
الرموز المخصصة ألغراض المدفوعات السريعة العابرة للحدود

نبذة مختصرةالغرض الرمز التصنیف 

1.   البضائع - الخدمات - الدخل - التحویالت - المقبوضات & المدفوعات

الواردات - الصادرات

 GDE البضائع المباعة )التصدیر بقیمة
”فوب”( 

جمیع المقبوضات عن عملیات التصدیر وإعادة التصدیر ما بین 
المقیمین وغیر المقیمین عن البضائع، بغض النظر عن تاریخ 

شحن البضائع وعن نوع التسویة

 GDI البضائع المشتراة )االستیراد بقیمة
“سیف”(

جمیع الدفعات من عملیات االستیراد ما بین المقیمین وغیر 
المقیمین عن البضائع، بغض النظر عن تاریخ شحن البضائع 

وعن نوع التسویة

المواصالت والسفر

STSخدمات النقل المقدمة عن طریق البحر من خالل التذاكر، نقل النقل البحري
البضائع، والشحن وغیرھا من الخدمات المساعدة

ATSخدمات النقل المقدمة عن طریق الجو من خالل شركات النقل الجوي
الطیران والمتعلقة بنقل األشخاص، والشحن وغیرھا من 

الخدمات المساعدة

OTS وسائل النقل األخرى )بما في ذلك
خدمات البرید والبرید السریع(

المقبوضات والدفعات بین المقیمین وغیر المقیمین 
والمتعلقة بالطریق، وخطوط األنابیب، واألنواع األخرى من 

النقل وخدمات البرید والبرید السریع

STRیشمل السفر أغراض الترفیھ، الصحة )أسباب طبیة(، التعلیم السفر
)طالب(، زیارة العائلة، والسفر التجاري، النقل المحلي، 
الفنادق، المطاعم، دفع األقساط، رسوم االمتحانات، 

وكاالت السفر لحجز سفریات الرحالت الخارجیة.
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الخدمات مع الخارج

 GMS القیام بخدمات التصلیح والصیانة
للبضائع

تشمل خدمات التصنیع المعالجة، والتجمیع، ووضع 
العالمات، والتغلیف، وخدمات الصیانة والتصلیح للبضائع 

والتي تقوم بها شركات غیر مالكة للبضائع المعنیة.

SCOإنشاء وتجدید وتصلیح وتوسعة األصول الثابتة مثل المباني، البناء
وتحسین األراضي، وتشمل ھذه األمور أعمال التركیب 

والتجمیع، وتجهزي الموقع، وأنشطة البناء العامة، وتكالیف 
البناء، وأعمال التصلیح والصیانة للمباني، باإلضافة إلى تأجیر 

وتأسیس المعدات الالزمة.

 INSتقدیم مختلف أنواع التأمین لـ / من غیر المقیمین وإعادة خدمات التأمني
التأمین للبضائع، والتأمین على الحیاة، والسفر، واسترداد 

التكالیف

 FISنفقات واضحة ال تحتاج لحسابات خاصة وتشمل أتعاب الخدمات المالية
الحصول على ودائع واإلقراض، وأتعاب الكفاالت لمرة 
واحدة، أتعاب السداد المبكر أو المتأخر أو العقوبات، 

نفقات الحسابات، األتعاب المتعلقة بخطابات االعتماد، 
خدمات بطاقات االئتمان، العموالت والنفقات المتعلقة 

بالتأجیر المالي، خصم الذمم المدینة، اكتتاب التأمین، 
ومقاصة الدفعات

 IPC أجور استخدام حقوق الملكیة
الفكریة

تسجیل المقبوضات أو المدفوعات المتعلقة برسوم 
استخدام حقوق الملكیة مثل براءات االختراع، والعالمات 

التجاریة، وحقوق النشر، والمعارف، والعملیات والتصامیم 
الصناعیة، بما في ذلك األسرار التجاریة وحقوق االمتیاز

TCSتشمل خدمات االتصاالت بث الصوت والصورة والمعلومات خدمات االتصاالت
األخرى عبر الهاتف، والتیلیكس، والبرقیات، والرادیو، 

والبث التلفزیوني وعن طریق الكیبل، واألقمار الصناعیة، 
والبرید اإللكتروني، وخدمات الفاكس، الخ. وتشمل خدمات 
شبكات األعمال، والمؤتمرات عن بعد، والخدمات المساندة.
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الخدمات مع الخارج

 ITSتشمل خدمات الكمبیوتر الخدمات المتعلقة بكل من العتاد خدمات الكمبیوتر
“القطع” و/أو البرمجیات وخدمات معالجة البیانات

IFSتشمل خدمات اإلعالم خدمات وكاالت األنباء، وخدمات خدمات االستعالمات
قواعد البیانات سواء كانت متوفرة على شبكة اإلنترنت أو من 
خالل وسائل مغناطیسیة وبصریة ومطبوعة وبوابات البحث 

في اإلنترنت.

 RDSالخدمات المترافقة مع البحوث األساسیة، والبحوث خدمات البحث والتطویر
التطبیقیة، والتطویر التجریبي لمنتجات وعملیات جدیدة

 PMSتشمل الخدمات القانونیة، المحاسبة، االستشارات اإلداریة، خدمات استشاریة مهنية وإداریة
خدمات اإلدارة، وخدمات العالقات العامة، واإلعالنات، 

وأبحاث السوق، وخدمات استفتاءات الرأي العام

 TTSوتشمل الخدمات المعماریة والهندسية والعلمیة وغیرھا خدمات فنیة ومهنية وغیرھا
من الخدمات الفنیة، ومعالجة النفایات وإزالة التلوث، 

وخدمات الزراعة والتعدین، وخدمات التشغیل اإلیجاریة، 
والخدمات المتعلقة بالتجارة، وغیرھا من الخدمات غیر 

الواردة في موضع آخر

 PRS الخدمات الشخصية والثقافية
والسمعية البصرية والرتفيهية

الخدمات الشخصیة والثقافیة والترفيهية األخرى ھي 
الخدمات التعلیمیة والصحیة والتراثیة والترفيهية وغیرھا 

من الخدمات الشخصیة.
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الفوائد واألرباح مع الخارج

 IGD توزیع األرباح/حصص األرباح داخل
المجموعة

تشمل المقبوضات والمدفوعات للمقیمین في شكل أرباح 
األسهم التي یتلقاھا المستثمرون المقیمون من مشاریع 

االستثمار المباشر في الخارج والتي یساھمون فيها بنسبة 
مئویة تزید على 10 % من حصة رأس المال الخاصة بهم. في 

حال كانت النسبة الدقیقة غیر معروفة یمكن قبول النسبة 
داخل المجموعة

 IID الفائدة على الدین داخل
المجموعة

تسجیل الفائدة كدخل استثمار على األصول المالیة الخارجیة 
التي یتلقاھا المستثمرون المقیمون من المشاریع في 

الخارج التي یشاركون فيها بنسبة تزید على 10 % من رأس 
مال المساھمین.  في حال كانت النسبة الدقیقة غیر 

معروفة یمكن قبول النسبة داخل المجموعة

 PIPبحسب التعریفات المصرفیة اإلسالمیة، مثل “الصكوك” على األرباح على المنتجات اإلسالمیة
سبیل المثال

 PRRیغطي اإلیجار الدخل المستلم من جراء وضع الموارد أرباح أو إیجارات العقارات
الطبیعیة تحت تصرف الوحدات المؤسسیة غیر المقیمة

 DOE توزیع األرباح/حصص األرباح على
أسهم لیست داخل المجموعة

تشمل المقبوضات والمدفوعات للمقیمین في شكل أرباح 
األسهم التي یتلقاھا المستثمرون المقیمون من المشاریع في 

الخارج والتي یساھمون فيها بنسبة مئویة تقل عن %10 من 
حصة رأس المال الخاصة بهم أو لیست ضمن المجموعة نفسها

 ISH الدخل على أسهم صنادیق
االستثمار

 دخل االستثمار المنسوب إلى مساھمي صنادیق 
االستثمار الجماعي، بما في ذلك صنادیق االستثمار 

التعاوني )Mutual Fund( وصنادیق االستثمار المفتوحة 
.)Unit Trust(

 ISL الفائدة على األوراق المالیة ألكثر
من سنة

الفوائد من المقیمین الذین یحملون سندات یزید تاریخ 
استحقاقها عن سنة والصادرة عن غیر المقیمین، وبالعكس.

 ISS الفائدة على األوراق المالیة ألقل
من سنة

الفوائد من المقیمین الذین یحملون سندات یقل تاریخ 
استحقاقها عن سنة والصادرة عن غیر المقیمین، وبالعكس
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الفوائد واألرباح مع الخارج

 IOLالفائدة على القروض ما بین الشركات التي ال تنتمي لنفس الدخل على القروض
المجموعة

 IODمقبوضات الدخل من المؤسسات المالیة غیر المقیمة الدخل على الودائع
لحسابات المقیمین، ومدفوعات الدخل من المؤسسات المالیة 

المقیمة لحسابات غیر المقیمین.

حكومي

 GOS ،البضائع والخدمات الحكومیة
السفارات، الخ

وتشمل جمیع المعامالت )في كل من البضائع والخدمات( 
التي تتم في المناطق المحاطة بأراض أجنبیة مثل 

السفارات والقنصلیات والقواعد العسكریة والمنظمات 
الدولیة مع وجود مقیمین من االقتصادات التي تتواجد 

ففيها ھذه المناطق.

 GRI ضریبة الدخل، التعرفة، وتحویالت
رأس المال الحكومیة، الخ

المقبوضات والدفعات على عملیات تحویل تقوم بها 
حكومة مملكة البحرین إلى ومن غیر المقیمین والمتعلقة 

بالضرائب على المنتجات، والدخل، والثروات وأرباح رأس 
المال، واإلعانات على المنتجات، والمساھمات االجتماعیة، 

والمنافع االجتماعیة، ومنح االستثمار، والتبرعات.

شخصي 

 CHC المساھمات الخیریة )األعمال
الخیریة والمساعدات(

المساعدات اإلنسانیة، والمساعدات العسكریة، 
والمساھمات المقدمة للمنظمات باستثناء القروض، 

النقدیة منها والعینیة، بین حكومات الدول المختلفة أو بین 
الحكومات والمنظمات الدولیة

 FAM)التحویالت الشخصیة من عائالت المهاجرين المقیمین إلى الدعم األسري )تحویالت العمال
ومن عائالت غیر المقیمین

SAL)التعویضات التي تدفعها المشاریع التجاریة المقیمة الرواتب )تعویضات الموظفین
للموظفین غیر المقیمین لقاء العمل الذي یقومون بھ خالل 

الفترة التي یتم احتساب الرواتب لها

 PPA شراء المقیمین للعقارات 
في الخارج

القیمة العادلة للعقارات التي یشتريها المقیمون في 
الخارج أو قیمة تصفيتها

 PPL شراء غیر المقیمین للعقارات 
داخل الدولة

القیمة العادلة للعقارات التي یشتریها غیر المقیمین في 
الخارج أو قیمة تصفیتها
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2.  األصول

تدفقات االستثمار األجنبي 
المباشر - االستحواذ على 

األهم واألوراق المالیة في 
الخارج وتصفیتها من قبل 

المقیمین )للحصص التي تزید 
نسبتها على 10 %(

  CEA حصص األسهم وصنادیق
االستثمار لتأسیس شركة جدیدة 

من قبل المقیمین في الخارج، 
أسهم االندماج او االستحواذ 

على شركات في الخارج من قبل 
المقیمین، والمساھمة في زیادة 

رأس مال الشركات ذات العالقة 
في الخارج

تأسیس فرع أو شركة في الخارج، االستحواذ على كیان 
موجود، شراء أو بیع حصص إضافیة بنسبة %10 من رأس 

المال أو أكثر في الخارج أو تصفیة استثمار سابق. في حال 
كانت النسبة الدقیقة غیر معروفة یمكن قبول النسبة داخل 

المجموعة

  DSF أدوات الدین، األوراق المالیة
األجنبیة داخل المجموعة

السندات التي یمنحها مستثمر مباشر مقیم لمشروع 
استثماره المباشر في الخارج أو عملیات السداد الخاصة 

بهذه السندات، والتي یمنحها مشروع استثمار مباشر 
غیر مقیم إلى مستثمر مباشر مقیم أو عملیات السداد 

الخاصة بها.  في حال كانت النسبة الدقیقة التي تزید نسبة 
المشاركة فیها على 10 % غیر معروفة یمكن قبول النسبة 

داخل المجموعة

REL حصة األسهم العكسية في
البحرين

مشاركة الحصص العكسیة )من شركة في الخارج قامت 
شركة بحرینیة باالستثمار بها سابقًا بنسبة ال تقل عن 10 %( 
بنسبة تقل عن 10 % من رأس مال المساھمین للمستثمرین 

المقیمین المباشرین أو تصفیتها.

RDLسندات وقروض من شركة في الخارج قامت شركة بحرینیة أدوات الدین العكسیة في البحرین
باالستثمار بها سابقًا بنسبة ال تقل عن 10 % مع مستثمر 

مباشر مقیم، أو سدادھا
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تدفقات استثمارات المحافظ 
االستثماریة - االستحواذ على 
األسهم واألوراق المالیة في 

الخارج وتصفیتها من قبل 
المقیمین )للحصص التي تقل 

نسبتها عن 10 %(

   FSA  األسهم غیر حصص صنادیق
االستثمار في الشركات غیر ذات 

العالقة خارج الدولة

عملیات الشراء أو الحصص في أسهم المقیمین إلى أسهم 
الشركات غیر المقیمة التي تقل نسبة المشاركة فیها 

عن 10 % أو الشركات غیر ذات العالقة التي ال تنتمي إلى 
نفس مجموعة الشركة في حال كانت النسبة المئویة غیر 

معروفة

   FIAتعهدات االستثمار الجماعي التي یجمع المستثمرون من حصص صنادیق االستثمار األجنبیة
خاللها التمویل الالزم لالستثمار في األصول المالیة وغیر 

 )Mutual Fund( المالیة مثل صنادیق االستثمار التعاوني
.)Unit Trust( وصنادیق االستثمار المفتوحة

 DSA شراء وبیع سندات الدین األجنبیة
في الشركات غیر ذات العالقة - 

أقل من سنة

األوراق المالیة الصادرة عن غیر المقیمین مثل السندات، سندات 
الخزینة، األوراق التجاریة، الكمبیاالت المصرفیة التي تتم المتاجرة 

بها في األسواق المنظمة بسعر السوق مع تاریخ استحقاق 
أقل من سنة في الشركات التي تقل نسبة المشاركة في 

رأس المال فیها عن 10 % أو التي ال تنتمي إلى نفس مجموعة 
الشركة في حال كانت النسبة المئویة غیر معروفة

 DLA شراء وبیع سندات الدین األجنبیة
في الشركات غیر ذات العالقة - 

أكثر من سنة

األوراق المالیة الصادرة عن غیر المقیمین مثل السندات، 
سندات الخزینة، األوراق التجاریة، الكمبیاالت المصرفیة التي 
تتم المتاجرة بها في األسواق المنظمة بسعر السوق مع 

تاریخ استحقاق أكثر من سنة في الشركات التي تقل نسبة 
المشاركة في رأس المال فیها عن %10 أو التي ال تنتمي 
إلى نفس مجموعة الشركة في حال كانت النسبة المئویة 

غیر معروفة

 FDAمعامالت المقیمین للمشتقات المالیة لغیر المقیمین وفقا المشتقات المالية األجنبية
لهامش الربح والخسارة الذي یحصل عند تسویة حق الملكیة 

ولیس األداة األساسیة/األولیة
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اإلقراض-السداد والتحویالت 
من قبل المقیمین للقروض 

والودائع في الخارج والودائع 
في الخارج

    DLF أدوات الدین، القروض داخل
المجموعة، الودائع األجنبیة 

)الحصص التي تزید على 10 %(

القروض واالئتمانات التي یمنحها مستثمر مباشر مقیم 
لمشروع استثماره المباشر في الخارج أو عملیات السداد 
الخاصة بها، والتي یمنحها مشروع استثمار مباشر غیر 

مقیمإلى مستثمر مباشر مقیم أو عملیات السداد الخاصة 
بها )تستثنى القروض واالئتمانات ضمن المؤسسات 

المالیة(. في حال كانت النسبة الدقیقة التي تزید نسبة 
المشاركة فیها على 10 % غیر معروفة یمكن قبول النسبة 

داخل المجموعة.

    AFA المقبوضات أو الدفعات من
الحسابات الشخصیة للمقیمین أو 

الودائع في الخارج

 جمیع التدفقات الواردة والصادرة من المقیمین من 
حسابات لدى بنوك في الخارج

  SLA القروض – عملیات السحب أو
السداد على القروض المقدمة 

لغیر المقیمین – قصیرة األجل

جمیع عملیات السحب أو السداد على القروض المقدمة لغیر 
المقیمین لفترات تقل عن سنة في الشركات التي تقل نسبة 

المشاركة في رأس المال فیها عن 10 % أو التي التنتمي إلى 
 نفس مجموعة الشركة في حال كانت النسبة المئویة 

غیر معروفة

 LLA القروض – عملیات السحب أو
السداد على القروض المقدمة 

لغیر المقیمین – طویلة األجل

جمیع عملیات السحب أو السداد على القروض المقدمة 
لغیر المقیمین لفترات تزید على سنة في الشركات التي تقل 

نسبة المشاركة في رأس المال فیها عن 10 % أو التي ال 
تنتمي إلى نفس مجموعة الشركة في حال كانت النسبة 

المئویة غیر معروفة

  LEAعقود اإلیجار التجاریة ما بین غیر المقیمین والمقیمیناإليجار في الخارج

 RFS اتفاقیات إعادة الشراء لألوراق
المالیة األجنبیة

اتفاقیات إعادة شراء األوراق المالیة من قبل غیر المقیمین

 TCR االئتمانات التجاریة والسلف
المدینة

تمدید االئتمان من قبل موردي البضائع والخدمات لزبائنهم، 
والدفعات المقدمة لألعمال الجاریة أو التي سیتم البدء 

بها، وذلك في شكل دفعات مسبقة یقدمها الزبائن لقاء 
البضائع والخدمات التي سیتم تقدیمها الحقًا .
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3.  الخصوم

تدفقات االستثمار األجنبي 
المباشر - االستحواذ على 

األسهم واألوراق المالیة داخل 
الدولة وتصفیتها من قبل غیر 

المقیمین )للحصص التي تزید 
نسبتها على 10%(

   CEL حصص األسهم وصنادیق
االستثمار لتأسیس شركة جدیدة 

داخل الدولة من قبل غیر 
المقیمین، أسهم االندماج او 
االستحواذ على شركات داخل 
الدولة من قبل غیر المقیمین، 

والمساھمة في زیادة رأس مال 
ذات العالقة داخل الدولة من قبل 

غیر المقیمین

تأسیس فرع أو أي كیان قانوني آخر في البحرین عن طریق 
مستثمر مباشر غیر مقیم او تناقص/تصفیة االستثمار. عالقة 

الحصص التي تزید على 10 %. االستحواذ على كیان 
موجود في البحرین بنسبة 10 % او أكثر من رأس مالھ من قبل 

مستثمر مباشر غیر مقیم، أو تصفیة استثمار سابق. شراء أو 
بیع حصص إضافیة في مشروع استثمار مباشر مقیم في 

الدولة أو تصفیة استثمار سابق.

   LDS أدوات الدین واألوراق المالیة
داخل المجموعة في الدولة

السندات التي یمنحها مستثمر مباشر غیر مقیم لمشروع 
استثماره المباشر داخل الدولة أو عملیات السداد الخاصة 

بهذه السندات، والتي یمنحها مشروع استثمار مباشر 
مقیم إلى مستثمر مباشر غیر مقیم أو عملیات السداد 

الخاصة بها.  في حال كانت النسبة الدقیقة التي تزید نسبة 
المشاركة فیها على 10 % غیر معروفة یمكن قبول النسبة 

داخل المجموعة

 REA حصة األسهم العكسیة خارج
الدولة

مشاركة الحصص العكسیة (من شركة داخل الدولة قامت 
شركة أجنبیة باالستثمار بها سابقًا بنسبة ال تقل عن 10 %( 
بنسبة تقل عن 10 % من رأس مال المساھمین للمستثمرین 

المباشرین غیر المقیمین أو تصفیتها.

 RDA أداوت الدین العكسیة خارج
الدولة

سندات وقروض من شركة داخل الدولة قامت شركة أجنبیة 
باالستثمار بها سابقًا بنسبة ال تقل عن %10 مع مستثمر 

مباشر غیر مقیم، أو سدادھا
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تدفقات استثمارات المحافظ 
االستثماریة - االستحواذ على 

األسهم واألوراق المالیة داخل 
الدولة وتصفیتها من قبل غیر 
المقیمین )للحصص التي تقل 

نسبتها عن 10%(

    FSL األسهم غیر حصص صنادیق
االستثمار في الشركات غیر ذات 

العالقة داخل الدولة

عملیات الشراء أو الحصص في أسهم غیر المقیمین إلى 
أسهم الشركات المقیمة التي تقل نسبة المشاركة فیها 

عن 10 % أو الشركات غیر ذات العالقة التي ال تنتمي إلى 
نفس مجموعة الشركة في حال كانت النسبة المئویة غیر 

معروفة

    FIL حصص صنادیق االستثمار داخل
الدولة

تعهدات االستثمار الجماعي التي یجمع المستثمرون من 
خاللها التمویل الالزم لالستثمار في األصول المالیة وغیر 

 )Mutual Fund( المالیة مثل صنادیق االستثمار التعاوني
.)Unit Trust( وصنادیق االستثمار المفتوحة

  DSL شراء وبیع أوراق مالیة مصدرة من
قبل المقیمین في الشركات غیر 

ذات العالقة – أقل من سنة

األوراق المالیة الصادرة عن المقیمین مثل السندات، سندات 
الخزینة، األوراق التجاریة، الكمبیاالت المصرفیة التي تتم 
المتاجرة بها في األسواق المنظمة بسعر السوق مع 

تاریخ استحقاق أقل من سنة في الشركات التي تقل نسبة 
المشاركة في رأس المال فیها عن 10 % أو التي ال تنتمي 

إلى نفس مجموعة الشركة في حال كانت النسبة المئویة 
غیر معروفة.

 DLL شراء وبیع أوراق مالیة مصدرة من
قبل المقیمین في الشركات غیر 

ذات العالقة – أكثر من سنة

األوراق المالیة الصادرة عن المقیمین مثل السندات، سندات 
الخزینة، األوراق التجاریة، الكمبیاالت المصرفیة التي تتم 
المتاجرة بها في األسواق المنظمة بسعر السوق مع 

تاریخ استحقاق أقل من سنة في الشركات التي تقل نسبة 
المشاركة في رأس المال فیها عن 10 % أو التي ال تنتمي 

إلى نفس مجموعة الشركة في حال كانت النسبة المئویة 
غیر معروفة.

  FDLمعامالت غیر المقیمین للمشتقات المالیة للمقیمین وفقا المشتقات المالیة داخل الدولة
لهامش الربح والخسارة الذي یحصل عند تسویة حق الملكیة 

ولیس األداة األساسیة/األولیة
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اإلقراض-السداد والتحویالت 
من قبل غیر المقیمین للقروض 

والودائع داخل الدولة

 LDL أدوات الدین، والقروض داخل
المجموعة، والودائع داخل 

الدولة  )بنسبة أعلى من 10%(

القروض واالئتمانات التي یمنحها مستثمر مباشر غیر مقیم 
لمشروع استثماره المباشر داخل الدولة أو عملیات السداد 
الخاصة بها، والتي یمنحها مشروع استثمار مباشر مقیم 

إلى مستثمر مباشر غیر مقیم أو عملیات السداد الخاصة بها 
(تستثنى القروض واالئتمانات ضمن المؤسسات المالیة(. 
في حال كانت النسبة الدقیقة التي تزید نسبة المشاركة 

فیها على 10 % غیر معروفة یمكن قبول النسبة داخل 
المجموعة.

 AFL  المقبوضات أو الدفعات من
الحسابات الشخصیة لغیر 

المقیمین أو الودائع داخل الدولة

جمیع التدفقات الواردة والصادرة من غیر المقیمین من 
حسابات لدى بنوك داخل الدولة

   SLL القروض – عملیات السحب أو
السداد

جمیع عملیات السحب أو السداد على القروض المقدمة 
للمقیمین من الخارج لفترات تقل عن سنة في الشركات التي 
تقل نسبة المشاركة في رأس المال فیها عن 10 % أو التي ال 

تنتمي إلى نفس مجموعة الشركة في حال كانت النسبة 
المئویة غیر معروفة

  LLL القروض – عملیات السحب أو
السداد على القروض المقدمة 

للمقیمین – طویلة األجل

جمیع عملیات السحب أو السداد على القروض المقدمة 
للمقیمین من الخارج لفترات تزید على سنة في الشركات 

التي تقل نسبة المشاركة في رأس المال فیها عن 10 % أو 
التي ال تنتمي إلى نفس مجموعة الشركة في حال كانت 

النسبة المئویة غیر معروفة

 LELعقود اإلیجار التجاریة ما بین المقیمین وغیر المقیمیناإلیجار داخل الدولة

 RLS اتفاقیات إعادة الشراء لألوراق
المالیة الصادرة عن المقیمین

اتفاقیات إعادة شراء األوراق المالیة من قبل المقیمین

TCPاالئتمانات التجارية 
والسلف الدائنة

تمدید االئتمان من قبل موردي البضائع والخدمات لزبائنهم، 
والدفعات المقدمة لألعمال الجاریة أو التي سیتم البدء 

بها، وذلك في شكل دفعات مسبقة یقدمها الزبائن لقاء 
البضائع والخدمات التي سیتم تقدیمها الحقًا.


