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 احتياطات الصرف األجنبي بالبنوك المركزيةمعايير نشر بيانات 

  *بوكرديد عبد القادر .أ
 

Abstract: 
The International financial crisis 
which occurred in the past show 
the importance of foreign 
exchange reserve data 
transparency in central banks at 
the adequate time, default in data 
publication can lead to non-
perfect absorption of crisis, the 
importance of data grow in the 
light of financial innovation in 
international financial market, 
andThe expansion of financial 
activities used by central banks. 
The process of collecting and 
transparency of foreign exchange 
reserve data give a strong 
argument to monetary authority 
in managing risk of foreign 
currencies. 
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  :الملخص

إن األزمات املالية الدولية اليت حدثت يف املاضي 
أظهرت أمهية توفري ونشر بيانات شاملة عن 
احتياطات الصرف األجنيب لدى البنوك املركزية يف 
الوقت املناسب، حيث أدت أوجه القصور يف تلك 

نظرا ، لالزماتاملعلومات إىل صعوبة التصدي 
حلجبها جوانب الضعف واالختالالت املالية 
القائمة، وازدادت أمهية هذه املعلومات ودرجة 
تعقيدها نتيجة لالبتكارات اجلارية يف األسواق 
املالية العاملية، وتوسع األنشطة املالية الدولية اليت 

إن عملية جتميع واإلفصاح  تزاوهلا املصارف املركزية،
عن بيانات االحتياطي األجنيب من شأنه تقوية 

ضع هلا السلطات النقدية املساءلة اليت ميكن أن خت
اإلجراءات وحجم املخاطر اليت تتحملها  حول

  .بالعمالت األجنبية

األجنيب، احتياطات الصرف  :الكلمات المفتاحية
املالية، بالعمالت األجنبية،شفافية البيانات  السيولة
 .املركزية البنوك

                                                
 .اجلزائر-الشلف–جامعة حسيبة بن بوعلي أستاذ مساعد قسم أ،  *
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 :مقدمة

نقاط الضعف اهلامة يف كال من املركز املايل اخلارجي لعدد من  عناألزمة املالية العاملية كشفت   
فاملزيد من العمل على جتميع بيانات عن األصول اخلارجية ، األصول املالية الدوليةو االقتصاديات، 

وزيادة الرتكيز على اخلصوم حيث ظلت الديون اخلارجية  خطوة كبرية،ذا ن اإلمجالية للبلدان ميكن أن يكو 
كن للمصارف املركزية االسرتشاد مبعايري صندوق النقد املتفق عليه دوليا انه مي ومنمصدر ضعف أيضا، 

والنموذج القياسي  BPM6واملتمثلة يف الطبعة السادسة مليزان املدفوعات الدويل لشفافية نشر البيانات 
يوجب على البنوك املركزية اإلفصاح ، والذي 1لبيانات االحتياطات الدولية والسيولة بالعمالت األجنبية

للجمهور وفق جدول زمين معلن سلفا عن املعلومات املتعلقة حبيازات البلد من احتياطات الصرف 
مما يسهل تقدير مدى تعرض البلد   وضع السيولة لدى البلد بالعمالت األجنبية ، األجنيب الرمسية

حناول خالل هذه الورقة البحثية  ، للمخاطر اخلارجية  وعلى األخص خماطر صدمات الصرف األجنيب
 :اإلجابة على األسئلة الرئيسية التالية 

م؟ ومستخدممن هم  -  بيانات البنوك املركزية وماهية احتياجا

 الدولية؟هي عيوب بيانات احتياطات  ما  -

  األجنبية؟كيف يتم إعداد منوذج بيانات االحتياطات الدولية والسيولة بالعمالت  -

  :التاليةولإلجابة على هذه التساؤالت الرئيسية ارتأينا تقسيم البحث إىل العناصر الرئيسية 

م ومستخدم :أوال   بيانات البنك املركزي واحتياجا

  بيانات احتياطات الصرف األجنيب :ثانيا

 .املركزيةعيوب بيانات احتياطات الصرف األجنيب بالبنوك  :ثالثا

  .األجنبيةمنوذج االحتياطات الدولية وسيولة العمالت  :رابعا

  

  

  
                                                

1-International Reserves and Foreign Currency Liquidity. 
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  :بيانات البنك المركزي واحتياجاتهم ومستخدم -أوال

األرباح البيانات املالية للبنوك املركزية عموما األصول واخلصوم، املداخيل والتكاليف مبا فيها  تشمل
فهم تفاصيل أهداف البيانات املالية ول واخلسائر،رأس املال والتغري يف حقوق امللكية والتدفقات النقدية،

البيانات املالية للبنوك املركزية واملعلومات اليت  وللبنوك املركزية من الضروري التعرف على مستخدم
ا   .حيتاجو

                                                                  2:يما يلتعملون املس يتضمن المركزيبيانات البنك  مستخدمو -1  

قد يكون أصحاب املصلحة مهتمني :أصحاب المصلحة بما في ذلك دافعي الضرائب والحكومة: ا
البنوك املركزية تستعمل األموال العامة ولديها مسؤولية ف ، إدارة األموال العامة يفبوكالة البنك املركزي 

 اكم  ، بكفاءة عند تأديتها لوظائفها هاواستخدام املواردلعرض مستوى مالئم من الرعاية يف إدارة هذه 
يرغب هؤالء املستخدمني للبيانات مسائلة اإلدارة عند تقييم إلغاء اإلدارة أو جتديدها نظرا لتطور فكرة 

كما ،  تستخدم احلكومة البيانات املالية كوسيلة لتطبيق مساءلة البنك املركزي املركزية وقدبنوك استقاللية ال
  .توفر البيانات املالية للبنوك املركزية األساس حلساب التوزيعات السنوية اليت تدفع للحكومة 

من البنوك املركزية تأمر البنوك التجارية باخلضوع إىل متطلبات التقارير  دالعدي :التجاريةالبنوك -ب
  .اخلارجية وميكن أن تكون البنوك املركزية مثلها املناسب يف تطبيق أفضل املمارسات يف اإلفصاح

قــد تقـوم البنــوك املركزيـة بشــراء ســلع وخـدمات أو اقــرتاض أمـوال وهــم مهتمــون :والمقرضــونالمـوردون  -ج
ا يف تاريخ استحقاقهابقدرة ا   .لبنوك املركزية على الوفاء بالتزاما

التصـنيف مبعلومـات  ووكـاالت زود األسـواق املاليـة تـ :وكـاالت التصـنيف االئتمـاني واألسـواق الماليـة -د
ا علـــى أن تكـــون فعالـــة يف حتقيـــق أهـــدافها املعلنـــة،ويؤثر هـــذا عمومـــا علـــى  عـــن مـــوارد البنـــوك املركزيـــة وقـــدر

املطلوبـة يف األسـواق املاليـة الدوليـة عـن البلـد ) riskpremium(التصنيف االئتماين للبلد أو عالوة اخلطـر 
رف األجنـيب الـيت ميتلكهــا البنـك املركـزي وقدرتـه علــى دقيقـة وحمـددة عــن احتياطـات الصـ تمعلومـا: وكمثـال

  .حتقيق أهداف سعر الصرف

توفر البنوك املركزية عددا من اخلدمات كآليات نظام الدفع  :خدمات البنك المركزيالمشترين ل -ه
  .وتكلفتهااخلدمات على أساس جتاري هلذه البنك املركزي  توفريدى مبومستهلكي هذه اخلدمات مهتمون 

                                                
, IMF Financial Statement DisclosuresTransparency in Central Bank Kenneth Sullivan,  -2

Working Paper, April 2005, p12.  
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عموما حتقيق احتياجات هؤالء املستعملني من  نميك :المركزيبيانات البنك  وتياجات مستخدماح-2
  : 3خالل توفري معلومات عن

  .املوارد االقتصادية حتت سيطرة البنك املركزي -

 .االلتزامات االقتصادية والقانونية للبنك املركزي -

االخنفاض يف املوارد االقتصادية لدى البنك التدفقات والزيادات يف املوارد االقتصادية واالستهالك أو  -
 .املركزي

 .معلومات عن تكاليف عمليات البنك املركزي -

 .املخاطر املستقبلية للحفاظ على موارد البنك املركزي -

 وملاذا؟االلتزامات احملتملة واملوارد اليت ال تقاس من طرف البنك املركزي  -

 .العالقةاملعامالت مع األطراف ذات  -

 .املستعملة يف وصف وقياس املوارد االقتصادية الفعليةالطرق  -

  :بيانات احتياطات الصرف األجنبي -ثانيا

تعتـرب بيانــات احتياطـات الصــرف األجنــيب الرمسيـة مؤشــرا أكثــر تـواترا وحداثــة مــن بيانـات ميــزان املــدفوعات 
تعتـرب بيانــات تــدفقات تغطــي بالنسـبة للوضــعية اخلارجيــة للبلـد وخالفــا إلحصــائيات ميـزان املــدفوعات الــيت 

بيانــات (معــامالت علــى مــدار فــرتة مرجعيــة، فــان بيانــات احتياطــات الصــرف األجنــيب هــي بيانــات أرصــدة
  4.إىل احليازات من هذه األصول يف نقطة زمنية معينة ، وتشري)خمزون

النقديــــة مـــن ميثــــاق املمارســــات الســــليمة يف جمـــال شــــفافية السياســــة  4-2-3والفقــــرة 1-3 للفقــــرة ووفقـــا
املعلومـات املتعلقـة بـإدارة احتياطـات  معلـن سـلفا عـنجيـب اإلفصـاح للجمهـور وفـق جـدول زمـين  انه"واملالية

الصــرف األجنــيب الرمسيــة كمــا جيــب اإلعــالن عــن املعلومــات املتعلقــة حبيــازات البلــد مــن األصــول االحتياطيــة 

                                                
3-  Kenneth Sullivan, op.cit, p13. 

 ،والمستخدمينللمشتركين  دالمعيار الخاص لنشر البيانات، مرش،صندوق النقد الدويل، إدارة اإلحصاءات -4
  .39الواليات املتحدة األمريكية،ص واشنطن،، 2008
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بيانـات الصـادرة عـن صـندوق المع معايري نشـر  احملررة بالنقد األجنيب والتزامات السلطات النقدية ومبا يتسق
  .الدويلالنقد 

 :المركزيةعيوب بيانات احتياطات الصرف األجنبي بالبنوك  -ثالثا

أظهـــرت األزمـــات املاليـــة يف التســـعينات وجـــود العديـــد مـــن عيـــوب يف البيانـــات املصـــدرة مـــن طـــرف البنـــوك 
ا الرمسية من الصرف األج  :5فيما يلي إمجاهلانيب وميكن املركزية واملتعلقة باحتياطا

  :معلومات غير كاملة عن احتياطات الصرف األجنبي-1

ــة تــــدرج أصــــوال مرهونــــة كاألصــــول الــــيت تســــتخدم كضــــمانة لقــــروض طــــرف ثالــــث  - بعــــض البنــــوك املركزيــ
ــا غــري ســائلة وغــري  ــا رغــم أ واألصــول األخــرى ذات الطبيعــة املماثلــة كاتفاقيــات إعــادة الشــراء يف احتياطا

  .اهلويةحمددة 

ضعيفة ماليا أو يف فروعهـا األجنبيـة ضـمن الة املركزية بالعملة األجنبية يف البنوك احمللي ودائع البنوكإدراج  -
ـــا الرمسيـــة رغـــم أن هـــذه األصـــول ال تكـــون متاحـــة لالســـتخدام يف أوقـــات األزمات،ممـــا يـــؤدي إىل  احتياطا

  . املبالغة يف تقدير احتياطات الصرف األجنيب

تقيــيم القيمــة  يف بعـض احلــاالت ال يــتم تقيــيم األصــول االحتياطيــة بأســعارها الســوقية ممــا يعقــد عمليــات -
  .االحتياطيةالبيعية لألصول 

ممـــا جيعـــل  ألخـــرالصـــرف األجنبيـــة ختتلـــف مـــن بلـــد  احتياطـــاتاألصـــول األجنبيـــة الـــيت تشـــتمل عليهـــا  -
مــدى تعــرض  الدوليــة تقيــيموجيعل مــن الصــعب علــى األســواق واملؤسســات املاليــة صــعبة،املقارنــات الدوليــة 

  .خارجيةالبلد لصدمات 

المتاحــة للجمهــور عــن االلتزامــات الرســمية بــالعمالت األجنبيــة علــى المــدى نقــص المعلومــات  -2
 : القصير

بتقــدير  األجنـيب وخيـلنقـص املعلومـات عـن األنشـطة خــارج امليزانيـة للبنـوك قـد يـؤثر علــى مـوارد الصـرف  -
  .احتياطات الصرف األجنيب

                                                
5- international reserves and foreign currency liquidity guidelines for a data template, 
statistics department, international monetary fund, 2012 p2. 
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اآلجلـــة  ودعقاملركزيـــة أو احلكومـــة كـــالنقـــص املعلومـــات املتعلقـــة بشـــان أنشـــطة املشـــتقات املاليـــة للبنـــوك  -
  .واملبادالت مما حيجب التعرض للمخاطر واليت ميكن أن تؤدي إىل استنزاف ملوارد الصرف األجنيب 

عدم كفاية املعلومـات عـن االلتزامـات الفعليـة واحملتملـة بالعملـة األجنبيـة للبنـك املركـزي واحلكومـة املركزيـة  -
 .األجنيب بدقةموارد الصرف  ميقد يعيق من تقي

عــدم كفايــة املعلومــات عــن مــدفوعات األصــل والفائــدة بالعملــة األجنبيــة للقــروض والســندات املســتحقة  -
الـــــدفع علـــــى املـــــدى القصـــــري حيـــــث بعـــــض القـــــروض تكـــــون مشـــــروطة الـــــدفع املبكـــــر عنـــــد تغـــــري الظـــــرف 

 .االقتصادي

  :نموذج االحتياطات الدولية وسيولة العمالت األجنبية  -رابعا 

ــن للمصــــارف املركزيــــة االسرتشــــاد مبعــــايري صــــندوق النقــــد الــــدويل لنشــــر البيانــــات املعيــــار اخلــــاص لنشــــر (ميكــ
 General Dataوالنظام العام لنشر البيانات Special Data Dissemination Standardالبيانات

Dissemination System( والــيت ، عنـد إفصـاحها عــن البيانـات املرتبطـة باحتياطــات الصـرف األجنـيب
عــن احتيــاطي الصــرف األجنــيب  املعيــار اخلــاص بنشــر البيانــات يلــزم ، تســمح بإتاحــة بيانــات حديثــة شــاملة

ايــة الشــهر املرجعي،حيــث تعتــرب بيانــات  للبنــوك املركزيــة علــى أســاس شــهري يف غضــون أســبوع واحــد مــن 
تياطـــات الدوليـــة والســـيولة األصـــول االحتياطيـــة الرمسيـــة واحـــدا مـــن العناصـــر الرئيســـية لنمـــوذج بيانـــات االح

ويهـــدف هـــذا النمــوذج إىل إعطـــاء صـــورة واضـــحة وشــاملة عـــن وضـــع الســـيولة  لـــدى  ، بــالعمالت األجنبيـــة
وعلــى األخـص خمــاطر  ، البلـد بــالعمالت األجنبيـة  ممــا يسـهل تقــدير مـدى تعــرض البلـد للمخــاطر اخلارجيـة

  .صدمات الصرف األجنيب 

  :احتياطات الصرف األجنبي المفاهيم الرئيسية لنموذج بيانات:1

يتم تصنيف منوذج بيانات االحتياطيات وفقا لدليل ميزان املدفوعات الطبعة اخلامسة لصندوق النقد 
واملبادئ التوجيهية للنموذج القياسي لبيانات االحتياطات الدولية والسيولة  19936الدويل لسنة 

احتياطات مفهومي  هذا النموذج يدمجحيث ،20017بالعمالت األجنبية لصندوق النقد الدويل لسنة
  .الصرف األجنيب والسيولة بالعمالت األجنبية يف إطار واحد

                                                
6 - http://www.imf.org/external/np/sta/bop/bopman.pdf -  
7- http://dsbb.imf.org/Pages/SDDS/SDDSGuide.aspx   
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ـا  تلـك األصـول  :تعرف احتياطات الصرف األجنـيب وفقـا للطبعـة اخلامسـة لـدليل ميـزان املـدفوعات علـى أ
ا ألغــراض التمويــل املباشــر إلخــتالالت  أياخلارجيــة املتاحــة للســلطات النقديــة يف  وقــت واخلاضــعة لســيطر

املــدفوعات أو لضــبط حجمهــا بصــورة مباشــرة أو غــري مباشــرة عــن طريــق التــدخل يف ســوق الصــرف للتــأثري 
  . 8على سعر صرف العملة أو ألغراض أخرى ولكل هذه األغراض جمتمعة

ن مفهـوم احتياطـات الصـرف األجنـيب ويشـري إىل أما مفهوم السيولة بالعمالت األجنبية فهو مفهوم أوسع مـ
لتلبيـة الزيـادة املفاجئـة يف الطلـب  ،9النقديـة واحلكومـة املركزيـة السلطات متلكهااملوارد من النقد األجنيب اليت 

علـــى النقـــد األجنـــيب وصـــايف املســـحوبات احملـــددة ســـلفا أو احملتملـــة علـــى املـــوارد بـــالعمالت األجنبيـــة نتيجـــة 
 . 10ف األجنيب على املدى القصري واألنشطة خارج امليزانية للسلطاتالطلب على الصر 

  :خصائص نموذج بيانات االحتياطات الدولية وسيولة العمالت األجنبية  -2

يعمــل هــذا النمــوذج علــى تيســري عمليــات التقــدير بشــان مــا إذا كــان للبلــد احتياطــات صــرف أجنبيــة كافيــة 
تــوفري املعلومـات عــن املؤسسـات الــيت جيـب تغطيتهــا وأنشـطتها املاليــة وسـيولة يف العملــة األجنبيـة مــن خـالل 

  .الزمين وعمليات تقييمها واألفق الدولية

يغطي هذا النموذج مجيع الكيانات املسئولة عن االستجابة الزمات العملة وتشمل البنوك :المؤسسات-ا
  .املركزية اليت حتوز أو تدير احتياطات الصرف األجنيب واحلكومة املركزية 

من اجل حتليل السيولة يتم إدراج فقط األدوات بالعملة األجنبية سواء أصال أو :األنشطة المالية-ب
  .التزاما

يغطي النموذج خمتلف األنشطة املالية املشتقة ويركز على املشتقات :مالت المشتقات الماليةمعا-ج
  .املالية اليت يتم تسويتها بالعمالت األجنبية 

                                                
8- Balance of payments manual , international monetary  fund ,washington,USA march 
2008,p150. 

اج احلكومة املركزية على ذ يعرف النمو  -9 من اهليئات اليت تعترب  لكذوغري  احلكومية واملكاتب واملنشئات اإلدارات مجيع أ
لتامني االجتماعي على كل ااحمللية و  واحلكوماتويستثين التعريف صناديق الدولة  داملركزية للبل ةالسلطيف  أو أجهزةوكاالت 

 .املستويات احلكومية 
10- IMF,International Reserves and Foreign Currency Liquidity: Guidelines for a Data 
Template, 2011, P 4. 
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املسحوبات من  ايستند تقييم موارد الصرف األجنيب يف النموذج على أسعار السوق أم:التقييم مبادئ -د
  .االمسية الفعلية األسعاربيمها يموارد النقد األجنيب فيتم تق

يركز النموذج على السيولة ويغطي املدى القصري ويتم ادارج املدد  القصرية حىت شهر  :األفق الزمني-ه
لكي يتم تقييم وضع السيولة لدى  ،واحد وأكثر من شهر واحد وأكثر من ثالثة شهور حىت سنة واحدة

  .البلد خالل السنة الواحدة

  :االحتياطات الدولية وسيولة العمالت األجنبية هيكل نموذج بيانات  -3

  :11تتكون بيانات االحتياطات الدولية والسيولة بالعمالت األجنبية من أربعة بيانات رئيسية

 رإال طااجلزء من  هذا يتضمن :احتياطات الصرف األجنبي وأصول أخرى بالعمالت أألجنبية -ا
امللحق (خرى بالعمالت األجنبية يف تاريخ مرجعي بيانات عن احتياطات الصرف األجنيب واألصول األ

  .)1رقم 

نبغي أن تشمل هذه البيانات األصول االحتياطية بالعملة ي:احتياطات الصرف األجنبي الرسمية: 1-ا
األجنبية والذهب النقدي وشرحية االحتياطي وحقوق السحب اخلاصة وأصول احتياطية أخرى،ويؤدي 

نيب بالدوالر األمريكي أو بعمالت سلة حقوق السحب اخلاصة عرض بيانات احتياطي الصرف األج
وإلدراج األصول يف مفهوم احتياطات الصرف األجنيب جيب توفر  ، األخرى إىل تسهيل املقارنات الدولية

  :12معيارين مها

وتعين أن تكون األصول سائلة وقابلة للتداول أي ميكن أن تباع وتشرتى وتصفى بسرعة :متاحة بسهولة -
  .وبأقل تكلفة لكي تلي اهلدف من تكوينها

 .أي متلكها السلطة النقدية أو ميكن التصرف فيها وخاضعة لرقابتها:خاضعة للسيطرة -

فال ميكن اعتبار خطوط االئتمان اليت ميكن السحب منها ضمن االحتياطات وكذلك ال تدرج عقارات 
ا غري سائلة واألصول السلعية األخر  ى كالفضة واملعادن واألملاس واالكتتابات يف رأمسال البنوك املركزية أل

ا غري متاحة    .املنظمات الدولية واألصول املرهونة أل
                                                

11- IMF, International Reserves and Foreign Currency Liquidity: Guidelines for a Data 
Template, 2013, P 9. 

 ، العددجملة التمويل والتنمية، صندوق النقد الدويل ، تحسين إطار اإلبالغ عن االحتياطات الدولية ، كيسرت.أن ى  -12
 .50،ص2000 جويلية ،02



 2015 -06: العدد                     /                           والسياسات االقتصاديةالمجلة الجزائرية للعولمة 

19 

بالعملة األجنبية التابعة للبنك املركزي  األصولتغطي مجيع  :األصول األخرى بالعمالت األجنبية: 2-ا
  .ضمن األصول االحتياطية الرمسيةو احلكومة املركزية واليت ال تفي باملتطلبات األساسية إلدراجها 

  :قصيرة األجل المحدد مسبقا من األصول بالعمالت األجنبيةالقنوات السحب الصافي  -ب

ستخدم لإلبالغ عن بيانات املسحوبات الصافية القصرية األجل احملددة سلفا من موارد الصرف األجنيب ت 
يتم إذ ، شهرا املقبلة12واملقرر أن تستحق خالل تشري إىل االلتزامات التعاقدية بالعمالت األجنبية و 

تقسيم األفق الزمين إىل شهر واحد وأكثر من شهر حىت ثالثة أشهر وأكثر من ثالثة أشهر حىت لسنة 
املسحوبات احملددة سلفا هي االلتزامات املعروفة أو املدرجة يف االلتزامات التعاقدية ف ، 13واحدة

ميكن أن تنشا من خالل امليزانية العمومية أو خارج  ،للسلطات لتعاقديةبالعمالت األجنبية وااللتزامات ا
امليزانية وااللتزامات املتعلقة بامليزانية تشمل مدفوعات عن أصل الدين الفوائد املرتبطة بالقروض واألوراق 

عالمة زائد وتظهر تدفقات الداخلة  ب املالية أما األنشطة خارج امليزانية تشمل املبادالت والعقود اآلجلة
  .يتم تطبيق مفهوم اإلقامة يف القسم الثاين وال )-(، بينما يتم عرض التدفقات اخلارجة بعالمة ناقص (+)

  :العملة األجنبيةبالمسحوبات الصافية الطارئة قصيرة األجل من األصول  -ج

النقـد األجنـيب ونعـين يغطي القسم الثالث من النموذج صايف املسحوبات الطارئة القصـرية األجـل مـن مـوارد 
باملسـحوبات الصـافية الفــرق بـني التـدفقات اخلارجــة الـيت ختفـض مــن مـوارد الصـرف األجنــيب و الداخلـة الــيت 

ويغطـــي هـــذا القســـم نـــوعني خمتلفـــني مـــن التـــدفقات احملتملـــة لألنشـــطة ، 14تزيــد مـــن مـــوارد الصـــرف األجنـــيب
  .امليزانيةخارج 

خطوط االئتمان غري املشروط وغـري :صوم على سبيل املثال تلك اليت تنبثق من إمكانات األصول واخل -
 . واملطلوبات الطارئة الناجتة عن ضمانات الصرف األجنيب، املسحوب

واخلارجــة املنبثقــة عــن وضــعية الســلطات يف عقــود  الداخلــةتلـك الــيت تعكــس تــدفقات حمتملــة مســتقبال  -
 اخليارات 

  

                                                
13 bank of Albania, methodological notes on the compilation of the data 
templat international reserves and foreign currency liquidity in on albania,  2006 p4.       
14-Kester, Anne Y International Reserves and Foreign Currency Liquidity: Guidelines for a 
Data Template IMF,.2001, P 29. 
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  ):بنود أخرى(معلومات ذات الصلة  -د

األرصــدة والتــدفقات للعمــالت األجنبيــة الــيت ال تظهــر يف القســم  بشــأنيــوفر هــذا القســم معلومــات إضــافية 
والـــيت هلـــا أمهيـــة يف تقيـــيم خمـــزون احتيـــاطي الصـــرف األجنـــيب وســـيولة العمـــالت األجنبيـــة وخمـــاطر  3و2و1

  :15يتم اإلفصاح عن املعلومات التالية الصرف، إذضغوطات سعر 

 .العملة احمللية املربوط بسعر الصرفالدين قصري األجل ب -

 .األدوات املالية احملررة بالعمالت األجنبية واليت تسوى بوسائل أخرى على سبيل املثال بالعملة احمللية -

 .األصول املرهونة -

 .األوراق املالية املعارة أو املستخدمة يف عمليات إعادة الشراء -

 .سعر السوق السائدأصول املشتقات املالية الصافية واملقيمة حسب  -

أكثر من عام، وختضع  ياستحقاق متبق اجلمشتقات عقود آجلة أو مستقبلية أو خيارات ذات  -
 .لطلبات التغطية

فيما يتعلق بتكوين عملة األصول االحتياطية، ال يتطلب النموذج  :تكوين عمالت االحتياطات -
حد أدىن، ويتم نشرها حتت من العمالت الفردية، فقط الكشف عن جمموعات من العمالت ك قائمة

. عملة سلة حقوق السحب اخلاصة والعمالت خارج سلة حقوق السحب اخلاصة: فئتني رئيسيتني
وتشمل عملة يف سلة حقوق السحب اخلاصة اآلن يف الدوالر الواليات املتحدة واليورو، والني 

 .الياباين، واجلنيه اإلسرتليين

  : الخاتمة
ميكن تاليف نقاط الضعف املرتبطة ببيانات احتياطات الصرف للبنوك املركزية من خالل إعداد 
البنوك املركزي لنموذج بيانات احتياطات الصرف األجنيب والسيولة بالعمالت األجنبية واليت تضمن 

 الصافية املسحوباتمعلومات عن احتياطات الصرف األجنيب واألصول بالعمالت األجنبية باإلضافة إىل 
  :القصري األجل احملددة مسبقا والطارئة ومعلومات أخرى،ومن خالل ما تطرق مت التوصل إىل النتائج التالية

                                                
15-Kester, Anne Y  ,op.cit, P 29. 
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  .مهم يدعم كفاءة تسيري االحتياطات االحتياطات أمرتعترب شفافية نشر بيانات  -
ملركز املايل اخلارجي إن بيانات احتياطات الصرف األجنيب هي بيانات غري مكتملة وغري كافية لتقدير ا -

  .للبلد
ا يف إعداد النموذج القياسي لبيانات االحتياطات والسيولة باملمال -  تهناك مبادئ جيب مراعا

  .األجنبية
  .حتسيس البنوك املركزية بإتباع هذا املنهج يف نشر بيانات االحتياطات والذي يدعم البنيان املايل الدويل -

  :المراجع

  :العربيةباللغة -

جملة التمويل والتنمية، صندوق النقد  الدولية،حتسني إطار اإلبالغ عن االحتياطات  ، كيسرت.أن ى   -
  .2000جويلية الدويل، العدد

صندوق النقد الدويل، إدارة اإلحصاءات، املعيار اخلاص لنشر البيانات، مرشد للمشرتكني  -2
  .الواليات املتحدة األمريكية ، ، واشنطن2008 ، واملستخدمني

  :االنجليزيةالمراجع باللغة -

   

1- Balance of payments manual , international monetary  fund ,was 
hington, USA march 2008. 

2Bank of Albania,METHODOLOGICAL NOTES ON THE COMPILATION OF THE
 DATATEMPLATE INTERNATIONAL RESERVES AND FOREIGN CURRENCY LIQ
UIDITY IN ON ALBANIA,2006 

3-IMF, International Reserves and Foreign Currency Liquidity: Guidelines 
for a Data Template, 2011. 

4- IMF, International Reserves and Foreign Currency Liquidity: Guidelines 
for a Data Template, 2013. 

6-INTERNATIONAL RESERVES AND FOREIGN CURRENCY LIQUIDITY  
GUIDELINES FOR A DATA TEMPLATE, Statistics Department,  
INTERNATIONAL MONETARY FUND, 2012 . 
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8-Kenneth Sullivan, Transparency in Central Bank Financial Statement 
Disclosures, IMF Working Paper, April 2005 

9-Kester, Anne Y International Reserves and Foreign Currency Liquidity: 
Guidelines for a Data Template IMF,.2001.  

10-Reserve Bank of India, Report on Management of Foreign Exchange 
Reserves , Mumbai, India2008 – 2009.... 
12-http://www.imf.org/external/np/sta/bop/bopman.pdf 
13-http://dsbb.imf.org/Pages/SDDS/SDDSGuide.aspx 
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  )قيمة سوقية تقريبية(األصول االحتياطية الرسمية وأصول أخرى بالعمالت األجنبية  :1الملحق رقم 
    األصول االحتياطية الرمسية : ألف

    بعمالت أجنبية قابلة للتحويل ( االحتياطيات بالعمالت األجنبية ) 1(
    أوراق مالية ) أ(

    جهات إصدار يف بلد اإلبالغ ولكن موقعها يف اخلارج : منها
    :إمجايل العملة والودائع لدى) ب(
    بنوك مركزية قومية أخرى وبنك التسويات الدولية وصندوق النقد الدويل ) 1(
    بنوك يف مقر بلد اإلبالغ ) 2(

    بنوك موقعها يف اخلارج : منها
    بنوك مقرها خارج بلد اإلبالغ ) 3(

    بنوك موقعها يف بلد اإلبالغ: منها
    وضع االحتياطي لدى صندوق النقد الدويل ) 2(
    حقوق السحب اخلاصة) 3(
    ) ويشمل ودائع الذهب، وحسب األمهية النسبية، املبادالت النوعية بالذهب( ذهب ) 4(
    احلجم بأوقيات الذهب اخلالص  -
    ) ددح( أصول احتياطية أخرى ) 5(
    مشتقات مالية -
    قروض لغري املسبقني خبالف البنوك  -
    أخرى  -
    ) جدد( أصول أخرى بالعمالت األجنبية : باء -
    أوراق مالية غري مدرجة يف األصول االحتياطية الرمسية  -
    ودائع غري مدرجة يف األصول االحتياطية الرمسية  -
    قروض غري مدرجة يف األصول االحتياطية الرمسية  -
    مشتقات مالية غري مدرجة يف األصول االحتياطية الرمسية  -
    ذهب غري مدرج يف األصول االحتياطية الرمسية  -
    أخرى  -

Sources: IMF, International Reserves and Foreign Currency Liquidity: Guidelines for a 
DataT emplate, 2013, P 47. 



 


