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قائمة رموز غرض التحويالت املالية 
Purpose Codes For Financial Transfers

التصنيف
Classification

الرمز
Code

الغرض
Purpose

وصف مختصر
Brief Description

I .إيصاالت ودفعات حتويالت السلع، اخلدمات واملداخيل
I. Goods, Services, Income Transfers Receipts and Payments

اإلستيراد والتصدير
Import-Export

GDE  )FOB البضائع املباعة )الصادرات بقيمة
Goods Sold (Exports in FOB) value 

جميع إيصاالت الصادرات وإعادة التصدير بني املقيمني وغير املقيمني من 
البضائع بغض النظر عن وقت شحن البضائع ونوع التسوية.

All receipts for exports and re-exports between residents and 
non-residents of goods regardless of when the goods are 

shipped and the settlement type.

GDI )CIF البضائع املشتراة )الواردات بقيمة
Goods Bought (Imports in CIF) value 

جميع املدفوعات من الواردات بني املقيمني وغير املقيمني بغض النظر عن 
وقت شحن البضائع ونوع التسوية.

All payments from imports between residents and 
non-residents regardless of when the goods are shipped and 

the settlement type.

النقل والسفر
Transport & Travel

STS النقل البحري
Sea Transport

خدمات النقل التي يتم توفيرها عن طريق البحر ونقل البضائع والشحن 
واخلدمات املساعدة األخرى.

Transportation services provided by sea of tickets, transport of 
goods, cargo, and other auxiliary services.

ATS النقل اجلوي
Air Transport

خدمات النقل التي تقدمها شركات الطيران املتعلقة بنقل األشخاص 
والبضائع واخلدمات املساعدة األخرى.

Transportation services provided by air of airline companies 
related to transport of people, cargo, and other auxiliary 

services.

OTS وسائل النقل األخرى )مبا في ذلك خدمات البريد والبريد السريع(
Other methods of transport (including postal and courier 

services) 

اإليصاالت واملدفوعات بني املقيمني وغير املقيمني فيما يتعلق بالطرق 
وخطوط األنابيب وأنواع النقل األخرى واخلدمات البريدية والبريد السريع.

Receipts and payments among residents and non-residents 
related to road, pipelines, and other types of transport and 

postal and courier services.

STR السفر
Travel

يشمل السفر أوقات الفراغ، والصحة )ألسباب طبية(، التعليم )الطالب(، 
زيارة األسرة والسفر التجاري، النقل احمللي، الفنادق، املطاعم، دفع الرسوم 

الدراسية، رسوم الفحص ووكالء السفر حلجز تذاكر الرحالت اخلارجية.
Travel includes leisure, health (medical reasons), education 

(students), visit to family and business travel, local transport, 
hotels, restaurants, payments of tuition, examination fee, 

travel agents for booking of passages of foreign trips.

خدمات في اخلارج
Services With Abroad 

GMS معاجلة خدمات اإلصالح والصيانة على البضائع
Processing Repair and Maintenance Services on Goods

خدمات التصنيع والتي تغطي خدمات املعاجلة والتجميع والتعبئة والصيانة 
واإلصالح للسلع التي تقوم بها الشركات التي ال متتلك السلع املعنية.

Manufacturing services covers processing, assembly, 
labeling, packing and maintenance and repair services on 

goods undertaken by enterprises that do not own the goods 
concerned.

SCO البناء
Construction

إنشاء أو جتديد أو إصالح أو متديد األصول الثابتة في شكل مباني، 
حتسينات األرض مبا في ذلك أعمال التركيب والتجميع، إعداد املوقع 

واإلنشاء العام، تكلفة البناء، اإلصالحات، أعمال الصيانة للمباني وكذلك 
تأجير وإنشاء املعدات الالزمة.

Creation, renovation, repair, or extension of fixed assets in the 
form of buildings, land improvements including installation and 
assembly work, site preparation and general construction, cost 
of construction, repairs and maintenance work to buildings as 

well as renting and establishment of necessary equipment.

INS خدمات التأمني
Insurance Services 

توفير أنواع مختلفة من التأمني إلى/ من غير املقيمني وإعادة التأمني فيما 
يتعلق بالسلع واحلياة والتأمني والسفر والسداد.

Provision of various types of insurance to/ from non-residents 
and reinsurance regarding goods, life, insurance, travel and 

reimbursement.
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خدمات في اخلارج
Services With Abroad 

FIS اخلدمات املالية
Financial Services 

الرسوم الصريحة التي ال تتطلب حساباً خاصاً مبا في ذلك رسوم تلقي 
الودائع واإلقراض، رسوم الضمانات ملرة واحدة، رسوم السداد املبكر أو 

املتأخر أو الغرامات، رسوم احلساب، الرسوم املتعلقة بخطابات االعتماد، 
خدمات بطاقات االئتمان، العموالت والرسوم املتعلقة بالتأجير التمويلي، 

االكتتاب ومقاصة املدفوعات.
Explicit charges that require no special calculation including 

fees for deposit-taking and lending, fees for one-off 
guarantees, early or late repayment fees or penalties, account 

charges, fees related to letters of credit, credit card services, 
commissions and charges related to financial leasing, factoring, 

underwriting and clearing of payments.

IPC  رسوم استخدام حقوق امللكية الفكرية
Charges for the Use of Intellectual Property Royalties

تسجيل اإليصاالت أو املدفوعات املتعلقة برسوم استخدام حقوق امللكية 
مثل براءات االختراع، العالمات التجارية، حقوق التأليف والنشر واملعرفة، 
العمليات الصناعية، التصاميم مبا في ذلك األسرار التجارية واالمتيازات.

Recording of receipts or payments related to charges for 
the use of proprietary rights such as patents, trademarks, 

copyrights, know-how, industrial processes and designs 
including trade secrets and franchises.

TCS  خدمات االتصاالت
Telecommunications Services 

تشمل خدمات االتصاالت إرسال الصوت أو الصور أو غيرها من املعلومات 
عن طريق الهاتف، التلكس، البرقية وكابالت الراديو، التلفزيون، البث واألقمار 
الصناعية واإللكترونية، البريد وخدمات الفاكس، مبا في ذلك خدمات شبكة 

األعمال واملؤمترات عن بعد وخدمات الدعم.
Telecommunications services encompass the transmission 

of sound, images or other information by telephone, telex, 
telegram, radio and television cable and broadcasting, satellite, 
electronic, mail, facsimile services, including business network 

services, teleconferencing and support services.

ITS خدمات الكمبيوتر
Computer Services

تتكون خدمات الكمبيوتر من األجهزة و/ أو اخلدمات املتعلقة بالبرامج 
وخدمات معاجلة البيانات.

Computer services consist of hardware and/or software-related 
services and data-processing services.

IFS خدمات املعلومات
Information Services 

تشمل خدمات املعلومات وكاالت األنباء، خدمات قواعد البيانات سواء عبر 
اإلنترنت أو من خالل الوسائط املغناطيسية أو البصرية أو املطبوعة وبوابات 

البحث على شبكة اإلنترنت.
Information services comprise news agency services, database 

services both online and through magnetic, optical or printed 
media and web search portals.

RDS خدمات البحث والتطوير
Research and Development Services 

اخلدمات املرتبطة بالبحوث األساسية والبحث التطبيقي والتطوير التجريبي 
للمنتجات والعمليات اجلديدة.

Services that are associated with basic research, applied research 
and experimental development of new products and processes.

PMS خدمات االستشارات املهنية واإلدارية
Professional and Management Consulting Services

تشمل اخلدمات القانونية، احملاسبة واالستشارات اإلدارية، اخلدمات اإلدارية 
وخدمات العالقات العامة واإلعالن، أبحاث السوق وخدمات استطالع الرأي 

العام.
Includes legal services, accounting, management consulting, 

managerial services and public relations services, advertising, 
market research and public opinion polling services.

خدمات في اخلارج
Services With Abroad

TTS اخلدمات الفنية واملتعلقة بالتجارة وغيرها من اخلدمات التجارية
Technical, Trade-related and sOther Business Service

تشمل اخلدمات املعمارية والهندسية، العلمية واخلدمات الفنية األخرى، 
معاجلة النفايات وإزالة التلوث، اخلدمات الزراعية والتعدين، خدمات التأجير 
التشغيلي، اخلدمات املتعلقة بالتجارة وخدمات األعمال األخرى غير املدرجة 

في أي مكان آخر.
Includes architectural, engineering, scientific and other technical 

services, waste treatment and de-pollution, agricultural and 
mining services, operating leasing services, trade-related 
services, other business services not included elsewhere.

PRS اخلدمات الشخصية والثقافية والسمعية البصرية والترفيهية
Personal, Cultural, Audiovisual and Recreational Services

اخلدمات الشخصية، الثقافية والترفيهية هي خدمات تعليمية، صحية، 
تراثية، ترفيهية وخدمات شخصية أخرى.

Personal, cultural and recreational services are education 
services, health services, heritage and recreational services 

and other personal services.
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الفوائد واألرباح مع اخلارج
Interest & Profits With Abroad

IGD توزيعات األرباح داخل املجموعة
Dividends Intragroup

يشمل املقبوضات واملدفوعات على شكل توزيعات أرباح من/ إلى اخلارج التي 
يتلقاها املستثمرون املقيمون من مؤسسات في اخلارج يشاركون فيها بنسبة 

تزيد عن %10 من رأس مالهم. إذا كانت النسبة املئوية الدقيقة غير معروفة، 
فسيتم قبول مجموعة املقدمة.

Includes receipts and payments on the form of dividends to/ 
from abroad that resident investors receive from enterprises 
abroad to which they participate with percentage more than 

10% at their share capital. If the exact percentage is not 
known the intro-group would be accepted.

IID  الفائدة على الديون البينية للمجموعة
Interest on Debt Intragroup

تسجيل الفائدة كدخل استثماري على األصول املالية اخلارجية التي يتلقاها 
املستثمرون املقيمون من الشركات في اخلارج التي يشاركون فيها بنسبة تزيد 

عن %10 من رأس مالهم. إذا كانت النسبة املئوية الدقيقة غير معروفة، 
فسيتم قبول مجموعة املقدمة.

Recording of interest as investment income on external 
financial assets that resident investors receive from enterprises 

abroad to which they participate with percentage more than 
10% at their share capital. If the exact percentage is not 

known the intro-group would be accepted.

PIP أرباح املنتجات اإلسالمية
Profits on Islamic Products

وفقاً لتعريفات الصيرفة اإلسالمية على سبيل املثال الصكوك.
According to Islamic banking definitions, for example sukuks.

PRR أرباح أو إيجارات العقارات
Profits or Rents on Real Estate

يغطي اإليجار الدخل املستحق من وضع املوارد الطبيعية حتت تصرف وحدة 
مؤسسية غير مقيمة.

Rent covers income receivable for putting natural resources at 
the disposal of a non-resident institutional unit.

DOE توزيعات األرباح على حقوق امللكية وليس داخل املجموعة
Dividends on Equity not Intragroup

تشمل املقبوضات واملدفوعات في شكل توزيعات أرباح من/ إلى اخلارج التي 
يتلقاها املستثمرون املقيمون من مؤسسات في اخلارج يشاركون فيها بنسبة 

أقل من 10% في رأس مالهم أو ليسوا في نفس املجموعة.
Include receipts and payments in the form of dividends to/ 

from abroad that resident investors receive from enterprises 
abroad to which they participate with percentage less than 

10% at their share capital or not in the same group.

ISH الدخل من أسهم صناديق االستثمار
Income on Investment Funds Shares

دخل االستثمار العائد ملساهمي صناديق االستثمار اجلماعي، مبا في ذلك 
الصناديق املشتركة وصناديق االئتمان.

Investment income attributable to collective investment fund 
shareholders, including mutual funds and unit trusts.

ISL الفائدة على األوراق املالية أكثر من عام
Interest on Securities More Than a Year

الفوائد من املقيمني الذين يحتفظون بسندات استحقاق تزيد عن سنة صادرة 
عن غير املقيمني والعكس.

Interest from residents that hold securities of maturity more 
than a year issued by nonresidents and the opposite.

ISS الفائدة على األوراق املالية أقل من عام
Interest on Securities Less Than a Year

الفوائد من املقيمني الذين لديهم أوراق مالية ذات تاريخ استحقاق أقل من 
سنة صادرة عن غير املقيمني والعكس.

Interest from residents that hold securities of maturity less 
than a year issued by nonresidents and the opposite. 

IOL الدخل على القروض
Income on Loans

فوائد القروض بني الشركات التي ال تنتمي إلى نفس املجموعة.
Interest of loans between enterprises not belonging to the 

same group.

IOD الدخل على الودائع
Income on Deposits

إيصاالت الدخل من املؤسسات املالية غير املقيمة حلسابات املقيمني 
ومدفوعات الدخل من املؤسسات املالية املقيمة حلسابات غير املقيمني.

Receipts of income from financial institutions non-residents for 
the accounts of residents and payments of the income from 
resident financial institutions for accounts of non-residents.

احلكومة
Government

GOS السلع واخلدمات احلكومية، السفارات وغيرها
Government Goods and Services Embassies etc

يتم تضمني جميع املعامالت في كل من السلع واخلدمات من قبل اجليوب مثل 
السفارات، القنصليات، القواعد العسكرية واملنظمات الدولية مع املقيمني في 

االقتصادات التي تقع فيها اجليوب.
Included are all transactions in both goods and services by 
enclaves such as embassies, consulates, military bases and 

international organizations with residents in the economies in 
which enclaves are located.

GRI ضرائب الدخل احلكومية، التعريفات، حتويالت رأس املال وما إلى ذلك
Government Related Income Taxes, Tariffs, Capital Transfers etc

إيصاالت ومدفوعات التحويالت من حكومة البحرين إلى ومن غير املقيمني 
فيما يتعلق بالضرائب على املنتجات، على الدخل والثروة ومكاسب رأس املال، 

اإلعانات على املنتجات، املساهمات االجتماعية، املزايا االجتماعية، املنح 
االستثمارية والتبرعات

Receipts and payments of transfers from Bahrain’s government 
to and from non-residents related to taxes on products, on 

income, wealth and capital gains, subsidies on products, social 
contributions, social benefits, investment grants and donations.
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الشخصية
Personal

CHC التبرعات اخليرية )الصدقات واملساعدات(
Charitable Contributions (Charity and Aid)

املساعدات اإلنسانية، املساعدة العسكرية، املساهمات في املنظمات الدولية 
بخالف القروض، النقدية أو العينية بني حكومات الدول املختلفة أو بني 

احلكومات واملنظمات الدولية.
Humanitarian aid, military assistance, contributions to 

international organization apart from loans, in cash or in kind, 
between the governments of different countries or between 

governments and international organizations.

FAM دعم األسرة )حواالت العمال(
Family Support (Workers’ Remittances) 

التحويالت الشخصية من قبل األسر املقيمة للمهاجرين إلى أو من أسر غير مقيمة.
Personal transfers by migrants’ resident households to or from 

nonresident households.

SAL الراتب )تعويضات املوظفني(
Salary (Compensation of Employees) 

املكافآت املستحقة الدفع من قبل املؤسسات املقيمة للموظفني غير املقيمني 
مقابل العمل الذي قام به األخير خالل الفترة احملاسبية.

Remuneration payable by resident enterprises to non-resident 
employees in return for work done by the latter during the 

accounting period.

PPA شراء العقارات في اخلارج من املقيمني
Purchase of Real Estate Abroad From Residents

القيمة السوقية للعقارات املشتراة من قبل املقيمني باخلارج أو تصفيتها.
The fair value of real estate purchased by residents abroad or 

its liquidation.

PPL شراء عقارات في البحرين من غير املقيمني
Purchase of Real Estate in Bahrain From Non-residents

القيمة السوقية للعقارات املشتراة من قبل غير املقيمني في البحرين أو تصفيتها.
The fair value of real estate purchased by nonresidents in 

Bahrain or its liquidation.

II .األصول
II. Assets

تدفقات االستثمار األجنبي املباشر - اقتناء 
وتصفية املقيمني في األسهم واألوراق املالية في 

اخلارج )حصة تزيد عن %10(
FDI flows- Acquisition and Liquidation 

by Residents of Equity & Securities 
Abroad (Above 10% Share)

CEA حصص األسهم وصناديق االستثمار لتأسيس شركة جديدة من املقيمني في 
اخلارج، وحقوق امللكية لالندماج أو االستحواذ على شركات في اخلارج من 

املقيمني، واملشاركة في زيادة رأس مال الشركات ذات الصلة في اخلارج
Equity and Investment fund shares for the establishment 
of new company from residents abroad, equity of merger 

or acquisition of companies abroad from residents and 
participation to capital increase of related companies abroad

تأسيس فرع أو شركة في اخلارج، أو االستحواذ على كيان قائم، أو شراء أو 
بيع أسهم إضافية بنسبة 10% من رأس مالها أو أكثر في اخلارج، أو تصفية 

استثمار سابق. إذا كانت النسبة املئوية الدقيقة غير معروفة، سيتم قبول 
املجموعة البينية.

Establishment of branch or company abroad, acquisition of 
an existing entity, purchase or sale of additional shares with 

percentage 10% of its capital or above abroad or liquidation of 
a previous investment. If the exact percentage is not known 

the intra-group would be accepted.

DSF أدوات الدين األوراق املالية األجنبية البينية للمجموعة
Debt Instruments Intragroup Foreign Securities

السندات التي مينحها املستثمر املباشر املقيم ملؤسسة االستثمار املباشر في 
اخلارج أو مدفوعاتها ومؤسسة االستثمار املباشر غير املقيمة التي متنحها 

إلى مستثمر مباشر مقيم أو سداد مدفوعاتها. إذا كانت النسبة املئوية 
احملددة للمشاركة فوق 10% غير معروفة، فسيتم قبول املجموعة البينية.

Bonds that a direct investor resident gives to its direct investment 
enterprise abroad or their repayments and a nonresident direct 

investment enterprise is giving to a resident direct investor 
or their repayments. If the exact percentage of above 10% 

participation is not known the intra-group would be accepted.

REL عكس حصة حقوق امللكية في البحرين
Reverse Equity Share in Bahrain

املشاركة العكسية )من شركة باخلارج استثمرت فيها شركة بحرينية سابقاً ما ال 
يقل عن 10%( أقل من 10% في رأس مال املستثمر املباشر املقيم أو تصفيته.
Reverse share participation (from a company abroad in which 

a Bahrain company has previously invested at least 10% share) 
below 10% to the share capital of the resident direct investor 

or its liquidation.

RDL أدوات الدين العكسية في البحرين
Reverse Debt Instruments in Bahrain

سندات، قروض من شركة باخلارج استثمرت فيها شركة بحرينية في السابق 
ما ال يقل عن 10% من حصتها إلى مستثمر مباشر مقيم أو سدادها.
Bonds, loans from a company abroad in which a Bahrain 

company has previously invested at least 10% share to its 
resident direct investor or their repayments.
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مرخص من قبل مصرف البحرين املركزي كبنك جتزئة تقليدي
Licensed by the Central Bank of Bahrain as a conventional retail bank

Portfolio Investment Flows- Acquisition 
and Liquidation by Residents of Equity & 

Securities Abroad (Below 10% Share)

FSA حقوق امللكية بخالف حصص صناديق االستثمار في شركات غير مرتبطة 
باخلارج

Equity Other Than Investment Fund Shares in not Related 
Companies Abroad

املشتريات أو األسهم في حقوق امللكية من املقيمني إلى أسهم الشركات غير 
املقيمة بنسبة مشاركة أقل من 10% أو الشركات غير املرتبطة والتي ال 

تنتمي إلى نفس مجموعة الشركات إذا كانت النسبة غير معروفة.
Purchases or shares in equity from residents to shares of 

non-residents companies with participation rate less than 
10% or not related companies that do not belong to the same 

corporate group if the percentage is not known. 

FIA أسهم صناديق االستثمار األجنبية
Investment Fund Shares Foreign

تعهدات االستثمار اجلماعي التي يقوم املستثمرون من خاللها بتجميع األموال 
لالستثمار في األصول املالية أو غير املالية مثل الصناديق املشتركة أو 

الصناديق االستئمانية.
Collective investment undertakings through which investors 
pool funds for investment in financial or non-financial assets 

such as mutual funds or unit trusts.

DSA مشتريات ومبيعات سندات الدين اخلارجي في الشركات غير املرتبطة - أقل 
من عام

Purchases and Sales of Foreign Debt Securities in not Related 
Companies - Less Than a Year

األوراق املالية الصادرة عن غير املقيمني مثل السندات وأذون اخلزانة، األوراق 
التجارية وقبول املصرفيني املتداولة في األسواق املنظمة بأسعار السوق مع 

استحقاق أقل من عام في الشركات التي يقل رأس مالها عن 10% أو التي ال 
تنتمي إلى نفس مجموعة الشركات إذا النسبة غير معروفة.

Securities issued by non-residents for example bonds, treasury 
bills, commercial papers, bankers’ acceptance traded in 

organized markets at market prices with maturity less than 
a year in companies with capital participation less than 10% 

or that do not belong to the same corporate group if the 
percentage is not known.

DLA مشتريات ومبيعات سندات الدين اخلارجي في الشركات غير املرتبطة - أكثر 
من عام

Purchases and Sales of Foreign Debt Securities in not Related 
Companies - More Than a Year

األوراق املالية الصادرة عن غير املقيمني مثل السندات وأذون اخلزانة، األوراق 
التجارية وقبول املصرفيني املتداولة في األسواق املنظمة بأسعار السوق مع 

استحقاق أكثر من عام في الشركات التي يقل رأس مالها عن 10% أو التي ال 
تنتمي إلى نفس مجموعة الشركات إذا النسبة غير معروفة.

Securities issued by nonresidents for example bonds, treasury 
bills, commercial papers, bankers’ acceptances traded in 

organized markets at market prices with maturity more than 
a year in companies with capital participation less than 10% 

or that do not belong to the same corporate group if the 
percentage is not known.

FDA املشتقات املالية األجنبية
Financial Derivatives Foreign

معامالت املقيمني في املشتقات املالية لغير املقيمني وفقاً للربح أو اخلسارة 
)الهامش( الذي يحدث عند تسوية امللكية وليس األداة األساسية.

Transactions of residents to financial derivatives of 
non-residents according to the gain or loss (margin) that 

occurs at the settlement of the title and not the underlying 
instrument.

اإلقراض - التسديد والتحويالت من قبل 
املقيمني للقروض والودائع في اخلارج

Lending-Repayments and Transfers by 
Residents of Loans & Deposits Abroad

DLF قروض مجموعة أدوات الدين والودائع األجنبية )حصة تزيد عن %10(
Debt Instruments Intragroup Loans, Deposits Foreign (Above 

10% Share)

القروض واالئتمان التي مينحها املستثمر املباشر املقيم ملؤسسة االستثمار 
املباشر اخلاصة به في اخلارج أو سداد مدفوعاتها ومؤسسة االستثمار 

املباشر غير املقيمة التي متنحها إلى مستثمر مباشر مقيم أو سداد 
مدفوعاتها )يتم استبعاد داخل املؤسسات املالية(. إذا كانت النسبة املئوية 
احملددة للمشاركة فوق 10% غير معروفة، فسيتم قبول املجموعة البينية.

Loans and credit that a direct investor resident gives to its 
direct investment enterprise abroad or their repayments and 

nonresident direct investment enterprise is giving to a resident 
direct investor or their repayments (within financial institutions 

are excluded). If the exact percentage of above 10% 
participation is not known the intra-group would be accepted.

AFA اإليصاالت أو املدفوعات من احلسابات املصرفية الشخصية للمقيمني أو 
الودائع في اخلارج

Receipts or Payments From Personal Residents Bank Account or 
Deposits Abroad

جميع التدفقات إلى الداخل أو اخلارج من قبل املقيمني من احلسابات 
املودعة لدى البنوك في اخلارج.

All inward or outward flows by residents from accounts held 
with banks abroad.

SLA قروض - رسوم أو أقساط سداد على القروض املمنوحة لغير املقيمني - 
قصير األجل

Loans - Drawings or Repayments on Loans Extended to 
non-residents - Short-term 

جميع عمليات السحب أو السداد على القروض املمنوحة لغير املقيمني ملدة 
تقل عن عام في الشركات التي يقل رأس مالها عن 10% أو التي ال تنتمي 

إلى نفس مجموعة الشركات إذا كانت النسبة غير معروفة.
All drawings or repayments on loans extended to nonresidents 

with duration less than a year in companies with capital 
participation less than 10% or that do not belong to the same 

corporate group if the percentage is not known.

LLA قروض - سحوبات أو أقساط سداد على القروض املمنوحة لغير املقيمني - 
طويل األجل

Loans - Drawings or Repayments on Loans Extended to 
Non-residents - Long-term

جميع عمليات السحب أو السداد على القروض املمنوحة لغير املقيمني والتي 
تزيد مدتها عن عام في الشركات التي يزيد رأس مالها عن 10% أو التي ال 

تنتمي إلى نفس مجموعة الشركات إذا كانت النسبة غير معروفة.
All drawings or repayments on loans extended to 

non-residents with duration more than a year in companies 
with capital participation more than 10% or that do not belong 

to the same corporate group if the percentage is not known.
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اإلقراض - التسديد والتحويالت من قبل 
املقيمني للقروض والودائع في اخلارج

Lending-Repayments and Transfers by 
Residents of Loans & Deposits Abroad

LEA التأجير باخلارج
Leasing Abroad

اإليجارات املالية التي هي اتفاقية تأجير لغير املقيم مع مقيم.
Financial leases that is leasing agreement of a non-resident 

with a resident.

RFS إعادة الشراء على األوراق املالية األجنبية
Repos on Foreign Securities

اتفاقيات إعادة الشراء لألوراق املالية الصادرة عن غير املقيمني.
Repurchase agreements on securities issued by non-residents.

TCR االعتمادات التجارية والسلف املستحقة القبض
Trade Credits and Advances Receivable

متديد االئتمان من قبل موردي السلع واخلدمات لعمالئهم والسلف على 
العمل اجلاري أو الذي لم يتم تنفيذه بعد، في شكل دفع مسبق من قبل 

العمالء للسلع واخلدمات التي لم يتم تقدميها بعد.
Extension of credit by the suppliers of goods and services 

to their customers and advances for work that is in progress 
or is yet to be undertaken, in the form of pre-payment by 

customers for goods and services not yet provided.

III .املطلوبات
III. Liabilities

تدفقات االستثمار األجنبي املباشر - االستحواذ 
والتصفية من قبل املقيمني حلقوق امللكية 

واألوراق املالية في البحرين )حصة تزيد عن 
)%10

FDI flows- Acquisition and Liquidation 
by Residents of Equity and Securities in 

Bahrain (Above 10% Share)

CEL حصص األسهم وصناديق االستثمار لتأسيس شركة جديدة في البحرين من 
غير املقيمني، وحقوق امللكية لالندماج أو االستحواذ على شركات في البحرين 
من غير املقيمني واملشاركة في زيادة رأس مال الشركات ذات الصلة من غير 

املقيمني في البحرين
Equity and Investment Fund Shares for the Establishment of 

New Company in Bahrain From Non-residents, Equity of Merger 
or Acquisition of Companies in Bahrain From Non-residents and 

Participation to Capital increase of Related Companies From 
Non-residents in Bahrain

إنشاء فرع أو كيان قانوني آخر في البحرين من مستثمر مباشر غير مقيم 
أو غير مستثمر. عالقة املشاركة فوق 10%. االستحواذ على كيان قائم 

بنسبة 10% من رأسماله أو أكثر في البحرين من مستثمر مباشر غير مقيم 
أو تصفية استثمار سابق. شراء أو بيع أسهم إضافية في مؤسسة استثمار 

مباشر مقيمة في البحرين أو تصفية استثمار سابق.
Establishment of branch or other legal entity in Bahrain 

from direct investor non-resident or disinvestment. Share 
relationship above 10%. Acquisition of an existing entity 

with percentage 10% of its capital or above in Bahrain from 
a non-resident direct investor or liquidation of a previous 

investment. Purchase or sale of additional shares on a direct 
investment enterprise resident in Bahrain or liquidation of a 

previous investment.

LDS أدوات الدين بني األوراق املالية للمجموعة في البحرين
Debt Instruments Intragroup Securities in Bahrain

السندات التي مينحها مستثمر مباشر غير مقيم ملشروع االستثمار املباشر 
في البحرين أو أقساط السداد ومؤسسة االستثمار املباشر املقيمة التي 

متنحها إلى مستثمر مباشر غير مقيم أو تسديدها. إذا كانت النسبة املئوية 
احملددة للمشاركة فوق 10% غير معروفة، سيتم قبول املجموعة البينية.
Bonds that a direct investor non-resident gives to its direct 

investment enterprise in Bahrain or their repayments 
and a resident direct investment enterprise is giving to a 

non-resident direct investor or their repayments. If the exact 
percentage of above 10% participation is not known the 

intra-group would be accepted. 

REA عكس حصة رأس املال في اخلارج
Reverse Equity Share Abroad

املشاركة العكسية )من شركة في البحرين استثمرت فيها شركة أجنبية سابقاً 
ما ال يقل عن 10%( أقل من 10% في رأس مال املستثمر املباشر غير املقيم 

أو تصفيته.
Reverse share participation (from a company in Bahrain in 

which a foreign company has previously invested at least 10% 
share) below 10% to the share capital of the non-resident 

direct investor or its liquidation.

RDA أدوات الدين العكسي في اخلارج
Reverse Debt Instruments Abroad

سندات، قروض من شركة في البحرين سبق أن استثمرت فيها شركة أجنبية 
ما ال يقل عن 10% من حصتها إلى مستثمر مباشر غير مقيم أو أقساط 

سدادها.
Bonds, loans from a company in Bahrain in which a foreign 
company has previously invested at least 10% share to its 

non-resident direct investor or their repayments. 
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تدفقات استثمارات احملفظة- االستحواذ 
والتصفية من قبل املقيمني في حقوق امللكية 
واألوراق املالية في البحرين )حصة تقل عن 

)%10
Portfolio Investment Flows- Acquisition 

and Liquidation by Residents of Equity & 
Securities in Bahrain (Below 10% Share)

FSL حقوق امللكية بخالف حصص صناديق االستثمار في شركات غير مرتبطة 
في البحرين

Equity Other Than Investment Fund Shares in Not Related 
Companies in Bahrain

املشتريات أو األسهم في حقوق امللكية من قبل غير املقيمني ألسهم في 
شركات مقيمة بنسبة مشاركة أقل من 10% أو غير مرتبطة بشركات ال 

تنتمي إلى نفس مجموعة الشركات إذا كانت النسبة غير معروفة.
Purchases or shares in equity by non-residents of shares in 

resident companies with participation rate less than 10% 
or not related companies that do not belong to the same 

corporate group if the percentage is not known.

FIL أسهم صناديق االستثمار في البحرين
Investment Fund Shares in Bahrain

تعهدات االستثمار اجلماعي التي يقوم املستثمرون من خاللها بتجميع األموال 
لالستثمار في األصول املالية أو غير املالية مثل الصناديق املشتركة أو 

الصناديق االستئمانية.
Collective investment undertakings through which investors 
pool funds for investment in financial or non-financial assets 

such as mutual funds or unit trusts.

DSL مشتريات ومبيعات األوراق املالية الصادرة عن املقيمني في الشركات غير 
املرتبطة - أقل من عام

Purchases and Sales of Securities Issued by Residents in Not 
Related Companies - Less Than a Year

األوراق املالية التي يصدرها املقيمون على سبيل املثال: السندات وأذون 
اخلزانة، األوراق التجارية وقبول املصرفيني املتداولة في األسواق املنظمة 

بأسعار السوق مع استحقاق أقل من عام في الشركات التي يقل رأس مالها 
عن 10% أو التي ال تنتمي إلى نفس مجموعة الشركات إذا النسبة غير 

معروفة.
Securities issued by residents for example bonds, treasury bills, 

commercial papers, bankers’ acceptance traded in organized 
markets at market prices with maturity less than a year in 

companies with capital participation less than 10% or that do 
not belong to the same corporate group if the percentage is 

not known.

DLL مشتريات ومبيعات األوراق املالية الصادرة عن املقيمني في شركات غير 
مرتبطة - أكثر من عام

Purchases and Sales of Securities Issued by Residents in Not 
Related Companies - More Than a Year

األوراق املالية التي يصدرها املقيمون على سبيل املثال: السندات وأذون 
اخلزانة، األوراق التجارية وقبول املصرفيني املتداولة في األسواق املنظمة 

بأسعار السوق مع استحقاق أكثر من عام في الشركات التي يقل رأس مالها 
عن 10% أو التي ال تنتمي إلى نفس مجموعة الشركات إذا النسبة غير 

معروفة.
Securities issued by residents for example bonds, treasury bills, 

commercial papers, bankers’ acceptances traded in organized 
markets at market prices with maturity more than a year in 

companies with capital participation less than 10% or that do 
not belong to the same corporate group if the percentage is 

not known.

FDL املشتقات املالية في البحرين
Financial Derivatives in Bahrain

معامالت غير املقيمني للمشتقات املالية للمقيمني وفقاً للربح أو اخلسارة 
)الهامش( الذي يحدث عند تسوية امللكية وليس األداة األساسية.

Transactions of non-residents to financial derivatives of 
residents according to the gain or loss (margin) that that 

occurs at the settlement of the title and not the underlying 
instrument.

اإلقراض - التسديد والتحويالت من قبل غير 
املقيمني للقروض والودائع في البحرين

Lending-repayments and Transfers by 
Non-residents of Loans & Deposits in 

Bahrain

LDL قروض وودائع ضمن مجموعة أدوات الدين في البحرين )حصة تزيد عن 
)%10

Debt Instruments Intragroup Loans, Deposits in Bahrain (Above 
10% Share)

القروض واالئتمان التي مينحها مستثمر مباشر غير مقيم ملؤسسة االستثمار 
املباشر في البحرين أو سدادها ومؤسسة االستثمار املباشر املقيمة التي 
متنحها إلى مستثمر مباشر غير مقيم أو سداد مدفوعاتها )يتم استبعاد 

املؤسسات املالية الداخلية(. إذا كانت النسبة املئوية احملددة للمشاركة فوق 
10% غير معروفة، سيتم قبول املجموعة البينية.

Loans and credit that a direct investor non-resident gives to 
its direct investment enterprise in Bahrain or their repayments 

and a resident direct investment enterprise is giving to a 
non-resident direct investor or their repayments (within 

financial institutions are excluded). If the exact percentage of 
above 10% participation is not known the intra-group would 

be accepted.

AFL إيصاالت أو مدفوعات من حسابات بنكية شخصية لغير املقيمني في البحرين
Receipts or Payments From Personal Non-residents Bank 

Account in Bahrain

جميع التدفقات الداخلية أو اخلارجية من قبل غير املقيمني من احلسابات 
املودعة لدى البنوك في البحرين.

All inward or outward flows by non-residents from accounts 
held with banks in Bahrain.

SLL قروض - رسوم أو أقساط سداد على القروض اخلارجية املمنوحة للمقيمني 
- قصير األجل

Loans - Drawings or Repayments on Foreign Loans Extended to 
Residents - Short-term

جميع عمليات السحب أو السداد على القروض املمنوحة للمقيمني من اخلارج 
ملدة تقل عن عام في الشركات التي يقل رأس مالها عن 10% أو التي ال 

تنتمي إلى نفس مجموعة الشركات إذا كانت النسبة غير معروفة.
All drawings or repayments on loans extended to residents 

from abroad with duration less than a year in companies with 
capital participation less than 10% or that do not belong to the 

same corporate group if the percentage is not known.
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اإلقراض - التسديد والتحويالت من قبل غير 
املقيمني للقروض والودائع في البحرين

Lending-repayments and Transfers by 
Non-residents of Loans & Deposits in 

Bahrain

LLL قروض - رسوم أو أقساط سداد على القروض اخلارجية املمنوحة للمقيمني 
- طويل األجل

Loan - Drawings or Repayments on Foreign Loans Extended to 
Residents - Long- term

جميع عمليات السحب أو السداد على القروض املمنوحة للمقيمني من اخلارج 
التي تزيد مدتها عن عام في الشركات التي يزيد رأس مالها عن 10% أو 
التي ال تنتمي إلى نفس مجموعة الشركات إذا كانت النسبة غير معروفة.
All drawings or repayments on loans extended to residents 

from abroad with duration more than a year in companies with 
capital participation more than 10% or that do not belong to 

the same corporate group if the percentage is not known.

LEL التأجير في البحرين
Leasing in Bahrain

اإليجارات املالية التي هي اتفاقية تأجير ملقيم مع غير مقيم.
Financial leases that is leasing agreement of a resident with a 

non-resident.

RLS إعادة الشراء على األوراق املالية الصادرة عن املقيمني
Repos on Securities Issued by Residents

اتفاقيات إعادة الشراء لألوراق املالية الصادرة عن املقيمني.
Repurchase agreements on securities issued by residents.

TCP االعتمادات التجارية والسلف املستحقة الدفع
Trade Credits and Advances Payable

متديد االئتمان من قبل موردي السلع واخلدمات لعمالئهم والسلف عن العمل 
اجلاري أو الذي لم يتم تنفيذه بعد، في شكل دفع مسبق من قبل العمالء 

للسلع واخلدمات التي لم يتم تقدميها بعد.
Extension of credit by the suppliers of goods and services to 

their customers and advances for work that is in progress or is 
yet to be undertaken, in the form of prepayment by customers 

for goods and services not yet provided.


