الوصول يعترب الشخص مهاجرًا إىل البلد
لفترة طويلة.
 98-5وتقترح توصيات إحصاءات اهلجرة الدولية ،التنقيح  1عددًا من التعاريف لفئات املهاجرين
(لفترات قصرية ولفترات طويلة) وغري املهاجرين ميكن اس����تعماهلا يف مجع اإلحصاءات عن تدفقات اهلجرة
الدولية إىل الداخل أو إىل اخلارج بالنسبة لألشخاص املتنقلني .ومع أن البعض من تلك الفئات يشمل بعض
األش����خاص الذين يهتم هبم س����ياق التوريد الدويل للخدمات ،فإنه ال يوجد توافق كامل يؤدي هذا الغرض.
وميكن االطالع على مزيد من املعلومات يف توصيات إحصاءات اهلجرة الدولية ،التنقيح .1
 99-5وتفيد اإلحصاءات اليت يتم مجعها وفق هذه التوصيات يف قياس عدد األشخاص املوجودين
يف اخل���ارج ومن مث يس���تهلكون خدمات عن طريق النمط  .2ويف س���ياق فئات غ�ي�ر املهاجرين ،ينبغي أن
يشمل هؤالء األشخاص العاملني العابرين للحدود واملسافرين ألغراض السياحة واألعمال ،إخل ،ويف سياق
فئات املهاجرين جيب أن يشمل خمتلف أنواع املواطنني الذين يغريون مكان إقامتهم ويستهلكون خدمات يف
اخلارج .وعلى سبيل املثال ،فإن إحدى فئات املهاجرين ذات الصلة باملوضوع تشمل الذين يدخلون البلد
ألغراض التعليم أو التدريب .وعلى غرار املبادئ التوجيهية لإلحصاءات املتصلة بالس���ياحة ،فإن التوصيات
اخلاصة بإحصاءات اهلجرة ميكن أن تفيد يف جتميع إحصاءات بشأن تدفقات النمط  4وخمزون األشخاص،
خاصة من خالل دراسة فئة غري املهاجرين اليت تشمل املسافرين ألغراض األعمال (واليت تناظر فئة املسافرين
ألغراض العمل وألغراض مهنية يف التوصيات الدولية إلحصاءات السياحة  .)2008أما حتديد األشخاص
الذين ينطبق عليهم النمط  4يف الفئات األخرى املقترحة يف توصيات إحصاءات اهلجرة الدولية ،التنقيح 1
(مثل العمال املهاجرين األجانب ،واملهاجرين لالستيطان ،واملهاجرين لإلقامة احلرة ،إخل) ،فهي مهمة شاقة،
ألن تعاريف التوصيات الدولية 2008 ،ليس���ت مصممة من أجل إتاحة حتليل للتوريد الدويل للخدمات.
ومع ذلك فيمكن ،من خالل اتباع عدد من االفتراضات وقواعد التبس���يط ،احلصول على تقديرات مهمة
وتفصيلية بشأن النمط  4من إحصاءات اهلجرة.

استقاء مؤرشات النمط  :4الروابط بني توصيات إحصاءات الهجرة
الدولية ،التنقيح  1والتوصيات الدولية إلحصاءات السياحة 2008

3 30يش�مل ذل�ك املنقولين يف داخل
الرشك�ة ،الذي�ن تظ�ل عالق�ة
العامل/صاح�ب العم�ل م�ع
الرشكة األم .ويناظ�ر هذه الفئة
يف ه�ذا الدلي�ل توري�د الخدمات
تعاقديا ً يف داخل الرشكة.

 100-5كم���ا ذكرنا من قبل فإن فئ���ة رجال األعمال واملهنيـني يف التوصي���ات الدولية،2008 ،
ألغراض الس���فر هي فئة حتظى باهتمام خاص يف حتليل تدفقات النمط  4لألش���خاص .ويوصى بأن يقوم
جامعو البيانات بإدخال مزيد من التفصيل هلذه الفئة إذا كان ذلك مناسبًا .وعلى هذا األساس فإن جامعي
اإلحصاءات الذين يرغبون يف مجع معلومات عن عدد أشخاص النمط  4ميكنهم تفصيل فئة رجال األعمال
واملهنيـني إىل مورّدي خدمات تعاقدية (مبا يش���مل العاملني حلس���اهبم اخلاص واملوظفني) 30؛ واألش���خاص
العاملني يف بيع اخلدمات واملستثمرين .ومع ذلك ،وما مل توجد معلومات تكميلية ،فإن اإلحصاءات الناجتة
عن استعمال ذلك اإلطار لن تشمل احلاالت اليت حيدث فيها تغيـري لإلقامة الفعلية (من بلد آلخر) والتنقالت
يف داخل الش���ركة والتعيـني املباش���ر لألجانب يف فروع الشركات األجنبية (عالقة عامل/صاحب عمل مع
منتج مقيم يف االقتصاد املضيف).
 101-5وميكن استقاء معلومات أخرى ذات صلة من إحصاءات اهلجرة مع تطبيق بعض القواعد
امليسرة:
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•أفضل مصدر للمعلومات عن أشخاص النمط  4هو فئة غري املهاجرين
•يدخل املوظفون املنقولون يف داخل الش���ركة وغريهم من املوظفني األجانب الذين حيتفظون
بعالقة عامل/صاحب عمل مع الكيان التابع يف البلد املضيف إىل حد كبري يف فئة املهاجرين.
 102-5لذلك يوصي هذا الدليل مبا يلي:

•بالنس����بة لغري املهاجرين الذين ينتقلون لفترة تقل عن س����نة ،ينبغي تفريع فئة املس����افرين لقضاء
األعمال (اليت تش����مل األش����خاص الذين ينتقلون إىل اخلارج ألغ����راض مهنية ولكن ال توجد
بصددهم عالقة عامل/صاحب عمل مع الشركة املقيمة يف البلد املضيف)  ،31على النحو التايل:
مورّدو اخلدمة التعاقدية (مع تفريع هذه الفئة إىل عاملني حلساهبم اخلاص وموظفني)  ،32وبائعو
اخلدمات ،واألشخاص املسؤولون عن إقامة تواجد جتاري ،واملسافرون اآلخرون لقضاء أعمال.
وإذا استدعى األمر ،ميكن جتميع إحصاءات تكميلية (أي إحصاءات خارج نطاق إحصاءات
اهلجرة ،التنقيح  ،1واملبادئ التوجيهية اخلاصة بالس����ياحة) لتتضمن ،عالوة على ذلك ،بنفس
الفئات املعرفة ،األشخاص الذين غيّروا بلد إقامتهم املعتادة (أي الذين يقيمون خارج البلد ملدة
سنة أو أكثر) ولكن تظل تربطهم عالقة عامل/صاحب عمل مع املؤسسة املوجودة خارج البلد
املضيف ،أو العاملني حلساهبم اخلاص (وليس هلم مركز يف االقتصاد املضيف)
•وبالنسبة للمهاجرين ينبغي التمييز ،ضمن املهاجرين لفترات قصرية ولفترات طويلة الذين هم
يف عالقة عامل/صاحب عمل مع كيان يف البلد املضيف ،بني األش���خاص الذين ينتقلون يف
إطار نفس شركة اخلدمات (أي املنقولون يف داخل الشركة الذين يتلقون أجورهم من داخل
االقتصاد الذي يزورونه) والعاملني األجانب املعينني مباشرة من قبل الشركة التابعة األجنبية.
وإذا كان���ت هن���اك حاجة واضحة ،ميك���ن جتميع إحصاءات تكميلية (خ���ارج نطاق املبادئ
التوجيهية لتوصيات إحصاءات الس���ياحة ،التنقيح  )1تبني التحركات اليت تنطوي على مدة
إقامة تقل عن ثالثة أشهر (ومنها املنتقلون يف داخل الشركة)

3 31ال تشير فئ�ة املس�افرين لقضاء
أعمال حس�ب تعري�ف توصيات
الهج�رة ،التنقي�ح  ،1بش�كل
رصيح إىل عالق�ة عامل/صاحب
عمل ،وإنم�ا تتحدث بدال ً من ذلك
عن أش�خاص يقومون بزيارات
قصرية تتصل بأنش�طة العمل أو
األنشطة املهنية ،الذين ال يتلقون
أج�ورا م�ن داخ�ل البل�د ال�ذي
يزورونه.
3 32ه�ؤالء العامل�ون املنقول�ون يف
س�ياق الرشكة الذين تظل عقود
عمله�م م�ع الرشك�ة األصلي�ة،
يندرج�ون يف هذا الدليل يف إطار
توريد خدمات تعاقدية من داخل
الرشكة (أي التجارة يف الخدمات
يف داخل الرشكة).

املوس����ع خلدمات
•ينبغي تفريع هذه املعلومات وفقًا لنوع اخلدمة املقدمة (باس����تخدام التصنيف ّ
ميزان املدفوعات ،)2010 ،ونش����اط اخلدمة الذي تقوم به الش����ركة اليت تستخدم األشخاص
أو النش����اط الذي يقوم به األش����خاص العاملون حلساهبم اخلاص (فئات جتارة فروع الشركات
املوحد جلميع األنشطة االقتصادية ،التنقيح
األجنبية يف اخلدمات يف التصنيف الصناعي الدويل ّ
 )1والعالقة بني صاحب العمل والعاملني (أي ما إذا كانت جتارة يف داخل الش����ركة أم ال)،
املوحد للمهن )2008 ،ومدة إقامتهم
ومهن أو مهارات األشخاص املتنقلني (التصنيف الدويل ّ
يف البل����د املضيف (انظ����ر الفقرة  .)26-5وميكن أيضًا مجع معلومات عن عدد الزيارات أثناء
الشهور الثالثة األخرية وأي معلومات عن قيمة اخلدمات املقدمة أو املشتراة.
 103-5ومع أن توريد اخلدمة يعترب أنه يتم من خالل الوجود التجاري ،فقد يكون من املهم أيضًا
مجع معلومات عن األش���خاص العاملني حلس���اهبم اخلاص الذين هلم مركز يف البلد املضيف ومن مث يعتزمون
تقدمي خدمات من قاعدهتم تلك (وفقًا اللتزامات النمط  .)3وهؤالء األش���خاص يدخلون ،دون متيـيز ،يف
فئة أصحاب املشاريع واملستثمرين .33
 104-5يلخص اجلدول اخلامس  3 -الروابط بني تغطية توصيات إحصاءات اهلجرة الدولية ،التنقيح
 ،1وتغطية التوصيات الدولية إلحصاءات الس����ياحة  ،2008من حيث الغرض من الرحلة أو اهلجرة ،ومدة
اإلقامة .ويبني اجلدول ،باخلط األس����ود ،األغراض اليت تتصل بالنمط  .4وقائمة األغراض مس����تقاة من فئات

3 33أصحاب املش�اريع واملستثمرون
معرف�ون يف توصيات إحصاءات
الهج�رة الدولي�ة ،التنقي�ح ،1
باعتبارهم “األجانب الذين منحوا
حق االستقرار طويل األجل يف بلد
ما بشرط أن يقوموا باس�تثمار
مبال�غ ال تق�ل عن حد معّي�نّ أو
إقامة أنش�طة إنتاجية جديدة يف
البل�د املتلقي” (انظ�ر الفقرة 5
(د) يف اإلطار  4يف ذلك املنشور).
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الجدول الخامس 3 -
الروابط بني تغطية توصيات إحصاءات الهجرة الدولية ،التنقيح  ،1والتوصيات الدوليـة إلحـصاءات السياحـة،2008 ،
من حيث غرض الرحلة أو الهجرة ومدة اإلقامة :التعرف عىل النمط  4ألغراض االتفاق العام بشأن التجارة يف الخدمات

الغرض من الرحلة أو الهجرة

فئات توصيات إحصاءات الهجرة الدولية ،التنقيح 1

فئات التوصيات الدولية إلحصاءات السياحة 2008
الزيارات/الرحالت
شخصية
العطالت والرتفيه والتسلية
زيارة األصدقاء واألقارب
التعليم والتدريب
الصحة والرعاية الطبية
دينية/حج
تسوّق
عبور داخل اإلقليم االقتصادي/القانوني
أغراض أخرى
لقضاء أعمال وألغراض مهنية (ال توجد عالقة عامل/صاحب عمل مع الكيان
املقام يف اقتصاد التجميع)
	•توريد خدمات تعاقدية
— —عن طريق عاملني لحسابهم الخاص
— —عن طريق موظفني
منهم املنقولون يف داخل الرشكة
	•بيع خدمات/التفاوض عىل تواجد تجاري
— —بيع خدمات/التفاوض عىل تواجد تجاري للرشكة املنتجة
للخدمات
— —التفاوض عىل وجود تجاري للرشكة املنتجة للسلع
	•أغراض أخرى (بما يف ذلك حضور االجتماعات)

أقل من ثالثة أشهر

مدة اإلقامة
من ثالثة إىل أقل من
 12شهر

أكثر من  12شهرا ً

X
X
X
X
X

X

عمالة مهاجرة واس�تيطان عىل أساس العمالة (عالقة عامل/صاحب عمل مع
كيان مقيم يف اقتصاد التجميع)
	•تنقالت داخل الرشكة:
— —يف رشكة تنتج خدمات
— —تنقالت أخرى
	•معيّنون مبارشة من قبل رشكة أجنبية مقيمة:
— —رشكة منتجة لخدمات
— —أخرى
	•موظفو خدمة مدنية دوليون
	•آخرون

تدريب
جمع شمل األرس/تكوين أرس

استقرار عىل أساس األرسة :استقرار مع األهل
استقرار للتقاعد

X

X
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الجدول الخامس ( 3 -تابع)
أقل من ثالثة أشهر

الغرض من الرحلة أو الهجرة

مدة اإلقامة
من ثالثة إىل أقل من
 12شهر

استقرار إلقامة مشاريع ولالستثمار
ألسباب إنسانية (الالجئون ومن إليهم)
العمل عرب الحدود؛ الرتدد عرب الحدود للعمل ،الرحّ ل
عبور ال يدخل اإلقليم االقتصادي/القانوني
هيئة دبلوماسية/قنصلية ،عسكريون
أ

مالحظة:

فئات غري مهاجرين

فئات املهاجرين

X

زيارات

املفردات الواردة يف الخانة “الغرض من الرحلة أو الهجرة” بخط أسود تعني النمط .4
املفردات الواردة بخط مائل يف خانة “الغرض من الرحلة أو الهجرة” تعني بنودا ً غري واردة يف توصيات إحصاءات الهجرة الدولية،

التنقيح /1التوصيات الدولية إلحصاءات السياحة 2008؛ ويمكن إيراد املزيد من التفاصيل.

“ ”Xتعني تقديرات أوّلية غري دقيقة للنمط .4
“ ”Xتعني معلومات مطلوبة يف سياق النمط 4
أ

أكثر من  12شهرا ً

يف قطاع الخدمات فقط ،انظر الفقرة .103-5

توصيات إحصاءات اهلجرة الدولية ،التنقيح  ،1والتوصيات الدولية إلحصاءات السياحة  ،2008تصنيف
الرحالت السياحية وفقًا لألغراض الرئيسية ،وال تعترب قائمة شاملة تعكس على وجه الدقة الفئات املح ّددة يف
كال اإلطارين .واجلدول مصمم لبيان كيفية استعمال موارد بيانات السياحة واهلجرة ألغراض مجع وجتميع
املعلومات عن عدد األشخاص الذين يعربون احلدود يف سياق النمط ( 4التدفقات والرصيد).
 105-5واملفردات املعروضة خبط مائل ليست متاحة بشكل منفصل يف توصيات إحصاءات اهلجرة
الدولية ،التنقيح  1والتوصيات الدولية إلحصاءات السياحة ،2008 ،ولكنها معروضة يف اجلدول اخلامس 3 -
كعناصر لتفصيالت ممكنة ميكن أن ختدم احلاجة إىل املعلومات وفقًا لالتفاق العام بشأن التجارة يف اخلدمات
بشكل أفضل .ومجيع أغراض اإلقامة مشمولة يف توصيات إحصاءات اهلجرة الدولية ،التنقيح  ،1فيما يتعلق
مبعاملة املهاجرين وكذلك فئات غري املهاجرين .واجلدول موزع بني فئة فرعية لغري املهاجرين (اخلاليا البيضاء)
وفئة فرعية للمهاجرين (اخلاليا الرمادية) .وفئات املهاجرين مقس���مة يف توصيات إحصاءات اهلجرة الدولية،
التنقي���ح  ،1إىل فئ���ة فرعية للمهاجرين لفترات قصرية (تنطوي على إقامة ما بني  3و 12ش���هرًا) وفئة فرعية
للهجرة الطويلة (تنطوي على إقامة ملدة  12شهرًا أو أكثر) .والزيارات ،حسب تعريفها يف التوصيات الدولية
إلحصاءات السياحة  2008جممعة يف اجلدول اخلامس  3 -يف املربع ذي احلواف املعروضة خبط أسود .وكما
يتبني ،فإن هذين النظامني اإلحصائيـني يوجد بينهما بندان متداخالن :البند األول يشمل الزيارات اخلاصة ملدة
تقل عن  12شهرًا ولكن تزيد عن ثالثة أشهر ،ألغراض التعليم والتدريب ،والثاين يشمل الزيارات الشخصية
ملدة تقل عن  12شهرًا ولكنها تزيد عن ثالثة أشهر ألسباب أخرى.
 106-5وتشري عالمة “ ”Xإىل احلد األدىن من املعلومات املطلوبة للنمط  .4وتعين عالمة “ ”Xأنه
يف حالة عدم وجود تفريع إضايف ميكن استعمال الفئة “زيارات األعمال والزيارات املهنية” (اليت تناظر فئة
املسافرين لقضاء أعمال يف توصيات إحصاءات اهلجرة الدولية ،التنقيح  )1كتقريب ّأويل ملجموع التدفقات
و/أو الرصيد من األش����خاص املقيمني يف اخلارج يف سياق النمط  4لتوريد اخلدمات (ولكنها تستبعد معظم
حتركات النمط  4والتواجد املتصل بتوريد اخلدمات من خالل النمط .)3
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 - 3النمط  4يف االتفاق العام بشأن التجارة يف الخدمات
ومعلومات تكميلية من إحصاءات ميزان املدفوعات

 107-5من ش���أن حتديد املعامالت ذات الصلة بالنمط ( 4تواجد األش���خاص الطبيعيـني) ،ضمن
بنود السفر وتعويضات العاملني أو التحويالت الشخصية يف اإلصدار السادس من دليل ميزان املدفوعات أن
يوفر معلومات حتليلية إضافية  -رغم أهنا ال تعكس قيمة اخلدمات املتعاقد عليها ومن مث ال ميكن استعماهلا
لقياس توريد اخلدمات وفقًا للنمط ( .4انظر اإلطار اخلامس .)6 -
اإلطار الخامس 6 -
ً
التحويالت ليست مقياسا للنمط 4
تعترب التحويالت يف كثري من البلدان مصدرا ً مهما ً من مصادر الدخل يزيد عن تدفقات املعونة الرسمية أو التدفقات
املالية من االستثمار املبارش األجنبي .والبندان األساسيان اللذان يتصالن بالتحويالت ،حسب تعريف اإلصدار
السادس من دليل ميزان املدفوعات ،هما تعويضات العاملني والتحويالت الشخصية.
وتمثل تعويضات العاملني “أجورا مقابل ُمدخل العمل الذي يسهم به الفرد يف عملية اإلنتاج يف عالقة عامل/
صاحب عمل مع املؤسسة” (الفقرة  10-11يف اإلصدار السادس من دليل ميزان املدفوعات) .وتشري هذه
التعويضات إىل دخل العمال العابرين للحدود والعمال املوسميني وغريهم من العمال العاملني لفرتات قصرية
الذين هم يف عالقة عامل/صاحب عمل يف اقتصاد ليسوا مقيمني فيه وكذلك دخل املقيمني الذين هم يف عالقة
عامل/صاحب عمل مع كيان غري مقيم.
وتتكون التحويالت الشخصية من “جميع التحويالت الجارية النقدية أو العينية التي يقوم بها أو يتلقاها أرس
معيشية مقيمة من أرسة معيشية غري مقيمة أو العكس” (الفقرة  21-12من اإلصدار السادس من دليل ميزان
املدفوعات) .ويشمل ذلك جميع التحويالت الجارية من األرس املعيشية املقيمة إىل غري املقيمة ،بغض النظر عن
(أ) مصادر دخل املرسل (سواء كان يتلقى دخال من العمل أو من مشاريع أو من ملكية ،أو مزايا اجتماعية،
أو أي نوع آخر من التحويالت ،أو من ترصف يف ممتلكات)( ،ب) العالقة بني األرس املعيشية (سواء كانت بني
أشخاص تربطهم صلة قربى أم ال)( ،ج) الغرض من التحويل (سواء كان ينطوي عىل مرياث أو نفقة أو يانصيب
أو غريه) .ويويص اإلصدار السادس من دليل ميزان املدفوعات بتسجيل بند إضايف بعنوان تحويالت العاملني
(التحويالت العادية التي يقوم بها املوظفون إىل مقيمني يف اقتصاد آخر).
ويمكن االستفادة من معلومات إضافية عن النمط  4من معلومات اإلصدار السادس من دليل ميزان املدفوعات
عن تعويضات العاملني والتحويالت الشخصية ،مصنفة حسب فئات األشخاص (مثالً :من موظفني منقولني
يف إطار الرشكة أو أشخاص معينني مبارشة يف رشكة تابعة أجنبية تعمل يف الخدمات) .ومع ذلك فإن هذه
التحويالت ال تعكس قيمة عقود الخدمات (أو مبيعات الخدمات) وال يمكن استخدامها لقياس التوريد الدويل
للخدمات .ووفقا ً لتعريف تعويضات العاملني والتحويالت الشخصية ،وكذلك مؤرشات التحويالت األخرى،
فإن غالبية مقدمي الخدمات التعاقدية غري مشمولني يف اإلطار اإلحصائي لألشخاص الذين تشري إليهم هذه
البنود من ميزان املدفوعات.
وعالوة عىل ذلك ،ففي الحاالت (النادرة) التي تشمل األشخاص يف سياق النمط  ،4قد يحدث عد مزدوج ،ألن
قيمة تقديم الخدمة ستدخل ضمنا سواء ضمن إحصاءات قيمة التجارة يف الخدمات (بني املقيمني وغري املقيمني)
بالنسبة للنمط  ،4أو يف إحصاءات فروع الرشكات األجنبية بالنسبة للنمط  .3ومع ذلك فقد يستعمل جامعو
اإلحصاءات يف بعض األحيان هذه املعلومات الستنباط تقديرات للنمط  4لبعض مقدمي الخدمات التعاقدية
من البنود ذات الصلة يف خدمات ميزان املدفوعات .ومع أن هذه املعلومات اإلضافية ال يمكن تحريها إىل معاملة
محدّدة ،فمن املحتمل استخدامها من أجل التحقق الواقعي .ومع ذلك فسيكون من الصعب يف أغلب األحيان
تحديد تعويضات العاملني/التحويالت الشخصية لفئات معيّنة ذات اهتمام يف سياق النمط ( 4أي فئات الذين
أصبحوا مقيمني يف االقتصاد املضيف) ،ألن املعامالت املتصلة بهم ستكون يف الغالب نسبة ضئيلة من مجموع
الدخل ومعامالت التحويل يف هذا السياق.
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ال حلسابه
ملورد اخلدمة التعاقدية ،إذا كان الش���خص (سواء كان موظفًا أو عام ً
 108-5وبالنس���بة ّ
اخلاص) يقضي أقل من سنة يف اقتصاد مضيف ،فإن إنفاقه يُسجل حتت بند السفر .وإذا كان املوظف يقضي
أو يعتزم قضاء سنة واحدة أو أكثر ،ليصبح مقيمًا ويستمر يف تلقي أجره من كيان غري مقيم ،فإن التعويضات
وأي
اليت يتلقاها من صاحب العمل تُسجل كتعويضات للعاملني ،وتُسجل التحويالت الشخصية الالحقة ّ
زيادة أو نقصان يف الرصيد يف االقتصاد األصلي .وبالنس���بة للعاملني حلس���اهبم اخلاص املقيمني ملدة تزيد عن
س���نة ،ميكن تس���جيل تدفقات التحويالت الشخصية و/أو الزيادات يف الرصيد يف االقتصاد األصلي( .انظر
اإلطار اخلامس  6 -ملزيد من املعلومات).
 109-5وميكن أن تتاح معلومات تكميلية تفيد يف حتليل املعامالت املتصلة حبركة املنقولني يف داخل
موردي خدمات أنشأوا تواجدًا جتاريًا يف اخلارج ،من إحصاءات اإلصدار
الشركة الذين يعملون حلساب ّ
السادس لدليل ميزان املدفوعات .ويف هذا الصدد:
•إذا كانت عالقة العامل/صاحب العمل هي مع الشركة التابعة ،وكان املوظف املنقول يف إطار
الش����ركة يقضي أقل من سنة ،تُس����جل األجور وما إليها حتت بند تعويضات العاملني .أما إذا
أي زيادات يف الرصيد يف
أي تدفقات لتحويالت شخصية و/أو ّ
قضى سنة أو أكثر ،فتسجل ّ
االقتصاد األصلي
•إذا ظلت عالقة العامل/صاحب العمل مع الشركة األم وكان املوظف املنقول يف إطار الشركة
يقضي أقل من س����نة ،فإن الش����ركة التابعة هي اليت س����تدفع مقابل اخلدمة املقدمة من الشركة
األم .34أما إذا قضى س����نة كاملة أو أكثر ،فإن األجور ،وما إليها ،املدفوعة من الش����ركة األم
تس����جل حتت بند تعويضات العاملني وبالتايل تس����جل أي تدفقات حتويالت ش����خصية و/أو
زيادات يف الرصيد يف االقتصاد األصلي
•وأيًّا كانت طبيعة العالقة بني العامل/صاحب العمل ،إذا قضى املوظف املنقول يف إطار الشركة
أقل من سنة واحدة ،فإن إنفاقه يف هذه الفترة يسجل حتت بند السفر.
 110-5ويس���جل إنفاق بائعي اخلدمات واألشخاص املسؤولني عن إقامة تواجد جتاري حتت بند
السفر ،ما مل يصبحوا مقيمني يف االقتصاد املضيف (وهو ما ال حيدث ،نظريًا ،بالنظر إىل طبيعة النشاط الذي
يقومون به أثناء تواجدهم يف االقتصاد الذي يزورونه).

 - 4مؤرشات أخرى

 111-5فيما يتعلق باملعلومات التكميلية اليت ميكن اس���تخدامها من أجل حتقيق مزيد من التحليل
الش���امل لصناعات اخلدمات و/أو تقيـيم قطاعات اخلدمات كل على حدة أو تقيـيم فرص الس���وق ،يوجـد
عــدد من اإلحصاءات اإلضافية املفيدة ميكن استخالصها من أُطر خمتلفة .ومن هذه األُطر :مؤشرات األسعار
واإلنتاج والعمالة (مثل احلسابات القومية ،وإحصاءات األعمال والعمالة ،ومؤشرات األداء اليت تتتبع التطوير
النوعي لقطاع اخلدمات) .وتوفر إحصاءات احلس���ابات القومية معلومات عن نش���اط الصناعة مثل الناتج
والقيمة املضافة وتكوين رأس املال والعمالة .وهذه الفئات مفيدة ألهنا متاحة باألس���عار اجلارية واألس���عار
الثابتة .ومن املفيد بشكل خاص جتميع مؤشرات أسعار الصادرات والواردات للخدمات وكذلك للتجارة
الدولية يف اخلدمات باألسعار الثابتة .وميكن احلصول أيضًا على معلومات نوعية تفيد يف تكملة املعلومات
اخلاصة بتدفقات التجارة الدولية يف اخلدمات من مؤش���رات األداء القطاعي أيضًا ،مبا فيها املؤش���رات اليت
تش���مل وصول السائحني الدوليـني ،والش���حن الدويل أو الركاب املنقولني ،وحركة اهلواتف الدولية ،إخل.
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ومع أن هذه املؤش���رات تتيح حتليل التطورات يف القطاع مع مرور الوقت ،فإهنا ال تناس���ب إجراء مقارنات
عرب القطاعات.
 112-5وأ ّدت التطورات األخرية يف الربط بني السجالت التجارية وسجالت األعمال إىل إضافات
حتسن إمكانية املقارنة
مهمة للمعلومات اإلحصائية على مستوى االقتصاد اجلزئي .ومن شأن هذه الروابط أن ّ
إلحصاءات التجارة واألعمال فيما يتعلق بتحليل خصائص التدفقات التجارية للمؤسسات ،مثل خصائص
التدفقات حس���ب القطاع االقتصادي ،وفيما بني جمموعات الش���ركات (التجارة يف داخل املؤسس���ات)،
وفئات احلجم (العمالة) ،أو يف التفريعات اإلقليمية للبلد ،أو حتليل التجارة املش���اطئة أو التجارة من حيث
القيمة املضافة.

هاء -

جمع البيانات

 113-5يواجه جامعو البيانات صعوبات شاقة بسبب اختالف املنهجية والتعاريف ملختلف مصادر
البيان���ات الالزم���ة لتجميع املعلومات حول التوريد الدويل للخدم���ات وفقًا لألمناط األربعة .وتعرض قائمة
مصادر البيانات الواردة يف الفقرات التالية ،رغم أهنا ليس���ت شاملة ،فكرة عن كيفية تطوير املصادر احلالية
أو اجلديدة من أجل التمكني من مجع املعلومات اليت حيتاجها املفاوضون واملحللون.
 114-5وق���د تناول الفصل الثالث طرق مجع بيان���ات معامالت خدمات ميزان املدفوعات ،كما
تناول الفصل الرابع إحصاءات فروع الش���ركات األجنبية ،ويعرض هذا الفصل مبادئ توجيهية الستعمال
تل���ك اإلحص���اءات يف إجراء تقدير كامل للتوريد الدويل للخدمات حس���ب من���ط التوريد ،وخاصة توزيع
املعامالت حسب طريقة التوريد .وتقتضي هذه املبادئ إجراء تعديالت على استبيانات املسح.
 115-5وميكن استعمال عدد من املصادر التكميلية جلمع مصادر أخرى ذات صلة بتحليل التوريد
الدويل للخدمات ،خاصة ملتغيّر عدد األش���خاص وفقًا للنمط  .4وتوجد مصادر بيانات خمتلفة جلمع هذه
املعلومات ،منها س���لطات اهلجرة وغريها من املصادر اإلدارية (س���جالت الس���كان ،وبيانات التراخيص،
والتأش�ي�رات ،إخل) والتعدادات (إذ تس���تعمل بياناهتا كبيانات خط أساس) ،والدراسات االستقصائية لألسر
املعيش���ية والش���ركات والقوة العاملة ،واالستقصاءات اخلاصة باملس���افرين عرب احلدود .إالّ أنه ينبغي إعداد
األسئلة املناسبة من أجل احلصول على املعلومات الالزمة.
 116-5ويف هذا الصدد قامت منظمة السياحة العاملية بإعداد منوذج الستقصاء احلركة عرب احلدود
جيمع ما بني البيانات اإلدارية (بطاقات الدخول/اخلروج) والبيانات اإلحصائية الناجتة عن االستقصاءات اليت
جترى للمسافرين الذين يغادرون البلد بعد الزيارة .وميكن إضافة بعض األسئلة البسيطة من أجل حتديد فئات
النمط  4ضمن جمموعات األشخاص املسافرين دوليًا للعمل أو ألسباب مهنية .ولكي يكون هذا االقتراح
ال للتنفيذ فإنه حيتاج ،شأنه يف ذلك شأن األنواع األخرى من مجع البيانات ،تعاونًا واضحًا بني سلطات
قاب ً
السياحة الوطنية وسلطات اهلجرة والتجارة.
 117-5ومن اإلمكانات األخرى استعمال استقصاءات القوة العاملة ،اليت جتريها على حنو منتظم
كثري من االقتصادات الكربى اليت تقدم خدمات عن طريق النمط  .4إذ ميكن إضافة عدد حمدود من األسئلة
عن الزيارات (احلديثة) إىل اخلارج من قبل أفراد األس���ر املعيش���ية ألغراض العمل ،مبا يف ذلك أس���ئلة عن
األطراف املتعاقدة ،ومدة اإلقامة ،وأشكال الدفع .وميكن أن تفيد هذه األسئلة يف التعرف على أنواع النمط
 4من الزيارات بشكل منفصل عن حترك العمالة الدولية.
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 118-5وإذا أمك���ن تفصي���ل البيانات إىل فئات أخرى (أس���باب اإلقامة ،والصناع���ة اليت يعمل هبا
العامل���ون ،و/أو مه���ن العمال ،ومدة اإلقامة) ،فإن ذلك مما يع���زز كثريًا فائدة هذه املعلومات ألغراض حتليل
التوريد الدويل للخدمات .وهناك منشور لصندوق النقد الدويل بعنوان املعامالت الدولية يف التحويالت :دليل
جلامعي البيانات واملستعملني  ،35وإن كان خيتلف يف تركيزه عن هذا الدليل ،يقترح االستفادة من استقصاءات
األسر املعيشية يف مجع تفاصيل عن األشخاص الذين يتحركون عرب احلدود ألغراض العمل أو اهلجرة ،بإضافة
عدد من مناذج األسئلة املتخصصة يف االستقصاءات احلالية ،أو إجراء استقصاءات متخصصة ميكن عن طريقها
التعرف على األسر املعيشية ذات الصلة .ومن شأن إضافة مناذج أسئلة عن النمط  4أن يساعد حمللي البيانات
يف فهم العالقة بني توريد اخلدمات وحالة العمالة ،إخل.
 119-5ومع ذلك ،ينبغي أن يكون يف احلسبان أن مجع معلومات عن توريد اخلدمات وفقًا لألمناط
باستخدام املصادر املذكورة هي مهمة صعبة .فهذه املصادر مل تصمم من أجل احلصول على معلومات حم ّددة
ذات صلة باالتفاق العام بشأن التجارة يف اخلدمات ،إالّ أن بعض تلك املصادر قد يكون مفيدًا ،كما ذكر
أعاله ،خاصة إذا وجهت األسئلة املناسبة.

واو -

موجز التوصيات

املبس���ط إزاء أمناط التوريد ،بش���كل دقيق ،مع أحكام االتفاق
 120-5ال يتف���ق النهج اإلحصائي ّ
العام بش���أن التجارة يف اخلدمات ،وإمنا هو مصمم كتوجيه ّأويل يرمي إىل تقدمي معلومات تفيد يف أغراض
االتفاق العام بشأن التجارة يف اخلدمات ،مع ضمان املرونة واالتساق مع األُطر اإلحصائية األخرى .ويعرض
هذا الفصل ،باستعمال معايـري وقواعد التبسيط ،وخاصة يف الفقرات  30-5إىل  ،67-5توزيع معامالت
خدمات ميزان املدفوعات وإحصاءات فروع الش���ركات األجنبية حس���ب منط التوريد .إالّ أن هذا التوزيع
ينبغي أن يستعمله جامعو البيانات وفقًا الحتياجات بلداهنم من املعلومات ،وحالة نظم مجع البيانات والقيود
اخلاص���ة باملص���ادر .وميكن إكمال تلك البيانات بأنواع أخرى م���ن اإلحصاءات ميكن أن تكون مفيدة من
الناحية التحليلية ،وهو ما تعرض الفقرات  80-5إىل  112-5توجيهات بش���أنه .ومن أجل تطوير تلك
اإلحصاءات ،ينبغي وجود تعاون بني مجيع األطراف (مثل مكاتب اإلحصاء واملصارف املركزية وسلطات
الضرائ���ب والوزارات املعنية ووكاالت تعزيز الصادرات واحتادات أصحاب األعمال ،إخل) وأن تكون هذه
اجلهات على وعي باالحتياجات من البيانات.
 121-5ويوصي هذا الدليل مبا يلي:

 - 1توزيع املعامالت بني املقيمني وغري املقيمني وإحصاءات فروع الشركات األجنبية حسب
أمناط التوريد املنصوص عليها يف االتفاق العام بشأن التجارة يف اخلدمات .وإذا كان التوزيع
الكامل لإلحصاءات حسب أمناط التوريد يعترب هدفًا بعيد املنال ،فقد خيتار جامعو البيانات
املبسط يف املدى القصري ،كما يرد وصفه فيما يلي.
التركيز على املنهج ّ
املبسط للمعامالت
 - 2ميكن ،كنقطة انطالق ،استعمال اجلدول اخلامس  2 -الذي يوجز التوزيع ّ
وفقًا للنمط الغالب للمعامالت ،ولكن مع تكييفه حسب األوضاع يف كل بلد فيما يتعلق
بأهم منط من أمناط التوريد لبنود اخلدمات .وإذا واجهت جامعي اإلحصاءات صعوبات يف
املوسع خلدمات ميزان املدفوعات2010 ،
تطبيق التوزيعات حسب البنود التفصيلية للتصنيف ّ
كما وردت يف اجلدول اخلامس  ،2 -فيمكن قصر التوزيع على الفئات التجميعية األعلى من
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معامالت اخلدمات (أي اليت تستعمل فيها بنود اخلدمات الرئيسية االثنا عشر ،وإذا أمكن،
تقديرات خلدمات التوزيع) .ويرد فيما يلي تلخيص ملكونات اخلدمات يف إحصاءات فروع
الشركات األجنبية ويف ميزان املدفوعات:
•كقاعدة عامة توفر إحصاءات مبيعات فروع الشركات األجنبية (رقم األعمال) و/أو
نواجتها معلومات عن النمط  .3وتتفق إحصاءات خدمات ميزان املدفوعات بش���كل
عام مع األمناط  1و 2و .4ويستثىن من ذلك عنصر التشييد يف ميزان املدفوعات ،الذي
يفصل ما بني النمطني  3و4
ميكن أن يعزى إىل النمط  3أو ّ
•ينبغي إس����ناد كل عنصر من عناصر خدمات ميزان املدفوعات (موزعة حسب التصنيف
املوس����ع خلدم����ات ميزان املدفوعات )2010 ،إما إىل النم����ط الغالب أو ،يف عدم وجود
ّ
منط واحد غالب ،إىل أكثر األمناط أمهية حسب املقترح الوارد يف اجلدول اخلامس 2 -
•مع أن التجارة يف خدمات التوزيع (أي جتارة اجلملة والتجزئة) داخلة يف قيمة الس���لع
حيس���ن من تقديرات توريد
املتاج���ر هب���ا ،فإن عمل تقديرات منفصلة هلوامش التجارة ّ
اخلدمات من خالل النمط 1
•بالنس���بة لقطاع���ات اخلدمات ذات األمهية القتصادات التجميع ،ميكن وضع ممارس���ة
لتحدي���د املعلوم���ات عن أمناط التوريد ،بش���كل منفصل ،ضمن بن���ود معيّنة من بنود
خدمات ميزان املدفوعات ،كما تبينه الفقرات  56-5إىل 62-5
 - 3ويوصى جامعو البيانات جبمع بيانات إضافية لتحسني وتوسيع املعرفة بالتوريد الدويل للخدمات
فيما هو أبعد من املعامالت االقتصادية ذات الصلة .وميكن حتقيق ذلك من خالل استعمال
األُطر اليت يرد وصفها يف الفقرات  80-5إىل 112-5
 - 4وبالنظر إىل أن عدد األشخاص الذين يعربون احلدود ويقيمون يف اخلارج يتسم بأمهية خاصة
كمؤشر هام يف سياق النمط  4فإن هذا الدليل يوصي ،بشكل خاص ،جبمع تلك املعلومات
باتباع التوصيات الواردة يف التوصيات الدولية إلحصاءات السياحة  ،2008واحلساب الفرعي
للسياحة  -اإلطار املوصى به 2008 ،وتوصيات إحصاءات اهلجرة الدولية ،التنقيح  .1إالّ أن
هذه التوصيات ينبغي التوسع فيها عند الضرورة باتباع املبادئ التوجيهية الواردة يف الفقرات
 89-5إىل .106-5
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املرفق األول

ّ
املوسع لخدمات
التصنيف
ميزان املدفوعات2010 ،

املوس���ع خلدمات ميزان املدفوعات .2010 ،وترد البنود التكميلية
يعرض هذا املرفق عناصر التصنيف ّ
خبط مائل ،كما ترد الفئات التكميلية يف هناية التصنيف.
 - 1خدمات الصناعات التحويلية املتعلقة بمدخالت مادية يملكها آخرون
 1-1البضائع بغرض التجهيز يف بلد اإلبالغ  -البضائع املرتجعة (رصيد دائن) ،البضائع الواردة
(رصيد مدين) (انظر الفقرة )71-3
 2-1البضائع بغرض التجهيز يف الخارج  -البضائع املرسلة (رصيد دائن) ،البضائع املرتجعة
(رصيد مدين) (انظر الفقرة )71-3
 - 2خدمات الصيانة واإلصالح غري املصنفة يف موضع آخر
 - 3النقل
البديل  :1وسائط النقل
 1-3النقل البحري
 1-1-3الركاب
منها-1-1-3 :أ

2-3

 2-1-3البضائع
 3-2-3أخرى
النقل الجوي
 1-2-3الركاب
منها 1-2-3 :أ

3-3

 2-2-3البضائع
 3-2-3أخرى
وسائط النقل األخرى
 1-3-3الركاب
منها 1-3-3 :أ

4-3

 2-3-3البضائع
 3-3-3أخرى
خدمات الربيد والسعاة

ّ
موسع لوسائل النقل األخرى
تصنيف
 5-3النقل الفضائي
 6-3النقل بالسكك الحديدية

مدفوعة من العمال العابرين للحدود واملوسميني وغريهم
من العمال العاملني لفرتات قصرية

مدفوعة من قبل العمال العابرين للحدود والعمال املوسميني
وغريهم من العاملني لفرتات قصرية

مدفوعة من قبل العمال العابرين للحدود والعمال املوسميني
وغريهم من العاملني لفرتات قصرية
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 1-6-3الركاب
 2-6-3البضائع
 3-6-3أخرى
 7-3النقل الربي
 1-7-3الركاب
 2-7-3البضائع
 3-7-3أخرى
 8-3النقل املائي الداخيل
 1-8-3الركاب
 2-8-3البضائع
 3-8-3أخرى
 9-3النقل باألنابيب
 10-3نقل الكهرباء
 11-3خدمات النقل الداعمة واملساعدة األخرى لجميع وسائل النقل
لجميع وسائل النقل
البديل  :2ماهية املنقوالت
 3أ 1-الركاب
منها 3 :أ 1-مدفوعة من قبل العمال عرب الحدود والعمال املوسميني وغريهم من العاملني
لفرتات قصرية
 3أ 2-البضائع
 3أ 3-أخرى
 3أ 1-3-خدمات الربيد والسعاة
 3أ 2-3-أخرى
 - 4السفر
 1-4لغرض قضاء أعمال
 1-1-4حيازة سلع وخدمات من قبل العمال عرب الحدود والعمال املوسميني وغريهم من
العاملني لفرتات قصرية
 2-1-4أخرى
 2-4لغرض شخيص
 1-2-4متصل بالصحة
 2-2-4متصل بالتعليم
 3-2-4ألغراض أخرى
طريقة عرض بديلة للسفر (سواء لقضاء األعمال أو السفر الشخيص)
 4أ 1-البضائع
 4أ 2-خدمات النقل املحيل
 4أ 3-خدمات اإلقامة
 4أ 4-خدمات تقديم الطعام
 4أ 5-خدمات أخرى
منها:

إحصاءات التوريد الدويل للخدمات حسب منط التوريد
 4أ 1-5-خدمات صحية
 4أ 2-5-خدمات تعليمية
 - 5التشييد
 1-5التشييد يف الخارج
 2-5التشييد يف االقتصاد املبلغ
 - 6خدمات التأمني واملعاشات التقاعدية
 1-6التأمني املبارش
 1-1-6التأمني عىل الحياة
-1-1-6أ إجمايل أقساط التأمني عىل الحياة املقبوضة (رصيد دائن) واملدفوعة
(رصيد مدين)
-1-1-6ب إجمايل مطالبات التأمني عىل الحياة املقبوضة (رصيد دائن)
واملدفوعة (رصيد مدين) (انظر الفقرة )189-3
 2-1-6التأمني عىل البضائع
-2-1-6أ إجمايل أقساط التأمني عىل البضائع املقبوضة (رصيد دائن)
واملدفوعة (رصيد مدين)
-2-1-6ب إجمايل مطالبات التأمني عىل البضائع املقبوضة (رصيد دائن)
واملدفوعة (رصيد مدين) (انظر الفقرة )189-3
 3-1-6أنواع التأمني املبارش األخرى
-3-1-6أ إجمايل أقساط التأمني املبارش األخرى املقبوضة (رصيد دائن)
واملدفوعة (رصيد مدين)
-3-1-6ب إجمايل مطالبات التأمني املبارش األخرى املقبوضة (رصيد دائن)
واملدفوعة (رصيد مدين) (انظر الفقرة )189-3
 2-6إعادة التأمني
 3-6خدمات التأمني املساعدة
 4-6خدمات املعاشات التقاعدية وخدمات الضمان املوحّ د
 1-4-6خدمات املعاشات التقاعدية
 2-4-6خدمات الضمانات املوحّ د
 - 7الخدمات املالية
 1-7الخدمات املالية املتقاضاة بوضوح وغريها من الخدمات املالية
 2-7خدمات الوساطة املالية املقاسة بطريق غري مبارش
 - 8مصاريف استعمال امللكية الفكرية غري املصنفة يف موضع آخر
 1-8رسوم ترخيص االمتيازات التجارية والعالمات التجارية
 2-8تراخيص استخدام نواتج البحث والتطوير
 3-8تراخيص استنساخ و/أو توزيع الربمجيات الحاسوبية
 4-8تراخيص استنساخ و/أو توزيع الوسائط السمعية  -البرصية واملنتجات ذات الصلة
 1-4-8تراخيص إنتاج و/أو توزيع املنتجات السمعية  -البرصية
 2-4-8تراخيص استنساخ و/أو توزيع املنتجات األخرى
 - 9االتصاالت والحواسيب وخدمات املعلومات
 1-9خدمات االتصاالت
 2-9خدمات الحواسيب
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3-9

 1-2-9الربمجيات الحاسوبية
منها-1-2-9 :أ الربمجيات األصلية
 2-2-9خدمات الحاسوب األخرى
خدمات املعلومات
 1-3-9خدمات وكاالت األنباء
 2-3-9خدمات املعلومات األخرى

 - 10خدمات األعمال األخرى
 1-10خدمات البحث والتطوير
 1-1-10األعمال التي تتم عىل أساس منهجي لزيادة الرصيد من املعرفة
 1-1-1-10تقديم خدمات البحث والتطوير حسب الطلب أو الخدمات العامة
 2-1-1-10مبيعات حقوق امللكية الناشئة عن البحث والتطوير

 1-2-1-1-10العالمات التجارية
 2-2-1-1-10حقوق الطبع والتوزيع الناتجة عن أعمال
البحث والتطوير
 3-2-1-1-10العمليات والتصاميم الصناعية
 4-2-1-1-10خدمات أخرى

 2-1-10خدمات أخرى
 2-10الخدمات االستشارية املهنية واإلدارية
 1-2-10الخدمات القانونية واملحاسبية والخدمات االستشارية لإلدارة وخدمات العالقات
العامة
 1-1-2-10الخدمات القانونية
 2-1-2-10خدمات املحاسبة ومراجعة الحسابات وحفظ الدفاتر واالستشارات
الرضيبية
 3-1-2-10خدمات األعمال والخدمات االستشارية لإلدارة وخدمات العالقات
العامة
 2-2-10خدمات اإلعالن وأبحاث التسويق واستقصاءات الرأي العام
منها 1-2-2-10 :املؤتمرات واملعارض التجارية وخدمات تنظيم املعارض
 3-10الخدمات التقنية والخدمات املتعلقة بالتجارة وسائر خدمات األعمال
 1-3-10الخدمات املعمارية والهندسية والعلمية وغريها من الخدمات الفنية
 1-1-3-10الخدمات املعمارية
 2-1-3-10الخدمات الهندسية
 3-1-3-10الخدمات العلمية وغريها من الخدمات الفنية
 2-3-10خدمات معالجة النفايات وإزالة التلوث والخدمات الزراعية والتعدينية
 1-2-3-10معالجة املياه وإزالة التلوث
 2-2-3-10الخدمات العارضة للزراعة واألحراج وصيد األسماك
 3-2-3-10الخدمات العارضة للتعدين واستخراج النفط والغاز
 3-3-10خدمات التأجري التشغييل
 4-3-10الخدمات املتصلة بالتجارة
 5-3-10خدمات األعمال األخرى غري املصنفة يف موضع آخر
منها 1-5-3-10 :خدمات العمالة ،أي األبحاث والتعيينات وخدمات تقديم
املوظفني

إحصاءات التوريد الدويل للخدمات حسب منط التوريد
 - 11الخدمات الشخصية والثقافية والرتفيهية
 1-11الخدمات السمعية  -البرصية والخدمات املتصلة بها
 1-1-11الخدمات السمعية  -البرصية
منها-1-1-11 :أ رصيد دائن التسجيالت السمعية  -البرصية
 2-1-11الخدمات ذات الصلة بالفنون
 2-11الخدمات الشخصية والثقافية والرتفيهية األخرى
 1-2-11الخدمات الصحية
 2-2-11الخدمات التعليمية
 3-2-11خدمات الرتاث والخدمات الرتفيهية
 4-2-11الخدمات الشخصية األخرى
 - 12السلع والخدمات الحكومية غري املصنفة يف موضع آخر
 1-12السفارات والقنصليات
 2-12الوحدات العسكرية والوكاالت العسكرية
 3-12سائر السلع والخدمات الحكومية غري املصنفة يف موضع آخر
 4.0الخدمات املتصلة بالسياحة والسفر ونقل الركاب
ّ
املوسع لخدمات ميزان املدفوعات2010 ،
الفئات التكميلية للتصنيف
جيم 1-املعامالت السمعية  -البرصية
منها :جيم 1-1تراخيص استعمال املنتجات السمعية  -البرصية
جيم 2-املعامالت الثقافية
جيم 3-معامالت الربمجيات الحاسوبية
منها :جيم 1-3-تراخيص استعمال منتجات الربمجيات الحاسوبية
جيم 4-خدمات مراكز النداء
جيم 5-مجموع معامالت الخدمات بني املؤسسات املرتبطة
جيم 6-مجموع املعامالت املرتبطة بالتجارة
جيم 7-املعامالت البيئية
جيم 8-مجموع الخدمات الصحية
جيم 9-مجموع الخدمات التعليمية
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املرفق الثاني

1

1

فئات فروع الرشكات األجنبيـة يف الخدمـات يف
ّ
املوحد
التنقيح الرابع للتصنيف الصناعي الدويل
لجميع األنشطة االقتصادية (فئات تجارة فروع
الرشكات األجنبية يف الخدمات ،التنقيح )1
عنارص عناوين فئات فروع الرشكات األجنبية يف الخدمات

-1

الرمز وفقا ً للتصنيف
الصناعي الدويل
املوحّ د ،التنقيح 4

الزراعة والحراجة وصيد األسماك
 1-1أنشطة زراعة املحاصيل واإلنتاج الحيواني والصيد
والخدمات املتصلة
 1-1-1أنشطة دعم األنشطة الزراعية وأنشطة ما بعد الحصاد
 2-1-1الصيد والقنص وأنشطة الخدمات املتصلة
 2-1الحراجة وقطع األشجار
 1-2-1خدمات الدعم للحراجة
 3-1صيد األسماك وتربية املائيات
التعدين واستغالل املحاجر
 1-2أنشطة خدمات دعم التعدين
الصناعة التحويلية
 1-3إصالح وتركيب اآلالت واملعدات
إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء
 1-4توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها
إمدادات املياه وأنشطة الرصف وإدارة النفايات ومعالجتها
 1-5تجميع املياه ومعالجتها وتوصيلها
 2-5الرصف الصحي
 3-5أنشطة جمع النفايات ومعالجتها وترصيفها ،واسرتجاع املواد
 4-5أنشطة املعالجة وخدمات إدارة النفايات األخرى

الفرع 6-01
الفرع 7-01
القسم 2
الفرع 4-02
القسم 03
الباب باء
القسم 09
الباب جيم
القسم 33
الباب دال
الفرع 10-35
الباب هاء
القسم 36
القسم 37
القسم 38
القسم 39

-6

التشييد

الباب واو

-7

تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح املركبات ذات املحركات
والدراجات النارية
 1-7تجارة الجملة والتجزئة وإصالح املركبات ذات املحركات
والدراجات النارية

الباب زاي

-2
-3
-4
-5

الباب ألف
القسم 01

القسم 45

يركز هذا املرفق عىل األنشطة
املتصلة بالخدمات التي يحتمل
فيها وجود نشاط استثمار مبارش
أجنبي كثيف ،ويربطها بشكل
وثيق بالتصنيف املوسّ ع لخدمات
ميزان املدفوعات2010 ،
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عنارص عناوين فئات فروع الرشكات األجنبية يف الخدمات

 2-7تجارة الجملة ،باستثناء املركبات ذات املحركات والدراجات
النارية
 3-7تجارة التجزئة ،باستثناء املركبات ذات املحركات والدراجات
النارية

الرمز وفقا ً للتصنيف
الصناعي الدويل
املوحّ د ،التنقيح 4

القسم 46
القسم 47

-8

النقل والتخزين
 1-8النقل الربي والنقل عرب األنابيب
 1-1-8نقل الركاب بالسكك الحديدية فيما بني املدن
 2-1-8نقل البضائع بالسكك الحديدية
 3-1-8أنواع النقل الربي األخرى للركاب
 4-1-8النقل الربي للبضائع
 5-1-8النقل بخطوط األنابيب
 2-8النقل املائي
 1-2-8النقل املائي البحري والساحيل
 2-2-8النقل املائي الداخيل
 3-8النقل الجوي
 4-8التخزين وأنشطة الدعم للنقل
 5-8أنشطة الربيد ونقل الطرود بواسطة مندوبني

الباب حاء
القسم 49
الفرع 11-49
الفرع 12-49
الفرع 22-49
الفرع 23-49
الفرع 30-49
القسم 50
الفرع 1-50
الفرع 2-50
القسم 51
القسم 52
القسم 53

-9

أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
 1-9اإلقامة
 2-9أنشطة خدمات األطعمة واملرشوبات

الباب طاء
القسم 55
القسم 56

 - 10املعلومات واالتصاالت
 1-10أنشطة النرش
 1-1-10نرش الكتب والدوريات وغريها من أنشطة النرش
 2-1-10نرش الربمجيات
 2-10أنشطة إنتاج األفالم والربامج التلفزيونية والتسجيالت الصوتية
ونرش املوسيقى
 3-10أنشطة الربمجة واإلذاعة
 4-10االتصاالت
 5-10أنشطة الربمجة الحاسوبية والخربة االستشارية وما يتصل بها
من أنشطة
 1-5-10أنشطة الربمجة الحاسوبية
 2-5-10أنشطة الخربة االستشارية الحاسوبية وإدارة املرافق
الحاسوبية

الباب ياء
القسم 58
الفرع 1-58
الفرع 2-58
القسم 59
القسم 60
القسم 61
القسم 62

الفرع 01-62
الفرع 02-62

إحصاءات التوريد الدويل للخدمات حسب منط التوريد

عنارص عناوين فئات فروع الرشكات األجنبية يف الخدمات

 3-5-10أنشطة خدمات تكنولوجيا املعلومات والحاسوب
األخرى
 6-10أنشطة خدمات املعلومات
 1-6-10تجهيز البيانات واستضافة املواقع عىل الشبكة
وما يتصل بذلك من أنشطة ،والبوابات عىل الشبكة
 2-6-10أنشطة خدمات املعلومات األخرى
 1-2-6-10أنشطة وكاالت األنباء
 2-2-6-10أنشطة خدمات املعلومات األخرى
غري املصنفة يف موضع آخر

الرمز وفقا ً للتصنيف
الصناعي الدويل
املوحّ د ،التنقيح 4

الفرع 09-62
القسم 63
الفرع 1-63

الفرع 9-63
الفرع 91-63
الفرع 99-63

 - 11األنشطة املالية وأنشطة التأمني
 1-11أنشطة الخدمات املالية ،فيما عدا تمويل التأمني وصناديق
املعاشات
 2-11تمويل التأمني وإعادة التأمني وصناديق املعاشات التقاعدية
باستثناء الضمان االجتماعي اإللزامي
 1-2-11التأمني عىل الحياة
 2-2-11التأمني ،بخالف التأمني عىل الحياة
 3-2-11إعادة التأمني
 4-2-11تمويل املعاشات التقاعدية
 3-11األنشطة املساعدة ألنشطة الخدمات املالية وأنشطة التأمني
 1-3-11األنشطة املساعدة للخدمات املالية فيما عدا تمويل
التأمني واملعاشات التقاعدية
 2-3-11األنشطة املساعدة ألنشطة التأمني وصناديق املعاشات
التقاعدية
 3-3-11أنشطة إدارة األموال

الفرع 3-66

 - 12األنشطة العقارية

الباب الم

 - 13األنشطة املهنية والعلمية والتقنية
 1-13األنشطة القانونية وأنشطة املحاسبة
 1-1-13األنشطة القانونية
 2-1-13األنشطة املحاسبية وأنشطة مسك الدفاتر ومراجعة
الحسابات واالستشارات الرضيبية

الباب ميم
القسم 69
الفرع 1-69
الفرع 2-69

 2-13أنشطة املكاتب الرئيسية ،واألنشطة االستشارية يف مجال اإلدارة
 1-2-13أنشطة املكاتب الرئيسية
 2-2-13أنشطة الخربة االستشارية يف مجال اإلدارة
 3-13األنشطة املعمارية والهندسية واالختبارات الفنية والتحليل
 4-13البحث والتطوير يف املجال العلمي

الباب كاف
القسم 64
القسم 65

الفرع 11-65
الفرع 12-65
الفرع 20-65
الفرع 30-65
القسم 66
الفرع 1-66
الفرع 2-66

القسم 70
الفرع 1-70
الفرع 2-70
القسم 71
القسم 72
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عنارص عناوين فئات فروع الرشكات األجنبية يف الخدمات

 5-13أبحاث اإلعالن والسوق
 1-5-13اإلعالن
 2-5-13أبحاث السوق واستطالعات الرأي
 6-13األنشطة املهنية والعلمية والتقنية األخرى
 7-13األنشطة البيطرية
 - 14أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم
 1-14األنشطة اإليجارية
 2-14أنشطة االستخدام
 3-14وكاالت السفر ومشغلو الجوالت السياحية وخدمات الحجز
واألنشطة املتصلة بها
 4-14أنشطة األمن والتحقيقات
 5-14أنشطة تقديم الخدمات للمباني وتجميل املواقع
 6-14األنشطة اإلدارية للمكاتب وأنشطة الدعم للمكاتب وغري ذلك من
أنشطة الدعم لألعمال

مالحظة :استبعدت فئــات التصنيف
الصناعي الدويل املوحّ د التالية من فئات
تجارة فروع الرشكات األجنبية يف
الخـدمات ألنها ال تتصل باالســتثمار
املبارش األجنبي أو بإحـصاءات فروع
الشـركات األجـنبية :اإلدارة العامــة
والدفاع ،والضمان االجتماعي اإللزامي
(الباب سني) ،وأنشطة األرس املعيشية
التي تستخدم أفـراداً؛ وأنشطة األرس
املعيشية يف إنتاج سـلع وخـدمات غري
مميزة الستعمالها الخاص (الباب راء)
وأنشطة املنظمات والهيئات غري الخاضعة
للوالية القضائية الوطنية (الباب شني).
وأُدرجت جميع فئات التصنيف الصناعي
الدويل املوحّ د األخرى.

الرمز وفقا ً للتصنيف
الصناعي الدويل
املوحّ د ،التنقيح 4

القسم 73
الفرع 1-73
الفرع 2-73
القسم 74
القسم 75
الباب نون
القسم 77
القسم 78
القسم 79
القسم 80
القسم 81
القسم 82

 - 15التعليم

الباب عني

 - 16األنشطة يف مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
 1-16األنشطة يف مجال صحة اإلنسان
 2-16أنشطة الرعاية مع اإلقامة وأنشطة العمل االجتماعي

الباب فاء
القسم 86
القسمان  87و88

الباب صاد
 - 17الفنون والرتفيه والتسلية
القسم 90
 1-17األنشطة اإلبداعية والفنون وأنشطة الرتفيه
 2-17أنشطة املكتبات واملحفوظات واملتاحف واألنشطة الثقافية األخرى القسم 91
القسمان  92و93
 3-17األنشطة الرياضية وأنشطة التسلية والرتفيه وأنشطة ألعاب
القمار واملراهنة
 - 18أنشطة الخدمات األخرى
 1-18أنشطة املنظمات ذات العضوية
 2-18إصالح أجهزة الحاسوب والسلع الشخصية واملنزلية

الباب قاف
القسم 94
القسمان  95و96
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املرفق الثالث

مقتطفات من االتفاق العام بشأن التجارة
يف الخدمات

1
يعرف نطاق
ننق���ل فيم���ا يلي ديباجة االتفاق العام بش���أن التجارة يف اخلدمات واجل���زء األول من االتفاق ،الذي ّ
االتفاق فيما يتعلق بالتجارة يف اخلدمات.
“إن األعضاء،
إذ تقر باألمهية املتزايدة للتجارة يف اخلدمات من أجل منو االقتصاد العاملي وتنميته؛
وإذ ترغب يف إنشاء إطار متعدد األطراف من املبادئ والقواعد للتجارة يف اخلدمات هبدف توسيع
هذه التجارة يف ظروف من الشفافية والتحرير التدرجيي كوسيلة من وسائل تعزيز النمو االقتصادي جلميع
الشركاء التجاريـني وتنمية البلدان النامية؛
ورغب���ة منها يف رفع مس���تويات حترير التجارة يف اخلدمات تدرجيي���ًا من خالل جوالت متتابعة من
املفاوضات املتعددة األطراف اهلادفة إىل تعزيز مصاحل املشاركني مجيعًا على أساس من الفائدة املتبادلة ،وإىل
ضمان توازن شامل بني احلقوق وااللتزامات ،مع مراعاة أهداف السياسات الوطنية؛
وإذ تقر حبق األعضاء يف س ّن قوانني خاصة بتوريد اخلدمات ووضع أنظمة جديدة بشأهنا ضمن أراضي
األعضاء لتحقيق أهداف السياسات الوطنية ،وإذ تقر حباجة البلدان النامية بوجه خاص إىل ممارسة هذا احلق
نظرًا للتباين القائم يف درجة تطور الضوابط التنظيمية للخدمات بني خمتلف البلدان؛
ورغبة منها يف تس���هيل زيادة مش���اركة البلدان النامية يف التجارة يف اخلدمات وتوسيع صادراهتا من
اخلدمات من خالل تعزيز قدراهتا يف جمال اخلدمات املحلية وكفاءهتا وتنافسيتها يف مجلة أمور أخرى؛
وإذ تأخ���ذ يف االعتب���ار خصوصًا الصعوب���ات الكبرية اليت تواجه أقل البلدان من���وًا يف ضوء أوضاعها
االقتصادية اخلاصة واحتياجاهتا التنموية والتجارية واملالية؛
تتفق على ما يلي:

اجلزء األول :النطاق والتعريف
املادة األوىل :النطاق والتعريف
 - 1ينطبق هذا االتفاق على اإلجراءات اليت يتخذها األعضاء اليت تؤثر على التجارة يف اخلدمات.
تعرف التجارة يف اخلدمات بأهنا توريد اخلدمة:
 - 2ألغراض هذا االتفاقّ ،
(أ) من أراضي عضو ما إىل أراضي عضو آخر؛
(ب) من أراضي عضو ما إىل مستهلك اخلدمة يف أراضي عضو آخر؛
ملورد اخلدمة من عضو ما يف أراضي أي عضو آخر؛
(ج) من خالل الوجود التجاري ّ
مورد خدمة من عضو ما يف أراضي أي عضو
(د) من خالل وجود أشخاص طبيعيـني من ّ
آخر.
 - 3ألغراض هذا االتفاق:
(أ) يقصد بتعبري “اإلجراءات اليت يتخذها األعضاء” اإلجراءات اليت تتخذها:

1

انظر :الوثائق القانونية التي
تشتمل عىل نتائج جولة أوروغواي
للمفاوضات التجارية املتعددة
األطراف ،الصادرة يف مراكش
يف  15نيسان/أبريل 1994
(منشورات االتفاق العام بشأن
التعريفة الجمركية والتجارة،
رقم املبيع،)GATT/1994-4( :
املرفق األول  -باء.
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‘ ’1احلكومات والسلطات املركزية أو اإلقليمية أو املحلية؛
‘ ’2األجه���زة غري احلكومية عند ممارس���تها س���لطات فوضته���ا إليها احلكومات
أو السلطات املركزية أو اإلقليمية أو املحلية؛
وجيب على كل عضو عند ممارسته لاللتزامات والواجبات املترتبة عليه مبوجب
أي إجراءات مناسبة متاحة له لضمان تقيد احلكومات
هذا االتفاق أن يتخذ ّ
اإلقليمية والسلطات املحلية واألجهزة غري احلكومية بتلك اإلجراءات؛
(ب) يش���مل تعبري “خدمات” مجيع اخلدمات يف كل القطاعات باس���تثناء اخلدمات اليت
تورد يف إطار ممارسة السلطة احلكومية؛
أي خدمة تورد على
املوردة يف إطار ممارس���ة الس���لطة احلكومية” ّ
(ج) يُقصد “باخلدمة ّ
موردي اخلدمات”.
من
أكثر
أو
واحد
مع
تنافس
دون
أساس غري جتاري أو
ّ
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قائمة التصنيف القطاعي للخدمات
(القائمة )MTN.GNS/W/120
القطاعات والقطاعات الفرعية

 - 1خدمات األعمال التجارية
ألف  -الخدمات املهنية
أ  -الخدمات القانونية
ب  -خدمات املحاسبة ومراجعة الحسابات ومسك
الدفاتر
ج  -الخدمات الرضيبية
د  -الخدمات املعمارية
ه  -الخدمات الهندسية
و  -الخدمات الهندسية املتكاملة
ز  -الخدمات املعمارية للتخطيط العمراني وهندسة
املناظر الطبيعية
ح  -الخدمات الطبية وطب األسنان
ط  -الخدمات البيطرية
ي  -الخدمات التي تقدمها القابالت واملمرضات
وأخصائيو العالج الطبيعي وموظفو الخدمات
شبه الطبية
ك  -غري ذلك
باء  -خدمات الحاسوب وما يتصل به
أ  -الخدمات االستشارية املتعلقة برتكيب أجهزة
الحاسوب
ب  -خدمات تنفيذ الربمجيات
ج  -خدمات معالجة البيانات
د  -خدمات قواعد البيانات
ه  -غري ذلك
جيم  -خدمات البحث والتطوير
أ  -خدمات البحث والتطوير يف العلوم الطبيعية
ب  -خدمات البحث والتطوير يف العلوم االجتماعية
واإلنسانية
ج  -خدمات البحث والتطوير املتعددة التخصصات

ما يقابلها من فئات التصنيف
املركزي املؤقت للمنتجات

861
862
863
8671
8672
8673
8674
9312
932
93191

841
842
843
844
849+845
851
852
853
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القطاعات والقطاعات الفرعية

دال  -الخدمات العقارية
أ  -ما يتعلق باألمالك الشخصية واملؤجرة
ب  -عىل أساس رسوم أو عقود
هاء  -خدمات التأجري/االستئجار دون مشغلني
أ  -ما يتعلق بالسفن
ب  -ما يتعلق بالطائرات
ج  -ما يتعلق بمعدات النقل األخرى
د  -ما يتعلق باآلالت واملعدات األخرى
ه  -غري ذلك
واو  -خدمات األعمال التجارية األخرى
أ  -خدمات اإلعالن
ب  -خدمات بحوث السوق واستطالعات الرأي العام
ج  -الخدمات االستشارية لإلدارة
د  -الخدمات املتعلقة باالستشارات اإلدارية
ه  -خدمات االختبارات والتحليالت التقنية
و  -الخدمات املتعلقة بالزراعة والحراجة
ز  -الخدمات املتعلقة بصيد األسماك
ح  -الخدمات املتعلقة بالتعدين
ط  -الخدمات املتعلقة بالتصنيع
ي  -الخدمات املتعلقة بتوزيع الطاقة
ك  -خدمات تدبري املوظفني وتوفريهم
ل  -التحقيقات واألمن
م  -الخدمات االستشارية والعلمية والتقنية ذات
الصلة
ن  -صيانة وإصالح املعدات (خالف السفن البحرية
أو الطائرات أو معدات النقل األخرى)
س  -خدمات تنظيف املباني
ع  -خدمات التصوير الفوتوغرايف
ف  -خدمات التغليف
ص -الطباعة والنرش
ق  -خدمات املؤتمرات
ر  -غري ذلك
 - 2خدمات االتصاالت
ألف  -الخدمات الربيدية
باء  -الخدمات الربيدية عن طريق املندوبني
جيم  -خدمات االتصاالت
أ  -خدمات الهاتف الصوتي

ما يقابلها من فئات التصنيف
املركزي املؤقت للمنتجات

821
822
83103
83104
83105+83102+83101
83109-83106
832
871
864
865
866
8676
881
882
5115+883
( 885+884ماعدا )88442
887
872
873
8675
8866 - 8861+633
874
875
876
88442
*
87909
8790
7511
7512
7521

إحصاءات التوريد الدويل للخدمات حسب منط التوريد

القطاعات والقطاعات الفرعية

ما يقابلها من فئات التصنيف
املركزي املؤقت للمنتجات

7523
7523
**
7523
7522
**
7529+** 7521
**
7523+** 7522
**
7523
**
7523
**
7523
**
7523

ب  -خدمات بث البيانات بالحزمة
ج  -خدمات بث البيانات بالدائرة
د  -خدمات التلكس
ه  -خدمات الربق
و  -خدمات الفاكسمييل
ز  -خدمات الدوائر الشخصية املستأجرة
ح  -الربيد اإللكرتوني
ط  -الربيد الصوتي
ي  -املعلومات الحاسوبية واسرتجاع املعلومات
ك  -تبادل البيانات اإللكرتونية
ل  -خدمات الفاكسمييل املعززة/القيمة املضافة ،بما
**
7523
يف ذلك التخزين واإلحالة ،والتخزين واالسرتجاع
غ .م.
م  -تحويل الربوتوكوالت والرموز
ن  -معالجة املعلومات و/أو البيانات حاسوبيا ً
**
(بما يف ذلك تجهيز املعامالت)
843
س  -غري ذلك
دال  -الخدمات السمعية  -البرصية
أ  -خدمات إنتاج وتوزيع الصور املتحركة وأرشطة
9611
الفيديو
9612
ب  -خدمات عرض الصور املتحركة
8613
ج  -الخدمات اإلذاعية والتلفزيونية
7524
د  -خدمات البث اإلذاعي والتلفزيوني
غ .م.
ه  -التسجيل الصوتي
و  -غري ذلك
هاء  -غري ذلك
 - 3خدمات هندسة اإلنشاءات وما يتصل بها
512
ألف  -أعمال اإلنشاءات العامة للمباني
513
باء  -أعمال اإلنشاءات العامة للهندسة املدنية
516+514
جيم  -أعمال الرتكيبات والتجميع
517
دال  -انجاز املباني وأعمال التشطيب
518+515+511
هاء  -غري ذلك
 - 4خدمات التوزيع
621
ألف  -خدمات الوكالء بالعمولة
622
باء  -خدمات تجارة الجملة
جيم  -خدمات تجارة التجزئة
6121+6113+6111+632+631
8929
دال  -االمتيازات التجارية
هاء  -غري ذلك
**
**
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 - 5الخدمات التعليمية
ألف  -خدمات التعليم االبتدائي
باء  -خدمات التعليم الثانوي
جيم  -خدمات التعليم العايل
دال  -تعليم الكبار
هاء  -خدمات التعليم األخرى
 - 6الخدمات البيئية
ألف  -خدمات الرصف الصحي
باء  -خدمات ترصيف النفايات
جيم  -خدمات املرافق الصحية وما عىل شاكلتها
دال  -غري ذلك
 - 7الخدمات املالية
ألف  -جميع الخدمات التأمينية والخدمات املتعلقة بالتأمني
أ  -خدمات التأمني عىل الحياة وضد الحوادث،
والتأمني الصحي
ب  -خدمات التأمني عىل غري الحياة
ج  -إعادة التأمني والتأمني بأثر رجعي
د  -الخدمات املساعدة للتأمني (بما فيها خدمات
السمرسة والتوكيالت)
باء  -الخدمات املرصفية والخدمات املالية األخرى
(ما عدا التأمني)
أ  -قبول الودائع وغريها من األموال الدائنة من
الجمهور
ب  -اإلقراض بجميع أنواعه ،بما يف ذلك ،يف جملة
أمور ،ائتمانات املستهلكني وائتمانات الرهن
وإعداد الفواتري وتمويل املعامالت التجارية
ج  -االستئجار املايل
د  -جميع خدمات السداد وتحويل األموال
ه  -الضمانات وااللتزامات
و  -التجارة للحساب الخاص أو لحساب عمالء سواء
عىل أساس التبادل أو يف السوق املفتوحة أو غري
ذلك فيما ييل:
	•صكوك سوق املال (الشيكات والفواتري
وشهادات الودائع وغريها)
	•القطع األجنبي
	•املنتجات املشتقة ،بما فيها ،عىل سبيل املثال
ال الحرص ،الصفقات اآلجلة والخيارات

ما يقابلها من فئات التصنيف
املركزي املؤقت للمنتجات

921
922
923
924
929
9401
9402
9403

812

**

8121
8129
*
81299
8140

81119-81115
8113
8112
**
81339
**
81199

81339
81333

**

81339

**

إحصاءات التوريد الدويل للخدمات حسب منط التوريد
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	•صكوك سعر الرصف وسعر الفائدة ،بما يف
ذلك النواتج مثل اتفاقات التبادل واتفاقات
سعر التحويل وغريها
	•األوراق املالية القابلة للتحويل
	•السندات األخرى القابلة للتداول واألصول
املالية ،بما فيها السوق املوازية
ز  -املشاركة يف مسائل جميع أنواع األوراق املالية
بما يف ذلك االكتتاب والعمل بصفة وكيل (عام أو
خاص) وتقديم الخدمات املتصلة بهذه املسائل
ح  -السمرسة املالية
ط  -إدارة األصول كالنقد أو إدارة الحوافظ وجميع
أشكال إدارة االستثمار الجماعي وإدارة صناديق
املعاشات التقاعدية وودائع الوصايا والخدمات
االئتمانية
ي  -خدمات التسويات واملقاصة لألصول املالية بما يف
ذلك األوراق املالية والنواتج املشتقة وغري ذلك من
الصكوك القابلة للتداول
ك  -الخدمات املالية واالستشارية واملساعدة يف كل
األنشطة املدرجة يف املادة -1باء من الوثيقة
 ،MTN.TNC/W/50بما يف ذلك بحوث املرجع
االئتماني والتحليل ،وبحوث االستثمار والحوافظ
املالية وإسداء املشورة ،واملشورة بشأن الحيازات
وبشأن إعادة هيكلة الرشكات واسرتاتيجياتها
ل  -تقديم وتحويل املعلومات املالية ومعالجة البيانات
املالية وما يتصل بذلك من برمجيات من مقدمي
الخدمات املالية اآلخرين
جيم  -غري ذلك
 - 8الخدمات املتعلقة بالصحة والخدمات االجتماعية (غري ما
ورد يف -1ألف-ح إىل ي
ألف  -خدمات املستشفيات
باء  -خدمات الصحة البرشية األخرى
جيم  -الخدمات االجتماعية
دال  -غري ذلك
 - 9الخدمات املتعلقة بالسياحة والسفر
ألف  -الفنادق واملطاعم (بما يف ذلك توريد األطعمة)
باء  -خدمات وكاالت السفر ومنظمي الرحالت
جيم  -خدمات املرشدين السياحيني
دال  -غري ذلك
 - 10الخدمات الرتفيهية والثقافية والرياضية (غري الخدمات
السمعية  -البرصية)

ما يقابلها من فئات التصنيف
املركزي املؤقت للمنتجات

81339
81321
81339

**
*

**

8132
**
81339

81323+** 8119

*

 ** 81339أو 81319

**

 8131أو 8133
8131

8311
( 9319ما عدا )93191
933

643-641
7471
7472
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ألف  -الخدمات الرتفيهية (بما يف ذلك املرسح واألداء الحي
وخدمات السريك)
باء  -خدمات وكاالت األنباء
جيم  -خدمات املكتبات واملحفوظات واملتاحف وسائر الخدمات
الثقافية
دال  -الخدمات الرياضية وغريها من الخدمات الرتفيهية
هاء  -غري ذلك
 - 11خدمات النقل
ألف  -خدمات النقل البحري
أ  -نقل الركاب
ب  -نقل البضائع
ج  -تأجري السفن بطواقمها
د  -صيانة السفن وإصالحها
ه  -خدمات الدفع والجر
و  -خدمات دعم النقل البحري
باء  -النقل املائي الداخيل
أ  -نقل الركاب
ب  -نقل البضائع
ج  -تأجري السفن بطواقمها
د  -صيانة السفن وإصالحها
ه  -خدمات الدفع والجر
و  -الخدمات الداعمة للنقل املائي الداخيل
جيم  -خدمات النقل الجوي
أ  -نقل الركاب
ب  -نقل البضائع
ج  -تأجري الطائرات بطواقمها
د  -صيانة الطائرات وإصالحها
ه  -الخدمات الداعمة للنقل الجوي
دال  -النقل الفضائي
هاء  -خدمات النقل بالسكك الحديدية
أ  -نقل الركاب
ب  -نقل البضائع
ج  -خدمات الدفع والجر
د  -صيانة معدات النقل بالسكك الحديدية
وإصالحها
ه  -الخدمات الداعمة للنقل بالسكك الحديدية
واو  -خدمات النقل الربي

ما يقابلها من فئات التصنيف
املركزي املؤقت للمنتجات

9619
962
963
964

7211
7212
7213
**
8868
7214
**
745
7221
7222
7223
**
8868
7224
**
745
731
732
734
**
8868
746
733
7111
7112
7113
8868
743

**
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أ  -نقل الركاب
ب  -نقل البضائع
ج  -تأجري السيارات التجارية بمشغليها
د  -صيانة معدات النقل الربي وإصالحها
ه  -الخدمات الداعمة للنقل الربي
زاي  -النقل عرب خطوط األنابيب
أ  -نقل الوقود
ب  -نقل البضائع األخرى
حاء  -الخدمات املعاونة لجميع وسائل النقل
أ  -خدمات مناولة البضائع
ب  -خدمات التخزين يف املخازن واملستودعات
ج  -خدمات وكاالت نقل البضائع
د  -غري ذلك
طاء  -خدمات النقل األخرى
 - 12الخدمات األخرى غري املصنفة يف موضع آخر
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ما يقابلها من فئات التصنيف
املركزي املؤقت للمنتجات

7122+7121
7123
7124
8867+6112
744
7131
7139
741
742
748
749

99+98+97+95

مالحظة :تشري العالمة النجمية
(*) إىل أن الخدمة املوصوفة هي جزء
من بند أكثر تجميعا مح ّدد يف موضع
آخر يف قائمة التصنيف الحالية،
وتشري العالمتان النجميتان (**) إىل
أن الخدمة املح ّددة ال تشكل إالّ جزءًا
من مجموعة كاملة من األنشطة
املشمولة يف توافق التصنيف املركزي
للمنتجات (وعىل سبيل املثال فالربيد
الصوتي ليس أحد مكونات البند
 7523يف التصنيف املركزي).
ويشري مخترص (غ.م ).إىل أن الرمز
غري موجود.
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املرفق الخامس

توضيح العالقة بني هذا الدليل والتوصيات
الدولية إلحصاءات السياحة

 - 1يبني هذا املرفق ،بش���كل موجز ،طبيعة وغرض احلس���اب الفرعي للسياحة وفق ما ورد يف املنشور
احلساب الفرعي للسياحة :إطار منهجي موصى به ،1 2008 ،الذي اشترك يف إعداده املكتب اإلحصائي للجماعة
األوروبية ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي وشعبة اإلحصاءات بإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية
املوسع خلدمات ميزان
باألمم املتحدة ومنظمة السياحة العاملية ،والذي يصف العالقة بني عنصر السفر يف التصنيف ّ
املدفوع���ات 2010 ،كما هو مبني يف هذا الدليل ،ومفهوم اإلنفاق الس���ياحي حس���ب تعري���ف التوصيات الدولية
إلحصاءات الس���ياحة .2 2008 ،ويناقش هذا املرفق أيضًا تفصيالت اإلنفاق الس���ياحي وصلتها باتفاقات التجارة.
ال حمتم ً
ويف سياق هذا الدليل ،يوفر احلساب الفرعي للسياحة مصدرًا بدي ً
ال للبيانات ميكن استخدامه يف إعداد تقدير
جزئي لتقسيمات أكثر تفصي ً
ال لبند السفر ،كما يرد يف الفصل الثالث من هذا الدليل.

ألف -

1

منشورات األمم املتحدة ،رقم املبيع:
.E.08.XVII.27

2

دراسات يف الطرق ،السلسلة ميم،
العـدد /83التنقيح ( 1منشورات
األمـم املتحـدة ،رقم املبيعE.08. :
.)XVII.28

إحصاءات السياحة والحساب الفرعي للسياحة:
نظرة عامة

 - 2يق���دم هذا الفرع ،الذي يس���تند إىل مقدمة احلس���اب الفرعي للس���ياحة  2008واإلطار املنهجي
املوصى به ،2008 ،نظرة عامة على طبيعة إحصاءات الس���ياحة والغرض منها وكذلك احلساب الفرعي للسياحة،
وهي إحصاءات توفر مستوى أعلى من التفاصيل والفهم مما ميكن أن يتوفر من أي قياسًات جتميعية الزمة لإلنفاق
السياحي مستقاة من ميزان املدفوعات أو من هذا الدليل.
 - 3وكانت املعلومات اإلحصائية عن طبيعة السياحة وتقدمها وآثارها تقوم يف الغالب على إحصاءات
الوصول وليايل اإلقامة وغريها من بيانات ميزان املدفوعات اليت ال حتصر بشكل كامل الظاهرة االقتصادية للسياحة،
ومن مث فإن احلكومات ودوائر األعمال واملواطنني قد ال تتوفر هلم معلومات دقيقة تعينهم على إدارة السياسات العامة
بشكل ف ّعال وعمليات األعمال بشكل كفؤ .وبشكل عام فإن املعلومات املتاحة عن دور السياحة يف االقتصادات
الوطنية يف خمتلف أحناء العامل تبدو منقوصة ،وحيتاج األمر إىل بيانات موثوق هبا بشكل أكرب عن نطاق وأمهية السياحة.
 - 4وكان وصف السياحة يف املاضي يركز على خصائص الزوار ،وظروف سفرهم وإقامتهم ،والغرض
من الرحلة ،إخل .وقد ازداد الوعي اآلن بالدور الذي تقوم به وميكن أن تقوم به السياحة بشكل مباشر أو غري مباشر
أو من خالل تأثريات خمططة ،يف االقتصاد من حيث توليد القيمة املضافة والعمالة والدخل الش���خصي واإليرادات
احلكومية .وقد مت جتميع هذه التطورات اآلن يف اإلطار الدويل املقارن للحساب الفرعي للسياحة.
 - 5ويعرض نظام احلسابات القومية 3 2008 ،مفاهيم وتعاريف وتصانيف وقواعد حماسبية وحسابات
وجداول من أجل تقدمي إطار شامل ومتكامل لتقديرات اإلنتاج واالستهالك واستثمار رأس املال والدخل والرصيد
وتدفقات رأس املال املالية وغري املالية ،وسائر املتغيّرات االقتصادية ذات الصلة .ويف ذلك اإلطار ميكن عرض حتليل
تفصيلي لنوع معيّن من الطلب ،مثل الطلب املتصل بالسياحة ،يف عالقة بينية مع العرض من السلع واخلدمات املتصلة
بالسياحة يف االقتصاد.
 - 6ويركز احلس���اب الفرعي للس���ياحة على مفهوم الزائر وعلى قياس طلبه على السلع واخلدمات .إالّ
أن إنف���اق الزائر ال يقتصر على جمموعة حم ّددة س���لفًا من الس���لع واخلدمات تنتجها جمموع���ة معيّنة من الصناعات.

3

املفوضية األوروبية ،وصندوق النقد
الدويل ،ومنظمة التعاون والتنمية يف
امليدان االقتصادي ،واألمم املتحدة،
والبنك الدويل ،نظام الحسابات
القومية( 2008 ،من منشورات األمم
املتحدة ،رقم املبيع.)E.08.XVII.29 :
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إذ أن ما يعطي السياحة طابعًا خاصًا ليس املشتريات يف حد ذاهتا وإمنا الوضع املؤقت الذي جيد املستهلك فيه نفسه.
فالزائر يقوم برحلة أو بزيارة خارج بيئته املعتادة ملدة تقل عن سنة ولغرض غري العمل لدى كيان مقيم هناك ،وهو
ما مييز الزائر عن سائر فئات املستهلكني .وال ميكن بيان هذه اخلصائص بشكل واضح يف اإلطار احلايل للحسابات
القومية ،حيث يصنف أطراف املعاملة وفقًا خلصائص دائمة (نسبيًا) ،منها بلده أو حمل إقامته.
 - 7وملعاجلة هذه احلاالت ،يقترح نظام احلس���ابات القومية 4 2008 ،اس���تعمال حسابات فرعية ،ترفق
بصلب نظام احلسابات القومية ،وتشترك مع هذا النظام األساسي ،إىل حد قليل أو كبري ،يف املفاهيم األساسية والتعاريف
والتصانيف وقواعد املحاس���بة .وهذه احلس���ابات الفرعية قد ختتلف قلي ًال عن النظام املركزي ،ولكنها ال تنطوي على
أي حماولة
تغيـري يف املفاهيم األساسية لنظام احلسابات القومية .والسبب الرئيسي لوضع هذه احلسابات الفرعية هو أن ّ
حلصر مجيع التفاصيل عن مجيع القطاعات ذات االهتمام يف النظام األساس���ي إمنا تش���كل عبئًا على النظام وقد تشتت
االنتباه عن املالمح األساسية لنظام احلسابات القومية ككل.
 - 8وكانت مهمة احلس���اب الفرعي للسياحة ،عند إنشائه ،هي حتليل مجيع جوانب الطلب على السلع
واخلدمات اليت هلا صلة بالسياحة ،بالتفصيل ،مبا يبني العالقات البينية الفعلية مع الطلب على تلك السلع واخلدمات يف
داخل االقتصاد املرجعي ،أو يف خارجه ،ووصف كيفية التفاعل بني هذا العرض (سواء كان منشؤه حمليًا أو مستوردًا)
مع األنشطة االقتصادية األخرى ،باستعمال جدول العرض واالستخدام يف نظام احلسابات القومية 2008 ،كمرجع.
ألي بلد ما يلي:
 - 9ويعرض احلساب الفرعي الكامل للسياحة ّ
تفاصيل جممعة لالقتصاد الكلي تصف حجم السياحة وأمهيتها االقتصادية ،يف اتساق مع التفاصيل
(أ)
املجمع���ة املماثلة عن كامل االقتصاد وعن األنش���طة اإلنتاجية األخ���رى واملجاالت الوظيفية ذات
األمهية؛
(ب) بيانات تفصيلية عن اس���تهالك الس���ياحة ووصف�ا�ً لكيفية تلبية الطلب عليه م���ن املنتجات املحلية
واملستوردة ،جممعة يف جداول مأخوذة من جداول العرض واالستخدام العامة للحسابات القومية،
باألسعار اجلارية وباألسعار الثابتة؛
(ج) حس���ابات إنتاج تفصيلية عن الصناعات السياحية ،مبا يف ذلك بيانات عن العمالة ،والروابط بينها
وبني األنشطة االقتصادية اإلنتاجية األخرى وتكوين رأس املال الثابت اإلمجايل؛
املعلومات األساس���ية اليت حيتاجها وضع مناذج لألثر االقتصادي للس���ياحة (على املستويـني الوطين
(د)
وفوق الوطين) ،حسبما حيتاجه إعداد حتليل للسياحة املوجهة حنو السوق على سبيل املثال؛
(هـ) روابط بني البيانات االقتصادية واملعلومات األخرى غري النقدية عن الس���ياحة ،مثل عدد الرحالت
أو الزي���ارات ،وم���دة اإلقامة ،والغرض من الرحلة ،وطرق املواصالت ،إخل ،حس���بما هو مطلوب
لتحديد مالمح املتغيّرات االقتصادية.
 - 10وينبغي النظر إىل احلساب الفرعي للسياحة من منظورين خمتلفني:
باعتباره أداة إحصائية تعترب اس���تكماالً للمفاهيم والتعاريف والفئات والتصانيف املعروضة فع ً
ال يف
(أ)
سياق التوصيات الدولية إلحصاءات السياحة ،2008 ،وتكييفها لتالئم تصميم اجلداول التحليلية.
وحتتوي هذه اجلداول على عناصر تتيح مقارنات سليمة للتقديرات بني املناطق والبلدان وجمموعات
البلدان تكون قابلة للمقارنة مع جتميعات االقتصاد الكلي األخرى املعترف هبا دوليًا؛
(ب) باعتباره اإلطار الذي تسترشد به البلدان يف وضع نظام إلحصاءات السياحة ويكون غرضه األساسي
إكمال احلساب الفرعي للسياحة الذي ميكن أن يُنظر إليه باعتباره حتلي ً
ال جلميع عناصر ذلك النظام.
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باء -

ّ
املوسع لخدمات
العالقة بني السفر يف التصنيف
ميزان املدفوعات 2010 ،وحسابات السياحة

 - 11يف هذا الدليل (ويف اإلصدار السادس من دليل ميزان املدفوعات)  5يشمل عنصر السفر ،يف جانب
األصول ،الس���لع واخلدمات لالس���تعمال اخلاص أو لإلهداء اليت جيري ش���راؤها من اقتصاد ما من طرف غري مقيمني
أثناء زياراهتم إىل ذلك االقتصاد ،ويف جانب الرصيد املدين ،السلع واخلدمات لالستعمال اخلاص برسم اإلهداء ،اليت
جيري شراؤها من اقتصادات أخرى من قبل مقيمني أثناء زياراهتم إىل تلك االقتصادات .وتدخل املعامالت األخرى
يف اخلدمات املتصلة هبذه الزيارات يف بند النقل ،نقل الركاب .ويشمل السفر اإلقامة ألي مدة بشرط عدم تغيـري حمل
اإلقامة .ويتحدد حمل إقامة األس���رة املعيش���ية وفقًا ملركز االهتمام االقتصادي ألعضائها ،وهذا يتحدد حسب اإلقليم
االقتصادي الذي حيتفظ فيه أفراد األسرة مبسكن أو جمموعة مساكن تُعامل وتستعمل من قبل أفراد األسرة باعتبارها
مسكنهم الرئيسي .ويكفي وجود الشخص ملدة سنة أو أكثر يف إقليم ما أو عزمه على اإلقامة يف ذلك اإلقليم العتباره
صاحب مسكن رئيسي هناك .ومع ذلك فال تنطبق قاعدة السنة الوحدة هذه على الطالب أو املرضى الذين يتلقون
العالج يف اخلارج الذين يظلون ،باستثناء حاالت قليلة ،مقيمني يف اإلقليم الذي كانوا يقيمون فيه قبل سفرهم للدراسة
أو العالج يف اخلارج ،حىت ولو طالت مدة اإلقامة يف اقتصاد آخر لفترة تزيد عن سنة.
 - 12ويوضح جدول املرفق اخلامس  1 -التايل (انظر التوصيات الدولية حلسابات السياحة  ،2008الفقرة
 )19-8العالقة بني “الس���فر” و“خدمات نقل الركاب” يف ميزان املدفوعات وإحصاءات الس���ياحة .وهو يفصل
بني مسألتني أساسيتني( :أ) نطاق األفراد املشمولني مبيزان املدفوعات ،والزوار ،و(ب) نطاق اإلنفاق الذي يعترب يف
سياق “السفر” واالستهالك السياحي.
املوسع خلدمات ميزان املدفوعات خدمات النقل
 - 13ويش���مل عنصر النقل ،نقل الركاب يف التصنيف ّ
الدويل املقدمة من مشغلي نقل مقيمني إىل مسافرين غري مقيمني واملقدمة من مشغلي نقل غري مقيمني إىل مسافرين
مقيمني ،وكذلك خدمات النقل املقدمة إىل املسافرين يف داخل االقتصادات اليت يزوروهنا ،إذا كانت هذه اخلدمات
مقدمة من ناقلني غري مقيمني يف تلك االقتصادات.
وتعرف إحصاءات الس���ياحة الس���ياحة بأهنا “أنشطة املسافرين الذين يقومون برحالت إىل مقصد
- 14
ّ
رئيس���ي خارج بيئتهم املعتادة ملدة نقل عن س���نة واحدة ألي سبب رئيسي (األعمال أو الترفيه أو أغراض شخصية
وتعرف البيئة املعتادة باعتبارها املنطقة اجلغرافية
أخ���رى) غري التوظف ل���دى كيان مقيم يف املكان الذي يزورونه”ّ ،
(وإن مل يكن من الضروري أن تكون متجانسة) اليت يقوم الشخص بتسيـري حياته املعتادة فيها ،ويطلق على هؤالء
املسافرين صفة الزوار .ويصنف الزوار بطريقتني:
(أ)

إم���ا وفقًا ملدة اإلقامة ،باعتبارهم س���ياحًا يقيمون ليلة واح���دة على األقل يف املكان الذي يزورونه
أو زوارا ليوم واحد ،إذا كانت إقامتهم ال تنطوي على مبيت؛

(ب)

أو حسب البلد الذي يزورونه ،باعتبارهم زوارًا دوليني ،فحني خيتلف بلد إقامتهم عن البلد املزار،
أو زوارًا حمليني ،إذا كانت زيارهتم لنفس بلد اإلقامة.

 - 15وينصب التركيز يف هذا الدليل على الزوار الدوليـني .ويُستبعد من فئة الزوار يف إحصاءات السياحة
األفراد العس���كريون إذا كانوا يف مهمة والدبلوماس���يون وأفراد أسرهم ،ويُستبعد استهالكهم من استهالك السياحة
الدولية بنفس الطريقة .وهناك أشخاص يدخل إنفاقهم يف اإلنفاق السياحي وفقًا هلذا الدليل ولكنهم مستبعدون من
إحصاءات السياحة ،على النحو التايل:
(أ)

يعت�ب�ر اإلصدار الس���ادس م���ن دليل ميزان املدفوع���ات وهذا الدليل الط�ل�اب واملرضى مقيمني يف
اقتصاداهتم األصلية حىت لو استمرت إقامتهم يف بلد آخر ملدة سنة أو أكثر .وعلى العكس من ذلك
ففي إحصاءات السياحة ،يعترب الذين يقيمون يف بلد آخر ملدة سنة أو أكثر بأهنم يف بيئتهم املعتادة
ومن مث ال يُنظر إليهم باعتبارهم زوارًا؛

5

صندوق النقد الدويل ،دليل ميزان
املدفوعات ووضع االستثمار الدويل،
اإلصدار السادس (واشنطن
العاصمة.)2009 ،
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جدول املرفق الخامس 1 -
جدول يربط بني “السفر” و“خدمات النقل الدويل للركاب” يف ميزان املدفوعات واإلنفاق السياحي الوافد/الخارج
إحصاءات السياحة

ميزان مدفوعات
التعريف

بند “السفر” يف ميزان املدفوعات
تشمل حسابات السفر الدائنة السلع والخدمات
ألغراض االس�تخدام الخاص أو لإلهداء ،التي
يحصل عليها غري املقيمني من اقتصاد ما أثناء
زياراته�م لذلك االقتصاد .وتش�مل حس�ابات
الس�فر الدائن�ة الس�لع والخدم�ات ألغراض
االس�تخدام الخ�اص أو لإله�داء التي يحصل
عليه�ا املقيمون م�ن اقتصادات أخ�رى أثناء
الزيارات التي يقوم�ون بها لهذه االقتصادات
األخرى
بند النقل الدويل للركاب
تشمل خدمات الركاب نقل األشخاص ،وتشمل
جميع الخدمات املقدم�ة يف النقل الجوي لغري
املقيمني بواسطة ناقلني مقيمني (حساب دائم)
ونق�ل املقيمني بواس�طة ناقلني غير مقيمني
(حس�اب مدين) .كما تش�مل خدمات الركاب
التي تؤدى داخل إقليم ما بواس�طة ناقلني غري
مقيمني .وينبغ�ي أن يتضمن تقدير قيمة نقل
الركاب الرسوم التي يجب أن يدفعها الناقلون
ل�وكاالت الس�فر ومقدم�ي خدم�ات الحج�ز
اآلخرين .أما خدمات الركاب التي يقدمها داخل
اإلقلي�م مقيمون لغري مقيمني وتقدم/تشترى
بصورة مستقلة عن النقل الدويل فإنها تستبعد
م�ن نقل الركاب ،وإنما تدرج هذه الخدمات يف
السفر.

اإلنفاق السياحي الوافد/الخارج
يشير اإلنف�اق الس�ياحي إىل املبل�غ املدفوع
للحصول عىل الس�لع االستهالكية والخدمات،
فضالً عن األشياء الثمينة ألغراض االستخدام
الخ�اص أو لإله�داء ،ألغ�راض الرحلات
الس�ياحية وأثناءها .ويش�مل النفق�ات التي
يدفعها الزوار أنفس�هم ،وكذل�ك املرصوفات
التي تدفع للغري أو يردها الغري
(أ) اإلنفاق السياحي الوافد هو اإلنفاق
الس�ياحي لزائ�ر غير مقي�م يف
االقتصاد املرجعي
(ب) اإلنف�اق الس�ياحي الخارج�ي هو
إنفاق زائر مقيم خ�ارج االقتصاد
املرجعي

املجال
غري املقيمني القادمون/املقيمون املغادرون

ال�زوار الدولي�ون :املس�افرون غير املقيمني
الذين يقومون برحالت سياحية خارج بيئتهم
املعتادة لفرتة تقل عن سنة واحدة ،لغرض غري
استخدامهم بمعرفة كيان مقيم يف بلد الزيارة

األشخاص
الدبلوماس�يون واملوظف�ون القنصلي�ون ال
واألفراد العس�كريون (خالف املس�تخدمني
محلياً) ومعاونوهم)
نعم
العاملون عرب الحدود

ال
ال

187

إحصاءات التوريد الدويل للخدمات حسب منط التوريد

ميزان مدفوعات

العاملون املوسميون
العاملون اآلخرون ألجل قصري
أطقم الطائرات والبواخر

*

نعم
نعم
نعم

الطلبة

أجل قصري وأجل طويل

املرىض

أجل قصري وأجل طويل

ّ
واملرشدون
الرُحّ ل والالجئون

نعم ،إذا كانت اإلقامة أقل من سنة واحدة

إحصاءات السياحة

ال
ال
ً
يعتبرون زوارا فيما عدا أطقم وس�ائل النقل
العامة املنتظمة والعارضة
فقط الطلب�ة الذين يأخذون دورات دراس�ية
ملدة تقل عن سنة (أجل قصري)
فقط املرىض الذين يخضعون للعالج ملدة تقل
عن سنة واحدة (أجل قصري)
ال

السفر
املعامالت املتعلقة بالس�لع والخدمات التي نعم
ال تنطوي عىل معاملة نقدية وتمثل تحويالت
اجتماعية عينية أو تتطلب احتسابات
الحصول عىل السلع االستهالكية والخدمات نعم
غري النقل الدويل
نعم ،إذا كانت تحت حد اإلعفاء الجمركي
الحصول عىل أشياء ثمينة
نعم ،إذا كانت تحت حد اإلعفاء الجمركي
الحصول عىل سلع استهالكية معمرة
اإلنف�اق على التعلي�م مل�ن يك�ون التعليم نعم
غرضهم األسايس
اإلنف�اق على الصح�ة مل�ن تك�ون الصحة نعم
غرضهم األسايس
اإلنفاق غري الحصول عىل السلع والخدمات ال من حي�ث املب�دأ .ومع ذلك ي�ويص الكتيب
الدليلي إلدارة األعم�ال التجاري�ة ،اإلصدار 5
لدليل مي�زان املدفوع�ات ** (الصفحة )337
بإدراج الرسوم ،مثل رضائب املطار ومخالفات
امل�رور ،تحت بند الس�فر ،وينبغ�ي اعتبارها
تحويالت تجارية
النقل الدويل
النق�ل إىل البلد املرجعي ومن�ه يف معاملة من نعم
مقيم لغري مقيم
النق�ل بين نقطتين خ�ارج البل�د املرجعي نعم
كمعاملة مقيم لغري مقيم

النق�ل داخ�ل اقتص�اد م�ا بواس�طة ناقلني نعم
غري مقيمني بوصفه معاملة مقيم لغري مقيم

غير مدرج�ة يف اإلنف�اق الس�ياحي ولكن يف
املفهوم األشمل لالستهالك السياحي املستخدم
يف نهج الحساب الفرعي للسياحة
نعم
جميعها ،إذا تم الحصول عليها يف الرحالت
جميعها ،إذا تم الحصول عليها يف الرحالت
نعم ،إذا كانت الدراس�ة ألقل من س�نة واحدة
(أجل قصري)
نع�م ،إذا كان العلاج ألق�ل من س�نة واحدة
(أجل قصري)
ال

نعم
فيما يتعلق ببلد مقر الناقل ،ال يعترب املس�افر
زائرا ً لذلك البلد ،أو منه أو داخله ،وفيما يتعلق
ببل�د إقامة املس�افر ،يعترب جز ًءا م�ن اإلنفاق
الس�ياحي الخارج�ي إذا كان املس�افر زائ�را ً
خارجيا ً
جزء من اإلنفاق السياحي الخارجي لبلد إقامة
املس�افر إذا كان زائراً ،وال يدرج يف إحصاءات
السياحة لبلد مقر الناقل
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وكاالت الوساطة يف السفر

الجوالت السياحية الشاملة

ميزان مدفوعات

إحصاءات السياحة

يف حال�ة تعويضها برس�م أو عمول�ة يدفعها
الناق�ل ،أ ًّيا كان بلد مقر وكالة الس�فر ،تدرج
خدمتها يف تقدير قيم�ة النقل الدويل للركاب،
وتدرج أو تستبعد حس�بما يكون رشاء النقل
الدويل لل�ركاب عملية مقيم لغير مقيم أم ال.
وإذا دفع املسافر رس�ما ً مستقالً ،فإنه يدرج
تح�ت بند الس�فر ،ولكن فق�ط إذا كان يمثل
معاملة من مقيم لغري مقيم
تمثل رسوم أو عمولة مشغل الرحالت جز ًءا من
قيمة الصفقة .وفيما يتعلق بالرسوم أو العمولة
الت�ي يدفعها مق�دم الخدمة ،تك�ون املعالجة
مماثلة للمعالجة املتعلقة بوكاالت الوس�اطة يف
الس�فر .وتدرج قيمة خدمة مش�غل الرحالت،
إضافة إىل قيمة الخدمات املشتراة من مقدمي
الخدمات ،تحت بند السفر فقط إذا كانت تمثل
معاملة مقيم لغري مقيم

يف جميع الحاالت تقدر قيمة الخدمة باستخدام
الهامش اإلجمايل :إذا كان الزائر قد اشتراها،
تدرج يف اإلنفاق السياحي الوافد ،أو الخارجي
أو املحيل ،رهن�ا ً ببلد مقر وكالة الس�فر وبلد
إقامة الزائر

يف جميع الحاالت ،تقدر قيمة الخدمة باستخدام
الهام�ش اإلجمايل :باعتبارها مشتراة من قبل
الزائ�ر .وتدرج يف اإلنفاق الس�ياحي الوافد ،أو
الخارج�ي أو املحلي ،رهن�ا ً ببلد مقر مش�غل
الرحالت ووكالة السفر وبلد إقامة الزائر

*

ال تشمل األشخاص املسافرين ألغراض األعمال دون وجود عالقة عامل/صاحب عمل يف االقتصاد الذي تجري زيارته ،فهذه مشمولة يف مجموعتي اإلحصاءات.

**

صندوق النقد الدويل ،اإلصدار الخامس لدليل ميزان املدفوعات (واشنطن العاصمة.)1996 ،

(ب) تس���تبعد إحص���اءات الس���ياحة م���ن فئ���ة ال���زوار مجي���ع األفــ���راد الذي���ن ينتقل���ون م���ن اقتصاد
آخــ���ر مــ���ن أج���ل العم���ل ل���دى كي���ان مقي���م يف امل���كان ال���ذي يزورونــ���ه أساس���ًا ،وم���ن مث
ال تدرج هذه اإلحصاءات إنفاقهم يف اإلنفاق السياحي .أما هذا الدليل فيدرج يف بند السفر السلع
واخلدمات اليت يشتريها غري املقيمني يف االقتصادات اليت يقومون فيها بنشاط إنتاجي ،والذين يكون
الغرض األساس���ي من س���فرهم هو األعمال بغض النظر عن إقامة صاحب العمل  -أي أهنا تشمل
العاملني املومسيني والعاملني عرب احلدود وغريهم من العاملني ألمد قصري ،الذين ليس���وا مقيمني يف
املوسع
االقتصاد الذي يعملون فيه ولكن صاحب العمل مقيم يف ذلك االقتصاد .أما يف التصنيف ّ
خلدمات ميزان املدفوعات فيحدد إنفاقهم بشكل منفصل حتت بند حيازة السلع واخلدمات من قبل
العاملني العابرين للحدود والعاملني املومسيني وغريهم من العمال العاملني لفترات قصرية.
 - 16ويستبعد هذا الدليل املهاجرين من تعريف املسافرين ،كما أن إحصاءات السياحة تستبعد املهاجرين
من تعريف الزوار .ومع ذلك فإن هذا الدليل يستعمل قاعدة “السنة الواحدة” ولذلك قد يعترب الالجئني إما مسافرين
أو مهاجرين ،ولكن إحصاءات السياحة تستبعد الالجئني يف مجيع احلاالت ،باعتبارهم موجودين يف بيئتهم املعتادة
(انظر الفصل الثالث ملزيد من التفاصيل).

جيم -

املنتجات ذات الخصائص السياحية وعنارص التصنيف
ّ
املوسع لخدمات ميزان املدفوعات

 - 17حيتاج املفاوضون التجاريون وواضعو السياسات التجارية إىل حتديد تفاصيل هوية وكمية املنتجات
يف التجارة يف اخلدمات .ويؤدي احلساب الفرعي للسياحة مهمة هذا التفصيل إلنفاق الزائرين يف سياق  12جمموعة
من املنتجات ذات اخلصائص الس���ياحية يف جمموعة من الصناعات الس���ياحية .والغرض من ذلك هو ضمان قابلية
بيانات احلساب الفرعي للسياحة للمقارنة الدولية وكذلك احلال بالنسبة للمنتجات األخرى اليت تعترب ذات خصائص
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غري سياحية واليت يقوم الزائرون بشرائها .وباستثناء النقل الدويل للركاب ،تدرج املنتجات اليت يشتريها غري املقيمني
املوسع خلدمات ميزان املدفوعات.
فيما يتصل بزياراهتم للخارج دون متيـيز حتت بند السفر يف التصنيف ّ
ال تكميليًا منفص ً
املوسع خلدمات ميزان املدفوعات املنقح تفصي ً
ال للسفر حسب
 - 18ويقترح التصنيف ّ
أنواع السلع واخلدمات ،مما يتيح إجياد روابط أوثق مع احلساب الفرعي للسياحة كما يتيح ويوفر جداول جديدة:
السلع؛
(أ)
(ب) خدمات النقل املحلي؛
(ج) خدمات اإلقامة؛
خدمات تقدمي األطعمة؛
(د)
(هـ) خدمات أخرى ،منها:
‘ ’1خدمات صحية؛
‘ ’2خدمات تعليمية
وباإلضاف���ة إىل تل���ك التفريعات التكميلية ،ومن أجل إبراز العالقة بني خدمات الس���فر ونقل الركاب وبني
إحصاءات الس���ياحة ،يقترح هذا الدليل بندًا تكميليًا بعنوان اخلدمات املتصلة بالس���ياحة يف الس���فر ونقل الركاب،
مبا يتيح تقديرًا للسياحة كخدمة متاجر هبا دوليًا.
 - 19ومجيع املنتجات ذات اخلصائص الس���ياحية املعرفة يف احلس���اب الفرعي للسياحة مرتبطة باإلصدار
الثاين من التصنيف املركزي للمنتجات ،وميكن تعريفها يف هذا الدليل ،رغم أن العالقة يف بعض احلاالت هي عالقة
جزئية (انظر جدول املرفق اخلامس  6 )2 -فعلى سبيل املثال ،فإن الناتج ذا اخلصائص السياحية املتصل خبدمات نقل
املوس���ع خلدمات مي���زان املدفوعات املتعلق خبدمات نقل الركاب،
الركاب جرى وصفه جزئيًا يف عنصر التصنيف ّ
وهو عنصر يش���مل أيضًا الركاب الذين يُنقلون عن طريق ناقل من بلد ثالث ،أي بلد غري بلد املنش���أ وبلد املقصد
(لالطالع على تعريف خدمات نقل الركاب انظر الفصل الثالث).
 - 20وإذا كان���ت اإلحص���اءات املجمعة عن التجارة يف اخلدمات تس���تعمل يف جتميع احلس���اب الفرعي
للسياحة ،أو العكس بالعكس ،فيحتاج األمر إىل إجراء تعديالت لتلك االختالفات يف التغطية .ومع ذلك فإن مصادر
البيانات املستعملة يف جتميع احلساب الفرعي للسياحة من األرجح أن تكون مهمة أيضًا إلحصاءات ميزان املدفوعات.
جدول املرفق الخامس 2 -
ً
قائمة املنتجات السياحية التقليدية وتجميعها حسب الفئات الرئيسية ،وفقا للتصنيف

املركزي للمنتجات ،اإلصدار 2
-1
63111
63112
63113
63114
63120
63130
63210
63290

خدمات اإلقامة للزوار
خدمات اإلقامة يف غرفة أو وحدة للزوار ،مع خدمات التنظيف اليومية
خدمات اإلقامة يف غرفة أو وحدة للزوار ،بدون خدمات التنظيف اليومية
خدمات اإلقامة يف غرفة أو وحدة للزوار ،يف ممتلكات بنظام تقاسم الوقت
خدمات اإلقامة للزوار ،يف غرف متعددة اإلشغال
خدمات مواقع املخيمات
خدمات املخيمات الرتفيهية وقضاء اإلجازات
خدمات اإلقامة يف غرفة أو وحدة للطلبة يف أماكن إقامة الطلبة
خدمات اإلقامة األخرى يف غرفة أو وحدة غري املصنفة يف موضع آخر

6

انظـر :مرفقات هذا الدليل عىل املوقع
الشبكيhttp://unstats.un.org/ :

/unsd/tradeserv/TFSITS/msits

 ،annexes.htm/2010واملرفـــق
الرابع للتوصيات الدولية إلحصاءات
السياحة.2008 ،
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72111
72123
72211
72213
72221
72223
-2
63310
63320
63339
63400
-3
64131
64210
-4
64115
64116
64117
64118
64119
64132
64221
64222
64223
-5
64121
64122
64129
64133
64231
64232
64239

خدمات التأجري املتعلقة باملمتلكات السكنية اململوكة أو املؤجرة
خدمات التجارة يف املمتلكات بنظام تقاسم الوقت
خدمات إدارة املمتلكات السكنية عىل أساس رسم أو عقد باستثناء املمتلكات اململوكة بنظام
تقاسم الوقت
خدمات إدارة املمتلكات بنظام تقاسم الوقت عىل أساس رسم أو عقد
مبيعات املباني الس�كنية عىل أساس رسم أو عقد ،باستثناء املمتلكات اململوكة بنظام تقاسم
الوقت
بيع املمتلكات بنظام تقاسم الوقت عىل أساس رسم أو عقد
خدمات تقديم األطعمة واملرشوبات
خدمات تقديم الوجبات مع خدمات املطعم الكاملة
خدمات تقديم الوجبات مع خدمات محدودة
الخدمات األخرى لتقديم الطعام
خدمات تقديم املرشوبات
خدمات نقل الركاب بالسكك الحديدية
خدمات مشاهدة املعالم الهامة بالسكك الحديدية
خدمات نقل الركاب بالسكك الحديدية فيما بني املدن
خدمات النقل الربي للركاب
خدمات سيارات األجرة
خدمات تأجري سيارات الركاب مع سائق
خدمات النقل الربي للركاب بمركبات يجرها إنسان أو حيوان
خدمات الحافالت املحلية غري املنتظمة وحافالت السفر املستأجرة
خدمات النقل الربي األخرى للركاب غري املصنفة يف موضع آخر
خدمات مشاهدة املعالم السياحية بوسائل النقل الربي باستثناء السكك الحديدية
خدمات النقل الربي املنتظم للركاب فيما بني املدن
خدمات النقل الربي املنتظم املخصصة الغرض للركاب فيما بني املدن
خدمات حافالت املسافات الطويلة وحافالت السفر غري املنتظمة
خدمات النقل املائي للركاب
خدمات النقل املائي الداخيل للركاب باملعديات
خدمات النقل املائي الداخيل للركاب يف رحالت سياحية
خدمات النقل املائي الداخيل األخرى للركاب
خدمات مشاهدة املعالم السياحية بالنقل املائي
خدمات النقل املائي الساحيل وعرب املحيط للركاب بالعبارات
خدمات النقل املائي الساحيل وعرب املحيط للركاب بالسفن السياحية
خدمات النقل املائي الساحيل وعرب املحيط األخرى للركاب
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 - 6خدمات النقل الجوي للركاب
خدمات مشاهدة املعالم السياحية جوا ً
64134
64241
64244
64243
64244
64250
-7
73111

خدمات النقل الجوي املحيل املنتظم للركاب
خدمات النقل الجوي املحيل غري املنتظم للركاب
خدمات النقل الجوي الدويل املنتظم للركاب
خدمات النقل الجوي الدويل غري املنتظم للركاب
خدمات النقل الفضائي للركاب
تأجري معدات النقل
خدمات التأجري املتعلقة بالسيارات والشاحنات الصندوقية الخفيفة بدون سائق

 - 8خدمات وكاالت السفر وخدمات الحجز األخرى
خدمات الحجز للنقل الجوي
85511
خدمات الحجز للنقل بالسكك الحديدية
85512
خدمات الحجز للنقل بالحافالت
85513
خدمات الحجز لتأجري املركبات
85514
خدمات ترتيبات النقل والحجز األخرى غري املصنفة يف موضع آخر
85519
خدمات الحجز لإلقامة
85521
خدمات تبادل تقاسم الوقت
85522
خدمات الحجز للرحالت البحرية
85523
خدمات الحجز للجوالت الشاملة
85524
خدمات الحجز لتذاكر األحداث ،والخدمات الرتفيهية والرتفيهية وخدمات الحجز األخرى
85539
خدمات مشغيل الجوالت
85540
خدمات املرشدين السياحيني
85550
خدمات معلومات الزوار
85562
-9
96220
96310
96411
96412
96421
96422
- 10
96520
96590
96910

الخدمات الثقافية
خدمات إنتاج وعرض أحداث فنون األداء
خدمات فناني األداء
خدمات املتاحف باستثناء املتعلقة باملواقع واملباني التاريخية
خدمات الحجز للمواقع واملباني التاريخية
خدمات حدائق النباتات وحدائق الحيوان
خدمات املحميات الطبيعية بما يف ذلك خدمات حفظ الحياة الربية
الخدمات الرياضية والرتفيهية
خدمات تشغيل مرافق األلعاب الرياضية واأللعاب الرياضية الرتفيهية
خدمات األلعاب الرياضية واأللعاب الرياضية الرتفيهية األخرى
خدمات مدن املالهي وأماكن اللهو املماثلة
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96929
96930
96990

خدمات ألعاب القمار واملراهنات األخرى
خدمات ماكينات التسلية التي تعمل بالنقد املعدني
خدمات الرتويح والتسلية األخرى التي لم تصنف يف موضع آخر

- 11

السلع السياحية الخاصة بالبلد

- 12

الخدمات السياحية التقليدية الخاصة بالبلد
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مرسد املصطلحات

*

األصول

األصل هو قيمة مختزنة تمثل منفعة أو سلسلة منافع للمالك االقتصادي نتيجة
حيازته أو استعماله للكيان عىل مدى فرتة من الزمن .وهو وسيلة لرتحيل قيمة
من فرتة محاسبية إىل فرتة أخرى .وتشمل األصول :األصول املالية واألصول
غري املالية ،سواء كانت منتجة أو غري منتجة ( ،SNA 2008الصفحة  ،617الفقرة
.)5-3

ميزان املدفوعات

مي�زان املدفوعات ه�و بيان إحصائي يلخ�ص املعامالت بين املقيمني وغري
املقيمني أثناء فرتة معيّنة .وهو يتكون من حساب السلع والخدمات ،وحساب
الدخل األ ّويل ،وحس�اب الدخل الثانوي ،وحس�اب رأس املال ،والحساب املايل
( ،BPM6الفقرة .)12-2

دليل ميزان املدفوعات
ووضع االستثمار الدويل

اإلصدار الس�ادس من دليل ميزان املدفوعات ووضع االس�تثمار الدويل الذي
يعترب اإلطار املعياري لإلحصاءات الخاصة باملعامالت واألوضاع بني اقتصاد
ما وباقي العالم ( ،BPM6الفقرة .)1-1

التصنيف املركزي للمنتجات

التصني�ف املركزي للمنتجات هو عبارة عن تصنيف كامل للمنتجات يش�مل
الس�لع والخدم�ات .واملقصود منه أن يك�ون معيارا ً دولي�ا ً لتجميع وتبويب
جمي�ع أنواع البيانات التي تحتاج تفاصيل حس�اب املنتج ،بما يف ذلك اإلنتاج
الصناعي ،والحسابات القومية ،وصناعات الخدمات ،والتجارة يف السلع املحلية
واألجنبي�ة ،والتجارة الدولي�ة يف الخدمات ،ومي�زان املدفوعات ،وإحصاءات
االستهالك واألسعار .ومن األهداف األساسية األخرى توفري إطار للمقارنات
الدولية وتعزيز التنس�يق بني مختلف أنواع اإلحصاءات التي تتناول الس�لع
والخدمات .والغرض األسايس من اإلصدار  2من الدليل املركزي للمنتجات هو
تصنيف الس�لع والخدمات الناتجة عن اإلنتاج يف أي اقتصاد .ويفيد اإلصدار
الثاني من هذا التصنيف يف دراس�ة املعامالت يف الس�لع والخدمات بالتفصيل
(.)CPC, Ver. 2

تعويضات العاملني

تعويض�ات العاملني هي مجموع الدخل ،الذي يتك�ون من األجور واملرتبات
واالشتراكات االجتماعي�ة املدفوعة من صاح�ب العمل ،نقـ�دا ً أو عيناً ،التي
تدفعها املؤسس�ة إىل املوظف يف مقابل عمله أثناء الفرتة املحاسبية .ويدخل يف
تعويضات العاملني جميع أش�كال املنح والعالوات ( ،SNA 2008الصفحة 618
والفقرة .)5-7

رشكة

يميزنظامالحساباتالقومية 2008،بنينوعنيمنالرشكات:الرشكاتغرياملالية،
وهي وحدات مؤسسية تشتغل أساسا ً يف إنتاج سلع للسوق وخدمات غري مالية،
أما الرشكات املالية فهي وحدات مؤسس�ية تش�تغل أساسا ً يف تقديم خدمات
مالية بما فيها الوساطة املالية ( ،SNA 2008الصفحة  ،17الفقرة  17-2أ و17-2
ب) .والرشكة هي كيان قانوني منش�أ بغرض إنتاج سلع أو خدمات للسوق،
ويمك�ن أن يكون مصدرا ً للربح أو فوائد مالية أخرى للمالكني ،وهي مملوكة
ملكية جماعية لحملة األسهم ،وهؤالء لديهم سلطة تعيني املديرين املسؤولني
عن اإلدارة العامة للرشكة ( ،OECD GSTالصفحة .)106

املوظفون

املوظفون هم أش�خاص يعملون ،بموجب اتفاق ،لدى وحدة مؤسسية مقيمة
ويتلقون أجورا ً عن عملهم ( ،SNA 2008الصفحة .)621

*

ترد أمام كل تعريف يف هذا املرسد
إشارة إىل مصدر التعريف ،عىل
النحو التايل:

 :BMP6دليل ميزان املدفوعات ووضع
االستثمار الدويل ،اإلصـدار السادس،
 ،2009صندوق النقد الدويل ،واشنطن
العاصمة
 :CPC, Ver. 2اإلصـدار الثاني مــن
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العمالة

األشخاص العاملون هم جميع األشخاص فوق سن معيّنة الذين يقومون بعمل
مدفوع األجر أثناء فرتة قصرية مح ّددة ،قد تكون أس�بوعا ً أو يوما ً واحداً ،أو
كانوا يعملون لحسابهم الخاص خالل تلك الفرتة ( ،OECD GSTالصفحة .)170

املؤسسة

املؤسسة هي وحدة مؤسسية تشتغل يف إنتاج السلع و/أو الخدمات .وقد تكون
املؤسس�ة رشكة أو مؤسسة غري ربحية أو مؤسسة غري مساهمة .واملؤسسات
املساهمة واملؤسسات غري الربحية هي وحدات مؤسسية كاملة .وتشري الرشكة
غري املس�اهمة إىل وحدة مؤسس�ية  -أرسة معيش�ية أو وحدة حكومية  -من
ناحية قدرتها عىل إنتاج سلع وخدمات فقط ( ،OECD BD4الصفحة .)232

املنشأة

املنشأة هي مؤسسة ،أو جزء من مؤسسة ،توجد يف موقع واحد ويجري فيها
القيام بنشاط إنتاجي وحيد (غري معاون) أو يكون النشاط اإلنتاجي الرئييس
لها هو مصدر معظم القيمة املضافة ( ،OECD BD4الصفحة .)233

صادرات السلع والخدمات

تتكون صادرات السلع والخدمات من مبيعات أو مقايضة أو إهداء أو منح سلع
وخدمات من مقيمني إىل غري مقيمني ( ،OECD GSTالصفحة .)194

مؤسسات زميلة

قد توجد رابطة بني مؤسسة يف اقتصاد ما بمؤسسة أخرى يف نفس االقتصاد
من خالل إطار عالقات استثمار مبارش ،أو بمؤسسة يف اقتصاد مختلف ،دون
أن تكون مس�تثمرا ً مبارشا ً يف املؤسس�ة األخرى ،ولكن من خالل خضوعهما
معا ً بشكل مبارش أو غري مبارش لهيمنة نفس املؤسسة يف سلسلة امللكية (OECD
 ،BD4الصفحة .)233

رشكة تابعة أجنبية

يويص هذا الدليل بجمع إحصاءات تركز عىل أنش�طة فروع الرشكات األجنبية
الت�ي هي رشكات اس�تثمار مب�ارش أجنبي يهيمن عليها مس�تثمر مبارش من
خالل ملكية غالبي�ة القوة التصويتية .وتعريف املؤسس�ة التابعة (يف مقابل
الرشكة التابعة األجنبية) هو تعريف أوس�ع يف اإلص�دار الرابع من التعريف
املعياري لالس�تثمار املب�ارش األجنبي ،الصادر عن منظم�ة التنمية والتعاون
يف املي�دان االقتصادي ،ويف اإلصدار الس�ادس لدليل مي�زان املدفوعات ،حيث
يشمل املؤسسات الداخلة يف عالقة استثمار مبارش .وبنا ًء عليه فإن أي مستثمر
مبارش ،واملس�تثمرون املبارشون فيه ،وفروعه ،ورشكاته املنتس�بة ،بما فيها
جميع املؤسس�ات الزميلة ،هي مؤسس�ات مرتابطة .ويمك�ن أن تكون إحدى
املؤسسات عضوا ً يف فئتني أو أكثر من الرشكات املرتابطة ( ،OECD BD4الصفحة
.)227

االستثمار املبارش األجنبي

االس�تثمار املبارش األجنبي هو فئة من االستثمار تعكس هدف إقامة مصلحة
دائمة من قبل مؤسسة مقيمة يف بلد ما (مستثمر مبارش) يف مؤسسة (مؤسسة
اس�تثمار مبارش) مقيم�ة يف اقتصاد غري اقتصاد املس�تثمر املبارش (،OECD BD4
الصفحة .)234

رشكة استثمار مبارش
أجنبي

رشكة االس�تثمار املبارش األجنبي هي رشك�ة مقيمة يف اقتصاد ما يمتلك فيها
مس�تثمر مقيم يف اقتصاد آخر  10يف املائة أو أكثر من قوة التصويت ،س�واء
بشكل مبارش أو غري مبارش ،إذا كانت الرشكة مساهمة أو ما يعادل رشكة غري
مستقلة ( ،OECD BD4الصفحة .)234

مستثمر مبارش أجنبي

املس�تثمر املبارش األجنبي هو كيان (وحدة مؤسس�ية) مقي�م يف اقتصاد ما
اس�تحوذ ،بش�كل مبارش أو غري مبارش ،عىل  10يف املائة عىل األقل من القوة
التصويتية يف رشكة (مؤسس�ة) أو ما يعادل رشكة غري مس�تقلة ،مقيمة يف
اقتصاد آخر ( ،OECD BD4الصفحة .)235

مسرد املصطلحات

إطار عالقات االستثمار
املبارش

إط�ار عالقات االس�تثمار املب�ارش هو منهجي�ة معممة لتحديد م�دى ونوع
عالقات االستثمار املبارش .ويتيح هذا اإلطار لجامعي البيانات تحديد املجتمع
اإلحصائي للمس�تثمرين املبارشين ولرشكات االس�تثمار املبارش إلدخالها يف
إحصاءات االستثمار املبارش األجنبي ( ،OECD BD4الصفحة .)235

االتفاق العام بشأن التجارة
يف الخدمات

السلع

االتفاق العام بش�أن التج�ارة يف الخدمات هو واحد من االتفاقات األساس�ية
ملنظم�ة التجارة العاملية .وه�و أول إطار متفق عليه بش�كل متعدد األطراف
للتجارة يف الخدمات .وهو يوفر نظاما ً من االلتزامات والتعهدات امللزمة قانونا ً
بشأن التجارة يف الخدمات ،ينطبق عىل جميع أعضاء منظمة التجارة العاملية.
ودخل هذا االتفاق حيز النفاذ يف كانون الثاني/يناير  .1995ويشتمل االتفاق
العام بشأن التجارة يف الخدمات عىل ما ييل :نص االتفاق ،بما فيه مجموعة من
االلتزامات العامة ،ينطبق كثري منها بش�كل مبارش وتلقائي عىل جميع أعضاء
منظمة التجارة العاملية بالنس�بة لجميع الخدم�ات عملياً ،وعـدد من املالحق
تشمل قطاعات معيّنة (مثالً :خدمات النقل الجوي والخدمات املالية) أو مسائل
تتصل بسياسات التجارة ،وعىل جداول االلتزامات املح ّددة لألعضاء التي تحدد
القطاع�ات وأنماط التوريد التي تعهد العضو بش�أنها بالتزامات فيما يخص
الوصول إىل أسواقه املحلية إزاء الخدمات األجنبية ومو ّردي الخدمات األجانب.
السلع هي أشياء مادية منتجة يوجد عليها طلب ،ويمكن تحديد حقوق امللكية
بالنس�بة لها ،ويمكن نقل ملكيتها من وحدة مؤسس�ية إىل وحدة مؤسس�ية
أخرى عن طريق التعامالت يف األسواق ( ،SNA 2008الصفحة .)623

تكوين رأس املال الثابت
اإلجمايل

يع ّرف تكوين رأس املال الثابت اإلجمايل بأنه قيمة مقتنيات الوحدة املؤسسية
مطروحا ً منها األصول الثابتة املترصف فيها .واألصول الثابتة هي رصيد دائن
منتجة (مثل اآلالت واملعدات واملباني والهياكل األخرى) التي تستعمل بشكل
متكرر أو متواصل يف اإلنتاج عىل مدى عدة فرتات محاس�بية (أكثر من سنة)
( ،SNA 2008الصفحة  ،8الفقرة .)52-1

وحدة مؤسسية

الوحدة املؤسس�ية هي كيان اقتصادي قادر ،يف ح�د ذاته ،عىل امتالك رصيد
دائن والدخول يف التزامات ويف أنشطة اقتصادية ومعامالت مع كيانات أخرى
( ،SNA 2008الصفحة )624

التصنيف الصناعي الدويل
املوحّ د لجميع األنشطة
االقتصادية

املوحد لجميع األنشطة االقتصادية يتكون من هيكل
التصنيف الصناعي الدويل ّ
تصنيف متماسك ومتس�ق لألنش�طة االقتصادية يقوم عىل أساس مجموعة
من املفاهيم واملبادئ وقواعد التصني�ف املتفق عليها دولياً .وهو يوفر إطارا ً
شامالً يمكن يف سياقه جمع بيانات اقتصادية وإبالغها يف نسق مصمم ألغراض
التحلي�ل االقتص�ادي واتخاذ الق�رارات ووض�ع السياس�ات .ويمثل هيكل
التصنيف نس�قا ً موحدّا ً لتنظيم املعلومات التفصيلية عن حالة االقتصاد وفقا ً
للمبادئ االقتصادية والتوقعات االقتصادية ( ،ISIC, Rev.3-1الفقرة .)1

نظام اإلبالغ عن املعامالت
الدولية

نظ�ام اإلبالغ عن املعامالت الدولية هو مقي�اس للمعامالت النقدية يف ميزان
املدفوعات التي تمر من خالل حسابات املصارف املحلية واملصارف األجنبية،
واملعامالت غري النقدية وأوضاع األسهم والسندات .ويتم جمع اإلحصاءات من
االستمارات التي تقدمها املصارف املحلية إىل جامعي اإلحصاءات واالستمارات
املقدمة من الرشكات إىل جامعي اإلحصاءات ( ،OECD GSTالصفحة .)285

شخص اعتباري

أي
الش�خص االعتباري يف مفهوم االتفاق العام بشأن التجارة يف الخدمات هو ّ
كيان قانوني منش�أ بشكل نظامي أو مش�كل بطريقة أخرى بموجب القانون
الساري ،سواء للربح أو لغري ذلك ،وسواء كان مملوكا ً ملكية خاصة أو حكومية،
بما يف ذلك أي رشكة أو صندوق أو رشاكة أو مرشوع مشترك أو ملكية فردية
أو جمعية ( ،GATSاملادة الثامنة والعرشون ،الفقرة (م))
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إحصاءات الظل

إحصاءات الظل هي أداة تس�تعمل إلجراء مقارنات ثنائية الثنني من املقاييس
الرئيسية لتدفق التجارة ،كما أنها أداة تقليدية الكتشاف أسباب عدم التطابق
يف اإلحصاءات ( ،OECD GSTالصفحة .)335

أنماط توريد الخدمة

يع� ّرف االتفاق العام بش�أن التجارة يف الخدمات التج�ارة يف الخدمات بأنها
تش�مل أربعة أنم�اط لتوريد الخدمة على النحو التايل :التوري�د عرب الحدود
(النمط )1؛ واالستهالك يف الخارج (النمط )2؛ والوجود التجاري (النمط )3؛
وتواجد األشخاص الطبيعيني (النمط .)4

شخص طبيعي

الشخص الطبيعي ،يف مفهوم االتفاق العام بشأن التجارة يف الخدمات ،هو فرد
من األفراد .والش�خص الطبيعي الذي ينتم�ي إىل أحد األعضاء هو مواطن يف
ذلك العضو أو شخص طبيعي يتمتع بموجب قانون ذلك العضو بحق اإلقامة
الدائم�ة في�ه إذا كان ذلك العضو ليس لديه مواطن�ون ،أو كان يمنح املقيمني
الدائمني فيه ذات املعاملة التي يمنحها ملواطنيه إىل حد كبري ( ،GATSاملادة الثامنة
والعرشون ،الفقرة (ك)).

االستعانة بمصادر أجنبية
خارجية

عادة ما يس�تعمل هذا التعبري لوصف قرار الرشكة (أو الحكومة) االستعاضة
ع�ن وظائف الخدمات امل�و ّردة محليا ً بخدمات مس�توردة منتجة يف الخارج
( ،OECD GSTالصفحة .)377

الناتج

يع ّرف الناتج بأنه السلع والخدمات املنتجة من قبل منشأة ،مع استبعاد قيمة
أي س�لع وخدمات تستعمل يف نش�اط ال تتحمل املنشأة عنه أي مسؤولية عن
ّ
اس�تعمال املنتجات يف اإلنتاج ،وباستبعاد قيمة السلع والخدمات املستهلكة يف
نفس املنشأة ،فيما عدا السلع والخدمات املستعملة يف تكوين رأس املال (رأس
املال الثابت أو التغيرّ ات يف الرصيد) أو استهالكها النهائي ( ،SNA 2008الصفحة
.)629

مقيم

تعترب الوحدة املؤسسية مقيمة يف إقليم اقتصادي حني يكون للوحدة يف اإلقليم
االقتصادي موقع أو مسكن أو موقع لإلنتاج أو مقار أخرى تقوم فيها الوحدة،
أو من خاللها ،بالعمل ،أو تعتزم االستمرار يف العمل ،سواء إىل أجل غري محدود
أو على مدى فرتة طويلة مح ّددة ،يف أنش�طة اقتصادية ومعامالت عىل نطاق
معترب .ويعترب األفراد والوحدات املؤسس�ية الذين يغريون بلدانهم مقيمني يف
البلد الجديد بعد ميض فرتة سنة عىل األقل ،وإن كان يمكن تفسري فرتة السنة
بشيء من املرون�ة ( ،BPM6الصفحة  .)70واملقيمون يف بلد م�ا هم أفراد يقع
مركز اهتمامهم االقتصادي يف ذلك اإلقليم االقتصادي .وبالنسبة للبلدان فإن
غري املقيمني هم األف�راد الذين يقع مركز اهتمامهم االقتصادي خارج اإلقليم
االقتصادي للبلد ( ،IRTS 2008الصفحة .)98

خدمة

الخدم�ات ه�ي نت�اج ألنش�طة إنتاجية م�ن ش�أنها أن تغري أح�وال الوحدة
االس�تهالكية أو تيرس تبادل املنتجات أو األصول املالية .وال يمكن االتجار يف
الخدم�ات بمعزل عن إنتاجها .وال يعتبر إنتاج الخدمة كامالً إالّ بوصولها إىل
املستهلك ( ،SNA 2008الصفحة  ،96الفقرة )17-6

الكيانات ذات األغراض
الخاصة

الكيان�ات ذات األغراض الخاصة هي جميع الكيانات القانونية التي ليس بها
عمالة تذكر ،أو عمليات ،أو تواجد مادي يف الوالية القضائية التي أنشئت فيها
من قِبل الرشكات األم ،التي تقع عادة يف واليات قضائية (اقتصادات) أخرى.
وتستعمل هذه الكيانات عادة كأدوات لالكتتاب يف رأس املال أو المتالك رصيد
دائن أو التزامات وال تقوم عادة بإنتاج ذي حجم يذكر ( ،OECD BD4املرفق ،13
الصفحة .)241

مسرد املصطلحات

نظام الحسابات القومية

نظ�ام الحس�ابات القومية هو مجموع�ة التوصيات املتفق عليه�ا دوليا ً التي
تعترب مقياسا ً لكيفية جمع مقاييس للنشاط االقتصادي وفقا ً ملعايري محاسبية
صارم�ة تقوم عىل مبادئ اقتصادية .ووضعت التوصيات يف ش�كل مجموعة
من املفاهيم والتعاريف والتصانيف وقواعد املحاسبة التي تشتمل عىل معيار
متفق عليه دوليا ً لقياس مؤرشات األداء االقتصادي .ويتيح اإلطار ملحاس�بي
لنظام الحسابات القومية تجميع البيانات االقتصادية وعرضها يف نسق مصمم
ألغراض التحليل االقتصادي واتخاذ القرارات ووضع السياس�ات (،SNA 2008
الصفحة  ،1الفقرة .)1-1

السياحة

تشير الس�ياحة إىل أنش�طة الزوار (التوصيات الدولية إلحصاءات السياحة
 ،2008الفقرة .)9-2

الحساب الفرعي للسياحة

الحس�اب الفرعي للسياحة هو معيار دويل إلحصاءات السياحة تم وضعه من
أجل ع�رض البيانات االقتصادية الخاصة بالس�ياحة يف إطار متس�ق داخليا ً
وخارجي�ا ً مع باق�ي النظام اإلحصائي ع�ن طريق ربطه بنظام الحس�ابات
القومية ( ،IRTS 2008الصفحة .)99

املعاملة

املعاملة هي تدفق اقتصادي يعكس إنشاء أو تحويل أو تبادل أو نقل أو انتهاء
قيم�ة اقتصادية وينطوي على تغيري يف ملكية الس�لع و/أو األصول املالية،
أو تقديم خدمات ،أو تقديم عمالة ورأس املال .وتتكون املعامالت بني املقيمني
وغير املقيمين من املعاملات التي تنطوي عىل س�لع وخدم�ات وإيرادات،
ومعاملات تنطوي عىل مطالبات مالية والتزام�ات إزاء باقي العالم ،وكذلك
املعامالت املصنفة باعتبارها عمليات تحويل ،التي تنطوي عىل تس�وية بنود
املعاملات ذات االتجاه الواحد ،باملعنى املحاس�بي ( ،OECD GST, 2008الصفحة
.)550

السفر

يشير السفر ،يف س�ياق ميزان املدفوعات ،إىل اقتناء سلع وخدمات يف اقتصاد
م�ن قبل أفراد يقومون بزيارة هذا االقتصاد ولكن ال يقيمون فيه .ويدخل يف
السفر أيضا ً مقتنيات السلع والخدمات من قبل العاملني عرب الحدود والعاملني
املوسميني وغريهم من العاملني لفرتات قصرية يف االقتصاد الذي يعملون فيه.
ويس�تبعد من الس�فر حيازة املقتنيات الثمينة والسلع االس�تهالكية املعمرة
وغريها من املشرتيات االستهالكية التي تدخل يف عداد البضائع العامة (،BPM6
الصفحة  ،275الفقرة ألف .)19-5
إجمايل القيمة املضافة هي قيمة الناتج مطروحا ً منها قيمة االستهالك الوسيط.
وه�ي مقياس ملس�اهمة أي ف�رد منتج أو صناع�ة أو قط�اع يف الناتج املحيل
اإلجمايل .وترد يف نظام الحس�ابات القومي�ة 2008 ،مزيد من التفاصيل عن
هذا املفهوم ( ،SNA 2008الصفحتان  103و.)104

القيمة املضافة (اإلجمالية)

القوة التصويتية

عادة ما تخول األس�هم العادية قوة تصويتية .وم�ع أن القوة التصويتية يتم
الحص�ول عليه�ا عادة من خلال رشاء حص�ص يف رأس امل�ال ،فمن املمكن
الحصول عىل قوة تصويتية ال تتناس�ب مع ملكية األس�هم (مثالً“ :لألس�هم
الذهبية” قوة تصويتية أكرب من األس�هم العادية) .ومن املمكن الحصول عىل
قوة تصويتية دون رشاء أسهم يف رأس املال (مثالً عن طريق التبادل واتفاقات
إعادة الرشاء) ( ،OECD BD4املرفق  ،13الصفحة .)243

تحويالت العاملني

تحويالت العاملني هي التحويالت الجارية التي يقوم بها العاملون إىل مقيمني
يف اقتصاد آخر ( ،BPM6الصفحة  ،210الفقرة .)22-12
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الفهرس
أ

(املحاسبة) على أساس االستحقاق ،163-3 ،41-3 ،118-3 ،35-2
172-3
أحباث السوق 242-3
االتفاق العام بشأن التجارة يف اخلدمات  11-2إىل 25-2
تعهدات االتفاق العام بشأن التجارة يف اخلدمات  11-2إىل 20-2
إحصاءات التجارة الدولية يف البضائع 40-2
إحصاءات الشركاء التجاريني  57-3إىل 58-3
إحصاءات فروع الشركات األجنبية  1-4إىل  15-4 ،4-4إىل 17-4
إحصاءات فروع الشركات األجنبية إىل اخلارج ،نسبة املتغيّرات 32-4
إحصاءات فروع الشركات األجنبية إىل الداخل وإىل اخلارج ،مجع اإلحصاءات
 18-4إىل 19-4
إحصاءات فروع الشركات األجنبية إىل الداخل وإىل اخلارج ،مجع اإلحصاءات
 18-4إىل 19-4
أساس املنتجات 43-4 ،35-4 ،73-2
االستثمار املباشر األجنيب  20-4إىل 21-4
االستهالك يف اخلارج  ،13-5انظر أيضًا :أمناط التوريد
أسعار التحويل  36-3إىل 37-3
أسعار السوق  32-3إىل 52-3 ،33-3
أسعار الصرف  40-3إىل 41-3
إسناد األعمال إىل اخلارج 61-3
األشخاص الطبيعيون ،انظر :أمناط التوريد
إطار اخلدمات 1-1
إعادة التأمني  154-3إىل 161-3 ،159-3 ،157-3
اإلعالن وأحباث السوق واستطالع الرأي العام  242-3إىل 243-3
اإلقامة
تعريفها  4-3إىل 6-3
املؤسسات  17-3إىل 26-3
احلكومة العامة 27-3
األسر املعيشية  7-3إىل 16-3
املنظمات الدولية  28-3إىل 30-3
املنظمات غري الرحبية اليت ختدم األسر املعيشية 31-3

أقساط التأمني 179-3
اإلنفاق السياحي  131-3 ،39-2واملرفق اخلامس
اإلنفاق املتصل بالتعليم 127-3
اإلجيارات املالية 190-3

ب

البحث والتطوير  233-3إىل 65-4 ،239-3
الربجميات  224-3إىل 232-3
البلد الشريك  57-3إىل 58-3
انظر أيضًا :الشريك التجاري
نقل الركاب  94-3إىل 95-3
فيما يتصل بالسياحة اإلطار الثالث 5 -
البنود التكميلية 315-3 ،306-3 ،189-3 ،131-3 ،126-3 ،30-1
واإلطار اخلامس  5 -واملرفق 1

ت

التأمني املباشر  148-3إىل 189-3
التأمني على البضائع 178-3 ،106-3
التأمني على احلياة  170-3 ،165-3 ،162-3 ،154-3 ،152-3إىل
175-3
التجارة اإللكترونية 63-3 ،4-2
جتارة التجزئة 41-5
جتارة اجلملة  195-3 ،53-3 ،62-2واجلدول الرابع 1
التجارة الدولية يف اخلدمات اإلطار األول  2 -اإلنترنت 222-3 ،63-3
إىل 223-3
التجارة يف البضائع  ،41-2 ،40-2انظر أيضًا :إحصاءات التجارة الدولية
يف البضائع
جتميعات تكميلية  55-3 ،53-3إىل 42-5 ،280-3 ،61-3 ،56-3
حتديد منط التوريد  22-5إىل 24-5
التشييد  132-3إىل 147-3
املوحد جلميع األنشطة الصناعية ،28-1 ،14-1
التصنيف الصناعي الدويل ّ
29-1
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املوحد جلميع األنشطة
التصنيف الصناعي ،انظر :التصنيف الصناعي الدويل ّ
الصناعية
التصنيف املركزي للمنتجات  47-2إىل 49-2
تصنيف املنتجات ،انظر :التصنيف املركزي للمنتجات
املوسع خلدمات ميزان املدفوعات ،2010 ،املرفق األول
التصنيف ّ
الفئات التكميلية 280-3 ،إىل  ،303-3واملرفق 1
التناظر مع التصنيف املركزي للمنتجات ،انظر املوقع الشبكيhttp://unstats. :
un.org/unsd/tradeserv/ TFSITS/msits2010/annexes.htm

تقييم املعامالت  32-3إىل 40-3
تكوين رأس املال الثابت اإلمجايل 65-4 ،33-2 ،31-1
تواجد األشخاص الطبيعيني  ،16-5انظر أيضًا :أمناط التوريد
التوريد عرب احلدود  ،12-5انظر أيضًا :أمناط التوريد
التوزيع اجلغرايف 57-3 ،89-2
التوصيات الدولية إلحصاءات السياحة  38-2 ،2008إىل  39-2واملرفق
اخلامس

ح

احلساب الفرعي للسياحة  90-5 ،89-5 ،39-2واملرفق اخلامس

خ

خدمات االتصاالت 36-5 ،223-3
أمناط التوريد 36-5
اخلدمات االستشارية الضريبية 241-3
اخلدمات االستشارية لإلدارة  240-3إىل 243-3
خدمات اإلعالن 289-3
خدمات األعمال األخرى  233-3إىل 252-3
أمناط التوريد 51-5 ،49-5
خدمات االقتصادات واحلاسوب واملعلومات  221-3إىل 232-3
اخلدمات الربيدية 112-3
خدمات البضائع  97-3إىل 103-3
خدمات التأجري التشغيلي 231-3
خدمات التأمني  148-3إىل 189-3
أمناط التوريد 37-5 ،23-5
خدمات التأمني واملعاشات التقاعدية  148-3إىل 189-3
خدمات التراث واخلدمات الترفيهية 266-3
اخلدمات الترفيهية  263-3 ،56-2إىل 49-5 ،268-3

أمناط التوريد 49-5
خدمات التعدين 51-5 ،245-3
اخلدمات التعليمية  302-3 ،280-3 ،264-3 ،263-3إىل ،303-3
45-5
اخلدمات التقنية األخرى  244-3إىل 252-3
خدمات التوزيع  296-3 ،252-3إىل 297-3
خدمات احلاسوب واملعلومات  ،78-5 ،221-3واجلدول 2-5
أمناط التوريد 36-5
اخلدمات احلاسوبية  221-3إىل 232-3
اخلدمات الزراعية 58-5
خدمات السعاة  111-3إىل 114-3
اخلدمات الشخصية والثقافية والترفيهية  253-3إىل 268-3
أمناط التوريد 49-5
اخلدمات الشخصية والثقافية والترفيهية األخرى 263-3
اخلدمات الصحية  300-3 ،280-3 ،264-3إىل 301-3
اخلدمات الصناعية على املدخالت املادية اململوكة للغري  66-3إىل 77-3
خدمات العالقات العامة 240-3
اخلدمات القانونية 241-3
اخلدمات املالية  190-3إىل 212-3
اخلدمات املتصلة بالتجارة ،األخرى 250-3 ،244-3 ،59-3 ،إىل 251-3
خدمات النقل  80-3إىل 114-3
النقل اجلوي 84-3
نقل الكهرباء 91-3
نقل البضائع  97-3إىل 103-3
النقل املائي الداخلي 89-3
اخلدمات املعاونة واملساعدة األخرى للنقل  104-3 ،92-3إىل 105-3
خدمات الركاب  94-3إىل 96-3
النقل باألنابيب 90-3
اخلدمات الربيدية وخدمات السعاة  111-3إىل 114-3
النقل على السكك احلديدية 87-3
العالقة بالسياحة ،اإلطار اخلامس 5 -
النقل على الطرق 88-3
النقل البحري 83-3
النقل الفضائي 86-3
خدمات النقل املساعدة  104-3إىل 105-3
اخلدمات اهلندسية 22-2
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خدمات الوساطة املالية املقاسة بطريقة غري مباشرة  202-3إىل 210-3
اخلدمات بني املؤسسات املترابطة 56-3
خــدمات مسعية بصرية واخلدمات املتصلة هبا ،220-3 ،217-3 ،216-3
 253-3 ،232-3إىل 259-3
خدمات مراكز النداء 294-3
خدمات مساعدة 46-5 ،184-3
خدمات معمارية 244-3
خدمات وكاالت األنباء 289-3 ،232-3

سلع برسم التجهيز ،انظر :خدمات الصناعات التحويلية املتعلقة مبدخالت
مادية ميلكها آخرون
السلع واخلدمات احلكومية غري املصنفة يف موضع آخر  269-3إىل 279-3
أمناط التوريد 4-5
السياح  99-5 ،13-5 ،131-3واملرفق اخلامس
السياحة  38-2إىل  39-2واملرفق اخلامس
فيما يتعلق خبدمات النقل ،اإلطار الثالث 5 -
فيما يتعلق بالسفر ،اإلطار الثالث 5 -

د

ش

الدليل التجميعي مليزان املدفوعات 19-1
دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل ،اإلصدار السادس 34-2
إىل 37-2

الشركات املترابطة 295-3 ،56-3
املعامالت بينها  295-3واإلطار الرابع 1 -
شركات مترابطة 295-3
الشفافية 16-2 ،36-1

رسوم الترخيص 292-3 ،283-3 ،225-3
رسوم عقود االمتياز 220-3
الرصيد دائن 65-4
رقم األعمال  46-4إىل 52-4

ص

صناديق املعاشات التقاعدية  151-3إىل  184-3 ،157-3 ،153-3إىل
187-3
الصناعة  49-4 ،14-1إىل 50-4

ز

ض

ر

الزوار 131-3

لضرائب على الدخل 65-4 ،33-2 ،31-1

س

ط

سعر املشترين 52-3
السفارات والقنـصليات ،248-3 ،146-3 ،145-3 ،28-3 ،15-3
 269-3إىل 274-3
السفر  115-3إىل 131-3
السفر ألغراض األعمال  123-3إىل 125-3
السفر ألغراض شخصية  126-3إىل 130-3
السفر فيما يتعلق بالسياحة ،اإلطار الثالث 5 -
اخلدمات املتعلقة بالسفر يف السفر ونقل الركاب 131-3
السفر ألغراض العمل 125-3 ،123-3 ،117-3
السفر ألغراض شخصية 126-3
السلع املشتراة يف املوانئ 106-3

طرائق التوريد ،انظر :أمناط التوريد
طريقة بديلة لعرض السفر 127-3
الطالب
اإلقامة  10-3إىل 12-3
السفر 126-3 ،117-3

ع

العمال العابرون للحدود 16-3
العمال املومسيون  16-3واإلطار الثالث 5 -
العمالة  53-4إىل 54-4
العناصر األساسية (املوصى هبا)  26-1إىل 29-1
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دليل إحصاءات اخلدمات الدولية يف التجارة2010 ،

العوائد ورسوم التراخيص 216-3
العوملة  4-2إىل 10-2

ف

فائض التشغيل الصايف 65-4 ،201-3 ،33-2
الفروع  19-3إىل 295-3 ،241-3 ،142-3 ،31-3 ،25-3

ق

قائمة التصنيف القطاعي للخدمات  21-2إىل ( 23-2القائمة )W/120
القيمة الصافية 65-4 ،33-2
القيمة املضافة  55-4إىل 57-4

ك

الكيانات ذات األغراض اخلاصة 203-3 ،19-3 ،6-3

م

مبادئ التسجيل 315-3 ،90-2
املبيعات  46-4 ،33-2 ،32-1 ،29-1 ،15-1إىل 52-4
التعريف 48-4 ،46-4
املحلية 66-5
متطلبات البيانات الفوقية 36-1
جمموع اخلدمات التعليمية  302-3إىل 303-3
جمموع اخلدمات الصحية  300-3إىل 301-3
جمموع املعامالت املتعلقة بالتجارة  296-3إىل 297-3
جمموع معامالت اخلدمات بني املؤسسات املترابطة 295-3
املرضى الساعون للعالج  126-3واإلطار الثالث 5 -
أمناط التوريد  11-5إىل 21-5
حتديدها  22-5إىل 24-5
املوسع خلدمات ميزان املدفوعات  33-5إىل 35-5
التصنيف ّ
املعلومات املطلوبة لتقييمها  25-5إىل 26-5
املعاملة اإلحصائية  30-5إىل 32-5
قيمتها  27-5إىل 29-5
املسائل املتعلقة بتجميع إحصاءات فروع الشركات األجنبية  66-4إىل 72-4
املستثمر املباشر  30-4إىل 49-4 ،31-4
املستثمر النهائي  30-4 ،12-4إىل  31-4واإلطار الرابع 2 -

مصادر البيانات (وأيضًا مجع البيانات)  304-3إىل 314-3
مصاريف استعمال امللكية الفكرية غري املصنفة يف موضع آخر  213-3إىل
220-3
مطالبات التأمني 163-3 ،153-3 ،150-3
معاجلة النفايات وإزالة التلوث 245-3
املعامالت 55-3 ،53-3
بني املؤسسات املترابطة 56-3
بني املقيمني وغري املقيمني 42-3
وقت التسجيل 41-3
التقييم  38-3إىل 39-3
معامالت الربجميات احلاسوبية  291-3إىل 293-3
املعامالت البيئية  298-3إىل 299-3
املعامالت الثقافية  288-3إىل 290-3
معامالت مسعية بصرية  280-3 ،220-3 ،55-3إىل 289-3
املعامالت من اخلارج إىل اخلارج 62-3
معاملة الدولة األوىل بالرعاية 16-2
املعدات املتنقلة 106-3 ،20-3 ،13-3
معيار امللكية  6-4إىل 12-4
املنتجات ذات اخلصائص السياحية  45-5 ،39-2واملرفق اخلامس (الفقرات
 17إىل )20
املنظمات الدوليــة  28-3 ،15-3 ،85-2 ،69-2إىل ،123-3 ،30-3
 273-3 ،271-3 ،348-3 ،145-3إىل 19-4 ،276-3 ،274-3
املعامالت معها 145-3
املهاجرون 41-2
املؤسسات غري املترابطة (األطراف غري املترابطة) ،انظر :املؤسسات املترابطة

ن

نسبة املتغيّرات يف إحصاءات فروع الشركات األجنبية إىل الداخل 30-4
إىل 31-4
نظام احلسابات القومية  28-2 ،17-1 ،8-1 ،6-1إىل 53-2 ،33-2
نظام ترميز  26-2إىل 27-2
النقل البحري 83-3
نقل البضائع 107-3
النقل اجلوي 113-3 ،84-3
النقل الفضائي 86-3
نقل الكهرباء 252-3 ،91-3 ،82-3 ،24-3
النقل باألنابيب 90-3 ،83-3
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النقل بالسكك احلديدة 87-3
النقل عرب املمرات املائية الداخلية 89-3
النقل على الطرق 88-3
هنج هذا الدليل  53-2إىل 59-2

ه

اهلجرة 84-2 ،41-2 ،4-2

و

الوجود التجاري  ،14-5انظر :أمناط التوريد
الوحدات والوكاالت العسكرية 270-3
وحدة احلساب 38-3
الوحدة املؤسسية املهيمنة النهائية ،انظر :املستثمر النهائي
وقت التسجيل 41-3 ،90-2 ،35-2
الوكالء 40-5 ،184-3
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