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 321األصول المالٌة المحلٌة
الذهب النقدي وحقوق السحب
3211
الخاصة

32111

الذهب النقدي

32112

حقوق السحب الخاصة

3212

العملة و الودائع

العملة الذهبٌة والسبائك التً تصل درجة نقائها إلى  99‚5على األقل
التً تملكها السلطات النقدٌة كاحتٌاطً رسمً للبلد و ٌعتبر أصل مالً
لٌس له فً المقابل أي التزام من جانب آخر .أما المعامالت على الذهب
الذي ال تتوفر فٌه الشروط السابقة فتصنف كمعامالت على أصول غٌر
مالٌة إما كمخزونات ( )312أو كنفائس (.)313
احتٌاطات دولٌة أنشأها صندوق النقد الدولً للسلطات النقدٌة للبلدان
األعضاء الستكمال احتٌاطاتهم الدولٌة .و على غرار الذهب النقدي ،تعتبر
حقوق السحب الخاصة أصوال لٌس لها فً المقابل أي التزام.


العملة  :العملة الورقٌة و المعدنٌة التً تصدرها السلطات النقدٌة و
تعتبر خصوما على الوحدات التً تصدرها.

 الودائع

:

مستودعات للقٌمة تستعمل عادة كوسٌلة للتبادل (

تستخدم فً إجراء المدفوعات) و قد تدر فوائد أو تعطى لحاملها الحق
فً الحصول على خدمات معٌنة :تستخدم إلجراء مدفوعات لطرف
ثالث بشٌك أو حوالة أو أمر برٌدي ...بما فً ذلك الودائع تحت الطلب
(السحب دون التحوٌل الى طرف ثالث) والودائع االدخارٌة.
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3213

سُذاث انذيٍ

3214

انقروض

3215
32151

‐ جًيع األوراق انًبنيت ،ببستثُبء األسهى،
‐ تكىٌ قببهت نهتذاول و تستخذو كذنيم عهً أٌ انكيبَبث انتي
أصذرتهب يهتسيت بتسىيتهب حسب جذول زيُي
‐ أهى أَىاعهب :سُذاث انخسيُت ،وانكًبيبالث ،و األوراق
انتجبريت ،و شهبداث اإليذاع انقببهت نهتذاول ،وانقروض
انعقبريت انًىرقت...
أدواث يبنيت تُشأ عُذيب يقرض دائٍ أيىاال يببشرة نًذيٍ ويحصم
عهً وثيقت غير قببهت نهتذاول وتتأنف أسبسب يٍ انقروض انعقبريت،
وانقروض انًقسطت ،و االنتسايبث انًبنيت انُبشئت ضًُيب عٍ
انتأجير انتًىيهي...انخ.

حصص انًهكيت وأسهى
صُبديق االستثًبر
حصص انًهكيت

32152

أسهى صُبديق االستثًبر

تشتًم عهً األسهى وحقىق انًهكيت األخري عهً شكم أدواث
وسجالث تقر ببنًطبنببث عهً انقيًت انًتبقيت نشركت يب بعذ سذاد
يطبنببث جًيع انذائُيٍ.
صُبديق االستثًبر هي هيئبث االستثًبر انجًبعي يقىو يٍ خالنهب
انًستثًروٌ بتجًيع األيىال نالستثًبر في األصىل انًبنيت أو غير
انًبنيت.
وتشًم أسهى صُبديق االستثًبر األسهى انتي تصذرهب صُبديق
االستثًبر بذال يٍ األسهى انتي قذ تكىٌ في حيبزتهب.
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3216

نظم التأمٌن والتقاعد والضمانات الموحدة
32161

32162

)تغٌر إسم البند( غٌر مستخدم من قبل الحكومة
السعودٌة

االحتٌاطات الفنٌة للتأمٌن على غٌر الحٌاة
التأمٌن على الحٌاة و مستحقات المعاشات

32163

مستحقات التقاعد
32164

مطالبات صنادٌق التقاعد على مدٌري أنظمة التقاعد
32165

3217
32171
32172

مخصصات للطلبات ضمن برامج تأمٌن موحدة
)تغٌر إسم البند( غٌر مستخدم من قبل الحكومة السعودٌة

المشتقات المالٌة وخٌارات اكتتاب العاملٌن
المشتقات المالٌة
خٌارات اكتتاب العاملٌن
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3218

32181

32182

حسابات أخرى
مستحقة القبض

سلف و مبالغ
تتألف من االئتمان التجاري و ال ُ
متنوعة أخرى مستحقة القبض و ال ٌتم قبضها.

االئتمان المقدم مباشرة لمشترًٌ السلع
والخدمات ،و السلف لتنفٌذ العمل قٌد اإلنجاز أو
االئتمان التجاري و الذي سٌنفذ مثل المدفوعات المرحلٌة خالل
اإلنشاءات أو المدفوعات المسبقة لسلع
السلف
وخدمات.

حسابات أخرى
متنوعة

المبالغ المستحقة القبض و التً لم ٌتم دفعها
كالضرائب ،واألرباح الموزعة ،ومبٌعات
األوراق المالٌة ،واإلٌجار...،الخ.
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3221
32211

الذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة
الذهب النقدي
حقوق السحب الخاصة
العملة والودائع
سندات الدٌن
القروض

3225
32251

حصص الملكٌة وأسهم صنادٌق االستثمار
حصص الملكٌة
أسهم صنادٌق االستثمار

3226

نظم التأمٌن والتقاعد والضمانات الموحدة

32212
3222
3223

3224

32252

32261

االحتٌاطات الفنٌة للتأمٌن على غٌر الحٌاة

32262

التأمٌن على الحٌاة و مستحقات المعاشات
مستحقات التقاعد

32263
32264

مطالبات صنادٌق التقاعد على مدٌري أنظمة التقاعد

32265

مخصصات للطلبات ضمن برامج تأمٌن موحدة

3227
32271

المشتقات المالٌة وخٌارات اكتتاب العاملٌن
المشتقات المالٌة
خٌارات اكتتاب العاملٌن

3228
32281

حسابات أخرى مستحقة القبض

32272

32282

االئتمان التجاري و التسبٌقات
حسابات أخرى متنوعة

نفس التعرٌف
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3311
33111
33112
3312
3313
3314

الذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة
XXXXX
XXXXX
العملة والودائع
سندات الدٌن
القروض

 3315حصص الملكٌة وأسهم صنادٌق االستثمار
 33151حصص الملكٌة
 33152أسهم صنادٌق االستثمار
 3316نظم التأمٌن والتقاعد والضمانات الموحدة
 33161االحتٌاطات الفنٌة للتأمٌن على غٌر الحٌاة
 33162التأمٌن على الحٌاة و مستحقات المعاشات
 33163مستحقات التقاعد
 33164مطالبات صنادٌق التقاعد على مدٌري أنظمة التقاعد
 33165مخصصات للطلبات ضمن برامج تأمٌن موحدة
3317
33171
33172
3318
33181
33182

المشتقات المالٌة وخٌارات اكتتاب العاملٌن
المشتقات المالٌة
خٌارات اكتتاب العاملٌن
حسابات أخرى مستحقة القبض
االئتمان التجاري و التسبٌقات
حسابات أخرى متنوعة
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 332الخصوم الخارجٌة
3321
33211
33212
3322
3323

3324

الذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة
XXXXX
XXXXX
العملة والودائع
سندات الدٌن
القروض

 3325حصص الملكٌة وأسهم صنادٌق االستثمار
 33251حصص الملكٌة
 33252أسهم صنادٌق االستثمار

 3326نظم التأمٌن والتقاعد والضمانات الموحدة
 33261االحتٌاطات الفنٌة للتأمٌن على غٌر الحٌاة
 33262التأمٌن على الحٌاة و مستحقات المعاشات
 33263مستحقات التقاعد
 33264مطالبات صنادٌق التقاعد على مدٌري أنظمة التقاعد

 33265مخصصات للطلبات ضمن برامج تأمٌن موحدة
3327
33271
33272
3328

33281
33282

المشتقات المالٌة وخٌارات اكتتاب العاملٌن
المشتقات المالٌة
خٌارات اكتتاب العاملٌن
حسابات أخرى مستحقة القبض
االئتمان التجاري و التسبٌقات
حسابات أخرى متنوعة
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