قاموس المصطلحات المالية
األكثر استخداما ً باألسواق المالية

اتحاد هيئات األوراق المالية العربية
دبي  /دولة اإلمارات العربية المتحدة
أكتوبر  /تشرين األول 9102

إعداد
فريق العمل المكلف بتنفيذ مبادرات توعية وتعليم المستثمرين لدى الدول األعضاء باالتحاد ،بالتعاون مع األمانة العامة لالتحاد وعدد من
االدارات بالجهات المتخصصة بهيئات الرقابة العربية األعضاء باالتحاد.
يتكون فريق العمل المكلف بتنفيذ مبادرات توعية وتعليم المستثمرين لدى الدول األعضاء باالتحاد من :
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الدولة

الجهة

اسم ممثل الجهة

المنصب

دولة االمارات العربية المتحدة

هيئة األوراق المالية والسلع

السيد  /علي العبدولي

رئيس قسم التوعية والتثقيف

المملكة العربية السعودية

هيئة السوق المالية

السيد  /محمد بن ابراهيم
المبارك

مدير وحدة توعية المستثمر

الجمهورية اللبنانية

هيئة األسواق المالية

األستاذة  /كالين عون

مدير الوحدة القانونية

جمهورية مصر العربية

الهيئة العامة للرقابة المالية

األستاذة  /رشا حسن

مدير عام إدارة توعية المستثمرين

المملكة المغربية

الهيئة المغربية لسوق الرساميل

السيد  /معاذ تانوتي

رئيس قسم الرقابة والعالقات الدولية

مقدمة
جاء إطالق النسخخة األولخم مخن قخاموس المصخطلحات الماليخة األكثخر اسختخداما ب باألسخواق الماليخة خخالل الربخع األول مخن عخام
 8102كثمرة ل لتعاون المشختر مخا بخين اعضخاء فريخق العمخل المكلخف بخادارة مبخادرات تعلخيم وتوعيخة المسختثمرين المندرجخة
ضمن الخطة االستراتيجية التحاد هيئات األوراق المالية العربية  8181 – 8102واعضاء االتحاد واألمانخة العامخة لالتحخاد
باإلضافة إلم عدد من الجهات األخرى المرتبطة بأسواق المال .كما تم االستفادة من جهود هيئات األوراق المالية العربية فخ
هذا المجال ،حيث تم االسختعانة بالمعلومخات والمصخطلحات المتخوفرة لخديها وتضخمين المالئخم منهخا باللخاموس الخذد تخم اعخداد .
وكذل تم االستعانة بعدد من الجهات المتخصصخة إلثخراء اللخاموس بمصخطلحات مثخل التمويخل اإلسخالم والحوكمخة والتحليخل
الفن واألساس والتعامل باألسواق المالية وغيرها من المجاالت.
ونظخخرا للابلي خة اللخخاموس للتطخخوير المسخختمر ف خ مج خال المصخخطلحات الماليخخة ،قامخخت لجنخخة تنظخخيم عمليخخات البورصخخة ومراقبتهخخا
الجزائرية بتلديم مبادرة تتعلق باضافة ترجمة المصطلحات إلم اللغخة الفرنسخية وذلخ لزيخادة شخمولية اللخاموس وتخوفير مخادةة ذات
فائدة وعون للمسختثمرين والعخاملين بأسخواق المخال العربيخة وخاصخة الخدول التخ تعتمخد اللغخة الفرنسخية كلغخة ثانيخة .وعليخ ،،قامخت
األمانة العامة لالتحاد بعرض النسخة المعدلة من اللاموس علخم اعضخاء االتحخاد ألخخذ مالحظخاتهم عليهخا ،حيخث تخم اخخذها بنظخر
االعتبار وإصدار اللاموس المعدل باللغات الثالث ف مطلع شهر تشرين األول  /اكتوبر  .8102ويمكن ألعضاء االتحخاد او اد
جهات اخرى الحصول علم النسخة الجديدة مخن اللخاموس وتخوفير للمسختثمرين والمهتمخين مخن خخالل البوابخة اإللكترونيخة التحخاد
هيئات األوراق المالية العربية المخصصخة لموضخوا التعلخيم والتوعيخة بأسخواق راس المخال العربيخة او الموقخع اإللكترونخ للجنخة
تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها .علما بأن العمخل مسختمر علخم تطخوير اللخاموس وسخيتم متابعخة تعزيخز بالمصخطلحات الجديخدة
وبشكل خاص المصطلحات ذات العالقة بالتكنولوجيا المالية " "Fintechبحيث يبلم بشكل ديناميك يتوافق مع آخر التطخورات
باألسواق المالية.
وترحخخا األمان خ ة العامخخة التحخخاد هيئخخات األوراق الماليخخة بجميخخع المبخخادرات الت خ تهخخدف إلخخم إثخخراء اللخخاموس مخخن خخخالل إضخخافة
مصطلحات جديدة او ترجمة شرح المصطلحات او إجراء اية تعديالت من شأنها ان تسهم ف جعل هذا اللاموس مخادةة ذات فائخدة
وعون لجميع المستثمرين والمهتمين بأسواق المخال العربيخة .وال يسخعنا إال تلخديم الشخكر واالمتنخان لجميخع هيئخات األوراق الماليخة
العربيخخة علخخم تعاونهخخا وتخخوفير المعلومخخات المطلوبخخة وخاصخخة لجنخخة تنظخخيم عمليخخات البورصخخة ومراقبتهخخا الجزائريخخة علخخم الجهخخود
الكبيرة المبذولة ف الترجمة إلم اللغة الفرنسية ،وكذل الشكر موصول لجميع الجهات األخخرى التخ بخذلت جهخود فخ المسخاهمة
باعداد اللاموس او بالتدقيق والمراجعة.
جـلــيـل طــريــف
األمــيــن الـعـــــام
اتحاد هيئات األوراق المالية العربية
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شرح المصطلح باللغة العربية

المصطلح باللغة الفرنسية

المصطلح باللغة العربية

المصطلح باللغة اإلنجليزية

A
مساهم يتمل غالبية االسخهم او  %10مخن
األسهم وما يزيد
الخطخخوات المتبعخخة ف خ تسخخجيل المعخخامالت
التجاريخخة والتخخ تبخخدا بالتسخخجيل فخخ دفتخخر
اليوميخخة ثخخم الترحيخخل إلخخم دفتخخر األسخختاذ ثخخم
إعخخخداد ميخخخزان المراجعخخخة وتنتهخخخ باعخخخداد
البيانات المالية
مبادئ وقواعد تسختخدم فخ قيخاس عناصخر
البيانخخات الماليخخة واالعتخخراف بهخخا والتلريخخر
عنها
آخر ما ينتج عن عملية المحاسبة ويحتخود
علخخم مخخوجز لعوضخخاا الماليخخة .مخخن اهخخم
البيانات المحاسخبية بيخان الخدخل والميزانيخة
العمومية وبيان التدفلات النلدية
الطرق واإلجراءات والمعخايير المسختخدمة
فخ تجميخخع وتسخخجيل وتصخخنيف المعخخامالت
الماليخخة وتلخخديم التلخخارير حولهخخا ،ويتضخخمن
النظخخخخخخام ايضخخخخخخا السخخخخخخجالت المسخخخخخختخدمة
ومصخادر المعلومخخات ،واألنظمخة قخخد تكخخون
يدويخخخخخة او آليخخخخخة او إلكترونيخخخخخة تسخخخخختخدم
الحاسا اآلل
حسخخابات مسخختحلة الخخدفع هخخ عبخخارة عخخن
حساا محاسب يمثل التزام الشركة بسخداد
دين قصير األجخل إلخم دائنيهخا .وفخ كثيخر
مخخن الميزانيخخات العموميخخة ،يظهخخر حسخخاا
الحسخخخخابات المسخخخختحلة الخخخخدفع تحخخخخت بنخخخخد
الخصوم المتداولة.
ه المرحلة الت تأت بعخد انتهخاء مراحخل
االتجخخا الهخخابط التخخ ذكرتهخخا نظريخخة داو،
فهخخخخخ تعتبخخخخخر اول مرحلخخخخخة فخخخخخ االتجخخخخخا
الصخخاعد .تتسخخم هخخذ المرحلخخة ان األسخخعار
بهخخخخخا تكخخخخخون منخفضخخخخخة وتكخخخخخون نفسخخخخخية
المتعخخخاملين فخخخ اقصخخخم درجخخخات اإلحبخخخاط
والتشخخخاوم وتكخخخون معظخخخم اللخخخوائم الماليخخخة
للشخخخركات سخخخيئة وتكخخخون احجخخخام التخخخداول
منخفضخخة للغايخخة ويبخخدا الجمهخخور بخخالخرو
من السوق واالبتعاد عن ،وف نفس الوقخت
يلخخوم بخخالتجميع فخ األسخخهم المسخختثمرين ذو
الروية االستثمارية الجيدة والذكية.
اسخخلوا تصخخويت يمخخنس كخخل مسخخاهم قخخدرة
تصويتية بعدد األسخهم التخ يملكهخا ،بحيخث
يحق ل ،التصخويت ،بالسخهم لصخالس مرشخس
واحد فلط لعضخوية مجلخس إدارة الشخركة،
او توزيعها بين المرشحين
الشخص الراغا ف االستحواذ او المبادر
او ملدم العرض
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المسيطر او المستحوذ

الدورة المحاسبية

Détenteur de la
participation ou de contrôle
majoritaire

A person has
controlling interest

Cycle comptable

Accounting cycle

Principes comptables

Accounting Principles

بيان محاسبي

Relevé comptable ou État
comptable

Accounting statement

نظام محاسبي

Système de comptabilité

Accounting system

حسابات دائنة

Comptes Charges à payer /
Dettes passives

Accounts Payable

مرحلة التجميع

Accumulation / Constitution
de stocks

Accumulation

Vote cumulatif

Accumulative Voting

Acquéreur /
Soumissionnaire / Offrant

Acquirer / Bidder/
Offeror

مبادئ المحاسبة

التصويت التراكمي

الشخص الراغب في االستحواذ أو
المبادر أو مقدم العرض

شرح المصطلح باللغة العربية
عمليخخخخخة قانونيخخخخخة تخخخخختم بخخخخخين شخصخخخخخيتين
اعتباريتين علم األقل ،بحيث يترتا عليها
حصخخخخول احخخخخدهما علخخخخم كخخخخل او بعخخخخض
حصص راس مال احدى الشركات
تكاليف اساسية تتحملها شركة التكافل لدى
قيامهخخخخا بأعمخخخخال جديخخخخدة مثخخخخل العمخخخخوالت
لخخخوكالء البيخخخع ،واالكتتخخخاا وغيرهخخخا مخخخن
نفلات الشراء.
المحاولة او الطلا لتمل اسخهم تخودد إلخم
سيطرة علم شخركة مدرجخة فخ البورصخة
او شركة غير مدرجة ف حخال االسختحواذ
العكس
هخخ شخخخركة ممتلكخخخة مخخخن شخخخركة مسخخختللة
اكبخخخر منهخخخا وقخخخد تكخخخون الشخخخركة شخخخركة
خاصخخخخخة او شخخخخخركة محخخخخخدودة ،وتسخخخخخم
الشركة المالكة "الشركة األم
الشخخخخخص الخخخخذد يتبخخخخع شخصخخخخا آخخخخخر او
اشخاصا آخرين او يخضع لسلطتهم
وحخخدة مليخخاس لنسخخبة إداء المحخخافظ الماليخخة
بالنسخخخبة ألداء موشخخخر السخخخوق  .وتتفخخخاوت
قيمخخة "الفخخا" مخخن  1إلخخم  0وتخخوفر المبخخادئ
اإلرشخخخادية الرابعخخخة منهجيخخخة لتلخخخدير قيمخخخة
"الفخخخا" السخخختخدامها عنخخخد تطبيخخخق الطريلخخخة
الشرافية ف حساا كفاية راس مال .
( )0تخفخخيض اصخخل غيخخر ملمخخوس بمبخخال
دوريخخة علخخم مخخدى عمخخر المتوقخخع او فتخخرة
محخخددة ،تلابلهخخا كلمخخة ()Depreciation
لعصخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخول الملموسخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخة.
( )8تخفخخخيض ديخخخن بمبخخخال دوريخخخة تشخخخمل
األصخخل والفائخخدة حتخخم السخخداد الكامخخل ف خ
تاريخ االستحلاق.
اجتماا سنود رسم للمسخاهمين ومجلخس
اإلدارة تخخختم فيخخخ ،مناقشخخخة البيانخخخات الماليخخخة
وتلريخخر مخخدقق الحسخخابات وتلريخخر مجلخخس
اإلدارة وتحديخخخخد كيفيخخخخة توزيخخخخع األربخخخخاح
وامور اخرى
تدقيق البيانات المالية لمنشأة سنويا من قبل
مخخخدقق حسخخخابات معتمخخخد وإصخخخدار تلريخخخر
حول البيانات المالية
مجموعخخخخخة البيانخخخخخات الماليخخخخخة المطلخخخخخوا
إصخخخدارها سخخخنويا والتخخخ تبخخخين األوضخخخاا
المالية للمنشأة ،وتتكون عادة من الميزانيخة
العموميخخة وبيخخان الخخدخل وبيخخان التغييخخر ف خ
حلوق الملكية وبيان التدفلات النلدية
قخخخوانين وضخخخعت لتحسخخخين كفخخخاءة السخخخوق
والمنافسة والحد مخن الممارسخات التجاريخة
غيخخخخخر العادلخخخخخة فخخخخخ الواليخخخخخات المتحخخخخخدة
األمريكية
تلييم الممتلكات
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المصطلح باللغة العربية

استحواذ

المصطلح باللغة اإلنجليزية

المصطلح باللغة الفرنسية

Acquisition

Acquisition

تكلفة الشراء (التكافل)

)Coût d'acquisition (Takāful

Acquisition Cost
)(Takāful

االستحواذ

Offre publique d’acquisition

Acquisition Offer

Filiale d’une société

Affiliate company

Allié

Ally

)Alpha (α

)Alpha (α

Amortissement

Amortization

Assemblée annuelle

Annual assembly

Audit annuel

Annual audit

États financiers annuels

Annual financial
statements

Lois anti-trust

Anti-trust laws

Évaluation

Appraisal

شركة تابعة

الحليف

عامل ألفا

إطفاء( )0أو تخفيض()9

اجتماع سنوي

تدقيق سنوي

بيانات مالية سنوية

قوانين مكافحة االحتكارات

تسعير

شرح المصطلح باللغة العربية
بيخخع وشخخراء نفخخس السخخلعة فخ نفخخس الوقخخت
ف خ سخخوقين او اكثخخر بلصخخد تحليخخق الخخربس
واالستفادة من الفروق اآلنية لعسعار
المتاجرة فخ األسخهم لالسختفادة مخن فخروق
األسعار
التزامخخخات اسخخختحق دفعهخخخا ولخخخم تسخخخدد فخخخ
موعدها وكخذل اربخاح المسخاهمين المعلنخة
وغير المسددة
( )0مذكرة تمهيدية حول اتفاقية بانتظار
ابرامها بشكل نهائ رسم
( )8ف الشحن البحرد عبارة عن وثيلة
تضم تفاصيل علد توظيف بين قبطان
السفينة وطاقمها
األحكخخام األساسخخية الت خ يخضخخع لهخخا نظخخام
الشركة وشكلها مثل عخدد األعضخاء وعخدد
األسهم وراس المال وقيمخة السخهم وتوزيخع
األربخخاح وطريلخخة اإلدارة ومجلخخس اإلدارة
وغير ذل من الشروط واألحكام
علد اتفاق مكتخوا بخين مجموعخة اشخخاص
يضم بنود واحكام وشروط تأسيس الشركة
وفلا لللانون
علخخخد اتفخخخخاق بخخخخين الشخخخخركاء يضخخخخم البنخخخخود
األساسخخية ف خ االتفخخاق مثخخل اسخخم الشخخركة،
وراس المخخخخال ،ونسخخخخا توزيخخخخع الخخخخربس او
الخسارة
مخخخن األشخخخكال السخخخعرية الكالسخخخيكية وهخخخو
شخخكل إيجخخاب بصخخفة عامخخة ويعتبخخر شخخكل
مكمخخل لالتجخخا إذا جخخاء بعخخد اتجخخا صخخاعد
ولكنخخخ ،يلخخخوم بتغييخخخر االتجخخخا إذا جخخخاء بعخخخد
اتجخا هخابط .ومخا يحخخدث فخ هخذا النمخخوذ
ان البخخائع يكخخون ثابخخت عن خد مسخختوى معخخين
(مستوى ملاومة ثابت افل ) امخا المشخترد
يلوى تدريجيا ب بتكوين قخاا اعلخم مخن قخاا.
ويكتمخل الشخكل بخخاختراق الحخد العلخخود (او
مستوى الملاومة األفل ) ألعلم.
الرغبخخة بالتنخخازل عخخن ملكيخخة ورقخخة ماليخخة
مدرجة ف السوق ومن خالل ،ملابخل قيمخة
نلدية
هخخخخ العمليخخخخة المسخخخختمرة لوضخخخخع وتنفيخخخخذ
ومراقبة ومراجعة االستراتيجيات المتعللخة
بالموجودات والمطلوبات مخن اجخل تحليخق
اهداف الموسسة المالية.
هخخخ مخخخوارد ذات قيمخخخة اقتصخخخادية يملكهخخخا
الفرد او الموسسة او البلد ويُتوقع ان تحلق
عوائد فخ المسختلبل .يختم تسخجيل األصخول
التخخخ شخخخخراوها او إنشخخخخاوها لزيخخخخادة قيمخخخخة
الشخخخخركة فخخخخ الميزانيخخخخة العموميخخخخة حيخخخخث
يمكنها توليد تدفلات نلدية ف المستلبل.
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المصطلح باللغة العربية
مراجحة

المصطلح باللغة الفرنسية

المصطلح باللغة اإلنجليزية

Arbitrage

Arbitrage

المتاجرة في األسهم

Arbitrage entre actions

Arbitrage in stocks

مبالغ متأخرة الدفع

Arrérages / Arriérés /
Impayés

Arrears

Mémorandum d’entente

Articles of agreement

Clauses statutaires

Articles of association

Statuts de la société

Articles of
incorporation

عقد شركة تضامن

Acte d’association

Articles of partnership

شكل المثلث الصاعد

Triangle ascendant

Ascending Triangle

Prix de vente

Ask Offer

Gestion actif-passif

Asset–Liability
Management

Actifs

Assets

مذكرة اتفاق

نظام الشركة األساسي

عقد تأسيس الشركة

عرض البيع

إدارة الموجودات والمطلوبات

األصول

شرح المصطلح باللغة العربية
تعتبر شركة زميلة عندما تمتل بها شخركة
اخرى بشكل مباشر او غيخر مباشخر لنسخبة
ملكيخخخخخة تزيخخخخخد علخخخخخم  %81وال تتجخخخخخاوز
 %11من راس مالهخا ،او إذا كانخت تملخ
تأثيرا ب هاما ب علم قراراتها
طريلخخخة للبيخخخع العلنخخخ مخخخن خخخخالل تجميخخخع
المهتمخخخين والسخخخماح لهخخخم بتلخخخديم عخخخروض
اسعار والمزايدة علم السعر إلم ان يرسو
المزاد علم اعلم سعر ملدم
فحخخص الحسخخابات وفل خا ب إلجخخراءات تخخدقيق
متعخخارف عليهخخا مخخن قبخخل مخخدقق حسخخابات
مستلل للوصول إلم راد حول مدى عدالة
البيانخخات الماليخخة وتمثيلهخخا للموقخخف المخخال
للمنشأة واداءها وتدفلاتها النلدية
مكتا مراجع قانون
لجنخخة يعينهخخا مجلخخس اإلدارة وتتكخخون عخخادة
مخخخخخن األعضخخخخخاء غيخخخخخر العخخخخخاملين بهخخخخخدف
اإلشخخخراف علخخخم عمليخخخة التخخخدقيق ودراسخخخة
تلارير التخدقيق وحخل الخالفخات فخ الخراد
بخخخخين المخخخخدقق واإلدارة ودراسخخخخة تلخخخخارير
المدقق الداخل
عمليخخة تخخدقيق هخخدفها فحخخص مخخدى االلتخخزام
بتنفيخذ بنخخود اتفاقيخة معينخخة او علخد معخخين او
شخخخروط معينخخخة يتطلبهخخخا اللخخخانون او العلخخخد
المبرم بين األطراف
اختبخخخخخخار وفحخخخخخخص اجخخخخخخراءات المنشخخخخخخأة
وعملياتها من قبل المخدقق الخداخل للتحلخق
من امتثالها لسياسات المنشأة
الراد الصادر حول البيانات المالية لمنشأة
والمبين ف تلرير مدقق الحسابات والنخاتج
عن الليام باجراءات التخدقيق الالزمخة وفلخا
لمعايير التدقيق ذات العالقة.
الهخخدف مخخن تخخدقيق البيانخخات الماليخخة لمنشخخأة
هو الوصخول إلخم راد حخول مخا إذا كانخت
البيانات المالية قد اعدت من كافة النخواح
الجوهريخخخة وفلخخخخا إلطخخخار اعخخخخداد البيانخخخخات
المالية المعتمد
المبخخخخخخخخخخادئ واإلجخخخخخخخخخخراءات األساسخخخخخخخخخخية
والتوجيهات الت يتبعهخا المخدقق عنخد تنفيخذ
اعمال التدقيق .وتصدر هخذ المعخايير عخن
هيئات مهنية مخولة.
الشخص الطبيع المسجل لخدى الهيئخة فخ
سجل مراقب الحسابات الذد يبخدد الخراد
الفن المحايخد والمسختلل حخول مخدى عدالخة
ووضخخخوح اللخخخوائم الماليخخخة للشخخخركة المعخخخدة
وفلخخأ لمعخخايير المحاسخخخبة الدوليخخة المعتمخخخدة
لدى الهيئة
فخخ التسخخويق تعنخخ هخخذ العبخخارة مسخختوى
المعلومات المتخوفرة لخدى المسختهلكين عخن
سلعة معينة
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المصطلح باللغة العربية

شركة زميلة

المصطلح باللغة الفرنسية

المصطلح باللغة اإلنجليزية

Société liée, associé

Associate Company

Enchères

Auction

Audit

Audit

ديوان المحاسبة

Bureau d'audit

Audit bureau

لجنة تدقيق

Comité d'audit

Audit committee

تدقيق التزام

Audit de conformité

Audit compliance

Audit interne

Audit internal

Opinion d'audit

Audit opinion

Audit des états financiers

Auditing of financial
statements

Normes d'audit

Auditing standards

Auditeur / Commissaire aux
comptes

Auditor

Connaissance,
sensibilisation, initiation

Awareness

مزاد

تدقيق حسابات  -يدقق حسابيا ً

تدقيق داخلي (مراقبة داخلية)

رأي تدقيق

تدقيق البيانات المالية

معايير التدقيق

مراقب الحسابات

إدراك ،معرفة ،وعي ،اطالع

شرح المصطلح باللغة العربية

المصطلح باللغة الفرنسية

المصطلح باللغة العربية

المصطلح باللغة اإلنجليزية

B
صخخاف تخخدفق األمخخوال إلخخم او خخخار البلخخد
بمخخا ف خ ذل خ قيمخخة ال خواردات والصخخادرات
واللخخخخروض واالسخخخختثمارات والمسخخخخاعدات
الخارجية ودخل السياحة والودائع األجنبية
داخل البلد وسحا هذ الودائع.
بيان مال يظهر المركز المال لمنشأة فخ
تخخخخخاريخ محخخخخخدد ويبخخخخخين اصخخخخخول المنشخخخخخأة
والتزاماتها وحلوق مالكيها ،ويختم تصخنيف
بنودها ف مجموعات حسا طبيعتها
( ) 0كشخخخف حركخخخة حسخخخاا العميخخخل الخخخذد
يرسخخخخخخخخخخخخخخخخخخل ،البنخخخخخخخخخخخخخخخخخخ لعمالئخخخخخخخخخخخخخخخخخخ،
( )8تلرير ف الواليات المتحدة األمريكيخة
يلخخدم إلخخم السخخلطات حخخول الوضخخع المخخال
للبن
وضخخخخع امخخخخوال المخخخخدين تحخخخخت الحراسخخخخة
اللضائية وتدار وتسختغل لمصخلحة الخدائنين
وتبخخخاا باشخخخراف مخخخأمور التفليسخخخة ويخخخوزا
ثمنها عليهم حتم الوفاء بالتزامات،
هخخو نخخوا مخخن انخخواا الرسخخوم البيانيخخة وهخخو
عبخخارة عخخن عمخخود صخخغير (يمثخخل يخخوم او
اسخخخخخخبوا او شخخخخخخهر او اد فتخخخخخخرة زمنيخخخخخخة
مسخخختخدمة) .اعلخخخم نلطخخخة لخخخ ،تمثخخخل اعلخخخم
سخخخعر ،واقخخخل نلطخخخة لخخخ ،تمثخخخل اقخخخل سخخخعر،
وسعر الفتس يتم رسم ،كعالمة فخ الجانخا
األيسر وسعر اإلغالق يختم رسخم ،كعالمخة
فخخخخ الجانخخخخا األيمخخخخن .فهخخخخو يلخخخخوم برسخخخخم
وتوضخخخخيس سخخخخعر الفخخخختس وسخخخخعر اإلغخخخخالق
واعلم سعر واقل سعر.
بيخخخع سخخخلعة بخخخثمن حخخخال ثخخخم شخخخراوها بخخخثمن
موجل اكثر من .،والعينة العكسية بيع سلعة
بثمن موجل ثم شراوها نلدا ب بخثمن اقخل مخن
الثمن الموجل.
بيخع الخخدائن دينخ ،إلخخم طخرف ثالخخث .ويمكخخن
ان يكون الدين نلودا ب او سلعا ب موصوفة ف
الذمة بالضوابط الشرعية.
علد بيع يحصل فيخ ،المشخترد علخم السخلع
تخخدريجيا ب دون اتفخخاق علخخم الخخثمن او تسخخليم
ش ء من ،غالبا ب وتتم المحاسبة علم اثمانهخا
بعد استهالكها الحلاب ،ويشب ،علد التوريد.
اوراق ماليخخة لخخيس لهخخا سخخجل ملكيخخة اد ان
ملكيتها تعود لمن يحتفظ بها
هخخو سخخهم يصخخدر بخخدون اسخخم المسخختثمر –
لحامل – ،يعتبر حامل ذل السهم مالكا ل،
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ميزان المدفوعات

Balance des paiements

Balance of payments

الميزانية العمومية

Bilan

Balance sheet

Relevé bancaire

Bank statement

Faillite

Bankruptcy

Graphique à barres

Bar Chart

Bayʻ al-‘Īnah

Bayʻ al-‘Īnah

Financement de dette

Bayʻ al-Dayn

Bayʻ al-Istijrār

Bayʻ al-Istijrār

Titres au porteur

Bearer securities

Action au porteur

Bearer share

كشف حساب مصرفي

إفالس

رسم بياني عمودي

بيع العينة والعينة العكسية

بيع الدين

بيع االستجرار

أوراق مالية لحاملها
سهم لحامله

شرح المصطلح باللغة العربية

المصطلح باللغة العربية

هخخخو السخخخوق السخخخلب ويطلخخخق عليخخخ ،كلمخخخة
" "Bearishكتشخخبي ،للبخخائعين ف خ السخخوق
بالخخخدا الخخخذد يلخخخوم بخخخالهجوم عخخخن طريخخخق
الوقخخخوف علخخخم قدميخخخ ،ومهاجمخخخة الخصخخخم
بالضرا من اعلم ألسفل ،اد ان البخائعين
يلومخخخخون بضخخخخرا األسخخخخعار مخخخخن اعلخخخخم
واالنخفاض بها ألسفل.

سوق هابط

تسخخختخدم احكامخخخ ،ألغخخخراض الملارنخخخة مخخخع
اإلصخخخدارات الالحلخخخة إمخخخا مخخخن قبخخخل نفخخخس
الجهة المصدرة او ف نفس قطاا السوق

سند أساس  -تستخدم أحكامه
ألغراض المقارنة مع اإلصدارات
الالحقة إما من قبل نفس الجهة
المصدرة أو في نفس قطاع السوق

معخخايير تسخختخدم لغايخخة قيخخاس نتخخائج تحليخخق
األهداف

معايير قياسية  ،مؤشرات

كل شخص ل ،مصلحة تمثل خمسة بالمائخة
( )%1فخأكثر مخن راسخمال شخركة مدرجخخة
ف البورصة سخواء بشخكل مباشخر او غيخر
مباشخخخخر او كمجموعخخخخة او بالتحخخخخالف مخخخخع
آخرين

الشخص المستفيد

الرغبخخخة بتملخخخ ورقخخخة ماليخخخة مدرجخخخة فخخخ
السوق ومن خالل ،ملابل قيمة نلدية

طلب الشراء

شراء او بيع حجم ضخم مخن الخيخارات او
العلخخخود اآلجلخخخة تفخخخوق الحخخخد المسخخخموح بخخخ،
(الطبيعخ ) كثيخخر مخخن البورصخخات ال تجيخخز
مثل هذا التداول

التداول الزائد عن الحد المسموح

احيانا تتم المتاجرة ف مجموعات األوراق
الماليخخة بخخدون المعرفخخة الدقيلخخة لطبيعخخة هخخذ
األوراق الماليخخخة ،وهخخخذا األسخخخلوا يسخخخمس
لمخدراء المحخافظ بخاجراء تغييخرات رئيسخخية
ف تكوين اموالهم

شراء أو بيع محافظ أو أوراق
مالية بكاملها أو جزء منها

اوراق ماليخخة خاصخخة بشخخركة مسخختلرة ولهخخا
سخخجل اربخخاح ممتخخاز وصخخدارة ف خ المجخخال
الذد تعمل ب ،وفرص نمو واستلرار جيخدة
فخ المسخختلبل ،ولخخذل فخخان اسخخعار اوراقهخخا
المالية ال تتعرض لتللبات كبيرة

أوراق مالية من الدرجة األولى

الشخخخخخص الطبيعخخخخ او ممثخخخخل الشخخخخخخص
الطبيع خ او االعتبخخارد الخخذد يخختم اختيخخار
لشخخخخغل عضخخخخوية مجلخخخخس إدارة الشخخخخركة،
ويدخل ف ذل ممثل الشخص االعتبارد

عضو مجلس اإلدارة
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المصطلح باللغة الفرنسية

Marché baissier

المصطلح باللغة اإلنجليزية

Bearish Market

Obligation de référence

Benchmark bond

Points de référence

benchmarks

Bénéficiaire

Beneficiary

Bid Offer

Prix auquel il est possible
de vendre un actif

Négociation excessive
Négociation en bloc

Titres à forte capitalisation

Membre du conseil
d’administration

Block Trading

Block Trading

Blue chip securities

Board Member

شرح المصطلح باللغة العربية

المصطلح باللغة العربية

الشخخخص ال ُمعخخين مخخن قبخخل مجلخخس اإلدارة
مخخخن بخخخين مخخخوظف الشخخخركة ليلخخخوم بمهمخخخة
تخخخدوين وتسخخخجيل وحفخخخظ جميخخخع محاضخخخر
االجتماعات ،واية مهخام اخخرى توكخل إليخ،
من قبل المجلس ف هذا الشأن

أمين سر مجلس اإلدارة

مجلس االدارة (او إدارة الشركة  -بحسا
االحوال)

مجلس االدارة (أو إدارة الشركة -
بحسب االحوال)

اداة ماليخخخة تمثخخخل مديونيخخخة علخخخم المصخخخدر
لصالس حامل السند ،يحصل بموجب ،حامل
السخخند علخخم توزيعخخات دوريخخة خخخالل اجخخل
السند او دفعة او اكثر من سداد االستهال
او كالهمخا الخخذى يخخودى عنخد اسخختحلاق ،إلخخم
انلضاء السند

السندات

صندوق استثمار تلوم باالستثمار بالسندات
 -استثمار مخصص إلطفاء سندات الدين

صناديق استثمار فى السندات

علد بين مصخدر السخندات ومالكيهخا يغطخ
شخخخخروط إصخخخخدار السخخخخندات مثخخخخل المبلخخخخ ،
األصخول المرهونخخة ،متطلبخخات راس المخخال
العامل ،حاالت عدم السداد...إلخ

عقد السند

ه اداة مخن ادوات االسختثمار ذات الخدخل
الثابخخت حيخخث يلخخوم المسخختثمر مخخن خاللهخخا
بتلخخديم قخخروض إلخخم كيخخان (عخخادة شخخركة او
حكومة) يلترض األموال لفترة محددة مخن
الزمن بسعر فائخدة متغيخر او ثابخت وتكخون
هذ األداة متداولة ف سوق المال.

السندات

امخخخوال مسخخختثمرة لتخخخوفير المبخخخال الالزمخخخة
لسداد قيمة السندات عند استحلاقها

مال السداد

المصطلح باللغة الفرنسية

المصطلح باللغة اإلنجليزية

Secrétaire du Conseil
d'administration

Board of Directors
'Secretary

Conseil d'administration
)(ou Directoire

Boards of director (or
)directors

Obligation

Bond

Fonds d'obligations

Bond fund

Contrat obligataire

Bond indenture

Obligations

Bonds

Fonds d'amortissement à
obligations

Bonds sinking fund

ه اسخهم مجانيخة تصخدر للمسخاهمين ،هخ
ف الواقع عملية من عمليات تجميل السخهم
لمزيخخخد مخخخن ترويجخخخ ،فخخخ السخخخوق ،تعخخخرف
ايضا ب (بالرسملة)

أسهم المنحة

Attribution gratuite des
actions

Bonus issues

تسجيل األصول إلكترونيا ب

تسجيل األصول إلكترونيا ً

Inscription en compte /
Ecriture comptable

Book entry

مستوى المبيعات الخذد يكخون عنخد الخدخل
النخخاتج مخخن بيخخع البضخخاعة مسخخاويا للتكخخاليف
وبالتال ال يوجد ربس او خسارة

نقطة تعادل

Seuil de rentabilité

Book even point
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شرح المصطلح باللغة العربية
هخخ الليمخخة التخخ يظهخخر بهخخا اللخخرض فخخ
كشخخخف حسخخخاا الشخخخركة الملترضخخخة ،لكنخخخ،
لخخخيس بالضخخخرورة ان يكخخخون نفخخخس الليمخخخة
السوقية

القيمة الدفترية

بناء سخجل األوامخر  -هخ طريلخة تحضخير
عرض لالكتتاا او عرض البيخع ،فخ حخد
ذاتها تعتبر طريلة الحل الوسط لإلصخدار.
تجمخخخخخخع بخخخخخخين عخخخخخخرض السخخخخخخعر الثابخخخخخخت
والمناقصة .قبل عملية اإلصدار يلوم بيخت
اإلصدار بممارسة وإجراء عملية التسعير.
تبخخدا عمليخخة التسخخعير بحصخخول ،علخخم التخخزام
من عدد من المستثمرين بشراء السهم عنخد
سعر معين .وبمجرد ان ينشخأ الطلخا علخم
السهم ،يلوم مدير اإلصخدار بوضخع السخعر
المحخخخخدد للسخخخخهم تبعخخخخا ب لمسخخخختويات الطلخخخخا
المتلدمخخة للسخخهم .غالب خا ب مخخا تسخختخدم طريلخخة
التسعير للعخروض واإلصخدارات الضخخمة
الت خ يصخخعا معهخخا تحديخخد سخخهر اإلصخخدار
مسبلاب .وايضخا فخ حالخة عخدم تخوفر متعهخد
وضامن االكتتاا المناسا

بناء سجل األوامر

تسخخجيل المعخخامالت الماليخخة فخخ السخخجالت
المحاسخخخبية وترحيلهخخخا إلخخخم دفتخخخر األسخخختاذ
وإعداد ميزان المراجعة وما يتبع ذلخ مخن
اعمال مساندة

الحفظ

هخخو المسخختوى الخخذد وصخخلت لخخ ،األسخخعار
وارتفعت من ،مرة ب اخخرى ،فتكخون الحركخة
الت خ قبلخخ ،انخفخخاض وتكخخون الحركخخة الت خ
تلي ،ارتفاا.

قاع

هخخخخو علخخخخل افتراضخخخخخ لمجمخخخخوا علخخخخخول
الجمهور الخذين يجمعهخم هخدف واحخد وهخو
تحليخخق األربخخاح ،فهخخو علخخل يفكخخر فلخخط ف خ
األربخخخاح وبالتخخخال تفكيخخخر غيخخخر علالنخخخ
ويفكر فلط بخالطمع فخ تحليخق المزيخد مخن
األربخخخخاح او الخخخخخوف مخخخخن خسخخخخارة هخخخخذ
األرباح.
ه موشرات حسابية محسوبة مخن بيانخات
مختلفخخخخة غيخخخخر األسخخخخعار نفسخخخخها ،وتلخخخخوم
بتوضخخيس إذا كخخان موشخخر السخخوق يتحخخر
بكل مكونات( ،اسخهم )،ام ال .وتسختخدم مخع
موشخخرات األسخخواق فلخخط وال تسخختخدم مخخع
األسهم .من امثلخة البيانخات المسختخدمة فخ
حسخخخخاا هخخخخذ الموشخخخخرات عخخخخدد األسخخخخهم
الصاعدة – عدد األسهم المنخفضخة  -عخدد
األسخخهم الت خ لخخم تتحخخر – احجخخام تخخداول
األسخخهم الصخخاعدة  -احج خام تخخداول األسخخهم
الهابطخخة  -احجخخام تخخداول األسخخهم الت خ لخخم
تتغير  -عدد األسهم الت حللت سعر جديد
اعلخخم لل خ  18اسخخبوا  -عخخدد األسخخهم الت خ
حللت سعر جديد اقل لل  18اسبوا.
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العقل الجمعي

مؤشرات اتساع السوق

المصطلح باللغة الفرنسية

Valeur comptable

المصطلح باللغة اإلنجليزية

Book value

Constitution du registre
d’ordres d’achat ou de
souscription

Bookbuilding

Enregistrement comptable
des opérations financières /
Tenue des livres,
comptabilité

Bookkeeping

Fond

Bottom

Cerveau global

Brain of the crowd

Indicateur de profondeur
des marchés

Breadth Indicators

شرح المصطلح باللغة العربية

المصطلح باللغة العربية

ه فجوة سعرية تظهخر فخ بدايخة حركخة،
وعادة ب تظهر عنخد اكتمخال شخكل سخعرد او
منطلة تجميع  /تصريف .فه تشير لبداية
حركخخة قويخخة ف خ السخخهم سخخواء كانخخت هخخذ
الحركة ألعلم او ألسفل .وعادة ب تظهر مع
اختراق مستوى ملاومخة  /دعخم مهخم سخواء
ف خ شخخكل سخخعرد او خخخط اتجخخا اساس خ .
يصخخخاحبها احجخخخام تخخخداول ضخخخخمة وال يخخختم
تغطيتها لمدة طويلة واخيرا ب ليس لها هخدف
سعرد.

فجوة االختراق

هو إغالق السعر فخوق مسختوى ملاومخة او
اسفل مستوى دعم.

االختراق

قاعخخخخدة التعطيخخخخل الموقخخخخت لخخخخبعض البنخخخخود
الخخخواردة فخخخ العلخخخود او النظخخخام األساسخخخية
للشركات

قاعدة التعطيل المؤقت لبعض
البنود الواردة في العقود أو النظم
األساسية للشركات

شخص اعتبارد يزاول اعمال شراء وبيع
األوراق المالية لحساا الغير ملابل عمولة

الوسيط

سخخوق يشخخهد سخخيناريوهات وهميخخة  -اشخخهر
الفلاعخخخات فخخخ سخخخوق األسخخخهم هخخخ ازمخخخة
(فلاعخخة) البحخخر الجنخخوب ف خ عخخام 0281
الت خ ادت إلخخم انهيخخار سخخوق لنخخدن لعسخخهم
وإفالس كثير من المستثمرين.

سوق يشهد سيناريوهات وهمية

هخخو السخخوق اإليجخخاب ويطلخخق عليخخ ،كلمخخة
" "Bullishكتشخخبي ،للمشخخترين فخ السخخوق
بخخالثور الخخذد يلخخوم بخخالهجوم علخخم خصخخم،
عن طريق النطس من اسفل إلم اعلخم ،اد
ان المشخخترين يلومخخون برفخخع األسخخعار مخخن
اسفل إلم اعلم.

سوق صاعد

( )0توضع األموال واألمال ف يد امنخاء
إلدارتهخخخخخخخخخخخخخا لصخخخخخخخخخخخخخالس المسخخخخخخخخخخخخختفيدين
( )8ثلة ف التعامل

( )0شركة إلدارة أموال وأمالك
( )9ثقة في التعامل

ه وسيلة لتعزيخز سخهر سخهم الشخركة فخ
السخخخوق ،وايضخخخا ُ لتجنخخخا إمخخختال صخخخغار
المستثمرين ،غالبا ب يتم ف حالة تخدن سخعر
سهم الشركة وهو نوا من انواا التجميل

شراء الشركة ألسهمها
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المصطلح باللغة الفرنسية

المصطلح باللغة اإلنجليزية

Gap de rupture

Breakaway gap

Cassure

Breakout

Règle de suspension des
restrictions

Breakthrough rule

Courtier

Broker

Bulle spéculative

Bubble market

Marché haussier

Bullish Market

Fudicie

Business trust

Offre de rachat

Buyback offer

شرح المصطلح باللغة العربية

المصطلح باللغة الفرنسية

المصطلح باللغة العربية

المصطلح باللغة اإلنجليزية

C
( )0دعوة لتسديد قيمخة اقسخاط اسخهم راس
المخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخال
( )8خيخخار شخخراء اسخخهم او اصخخول بأسخخعار
محخخخخخخخخخخخددة خخخخخخخخخخخخالل فتخخخخخخخخخخخرة محخخخخخخخخخخخددة
( )3طلخخا تسخخديد المبخخال المسخختحلة فخخورا ب
( )4استدعاء السندات او األسخهم الممتخازة
للسداد قبل تاريخ استحلاقها المعتاد
خيخخخار شخخخراء اسخخخهم او سخخخلع بسخخخعر محخخخدد
وخالل فترة معينة
الزيادة الت يخدفعها مصخدر الورقخة الماليخة
عن قيمتها االسخمية عنخد اسختدعائها للسخداد
قبل تاريخ استحلاقها
السخخعر الخخذد تسخختوفم بخخ ،األوراق الماليخخة
اللابلخخة لالسخخترداد ويعخخادل الليمخخة اإلسخخمية
زائد عالوة االسترداد
السند الذد تصدر شركة ويكون لها الحق
ف خ سخخداد قبخخل تخخاريخ اسخختحلاق ،،ويخخدعم
ايضا ""bond Redeemable

( )0دعوة
( )9خيار
( )3طلب تسديد
( )4استدعاء

Appel

Call

خيار شراء في المستقبل

Option d’achat

Call option

عالوة االستدعاء ،عالوة
االسترداد

Prime de remboursement

Call premium

Prix d’exercice

Call price

سعر االستدعاء ،سعر االسترداد
سند قابل لالستدعاء

اسهم ممتازة قابلة لالستدعاء

أسهم ممتازة قابلة لالستدعاء

ف اليخوم المحخدد للسخداد وال تسختحق فائخدة
علي ،بعد ذل التاريخ

السند الذي تم طلب سداده

هو رسم بيخان يتكخون مخن شخموا ،تتكخون
الشخخخمعة مخخخن نفخخخس بيانخخخات الرسخخخم البيخخخان
العمخخخودد .فهخخخو يلخخخوم برسخخخم سخخخعر الفخخختس
وسخعر اإلغخالق واعلخخم سخعر واقخل سخخعر.
الفرق بين سعر الفتس واإلغالق يُعبخر عنخ،
بجسم مستطيل (يطلق علي ،جسم الشمعة).
الفرق بخين اعلم/اقخل سخعر وجسخم الشخمعة
يُعبر عن ،بخط عمودد( .يُطلق علي ،الظل
العلود/السخخخفل ) .إذا كخخخان سخخخعر اإلغخخخالق
اعلم من سعر الفختس ،الجسخم يكخون ابخيض
اللون .إذا كان سعر اإلغالق اقل من سعر
الفتس ،الجسم يكون اسود اللون.

رسم بياني بالشموع اليابانية

( )0حصخخة الملكيخخة اد زيخخادة الموجخخودات
عخخخخخخخخخخخن المطلوبخخخخخخخخخخخات فخخخخخخخخخخخ منشخخخخخخخخخخخأة
( )8المخخخخخخال المسخخخخخخختثمر فخخخخخخخ مشخخخخخخخروا
( ) 3األصخخخخخخول الثابتخخخخخخة طويلخخخخخخة األجخخخخخخل
المشتراة بهدف إنتا السلع او الخدمات

( )0رأس المال
( )9المال المستثمر في مشروع
( )3األصول الثابتة طويلة األجل
المشتراة بهدف إنتاج السلع أو
الخدمات

الحد األدنم من المالءة المالية الت يطلبها
المراقبون من البنخ ملابخل التمويخل (راس
المال المتاح واالحتياط )

الحد األدنى من المالءة المالية
التي يطلبها المراقبون من البنك
مقابل التمويل (رأس المال المتاح
واالحتياطي)
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Émission remboursable par
anticipation / Option
rachettable
Actions privilégiées
rachetables
Obligations remboursables
par anticipation / Option
rachettable

Graphique en chandelier
japonais

Callable bond
Callable preferred
stock

Called bond

Candlestick Chart

Capital

Capital

Ratio d'adéquation des
capitaux propres

Capital Adequacy
)Ratio (CAR

شرح المصطلح باللغة العربية
يركخخخز نمخخخوذ تسخخخعير اصخخخل راس المخخخال
""CAPMعلخخخم النظخخخر إلخخخم النسخخخبة بخخخين
المخخخخاطرة والعائخخخد ومخخخن ثخخخم يلخخخارن بينهخخخا
وبين سوق األسهم المالية ككل
هو الربس الناتج عن بيع كميات معينخة مخن
ورقخخخة ماليخخخة فخخخ حخخخال ارتفخخخاا سخخخعرها،
ويحسخخخخا عخخخخادة وفلخخخخأ للمعادلخخخخة التاليخخخخة
الخخربس الراسخخمال ( (سخخعر بيخخع الورقخخة -
سخخعر شخخراء الورقخخة)  Xالكميخخات المباعخخة
مخخخخخخخخخخخخخخخخخخخن الورقخخخخخخخخخخخخخخخخخخخة الماليخخخخخخخخخخخخخخخخخخخة.
وفخ حخخال مخخا إذا كخان سخخعر الشخخراء اعلخخم
من سعر البيع فخان المسختثمر سخوف يحلخق
خسائر راسمالية

المصطلح باللغة العربية

نموذج تسعير االصول الرأسمالية

الربح الرأسمالي للورقة المالية

الخسخخخخارة الناجمخخخخة عخخخخن بيخخخخع او اسخخخختبدال
األصول الراسمالية

خسارة رأسمالية

حيث يكون النشاط الرئيس هخو االسختثمار
فخخخخخخ رووس األمخخخخخخوال علخخخخخخم مسخخخخخختوى
اللطاعات المختلفة بمخا فخيهم سخوق األسخهم
والسندات

سوق رأس المال

والتخخخ يخخخختم فيهخخخخا التوفيخخخخق بخخخخين العخخخخرض
والطلخخا علخخخم رووس األمخخوال والتمويخخخل
طويخخل األجخخل مخخن قبخخل األفخخراد وشخخركا ت
اللطاا الخاص والهيئات الحكومية ،وتمثل
األسخخخخهم والسخخخخندات اهخخخخم األدوات الماليخخخخة
المسخخخختخدمة فيهخخخخا .وتعتبخخخخر اسخخخخواق راس
المخخال اللنخخاة الطبيعيخخة لتوظيخخف الفخخوائض
الماليخخخة (المخخخدخرات) التخخخ يمتلكهخخخا افخخخراد
المجتمخخخخع ككخخخخل فخخخخ اسخخخختثمارات طويلخخخخة
األجل ،مثال تأسيس شركات جديدة وتمول
انشخخخخخطة الشخخخخخركات اللائمخخخخخة ومشخخخخخاريعها
المسخخخخخختلبلية وتمويخخخخخخل بخخخخخخرامج الجهخخخخخخات
الحكوميخخخخة التنموية.وتنلسخخخخم اسخخخخواق راس
المخخال إلخخم جخخزئين رئيسخخيين وهمخخا سخخوق
األوراق المالية وسوق السندات والصكو
 ٠كما ينلسم سخوق األوراق الماليخة بخدور
إلخخم سخخوقين فخخرعيين وهمخخا سخخوق الطخخرح
األول والسوق الثانود

أسواق رأس المال

( )0ف المحاسبة تعنخ تسخجيل النفلخة فخ
حسخخخاا الموجخخخودات ألنهخخخا تعخخخود بمنفعخخخة
لفتخخخخخخخخخخخخخخرة تزيخخخخخخخخخخخخخخد عخخخخخخخخخخخخخخن سخخخخخخخخخخخخخخنة
( )8إجمخخخخال الليمخخخخة السخخخخوقية لخخخخعوراق
المالية المختلفة الت تصدرها الشخركة مخن
األسهم والسندات

( )0رسملة
( )9إجمالي القيمة السوقية
لألوراق المالية المختلفة التي
تصدرها الشركة من األسهم
والسندات

إصخخخدار اسخخخهم مجانيخخخة مدفوعخخخة بالكامخخخل
للمساهمين الحاليين للشركة

إصدار أسهم المنحة
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المصطلح باللغة الفرنسية

المصطلح باللغة اإلنجليزية

Modèle d’évaluation des
actifs financiers

Capital asset pricing
)model (CAPM

Plus-value

Capital Gain

Moins-value

Capital loss

Marché des capitaux

Marchés financiers /
Bourses des valeurs
mobilières

Capital market

Capital Markets

Capitalisation

Capitalization

Augmentation de capital par
incorporation de réserves et
attribution de titres gratuits

Capitalization issue

شرح المصطلح باللغة العربية
شركة تكافل او شخركة إعخادة تكافخل ُمنشخأة
ومملوكة بصورة مباشخرة او غيخر مباشخرة
من قبل كيان صخناع او تجخارد او مخال
واحد او اكثر .الغرض منهخا تخوفير غطخاء
تكافخخل او إعخخادة تكافخخل لمخخخاطر الكيخخان او
الكيانخخخات التخخخ تنتمخخخ إليهخخخا ،او لكيانخخخات
مرتبطخخة بتل خ الكيانخخات ،وال يكخخون سخخوى
جزء صخغير مخن تعرضخاتها للمخخاطر ،إن
وجخخد ،مرتبطخخا ب بتوفيرهخخا غطخخاء تكافخخل او
إعادة تكافل ألطراف اخرى.
طريلخخخة تسخخخجيل اإليخخخرادات والمصخخخاريف
فخخور اسخختالمها ودفعهخخا دون اعتبخخار للفتخخرة
الت تحللت فيها اإليرادات او تكبخدت فيهخا
المصاريف
هخ األربخخاح التخ تلخخوم الشخخركة بتوزيعهخخا
علم مساهميها نلدا وفلا لمواعيد محددة قد
تكون ربع او نصف سنوية او سنوية
حركة النلد الداخل او الخار من المنشأة
هو البند الثالث واألخير من قائمة التدفلات
النلديخخة الخخخذد يشخخخير إلخخخم التغيخخخرات التخخخ
طرات علم النلدية الناتجة عن انشطة مثل
إصدار األسهم والسندات لرفع راس المخال
ودفخخخخع األربخخخخاح واللخخخخروض المصخخخخرفية،
وإعخخخادة تمويخخخل اللخخخروض ،وإعخخخادة شخخخراء
األسخخخخخخهم ،وتوزيعخخخخخخات األربخخخخخخاح علخخخخخخم
المساهمين.
هخخو البنخخد الثخخان مخخن بنخخود قائمخخة التخخدفلات
النلدية الذد يشخير إلخم التغيخر فخ المركخز
النلخخدد للشخخركة النخخاتج عخخن اد اربخخاح (او
خسخخخائر) مخخخن االسخخختثمارات فخخخ األوراق
الماليخخخخخخخة والشخخخخخخخركات التابعخخخخخخخة العاملخخخخخخخة
والتغيرات الناتجة عن المبال المنفلة علخم
االسخخخخخختثمارات الراسخخخخخخمالية مثخخخخخخل اآلالت
والمعدات والمبان .
هخخو البنخخد األول مخخن بنخخود قائمخخة التخخدفلات
النلدية يشير إلم التغير ف المركز النلدد
للشخركة النخخاتج عخن األربخخاح (او الخسخخائر)
الت تجلبها المنشأة مخن األنشخطة التجاريخة
الجاريخخة والمنتظمخخة ،مثخخل التصخخنيع وبيخخع
السخخلع او تلخخديم الخدمخخة .وال يشخخمل التخخدفق
النلدد مخن األنشخطة التشخغيلية راس المخال
طويل األجل او تكاليف االستثمار.
ه إحدى اللوائم المالية الت توضس كيفية
تأثير التغييرات ف حسابات قائمة المركخز
المال وكخذا قائمخة الخدخل علخم بنخد النلديخة
ومخخا ف خ حكمهخخا ،وتتعلخخق قائمخخة التخخدفلات
النلديخخخة اساسخخخا ب بتخخخدفق النلديخخخة مخخخن خخخخالل
انشطة التشغيل واالستثمار والتمويل داخل
وخار المنشأة.
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الكيان الحصري (التكافل)
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Takaful

)Captive (Takāful

Base de trésorerie / Compte
de gestion

Cash basis

Dividende en espèces

Cash Dividend

Flux de trésorerie

Cash flow

التدفقات النقدية من األنشطة
التمويلية

Flux de trésorerie liés aux
activités de financement

Cash flow from
financing

التدفقات النقدية من األنشطة
االستثمارية

Flux de trésorerie liés aux
activités d’investissement

Cash flow from
investing

التدفقات النقدية من األنشطة
التشغيلية

Flux de trésorerie liés aux
activités d’exploitation

Cash flow from
operations

Tableau de flux de
trésorerie

Cash Flow Statement

األساس النقدي

أرباح موزعة نقدا
تدفق نقدي

قائمة التدفقات النقدية

شرح المصطلح باللغة العربية
التدفق النلدد الداخل إلم النشاط التجارد
مبلخ يحتجخز فخ المصخرف لضخمان جديخخة
عملية التنفيذ
عرض شراء نلدى
الطرف المشار ف علد إعادة التكافل او
إعادة التأمين الذد يختم بخ ،إسخناد جخزء مخن
المخاطر وفق علد إعخادة التكافخل او إعخادة
التأمين.
كيان يلخوم بخدور بخين األطخراف المتعاقخدة،
بحيث يصخبس الوسخيط المركخزد المشخترد
لكل بائع وكذل البائع لكل مشترى
وثيلخخخة يمنحهخخخا البنخخخ للمخخخودا تبخخخين مبلخخخ
اإليداا ومدت ،والفائدة علي،
فخ بعخخض األحيخخان ،تتحخخر األسخخعار بخخين
خطخخخخين متخخخخوازيين ،ونطلخخخخق علخخخخم هخخخخذ
الخطين اللناة السعرية .خط االتجا و خخط
اللناة .خط االتجخا هخو الخخط الخذد يراقخا
الجانا األقوى ف االتجخا وبالتخال يرسخم
اسخخفل الليعخخان ف خ االتجخخا الصخخاعد وفخخوق
اللمم ف االتجا الهابط .اما خط اللنخاة هخو
الخخخط الخخذد يراقخخا الجانخخا األضخخعف ف خ
االتجا وبالتال يختم رسخم ،فخوق اللمخم فخ
االتجا الصاعد واسفل الليعان فخ االتجخا
الهابط.
خخخخط اللنخخخاة او الخخخخط المخخخوازد هخخخو خخخخط
مخخخوازد لخخخخط االتجخخخا وهخخخو الخخخخط الخخخذد
يراقخخخخا الجانخخخخا األضخخخخعف فخخخخ االتجخخخخا
وبالتال يتم رسخم ،فخوق اللمخم فخ االتجخا
الصاعد واسفل الليعان ف االتجا الهابط.
الشخص الذى يعينخ ،مجلخس إدارة الشخركة
مخخن بخخين اعضخخاء المجلخخس او مخخن غيخخرهم
وتكخخخون تبعيتخخخ ،لمجلخخخس اإلدارة مباشخخخرة،
ينخخخخاط بخخخخ ،إدارة كافخخخخة األعمخخخخال التنفيذيخخخخة
المتعللة باألنشطة األساسية للشركة ،وذل
وفلخا ب للمسخخووليات والصخخالحيات الممنوحخخة
ل ،،ويشمل كذل المدير العام للشركة ذات
المسوولية المحدودة
فئة من فئات األوراق المالية
بيانخات ماليخة مصخنفة إلخم مجموعخات مثخل
األصخخخخول المتداولخخخخة ،األصخخخخول الثابتخخخخخة،
المطلوبخخات المتداولخخة ،المطلوبخخات طويلخخة
األجل وحلوق المالكين
إجراءات التدقيق الت تتم بعد تنفيذ التداول
وقبل التسوية
وسيط تسوية لحساا الغير
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المصطلح باللغة العربية
التدفق النقدي الداخل إلى النشاط
التجاري

المصطلح باللغة الفرنسية

المصطلح باللغة اإلنجليزية

Flux de trésorerie liés à
l’activité commerciale

Cash inflows

Marge en espèce

Cash margin

Offre au comptant

cash offer

Participant au retakaful

)Cedant (Takāful

وسيط مركزي

Dépositaire central

Central Counterparty

شهادة إيداع

Certificat de dépôt

Certificate of deposit

قناة سعرية

Canal horizontal

Channel

الخط القناة

Ligne de canal / Ligne de
tendance

Channel Line

Président-directeur général
Membre exécutif

Chief Executive
Officer/ Executive
Member

Catégorie des valeurs
mobilières

Class of securities

التأمين النقدي
عرض شراء نقدى
الشركة ال ُمسنِدة

عضو تنفيذي  /الرئيس التنفيذي

فئة من فئات األوراق المالية
بيانات مالية مصنفة
المقاصة
وسيط تسوية لحساب الغير

États financiers classifiés

Classified financial
statements

Compensation

Clearance
Clearance broker

شرح المصطلح باللغة العربية

المصطلح باللغة العربية

العملية التخ يختم بموجبهخا احتسخاا صخاف
حلوق والتزامات اطخراف التخداول الناشخئة
عخخن اد علخخد تخخداول وذلخ لتسخخليم األوراق
المالية او لتسديد قيمتها ف التاريخ المحخدد
للتسوية

عملية التقاص

العملية المركزية إلتمام عملية التسوية

العملية المركزية إلتمام عملية
التسوية

الجهة الت تلوم بالتلاص وتسوية تداوالت
األوراق المالية وعمليخة اإليخداا المركخزد
لخخخخعوراق الماليخخخخة ،والخخخخخدمات األخخخخخرى
المتعللخخخخخة بخخخخخذل  ،كمخخخخخا تعتبخخخخخر الكيانخخخخخات
المركزيخخة إليخخداا األوراق الماليخخة وانظمخخة
تسخخخخخخخخوية األوراق الماليخخخخخخخخة والوسخخخخخخخخطاء
المركزيون احد انواا وكاالت الملاصة
الجهخخة التخخ تلخخوم بأعمخخال الملاصخخة لعخخدد
كبير من األطراف

المصطلح باللغة الفرنسية

المصطلح باللغة اإلنجليزية

Courtier de compensation

Clearing

Compensation

Clearing

وكالة مقاصة

Agence de compensation

Clearing Agency

دار المقاصة

Entité de compensation

Clearing agent

إجراءات الملاصة والتسوية

إجراءات المقاصة والتسوية

Procédure de règlement et
livraison

Clearing and
settlement procedures

وسيط الملاصة (بيت الملاصة)

وسيط المقاصة (بيت المقاصة)

Courtier de compensation

Clearing broker

( )0هيئة او مكان تلوم البنخو مخن خاللخ،
بتبادل الشيكات والحواالت المسحوبة علم
بعضها الخبعض وتسخوية ارصخدتها اليوميخة
( ) 8هيئخخخخخة لتسخخخخخجيل وتوثيخخخخخق وتصخخخخخفية
المعامالت ف اسواق السلع واألسهم

غرفة المقاصة

نظخخام تسخخوية وملاصخخة يسخخمس بالتوزيعخخات
النلدية بالجنية اإلسترلين (اإلنجليزد)

نظام تسوية ومقاصة يسمح
بالتوزيعات النقدية بالجنية
اإلسترليني (اإلنجليزي)

نظام تسوية وملاصة حسا التخداوالت فخ
البورصة األمريكية

نظام تسوية ومقاصة حسب
التداوالت في البورصة األمريكية

نظخخخام تسخخخوية وملاصخخخة حسخخخا التخخخداوالت
ذات اللخخخيم الماليخخخة الكبيخخخرة علخخخم مسخخختوى
العالم

نظام تسوية ومقاصة حسب
التداوالت ذات القيم المالية الكبيرة
على مستوى العالم

تلرير يلدمخ ،السمسخار إلخم بورصخة السخلع
او األوراق الماليخخة عخخن نشخخاط ،وعملياتخخ،
فخخ السخخوق .ويخختم مخخن خخخالل تلريخخر كخخل
سمسار تحديد المبال المستحلة او الواجبخة
الدفع لكل سمسار

بيان غرفة المقاصة

المتعهد بتسخوية المشختلات المسخجلة باسخم،
لدى الملاصة (انجليزد)

المتعهد بتسوية المشتقات
المسجلة باسمه لدى المقاصة
(انجليزي)

منظمة الملاصة بضمان التسخوية للعمليخات
داخل البورصة او خارجها

منظمة المقاصة بضمان التسوية
للعمليات داخل البورصة أو
خارجها

نظام الملاصة والتسوية

نظام المقاصة والتسوية
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Maison de compensation

Clearing house

Système de paiement
automatisé de la chambre
de compensation

Clearing house
automated payment
system

Fonds de compensation

Clearing house funds

Système de paiement
interbancaire de chambre
)de compensation (CHIPS

Clearing house
interbank payment
)system(CHIPS

Etat des opérations de
compensation

Clearing house
statement

Adhérent compensateur

Clearing member

Organisation de
compensation

Clearing organization

Système de compensation

Clearing system

شرح المصطلح باللغة العربية

المصطلح باللغة العربية

المصطلح باللغة الفرنسية

المصطلح باللغة اإلنجليزية

هخخخ الشخخخركة التخخخ يكخخخون االكتتخخخاا فخخخ
األسخخخهم المصخخخدرة عنهخخخخا ملتصخخخرا علخخخخم
موسسيها
غالبخخخا ب يسخخختخدم فخخخ سخخخعر اإلقفخخخال  -يخخخوم
اإلقفخخخخخخال  -طبعخخخخخخا ب بالنسخخخخخخبة للتخخخخخخداوالت
والتعامالت
يمثخخل سخخعر آخخخر صخخفلة تمخخت علخخم السخخهم
خالل فترة التداول اليوم
قواعخخخد وتعليمخخخات تحكخخخم السخخخلو المهنخخخ
للمحاسبين تصخدر عخن هيئخة مختصخة مثخل
اإلتحخخخخخاد الخخخخخخدول للمحاسخخخخخخبين والمعهخخخخخخد
األمريك للمحاسبين اللانونيين
( ) 0ملخخخخخخخخ مرهخخخخخخخخون كضخخخخخخخخمان ديخخخخخخخخن
( )8ضمان إضاف

Société à actionnariat fermé

Closed Shareholding
Company

Fermeture

Closing

Cours de clôture

Closing Price

Code d'éthique
professionnelle

Code of professional
ethics

( )0ضمان
( )9ضمان إضافي

Garantie, nantissement,
caution

Collateral

يلدم اصوالب ترهن ضمانا ب لسداد دين

يضمن دينا ً بالرهن

Garant

Collateralize

مضمون  -قروض مضمونة األصول

مضمون  -قروض مضمونة
األصول

Garanti

Collateralized

كيخخخان يعمخخخل فخخخ مجخخخال توظيخخخف امخخخوال
المستثمرين في ،بمختلف ادوات االستثمار

نظام استثمار جماعي

Organisme de Placement
Collectif

Collective Investment
Scheme

عمولة

Commission

Commission

سلعة ،بضاعة

Marchandise

Commodity

غاليخخخا ب مخخخا تخخخرتبط فخخخ صخخخناعة الخخخخدمات
المالية بالسمسرة والوساطة
( ) 0سخخخلع او امتعخخخة او اشخخخياء ذات قيمخخخة
سخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخوقية
( )8السخخلع الرئيسخخية الت خ يخختم تخخداولها ف خ
بورصة السلع مثل اللمخس واللهخوة واللطخن
والمعادن
احخخد اسخخاليا تخخداول السخخلع ف خ بورصخخات
السخخلع حيخخث يخختم االتفخخاق علخخم شخخراء/بيع
سلعة ف تاريخ مسختلبل محخدد سخلفا ب وفخق
سعر معين

شركة المساهمة المقفلة
اإلقفال
سعر إغالق (اقفال) السهم

قواعد األخالق المهنية

أحد أساليب تداول السلع في
بورصات السلع حيث يتم االتفاق
على شراء/بيع سلعة في تاريخ
مستقبلي محدد سلفا ً وفق سعر
معين

علخخخد بيخخخع تبيخخخع بموجبخخخ ،الموسسخخخة شخخخيئا ب
بالتكلفخة وهخامر ربخس متفخق عليخ ،للعميخل،
المرابحة/المرابحة لآلمر بالشراء
وقد يسبق علخد المرابحخة وعخد مخن العميخل
بالشراء.
تتم غالبا ب ف علود ملايضخة سخعر الفائخدة -
وبالتخخال فخخان التخخدفق النلخخدد يتخخأثر للتغيخخر
عقود المقايضة
الذد طرا علم سخعر األصخل المبنخ عليخ،
علد الملايضة
حصخة مخخن راس مخخال شخخركة عامخخة .يتمتخخع
حملخة األسخخهم العاديخخة بحخق التصخخويت كمخخا
سهم عادي
يحصلون علم حصة من األرباح بعد دفخع
حصة حملة األسهم الممتازة
الورقة الماليخة التخ تمثخل جخزء مخن ملكيخة
الموسسخخخخة او الشخخخخركة بخخخخنفس قيمتهخخخخخا او األسهم العادية
بليمتها الكلية بحسا عددها
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Contrat à terme

Commodity future

Marchandise murābaḥah

Commodity
Murābaḥah

Contrat d’échange de
marchandise

Commodity swap

Action ordinaire

Common share

Actions ordinaires

Common stock

شرح المصطلح باللغة العربية

المصطلح باللغة العربية

شخخخركة تكخخخون فيهخخخا مسخخخوولية كخخخل شخخخري
محدودة بملدار حصت ،ف راس المال فلط

شركة محدودة المسؤولية

مجموعخة مخخن األشخخاص يتحخخدون لغخخرض
تحليق الربس يساهمون ف راس مال ملسم
إلخم اسخخهم بحيخث يملخ كخل مخخنهم سخخهما او
اكثر قابال للتداول

شركة مساهمة

بيانخخات ماليخخة تحخخود ارقخخام السخخنة الحاليخخة
باإلضخخخافة إلخخخم ارقخخخام الفتخخخرة او الفتخخخرات
السابلة بحيث يمكن إجراء ملارنة بينهما

بيانات مالية مقارنة

عروض منافسة

عروض منافسة

ف كل موسسة مالية يتم تعيخين مخن يتخولم
هخخخخذ المسخخخخوولية  -وقخخخخد وضخخخخع االتحخخخخاد
العخخالم للمطابلخخة واإلنفخخاذ  ICAالشخخروط
التخ يجخخا توافرهخخا فخ مسخخوول المطابلخخة
واإلنفاذ

ضابط المطابقة واإلنفاذ

قخخد يعخخرض المنشخخأة إلخخم المسخخائلة مخخن قبخخل
الجهخخات والسخخلطات الرقابيخخة وبالتخخال تفلخخد
ثلة عمالئها

مخاطر عدم المطابقة وااللتزام
بإنفاذ القوانين والنظم

التصفية اإللزامية  -التصفية بحكم محكمة

التصفية اإللزامية  -التصفية بحكم
محكمة

( ) 0تصخخخخخريس او حخخخخخخق خخخخخخاص تمنحخخخخخخ،
الحكومخخخخخة او شخخخخخركة خاصخخخخخة ألفخخخخخراد او
شركات لتشغيل مشروا معين
( )8تخفخخخيض فخخخ الضخخخرائا او الرسخخخوم
الجمركيخخخة لتشخخخجيع دافخخخع الضخخخريبة علخخخم
الليام بعمل معين
( )3األرض الخاضعة لالمتياز

( )0امتياز ( )9تخفيض ()3
األرض الخاضعة لالمتياز

المصطلح باللغة الفرنسية
Société à responsabilité
limitée

Société par action

المصطلح باللغة اإلنجليزية
Company limited
liability

Company, joint stock

États financiers comparatifs

Comparative financial
statements

Offres concurrentes

Competing offers

Responsable de la
conformité

Compliance officer

Risque de conformité

Compliance risk

Liquidation obligatoire
)(judiciaire

Compulsory
liquidation

Concession

Concession

نظخخخخرا ب ان حركخخخخة األسخخخخعار هخخخخ اسخخخخاس
التحليل الفنخ  ،ففخ حالخة اختخراق مسختوى
دعم/ملاومة مهم وبنا بء علم هذا االختخراق
سخخيتم اخخخذ قخخرار اسخختثمارد ،فيفضخخل تأكيخخد
حركخخة السخخخعر إمخخخا بوجخخود احجخخخام تخخخداول
كبيرة او االبتعاد عن هخذا المسختوى مخن 3
إلم  %1او اإلغالق اسفل من/،فوقخ ،لمخدة
إغالقين متتاليين.

التأكيد

Confirmation

Confirmation

مبخخدا الخختحفظ ف خ المحاسخخبة يلخخوم علخخم ان
التلخديرات المحاسخخبية يجخا ان تكخخون غيخخر
مبال فيها او ان ال تكون اقل مما يجا

التحفظ

Prudence

Conservatism
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شرح المصطلح باللغة العربية

المصطلح باللغة العربية

ملابل الشراء ف العرض

مقابل الشراء في العرض

المصطلح باللغة الفرنسية
Consideration

المصطلح باللغة اإلنجليزية
Consideration

بيخخخان مخخخال يجمخخخع األصخخخول وااللتزامخخخات
والحسخخخخخخخخابات التشخخخخخخخخغيلية للشخخخخخخخخركة األم
والشخخخخخركات التابعخخخخخة لهخخخخخا بحيخخخخخث يمثخخخخخل
اوضاعها المالية كما لو انها منشأة واحدة.
ويتم عن طريق تجميع الحسابات المتماثلخة
مخخع بعضخخها الخخبعض بعخخد إلغخخاء المعخخامالت
واألرصدة المتبادلة

بيان مالي موحد

États financiers consolidés

Consolidated financial
statement

اللوائم المالية المجمعة

القوائم المالية المجمعة

États financiers consolidés

Consolidated financial
statements

بيخخان دخخخل يظهخخر نتخخائج األعمخخال للشخخركة
األم وشخخركاتها التابعخخة كمخخا لخخو انهخخا منشخخأة
واحدة بعد إلغاء تأثير المعامالت المتبادلة

بيان الدخل الموحد

Compte de résultat
consolidé

Consolidated income
statement

( )0توحيد او دمج شركتين او اكثر
( )8إعداد بيانات مالية موحدة

( )0توحيد أو دمج شركتين أو
أكثر
( )9إعداد بيانات مالية موحدة

Consolidation

Consolidation

اتحخخخاد بخخخين شخخخركات كبخخخرى للتعامخخخل مخخخع
مشروعات تحتا إلم رساميل ضخمة

مجموعة

Groupement

Consortium

هخخخ فجخخخوة سخخخعرية تظهخخخر فخخخ منتصخخخف
االتجا مع ارتفاا/انخفخاض السخوق الحخاد،
و ال تظهخخر داخخخل شخخكل سخخعرد او حرك خة
عرضية .و قد تظهر اكثر مخن مخرة ( 8او
 3فجوات متتالية) .يصاحبها احجام تداول
كبيرة إلم متوسطة .ال تُغطم لمدة طويلة.
كلما زادت احجام التداول بعخد هخذ الفجخوة
كلمخخا قلخخة احتماليخخة تغطيتهخخا .يطلخخق عليهخخا
ايضخخخخخخا ب فجخخخخخخوة الليخخخخخخاس (Measuring
 ) gapحيخخخخث انخخخخ ،بعخخخخد اكتمخخخخال الفجخخخخوة
نسخختطيع ان نحسخخا هخخدف للفجخخوة وهخخو ان
االتجا سيستمر بملدار نفخس المسخافة التخ
كانت قبل تكوين الفجوة.

الفجوة المكملة

هخخخ اشخخخكال تظهخخخر علخخخم الرسخخخم البيخخخان
وتعتبخخر فتخخرة حركخخة عرضخخية عخخادة تظهخخر
علخخم المخخدى المتوسخخط ،تخخدل علخخم مرحلخخة
تجميع/تصخخريف يعلبهخخا اسخختمرار لالتجخخا
الخخذد قبلهخخا .يكخخون بهخخا تخخوازن موقخخت بخخين
المشترين و البائعين وتنخفض فيهخا احجخام
التداول .نتوقع بعدها اسختمرار االتجخا فخ
نفس اتجاه .،من الممكن ان تكون النمخاذ
االسخخخختمرارية نمخخخخاذ مغيخخخخر او عاكسخخخخة
لالتجا ف بعض األحيان.

أشكال سعرية مكملة لالتجاه
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Gap de continuation

Modèles de continuation

Continuation Gap

Continuation Patterns

شرح المصطلح باللغة العربية

المصطلح باللغة العربية

مصخخخخخطلس يعبخخخخخر عخخخخخن مجمخخخخخوا المبخخخخخال
المدفوعخخخة ملابخخخل راس المخخخال ،او بعبخخخارة
اخخخخخخرى مجمخخخخخوا المبخخخخخال الملدمخخخخخة مخخخخخن
السخاهمين السختخدامها فخ المنشخأة .يتكخون
راس المال المساهم ب ،من الليمخة االسخمية
لعسخخخخخهم المطروحخخخخخة للتخخخخخداول وعخخخخخالوة
اإلصدار مطروحا ب منها خصم اإلصدار

رأس المال المساهم به ،رأس
المال المدفوع

( )0مساهمة ،تبرا ،هبة
( )8مساهمة بنفلة او خسارة
( )3مبل الخسارة الذد يتحمل ،كل مومن
حسا نسبت ،ف تأمين الضرر

( )0مساهمة ،تبرع ،هبة
( )9مساهمة بنفقة أو خسارة
( )3مبلغ الخسارة الذي يتحمله
كل مؤمن حسب نسبته في تأمين
الضرر

( ) 0الخطخخخخخخخخخخخخخوات التخخخخخخخخخخخخخ تتخخخخخخخخخخخخخخذها
المنشخخخخخخأة للتأكخخخخخخد مخخخخخخن تحليخخخخخخق اهخخخخخخدافها
وان مواردهخخخخخخخخخخا مسخخخخخخخخخختخدمة بفاعليخخخخخخخخخخة
وكفخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخاءة
( )8اللخخخخخخخدرة علخخخخخخخم الخخخخخخختحكم بأنشخخخخخخخطة
وخطخخخخخخخط الشخخخخخخخركة ،ويفتخخخخخخخرض تخخخخخخخوفر
السخخخخخخيطرة للمسخخخخخخاهمين الخخخخخخذين يملكخخخخخخون
اكثر من  %11من اسهم الشركة

( )0رقابة ،ضبط
( )9سيطرة ،نفوذ

كافخخة السياسخخات واإلجخخراءات الت خ تتبعهخخا
إدارة المنشأة للمسخاعدة فخ تحليخق اهخداف
اإلدارة للتأكد بلدر اإلمكان من سير العمخل
بكفخخخخخاءة وااللتخخخخخزام بالسياسخخخخخات اإلداريخخخخخة
والمحافظة علم األصخول ومنخع واكتشخاف
الغخخر والخطخخأ وصخخحة وسخخالمة السخخجالت
المحاسخخخبية واعخخخداد البيانخخخات الماليخخخة فخخخ
الوقت المناسا.

الرقابة الداخلية ،الضبط الداخلي

السيطرة الفعلية  ،حصة سيطرة

السيطرة الفعلية  ،حصة سيطرة

المصطلح باللغة الفرنسية

Apport en capital

Contribution

Contrôle

المصطلح باللغة اإلنجليزية

Contributed capital

Contribution

Control

Contrôle interne

Control, internal

Participation majoritaire

Controlling interest

عالوة سيطرة

عالوة سيطرة

Prime de contrôle

controlling premium

اسخخهم ممتخخخازة قابلخخخة للتحويخخل (إلخخخم اسخخخهم
عادية)

أسهم ممتازة قابلة للتحويل (إلى
أسهم عادية)

Action privilégiée
convertible

Convertible preferred
stock

سندات او اسهم ممتازة قابلخة للتحويخل إلخم
اسهم عادية او اوراق مالية اخرى

أوراق مالية قابلة للتحويل

Valeurs mobilières
convertibles

Convertible security

اوراق ماليخخخة تحمخخخل حلخخخوق التحويخخخل الخخخم
اسهم

أوراق مالية تحمل حقوق التحويل
الى أسهم

Convertibles

Convertibles

مجموعخخة محخخددة مخخن العالقخخات بخخين إدارة
الموسسخخة ،ومجلخخس إدارتهخخا ،ومسخخاهميها،
واصخخحاا المصخخالس اآلخخخرين فيهخخا تخخوفر
الهيكليخخخخة التخخخخ يخخخختم مخخخخن خاللهخخخخا تنظخخخخيم
العالقخخات وفلخخا ب لللخخوانين والخخنظم واللخخوائس
السخخارية فخ الموسسخخة ومتطلبخخات الجهخخات
الرقابية واإلشرافية.

الضبط المؤسسي
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Gouvernance d'entreprise

Corporate governance

شرح المصطلح باللغة العربية

المصطلح باللغة العربية

شركات المجموعة

شركات المجموعة

ه الحركة الت تكون عكس اتجا السهم.
فاذا كان االتجا صاعد تكون هخذ الحركخة
ألسخخفل وإذا كخخان االتجخخا هخخابط تكخخون هخخذ
الحركة ألعلم.

حركة تصحيحية

هخخخ التكخخخاليف المباشخخخرة المتعللخخخة بانتخخخا
السخخلع المباعخخة ف خ الشخخركة ،ويشخخمل هخخذا
المبل تكلفة المخواد المسختخدمة فخ اإلنتخا
جنبخخخخا ب إلخخخخم جنخخخخا مخخخخع تكخخخخاليف العمالخخخخة
المباشرة.

تكلفة المبيعات

المخاطر المحتملخة التخ قخد تنشخأ عخن عخدم
وفاء الطرف اآلخر بالتزام،

مخاطر الطرف اآلخر

سخخخند لحاملخخخ ،مرفخخخق بخخخ ،قسخخخائم تسخخخختخدم
للمطالبة بالفائدة الملررة

سند ذو قسائم

تمكخخن حاملهخخا مخخن البيخخع او الشخخراء لكميخخة
معينخخة مخخن األوراق الماليخخة او العمخخالت او
اد ادوات مالية من المصدر مباشرة سواء
كان بنكا ب او اد موسسة مالية مماثلة بسعر
ووقت معين

نوع من عقود الضمان

إنشاء او إصدار اوراق مالية

إنشاء او إصدار اوراق مالية

هخخو التليخخيم الخخذد تمنحخخ ،وتلخخرر موسسخخة
متخصصخخة فخخ المخخالءة االئتمانيخخة العامخخة
لموسسة ما

التصنيف االئتماني

احتمخخخال التعخخخرض لخسخخخارة نتيجخخخة إخفخخخاق
طرف آخر ف الوفاء بالتزامات،

مخاطرة االئتمان

المخخخاطر الناشخخئة عخخن احتمخخال عخخدم وفخخاء
احخخخد األطخخخراف بالتزاماتخخخ ،وفلخخخا ب للشخخخروط
المتفخخق عليهخخا .وقخخد تنشخخأ مخخخاطر االئتمخخان
فخ شخخركة التكافخخل مخخن األنشخخطة التشخخغيلية
والماليخخة واالسخختثمارية للصخخناديق .كمخخا قخخد
تنشأ مخاطر مشابهة من انشطة الصخناديق
المتعللخخخة باعخخخادة التكافخخخل او إسخخخناد إعخخخادة
التكافل.
سخخيكولوجية الجمهخخور تخخدور حخخول هخخدف
واحخخد وهخخو تحليخخق األربخخاح ،فهخخم يفكخخرون
فلط ف األرباح وبالتال تكون سيكولوجية
الجمهور ف غايخة الطمخع فخ قمخة السخوق
بسبا األرباح المحللة واألخبخار اإليجابيخة
وتكخخون فخ غايخخة التشخخاوم فخ قخخاا السخخوق
بسبا الخسائر المحللة واألخبار السلبية.
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مخاطر االئتمان (التكافل)

سايكولوجية الجمهور

المصطلح باللغة الفرنسية
Groupe de sociétés

Correction

المصطلح باللغة اإلنجليزية
corporate group

Correction

Coûts des produits vendus

Cost of Goods Sold
)(COGS

Risque de contrepartie

Counterparty risk

Coupon obligataire

Coupon bond

Warrants couverts

Covered warrant

Création ou émission de
titres

creation or issuance
of securities

Notation financière

Credit Rating

Risque de crédit

Credit risk

)Risque de crédit (Takāful

)Credit Risk (Takāful

Psychologie des
investisseurs

Crowd Psychology

شرح المصطلح باللغة العربية

المصطلح باللغة العربية

فئة مخن األسخهم الممتخازة تتميخز بأنخ ،إذا لخم
توزا لها ارباح ف فترة من الفتخرات فانخ،
يخخخختم تجميخخخخع هخخخخذ األربخخخخاح ودفعهخخخخا فخخخخ
المسخخخختلبل عنخخخخخد إمكانيخخخخة ذلخخخخخ  ،ويكخخخخخون
لتوزيعات األرباح علم هذ األسهم اولوية
قبل التوزيع علم األسهم العادية

أسهم ممتازة ذات أرباح تراكمية

نخخوا مخخن التصخخويت يخخخول حامخخل السخخهم
عخخخددا ب مخخخن األصخخخوات للمرشخخخحين يسخخخاود
عخخخدد المرشخخخحين مضخخخروبا بعخخخدد األسخخخهم
المملوكخخخخخخة ،ويمكخخخخخخن إعطخخخخخخاء مجمخخخخخخوا
األصوات لمرشس واحد

تصويت تراكمي

اصخخخل يخخختم اسخخختخدام ،او التصخخخرف بخخخ ،او
تحويل ،إلم نلد خالل سنة او اقل او خخالل
الخدورة التشخخغيلية للمنشخخأة ،مثخخال ذلخ النلخخد
والبضخخاعة والخخذمم المدينخخة واالسخختثمارات
قصيرة األجل

أصل متداول

الليمخخة الحاليخخة للتخخدفلات النلديخخة المرج ةحخخة
وفخخق االحتمخخاالت والمتوقعخخة مخخن محفظخخة
صخخخناديق مخخخخاطر المشخخخاركين فخخخ علخخخود
التكافخخخخل مخخخخع مراعخخخخاة جميخخخخع المعلومخخخخات
الحالية المتوفرة.

التقدير المركزي الحالي األمثل
(التكافل)

الليمة الجارية ألصل حسا سعر السوق

القيمة السوقية الجارية

المصطلح باللغة الفرنسية

Actions privilègiées
cumulatives

Vote cumulatif

Actif circulant

المصطلح باللغة اإلنجليزية

Cumulative preferred
stock

Cumulative voting

Current asset

Meilleure estimation
)centrale actuelle (Takāful

Current Central Best
)Estimate (Takāful

Prix de marché actuel

Current market value

شخخخص اعتبخخارد مخخرخص لخخ ،مخخن الهيئخخة
لمزاولة حفظ اموال العمالء واصولهم بمخا
ف خ ذل خ تل خ المكونخخة ألنظمخخة االسخختثمار
الجماع

أمين الحفظ

Teneur de compte
conservateur

Custodian

التاريخ الخذد يفصخل المعخامالت الخاضخعة
للتخخدقيق للفتخخرة عخخن المعخخامالت ف خ الفتخخرة
الت تليها

تاريخ القطع

Date butoir

Cut-off date

الخخخدورات الزمنيخخخة هخخخ نظريخخخة تلخخخول ان
هنخا موجخات زمنيخخة مختلفخة تتحخر فيهخخا
األسخخخواق ،وان االتجخخخا هخخخو عبخخخارة عخخخن
مجمخخخوا موجخخخات زمنيخخخة مختلفخخخة .فهخخخخذ
النظرية تهتم بتوقخع التوقيخت ولخيس السخعر
الذد سيلوم السوق بعمل قاا ()Trough
او قمخخة ( )Crestفيخخ .،ويخختم حسخخابها مخخن
الليعان.

الدورات الزمنية
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Cycles

Cycles

شرح المصطلح باللغة العربية

المصطلح باللغة الفرنسية

المصطلح باللغة العربية

المصطلح باللغة اإلنجليزية

D
( )0شخص يشترد ويبيع األوراق الماليخة
لحساب ،الخاص خالفا للسمسار الذد يعمل
كوكيل لآلخرين
( )8شخص يشترد ويبيع البضائع لتحليق
ربس

( )0متعامل في سوق األوراق
المالية
( )9موزع ،تاجر

معامالت او تعامالت او تداوالت

معامالت أو تعامالت او تداوالت

هخخو تعامخخل الشخخخص علخخم الورقخخة الماليخخة
لحساب ،الخخاص او بالنيابخة عخن غيخر عخن
طريق بيعها ،او شخرائها ،او تلخديم عخرض
بيخخخخخع او شخخخخخراء او اسخخخخختحواذ بشخخخخخأنها ،او
إصخخخخخخدارها ،او طرحهخخخخخخا لالكتتخخخخخخخاا ،او
االكتتخخخخخاا فيهخخخخخا ،او التنخخخخخازل عخخخخخن حخخخخخق
االكتتخخخخخخاا فيهخخخخخخا ،او التخخخخخخرويج لهخخخخخخا ،او
تسويلها ،او التعهد بتغطيخة االكتتخاا فيهخا،
او حفظهخخخخا ،او إدراجهخخخخا ،او إيخخخخداعها ،او
تسخخخخخويتها ،او تمويخخخخخل التعامخخخخخل بهخخخخخا ،او
إقراضها ،او البيع علم المكشخوف لهخا ،او
رهنهخخخا ،او التنخخخازل عنهخخخا ،او اد عمليخخخة
اخخخرى تعتبرهخخا الهيئخخة تعامخ بل فخ األوراق
المالية.
اوراق ماليخخخة متداولخخخة فخخخ سخخخوق األوراق
المالية تشخترى ويحختفظ بهخا لغخرض إعخادة
بيعها علم المدى اللصير
الديون قصيرة األجل هو حساا يظهر ف
الجخخخزء المتعلخخخق بالخصخخخوم المتداولخخخة مخخخن
الميزانيخخة العموميخخة للشخخركة ويتكخخون هخخذا
الحساا من اد دين تتكبخد الشخركة يكخون
مستحق خالل سنة واحدة .وتتكون الخديون
فخخ حسخخاا الخصخخخوم عخخادة ب مخخن قخخخروض
مصخخخخخخخخخخخخخخخرفية قصخخخخخخخخخخخخخخخيرة األجخخخخخخخخخخخخخخخل.
تتكون الديون طويلخة األجخل مخن اللخروض
وااللتزامات المالية الت تستمر ألكثخر مخن
سنة واحخدة وتتضخمن اد التزامخات تمويخل
او تأجير مستحلة بعد فترة  08شهراب.
ادوات اسخختثمار متوسخخطة وطويلخخة األجخخل
كالسخخندات والصخخكو اللابلخخة وغيخخر اللابلخخة
للتحويل ذات عائد ثابت او متغير وسندات
الخزانخخخة واذونخخخات الخزينخخخة او اد ادوات
دين اخرى توافق عليها الهيئة
تشخخخخخمل السخخخخخندات  /شخخخخخهادات اإليخخخخخداا /
األوراق المالية
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التعامل في األوراق المالية

أوراق مالية للتداول

الديون (قصيرة األجل وطويلة
األجل)

أدوات الدين

هي المعنى الشائع ألوراق الدين
المالية التي عادة ما تصدر بغرض
توفير سيولة (قرض)

Courtier

Dealer

Transaction

Dealing

Négociation des titres

Dealing in Securities

valeurs mobilières

Dealing securities

Dette (à court terme et à
)long terme

Debt (Short term and
)Long term

Instruments de la dette

Debt Instruments

Titres de dette

Debt securities

شرح المصطلح باللغة العربية
ملياس يسختخدم فخ التحليخل المخال للداللخة
علخخخم الحمايخخخة المتخخخوفرة للخخخدائنين ،فكلمخخخا
ارتفعخخخخت النسخخخخبة د ةل ذلخخخخ علخخخخم ارتفخخخخاا
المخخخخاطرة نتيجخخخة ارتفخخخاا حجخخخم األقسخخخاط
والفوائد الواجبة السداد
الشخخخخص او المنشخخخأة التخخخ عليهخخخا التخخخزام
قانون بدفع مبل لجهة اخرى ه الدائن
سخخخند مكتخخخوا وموقخخخخع حسخخخا األصخخخخول،
مختخخوم ومسخخلم إلخخم الطخخرف اآلخخخر الخخذد
انشئ لمصلحت ،،يتم بموجبخ ،غالبخا ب تحويخل
ملكية علار من شخص إلم آخر
اداة تسخخختخدم فخخخ بعخخخض الخخخدول بخخخدالب مخخخن
الخخرهن حيخخث يخختم إيخخداا سخخند ملكيخخة علخخار
لخخدى امخخين او اكثخخر لضخخمان سخخداد المبلخخ
المستحق او تنفيذ شروط اخرى
عخخخخخدم الوفخخخخخاء بتنفيخخخخخذ علخخخخخود المشخخخخختلات
والتسويات النلدية او التسويات المادية ،او
عدم الوفخاء بخااللتزام امخام بورصخة اخخرى
او بلواعد دور الملاصة (حالة اإلعسار)
نفلات تم تكبدها ولها منفعة مستلبلية لفتخرة
تزيخخخد عخخخن سخخخنة ،وبالتخخخال يخخختم رسخخخملتها
وقيدها ف حساا اصل
نوا من األسخهم يوجخل دفخع األربخاح عليخ،
إلم حين دفع األرباح الخاصة لفئخة اخخرى
مخخن األسخخهم او الوفخخاء بخخالتزام معخخين علخخم
الشركة
الحالة الت تكون فيها مطلوبات الصخندوق
تفخخوق موجوداتخخ ،،وبالتخخال يعخخد الصخخندوق
ف وضع مدين.
( )0بشكل عام تعن النلصان عن الحد
المطلوا
( )8زيادة المصاريف عن اإليرادات
( )3زيادة الخصوم عن األصول
( )4ف المحاسبة تعن خسائر مدورة
( )1نلص ف األموال الموتمن عليها
الحالة الت تكون فيها المطالبخات والنفلخات
تفخخوق االشخختراكات المحصخخلة لخخنفس الفتخخرة
المالية.
( )0بشكل عام تعن وضع ش ء ف
حيازة شخص معين او نطاق سيطرت ،،اد
تسليم فعل او ضمن Constructive
delivery
( )8ف اللانون التجارد تعن نلل حيازة
األوراق المالية او ادوات ومستندات
الملكية طوعا
( )3تسليم البضاعة ،ويحدث ذل عندما
يلوم البائع بكل ما ف وسع ،لوضع
البضاعة تحت تصرف المشترد
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نسبة الدين إلى الحقوق الملكية
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Ratio d’endettement

Debt to equity ratio

Débiteur

Debtor

)Acte (droit

Deed

سند ضمان

Titre de fiducie

Deed of trust

عدم الوفاء

Défaut

Default

Coût différé

Deferred cost

Action différée / Capital en
actions différées

Deferred stock

)Déficit (takaful

)Deficiency (Takāful

عجز ،نقص

Déficit

Deficit

العجز (التكافل)

Déficit

)Deficit (Takāful

Livraison

Delivery

مدين

صك ،وثيقة ،حجة ،سند

تكلفة مؤجلة

سهم مؤجل األرباح

النقص (التكافل)

تسليم ،نقل
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تحويخخل اد كيخخان او موسسخخة مشخختركة إلخخم
شركة ذات مسوولية محدودة

تحويل أي كيان أو مؤسسة
مشتركة إلى شركة ذات مسؤولية
محدودة

( )0توزيع التكلفة الخاضعة لالستهال
ألصل علم مدى حيات ،االنتاجية بطريلة
منتظمة
( )8هبوط قيمة العملة
( )3انخفاض المنفعة االقتصادية لعصول
نتيجة االستخدام ومرور الزمن والتلادم
التكنولوج

( )0استهالك
( )9هبوط قيمة العملة
( )3انخفاض المنفعة االقتصادية

يمكخخخن اتبخخخاا عخخخخدة طخخخرق فخخخ اسخخخختهال
األصول الثابتة مثخل طريلخة اللسخط الثابخت
وطريلخخة اللسخخط المتنخخاقص وطخخرق اخخخرى
عديدة

طريقة االستهالك

المصطلح باللغة الفرنسية

Démutualisation

Depréciation /
Amortissement

Méthode d'amortissement

المصطلح باللغة اإلنجليزية

Demutualization

Depreciation

Depreciation method

ادوات ماليخخخخخخة مثخخخخخخل الخيخخخخخخارات الماليخخخخخخة
" "Financial Optionsالعمليخخخخخات
اآلجلخخة والمسخختلبلية " Futures and
 "forwardsومبخخخخخادالت سخخخخخعر الفائخخخخخدة
" "swaps Interest rateومبخخادالت
العملخخخة " "Currency swapsالتخخخ
تخلخخق حلوقخخا ب وإلتزامخخات لهخخا اثخخر تحويخخل
واحخخخخخد او اكثخخخخخر مخخخخخن المخخخخخخاطر الماليخخخخخة
المالزمخخخة لخخخعداة الرئيسخخخية بخخخين اطخخخراف
األداة ،وال ينجم عن األداة المشختلة تحويخل
األداة الرئيسية عند بدا العلد كما ال يحخدث
هخخخذا التحويخخخل بالضخخخرورة عنخخخد اسخخختحلاق
العلد

مشتقات مالية

Instruments financiers
dérivés

Derivative financial
instruments

اوراق ماليخخخخة مبنيخخخخة علخخخخم اوراق الماليخخخخة
اخرى مثل خيارات يتعامخل بهخا بنخاء علخم
اسهم او علود آجلة علم سندات وهكذا

مشتقات مالية

Instruments dérivés / Titres
dérivés

Derivative
instruments /
derivative securities

ادوات مالية مشتلة

المشتقات

Produits dirivés

Derivatives

وهم تل األسواق التخ تعمخل علخم تخوفير
ادوات اسخخختثمارية مشخخختلة مخخخن اصخخخول او
اوراق ماليخخخة ذات قخخخيم سخخخعرية .وتسخخختخدم
المشخخخختلات الماليخخخخة عمومخخخخا فخخخخ عمليخخخخات
التحوط محن مخخاطر االسختثمار ومخخاطر
تللخخخخا اسخخخخعار الفائخخخخدة واسخخخخعار صخخخخرف
العمخخخالت ،وايضخخخا فخخخ عمليخخخات التخخخورق
(دمج مجموعة من الديون التعاقدية وبيعها
كأصخخخل واحخخخد) .وعخخخادة ب مخخخا تخضخخخع هخخخذ
األسخخخخواق إلخخخخم تنظخخخخيم ورقابخخخخة وإشخخخخراف
مشتر بين هيئخات اسخواق المخال والبنخو
المركزية

أسواق المشتقات المالية
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Marchés dérivés

Derivatives Markets
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مخخخن األشخخخكال السخخخعرية الكالسخخخيكية وهخخخو
شخخخكل سخخخلب بصخخخفة عامخخخة ويعتبخخخر شخخخكل
مكمخخخل لالتجخخخا إذا جخخخاء بعخخخد إتجخخخا هخخخابط
ولكنخخخ ،يلخخخوم بتغييخخخر اإلتجخخخا إذا جخخخاء بعخخخد
إتجا صاعد .وما يحدث فخ هخذا النمخوذ
ان المشترد يكون ثابت عند مستوى معين
(مستوى دعم ثابت افل ) امخا البخائع يلخوى
تدريجيا ب بتكوين قمة اقل مخن قمخة .ويكتمخل
الشخخكل بخخاختراق الحخخد السخخفل (او مسخختوى
الدعم األفل ) ألسفل.

شكل المثلث الهابط

بما يعنم تلليخل عائخد السخهم وبالتخال نسخبة
استفادة المستثمرين الحاليين

الزيادة في عدد األسهم المصدرة
من الشركة

شخخكل مخخن اشخخكال الشخخراكة يلخخدم فيخخ ،احخخد
الشخخخريكين وعخخخدا ب بشخخخراء نصخخخيا الشخخخري
اآلخر لمدة من الزمن إلم ان تنتلل الملكية
بالكامل للطخرف المشخترد .وتبخدا المعاملخة
بتكوين شراكة ،وبعدها يحدث بيخع وشخراء
األسخخهم بالليمخخة السخخوقية او بالسخخعر المتفخخق
عليخخ ،ف خ وقخخت الخخدخول ف خ علخخد الشخخراء.
ويكخخون "البيخخع والشخخراء" مسخختلالب عخخن علخخد
الشراكة وال ينبغ ان يُنص علي ،فخ علخد
الشخخراكة ،ألن الشخخري المشخخترد مسخخموح
لخخخخ ،فلخخخخط بالوعخخخخد بالشخخخخراء .ومخخخخن غيخخخخر
المسموح ب ،ايضا ب الدخول ف علد كشخرط
إلتمام علد آخر.

المشاركة المتناقصة

اجراءات تأديبية تتخخذ ضخد موظخف نتيجخة
انحراف ،عن السخلو الملخرر او تتخخذ ضخد
شخخخخخص مهنخخخخ نتيجخخخخة مخالفتخخخخ ،للواعخخخخد
السلو المهن

اجراء تأديبي

ه ضمن منظومخة اللخرارات والجخزاءات
الت عادة ما تصخدرها هيئخة الرقابيخة علخم
اسخخخخواق المخخخخال للمخخخخخالفين للواعخخخخد ونظخخخخم
التخخخداول واالسخخختثمار فخخخ األوراق الماليخخخة
سخخخخخخخواء كانخخخخخخخت شخخخخخخخركات وسخخخخخخخاطة ،او
مسخخختثمرين او افخخخراد مخخخن المخخخرخص لهخخخم
بالعمخخخخخل مثخخخخخل المحللخخخخخين والمستشخخخخخارين
الماليين.

إجراءات تأديبية  /جزائية،

هخخخو تخخخوفير وإتاحخخخة الوصخخخول إلخخخم كافخخخة
المعلومخخخات التخخخ تهخخخم مسخخختثمرد اسخخخواق
المال ف التوقيت والدقخة المطلخوبين سخواء
كانت تل المعلومات تتعلق باإلفصاح عخن
المصخخخخخالس آو بيانخخخخخات ماليخخخخخة او بيانخخخخخات
ومعلومات جوهرية او قرارات ذات تخأثير
علخخخخخم حركخخخخخة وسخخخخخعر األوراق الماليخخخخخة
المتداولة

اإلفصاح
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Triangle décroissant

Descending Triangle

Dilution

Dilution

Mushârakah décroissante

Mesure disciplinaire

Mesures disciplinaires

Divulgation /
Communication financière

Diminishing
Mushārakah
(Mushārakah
)Mutanāqiṣah

Disciplinary action

Disciplinary actions

Disclosure
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مبخخخدا فخخخ المحاسخخخبة يوكخخخد اإلفصخخخاح عخخخن
الحلخخائق الهامخخة الخاصخخة بالبيانخخات الماليخخة
إلم مستخدم هذ البيانات

مبدأ اإلفصاح

المعلومات اإليضاحية الملدمة مع البيانخات
المالية سواء ف شكل إيضاحات او جداول
مرفلة او ف صلا البيانات المالية نفسها،
وتعد جزءا ب ال يتجزا من تل البيانات

إفصاحات البيانات المالية

( )0سخخخعر الفائخخخدة علخخخم اللخخخروض الخخخذد
يفرضخخخخ ،البنخخخخ المركخخخخزد علخخخخم البنخخخخو
األخخخرى ( )8سخخعر الفائخخدة المسخختخدم ف خ
خصم التدفلات النلدية المستلبلية إلم الليمة
الحالية( )3سعر الفائدة الذد يفرض ،البن
عند خصم األوراق التجارية

معدل الخصم

قيمة التدفلات النلدية المسختلبلية فخ تخاريخ
محخخخدد وتحتسخخخا الليمخخخة بطريلخخخة صخخخافم
الليمة الحالية  present value Netاو
معخخدل العائخخد الخخداخل  ،وتسخختخدم فخ تليخخيم
البدائل االستثمارية

التدفق النقدي المخصوم

حساا مع سمسار يمنح ،الحرية ف البيخع
او الشخخخخخخراء دون الموافلخخخخخخة او المعرفخخخخخخة
المسخخبلة للعميخخل .بعخخض العمخخالء يضخخعون
حدودا معينة مثل االسختثمار فخ اسخهم مخن
الدرجة األولم فلط

حساب خياري

تبرا الموسسة الت تعمل بصفتها مضاربا ب
بجخخزء مخخن حصخختها مخخن األربخخاح لصخخخالس
المخاطر التجارية المنقولة
اصحاا حسابات االستثمار من اجخل دعخم
دفع األرباح المستحلة لهم.

هخخخ آخخخخر مرحلخخخة فخخخ مراحخخخل اإلتجخخخا
الصخخاعد الخخذد ذكرتهخخا نظريخخة داو .تتسخخم
هذ المرحلة ان األسعار بها تكون مرتفعة
و مبال فيها ،احجخام تخداول تكخون مرتفعخة
للغاية .سيكولوجية الجمهور تكون ف قمة
التفخخخخخخاول ،ترتفخخخخخخع األسخخخخخخهم الصخخخخخخغيرة و
المتوسطة دون األسهم اللائدة وتكون اللخوة
الشخخرائية ضخخعيفة وبالتخخال اإلقتخخراض مخخن
البنخخو وشخخركات الوسخخاطة يكخخون بنسخخا
مبال فيها.
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Principe de divulgation

Information financière

Taux d'escompte

Flux de trésorerie
)actualisés (DCF

Compte discrétionnaire

Risque commercial différé

Distribution des titres
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Disclosure principle

Disclosures, financial
statements

Discount rate

Discounted cash flow
)(DCF

Discretionary account

Displaced Commercial
Risk

Distribution

شرح المصطلح باللغة العربية

المصطلح باللغة العربية

هخخو عخخدم تأكيخخد اد مخخن موشخخرات التحليخخل
الفنخخخ او احجخخخام التخخخداول لحركخخخة السخخخعر
فتنحخخرف عخخن حركخخة السخخعر وال تأكخخدها،
بمعنخخم انخخ ،خخخالل اإلتجخخا الصخخاعد ترتفخخع
األسخخخخخعار وتحلخخخخخق قمخخخخخم اعلخخخخخم وتلخخخخخوم
الموشخخرات بتحليخخق قمخخم اقخخل ويسخخمم ذل خ
انحخخخراف سخخخلب  .وخخخخالل اإلتجخخخا الهخخخابط
تنخفض األسعار وتحلق قيعان اقل وتحلق
الموشخخخخرات قيعخخخخان اعلخخخخم ويسخخخخمم ذلخخخخ
انحراف إيجاب .

اإلنحراف

توزيع جزء مخن اربخاح الشخركة الحاليخة او
المتراكمة علم سخاهم الشخركة المسخاهمة
بنسبة األسهم المملوكة لهم .توزا األربخاح
عخخادة ف خ شخخكل نلخخد إال انهخخا قخخد تخخوزا ف خ
شكل اسهم او ممتلكات

ربح السهم

هو العالقخة مخا بخين التوزيخع عخن كخل سخهم
وسخخخخعر السخخخخخهم (وفخخخخق معادلخخخخخة حسخخخخخابية
معروفة)

عائد التوزيع

هخخخخ األربخخخخاح المتراكمخخخخة علخخخخم األسخخخخهم
الممتازة التراكمية والتخ يجخا دفعهخا إلخم
حملخخخة األسخخخهم عنخخخد اإلعخخخالن عخخخن توزيخخخع
األربخخاح .ال تمثخخل هخخذ األربخخاح المتخخأخرة
التزامخخخخا قانونيخخخخا علخخخخم الشخخخخركة إال بعخخخخد
اإلعالن عنها فلط

أرباح أسهم متأخرة السداد

يتم دفعها باستخدام اصول بدال من النلد

أرباح أسهم عينية

توزيعات ارباح تدفع علم شكل اسهم بخدال
مخخخن النلخخخد ،وتلخخخوم الشخخخركة بخخخذل بهخخخدف
الحافظخخة علخخم النلخخد ،وتعلخخن األربخخاح عخخادة
علم شكل نسبة من األسهم المملوكة حاليا ب

توزيعات أرباح على شكل أسهم

هو شكل من األشخكال الكالسخيكية العاكسخة
لالتجا  ،ويأت هذا الشكل بعد إتجا هابط،
ويتكخخون الشخخكل بخخأن تتحلخخق حركخخة هبخخوط
قويخخخخة مصخخخخحوبة بأحجخخخخام تخخخخداول كبيخخخخرة
(كاسخخختمرار لالتجخخخا الهخخخابط السخخخابق) ،ثخخخم
تتبعهخخخا حركخخخة إرتفخخخاا مصخخخحوبة بأحجخخخام
تداول اقل .ثم تخنخفض األسخعار مخن اللمخة
السخخخابلة وتصخخخل إلخخخم نفخخخس اللخخخاا السخخخابق
تلريبخخخا ب مصخخخحوبة بأحجخخخام تخخخداول ضخخخعيفة
لتدل علخم ضخعف اللخوة البيعيخة .ثخم تتبعهخا
حركخخخخة إرتفخخخخخاا بأحجخخخخخام تخخخخخداول كبيخخخخخرة
وملحوظة وتخترق اللمة السابلة ألعلم.

شكل القاعين
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المصطلح باللغة الفرنسية

Divergence

المصطلح باللغة اإلنجليزية

Divergence

Dividende

Dividend

Rendement des actions

Dividend yield

Dividendes arriérés

Dividends in arrears

Dividendes en nature

Dividends in kind

Dividendes en action

Double fond

Dividends, stock

Double Bottom

شرح المصطلح باللغة العربية

المصطلح باللغة العربية

هو شكل من األشخكال الكالسخيكية العاكسخة
لإلتجا  ،ويأت بعد إتجخا صخاعد ،ويتكخون
الشخخخكل بخخخأن تتحلخخخق حركخخخة صخخخعود قويخخخة
مصحوا بأحجام تداول كبيرة (كاسختمرار
لالتجا الصاعد السابق) ،ثخم تتبعهخا حركخة
إنخفاض مصحوبة بأحجخام تخداول اقخل .ثخم
ترتفخخع األسخخعار مخخن اللخخاا السخخابق وتصخخل
إلخخم نفخخس اللمخخة السخخابلة تلريب خا ب مصخخحوبة
بأحجخخخام تخخخخداول كبيخخخخرة و لكخخخن اقخخخخل مخخخخن
اإلرتفخخاا السخخابق لتخخدل علخخم ضخخعف اللخخوة
الشرائية .ثم تتبعها حركة إنخفاض بأحجام
تداول كبيرة وتخترق اللاا السابق ألسفل.

شكل القمتين

هخخخ اصخخخل كخخخل دراسخخخات التحليخخخل الفنخخخ .
حيخخث قخخام «تشخخارلز داو» بكتابخخة المبخخادئ
األساسخخية للنظريخخة ف خ صخخورة افكخخار ف خ
مجلخة الخخوول سخختريت « Wall street
 »Journalو لخخخم تكخخخن نظريخخخة فخخخ ذلخخخ
الوقخخخخت بعخخخخد .عخخخخام  0288قخخخخام «ويليخخخخام
هخخخخاميلتون» بتجميخخخخع وتنظخخخخيم وصخخخخياغة
مبادئ داو الت كتبهخا علخم مخدار  82عخام
و انشأ ما نطلق علي ،اليوم «نظرية داو».

نظرية داو

سلسخخلة مخخن قمخخم و قيعخخان اقخخل مخخن السخخابلة
لها .تدل علم ضخعف اللخوة الشخرائية بعخدم
الوصول لللمم السابلة وتدل علم قوة اللوة
البيعيخخة التخ تسخختطيع ان تحلخخق قيعخخان اقخخل
جديدة.

إتجاه هابط

خخخط اإلتجخخا هخخو اداة مخخن ادوات التحليخخل
الفن خ يُظهخخر لنخخا زاويخخة او معخخدل تسخخارا
اإلتجخخا  ،وخخخط اإلتجخخا الهخخابط يخختم رسخخم،
علم اللمم خالل اإلتجا الهابط فلط.

خط إتجاه هابط

قيام الشركة كطخرف رئيسخ حخال التخداول
او قيامهخخخخا بالتخخخخداول نيابخخخخة عخخخخن عمالئهخخخخا
(اهلية الشركة وصالحياتها)

األهلية المزدوجة

فحص نافم للجهالة

فحص نافى للجهالة

المصطلح باللغة الفرنسية

Double Top / Double
sommet

Théorie de Dow

Tendance à la baisse

المصطلح باللغة اإلنجليزية

Double Top

Dow Theory

Downtrend

Ligne tendance à la baisse

Downtrend line

Double capacité

Dual capacity

Diligence

Due diligence

بيع سلعة بأقل من سعرها ف سوق المنشأ
 تعارفخخخت األسخخخواق واالقتصخخخاديات علخخخمهخخذ الظخخاهرة ف خ اآلونخخة األخيخخرة وبصخخفة
خاصخخخة فخخخ مخخخواد البنخخخاء كمخخخا فخخخ حديخخخد
التسليس وغيرها

اإلغراق السلعي

Déverser

Dump

هو بيع السلعة ف األسواق الخارجية بأقخل
من سعرها ف بلد المصدر

اإلغراق السلعي

Déversement / Dumping

Dumping
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E
ه ارباح الشركة المتاحة لحخامل األسخهم
العاديخخة ،وهخخم بمثابخخة موشخخر علخخم ربحيخخة
الشخخركة وتحتسخخا بلسخخمة صخخاف األربخخاح
السنوية علم عدد األسهم اللائمة.

ربحية السهم

معدل ربحية السهم

عائد األرباح

مليخخخاس العالقخخخة بخخخين حصخخخة األسخخخهم مخخخن
األرباح إلم السعر السوق للسهم ،وتسمم
ايضخا عائخد األربخاح ،earnings yield
وتسخختخدم هخخذ النسخخبة عنخخد المفاضخخلة بخخين
فرص االستثمار المختلفة .هذا المعدل هخو
عكس المعدل المعروف بنسخبة السخعر إلخم
األرباح price-earnings ratio

معدل ربحية السهم

هو وحدة للياس ارباح المنشأة قبخل الفوائخد
والضخخرائا واإلهخخال واالسخختهال كنسخخبة
من إجمال اإليرادات .

هامش الربح قبل الفوائد
والضرائب واإلهالك واالستهالك

يعخخخخخرف االسخخخخختثمار مخخخخخن وجهخخخخخة النظخخخخخر
االقتصخخخخادية باالسخخخختثمار الحليلخخخخ والخخخخذد
يعنخخخ االنفخخخاق الراسخخخمال الخخخذد تلخخخوم بخخخ،
المنشأة اإلنتاجية  /االقتصادية علخم شخراء
األصول ،مثل اآلالت والمعدات والمبان ،
وذل الستخدامها ف إنتخا سخلع وخخدمات
جديخخدة او التوسخخع فخخ األنشخخطة اإلنتاجيخخة
يعخرف االسختثمار المخال
اللائمة .ف حخين ة
بأنخخ ،عمليخخة توظيخخف األصخخول النلديخخة ،بمخخا
ف خ ذل خ األصخخول العينيخخة ،لشخخراء اوراق
ماليخخة محثخخل األسخخهم والسخخندات او اإليخخداا
لدى الموسسات المصرفية بهدف الحصول
علخخم عائخخد مخخال يتمثخخل بالفائخخدة المدفوعخخة
علخخخخخخم الودائخخخخخخع والسخخخخخخندات او األربخخخخخخاح
الموزعخخخة لحخخخامل األسخخخهم بمخخخا فخخخ ذلخخخ
المكاسا الراسمالية.

االستثمار بمفهومه اإلقتصادي
والمالي

كخخخل وضخخخع او اتفخخخاق او ملكيخخخة ألسخخخهم او
حصص ايا ب كانت نسبتها تودد إلم الختحكم
ف تعيين اغلبية اعضاء مجلخس اإلدارة او
فخخخخخ اللخخخخخرارات الصخخخخخادرة منخخخخخ ،او مخخخخخن
الجمعيات العامة للشركة المعنية

السيطرة الفعلية

هو السوق الذد يتمتع بحساسية االسختجابة
لعحخخداث ،تصخخريس سياس خ  ،تغييخخر رئخخيس
شخخركة ،اتهخخام يوجخخ ،لمجلخخس إدارة شخخركة،
وغيخخر  ،طبعخخا مخخع تخخوفر عناصخخر الشخخفافية
واإلفصاح والنزاهة

سوق كفء

Bénéfice par action

Earnings per share

Rendement des dividendes
Earnings yield
Ratio: Bénéfice/cours
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Ratio bénéfice-prix

Earnings-price ratio

Marge de ratio EBITDA
(Equivalent de l'Exédent
)Brut d’Exploitation

Investissement économique
et financier

Contrôle effectif

Marché efficient

EBITDA margin

Economic and
Financial Investment

Effective Control

Efficient market
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ه نظرية بدات عام  ،0232عندما وجخد
رالف نيلسون إيليوت Ralph Nelson
 Elliottان هنخخخخخا عالقخخخخخة بخخخخخين انخخخخخواا
اإلتجاهخخخخات التخخخخ وصخخخخفتها نظريخخخخة داو.
ووصخخف ان السخخوق يتحخخر ف خ موجخخات،
هخخخذ الموجخخخات لهخخخا شخخخكلين (،)Modes
موجخخخات دافعيخخخة ( )Motiveتتكخخخون مخخخن
خمخخخخخس موجخخخخخات وموجخخخخخات تصخخخخخحيحية
( ) Correctiveتتكخخخخخخخون مخخخخخخخن ثخخخخخخخالث
موجخخخخات .وهدفخخخخ ،األصخخخخل هخخخخو تفسخخخخير
الحركة السابلة وليس توقع السوق.

موجات إليوت

برامج تمل العاملين لالسهم

برامج تملك العاملين لالسهم

إنفخخخاذ اللخخخوانين والخخخنظم المتعللخخخة بالتخخخداول
واإلصدار ومتابعة مطابلتها

التنفيذ

المصطلح باللغة الفرنسية

المصطلح باللغة اإلنجليزية

Vagues d'Elliott

Elliott Wave

Programmes d'actionnariat
salarié

Employee stock
ownership programs

Mise en vigueur /
Application / Exécution

Enforcement

وفل خا ب لسخخلطة الخخخدمات الماليخخة  -لنخخدن فخخان
مفتشخخخ التنفيخخخذ هخخخم مخخخن العخخخاملين بأقسخخخام
الرقابخخخخخة بالسخخخخخلطة ،يحخخخخخق لهخخخخخم دخخخخخخول
الموسسات والشركات الت تخضخع لرقابخة
السخخلطة دون إذن او إشخخعار مسخخبق ،ولهخخم
حخخق مسخخاءلة اد مخخن العخخاملين او تصخخوير
اد من المستندات

مفتشي التنفيذ

Inspecteurs de la mise en
application

Enforcement
Inspectors

إفصاح موسع

إفصاح موسع

Communication financière

Enhanced disclosure

هخخخخو مليخخخخاس للليمخخخخة اإلجماليخخخخة للشخخخخركة
(للمنشأة) ،وغالبا ب ما تُسختخدم كبخديل اشخمل
لتحديخخد الليمخخة السخخوقية لعسخخهم .وتحتسخخا
قيمخخخة المنشخخخأة علخخخم انهخخخا الليمخخخة السخخخوقية
لعسخخخهم باإلضخخخافة إلخخخم الخخخديون وحصخخخة
األقليخخة واألسخخهم الممتخخازة ،مطروح خا ب منهخخا
مجمخخخخخوا النلديخخخخخة واسخخخخختثمارات األوراق
المالية.

قيمة المنشأة

هخخخخو السخخخخعر الخخخخذد يتوافخخخخق عليخخخخ ،البخخخخائع
والشارد لتنفيذ الصفلة

سعر السهم التوازني (التوافقي)

سعر متكافئ

سعر متكافئ

( )0ويخخدعم كخخذل الليمخخة الصخخافية net
 .worthف المشروا الفردد يخدعم حخق
المال خ  ،امخخا ف خ الشخخركات المسخخاهمة فهخخو
حلخخوق المسخخاهمين ( )8وقخخد يكخخون حامخخل
الحخخخخخق دائنخخخخخا ب او مسخخخخخاهما ب او مالكخخخخخا ب ()3
إنصاف ،عدالة وإنصاف

( )0الفرق بين الموجودات
والمطلوبات ( )9أي حق في
موجودات أو حق ملكية أو مطلوب
( )3إنصاف ،عدالة وإنصاف
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Valeur d'entreprise

Enterprise Value

Prix d'équilibre

Equilibrium Price

Prix équitable

Equitable price

(i) Différence entre actifs et
passifs, (ii) Tout droit sur
un actif, un titre ou une
demande, et (iii) Actions de
l’entreprise, (iiii) Egaler

Equity

شرح المصطلح باللغة العربية
ه إجمال اصول الشركة مطروحخا منهخا
إجمخخخخخال الخصخخخخخوم ،وهخخخخخ واحخخخخخدة مخخخخخن
الملخخخخاييس الماليخخخخة األكثخخخخر شخخخخيوعا ب التخخخخ
يسخختخدمها المحللخخون لتحديخخد الحالخخة الماليخخة
للشخخخخركة .تمثخخخخل حلخخخخوق الملكيخخخخة الليمخخخخة
الصخخخافية للشخخخركة او المبلخخخ الخخخذد سخخخيتم
إعادتخخخ ،للمسخخخاهمين إذا تخخخم تصخخخفية جميخخخع
اصول الشركة وسداد جميع ديونها.
عمليخخة ملايضخخة بخخين طخخرفين فيمخخا يتعلخخق
بالتخخخدفق النلخخخدد لموشخخخرين مخخخن موشخخخرات
األسهم او اكثر وذل نظير نسبة مئوية يتم
االتفخخخاق عليهخخخا ،يخخختم التسخخخوية نلخخخدا ب (هخخخذ
العملية ضمن المعخامالت المتعخارف عليهخا
ف بورصة لندن)
ه اد علد يثبت الحق المتبل ف اصول
المنشأة بعد طرح كافة إلتزاماتها
وسخخيلة محاسخخبية سخختخدمها المسخختثمر الخخذد
يملخخخ بخخخين  %81إلخخخم  %11مخخخن اسخخخهم
الشركة العادية الت تملخ حخق التصخويت،
ويمكخخن ايضخخا ان تسخختخدم بخخدال مخخن طريلخخة
الكلفخخة عنخخدما تكخخون نسخخبة ملكيخخة المسخختثمر
اقل من  %81لكن ،يمل تأثيرا بالغا ب علخم
الشخخركة .إضخخافة إلخخم ذلخخ  ،تُسخختخدم هخخذ
الطريلخخة بخخدالب مخخن التوحيخخد حتخخم ولخخو تخخم
امخختال اكثخخر مخخن  %11عنخخد وجخخود احخخد
المعوقات لعملية الدمج
هو احد علود الخيارات المرتبطة باألسخهم
والن يتم تداولها بين البائع والمشترد مخن
خالل دار الملاصة
عملية يتم االتفخاق فيهخا بخين الطخرفين علخم
ان يلوم احخدهما ببيخع حصخت ،مخن األوراق
المالية لآلخر علم ان يتم تخصخيص جخزء
إلزامخخخ مخخخن هخخخذ العمليخخخة إلعخخخادة شخخخراء
اوراق ماليخخة مسخخاوية ف خ وقخخت الحخخق يخختم
تحديخخد سخخعر وتاريخخخ ،مسخخبلا ب (هخخذ احخخد
عمليات علود الخيارات اآلجلخة المتعخارف
عليها)

المصطلح باللغة العربية

حقوق الملكية (حقوق المساهمين)

عملية مقايضة بين طرفين

أداة حق الملكية

طريقة حقوق الملكية

عقود الخيارات المرتبطة باألسهم

مقايضة بين عقود الخيارات

نسخخخبة تشخخخير إلخخخم العالقخخخة بخخخين المبيعخخخات
وحلوق المالكين

دوران الملكية

علد او سند يخودا فخ حيخازة طخرف ثالخث
وال يسلم للمسختفيد إال عنخد اسختيفاء شخروط
معينة

سند معلق

سند دين مودا كأمانة

سند ضمانة
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(i) Différence entre actifs et
passifs, (ii) Tout droit sur
un actif, un titre ou une
demande, et (iii) Actions de
l’entreprise, (iiii) Egaler

Equity

Swap sur action

Equity index swap

Instrument de capitaux
propres

Equity instrument

Méthode de mise en
équivalence (pour les
)investissements

Equity method (for
)investments

Options sur les actions

Equity option

Pension de titres

Equity repo

Taux de rotation des fonds
propres

Equity turnover

Dépôt fiduciaire

Escrow

Obligation fiduciaire

Escrow Bond

شرح المصطلح باللغة العربية

المصطلح باللغة العربية

امخخخوال موضخخخوعة كوديعخخخة قانونيخخخة لحخخخين
حدوث امر معين

أموال موضوعة كوديعة قانونية

حتخخخم وقخخخت قريخخخا كخخخان السخخخوق يخخخختص
بعمليخخخخات الخخخخدين فلخخخخط اد بشخخخخراء وبيخخخخع
السندات المالية اكثر من األسهم .إن الكلمة
 Euroه خ مصخخطلس تخخاريخ يشخخير إلخخم
إصدار ورقة مالية بعملخة غيخر عملخة البلخد
الخخذد يلخخيم بخخ ،المصخخدر .واهخخم سخخمة مخخن
سمات هذ األوراق انها تبخاا عالميخا اكثخر
ممخخا تبخخاا داخخخل حخخدود بلخخد معخخين .كمخخا ان
هذ األوراق يمكن بيعهخا علخم نحخو واسخع
خخخخار بلخخخد إقامخخخة المسخخختثمر (المشخخخترد)،
وهخخخ تصخخخدر لحاملهخخخا اد بخخخدون الحاجخخخة
لتسخخجيل اسخخماء المسخختثمرين فيهخخا وملكيتهخخا
تثبخخت عنخخدما يبرزهخخا حاملهخخا ،كخخذل تخخدفع
الفائخخخدة لحامخخخل اللسخخخيمة بعخخخد نزعهخخخا عخخخن
السخخند ،وهخخذا النخخوا مخخن االسخختثمار يصخخلس
ألولئخ المسخختثمرين الخخذين ال يرغبخخون فخ
اإلعالن عن استثماراتهم

سوق رأسمالي عالمي لبيع وشراء
األوراق المالية

معامل المبادلة او تكافو الملايضة

معامل المبادلة أو تكافؤ المقايضة

المصطلح باللغة الفرنسية
Fonds fiduciaire / Fonds
mis en dépôt légal

المصطلح باللغة اإلنجليزية

Escrow funds

Euromarché

Euromarkets

Facteur d’échange

Exchange factor

وه خ عكخخس العلخخود غيخخر النظاميخخة او مخخا
يسمم خار الملصورة OTC

العقود المتداولة نظاميا ً لدى
بورصات السلع

Instruments financiers ou
contrats négociés en
bourse

Exchange traded

ه المشتلات او علود الخيخارات النظاميخة
الت يتم تداولها ف بورصات السلع

المشتقات أو عقود الخيارات
النظامية

Instruments dérivés
)négociés en bourse (ETD

Exchange traded
)derivatives (ETD

ه خ صخخناديق الموشخخرات المتداولخخة الت خ
يتم تداولها ف البورصات بموجخا اسخعار
محخخخددة هخخخ فخخخ الواقخخخع نخخخوا مخخخن انخخخواا
الصخخخناديق ذات الداللخخخة بموشخخخرات تخخخداول
مثلها مثل سائر األسهم

صناديق المؤشرات المتداولة

ه فجوة سعرية تظهر ف نهايخة اإلتجخا .
يصخخخخخاحبها احجخخخخخام تخخخخخداول كبيخخخخخرة إلخخخخخم
متوسطة .وتُغطم خالل يومين إلم اسبوا
حيث ان السوق ف هذ الحالة يكون اُنهخ
و ال يستطيع اإلستمرار ف الصخعود علخم
رغخخخم التفخخخاول الشخخخديد فخخخ حالخخخة الحركخخخة
الصخخخعودية او ال يسخخختطيع اإلسخخختمرار فخخخ
الهبوط علم الرغم من التشاوم الشديد.
هخخخ إحخخخدى طخخخرق االسخخختهال لعصخخخول
الثابتة المستخدمة ف المحاسبة علم اساس
مبخخدا االسخختحلاق ،وتسخختخدم فخخ اسخختهال
الحلول النفطية والغازية
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الفجوة المنهكة

طريقة االستنفاد أو النفاد

Parts de fonds indiciels
cotés en bourse

Exchange traded
)funds (ETF

GAP terminal

Exhaustion Gap

Méthode d'épuisement

Exhaustion method

شرح المصطلح باللغة العربية

المصطلح باللغة العربية

صخخاف الليمخخة المحللخخة مخخن موجخخود بعينخخ،،
اد سعر ف السوق بتاريخ المركز المال
ناقصخخخخخخا ب نفلخخخخخخات البيخخخخخخع ،او فخخخخخخ حالخخخخخخة
المطلوبخخات ،المبل خ الخخذد يمكخخن اسخختخدام،
لتسخويتها او تحويلهخا فخ ذلخ التخاريخ بعخخد
إضافة تكلفة الليام بذل .

قيمة الخروج

( )0نلص ف المنفعة االقتصادية خالل
الفترة المحاسبية علم شكل تدفلات صادرة
او نفاذ اصول او زيادة ف االلتزامات
الت ينتج عنها نلص ف حلوق الملكية
عدا تل المتعللة بالتوزيعات للمشاركين
ف الملكية
( )8كلفة تشغيل
( )3نفلة

( )0مصروف
( )9كلفة تشغيل
( )3نفقة

المصاريف الت تبلم ثابتة او تلريبخا ثابتخة
سنة بعد اخخرى مهمخا اختلخف حجخم الطاقخة
ف المنشأة اد مهما تغيخر مسختوى اإلنتخا
او المبيعات فيها

مصاريف ثابتة

كلفخخة إدارة المنشخخأة او جميخخع النفلخخات عخخدا
تلخخ المتعللخخة بكلفخخخة البضخخاعة المنتجخخخة او
المباعخخخخة والمبخخخخال المنفلخخخخة لزيخخخخادة قيمخخخخة
الموجخخودات .ومخخن التعخخابير المرادفخخة لهخخذا
overhead
التعبيخخخخخخخخخر هخخخخخخخخخ
expenses,
operating
expenses
overheads,
working expenses

مصاريف عامة

لغخخخة التلخخخارير الماليخخخة المرنخخخة التخخخ تلخخخدم
دالالت افصخخاح عخخن الشخخركات المسخخاهمة
العامة وبطريلة موحدة بحيث تلدم افصاحا
متكامال ومصخنفا حسخا متطلبخات الجهخات
الرقابيخخخخخة والمعخخخخخايير الدوليخخخخخة لالفصخخخخخاح
الكامل ،وف الوقت نفس ،،تساير متطلبخات
اعخخخداد التلخخخارير الماليخخخة الدوليخخخة IFRSK
،وقخخد علخخدت هيئخة األوراق الماليخخة والسخخلع
المخخخخخوتمر األول علخخخخخم مسخخخخختوى منطلخخخخخة
 MENAف خ طلخخع عخخام  8108بالتعخخاون
مخخخخخع منظمخخخخخة  ، XBRLوتخخخخخم االفصخخخخخاح
التجريبخخخخ مخخخخن خخخخخالل عخخخخدد مخخخخن اكبخخخخر
الشخخركاتالمدرجة ،والخخذد سيصخخبس إلزاميخخا
علم جميع الشركات مع طلع العام اللادم

لغة التقارير المالية المرنة
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المصطلح باللغة الفرنسية

Valeur de sortie / Valeur
réalisable

المصطلح باللغة اإلنجليزية

Exit Value

Dépense / Coût

Expense

Dépenses, frais, ou coûts
fixes

Expenses, fixed

Dépenses, frais, ou coûts
généraux

Langage de reporting
)métier extensible (XBRL

Expenses, general

Extensible business
reporting language
)(XBRL

شرح المصطلح باللغة العربية

المصطلح باللغة الفرنسية

المصطلح باللغة العربية

المصطلح باللغة اإلنجليزية

F
عمليخخة البيخخع اإلجمخخال دون حخخق الرجخخوا
لحسخخابات العمخخالء المدينخخة ف خ منشخخأة إلخخم
the
جهخخخخة اخخخخخرى (مشخخخخترد الخخخخدين
 ،)factorوهذا يعن ان المشترد يتحمخل
كافة مخاطر الديون عند تحصخيلها .بعخض
المصخخخخارف والبيوتخخخخات الماليخخخخة تشخخخخترد
الديون ويتم الشراء بخصم عخادة مخن نسخبة
الدين لكل حساا ،ويلوم العمخالء بالتسخديد
مباشرة إلم المشترد (بعخد إشخعارهم بخذل
من قبل المنشأة البائعة)
اتفاقية إعادة تكافخل خاصخة بعلخد واحخد (او
جخخزء مخخن العلخخد) الخخذد اكتتبخخت فيخخ ،شخخركة
التكافل.
( )0مخخخا هخخخو صخخخحيس او حخخخق او عخخخدل او
معلخخول كلولنخخا سخخعر عخخادل وقيمخخة عادلخخة
وقخخرار عخخادل ملنخخع ،ملبخخول ،جيخخد ،حسخخن،
خخخخخال مخخخخن األخطخخخخاء ( )8مشخخخخروا ()3
معخخخرض او سخخخوق عخخخام يلخخخام فخخخ اوقخخخات
محخخددة او ف خ ايخخام العطخخل العامخخة لغخخرض
المتاجرة او الملايضة او لعرض البضائع
السخخخعر العخخخادل يتحخخخدد فخخخ ضخخخوء اصخخخول
الشركة و األرباح الموزعة علم المسامين
باإلضافة الم معدالت النمخو المسختلبلية و
كفخخاءة إدارة الشخخركة (مخخا يجخخا ان تكخخون
علي ،قيمة السهم )

تخصيم

اتفاقية إعادة التكافل االختياري

( )0عادل ( )9مشروع ()3
معرض ،سوق

سعر عادل

يعنخ فخ (االسخختثمار) مسخختوى مخخن الخخربس
يسخمس منشخخأة ان تحصخل عليخخ ،بعخد تحديخخد
مخخن قبخخل الجهخخات الرسخخمية المسخخوولة عخخن
تنظيم العمل ف حلل النشاط العنخ  ،وهخذ
الجهخخخات الرسخخخمية تضخخخس معخخخدالت عادلخخخة
للعائد مبنية علخم رغبخة المنشخأة فخ خدمخة
عمالتهخخا ودفخخع ملسخخوم اربخخاح مناسخخا إلخخم
حملة األسخهم والفرائخد إلخم حملخة السخندات
واالحتفاظ باحتياطيات للتوسع

معدل عائد عادل

يحدد منتج البضخاعة او بخائعو الجملخة مخع
بائع التجزئخة منعخا ب للمنافسخة بيخنهم .اتفخاق
يعلد بين المنتج وتاجر التجزئة بأن ال يبيع
األخير منتجات األول بما يلخل عخن السخعر
المتفق علي،

سعر البيع الثابت

الليمخخخخة العادلخخخخة لعصخخخخل وليسخخخخت الليمخخخخة
الدفترية  -ظهر ف اآلونة اتجا قوى نحخو
تبنخخم الليمخخة العادلخخة فخ المعخخامالت بعخخض
النظخخر عخخن الليمخخة الدفتريخخة او السخخوقية اد
الليمخخخخة الحليليخخخخة لعصخخخخل دون زيخخخخادة او
نلصان

القيمة العادلة لألصل
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Affacturage

Factoring

Réassurance facultative
)(takaful

Facultative

Juste

Fair

Prix équitable, prix juste

Fair price

Taux de rendement juste /
équilibre

Accord de commerce
équitable

Juste valeur

Fair rate of return

Fair trade price (Fair
)trade agreement

Fair value

شرح المصطلح باللغة العربية

المصطلح باللغة العربية

آراء فلهيخخة صخخادرة مخخن قبخخل هيئخخة الرقابخخة
الشخخرعية تتعلخخق بالمسخخائل الشخخرعية وفخخق
منهجية مناسبة.

الفتاوى

وصخخخ (علخخخم وصخخخاية او إدارة موسسخخخة)
بحوزت ،امخوال علخم سخبيل الوصخاية تعخود
لشخص مسختفيد ،ويكخون الوصخ مسخووالب
عن استثمار هذ األموال بطريلة صخحيحة
لمصلحة المستفيد

وصي ،أمين ،مؤتمن

وكيل استثمار  -هو بمثابة فرد او موسسخة
لخخخخديها اصخخخخول لطخخخخرف آخخخخخر لهخخخخا عليهخخخخا
صخخخالحيات اتخخخخاذ اللخخخرار وبخاصخخخة فيمخخخا
يتعلخخخق بالمسخخخائل الماليخخخة نيابخخخة عخخخن هخخخذا
الطرف

وكيل استثمار

قاعخخدة عنايخخة الرجخخل الحخخريص او واجخخا
االمانة

قاعدة عناية الرجل الحريص او
واجب االمانة

المخاطر الناشئة مخن إخفخاق الموسسخة فخ
ت أديخخخخخة مهامهخخخخخا وفخخخخخق معخخخخخايير صخخخخخريحة
وضخخمنية قابلخخة للتطبيخخق علخخم مسخخوولياتها
االستئمانية.

المخاطر االستئمانية

فخخخ بريطانيخخخا يعنخخخ المصخخخطلس شخخخركة او
مصخخخرف تجخخخارد يهخخختم برعايخخخة مصخخخالس
الشخخركات وحملخخة األسخخهم فيهخخا سخخيما فخخ
الشخخخركات التخخخ تشخخخترى بكاملهخخخا بعمليخخخة
تخخخخخخخدعم  .takeoverوفخخخخخخخ الواليخخخخخخخات
المتحخخخخدة ،فخخخخان العبخخخخارة تعنخخخخ المستشخخخخار
المهنخخخ الخخخذد يلخخخدم المشخخخورة الماليخخخة ،إن
بعخخخخض المستشخخخخارين المخخخخاليين يسخخخختوفون
اجخخخورهم ملطوعخخخة إضخخخافة إلخخخم عمولخخخة،
واآلخخخرون يتلاضخخون مبخخال ملطوعخخة وال
يلبلون العمولة  .كمخا ان قسخما ب مخنهم يعمخل
مستشخخارا ب مالي خا ب عام خا ب (ف خ جميخخع الحلخخول
المالية) واآلخرون يختصون بحلول معينة
مثخخخخخخل االسخخخخخختثمار ،التخخخخخخأمين ،تخطخخخخخخيط
االسخخخخختثمار فخخخخخ العلخخخخخارات ،الضخخخخخرائا،
البورصات ،وحلول اخرى

مستشار مالي (في المالية)

هخخو الخخذى يلخخوم بتلخخديم االستشخخارات الماليخخة
لعى طرف آخر نتيجة اتعاا معينة  ،كما
ان ،قد يكون منشأة مالية ،او مصخرفية كمخا
فخخ حالخخة البنخخخو التجاريخخة حخخال تلخخخديمها
استشخخخخخخخارتها للشخخخخخخخركات الراغبخخخخخخخة فخخخخخخخ
االستحواذ والدمج.
عبخخارة عخخن اسخختخدام وتحويخخل المعلومخخات
الماليخة إلخخم شخكل يتخخيس اسختخدامها لمراقبخخة
وتليخخيم الوضخخع المخخال للمنشخخأة ولتخطخخيط
التمويخخخخل المسخخخختلبل لهخخخخا ولتحديخخخخد حجخخخخم
النشاط ومعدل نموها
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المستشار المالي

التحليل المالي

المصطلح باللغة الفرنسية

Fatwa

Fiduciaire

المصطلح باللغة اإلنجليزية

Fatwā

Fiduciary

Agent fiduciaire

Fiduciary

Droit fiduciaire

fiduciary duty law

Risque fiduciaire

Conseiller financier

Fiduciary Risk

Financial adviser

Conseiller financier

Financial advisor

Analyse financière

Financial analysis

شرح المصطلح باللغة العربية
ه خ المبخخال النلديخخة الحليليخخة المنفلخخة علخخم
عناصر اإلنتخا المسختخدمة إلنتخا كميخات
معينة من منتو معين
ه األزمة التخ تعصخف باألسخعار وتهخدد
االقتصخخخاد  -كمخخخا حخخخدث فخخخ ازمخخخة عخخخام
 ،0282ما يعخرف بأزمخة الكسخاد العظخيم،
واألزمخخة الماليخخة الحاليخخة ف خ سخخنة 8112
وما تالها
موسسخخة ماليخخة ،هخ الموسسخخة التخ تتخخولم
جمخع المخخدخرات مخخن العامخخة ووضخخعها فخ
اسخخختثمارات اوراق ماليخخخة او غيرهخخخا مخخخن
األصول المالية"

المصطلح باللغة العربية
التكلفة المالية (في المحاسبة)

Coût financier

Financial cost

األزمة المالية

Crise financière

Financial crisis

مؤسسة مالية

Institution financière

Financial institution

ه خ عبخخارة عخخن اصخخول او منتجخخات ماليخخة
يتم االستثمار فيها قد تكون اسهم  ،سخندات
 ،علخخخخخخارات  ،خيخخخخخخارات  ،علخخخخخخم اصخخخخخخل
الحصخخخخول منهخخخخا علخخخخم عائخخخخد او مكاسخخخخا
راسمالية ف المستلبل المنظور

األدوات المالية

نشاط علم المستوى الموسس يضم بنخو
تجارية ،وشركات ،وبنو ادخار وغيرهخا
مخخن بيخخوت التمويخخل ويضخخم ايضخخا شخخركات
الوساطة المالية ف مجال األوراق المالية

الوساطة المالية

عمليخخة توظيخخف المخخال فخخ ادوات طلخخا
الثخخخخخخروة الماليخخخخخخة (األسخخخخخخهم ،والسخخخخخخندات
وغيرهخخا) اكثخخر ممخخا يعن خ االسخختثمار ف خ
الثخخخروة نفسخخخها (الموجخخخودات الحليليخخخة)،
ويخخخدعم كخخخذل االسخخخختثمار الشخصخخخ
personal investment

استثمار مالي

السخخوق التخخ تبخخاا وتشخخترى فيهخخا رووس
األمخخوال واالئتمخخان ف خ االقتصخخاد ،فسخخوق
النلخخخد يجخخخرد فيخخخ ،التعامخخخل بخخخأدوات الخخخدين
قصخخخخخيرة األجخخخخخل ،واسخخخخخواق راس المخخخخخال
تتعامخخخل بخخخأدوات الخخخدين وحلخخخوق الملكيخخخة
طويلة األجل ،ومن امثلة األسواق الماليخة
سوق األسهم ،سوق السندات ،سوق السخلع
والبضائع ،سوق النلد (األجنب والمحل )

السوق المالية

تعخخرف اسخخواق المخخال بأنهخخا تل خ األسخخواق
المعنيخخخخة بتسخخخخهيل طخخخخرح وتخخخخداول (بيخخخخع
وشخخخخراء) األوراق الماليخخخخة وادوات الخخخخدين
بمختلخخف انواعهخخا ،مثخخل األسخخهم والسخخندات
والصخخخخخكو طويلخخخخخة وقصخخخخخيرة األجخخخخخل،
والمشتلات المالية ،وقد يمتخد هخذا التعريخف
ليشمل ايضا اسواق السلع والمعادن الثمينة
واسواق صرف العمالت .وعادة ما تنلسخم
اسخخواق المخخال إلخخم ثالثخخة اسخخواق رئيسخخية
وهخخخخخخم اسخخخخخخواق راس المخخخخخخال ،اسخخخخخخواق
المشتلات المالية ،اسواق النلد.

أسواق المال
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المصطلح باللغة الفرنسية

المصطلح باللغة اإلنجليزية

Instruments financiers

Intermédiaire financier

Investissement financier

Marché des capitaux

Marchés financiers /
Bourses des valeurs
mobilières

Financial instruments

Financial intermediary

Financial investment

Financial market

Financial Markets

شرح المصطلح باللغة العربية
بناء وإعداد نماذ لخطط ومسارات اتخخاذ
اللخخخخخخرار المخخخخخخال بنخخخخخخاء علخخخخخخم البيانخخخخخخات
والمعلومخخخات الماليخخخة المخخخزودة رفلخخخة هخخخذ
النماذ
تسخخخختخدم السخخخختخرا موشخخخخرات للعالقخخخخة
الرياضية بخين كميخة معينخة وكميخة اخخرى،
وهنا عدة انواا من النسا مثل تل الت
تليم السيولة ف المنشأة ،قدرة المنشأة علم
تسخخخديد ديونهخخخا ،العائخخخد علخخخم االسخخختثمار،
األداء التشخخخخخخغيل  ،اسخخخخخختغالل األصخخخخخخول،
قياسات السوق
نظم ولوائس مالية
هخخخ المواصخخخفات الصخخخادرة عخخخن مجلخخخس
الموصخخفات المحاسخخبية واد مواصخخفات او
إشتراطات اخرى يصدرها المجلس  ،وقخد
توسخخخع نطاقهخخخا حاليخخخا حتخخخم اصخخخيس صخخخن
الضخخرورة التمشخخخ بموجبهخخخا علخخخم تطخخخاق
واسع تحت مسمم IFRS
قخخدرة الشخخخص "طبيعيخخا كخخان ام اعتباري خاب"
علم الوفاء بكافة التزاماتخ ،الماليخة قصخيرة
وطويلة األجل ،وايضا قدرتخ ،علخم تجنخا
مخاطر التعثر المال الت قد يتعخرض لهخا
نتيجة لتغير الظخروف االقتصخادية المخوثرة
علم نماذ اعمال .،وتعد المالءة االئتمانية
مخخخن اهخخخم المعخخخايير المسخخختخدمة مخخخن قبخخخل
الملرضين فخ حخال الرغبخة فخ الحصخول
علم التمويل
تلريخخخر يحتخخخود علخخخم المعلومخخخات الماليخخخة
لمنشخخأة مخخا .إن البيانخخات الماليخخة األساسخخية
المطلوبخخخة مخخخن منشخخخأة تعمخخخل علخخخم اسخخخاس
تجخخخخارد هخخخخ الميزانيخخخخة العامخخخخة ،بيخخخخان
األربخخخاح والخسخخخائر ،بيخخخان التغيخخخرات فخخخ
المركز المال  ،ويمكن إضافة بيانات مالية
ملح لخخخخة لوصخخخخخف الحالخخخخخة الماليخخخخخة او اداء
المنشأة.
اللخوائم الماليخة هخ بمثابخة الخدليل المكتخخوا
عن الوضع المال للمنشأة
العلخخم باألحكخخام الشخخرعية العمليخخة المسخختمدة
من ادلتها التفصيلية.
تخدعم ايضخا سخنة األعمخال Business
 yearوه الفتخرة الزمنيخة التخ يمكخن ان
تكون اقل من  08شهرا وال تزيد عن ذل
والت خ قخخد تطخخابق السخخنة الميالديخخة وقخخد ال
تطابلهخخخا .وهخخخ تبخخخدا مخخخن وقخخخت مطابلخخخة
وموازنخخخخخة السخخخخخجالت وحتخخخخخم المطابلخخخخخة
والموازنخخة التاليخخة او هخخ الفتخخرة المغطخخاة
بالتلرير السنود
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القرار المالي

النسب المالية

نظم ولوائح مالية

مواصفات واشتراطات التقارير
المالية

المالئة االئتمانية

بيان مالي (قائمة مالية)

القوائم المالية
الفقه

السنة المالية
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Modélisation financière

Financial modeling

Ratios financiers

Financial ratios

Règlement financier

Financial Regulations

Normes IFRS-IAS

Financial reporting
)standards (FRS

Solvabilité financière

Financial Solvency

État financier

Financial Statement

États financiers

Financial statements

Fiqh

Fiqh

Exercice fiscal

Fiscal year
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تنلسخخم إلخخم اصخخول ملموسخخة واصخخول غيخخر
ملموسة ،او ما يطلخق عليهخا اصخول عينيخة
واخخخرى عيخخر عينيخخة ،وبالتخخال تظهخخر ف خ
الميزانيخخخخة العموميخخخخة للشخخخخركة وفخخخخق هخخخخذا
التصخخخخنيف فعلخخخخم سخخخخبيل المثخخخخال نجخخخخد ان
األصخخول غيخخر الملموسخخة ه خ "الشخخهرة"،
و"حلخخخخخخخخوق االختخخخخخخخخخراا" ،و" العالمخخخخخخخخخة
التجاريخخخخة" .امخخخخا األصخخخخول الملموسخخخخة او
العينيخخخخخة فهخخخخخ األراضخخخخخ  ،العلخخخخخارات،
المصنع وخطوط االنتخا  ،العخدد واآلالت،
كمخخخا يخخختم اسخخختبعاد األصخخخول الثابتخخخة صخخخن
حساا األرباح والخسائر بعد انتهاء مخدتها
او حياتهخخخخا االقتصخخخخادية ،وذلخخخخ باإلطفخخخخاء
لمصخخخخخاريف وتكخخخخخخاليف األصخخخخخخول غيخخخخخخر
الملموسة ،وعخن طريخق احتسخاا معخدالت
االهخخخخال (االسخخخختهال ) وتنخخخخاقص الليمخخخخة
بالنملخخة األصخخول الملموسخخة .ممخخا يخخذكر ان
هنخخا معخخدالت محاجيخخة قياسخخية متعخخارف
عليهخخخخخا الحتسخخخخخاا معخخخخخدالت االسخخخخختهال
وتناقص الليمة بالنملخة لعصخول الملموسخة
بأنواعها المختلفة.

األصول الثابتة

األصخخل الثابخخت هخخو قطعخخة ملموسخخة طويلخخة
األجخخخخل مخخخخن الممتلكخخخخات تملكهخخخخا الشخخخخركة
وتسختخدمها فخ عملياتهخا لتوليخخد الخخدخل .ال
يتوقخخخع ان تسخخختهل الموجخخخودات الثابتخخخة او
تحويلهخخخا إلخخخم نلخخخد خخخخالل سخخخنة .وتُعخخخرف
األصخخخخول الثابتخخخخة بالممتلكخخخخات والمنشخخخخ ت
والمعخخخدات ويُشخخخار إليهخخخا ايضخخخا باألصخخخول
الراسخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخمالية.
اإلهخخال هخخو طريلخخة محاسخخبية لتخصخخيص
تكلفخخة األصخخل الملمخخوس علخخم مخخدى عمخخر
اإلنتخخخخاج  .تسخخخختهل الشخخخخركات األصخخخخول
طويلخخخخخة األجخخخخخخل لكخخخخخخل مخخخخخخن الضخخخخخخرائا
واألغخخخخخخخراض المحاسخخخخخخخبية .لعغخخخخخخخراض
الضريبة ،يمكن للشركات ان تلتطخع تكلفخة
األصخخول الملموسخخة الت خ تشخختريها كنفلخخات
تجاريخخةو ومخخع ذلخ  ،يجخخا علخخم الشخخركات
ان تسخخختهل هخخخذ األصخخخول وفلخخخا للواعخخخد
مصلحة الضرائا التابعة لها.

األصول الثابتة واإلهالك

تعنخخخ العبخخخارة الليمخخخة الدفتريخخخة لعصخخخول
الثابتخخخة التخخخ تسخخختخر مخخخن عمليخخخة طخخخرح
االسخخخختهال المتخخخخراكم لهخخخخا مخخخخن تكلفتهخخخخا
األصلية

صافي الموجودات الثابتة

المبال المستثمرة ف شراء اصول ثابتة او
اصخخخخخول ذات طبيعخخخخخة دائمخخخخخة كخخخخخاألرض
والمبخخان والمعخخدات تمييخخزا لخخ ،عخخن راس
المال المتداول او راس المال العامل

رأس مال ثابت
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Actif Immobilisé /
Immobilisations
incorporelles
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Fixed asset

Actifs immobilisés et
amortissement

Fixed Assets and
Depreciation

Immobilisations
corporelles, nettes

Fixed assets, net

Capital fixe

Fixed capital
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التكخخاليف الت خ ال تتخخأثر بمخخا سخخيطرا علخخم
حجخخم النشخخاط او حجخخم اإلنتخخا فخ المنشخخأة
خالفخخخا ب للتكخخخاليف المتغيخخخرة Variable
 costsمثخخخخل اإليجخخخخار وتكخخخخاليف اإلنخخخخارة
والتدفئة والصيانة

تكلفة ثابتة

الذد يتم الحصول علي ،مخن اوراق الماليخة
تضخخمن عنخخد إصخخدارها دخخالب ثابتخا ب لحاملهخخا
بصخخخفة خاصخخخة السخخخندات ،بعخخخض األوراق
المالية

الدخل الثابت

هخخخ األوراق الماليخخخة ذات العائخخخد الثابخخخت
بصخخفة خاصخخة السخخندات واذونخخات الخزانخخة
العامة ،وجميعها تضمن عائدا ب ربويا ب ثابتخاب،
مع استحلاق قيمتها عند حلول األجل

األوراق المالية ذات العائد الثابت

(التزامخخخات طويلخخخة األجخخخل) ديخخخون مثبتخخخة
بخدمة منشخأة فخ سخجالتها لصخالس دائنيهخا
تسخخدد لهخخم بعخخد فتخخرات طويلخخة (اكثخخر مخخن
سخخخخخنة) ويعتبخخخخخر راس المخخخخخال المسخخخخختثمر
واالحتياطيخخخخخخات والمخصصخخخخخخات بمثابخخخخخخة
حسابات (خصوم) ثابتة كذل

مطلوبات ثابتة

(( )0تكلفة) هو السعر اللياس لتلييم نخوا
من انخواا البضخاعة (مخواد اوليخة /بضخاعة
تحخخخخت الصخخخخنع /بضخخخخاعة تامخخخخة الصخخخخنع)
( )8السخعر الخذد يجخا ان يح بمخل بموجخخا
علخخخد بغخخخض النظخخخر عخخخن تكخخخاليف اإلنتخخخا
(( )3فخخخخ االقتصخخخخاد) مفهخخخخوم اقتصخخخخادد
يسخختخدم ف خ الخخدوائر الحكوميخخة المسخخوولة
عن وضس قاعدة سخعر(ال يسخمس قانونخا ب ان
تخخزداد األسخخعار عنهخخا) علخخم بعخخض السخخلع
والخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخدمات المنظمخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخة
(( )4ف خ االسخختثمار) السخخعر الخخذد توافخخق
عليخخ ،مصخخارف االسخختثمار لبيخخع إصخخدارية
سندات جديدة إلم جمهور المسختثمرين فخ
اكتتاا عام

سعر محدد

هو شكل مخن األشخكال الكالسخيكية المكملخة
لالتجخخخا  ،فهخخخو شخخخكل مكمخخخل لالتجخخخا وال
يعكس اإلتجا  .يحدث إرتفاا/إنخفاض حاد
مصخخحوا بأحجخخام تخخداول كبيخخرة فخ وقخخت
قليل ،ثم يتحخر فخ نطخاق عرضخ مائخل
لإلنخفاض/لإلرتفخخخخخاا .وتخخخخخنخفض خاللخخخخخ،
احجام التداول بشكل ملحوظ ،ال يتعخدى 3
اسابيع ثم تعاود األسعار ف اإلستمرار ف
اإلتجخخا السخخابق لهخخا .وتكخخون الحركخخة الت خ
تلي ،تساود الحركة الت قبل.،

شكل العلم
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Coûts fixes
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Fixed cost

Revenu fixe

Fixed income

Titres financiers à revenu
fixe

Fixed interest
securities

Passif fixe / Passif non
courant

Prix fixe

Drapeaux et fanions

Fixed liabilities

Fixed price

Flags and Pennants
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نخخوا مسخختحدث مخخن انخخواا الخيخخارات الت خ
وجدت حل توفيليا بخين كونهخا تخدار خخار
الملصورة  OTCوبين كونها منتجا يمكن
تداولخخ ،وفخخق انظمخخة ورقابخخ ،البورصخخة ،إن
الميخخخزة التخخخ تكمخخخن فخخخ علخخخود وخيخخخارات
فلكس ه ان المتعاملين ف هذا النوا مخن
العلخخخخود يسخخخختطيعون االتفخخخخاق وفخخخخق بنخخخخود
تعاقديخخخخة مرنخخخخة واختياريخخخخة بخخخخين اطخخخخراف
التعاقد

خيارات مرنة

يمثل راس المال المتداول السيولة المتاحخة
إلدارة مشخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخروا
راس المال المتداول ( األصول المتداولخة
 -الخصوم المتداولة

رأسمال متداول (رأسمال عامل)

هخخو مليخخاس يبخخين التغيخخر اللحظ خ

ف خ سخخعر الورقخخة

المالية خالل فترة التداول

التذبذب

هخخخ اللخخخوة التخخخ تحخخخدث بسخخخبا الكخخخوارث
الطبيعية والت تخر األطراف عن الوفاء
بالتزاماتهم

القوى القاهرة

الليود الت تلرضها الدول عادة علم تمل
األجانا لعسهم وذل ألحكام رقابتها علم
ملكيخخخخة األسخخخخهم وحفاظخخخخا علخخخخم المصخخخخالس
الوطنية ولحماية المستثمرين

القيود المفروضة على ملكية
األجانب

ه صفلة يختم تسخويتها الحلخا عخن تخواريخ
التسوية العادية لسلعة معينة او ألداة معينة

تسوية مستقبلية

اتفاقية بتاريخ محخدد مسختلبال  ،لشخراء اداة
ماليخخة والت خ يحخخل اجلهخخا ف خ موعخخد الحخخق
مستلبال

اتفاقية بتاريخ محدد مستقبال ،
لشراء أداة مالية والتي يحل أجلها
في موعد الحق مستقبال

تشخخمل إعخخداد التكلفخخة المعياريخخة والتكخخاليف
والعائدات الملدرة والنلد السخائل المطلخوا
والخطخخوط البيانيخخة المظهخخرة لنلخخاط التعخخادل
والبيانخخخخات الماليخخخخة المتوقعخخخخة والدراسخخخخات
المتعللة بها
العلود المستلبلية شخراء سخلع او خيخارات
بسعر حاضر اآلن علم ان يتم التسخليم فخ
تخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخاريخ الحخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخق
العلد المستلبل هو علد يختم بموجبخ ،اتفخاق
كخخخخخخخخخخخل مخخخخخخخخخخخن المشخخخخخخخخخخخترى Forward
Contract
علخخم شخخراء حصخخة مخخن األدوات الماليخخة او
السلع ويوافق البائع علم البيع وذل بسعر
محخخخدد ولكخخخن علخخخم ان يكخخخون التسخخخليم فخخخ
تاريخ متفق علي ،ومحدد مستلبال
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Options d’échange flexible

Flex options

Capital flottant / Capital en
circulation

Floating capital
)(Working Capital

Fluctuation

Fluctuation

Force majeure

Force majeure

Restrictions à la propriété
étrangère

Foreign ownership
restrictions

Produit dérivé / Contrat à
terme

Forward

Contrat forward est un
accord entre deux parties
pour acheter ou vendre un
actif à une date ultérieure,
pour un prix fixé à l’avance /
Contrat à livraison différée

Forward

محاسبة تنبؤيه

Comptabilité à
l’avancement

Forward accounting

العقود المستقبلية

Contrat à terme

Forward contract
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سخخخوق تبخخخادل وصخخخرف العمخخخالت مسخخختلبالب
سخخعر السخخلع المسخختلبلية حيخخث يخختم االتفخخاق
علخخم السخخعر اآلن علخخم ان يكخخون التسخخليم
للسخلع مسخختلبال والخذد يسخختخدم فخ حخخاالت
تخخداول العمخخالت ،األوراق الماليخخة والسخخلع
ف بورصخات السخلع ،غالبخا مخا يكخون ذلخ
مرتبطا بالتسليم العاجل

سعر السلع المستقبلية

(ف التجارة وبورصخة السخلع) يعنخ سخعر
سلعة او مخادة لتسخليمها بتخاريخ متفخق عليخ،
ف المستلبل لتمييز عن السعر الجارد او
سخخعر البيخخع ذد التسخخليم الفخخورد .وإذا كخخان
السخخعر اآلجخخل اعلخخم مخخن السخخعر الجخخارد
فالفرق يطلخق عليخ ،عخالوة ()premium
وإذا كخخخخخخخخان العكخخخخخخخخس يسخخخخخخخخمم خصخخخخخخخخما
()discount

سعر التسوية المستقبلية

يخخختم باالحتيخخخال المخخخادد لتحليخخخق منفعخخخة ال
يستحلها المتالعا او المحتال

التالعب

حالخخخخة ادعخخخخاء المخخخخدين انخخخخ ،افلخخخخس وإيهخخخخام
األخخخرين بخخذل بغيخخة الكخخف عخخن مطالبتخخ،
بالمبال المدين بها لصالحهم

إفالس احتيالي

يعرف عادة بالنلدية بعد حساا الضرائا،
وهخخخخو عبخخخخارة عخخخخن نخخخخاتج ربخخخخس التشخخخخغيل
منلوصا صن ،المصاريف الراسمالية

التدفق النقدي الحر

عروض ودية

عرض استحواذ ودي

التخداول بنخاء علخم معلومخات ليسخت متاحخخة
للعمخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخالء
االستغالل غير اللانون من قبل السماسرة
والوسطاء او صناا السوق ألد معلومخات
مسبلة مخن اجخل تحليخق منخافع شخصخية او
منافع موسسخية .التصخرفات غيخر اللانونيخة
ف تعامالت المشتلات والعلود اآلجلة

التداول بناء على معلومات ليست
متاحة للعمالء

من الصعا التصرف بها إما لفرض قيخود
عليها او ألن بيعها يعود بخسارة كبيرة

موجودات مجمدة
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Marché à terme

المصطلح باللغة اإلنجليزية

Forward market

Prix à terme

Forward price

Fraude

Fraud

Faillite frauduleuse

Fraudulent
bankruptcy

Flux de trésorerie
disponible

Free cash flow

Offre publique d’acquisition
amicale OPA

Friendly takeover
offers

Front running ( proche du
)délit d’initié

Front running

Actifs gelés / Avoirs
bloqués

Frozen assets

شرح المصطلح باللغة العربية
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المصطلح باللغة الفرنسية

المصطلح باللغة اإلنجليزية

تصرف جوهرد مضر

تصرف جوهري مضر

Action défensive

Frustrating action

تخخدابير دفاعيخخة فخ مواجهخخة عخخرض شخخراء
غير مرحا ب،

تدابير دفاعية فى مواجهة عرض
شراء غير مرحب به

Action défensive

Frustrating actions or
Self-defense actions

(فخخ المحاسخخخبة) احخخخد المبخخخادئ المحاسخخخبية
المتعخخارف عليهخخا والملبولخخة عمومخا ب ويعنخ
تلخخخخديم المعلومخخخخات الظخخخخاهرة علخخخخم شخخخخكل
إيضخخخخاحات هامشخخخخية او مرفلخخخخة بالبيانخخخخات
الماليخخخة ،وهخخخ تسخخخاهم فخخخ إيضخخخاح وفهخخخم
حليلخخخخة المركخخخخز المخخخخال ونتيجخخخخة اعمخخخخال
المنشأة لفترة مالية معينخة .يمكخن ان تظهخر
معلومخخات تفسخخيرية تخخخص صخخحة المركخخز
المال للمنشأة ف تلرير المدقق

مبدأ اإلفصاح الكامل

محاسخخبة وكتابخخة التلخخارير عخخن الوظخخائف.
وه خ تس خاعد ف خ مطابلخخة األداء التنظيم خ
مخخع الخطخخة لتخخأمين وجخخود رقابخخة بواسخخطة
الميزانيخخخات التلديريخخخة علخخخم التشخخخغيل فخخخ
المنشأة

المحاسبة الوظيفية

سخخواء كخخانوا شخخركات متخصصخخة او افخخراد
فانهم يكونوا مسوولين عن استثمار اصول
الصناديق بطريلة تعمخل علخم تعظخيم قيمخة
هذ األصول .وحتم تحلق هخذ الصخناديق
اغراضخها فانهخخا تتبخع سياسخخات اسخختراتيجية
معينة تلخوم مخن خخالل شخراء وبيخع األسخهم
واألدوات المالية األخرى

مدير الصندوق

( )0مخخال مخصخخص يلصخخد دع خوة سخخندات
قرض إلطفائها قبل تاريخ استحلاقها
( )8السترداد اسهم ممتازة من المساهمين
ودفع الليمة اإلسمية مع عالوة لهم للاءها
( )3إعادة تسديد مبخال األمخوال المشختركة
المسختثمرة  Mutual Fundفخ شخركات
االستثمار مفتوحة الراسمال عنخدما تصخفبم
موجودات احد المساهمين ف الشركة

صندوق إطفاء القروض واألسهم
الممتازة

هخو تحليخخل شخخركة مخخا مخخن حيخخث موشخخراتها
الرئيسخخخية كاألصخخخول والربحيخخخة والكفخخخاءة
اإلداريخخخة إضخخخافة إلخخخم دراسخخخة الملومخخخات
الرئيسية لللطخاا الخذد تنتمخ إليخ ،الشخركة
مع األخذ بعخين االعتبخار جميخع المتغيخرات
االقتصادية والمالية المخوثرة علخم نشخاطها
الحال والمسختلبل  ،األمخر الخذى مخن شخأن،
آن يساعد ف تحديد السعر األمثل والعخادل
لسهم الشركة

التحليل األساسي
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Principe de divulgation
financière complète

Comptabilité fonctionnelle

Directeur des fonds /
Gestionnaire des fonds

Fonds de rédemption

Analyse fondamentale

Full disclosure
principle

Functional accounting

Fund manager

Fund, redemption

Fundamental Analysis

شرح المصطلح باللغة العربية

المصطلح باللغة العربية

تميز عن كلمة  Fundالت تعن صندوق
مخال مخصخخص .وفخ حخخاالت معينخة يمكخخن
ان ترد الكلمة بموقع الجمع فتعن صناديق
اموال مخصصة

أموال

اتفاقيخخات لشخخراء او بيخخع ملخخدار معخخين مخخن
السخخخخلع او األدوات الماليخخخخة بسخخخخعر معخخخخين
وبتخخاريخ مسخختلبل محخخدد .إن السخخعر ينشخخأ
ويتحخخدد بخخين المشخخترد والبخخائع ف خ موقخخع
البورصخخة نفسخخها باسخختخدام اسخخلوا خخخاص
للمتخخخخخاجرة بالسخخخخخلع وغيرهخخخخخا متبخخخخخع فخخخخخ
البورصات هواسلوا المناداة بصوت عال
مخخخن قبخخخل البخخخاع (عخخخن بضخخخاعة وسخخخعرها)
والمشخخترد (عخخن رغبتخخ ،بالشخخراء والسخخعر
الخخذد يعرضخخ ،فخ اللاعخخة المخصصخخة ف خ
البورصة)  .إن هذ العلود تلخزم المشخترد
بشخخراء السخخلعة المعنيخخة والبخخائع ببيعهخخا مخخالم
يتم بيع العلخد إلخم طخرف ثالخث قبخل التنفيخذ
والذد قد يحخدث إذا انتظخر المشخترد فتخرة
زمنيخخخخة بهخخخخدف الحصخخخخول علخخخخم ربخخخخس او
إليلاف خسارة

العقود المستقبلية

سوق تبرم فيهخا علخود لشخراء او بيخع كميخة
محخخخددة مخخخن سخخخلعة او ادوات ماليخخخة بسخخخعر
معين بتاريخ مستلبل محدد

سوق العقود المستقبلية

تخخم االتفخخاق علخخم سخخعر اآلن علخخم ان يخختم
التسليم ف موعد متفق علي ،فيما بعد

العقود اآلجلة

اتفاقيات تعاقدية لبيع او شخراء اصخل مخال
او سلعة ف المسختلبل بسخعر محخدد مسخبلا.
وعخخخادة مخخخا يخخختم التعامخخخل بهخخخذ العلخخخود فخخخ
األسواق المالية النظامية

العقود المستقبلية

المصطلح باللغة الفرنسية

Fonds

المصطلح باللغة اإلنجليزية

Funds

Contrats à terme

Future (Future
)contract

Marché de contrats à terme

Future contract
market

Contrats à terme

Futures

Contrat à terme

Futures Contract

ه السوق المنظمة الت تتم فيها الصفلات
علخم اصخول او اوراق ماليخة تنفخذ مسختلبال
بسخخعر محخخدد مسخخبلا وفخخق آليخخات وضخخوابط
محددة

سوق العقود المستقبلية

Marchés à terme

Futures Markets

حق خيار ف علد مستلبل

حق خيار مستقبلي

Options à terme

Futures option

سعر علود البيع او الشراء المستلبلية

سعر عقود البيع أو الشراء
المستقبلية

Prix à terme / Prix future

Futures price
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G
الفجخخخوة هخخخ منطلخخخة سخخخعرية علخخخم الرسخخخم
البيخخان لخخم يحخخث فيهخخا اد تخخداول .فخخالفجوة
السخخعرية ألعلخخم تكخخون عنخخدما يكخخون اقخخل
سعر ف جلسة اليوم اعلم من اعلخم سخعر
تحلخخخخق فخخخخ الجلسخخخخة السخخخخابلة .و الفجخخخخوة
السخخعرية ألسخخفل تكخخون عنخخدما يكخخون اعلخخم
سخخعر ف خ جلسخخة اليخخوم اقخخل مخخن اقخخل سخخعر
تحلق ف الجلسة السابلة.
انخخخواا مرخصخخخة ومفوضخخخة مخخخن وحخخخدات
االسخختثمار بهخخدف االسخختثمار فخ المشخختلات
إلخخخم اقصخخخم حخخخد ممكخخخن بخخخخالف انخخخواا
االستثمار األخرى ولكن جميعهخا تبلخم فخ
نطاق إطارات محددة
ه خ دعخخوة المسخخاهمين بصخخورة دوريخخة او
كلمخخا دعخخت الضخخرورة لخخذل بهخخدف طخخرح
ومناقشة مختلف الموضوعات ذات الصخلة
بنشاط الشركة وتبادل اآلراء بشأنها وتلديم
الملترحخخخخخات وتليخخخخخيم اوضخخخخخاعها وبحخخخخخث
توجهاتها وخططها المستلبلية
وثيلة غالبا ما تكون علم شكل دفتر يمس
مخخن قبخخل جهخخة او شخخخص معخخين لتسخخجيل
(توثيخخخخق) معلومخخخخات مهمخخخخة مثخخخخل اسخخخخماء
اشخاص ،امكنة ،اشياء  ،وقائع...إلخ وف
نهايخة فتخخرة محخددة تلخخخص المعلومخات فيخخ،
وتنظم فيها بيانات تلدم إلم جهات تهتم بها
مجموعة مخن األعخراف والتلاليخد واللواعخد
واإلجخخخخخراءات التخخخخخ تحخخخخخدد الممارسخخخخخات
المحاسخخخخبية المتعخخخخارف عليهخخخخا والملبولخخخخة
قبوالبعامخخخخاب ،وتتضخخخخمن الخطخخخخوط العامخخخخة
العريضة إضافة إلم اإلجراءات التفصيلية
ه خ عشخخرة معخخايير اقرهخخا مجلخخس التخخدقيق
التخخخخخخابع للمعهخخخخخخد األميركخخخخخخ للمحاسخخخخخخبين
اللخخخخخخانونيين والتخخخخخخ يجخخخخخخا ان يراعيهخخخخخخا
المحاسخخا اللخخانون عنخخد تحضخخير لتخخدقيق
البيانات المالية للعميل ،وهخ ثخالث فئخات
المعخخايير العامخخة ،معخخايير العمخخل الميخخدان ،
معايير كتابة التلارير

الفجوات

Ecarts, fossé

Gaps

Fonds de contrats à terme
et d'options

Geared futures and
options fund

Assemblée générale

General Assembly

Registre général

General register

المبادئ المحاسبية المقبولة قبوال ً
عاما ً أو المتعارف عليها

Principes comptables
généralement admis
)(PCGR

Generally accepted
accounting principle
)(GAAP

معايير التدقيق المقبولة قبوال ً عاما ً

Normes d'audit
généralement admises
)(NVGR

Generally accepted
auditing standards
)(GAAS

أنواع مرخصة ومفوضة من
وحدات االستثمار

الجمعية العامة

سجل عام

تتضس بصورة كبيخرة فخ تخداوالت العلخود
المسخختلبلية والخيخخارات حيخخث يخختم تسخخويتها
من خالل مسارات عديدة لدى طرف واحد
او اكثر من طرف يلع كل منهخا فخ موقخع
مختلف

المقاصة العالمية

شهادات االيداا الدولية

شهادات االيداع الدولية
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Compensation globale

Global clearing

Certificats de dépôt
internationaux

Global Depositary
Receipt - GDR
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بتحويلهخخخا مخخخن مجخخخرد شخخخركة خاصخخخة إلخخخم
شركة مساهمة عامة عخن طريخق االكتتخاا
العام IPO

هي عملية عرض الشركة لالكتتاب
العام

يمكخخن تعريفهخخا نظريخخا بأنهخخا الليمخخة الحاليخخة
لعربخخاح المسخختلبلية لشخخركة مخخا الت خ تزيخخد
علخخم اربخخاح الشخخركات األخخخرى فخ مجخخال
عمخخل مخخا ،بعبخخارة اخخخرى هخخ قيمخخة اسخخم
الشخخركة وسخخمعتها وعالقخخة عمالئهخخا معهخخا
وعوامل اخرى رغم كونها غيخر ملموسخة،
وهذ عن شأنها ان تعزز مكانتها التنافسخية
وقخخدرتها علخخم توليخخد اربخخاح غيخخر اعتياديخخة
ف المستلبل

الشهرة

ه خ لجنخخة تنشخخأ مخخن قبخخل مجلخخس اإلدارة،
وتتكفل بحمايخة مصخالس اصخحاا حسخابات
االسخخخخختثمار فخخخخخ المصخخخخخارف اإلسخخخخخالمية
ومصالس المشاركين ف شركات التكافل.

لجنة الضبط المؤسسي

منس حلوق االكتتاا ف اسهم

منح حقوق االكتتاب في اسهم

هخخخو إجمخخخال الليمخخخة النلديخخخة لكافخخخة السخخخلع
والخخخدمات النهائيخخة الت خ انتجهخخا االقتصخخاد
خخخالل فتخخرة زمنيخخة معينخخة والت خ عخخادة مخخا
تكون سنة واحدة

الناتج المحلي اإلجمالي

يطلخخخخخق التعبيخخخخخر علخخخخخم اسخخخخخهم الشخخخخخركات
الصغيرة الت ليس لها سخجل اربخاح سخابق
فه خ تلخخيم علخخم اسخخاس األربخخاح المسخختلبلية
المتوقعخخة وبخخذا تكخخون نسخخا الربحيخخة عاليخخة
فيها ،وه تنمخو بمعخدالت اسخرا مخن تلخ
التخخخ فخخخ الموسسخخخات الشخخخبيهة فخخخ نفخخخس
الصخخناعة ،وهخخذ األسخخهم عالي خة الخطخخورة
ألن األربخخخخخخاح الراسخخخخخخمالية تتخخخخخخأتم مخخخخخخن
المضخخاربة فيهخخا خصوصخخا ب فخخ الشخخركات
الصغيرة ذات الصناعة الحديثة.

أسهم قابلة لالرتفاع في القيمة
(اسهم نمو)

( )0دين تنشئ ،جهخة وتضخمن سخداد جهخة
اخخخرى ،وبعخخض هخخذ الضخخمانات تنصخخرف
إلم ضخمان اصخل الخدين والفائخدة والخبعض
اآلخر للفائدة فلط ( )8دين تنشئ ،جهة فخ
مجموعة شركات مثل شركة تابعة بضمان
الشركة األم او بضمان شركة تابعة اخرى
ف نفس المجموعة

سند مضمون
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Appel public à l’épargne

Écart d’acquisition / Fonds
de commerce

المصطلح باللغة اإلنجليزية

Going public, Initial
Public Offer

Goodwill

Comité de gouvernance

Governance
Committee

Accorder des droits de
souscription d’actions DPS

grant subscription
rights

)Produit Intérieur Brut (PIB

Valeur de croissance

Obligation garantie /
Cautionnement de garantie

Gross Domestic
)Product (GDP

Growth stock

Guaranteed bond
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المصطلح باللغة العربية

المصطلح باللغة اإلنجليزية

H
خصخخم مخخن قيمخخة الورقخخة الماليخخة ألغخخراض
احتساا راس المال الصاف

خصم من قيمة الورقة المالية
ألغراض احتساب رأس المال
الصافي

Marge de sécurité

Haircut

هامش الجدية

Hāmish al-Jiddiyah / Dépôt
de garantie

Hāmish al-Jiddiyyah

شكل الرأس و الكتفين

Formation de la tête et des
épaules

Head and Shoulders
formation

Précaution

Hedge

صندوق التحوط

Fonds spéculatif / Fonds de
couverture

Hedge fund

تحوط

Couverture contre le risque
de variation des cours

Hedging

دفع مال او عين لطرف آخر دون ملابل.

الهبة

Hibah / Donation

Hibah

عندما تلخيم األصخول بليمخة تلخل كثيخرا عخن
قيمتهخخخا السخخخوقية ،فخخخان الفخخخرق بخخخين قيمتهخخخا
السخخخوقية وقيمتهخخخا الدفتريخخخة يمثخخخل اصخخخوالب
سرية

األصول السرية

Actifs cachés /Actifs sousévalués / Avoirs occultes

Hidden assets

مبل خ يلدمخخ ،اآلمخخر بالشخخراء ضخخمانا ب للوفخخاء
بوعد بالشراء ،ويحق للبائع الرجوا علي،
بملخخدار الضخخرر الفعل خ المتمثخخل فخ نلخخص
قيمة البيع للغير عن التكلفة.
هو شكل من األشخكال الكالسخيكية العاكسخة
لالتجخخا ويخخأت بعخخد إتجخخا صخخاعد .يتكخخون
الكتخخف األيسخخر لخخ ،بوجخخود حركخخة صخخعود
قوية كاستمرار لالتجا الصاعد ،ثم تتبعهخا
حركخخة إنخفخخاض .ويتحلخخق الخخراس بارتفخخاا
األسخخعار مخخن اللخخاا السخخابق للكتخخف األيسخخر
وتحلخخخق األسخخخعار قمخخخة اعلخخخم مخخخن اللمخخخة
السابلة .ثم تتبعها حركة إنخفاض وتخترق
اللمخخة السخخابلة ألسخخفل مخخرة ب اخخخرى وتصخخل
إلخخخخم منطلخخخخة قريبخخخخة مخخخخن اللخخخخاا السخخخخابق.
ويتحلخخق الكتخخف األيمخخن بارتفخخاا األسخخعار
مخخرة ب اخخخرى مخخن منطلخخة الخخدعم (التخخ تخخم
تجربتها مرتين) ويفشخل هخذا اإلرتفخاا مخن
الوصخخول إلخخم اللمخخة السخخابلة عنخخد الخخراس
وتبدا األسعار ف اإلنخفخاض مخرة ب اخخرى.
ليكتمل الشخكل بخاختراق الخخط الخذد يصخل
بخخخين اللخخخاا األول والثخخخان (خخخخط الرقبخخخة)
ألسفل.
هخخخو نخخخوا مخخخن الخيخخخارات متعخخخددة المخخخدى
(طويلة وقصيرة األجخل) والمراكخز بحيخث
تمثخخل جميعهخخا مخخع األصخخول المرتبطخخة بهخخا
توعخخخخا ب مخخخخن التحخخخخوط ،وإن كخخخخان اسخخخخاليا
صناديق التحخوط يتسخم بالمغخامرة والسخع
وراء تحليخق اعلخخم العوائخخد فخ ظخخل تنكخخا
اعلم مستويات المخاطر
مخخخن صخخخناديق االسخخخختثمار التخخخ يتلاضخخخخم
مخخديرها اتعابخخا للخخاء خدماتخخ ،ويتمتخخع بحريخخة
باتخخخخخاذ اسخخخختراتيجيات اسخخخختثمار متعخخخخددة
لتحليخخخخق عوائخخخخد مجزيخخخخة ،كمخخخخا تتضخخخخمن
االسخختراتيجيات التمويخخل بالخخدين ،االسخختثمار
فخخخخ األوراق الماليخخخخة او فخخخخ اد اصخخخخول
اخرى ف األسواق
الدخول ف صفلات تهدف إلم الحماية من
تخخخأثير تذبخخخذا األسخخخعار علخخخم قخخخيم بعخخخض
األصول او االلتزامات
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التحوط

شرح المصطلح باللغة العربية

المصطلح باللغة العربية

تخخداوالت تلخخوم علخخم اسخخاس متابعخخة حركخخة
الشخخراء والبيخخع علخخم مخخدى فتخخرات زمنيخخة
دقيلخخة ،ثخخم يخختم علخخد هخخذ الصخخفلات لتحليخخق
ارباح هائلة

تداوالت تقوم على أساس متابعة
حركة الشراء والبيع على مدى
فترات زمنية دقيقة

هخخو اعلخخم سخخعر وصخخل إليخخ ،السخخهم خخخالل
فترة آو فترات تداول معينة قد تكخون يومخا
او شهرا او سنة

أعلى سعر للسهم

تتحلخخخخق عنخخخخدما تسخخخختطيع اللخخخخوة الشخخخخرائية
باختراق قمة سابلة ألعلم .وهذ اللمة ه
الت تمثل اللوة البيعية ف األسعار.

قمم أعلي من سابقاتها

تتحلخخخق عنخخخدما تفشخخخل اللخخخوة البيعيخخخة فخخخ
الوصول لللاا السخابق (دليخل علخم ضخعف
اللخخخخخوة البيعيخخخخخة) وترتفخخخخخع األسخخخخخعار مخخخخخن
مستويات اعلم من اللاا السابق لها (دليخل
علم قوة اللوة الشرائية).
الشركة الت تمل اسهما ب كافية تحمخل حخق
التصويت ف شركة اخرى للسخيطرة علخم
سياساتها وإدارتها .من الفوائد الت تجنيهخا
الشخخخركة اللابضخخخة ( )0إمكانيخخخة السخخخيطرة
علم حجم عمليات كبير للاء ملكيخة جزئيخة
( )8فصخخخل وتنويخخخع المخخخخاطر مخخخن خخخخالل
الشركات التابعة.
اسخختحواذ شخخركة علخخم شخخركة اخخخرى مخخن
نفخخس مجخخال الصخخناعة والنشخخاط بحيخخث ان
الشخخركة المتولخخدة عنهمخخا تكخخون ذات قيمخخة
تنافسخخخخخية افضخخخخخل مخخخخخن بلخخخخخاء الشخخخخخركتين
منفصلتين
عخخروض اسخختحواذ بسخخعر اكبخخر مخخن الليمخخة
premium
نلخخخود واسخخختثمارات سخخخريعة الخخخدخول إلخخخم
األسخخواق والخخخرو منهخخا بسخخرعة ايضخخاب،
تحخخدث غالبخا ب هخخزات اقتصخخادية فخ اسخخواق
المال
يبدا من االختيار األمثخل ألفضخل العناصخر
البشخخخخرية وتوظيفهخخخخا وتأهيلهخخخخا وتخخخخدريبها
للوصخخخول بهخخخا إلخخخم اعلخخخم درجخخخات األداء
والعطاء التنافسخ  -اخخذت هيئخة األوراق
الماليخخخة والسخخخبع بدولخخخة االمخخخارات العربيخخخة
المتحخخدة بزمخخام المبخخادرة ف خ هخخذا المجخخال
واسخخختطاعت ان تحلخخخق تميخخخزا علخخخم كافخخخة
المسخخختويات ،مخخخن خخخخالل بخخخرامج التأهيخخخل
والتمكخخخخخين الخخخخخوظيف والتخخخخخدريا محليخخخخخا
وخارجيخخخا لالرتلخخخاء بمسخخختوى اآلبخخخاء إلخخخ
درجة الجدارة
عرض مختلط بين اكثر من اداة مالية
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Transaction à haute
fréquence

High frequency
trading

Prix élevé

High Price

Plus hauts

Higher highs

Plus bas

Higher lows

Société holding ou de
portefeuille

Holding company

االستحواذ األفقي

Acquisition horizontale

Horizontal acquisition

العروض العدائية

Offre publique d’acquisition
hostile

Hostile takeover
offers

Capitaux chauds / Capitaux
spéculatifs Capitaux
fébriles

Hot money

Investissement en capital
humain

Human capital
investment

Offre mixte

Hybrid offer

شركة قابضة

نقود ساخنة

االستثمار في رأس المال البشري

عرض مختلط

شرح المصطلح باللغة العربية

المصطلح باللغة الفرنسية

المصطلح باللغة العربية

المصطلح باللغة اإلنجليزية

I
علد يختم لتأجير/اسختئجار منفعخة موجخودات
محخخخددة لمخخخدة متفخخخق عليهخخخا ملابخخخل اجخخخرة
محخخددة .وقخخد يسخخبل ،وعخخد ملخخزم مخخن احخخد
الطخخرفين ،وامخخا علخخد اإلجخخارة فهخخو ملخخخزم
للطرفين.

اإلجارة

علخخخد يخخخخوجر فيخخخخ ،المخخخخوجر منفعخخخخة اصخخخخل
موصخخخخوف فخخخخ الذمخخخخة يسخخخخلم ،المخخخخوجر
للمستأجر الستيفاء المنفعة ف وقخت محخدد
فخخخ المسخخختلبل .ويمكخخخن ان تكخخخون المنفعخخخة
(منفعة عين) او (منفعة خدمة).

اإلجارة الموصوفة في الذمة

علخخخد إيجخخخار ملتخخخرن بوعخخخد منفصخخخل مخخخن
المخخوجر يمخخنس فيخخ ،المسخختأجر وعخخدا ب ملزم خا ب
بتمليك ،الموجودات ف نهايخة مخدة اإليجخار
إمخخخا مخخخن خخخخالل شخخخرائها بمبلخخخ رمخخخزد او اإلجارة المنتهية بالتمليك
بمبل متفق عليخ ،او بالليمخة السخوقية وذلخ
من خالل وعد بالبيع او بالهبة او علد هبخة
معللة.
هخخو اسخختخدام كشخخف الحسخخاا كخخدليل إثبخخات
الملكيخخخة ،بينمخخخا يخخختم تسخخخجيل المسخخختثمرين
المحتملين ف سجل دفترد
يجعخخخل راس المخخخال غيخخخر قابخخخل للحركخخخة،
كلولنا استبدال راس المال المتداول بخراس
مال ثابت
وذل خ للحخخد مخخن االنتلخخال المخخادد لخخعوراق
الماليخخة او لصخخكو الملكيخخة عنخخدما يحخخدث
انتلخخال ملكيخخة ،وعليخخ ،،فخخان كافخخة تحركخخات
األوراق الماليخخة المحفوظخخة تظهخخر حركتهخخا
دفتريا ب

استخدام كشف الحساب كدليل
إثبات الملكية
يجمد

األوراق المالية التي يتم االحتفاظ
بها مركزيا ً

عالوة  /زيادة

عالوة  /زيادة

( )0الزيخخادة ف خ التكلفخخة نتيجخخة تغيخخر احخخد
العناصر الت تخوثر فخ التكلفخة مثخل حجخم
اإلنتخخا او نمطخخ ،او منطلخخة التوزيخخع...إلخ
( )8الزيادة ف التكلفة الناجمة عن اختيخار
اسوا عمل بديل لعساليا األخرى

تكلفة متزايدة

احخخخخد معخخخخايير التخخخخدقيق المتعخخخخارف عليهخخخخا
الملبولة قبوالب عامخا ب والخواردة ايضخا ب ضخمن
معايير التخدقيق الدوليخة .والتعبيخر يعنخ ان
المحاسخخا اللخخانون (المخخدقق) يجخخا ان ال
ينحخخخاز وان يكخخخون محايخخخدا ب سخخخواء بالنسخخخبة
للعميخخخل او ايخخخة جهخخخة اخخخخرى فخخخ إنجخخخاز
لوظيفة التدقيق

استقاللية المدقق
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Ijārah

Ijārah Mawṣūfah fī al)Dhimmah (bail avancé

Ijārah

Ijārah Mawṣūfah fī alDhimmah (Forward
)Lease

Ijārah Muntahiyah bi alTamlīk

Ijārah Muntahiyah bi
al-Tamlīk

Immobilisation

Immobilization

Immobiliser

Immobilize

Titres immobilisés

Immobilized securities

Augmentation / Prime

Increment

Coût differentiel / Coût
mariginal / Coût additionnel

Indépendance

Incremental cost

Independence

شرح المصطلح باللغة العربية

المصطلح باللغة العربية

العمخخخل المهنخخخ الخخخذد يلخخخوم بخخخ ،المحاسخخخا
اللخخخخانون المسخخخختلل فخخخخ منشخخخخأة بفحخخخخص
المعلومات المحاسبية والبيانات الماليخة لهخا
لتحديخخد مخخدى تطبيخخق المنشخخأة للممارسخخات
والمبادئ المحاسبية الملبولة قبوالب عاما ب

تدقيق مستقل

المستشارون المستللون

المستشارون المستقلون

الموشخخخر الخخخذد يخخختم احتسخخخاب ،وفخخخق اسخخخعار
األسخخخخهم لمجموعخخخخة معينخخخخة مخخخخن األسخخخخهم
المتداولة ف البورصة
شخخخراء او بيخخخع سخخخلة مخخخن األسخخخهم المختلفخخخة
والبيع او الشراء الفخورد لمشختلات موشخر
مرتبطة باألسهم الموجودة ف السلة
صناديق او محافظ االستثمار الت تسختثمر
ف احد مكونات الموشر
السخخخخندات المخخخخرتبط عائخخخخداتها (الكوبخخخخون)
وموشرها األساس بموشر سعر التجزئخة،
وبالتال فان العائد علم هذ السندات يتأثر
باالرتفاا ف حال ،التضخم
عمليات ملايضة تتم وفلا ب التفاقيات معينخة،
كما انها تستند إلم موثر معخين ايضخا حخال
إبرام هذ االتفاقيات

المؤشر
االستفادة من التباين في األسعار
صناديق المؤشر

السندات المرتبطة بالمؤشر
عمليات مقايضة تتم وفقا ً التفاقيات
معينة

صناديق تدار من خالل برنخامج كومبيخوتر
معين يتضمن خطوات للتتبع بخين مكونخات
مدخل ،ضمن البرنامج

صناديق تدار من خالل برنامج
كومبيوتر معين يتضمن خطوات
للتتبع بين مكونات مدخله ضمن
البرنامج

عائد الريبو المرتبط بموشر محدد

عائد الريبو المرتبط بمؤشر محدد

مصخخخاريف ذات طبيعخخخة عامخخخة مثخخخل كلخخخف
اإلدارة والتوزيخخخع التخخخ ال يمكخخخن عزوهخخخا
مباشرة إلم منتج او خدمة معينة

مصاريف غير مباشرة

شخص طبيع

 ،االفراد

هخخخو ملخخخخدار التغيخخخر فخخخخ المسخخختوى العخخخخام
ألسعار السلع والخدمات خالل فترتين مخن
الخخزمن ،ويلخخاس بملخخدار التغيخخر فخخ الخخرقم
اللياس لسعر المستهل .
طخخرح االوراق الماليخخة ف خ سخخوق التخخداول
ألول مرة (السوق األول لعوراق المالية)

شخص طبيعي  ،االفراد

التضخم في األسعار
طرح االوراق المالية في سوق
التداول ألول مرة

نشرة االكتتاا للشركة الت تطخرح اوراق
مالية ف سوق التداول ألول مرة

نشرة االكتتاب للشركة التي تطرح
أوراق مالية في سوق التداول
ألول مرة

المعلومخخات او البيانخخات غيخخر المعلخخن عنهخخا
للجمهخخور والتخ لخخو اعلخخن عنهخخا يكخخون مخخن
شأنها التأثير علم سعر او تداوالت الورقة
المالية

المعلومات الداخلية
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المصطلح باللغة الفرنسية

المصطلح باللغة اإلنجليزية

Audit indépendant

Independent audit

Consultants indépendants /
conseillers

Independent
Consultants/advisors

Indice

Index

Arbitrage des indices

Index arbitrage

Fonds indiciels

Index funds

Obligations indexées

Index linked bonds

Swap sur indice

Index swap

Fonds indiciel

Index tracking funds

Repo indexé

Indexed repo

Dépenses indirectes /
charge indirecte

Indirect expenses

Personne physique

Individuals

Inflation

Inflation

 Appel publique à l’épargneOPE-

Initial public offering
)(IPO

Notice d’information

Initial public offering
disclosure document

Information privilégiée

Inside Information

شرح المصطلح باللغة العربية
اد شخخخخخص اطلخخخخع بحكخخخخم موقعخخخخ ،علخخخخم
معلومات او بيانات ذات اثر جوهرد عخن
شركة مدرجة لم تكن متاحة للجمهور
مخالفخخخخة التخخخخداول بخخخخاالطالا بنخخخخاء علخخخخم
معلومخخخات داخليخخخة غيخخخر متاحخخخة للجمهخخخور
العام
منظمة تلوم بشراء وبيع األسهم والسخندات
(األوراق الماليخخخة  )securitiesبكميخخخات
كبيرة نسبيا ب
موسسخخة لخخديها مبخخال طائلخخة لالسخختثمار ف خ
األوراق المالية ،وتستحوذ هذ الموسسخات
علخخم حصخخة األسخخد ف خ حجخخم التعامخخل ف خ
سخخخوق األوراق الماليخخخة سخخخيما فخخخ مبخخخال
المعخخامالت .مخخخن امثخخخال هخخخذ الموسسخخخات،
المصخخارف االسخختثمارية ،صخخناديق التلاعخخد
والضخخمان االجتمخخاع  ،شخخركات التخخخأمين،
موسسخخخخخات التمويخخخخخل المشخخخخختر  ،نلابخخخخخات
العمال...إلخ
الموسسخخخخات التخخخخ تلخخخخدم خخخخخدمات ماليخخخخة
إسخخالمية ،وتشخخمل المصخخارف اإلسخخالمية،
وموسسخخخخات التخخخخأمين التكخخخخافل  ،والنوافخخخخذ
اإلسالمية ،وصخناديق االسختثمار الجمخاع
اإلسالمية.
ه عبارة عن اذونات الخزانة ،الصكو ،
السندات
األصخخخل غيخخخر الملمخخخوس هخخخو اصخخخل غيخخخر
طبيع خ مثخخل التخخراخيص والملكيخخة الفكريخخة
للشركات ،بما ف ذل البنود مثخل بخراءات
االختخخخراا والعالمخخخات التجاريخخخة وحلخخخوق
التخخخخخخأليف والنشخخخخخخر والشخخخخخخهرة والعالمخخخخخخة
التجاريخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخة.
االستهال (اإلطفاء) هو اسختهال النفلخات
الراسخخمالية لعصخخول غيخخر الملموسخخة علخخم
مدى فترة محددة (عادة تكخون مخدى العمخر
اإلنتخخخاج لعصخخخل) لعغخخخراض الضخخخريبية
والمحاسبية.
(حاسوا) نوا من خدمة التلفون الرقمية،
ويمكن لخطوط هذ الشبكة ارسال البيانات
الرقمية وكذل الصخوت بخدون مخودم ،وقخد
بدات هذ الخدمة ف الواليات المتحدة فخ
عخخام  0222وقخخد تحخخل فخخ النهايخخة محخخل
خدمة التلفون التلليدية
عبخخخارة عخخخن سخخخعر الفائخخخدة الخخخذد تلخخخرض
المصارف بموجب ،المصارف األخرى
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المصطلح باللغة العربية
المطلع

المصطلح باللغة اإلنجليزية

المصطلح باللغة الفرنسية

Initié

Insider

Délit d’initié

Insider dealing

مؤسسة استثمار

Institution d’investissement

Institution, investment

مستثمر مؤسسي

Investisseur institutionnel

Institutional investor

Institutions offrant des
services financiers
)islamiques (IIFS

Institutions Offering
Islamic Financial
)Services (IIFS

Instrument financier

Instrument

التعامل الداخلي

مؤسسات الخدمات المالية
اإلسالمية

األداة المالية

األصول غير الملموسة
واالستهالك (اإلطفاء)

شبكة رقمية للخدمات المتكاملة

فائدة القروض بين البنوك

Immobilisations
incorporelles et
amortissement

Intangibles and
Amortization

Réseau numérique à
intégration de services
)(RNIS

Integrated services
)digital network (ISDN

Taux interbancaire offert
)(IBOR

Interbank offered rate
)(IBOR

شرح المصطلح باللغة العربية

المصطلح باللغة العربية

سخخعر الفائخخدة الت خ تتعامخخل بخخ ،البنخخو فيمخخا
بينها فيما يختص باإليداا ،كما ان عمليات
االقتراض تعتمد علم هذا السعر ايضا ب

سعر الفائدة التي تتعامل به البنوك
فيما بينها فيما يختص باإليداع،
كما أن عمليات االقتراض تعتمد
على هذا السعر أيضا ً

ه خ المبل خ الخخذد يدفعخخ ،الملترضخخون إلخخم
الملرضين كتعويض عن اسختخدام امخوالهم
لتمويخخخخل االسخخخختثمار بمختلخخخخف انواعخخخخ ،او
االسخخخخخختهال الخخخخخخخاص ،وتمثخخخخخخل الفائخخخخخخدة
المدفوعة تكلفة الفرصة البديلخة للملرضخين
نظيخخر عخخدم اسخخختخدام امخخوالهم فخخ الوقخخخت
الحاضر وتحملهم مخاطر إقراض األموال

الفائدة

هي مؤسسات أو أفراد تقوم بتلقي
ه موسسات او افراد تلوم بتلل اللراض
القراض أو الودائع وتقوم أيضا ً
او الودائخخخخخخخع وتلخخخخخخخوم ايضخخخخخخخا ب بعمليخخخخخخخات
ب بعمليات االقتراض ،كما تقوم هذه
االقتراض ،كما تلوم هذ الموسسات ايضا
المؤسسات أيضا ً بتقديم
بتلديم االستشارات واعمخال الوسخاطة لخدى
االستشارات وأعمال الوساطة لدى
الجهات الرقابية
الجهات الرقابية
عبارة عن آليات وإجراءات تدقيليخة ينفخذها
المخخخدقلون الخخخداخليون والتخخخ تركخخخز علخخخم
تطبيق سياسات اإلدارة والتحلق من وجود
انظمة جيدة للرقابة الداخليخة والكشخف عخن
سوء استعمال األموال
موظف ف المنشأة ينفذ فيها اعمال التدقيق
الداخل  ،فهو يعمل علخم نحخو مسختلل عخن
قسم الحسابات وبلية األقسام ،ويركز علخم
الفعاليات المالية والتشغيلية ف المنشأة
الرقابة الداخلية
يطخور مشخغل
نظام قيخاس المخخاطر الخذد
ة
التكافخخخل لتحليخخخل الوضخخخع العخخخام للمخخخخاطر،
وتلخخخخخدير المخخخخخخاطر لتحديخخخخخد راس المخخخخخال
االقتصادد المطلوا لملابلة تل المخاطر.

التدقيق الداخلي

Taux interbancaire - Libor,
Libid, Euribor

Intérêt

Intermédiaire

Interbank rate - libor,
libid, euribor

Interest

Intermediary

Audite interne

Internal auditing

مدقق داخلي

Auditeur interne

Internal auditor

الرقابة الداخلية

Contrôle interne

Internal control

)Modèle interne (Takāful

Internal Model
)(Takāful

Taux de rendement interne
)(TRI

Internal rate of return
)(IRR

Certificats de dépôt
internationaux

International
depository receipts
)(IDRs

النموذج الداخلي (التكافل)

معدل الخصم الذد تكون عند قيمة صاف
االستثمار الحالية صفر

معدل الخصم الذي تكون عنده
قيمة صافي االستثمار الحالية
صفر

شهادات االيداا الدولية

شهادات االيداع الدولية

( )0المواد األولية او البضاعة الجاهزة او
تحخت التشخخغيل المملوكخخة ،سخخواء كانخخت فخ
المخخخخزن او فخخخ الطريخخخق او لخخخدى الغيخخخر
( )8عمليخخخة تسخخخجيل عخخخد البضخخخاعة فعخخخالب
ومعرفخخخة كميتهخخخا الحليليخخخة للتوصخخخل إلخخخم
قيمتها الت تعتمد ف قائمة المركخز المخال
للمنشأة

( )0البضاعة
( )9جرد البضاعة
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Inventaire

Inventory
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هو شكل من األشخكال الكالسخيكية العاكسخة
لالتجخخخا ويخخخأت بعخخخد إتجخخخا هخخخابط .يتكخخخون
الكتف األيسر ل ،بوجود حركة هبوط قوية
كاستمرار لالتجا الهابط ،ثم تتبعهخا حركخة
إرتفاا .ويتحلق الراس بانخفاض األسخعار
مخخن اللمخخة السخخابلة للكتخخف األيسخخر و تحلخخق
األسخخعار قخخاا اقخخل مخخن اللخخاا السخخابق .ثخخم
تتبعها حركة إرتفاا وتخترق اللاا السخابق
ألعلخخخم مخخخرة ب اخخخخرى وتصخخخل إلخخخم منطلخخخة
قريبخخة مخخن اللمخخة السخخابلة .ويتحلخخق الكتخخف
األيمخخخن بانخفخخخخاض األسخخخعار مخخخخن منطلخخخخة
الملاومة (الت تم تجربتها مخرتين) ويفشخل
هخخذا اإلنخفخخاض مخخن الوصخخول إلخخم اللخخاا
السخخابق عنخخد الخخراس و تبخخدا األسخخعار فخخخ
اإلرتفخخخخاا مخخخخرة ب اخخخخخرى ليكتمخخخخل الشخخخخكل
بخخخاختراق الخخخخط الخخخذد يصخخخل بخخخين اللمخخخة
األولخخخخخخخخم و الثانيخخخخخخخخة (خخخخخخخخخط الرقبخخخخخخخخة -
 )necklineألعلم.
يستثمر ،يوظف ماالب
االسخخختثمار فخخخخ السخخخلع الراسخخخخمالية (مثخخخخل
موجخخخخودات جديخخخخدة كالمصخخخخانع والمكخخخخائن
والمعخخدات ووسخخائل النلخخل المطلوبخخة إلنتخخا
بضائع اخرى)
ه إما ان تدير محافظ استثمار من خالل
آلية االختيار (بمعنم شركة اختيارية لخديها
سخخخخلطة االختيخخخخار) او شخخخخركة قخخخخد قبلخخخخت
المسخخخخئولية عخخخخن االسخخخختثمار صخخخخفة دائمخخخخة
للتوجي ،علم مكونات الحساا او المحفظة
(صندوق استثمار)
هخو التحليخق الخذى تجريخ ،السخلطة الرقابيخخة
مع احد الشركات او الجهخات التخم تشخرف
عليها فم حخال ارتكخاا احخدى المخالفخات،
حيث تلخوم إدارة الرقابخة بخأجراء التحليخق
فم الواقعة تمهيدا لتوقيع العلوبة عليها
( )0فعخخخخل االسخخخختثمار باسخخخختخدام األمخخخخوال
للحصخخخول علخخخم اإليخخخراد او األربخخخاح ()8
النلخخود المسخختثمرة ( )3اوراق ماليخخة معينخخة
()4عملية شراء األوراق المالية واقخراض
األمخخخخخخوال إلخخخخخخم المصخخخخخخارف وجمعيخخخخخخات
البناء...إلخ للحصول علم إيراد من الفائدة
او ارباح األسهم
حسخخاا إجمخخال موجخخود ف خ األسخختاذ العخخام
لجميخخع انخخواا االسخختثمارات الموجخخودة ف خ
المحفظخخة االسخختثمارية ف خ حخخوزة الشخخركة
المستثمرة
مستشخخخخخار مخخخخخال متخصخخخخخص فخخخخخ تلخخخخخديم
التوصخخخيات والمشخخخورة فخخخ إدارة الحخخخافظ
االستثمارية للعمالء
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الرأس و الكتفين المقلوبة

يستثمر ،يوظف ماال ً
الرأسمال المستثمر

شركة إدارة استثمارات نيابة عن
العمالء

التحقيق

استثمار ،توظيف المال

حساب استثمار

مستشار استثمار

المصطلح باللغة الفرنسية

المصطلح باللغة اإلنجليزية

Tête et épaules inversées.
La figure épaule-tête-épaule
inversée (ETE inversée) (ou
plus couramment appelé
)""Tête et épaules inversées
est une figure chartiste de
retournement de tendance.

Inverted Head and
Shoulders

Investir

Invest

Capital investi

Invested capital

Société de gestion de
portefeuille

Investement manager

Enquête

Investigation

Investissement

Investment

Compte d'investissement

Investment account

Conseiller en investissment

Investment advisor
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عمل التنبوات عن اسعار األسهم

المصطلح باللغة العربية

تحليل استثمار

موسسة ماليخة تشخترد األسخهم او السخندات
جميعهخخخخا او بعضخخخخها مخخخخن الشخخخخركة التخخخخ
تصدرها وتبيعهخا للمسختثمرين بالتجزئخة او
بنك استثمار
الجملخخة ،كخخذل تعمخخل احيانخا ب كمستشخخار ف خ
عمليخخات التمويخخل واألمخخور الماليخخة عموم خا ب
وترتيا عمليات الدمج وإعادة التنظخيم فخ
الشركات
هخخخ قسخخخم الخخخخدمات المصخخخرفية المتعللخخخة
بتكوين راس المخال للشخركات والحكومخات
والكيانخخخخات األخخخخخخرى حيخخخخخث يخخخخختم تخخخخخأمين
السخخخندات واألسخخخهم الجديخخخدة لجميخخخع انخخخواا
الشخخخركات ،والمسخخخاعدة فخخخ بيخخخع األوراق
بنوك االستثمار
الماليخخخخخخة وتسخخخخخخهيل عمليخخخخخخات االنخخخخخخخدما
واالستحواذ وإعادة التنظيم والوساطة لكخل
مخخن الموسسخخات والمسخختثمرين مخخن اللطخخاا
الخخخخخاص .بصخخخخخفة عامخخخخخة ،تعتبخخخخخر بنخخخخخو
االستثمار مستشارا ب ماليا ب للشركات.
صنف خخاص مخن الخوكالء يكلخف مخن قبخل
المستثمر بشراء او بيخع اسختثمارات يعينهخا
المسخختثمر ملابخخل عمولخخة خاصخخة (سمسخخرة) سمسار استثمار
تحتسخخخخخخا كنسخخخخخخخبة مئويخخخخخخخة مخخخخخخخن قيمخخخخخخخة
االستثمارات المشتراة او المباعة
األمخخوال المهيئخخة لالسخختثمار بشخخراء اوراق
ماليخخة (مثخخل األسخخهم والس خندات) او شخخراء
العلارات او اإلقراض للغير
شهادة تثبت ان حاملهخا يملخ اسختثمارا ب فخ
جمعيات ادخار وقروض مبينة ملدار النلخد
المسخخخخختثمر ،وهخخخخخذ الشخخخخخهادات ال تمخخخخخنس
اصخخخحابها حلخخخوق التصخخخويت وال تتضخخخمن
مسخخخوولية حملخخخة األسخخخهم ،وتخخخدعم كخخخذل
شخخهادة راس المخخخال المتبخخخادل mutual
capital certificate
شخخركات تلخخوم باسخختثمار األمخخوال المجمعخخة
للمسخختثمرين الصخخغار ف خ األوراق الماليخخة
المالئمخخخخة ألهخخخخدافها االسخخخختثمارية المبينخخخخة،
وهخ تلخخدم إمكانيخخات متنوعخخة ومتخصصخخة
لهوالء المستثمرين افضخل مخن اإلمكانيخات
التخخخ يمتلكونهخخخا هخخخم بصخخخورة فرديخخخة مثخخخل
تشكيلة متنوعة من االسختثمارات والسخيولة
والخدمات اإلدارية المتنوعة
شخخخص اعتبخخارد مخخرخص لخخ ،مخخن الهيئخخة
لمزاولخخة نشخخاط المراقبخخة واإلشخخراف علخخم
انظمة االستثمار الجماع

54

المصطلح باللغة الفرنسية

Analyse d'investissement
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Investment analysis

Banquier d'investissement

)Investment bank (er

Département
d’investissment de la
banque

Investment Banking

Courtier d'investissement

Investment broker

Capital d'investissement

Investment capital

شهادة استثمار

Certificat d'investissement

Investment certificate

شركات استثمار

Sociétés d'investissement

Investment
companies

مراقب االستثمار

Contrôleur des
investissements

Investment Controller

رأس مال استثمار
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عملية توزيع األصخول النلديخة علخم انخواا
متعخخخددة مخخخخن االسخخختثمارات مثخخخخل األوراق
المالية والعلار والودائع وذل بهدف تلليخل
مخاطر االسختثمار .وبخذا ت الطريلخة يعمخد
المسخخختثمر عخخخادة إلخخخم تنويخخخع محفظتخخخ ،مخخخن
األوراق الماليخخة مخخن خخخالل االسخختثمار ف خ
اسخخهم شخخركات متعخخخددة وضخخمن قطاعخخخات
مختلفخخة تشخخمل علخخم سخخبيل المثخخال البنخخو
واالتصخخاالت والتخخأمين والعلخخار والصخخناعة
والخدمات المالية

تنويع االستثمارات

المجموعة الكلية لالسختثمارات العائخدة إلخم
مستثمر او المحتفظ بها لدى موسسة ماليخة
مثخخخخل المصخخخخارف ،شخخخخركات االسخخخختثمار،
الوسخخخطاء المخخخخاليون ومخخخا اشخخخخب ،إلدارتهخخخخا
وتنميتها للاء عموالت واتعاا يتفق عليها.

محفظة استثمار

الشخخخخص الخخخذى توكخخخل إليخخخ ،مهمخخخة إدارة
المحخخافظ االسخختثمارية بالنيابخخة عخخن العمخخالء
او لصالس العمالء او لصالس الشخركة التخ
يعمل بها

مدير محفظة االستثمار

المبل الذد يخصخص مخن اربخاح اصخحاا
حسخخخابات االسخخختثمار بعخخخد اقتطخخخاا حصخخخة
المضخخخارا مخخخن اجخخخل تخخخوفير الوقايخخخة مخخخن
خسائر االستثمار المستلبلية التخ يمكخن ان
يتعرض لها اصحاا حسابات االستثمار.

احتياطي مخاطر االستثمار

هخخخخ احخخخخد نخخخخوعين اساسخخخخيين مخخخخن انخخخخواا
شخخخخركات االسخخخختثمار التخخخخ تخخخخدعم كخخخخذل
الشركات ذات الطرف المسدود closed
 endالتخخ لخخديها عخخدد ثابخخت مخخن األسخخهم
للبيخخخع والشخخخراء ،تمييخخخزا ب لهخخخا عخخخن النخخخوا
األساسخخ اآلخخخخر مخخن شخخخركات االسخخختثمار
المسماة ذات الطرف الفتوح open end

شركة استثمار

تخخختص بنشخخاطات شخخراء وبيخخع واسخختحواذ
علخم األسخهم ،الفخرق بينهخا وبخين الوحخخدات
االسخخخخختثمارية ان المسخخخخختثمرين ال يتللخخخخخون
نصيبا ف األرباح الت تحللها الشركات

شركة استثمارات

امناء االستثمار

أمناء االستثمار

حسخخا مخخا ورد ف خ المخخادة  22مخخن قخخانون
االسخختثمارات بسخخلطة الخخخدمات الماليخخة ف خ
المملكخخخخخخخة المتحخخخخخخخدة المتعللخخخخخخخة بتنظخخخخخخخيم
االسخختثمارات مثخخل األسخخهم  ،السخخندات ،
الخيارات  ،العلود المستلبلية  ،وبوليصات
التأمين علم الحياة ،وصناديق التلاعد

االستثمارات
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Diversification des
investissements

Investissement de
portefeuille

Gestionnaire de portefeuille

Réserve de risque
d'investissement

Fonds à capital fermé /
Société d’investissement
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Investment
Diversification

Investment portfolio

Investment Portfolio
Manager

Investment Risk
)Reserve (IRR

Investment trust

Société d’investissement

Investment Trust
(Company) ITC

Fiduciaires
d'investissement

Investment trustees

Investissements

Investments

شرح المصطلح باللغة العربية

المصطلح باللغة العربية

المبخخال المصخخروفة مخخن قبخخل الحكومخخة ف خ
إنشخخخخخخاء مسخخخخخخاكن وطخخخخخخرق ومستشخخخخخخفيات
جديخخدة...إلخ ،او مخخن قبخخل اللطخخاا الخخخاص
(افراد وشخركات) علخم ابنيخة جديخدة وبنخاء
السفن والطائرات والمركبات...إلخ ،وكلها
سلع راسمالية وليست سلعا ب استهالكية

استثمارات ثابتة

تعن الكلمة عموما ب شخصا ب يوظخف اموالخ،
فخخخخخ شخخخخخراء اوراق ماليخخخخخة securities
وممتلكات اخرى ،إما بهدف االسختفادة مخن
ارباحها وفوائخدها او بهخدف ارتفخاا قيمتهخا
علم المدى البعيد ،او بهدف بسط السيطرة
علم الشركة المستثمر فيها

مستثمر

اتفاقات او تعهدات غير قابل ،لإللغاء

اتفاقات او تعهدات غير قابله
لإللغاء

ائتمخخان ال يمكخخن تغييخخر او إلغخخاو مخخن قبخخل
الشخص الذد انشأ بدون موافلة المستفيد

ائتمان غير قابل لإللغاء

يلصد بها اية بخرامج ماليخة مهيكلخة وبشخكل
اساسخخخخ وفلخخخخا ب للمعخخخخايير اآلتيخخخخة (ا) قيخخخخام
المسخختثمرين بوضخخع مسخخاهماتهم مخخن راس
المال ف صندوق( ،سخواء كخان الصخندوق
كيان خا ب قانونيخخا ب مسخختلالب او تخخم تأسيسخخ ،وفخخق
ترتيبخخخات تعاقديخخخة) ،وذلخخخ باالكتتخخخاا فخخخ
وحخخخخدات او اسخخخخهم ذات قيمخخخخة متسخخخخاوية.
وتشخخخخكل هخخخخذ الوحخخخخدات او األسخخخخهم فخخخخ
الحليلة حلوق ملكية لموجودات الصخندوق
غيخخخر اللابلخخخة للتلسخخخيم (ويمكخخخن ان تكخخخخون
موجخخودات ماليخخة او غيخخر ماليخخة) ،وتخخودد
إلم نشوء الحق ف المشاركة فخ األربخاح
او تحمخخخخخل الخسخخخخخائر الناتجخخخخخة عخخخخخن تلخخخخخ
الموجخخخخخخودات .وسخخخخخخواء كانخخخخخخت بخخخخخخرامج
االسخخخختثمار الجمخخخخاع اإلسخخخخالم تخخخخديرها
ومولتهخخخخخا او
الموسسخخخخخات التخخخخخ اسسخخخخختها ة
غيرها ،فان مسووليتها منفصلة مخن ناحيخة
الذمة المالية تجا تل الموسسخات (اد لهخا
طبيعتها المسختللة فيمخا يتعلخق بخالموجودات
والمطلوبخخخخخخخخخخخات) ،ولكخخخخخخخخخخخن باسخخخخخخخخخخختثناء
الصخخكو (.ا) تأسخخيس الصخخندوق وإدارتخخ،
وفلا ب ألحكام الشريعة ومبادئها.
جزء مخن موسسخة ماليخة تلليديخة (قخد تكخون
فرعا ب او وحخدة مخصصخة لهخذ الموسسخة)
تلخخخخدم كخخخخخالب مخخخخن إدارة المخخخخخال (حسخخخخخابات
االستثمار) والتمويخل واالسختثمار المتوافخق
مخخخع احكخخخام الشخخخريعة مخخخع االلتخخخزام بفصخخخل
األموال .او تلخدم خخدمات تخأمين تكخافل او
إعادة التكافل.
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برامج االستثمار الجماعي
اإلسالمي

النافذة اإلسالمية

المصطلح باللغة الفرنسية

Investissements fixes

المصطلح باللغة اإلنجليزية

Investments, fixed

Investisseur

Investor

Engagements irrévocables

irrevocable
commitments

Fiducie irrévocable

Irrevocable trust

Système de placement
)collectif islamique (ICIS

Islamic Collective
Investment Scheme
)(ICIS

Fenêtre islamique

Islamic Window

شرح المصطلح باللغة العربية

المصطلح باللغة العربية

هخخ عمليخخخة طخخرح اوراق ماليخخخة مخخن قبخخخل
الجهخخخخخة المصخخخخخدرة (حكومخخخخخة ،شخخخخخركات
حكوميخخخخخخة ،شخخخخخخركات قائمخخخخخخة او حديثخخخخخخة
التأسيس) وذل لالكتتاا بهخا عبخر السخوق
األولخخ "اسخخوق اإلصخخدارات واالكتتابخخات
الجديدة"

إصدار

شخخص مخخرخص لخخ ،بمزاولخة نشخخاط وكيخخل
اكتتاا

مدير االصدار

األوراق المالية او السندات الت يختم بيعهخا
مخخخن قبخخخل الموسسخخخات  /جهخخخات حكوميخخخة
(المصدرين عموما)

األوراق المالية أو السندات التي
يتم إصدارها

تصخخدر الشخخركات احيان خا ب اسخخهما ب او سخخندات
بليمخخة اعلخخم مخخن قيمتهخخا االسخخمية ،والفخخرق
يسخخخخخخمم عخخخخخخالوة إصخخخخخخدار ،premium
وتظهر مع حلوق المساهمين ف الميزانيخة
العمومية

إصدار يفوق السعر اإلسمي

تصخخدر الشخخركات احيان خا ب اسخخهما بأقخخل مخخن
الليمخخخخة اإلسخخخخمية لتشخخخخجيع اإلكتتخخخخاا بهخخخخا
بالكامخخل لحاجتهخخا الماسخخة إلخخم السخخيولة ،او
سخخخندات بأقخخخل مخخخن الليمخخخة اإلسخخخمية عنخخخدما
يكخخون سخخعر الفائخخدة علخخم السخخند اقخخل مخخن
السخخعر السخخائد فخخ السخخوق ،وتحخخدث هخخذ
الحالة عندما تواج ،الشركة مصاعا مالية
وتكون للسندات فترة استحلاق طويلة

إصدار بخصم

تكاليف اإلصدار

تكاليف اإلصدار

سعر اإلصدار

سعر اإلصدار

الجخخخخزء المطخخخخروح لالكتتخخخخاا مخخخخن اسخخخخهم
الشركة من اصل راس المال الصرح ب،

إصدار جار

سخخخخعر االكتتخخخخاا ،وال يكخخخخون بالضخخخخرورة
مسخخخاويا للليمخخخة اإلسخخخمية لعسخخخهم المكتتخخخا
بها ،إذ قد يكون اقل منها او اعلم منها

سعر اإلصدار
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المصطلح باللغة الفرنسية

المصطلح باللغة اإلنجليزية

Emission des valeurs
mobilières

Issuance

Gestionnaire d'émission
des valeurs mobilières

Issuance Manager

Emission des valeurs
mobilières

Issue

Emission au-dessus du pair

Issue above par

Emission avec décote /
Emission au-dessous du
pair

Issue at a discount

Coûts d'émission

Issue costs

Prix d'émission

Issue price

Issue, current

Prix d'émission

Issue, rate of

شرح المصطلح باللغة العربية

المصطلح باللغة العربية

تصخخخخدر بعخخخخض الشخخخخركات اوراقخخخخا ب ماليخخخخة
وعليها قيود مثل حصر االكتتاا بها علخم
المسخاهمين اللخدامم فلخط مخثال عنخد رسخخملة
االحتياطيخخخات او يخخخرد التلييخخخد علخخخم شخخخكل
اقتصار االكتتخاا علخم صخغار المسخاهمين
او عند حد اعلم لكمية األسهم او السخندات
الت يمكن لمساهم االكتتاا بها

إصدار مقيد

راس المخخخخال المصخخخخرح باصخخخخدار ملابخخخخل
االكتتخخاا النلخخدد او ملابخخل خخخدمات قخخدمت
للشخخخخركة او للخخخخاء اد ممتلكخخخخات اخخخخخرى.
ويتضمن راس المال المصدر كخذل اسخهم
خزينة اعيد امتالكها ،treasury stock
وه قد تعرض للبيع مرة اخرى او تلغم

رأس مال المصدر

راس المال المصدر وقد يختلف عخن راس
المال المرخص ب،

رأس المال المصدر

الجهة (الت تصدر اوراقا ب مالية)

المصدر

مخاطر اإلعسار نتيجة قيام شركة بامتال
اوراق ماليخخة مدينخخة صخخادرة عخخن موسسخخة
اخرى

مخاطر المصدر

العمليخخات التخخ تتخخخذها جهخخة مخخا إلصخخدار
اوراق مالية مدينة (سندات)

العمليات التي تتخذها جهة ما
إلصدار أوراق مالية مدينة
(سندات)

وكيخخل االكتتخخاا قخخد يكخخون بنكخا ب علخخم سخخبيل
المثال

وكيل االكتتاب

المصرف الذد توكل ،الشركة لينوا عنهخا
فخخخ عمليخخخة اكتتخخخاا المسخخخاهمين بخخخاألوراق
المالية الت تطرحهخا لالكتتخاا للخاء اجخور
او عموالت يتفق عليها

مصرف اإلصدار

الجهخخة التخخ تلخخوم بعمليخخة تسخخهيل إصخخدار
األوراق المالية

دار اإلصدار

المكخخان الخخخاص ف خ بنايخخة الشخخركة او ف خ
مصخخخخرف اإلصخخخخدار الخخخخذد يتوجخخخخ ،إليخخخخ،
المستثمرون لإلكتتاا بأسخهمها او سخنداتها
المطروحة لإلكتتاا

مكتب اإلصدار

بيع موجود محدد المواصفات يلتخزم البخائع
بتصنيع/،إنشائ ،بمخواد مخن عنخد  ،وتسخليم،
ف خ موعخخد معخخين ملابخخل ثمخخن محخخدد يخخدفع
دفعة واحدة او علم اقساط معلومة.

االستصناع
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المصطلح باللغة الفرنسية

Émission restreint

المصطلح باللغة اإلنجليزية

Issue, restricted

Capital émis

Issued capital

Émetteur

Issued share capital

Risque émetteur

Issuer

Opération d’émission

Issuer risk

Agent mandataire de
l’émetteur

Issuing

Issuing agent

Banque émettrice

Issuing bank

Société émettrice / Maison
d’émission

Issuing house

Maison d’émission

'Istiṣnā

Issuing office

Istiṣnāʻ

شرح المصطلح باللغة العربية

المصطلح باللغة الفرنسية

المصطلح باللغة العربية

المصطلح باللغة اإلنجليزية

J
( )0حساا ف مصرف يظهر باسم اثنخين
او اكثخخخر مخخخن األشخخخخاص وغالبخخخا ب الخخخزو
والزوجة ،واد منهم او جمخيعهم يتعخين ان
يمل اللدرة علم إدارة الحساا إما منفردا ب
او مجتمعخا ب ( )8فخ سخوق األوراق الماليخخة
يعن مجموعة اسهم مملوكة من شخصخين
او اكثر او عدة منش ت ( )3فخ المحاسخبة
يعن حسابا ب من حسابات التعامخل التجخارد
باسم مشخروا مشختر Joint Venture
يعود إلم اثنين او اكثخر مخن األشخخاص او
الشركات ويمول من قبلهم

حساب مشترك

( )0فخخخ بريطانيخخخا ،شخخخكل مخخخن المنظمخخخات
يدعم شخركة مسخاهمة محخدودة يكخون فيهخا
راس المخخخال ملسخخخما ب إلخخخم اسخخخهم ذات قيمخخخة
إسمية منخفضة لك تسمس ألكبر عخدد مخن
المسخخخخختثمرين المسخخخخخاهمة فيهخخخخخا ،وتكخخخخخون
مسوولية المساهمين فيها بلدر قيمة األسهم
التخخخ سخخخاهموا بهخخخا فخخخ راسخخخمال الشخخخركة
( )8ف خ الواليخخات المتحخخدة ،يعن خ التعبيخخر
شركة فيها راس المال ملسم إلم اسهم لكن
مسخخوولية اعضخخائها غيخخر محخخددة كمخخا ف خ
شركات التضامن

شركة مساهمة محدودة

احيانخخا ب يطلخخق عليهخخا ضخخمنا ب علخخم الشخخركة
المساهمة العامة

شركة مساهمة

تعبير يستخدم ف اللغخة العاميخة (الدارجخة)
ويعن سندات ذات عائد مرتفع تصنف ف
األسخخخواق الماليخخخة (بواسخخخطة موشخخخر 111
 Poor’s & Standardلعرقخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخام
اللياسخخية) بدرجخخة  BBاو  B +وتصخخدرها
عادة شركات صغيرة او ناشئة او شركات
ليس لها سجل سابق ف البورصة

سندات ذات تصنيف متدني

( ) 0سخخخخخخخخلطة ،اختصخخخخخخخخاص ،صخخخخخخخخالحية

( )0سلطة ،اختصاص ،صالحية

( )8الحخدود التخ تمخارس ضخخمنها السخخلطة
او الصالحية لجهة معينة

( )9الحدود التي تمارس ضمنها
السلطة أو الصالحية لجهة معينة
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Compte joint

Joint account

Société à responsabilité
limitée

Joint stock
association

Société par actions

Joint stock company

Obligations « pourries » /
Obligations déclassées

Juridiction

Junk bonds

Jurisdiction

شرح المصطلح باللغة العربية

المصطلح باللغة الفرنسية

المصطلح باللغة العربية

المصطلح باللغة اإلنجليزية

L
هخخخخ موشخخخخرات حسخخخخابية محسخخخخوبة مخخخخن
األسخخعار توضخخس قخخوة او ضخخعف بمنظخخور
مختلخخف عخخن األسخخعار نفسخخها .الموشخخرات
التابعخخخة لالتجخخخا موشخخخرات تتحخخخر فخخخ
إتجاهات وليس لها حخدود وال تسختخدم فخ
اإلتجاهخخات العرضخخية .وه خ دائم خا ب تتخخأخر
عخخخخن األسخخخخعار وتكخخخخون إشخخخخاراتها مهمخخخخة
وموكدة لحركة األسعار.

المؤشرات التابعة

مخاطر التعرض الكبيرة

مخاطر التعرض الكبيرة

الشروا او البدء ف العرض

الشروع أو البدء في العرض

مخخال مكتسخخا مخخن طخخرق غيخخر مشخخروعة
مخخخدرات  -سخخرقة  -غيرهخخا ،ولكنخخ ،يبخخدو
وكأنخخ ،مخخال مكتسخخا بطخخرق مشخخروع ،بعخخد
ضخ ،فم البنو
هخخخخ موشخخخخرات حسخخخخابية محسخخخخوبة مخخخخن
األسخخعار وتوضخخس قخخوة او ضخخعف محتمخخل
غيخخر واضخخس فخخ حركخخة األسخخعار .وهخخ
موشخخخخرات مخخخخن الممكخخخخن ان تتحخخخخر فخخخخ
إتجاهخخات ومخخن الممكخخن ان تكخخون متذبذبخخة
(تتحخخخر حخخخول محخخخور ينتصخخخفها) .ومخخخن
الممكخخخخن إسخخخختخدامها فخخخخ جميخخخخع انخخخخواا
اإلتجاهات .وإشخارات هخذ الموشخرات فخ
معظخخم الوقخخخت تسخخبق األسخخخعار ولكخخن مخخخن
الممكخخخخن ان تكخخخخون فخخخخ بعخخخخض األحيخخخخان
خادعة.
( )0علخخد يخختم بموجبخخ ،مخخنس حخخق اسخختعمال
موجودات من قبل المال ويخدعم المخوجر
( ) lessorإلخخخخخخم طخخخخخخرف ثخخخخخخان يخخخخخخدعم
المستأجر( )lesseeملابل دفعات إيجخار.
وهنخخا نوعخخان مخخن علخخود اإليجخخار ،األول
هو علد إيجار راسمال capital lease
والثان علد إيجخار تشخغيل operating
 )8( leaseمخخخخخخدة ايجخخخخخخار ( )3يخخخخخخوجر،
يستأجر
المخخخخخخخاطر المتعللخخخخخخة باآلثخخخخخخار اللانونيخخخخخخة
والتنظيمية الناشئة عخن األنشخطة التشخغيلية
للموسسخخخخخخة وتعامالتهخخخخخخا مخخخخخخع اصخخخخخخحاا
المصخخخلحة فيهخخخا ،بمخخخا فخخخ ذلخخخ احتماليخخخة
حدوث نتيجة سخلبية للخالفخات اللانونيخة او
صخخخعوبات تعاقديخخخة والتخخخداعيات المترتبخخخة
علخخخم اإلخفخخخاق فخخخ االلتخخخزام بالمتطلبخخخات
اللانونيخخخخة والرقابيخخخخة التخخخخ تخضخخخخع لهخخخخخا
الموسسة.
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Indicateurs retardés

Lagging Indicators

Importante exposition au
risque

Large exposure risk

Lancer une offre, lancement
d'une offre publique d'achat

Launch an offer,
commencement of a
tender offer

Blanchiment d’argent

Laundering money

Indicateurs principaux

Leading Indicators

( )0عقد ايجار أو استئجار ()9
مدة ايجار ( )3يؤجر ،يستأجر

Bail / Location

Lease

المخاطر القانونية ومخاطر عدم
االلتزام

Risque juridique et de nonconformité

Legal and Noncompliance Risk

المال المغسول

المؤشرات القيادية

شرح المصطلح باللغة العربية

المصطلح باللغة العربية

راس المخخال المصخخرح للشخخركة ان تصخخدر
استنادا لللانون الذد تأسست بموجب،

رأس مال قانوني

شخص اعتبارد او معنود

شخص اعتباري أو معنوي

احتيخخخخاط يفرضخخخخ ،او يلتضخخخخي ،اللخخخخانون.
وبموجخخخا اللخخخانون يتوجخخخا علخخخم شخخخركة
التأمين علم الحياة ان تحختفظ بنسخبة معينخة
مخخن اموالهخخا كاحتيخخخاط قخخانون لمواجهخخخة
المطالبخخخخات التخخخخ يخخخخخدمها العمخخخخالء فخخخخ
المسخختلبل ،وكخخذل المصخخارف يطلخخا منهخخا
االحتفاظ بنسبة معينة من األموال المودعة
لديها كاحتياط قانون بخدالب مخن اقراضخها
للعمالء

االحتياطي القانوني (أو اإللزامي)

ه خ مخخخاطر الخسخخارة الت خ قخخد تخخنجم عخخن
اللضايا الت يرفعها شخخص او اكثخر علخم
الشخخخركة والتخخخ قخخخد تلحخخخق غرامخخخات  ،او
خسخخائر  ،او اد تسخخويات خخخار المحكمخخة
وبالتال تجلا عواقا وخيمة علخم سخمعة
الشركة

المخاطر القانونية

هو الشخص او الشركة الت تلخدم األمخوال
إلخخم الملترضخخين علخخم امخخل إعادتهخخا ملابخخل
فائدة ف العادة .ينشئ الملرضون مديونيخة
علم شكل قروض ،وف حالة التصفية يتم
تسديدهم قبل استالم المساهمين لحصصهم

المقرض ،المسلف

هخخخو البيخخخان الخخخذى تتضخخخمن ،الرسخخخالة التخخخ
يتللاهخخخا المسخخختثمر مخخخن الشخخخركة المصخخخدرة
مظهرا عدد األسهم الت تم تخصيصها ل،

إشعار تخصيص

هو االستحواذ علم شركة اخرى باستخدام
كمية كبيرة مخن األمخوال الملترضخة للوفخاء
بتكلفخخخخة االسخخخختحواذ .وكثيخخخخرا ب مخخخخا تُسخخخختخدم
اصول الشركة المستحوذ عليها كضخمانات
لللخخروض .والغخخرض مخخن هخخذا النخخوا مخخن
عمليخخات االسخختحواذ هخخو السخخماح للشخخركات
بخخخخاجراء عمليخخخخات اسخخخختحواذ كبيخخخخرة دون
االضخخخطرار إلخخخم االلتخخخزام بضخخخخ رووس
اموال كثيرة.

االستحواذ باستخدام الرافعة
المالية
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Capital réglementaire

Legal capital

Personne morale

Legal Person ,
Institutions

Réserves légales

Risque juridique

Legal reserve

Legal risk

Prêteur

Lender

Avis de répartition

Letter of Allotment

Prise de contrôle par
emprunt

Leveraged Buyout

شرح المصطلح باللغة العربية

المصطلح باللغة العربية

المبخخال الت خ تخخدين بهخخا منشخخأة إلخخم دائنيهخخا
ومالكيها

التزامات ،مطلوبات

هخخ إجمخخال الخخديون وااللتزامخخات الماليخخة
المسخختحلة علخخم األعمخخال التجاريخخة لعفخخراد
والشركات ف اد فترة زمنيخة محخددة .يختم
إدرا إجمخخخخال الخصخخخخوم فخخخخ الميزانيخخخخة
العموميخخة للشخخركة وه خ جخخزء مخخن معادلخخة
المحاسبة العامخة األصخول ( الخصخوم +
حلوق الملكية.

الخصوم

االلتزامخخخخات الماليخخخخة لكخخخخل مخخخخن صخخخخندوق
المسخخاهمين وصخخناديق مخخخاطر المشخخاركين
وصناديق استثمارات المشاركين.

المطلوبات (التكافل)

سعر الفائدة الذد يتم ب ،اقراض بن آلخر
يتمتع بمالئة ماليخة ،وفخم الوقخت نفسخ ،هخو
صخخفة عامخخة سخخعر الفائخخدة المتخخداول والخخذى
يمكن تثبيت ،خالل اد فترة زمنية

سعر الفائدة

( )0تصخخريس رسخخم مكتخخوا مخخن سخخلطة
مجازة قانونا ب إلنجاز العمل الذد بدون ذل
التصخخخخخخخخخريس يكخخخخخخخخخون غيخخخخخخخخخر قخخخخخخخخخانون
( )8فعل منس التصاريس

( )0إجازة ،رخصة ،تصريح ،إذن
( )9يجيز ،يرخص ،بصرح بـ،
يأذن

شخخخص طبيعخ او اعتبخخارد حاصخخل علخخم
تخخرخيص مخخن الهيئخخة لممارسخخة نشخخاط مخخن
انشطة األوراق المالية

الشخص المرخص له

صاحا رخصة بممارسة عمل

المرخص له

امخخر يصخخدر إلخخم السمسخخار (الوسخخيط) ف خ
السخخوق الماليخخة مخخن قبخخل العميخخل يحخخدد لخخ،
اعلخخخم سخخخعر  limit orderيشخخخترد بخخخ،
وادنخم سخعر يبيخع بخexercise price ،
إلتمخخام عمليخخة معينخخخة والخخذد عخخادة ينتهخخخ
مفعول ،ف نهاية اليوم

أمر محدد

فخخخ كنخخخدا او إنكلتخخخرا تخخخرد بمعنخخخم شخخخركة
محخخدودة المسخخوولية مشخخابهة للشخخركة الت خ
تسخخمم ف خ امريكخخا باسخخم ،corporation
وف امريكا ترد ايضا لتعن شركة خاصة
محدودة

شركة محدودة
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Engagements

المصطلح باللغة اإلنجليزية

Liabilities

Passifs

Liabilities

)Passifs (Takaful

)Liabilities (Takāful

Taux interbancaire

Libor

Agrément / Licence / Permis
/ Autorisation

License

Personne autorisée

Licensed Person

Titulaire d’un permis

Licensee

Cours à ordre limité

Limit order

Société en commandite /
Société à responsabilité
limitée

Limited company

شرح المصطلح باللغة العربية

المصطلح باللغة العربية

مسوولية المساهمين ف شركة او مصرف
عن ديون الشركة الت تلتصر علم المبلخ
الخخخخذد يوظفخخخخ ،المسخخخخاهم او يسخخخختثمر فخخخخ
الشركة قانونا ب

مسؤولية محدودة

عخخروض محخخدودة ،وهخخم الت خ يوجخخ ،فيهخخا
المشترى عرض ،لمجموعة من المساهمين
(وليس لكاملهم )

عروض محدوده

هو نوا مخن انخواا الرسخوم البيانيخة ويلخوم
فلخخخط برسخخخم اسخخخعار اإلغخخخالق عخخخن طريخخخق
وضع نلطة لكل سعر إغالق جديد ثم يلوم
بتوصيل هذ النلاط( .اإلغالق من الممكخن
ان يكون ليوم او ألسبوا او لشهر او علم
حسا الفترة زمنية مستخدمة).

رسم بياني خطي

اوراق مالية سهلة التسييل

أوراق مالية سهلة التسييل

( ) 0يحخخخخخخخل شخخخخخخخركة ويبيخخخخخخخع اصخخخخخخخخولها
والتزاماتهخخخا ،وتخصخخخص مبخخخال األصخخخول
لتسديد الديون وااللتزامات المستحلة عليها
( )8يحخخول األصخخول او الموجخخودات إلخخم
نلخد كمخخا يحخخدث فخ بيخخع األسخخهم والسخخندات
واالستثمارات األخرى

يصفي  /يسيل

ه العملية الت يتم فيها انهاء حياة شخركة
وتصخخفيتها  ،حيخخث يخختم فيهخخا التخخال بيخخع
األصول — يتم دفخع االلتزامخات واألسخهم
ذات األفضخخلية ألصخخحابها — ثخخم مخخا تبلخخم
مخخخخن رصخخخخيد عخخخخن األصخخخخول يخخخختم دفعخخخخ،
ألصحاا األسهم العادية

تصفية الشركة

الليمخخخة المتبليخخخة لخخخدى المصخخخفم بعخخخد بيخخخع
وتسخخييل كافخخة موجخخودات الشخخركة المصخخفاة
ودفع كافة ديونها والتزاماتها للغير

قيمة التصفية

المصطلح باللغة الفرنسية

المصطلح باللغة اإلنجليزية

Responsabilité limitée

Limited liability

Offre limitée

limited offers

Diagramme linéaire

Line Chart

Titres liquides

Liquid securities

Liquider

Liquidate

Liquidation

Liquidation

Valeur de liquidation

Liquidation value

تصفية لمنشأة او شركة قائمة تختم بموجخا
اللانون او بموجا حكم قضائ صادر من
محكمة لسبا او اسباا معينة مثخل إشخهار
اإلفالس او لعدم إمكانية مزاولة النشاط

تصفية إجبارية

Liquidation judicaire

Liquidation,
compulsory

تصفية تتم باتفاق إرادد ألعضخاء الشخركة
لعدم استمرارية رغبتهم ف الشركة

تصفية اختيارية

Liquidation volontaire

Liquidation, voluntary

هخخخو الشخخخخص الخخخذى يخخختم تعيينخخخ ،لتصخخخفية
الشركة وتحويل اصولها إلم نلدية (تسييل
األصول) وتوزيع الليمة علم المسختثمرين
طبلا ألولويات قانونية محددة تبدا بالدائنين
وتنتهم بأصحاا األسهم العادية

المصفى
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Liquidateur

Liquidator
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هخخخ ملخخخدار النلخخخد واألصخخخول التخخخ يمكخخخن
تحويلهخخا إلخخم نلخخد (دون تكلفخخة) والمتخخوافرة
لخخدى المنشخخأة االقتصخخادية لمواجهخخة جميخخع
التزاماتها التعاقدية

السيولة

قابلية االستثمار ف التحول إلم نلد ،تشخير
هخخخخذ النسخخخخا إلخخخخم المخخخخدى الخخخخذد يمكخخخخن
للموجخخخودات المتداولخخخة ان تغطخخخ او تفخخخ
بالمطلوبات المتداولة

نسب السيولة

مخاطر تعرض الموسسة لخسخارة محتملخة
تنشخخخخأ عخخخخن عخخخخدم قخخخخدرتها علخخخخم الوفخخخخاء
بالتزامات هخخخخخخخا او تمويخخخخخخخل الزيخخخخخخخادة فخخخخخخخ
الموجخخودات عنخخد اسخختحلاقها دون ان تتكبخخد
تكاليف او خسائر غير ملبولة.

مخاطر السيولة

فخ تجخخارة األسخخهم تعنخ اسخخهما مليخخدة ف خ
سجل األسهم المالية الملبولة للبيع والشراء
فخخخ البورصخخخة بعخخخد تخخخوفر كافخخخة الشخخخروط
الطلوبة ،وف تجارة العلارات تعن العلار
المسجل لدى وكيل معين لبيع ،او تأجير

مدرج (مسجل ،مقيد) في قائمة
معتمدة

شخخركة مليخخدة او مدرجخخة يخختم التخخداول عل خ
اسهمها بالبورصة بالبيع و الشراء

شركة مقيدة أو مدرجة

الملصود بها األسخهم العاديخة المتداولخة فخ
البورصخخة العاديخخة .إن اغلخخا البورصخخخات
فخخخ العخخخالم لخخخديها شخخخروط لغخخخرض قبخخخول
التداول بأسهم فيهخا وإدراجهخا فخ قائمتهخا،
منهخخخا مخخخا يتعلخخخق بعخخخدد المسخخخاهمين وعخخخدد
األسخخخهم ومجمخخخوا راسخخخمال الشخخخركة ومخخخا
شاب ،ذل
هخخخ اسخخخهم الشخخخركات المسخخختوفية لشخخخروط
اإلدرا ف بورصة األوراق المالية والت
يتوجخخا علخخم كافخخة الشخخركات االلتخخزام بهخخا
لتتخخاح لهخخخا فرصخخخة قيخخدها او إدراجهخخخا فخخخ
البورصة

األوراق المالية المدرجة في
البورصة

المصطلح باللغة اإلنجليزية

المصطلح باللغة الفرنسية

Liquidité

Ratio de liquidité

Risque de liquidité

Liquidity

Liquidity ratios

Liquidity Risk

Coté

Listed

Société cotée

Listed company

Titres financiers cotés

Listed securities

األسهم المدرجة

Actions cotées

Listed Shares

اسهم يجرد التداول العادد بها فخ إحخدى
البورصات

األسهم المدرجة في البورصة

Actions cotées

Listed stock

( )0إدرا فخخخ البورصخخخة تسخخخجيل اسخخخهم
شخخخخخخخركة فخخخخخخخ سخخخخخخخوق األوراق الماليخخخخخخخة
(البورصخخة) بعخخد تخخوفر الشخخروط المطلوبخخة
فيهخخخخخا (( ) 8ا) علخخخخخد يخخخخخين مالخخخخخ علخخخخخار
وسمسخخار العلخخارات يخخخول فيخخ ،األخيخخر ان
يبحخخث عخخن مشخختر او مخخوجر( .ا) السخخجل
الخذد تسخجل فيخ ،العلخارات المخخول ببيعهخا
لخخخخدى سمسخخخخار العلخخخخارات ( ) العلخخخخارات
المطلخخخخخوا بيعهخخخخخا المسخخخخخجلة فخخخخخ سخخخخخجل
العلارات لدى السمسخار( )3ايخة مخرجخات
مطبوعة من الحاسوا

إدراج في البورصة
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Admission en bourse

Listing
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المصطلح باللغة اإلنجليزية

قواعخد االدرا هخ المتطلبخخات التخ يجخخا
ان تلتزم بها الشركة

قواعد االدراج

Règles d’admission en
bourse

Listing rules

دعوى قضائية

دعوى قضائية

Litige

Litigation

قرض او إعارة  /يلرض او يعير

قرض أو إعارة  /يقرض أو يعير

Prêt / Emprunt

Loan

هخخخو شخخخراء اوراق ماليخخخة واالحتفخخخاظ بهخخخا
آلجال طويلة نسخبيا ب بهخدف الحصخول علخم
توزيعخخات األربخخاح السخخنوية كمصخخدر دخخخل
دائم يتسم باألمان دون األخخذ فخ االعتبخار
التللبات ف اسعار األوراق المالية.

االستثمار طويل األجل في أسواق
المال

( )0زيادة المصاريف عن اإليرادات ينجم
عن ذل صخاف خسخارة ( )8النلصخان فخ
صاف قيمة األصول الت ال يتم الحصخول
علخخخم إيخخخرادات منهخخخا والخخخذد يحصخخخل مخخخن
معامالت او احداث طارئة

خسارة

Investissement à long terme

Perte

Long-term
Investments

Loss

عملية إطفاء صخاف خسخارة السخنة الحاليخة
بصاف اربخاح السخنوات اللادمخة ألغخراض
ضخخخخريبة الخخخخدخل ( 01 - 01سخخخخنة) علخخخخم
افتخخراض اتخخ ،لخخم يسخخمس باطفائهخخا بصخخاف
ارباح السنوات السابلة كالب او جزءا ب

خسارة مرحلة للفترات القادمة

Report à nouveau négatif

Loss carried forward

عملية إطفاء صخاف خسخارة السخنة الحاليخة
بصخخاف اربخخاح السخخنوات السخخابلة (1 - 3
سنة) ألغراض ضريبة الدخل

خسارة منقولة للفترات السابقة

Report à nouveau positif

Loss carryback (in
)tax

عملية تأجيل خسارة مستلبلية قخد تخنجم مخن
حخخدث او واقعخخة معينخخة (مثخخل خسخخارة تخخنجم
عن دعوى قضائية) .إن مثل هذ الخسخائر
المحتملة يجا ان يحتاط لها ف السخجالت
المحاسبية بعمل تخصخيص للاءهخا بتحميخل احتمال الخسارة
مبلغهخخخا لحسخخخاا الخسخخخائر مخخخدينا ب او دائنخخخا ب
لحساا االلتزامات الملخدرة .إضخافة لخذل
يجخخخا ادرا مالحظخخخة عخخخن طبيعخخخة هخخخذ
الخسائر المحتملة ف البيانات المالية
هو ادنم سعر وصل إلي ،السهم خالل فترة
آو فتخخرات تخخداول معينخخة قخخد تكخخون يومخخا او
شهرا او سنة
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أدنى سعر للسهم

Éventualité de perte

Loss contingency

Prix bas

Low Price

شرح المصطلح باللغة العربية
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المصطلح باللغة العربية

المصطلح باللغة اإلنجليزية

M
ه تل البيانخات والمعلومخات التخ تهخدف
إلخخخم تتبخخخع حركخخخة المتغيخخخرات االقتصخخخادية
الكليخخخة عبخخخر الوقخخخت ،مثخخخل النخخخاتج المحلخخخ
اإلجمال وحجم االستثمار الكلخ واإلنفخاق
االسخخختهالك النهخخخائ الخخخخاص والحكخخخوم
وعخخرض النلخخد واسخخعار الفائخخدة ومعخخدالت
التضخم ف األسعار والليمة المضافة الت
سخخاهم بهخخا كخخل قطخخاا اقتصخخادد ف خ النخخاتج
المحل خ اإلجمخخال ومعخخدل البطالخخة ،وذل خ
بهدف معرفة حالخة االقتصخاد ككخل مخا بخين
االنتعخخخار والركخخخود .وقخخخد يمتخخخد التعريخخخف
ايضأ ليشمل المعلومات والبيانخات المتعللخة
باالقتصخخخاد العخخخالم  ،واألحخخخداث السياسخخخية
المحلية واإلقليمية والدولية.

المعلومات االقتصادية الكلية

Données / Informations
Macroéconomiques

Macroeconomic
Data/Information

مساهم األغلبية

مساهمي األغلبية

Actionnaire majoritaire /
Participation majoritaire

Majority interest

المحاولخخة او الطلخخا لتملخخ جميخخع األسخخهم
المتبلية ف الشخركة محخل العخرض ،والتخ
يلتزم ملدم العرض بأن يلدم طلخا شخرائها
من جميخع حملخة األسخهم اآلخخرين فخ تلخ
الشخخخخركة ،نتيجخخخخة حيخخخخازة ملخخخخدم العخخخخرض
واألطراف التابعة ل ،والمتحالفة مع ،لنسبة
تزيخخخخد علخخخخم  %31مخخخخن األوراق الماليخخخخة
المتداولة لشركة مساهمة مدرجة

عرض االستحواذ اإللزامي

Offre d’acquisation
obligatoire

Mandatory
Acquisition Offer

عرض شراء إجبارد(او إلزام )

عرض شراء إجباري(أو إلزامي)

Offre publique d'achat
obligatoire

Mandatory tender
offer

( )0يعالج
( )8يستخدم البيانات ف قاعدة المعلومات
لخلق معلومات جديدة لم تكن موجودة
بصورة مباشرة ف قاعدة المعلومات.
( )3يضارا ف السوق بأساليا خداعية

( )0يعالج
( )9يتالعب
( )3يضارب في السوق بأساليب
خداعية

Manipuler

()0معالجة
( )8تالعا
()3مناورة (مضاربة) ف السوق بأساليا
خداعية

( )0معالجة
( )9تالعب
( )3مناورة (مضاربة) في السوق
بأساليب خداعية

تالعا ف الحسابات

تالعب في الحسابات

( )0متالعا
( )8مضارا ف األوراق المالية
باستخدام اساليا خداعية

( )0متالعب
( )9مضارب في األوراق المالية
باستخدام أساليب خداعية
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Manipulate

Manipulation

Manipulation

Manipulation des comptes

Manipulation of
accounts

Manipulateur

Manipulator

شرح المصطلح باللغة العربية
( )0حد
( )8هامر ربس
( )3تأمين نلدد
( )4ملدار مسموح ب ،او ملبول
( )1النلطة الت تتساوى عندها المنفعة
(المكسا) العائدة للمصنع من إنتا وحدة
إضافية واحدة مع تكاليف إنتا هذ
الوحدة (اقتصاد)
( )2احتياط (من المال او الوقت)
( )2ملدار الفرق او درجت،
( )2هامر ،حاشية
( )2يهمر ،يجعل ل ،هامشا او حاشية
( )01يحتفظ ب ،العميل كمبل احتياط
لشراء صفلات او تسديد التزامات تنشأ من
التعامل بالخيارات او المعامالت
المستلبلية.
( )0حسخخابات تحتخخخود علخخم اصخخخول شخخخب،
سخخخائلة تخخخودا فخخخ المصخخخارف كضخخخمانات
للتسهيالت و اللخروض التخ يختم الحصخول
عليهخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخا.
( )8حسابات تسجل فيها استثمارات ماليخة
مشخخخختراة بخخخخأموال ملترضخخخخة مخخخخن مكاتخخخخا
شخخخركات الوسخخخخاطة و تخضخخخع ألنظمخخخخة و
تعليمات وضعتها جهات مختصة مخولة.

المصطلح باللغة العربية

المصطلح باللغة الفرنسية

( )0حد
( )9هامش ربح
( )3تأمين نقدي
( )4مقدار مسموح به او مقبول
( )5النقطة التي تتساوى عندها
المنفعة (المكسب) العائدة للمصنع
من إنتاج وحدة إضافية واحدة مع
تكاليف إنتاج هذه الوحدة (اقتصاد)
( )6احتياطي (من المال أو الوقت)
( )7مقدار الفرق أو درجته
( )8هامش ،حاشية
( )2يهمش ،يجعل له هامشا أو
حاشية
( )01رصيد دائن في مصرف

Marge / Couverture / Ecart /
Limite

المصطلح باللغة اإلنجليزية

Margin

( )0حسابات هامشية
( )9حسابات تسجل فيها
استثمارات مالية مشتراة بأموال
مقترضة من مكاتب شركات
الوساطة و تخضع ألنظمة و
تعليمات وضعتها جهات مختصة
مخولة.

Comptes de marge /
Comptes sur marge

Margin accounts

تحليل حدد

تحليل حدي

Analyse de la marge

Margin analysis

طلخخا احخخد األطخخراف ف خ العمليخخة لهخخامر
التغير علم ان يتحول إلم آخر

طلب أحد األطراف في العملية
لهامش التغير على أن يتحول إلى
آخر

Appel de marge / Appel de
provision

Margin call

الفرق بين مستوى المبيعات الفعل و
مبيعات نلطة التعادل ،ويحسا علم النحو
التال
حد األمان( (المبيعات  -مبيعات نلطة
التعادل) \ المبيعات

حد األمان

هامر ربس إجمال

هامش ربح إجمالي

( )0هامش
( )8حدد

( )0هامشي
( )9حدي

Marge de sécurité

Margin of safety
)(MOS) (MS

Marge brute

Margin, gross

Marginal

Marginal

زيادة التكلفة نتيجة زيادة حجم اإلنتا .

التكلفة الحدية

Coût marginal

Marginal cost

التغير الكل فخ تكلفخة الشخركة الخذد ينختج
عن ،انتا وحدة إضافية من المخرجات

التغير الكلي في تكلفة الشركة
الذي ينتج عنه انتاج وحدة إضافية
من المخرجات

Coût marginal

)Marginal cost (MC
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شرح المصطلح باللغة العربية
الليمخخخخة الهامشخخخخية لخخخخعوراق الماليخخخخة تعخخخخد
مساوية لليمة األوراق الماليخة المنخددة بنخاء
علخخخم سخخخعر مرجعخخخ  ،اقخخخل مخخخن الهخخخامر
المحدد من قبل البن المدفوعات المخختص
بهذ األوراق المالية

المصطلح باللغة العربية

القيمة الهامشية

اصطالح يستخدم في سوق العقود
اصخخخخطالح يسخخخختخدم فخخخخ سخخخخوق العلخخخخود
المستقبلية مبينا ً التعديالت اليومية
المسخخختلبلية مبينخخخا ب التعخخخديالت اليوميخخخة التخخخ
ب التي تطرأ على الحساب والتي
تطخخرا علخخم الحسخخاا والت خ تعكخخس تحخخديثا
تعكس تحديثا ً لألرباح أو الخسائر
لعرباح او الخسائر المجمعة تحديدا ب
المجمعة تحديدا ً
االسم العام الجامع ألد كيان او منظمخة او
مكخخخان يخخخختم فيخخخ ،تخخخخداول األوراق الماليخخخخة،
بالتخخال فكخخل البورصخخات يطلخخق عليهخخا لفخخظ
سوق

السوق

حددت سلطة الخدمات الماليخة فخ المملكخة
المتحدة مخالفات السخوق بموجخا منظومخة
االنفاذ  FSMA 8111والت تطبق علخم
األسخخخخواق الماليخخخخة فخخخخ المملكخخخخة المتحخخخخدة
وتتحدد مخالفات السوق بخثالث دارسخات
التالعخخخخخا فخخخخخ المعلومخخخخخات  ،والتغريخخخخخر
بالمستثمرين ،واالحتكار والمضخاربة ،وقخد
وضخخخخعت هيئخخخخة األوراق الماليخخخخة والسخخخخلع
منظومة من التشريعات واجبخة النفخاذ علخم
كافخخة مخالفخخات السخخوق وايضخخا الممارسخخات
المنافية للوانين وانظمة الهيئة .تهخدف هخذ
المنظومة إلم حماية المسختثمرين وضخمان
نزاهة األسواق

التالعب بالسوق

مجاالت (او منافذ) تتيحها السخوق الوطنيخة
امام البضخائع األجنبيخة لللخدوم و البيخع فيهخا
علم نحو ينافس البضائع الوطنية المماثلة،
و هخخخذ السخخخوق عبخخخارة عخخخن ظخخخاهرة تمثخخخل
رغبخخة الحكومخخة ف خ السخخماح بخخالواردات و
منافسخخخة البضخخخائع الوطنيخخخة بخخخدون علبخخخات
ألسباا اقتصادية.

الوصول إلى السوق

تجميع و معالجة البيانات الخاصة بحاجات
المستهل علم نحو منتظم ألغراض إنتخا
السلع او الخدمات الت تلب تل الحاجخات
و تطوير استراتيجيات السخوق لتلليخل آثخار
المنتجخخخخخخخات المنافسخخخخخخخة علخخخخخخخم جمهخخخخخخخور
المستهلكين.

تحليل السوق

تلييم السوق ،تلييم الوضع التجارد

تقييم السوق ،تقييم الوضع
التجاري
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المصطلح باللغة الفرنسية

Marge

Valeur du marché

Marché

Abus de marché

Accès aux marchés

المصطلح باللغة اإلنجليزية

Margined value

Mark to market

Market

Market abuse

Market access

Analyse du marché

Market analysis

Evaluation du marché

Market appraisal

شرح المصطلح باللغة العربية
إجمال قيمة األوراق المالية المصدرة مخن
شخخخركة مخخخا ملومخخخة باألسخخخعار السخخخائدة فخخخ
السوق .ويجا ان يتضمن هخذا الخرقم كافخة
األنواا المختلفة لعوراق المالية المصخدرة
مخخن الشخخركة ،ولكنخخ ،عخخادة مخخا تلخخيم األسخخهم
وفلخخا للليمخخة السخخوقية فلخخط .وتحسخخا الليمخخة
السخخوقية للش خركة مخخن خخخالل ضخخرا سخخعر
السهم ف السوق ف عدد األسهم المصدرة
مخن الشخخركة .امخا قيمخخة السخوق الكليخخة فهخ
مجمخخخخوا اللخخخخيم السخخخخوقية إلجمخخخخال عخخخخدد
الشركات المدرجة بالسوق
تليخخخخيم لموجخخخخودات ومطلوبخخخخات صخخخخندوق
مخخاطر المشخاركين يكخون متناسخلبا إ ةمخا مخخع
تلييم مخاطرها وقيمتها من قبل المشتركين
ف خ السخخوق (التليخخيم وفخخق السخخوق) او ف خ
غيخخخاا التليخخخيم المباشخخخر للسخخخوق ،المبخخخادئ
والمنهجيخخات التلييميخخة وملخخاييس المخخخاطر
التخخخخخ يتوقخخخخخع المشخخخخختركون فخخخخخ السخخخخخوق
استخدامها (التلييم وفق النموذ ).
سخخواء كخخان بصخخفت ،وكخخيالب او اصخخيالب عخخن
نفس ،،وكذل مخن كخان يلخوم بخنفس النشخاط
االسخخختثمارد  ،كمخخخا ان اعضخخخاء اد سخخخوق
يعتبخخخرون مخخخن النظخخخراء لممارسخخختهم نفخخخس
النشاط.
هخخ قخخدرة السخخوق علخخم عكخخس اثخخر كافخخة
األحخخخخخخخخخداث الجوهريخخخخخخخخخة والمعلومخخخخخخخخخات
االقتصادية والبيانات الماليخة المخوثرة علخم
نشخخخاط الشخخخركات ،وبالتخخخال علخخخم اسخخخعار
األوراق المالية
تعنخخخخ ضخخخخمنيا وجخخخخود عخخخخدد كبيخخخخر مخخخخن
المتخخداولين فخخ السخخوق بحيخخث ال يسخختطيع
شخخخخخخص اعتبخخخخخارد واحخخخخخد او مجموعخخخخخة
متحالفة التأثير علم اسعار األوراق المالية
في ،صعودا ب او نزوال
ارقام تمثل الليم الموزونة لعجزاء المكونة
للموشر ،كموشر سوق األوراق المالية.
ه خ موشخخرات تبخخين صخخاف التغيخخرات ف خ
اسخخعار اسخخهم الشخخركات المكونخخة لهخخا عبخخر
الوقخخخخت وفلخخخخأ آلليخخخخات حسخخخخاا مختلفخخخخة،
(وموشرات سعرية ،موشرات وزنية)
المتخخخداول الموسسخخخ سخخخواء كخخخان هيئخخخة او
منظمخخة مخخا او بنخ اسخختثمارد ،حيخخث يلخخوم
بتحديد سعر الورقة المالية فخ العلخود مخن
خخخخخخالل المناقصخخخخخة والعخخخخخرض ،وبالتخخخخخال
يهيخخوون العلخخد بحيخخث يصخخبس قخخابالب للتسخخييل
مخخن خخخالل عمليخخة البيخخع او الشخخراء ،حسخخا
النظام المتبع ف المملكة المتحدة
امخخخر صخخخادر مخخخن مسخخختثمر إلخخخم السمسخخخار
(الوسخخخيط) لتنفيخخخخذ صخخخفلة معينخخخخة بأفضخخخخل
األسعر الممكنة ف حين.،
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المصطلح باللغة العربية

قيمة السوق  -رأسمال السوق

التقييم المتناسق مع السوق

المشارك في األسواق ،النظير

كفاءة السوق

المصطلح باللغة الفرنسية

المصطلح باللغة اإلنجليزية

Capitalisation boursière

Market capitalization

Evaluation du marché

Market Consistent
Valuation

Contrepartie du marché

Market counterparty

Efficience du marché

Market Efficiency

الكفاءة الهيكلية للسوق (تنافسية
السوق)

Market Efficiency
)(Competitiveness

مؤشر السوق

Indice boursier

Market index

مؤشرات السوق

Indice boursier

Market Indices

Teneur de marché

Market maker

Ordre de bourse

Market order

صانع السوق

أمر شراء فوري

شرح المصطلح باللغة العربية
راجع () share Market
مخخخا يمكخخخن او مخخخا يتوقخخخع بيعخخخ ،مخخخن جميخخخع
اصخخناف السخخلعة الواحخخدة او مجموعخخة مخخن
السلع او المنتجخات او الخخدمات فخ سخوق
معينة.
هو سعر الورقة المالية هخو سخعر االغخالق
الذى يعد آخر سعر بيعت ب ،الورقة المالية
او السند  ،وفم حالة علخود المشختلات فهخو
السعر الجارد للعلخد خخالل الفتخرة الزمنيخة
ل،
عبخخارة عخخن تحليخخل للمسخختهلكين الحخخاليين و
المستلبليين و بيخان اعمخارهم و اجناسخهم و
مسخختويات دخلهخخم و صخخفات اخخخرى تتعلخخق
بهم.
بصخخفة عامخخة هخخو الموشخخر الخخذى يتضخخخمن
معظخخم األوراق الماليخخة ف خ السخخوق والخخذى
يسخخختخدم ايضخخخا فخخخ قيخخخاس اداء المحخخخافظ
االستثمارية ف السوق
معدل الخصم السائد ف السوق
تجميخخع المعلومخخات عخخن حاجخخات المسخختهل
مخن خخخالل تليخخيم تلخ الحاجخخات و التنبخخوات
االقتصخخخخخخخادية و الدراسخخخخخخخات التشخخخخخخخجيعية
ألغراض تطوير األفكار المتعللة بالمنتو
و االستراتيجيات التسويلية.
مخاطر الخسائر فخ المراكخز االسختثمارية
داخل وخار قائمة المركز المال الناتجخة
عخن تحركخات اسخخعار السخوق ،اد التللبخخات
فخخخ قيمخخخة الموجخخخودات اللابلخخخة للتخخخداول او
التسخخويق او التخخأجير (بمخخا فيهخخا الصخخكو )،
وفخخ محخخخافظ االسخخختثمار المدرجخخخة خخخخار
قائمخخة المركخخز المخخال (علخخم سخخبيل المثخخال
الحسابات االستثمارية المليدة).
يمكخخن تلسخخيم سخخوق السخخندات إلخخم قطاعخخات
كخخخل قطخخخاا يضخخخم السخخخندات ذات تخخخواريخ
االستحلاق والمدد المتلاربة وبالتخال يعمخل
بصفة مستلل ،كأن هخذا اللطخاا سخوقا قائمخا
بذاتخخ ، ،وكخخذل تلسخخيم سخخوق األسخخهم إلخخ
قطاعات
النسخخبة المئويخخة لمبيعخخات شخخركة او منتخخو
معخخخين إلخخخم إجمخخخال المبيعخخخات فخخخ حلخخخل
الصناعة المعن او إجمال مبيعات السوق
لخذل الصخنف .و تخدعم كخذل Market
.penetration
تلييم السوق
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المصطلح باللغة العربية
راجع () share Market

إمكانية السوق

سعر السوق

صورة المستهلك في السوق

مؤشر السوق

معدل الخصم السائد في السوق

المصطلح باللغة الفرنسية
Pénétration du marché

المصطلح باللغة اإلنجليزية
Market penetration

Marché potentiel

Market potential

Prix du marché

Market price

Profil boursier

Market profile

Indice du amrché

Market proxy

Taux d'escompte du
marché

Market rate of
discount

دراسة السوق

Etude de marché

Market research

مخاطر السوق

Risque de marché

Market Risk

Segmentation du marché

Market segmentation

Part du marché

Market share

Évaluation du marché

Market valuation

قطاعات السوق

حصة في السوق

تقييم السوق

شرح المصطلح باللغة العربية

المصطلح باللغة العربية

المصطلح باللغة الفرنسية

المصطلح باللغة اإلنجليزية

قيمة األصل وفلا ب آلليات العرض والطلا

القيمة السوقية

Valeur marchande

market value

السخخعر الخخذد يرغخخا ان يبيخخع بخخ ،البخخائع و
يرغا ان يشخترد بخ ،المشخترد فخ سخوق
حرة مفتوحة (راجع ) Market price

القيمة السوقية ،سعر السوق

Valeur marchande

Market value

عائد السوق

عائد السوق

Rendement du marché

Market yield

( )0اسخخخخهم شخخخخركات مسخخخخاهمة و سخخخخندات
حكوميخخخة يمكخخخن تحويلهخخخا فخخخورا إلخخخم نلخخخد.
( ) 8اسخخخخختثمارات قصخخخخخيرة األجخخخخخل فخخخخخ
األوراق الماليخخخة لتحويلهخخخا إلخخخم نلخخخد عنخخخد
الحاجخخخخخة إليخخخخخ ،دون التخخخخخأثير علخخخخخم سخخخخخير
العمليخخات الجاريخخة ،و هخخ تعتبخخر اصخخخوال
متداولة و جزءا من راس المال العامل.
اصخخخدار اسخخخهم لرفخخخع السخخخهولة- ،عخخخروض
االكتتخخخخخاا ،عخخخخخروض البيخخخخخع ،عخخخخخروض
السمسخخخخخخخخخرة والوسخخخخخخخخخاطة ،الطخخخخخخخخخرح ،او
اصدارات الحلوق ،وغيرها
فخخخ المحاسخخخبة ،يلصخخخد بهخخخا مبخخخدا مطابلخخخة
اإليرادات و المصخاريف المتعللخة ببعضخها
فخ نفخس الفتخخرة المحاسخبية و إدراجهخا فخ
بيان األرباح و الخسائر.
تأثير/تغيير جوهرد
اد معلومخخخخة لخخخخدى الشخخخخركة المدرجخخخخة او
الصندوق المدر او ال ُمصدر او الملتزم -
حسا األحوال -تتعلق بنشاط ،او بشخص،
او بمركخخخز المخخخال او إداراتخخخ ،وال تكخخخون
معرفتها متاحة للجمهور والمتعخاملين ولهخا
تأثير علخم اصخول ،او خصخوم ،او وضخع،
المخخخخال او علخخخخم المسخخخخار العخخخخام ألعمالخخخخ،
ويمكخخن ان تخخودد إلخخم تغيخخر ف خ سخخعر او
حجم تداول الورقة المالية المدرجخة او فخ
جذا او عزوف المتعاملين بالنسبة للورقة
المالية او يمكن ان توثر ف قدرة ال ُمصخدر
علم الوفاء بالتزامات،
التخخخاريخ او الموعخخخد الملخخخرر لتسخخخديد مبلخخخ
قخخرض او ديخخن مثبخخت بسخخند او كمبيالخخة او
حوالة.
التاريخ الخذد يجخا ان يلخوم فيخ ،المشخترد
او المدين رسميا بدفع مبل دين او كمبيالخة
او حوالخخخة عاديخخخة او حوالخخخة ملبولخخخة إلخخخم
الدائن او البائع او ممثلهما.
المبلخخخ الخخخذد يجخخخا ان يخخخدفع فخخخ تخخخاريخ
استحلاق اداة مالية .و قد يكون مبلغخا اكبخر
(مثل سند اصدر بخصخم) او مبلغخا اصخغر
(مثخخخل سخخخند اصخخخدر بعخخخالوة) مخخخن المبلخخخ
األول .
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أوراق مالية متداولة

عمليات التسويق

مطابقة

تأثير/تغيير جوهري

البيانات والمعلومات الجوهرية

استحقاق

تاريخ االستحقاق

القيمة عند االستحقاق

Types de placements
financiers sécurisés / Titres
négociables

Marketable securities

Opération de marketing

Marketing operation

Matching / Harmonisation

Matching

Changement significatif

Material effect
/change

Information significative

Material Information

Maturité

Maturity

Date d’échéance

Maturity date

Montant à la date
d’échéance / Valeur à
échéance

Maturity value

شرح المصطلح باللغة العربية

المصطلح باللغة العربية

مجموعة من فلهاء الشخريعة المتخصصخين
ف فل ،المعامالت المعاصرة ولخديهم إلمخام
وخبخخخرة بالنظخخخام المخخخال اإلسخخخالم بصخخخفة
خاصخخخخة والنظخخخخام االقتصخخخخادد اإلسخخخخالم
بصخخفة عامخخة ،يلخخدمون الفتخخوى والمشخخورة
ويتولخخخخون الرقابخخخخة والتخخخخدقيق ويصخخخخدرون
قرارات شرعية ملزمة وتوصيات.

أعضاء الهيئة الشرعية

هخ الشخخركة التخ ينلضخ كيانهخخا اللخخانون
بنخخا بء علخخم اتفخخاق بنلخخل ذمتهخخا الماليخخة إلخخم
شخخركة اخخخرى ،او بتأسخخيس شخخركة جديخخدة،
او بتلسيم ذمتها المالية إلم جزئين او اكثر
وفق اإلجراءات المحددة قانونأ

الشركة المندمجة

هخخخو رغبخخخة كيخخخان او اكثخخخر مخخخن الكيانخخخات
االقتصخخخادية فخخخ االنضخخخمام تحخخخت مظلخخخة
واحدة سواء كليا ب او جزئيا ب لممارسخة نشخاط
اقتصخخخادد بصخخخورة اكثخخخر توسخخخعا ب واكثخخخر
تغطية للسوق

الدمج

اتفاق االندما

اتفاق االندماج

هخخذا الموضخخوا ملخخنن ومتعخخارف عليخخ ،ف خ
المملكخخة المتحخخدة مخخن خخخالل إدارات تعتبخخر
جزء من دور خاصخة بخاألوراق الماليخة او
بنخخو المعخخامالت التجاريخخة تخخختص اساسخخا
ف خ تلخخديم النصخخس ح خول نشخخاط االسخختحواذ
والتخخخ تعمخخخل عخخخادة تبعخخخا إلدارات الماليخخخة
الحكوميخخخخة ولكنهخخخخا تعمخخخخل بشخخخخكل مسخخخختلل
ومنفرد

الدمج واالستحواذ

هخخخ الشخخخركة التخخخ تسخخختوعا فخخخ كيانهخخخا
اللخخانون الذمخخة الماليخخة لشخخركة اخخخرى او
اكثخخر او جخخزءا ب مخخن شخخركة تنلضخخ وفخخق
اإلجراءات المحددة قانونا ب

الشركة الدامجة

ه تلخ المعلومخات والبيانخات التخ تتعلخق
بمنشخأة إنتاجيخخة او وحخدة اقتصخخادية معينخخة،
وتتضخخمن هخخذ البيانخخات والمعلومخخات علخخم
سخخبيل المثخخال ،هيكخخل اإليخخرادات والتكخخاليف
واألجور وقيمة المخواد األوليخة المسختخدمة
فخخخ العمليخخخة اإلنتاجيخخخة والتخخخدفلات النلديخخخة
واألربخخخخخخخاح .وتبخخخخخخخين هخخخخخخخذ المتغيخخخخخخخرات
االقتصادية الجزئية الوضع المال للمنشخأة
اإلنتاجيخخة او الوحخخدة االقتصخخادية وتوقعخخات
النمو المستلبلية لها

المعلومات االقتصادية الجزئية
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المصطلح باللغة الفرنسية

Membres du Comité de
Sharīʻah

Fusion d’entreprise

المصطلح باللغة اإلنجليزية

Members of the
Sharīʻah Board

Merged Company

Fusion

Merger

Accord de fusion

Merger agreement

Fusions et acquisitions

Société en fusion

Données / Informations
microéconomiques

Mergers and
)acquisitions (M&A

Merging Company

Microeconomic
Data/Information

شرح المصطلح باللغة العربية

المصطلح باللغة العربية

الحد األدنم لضبط مستوى المخالءة الماليخة
لصندوق مخاطر المشختركين والتخ تعتمخد
عليها السلطات اإلشرافية باتخاذ إجخراءات
اكثخخخخر صخخخخرامة فخخخخ حخخخخال عخخخخدم وجخخخخود
إجراءات تصحيحية.

متطلبات الحد األدنى لرأس المال
(التكافل)

الحد األدنم لضبط مستوى المخالءة الماليخة
المحددة لصندوق حملة األسهم التخ تعتمخد
عليهخخا السخخلطات اإلشخخرافية ف خ حخخال عخخدم
وجخخخود إجخخخراءات تصخخخحيحية فخخخ األمخخخر
باتخاذ إجراءات اكثر صرامة.

الحد األدنى لرأس المال
المستهدف (التكافل)

مساهم األقلية

مساهمي األقلية

هخخخو ملخخخدار النلخخخد المتخخخوافر فخخخ االقتصخخخاد
والخخذى يشخخمل النلخخد المتخخداول مضخخافا ب إليخخ،
الودائخع تحخخت الطلخخا والودائخع ألجخخل لخخدى
اللطخخخاا المصخخخخرف والموسسخخخات الماليخخخخة
األخرى

عروض النقد

ه احدى الشركات األعضاء ف بورصة
لندن ،ونشاطها هو الليام بدور الوسيط بين
كخخل مخخن صخخانع السخخوق الخخذى يرغخخا ف خ
اقتراض اسهم والشخركة او الموسسخة التخ
لديها اسهم لإلقخراض ،ويعمخل بهخذا النظخام
ف خ المملكخخة المتحخخدة وبورصخخة لنخخدن بنخخاء
علخخخخخخخخخخخم اللخخخخخخخخخخخانون الصخخخخخخخخخخخادر فخخخخخخخخخخخ
ينخخاير0222والخخذى يعخخرف بلخخانون اعمخخال
الوسخخاطة فخخ اقخخراض واقتخخراض األسخخهم
Borrowing Stocks & Lending

وسيط نقدي

ه حالة تحاول فيها العصابات االجرامية
اخفاء مصدر األمخوال ،عخن طريخق وضخع
ما لديها من اموال ومتحصالت ف قنخوات
شخخخرعية بحيخخخث تنلطخخخع صخخخلتها باألصخخخل
المتحصخخخخخلة منخخخخخ ،سخخخخخواء كانخخخخخت تجخخخخخارة
مخدرات ،تجارة بالبشر ،تجارة اسلحة ،او
حاالت افساد كتل التخ تحخدث فخ بعخض
يلدان العالم الثالث نتيجة الرشاوى والفساد
اإلدارد والتخخخخربس مخخخخن الوظيفخخخخة العامخخخخة
وغيرها

غسيل األموال
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المصطلح باللغة الفرنسية

Minimum capital requis
)(takāful

المصطلح باللغة اإلنجليزية

Minimum Capital
)Requirement (Takāful

Minimum capital cible
)(takāful

Minimum Target
)Capital (Takāful

Action minoritaire /
Participation minoritaire

Minority interest

Agrégats monétaires

Courtier

Blanchiment d’argent

Monetary aggregates
)(Money Supply

Money broker

Money laundering

شرح المصطلح باللغة العربية

المصطلح باللغة العربية

هخخو السخخوق الخخذى يعمخخل فخخ شخخراء وبيخخع
األدوات الماليخخة قصخخيرة األجخخل ،مخخع العلخخم
ان اصخخخطالح قصخخخير األجخخخل يعخخخرف فخخخ
مجخخخال الخخخخدمات الماليخخخة لكخخخل تعامخخخل او
استحلاق يلل اجل ،عن سنة

السوق النقدي

صخخندوق يلخخوم نشخخاط ،علخخم االسخختثمار فخ
الودائخخع واألدوات النلديخخة اللصخخيرة األجخخل
علم سبيل المثال اذونات الخزانة

صندوق االستثمار

ادوات استثمار قصيرة األجخل كخالودائع او
مخخخخا يلابلهخخخخا فخخخخ المصخخخخارف اإلسخخخخالمية،
واألذونات والسندات والصكو الحكوميخة
والسندات والصكو الصادرة عخن البنخو
او الشخخخخركات وشخخخخهادات اإليخخخخداا البنكيخخخخة
واتفاقيخات إعخادة الشخراء والصخخكو او اد
ادوات نلد اخرى توافق عليها الهيئة

أدوات النقد

وهخخخم تلخخخ األسخخخواق المعنيخخخة بالتعخخخامالت
االئتمانيخخخة قصخخخيرة األجخخخل ،مثخخخل األوراق
التجارية وشهادات اإليداا اللابلخة للتحويخل
والتداول واذونات الخزانة .وعادة ما تخدار
عمليخخات هخخذ األسخخواق مخخن قبخخل موسسخخات
الوسخخخخخخاطة الماليخخخخخخة وبخخخخخخاألخص البنخخخخخخو
وشركات االستثمار .وتخضع اسواق النلخد
إ لخخخخم تنظخخخخيم ورقابخخخخ ،وإشخخخخراف البنخخخخو
المجزية.

أسواق النقد

( )0اداة دين بموجبها يعط الملترض او
الراهن للملرض او المرتهن حق الحجز
علم ممتلكات محددة عادة تكون علارات
مملوكة ملكية تامة من قبل الملترض
كضمان إلعادة تسديد مبل اللرض لتمييز
عن رهن الممتلكات المنلولة (مثل المكائن
و المعدات و األدوات و السيارات و
األثاث و ما شاب )،و الذد يدعم
chattel mortgage
( )8فعل الرهن الذد يلوم ب ،الملترض.

( )0رهن
( )9يرهن

المصرف الذد يلرض األموال للاء منحخ،
حخخخق الحجخخخز علخخخم الممتلكخخخات مخخخن قبخخخل
الملترض ضمانا لتسديد مبال اللروض.

مصرف الرهونات
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المصطلح باللغة الفرنسية

المصطلح باللغة اإلنجليزية

Marché monétaire

Money market

Fonds du marché monétaire

Money market fund

Produits monétaires /
Instrument du marché
monétaire

Marché monétaire

Money Market
Instruments

Money Markets

Hypothèque

Mortgage

Banque de crédit
hypothécaire

Mortgage bank

شرح المصطلح باللغة العربية

المصطلح باللغة العربية

سخخند صخخادر مضخخمون بخخرهن علخخم امخخال
الجهخة المصخدرة ،و يخختم نلخل الخرهن عليهخخا
إلخخخخم حامخخخخل السخخخخند بموجخخخخا سخخخخند رهخخخخن
ائتمان .

سند الرهن

و يعطخخخ كخخخذل حامخخخل السخخخند الحخخخق فخخخ
استالم المبل المسخدد إذا تطلخا األمخر مخن
مبخخال معينخخة (ارصخخدة نلديخخة) او مخخن بيخخع
جزء من ممتلكات الملترض.

سند دين مؤمن برهن

رهن طويل األجل يمل الدائن فيخ ،اولويخة
مضخخمونة لحلخخة ف خ المطالبخخة فخ واحخخد او
اكثخخر مخخن اصخخول المخخدين (الملتخخرض) ،و
هذا الرهن يعط للمرتهن (الملرض) حق
بيع األصول المرهونخة إجباريخا مخن خخالل
نخخزا ملكيخخة المرهونخخات إذا لخخم يخخدفع ديخخن
الرهن ف ميعاد المحدد.

رهن مستحق الدفع

الورقخخة الماليخخة المعخخززة مخخن قبخخل شخخركة
اسخخخختثمارية تعمخخخخل علخخخخم اسخخخختثمار امخخخخوال
مساهميها ف األوراق المالية والسندات او
اداة ماليخخخخة اخخخخخرى وقخخخخد تكخخخخون الشخخخخركة
االسخختثمارية (وحخخدة اسخختثمار ،او صخخندوق
استثمار)..

الورقة المالية المعززة

هخخخ نخخخوا مخخخن انخخخواا موشخخخرات التحليخخخل
الفنخخخخ  .هخخخخ ببسخخخخاطة متوسخخخخط األسخخخخعار
السخخخخخابلة .تجعخخخخخل اإلتجخخخخخا املخخخخخس بخخخخخدون
التذبخخذبات اليوميخخخة ،فتوضخخخس اإلتجخخخا دون
اد تشتيت فهخ تلخوم بتنعخيم البيانخات .هخ
موشر متخأخر عخن األسخعار ()Lagging
وال يسبلها ابدا ب فه من الموشرات التابعخة
لإلتجا  .كلما قل حجخم المتوسخط كلمخا كخان
اسرا وإحتضن األسعار اكثر .وكلمخا كبخر
حجخخم المتوسخخط كلمخخا كخخان ابطخخأ وبعُخخد عخخن
األسخخعار اكثخخر .تسخختخدم المتوسخخطات مخخع
وجخخخخود إتجخخخخا وال تسخخخختخدم فخخخخ اإلتجخخخخا
العرض .

متوسطات األسعار

اتفاقيخخة يبخخرئ فيهخخا المتخخخار المسخختثمرين
معخخخ ،مخخخن اد اربخخخاح لخخخم تسخخخجل ويبخخخرو
المستثمرون مخن اد خسخائر لخم تسخجل فخ
فترة االستثمار.

المبارأة
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المصطلح باللغة الفرنسية

Lettre de gage

Obligation hypothécaire

Emprunt hypothécaire

Titre hypothécaire

Moyenne mobile

Mubāraʼah

المصطلح باللغة اإلنجليزية

Mortgage bond

Mortgage debenture

Mortgage payable

Mortgaged-backed
security

Moving Averages

Mubāraʼah

شرح المصطلح باللغة العربية

المصطلح باللغة العربية

علخخد مشخخاركة فخخ الخخربس بخخين ملخخدم راس
المخخخخخخخال (را المخخخخخخخال) وملخخخخخخخدم العمخخخخخخخل
(المضخخخخخخخارا) يلخخخخخخخوم فيخخخخخخخ ،را المخخخخخخخال
بالمسخخخاهمة بخخخراس مخخخال فخخخ نشخخخاط يخخخدير
المضخخارا (او ملخخدم العمخخل) .ويخختم توزيخخع
األربخخخاح التخخخ يحللهخخخا النشخخخاط او تحللهخخخا
الموسسة وفق النسخبة المئويخة المحخددة فخ
العلخخد ،ويتحمخخل را المخخال الخسخخارة وحخخد
ما لخم تكخن تلخ الخسخائر بسخبا التعخدد او
التلصخخخخير او إخاللخخخخ ،بالشخخخخروط المتعاقخخخخد
عليها.

المضاربة

مرابحة قائمة علم شراء سلعة من بائع او
سمسار وبيعهخا للعميخل مرابحخة باألجخل ثخم
بيخخع العميخخل بنفسخخ ،لهخخذ السخخلعة بخخثمن حخخال
لطرف ثالث لتحصيل السيولة دون ارتباط
بين العلدين.

المرابحة في السلع

المصطلح باللغة الفرنسية

Muḍārabah

Murābahah / Murābahah for
the Purchase Orderer

المصطلح باللغة اإلنجليزية

Muḍārabah

Murābahah/
Murābahah for the
Purchase Orderer

علخخد تتفخخق فيخخ ،األطخخراف علخخم المسخخاهمة
براس المخال فخ موسسخة قائمخة او جديخدة.
ويخختم المشخخاركة ف خ األربخخاح الت خ تحللهخخا
تل الموسسة وفق النسبة المئويخة المحخددة
ف علد المشاركة ،بينما يتم المشخاركة فخ
الخسخخائر وفلخا ب لنسخخبة كخخل مسخخاهم فخ راس
المال.

المشاركة (شركة العقد)

Mushārakah (Sharikat al)ʻAqd

Mushārakah (Sharikat
)al-ʻAqd

اشخخخترا اثنخخخين او اكثخخخر فخخخ تملخخخ اصخخخل
اختيارا ب او اضخطراراب .ويختم المشخاركة فخ
األرباح والخسائر وفلا ب لنسبة الملكية.

المشاركة (شركة الملك)

Mushārakah (Sharikat al)Mulk

Mushārakah (Sharikat
)al-Mulk

نظخخام اسخختثمار جمخخاع يهخخدف إلخخم تجميخخع
األموال من المستثمرين بغرض استثمارها
نيابخخة عخخنهم فخخ المجخخاالت المختلفخخة وفلخخا ب
ألصخخخخخخخخول اإلدارة المهنيخخخخخخخخة لالسخخخخخخخختثمار
الجمخخاع ويخخدير مخخدير الصخخندوق ملابخخل
صندوق استثمار
رسخخخوم محخخخددة ،ويلتصخخخر تأسيسخخخ ،علخخخم
الشخخخخص المخخخرخص لخخخ ،بمزاولخخخة نشخخخاط
تأسيس وإدارة انظمة االستثمار الجمخاع ،
وصخخناديق االسخختثمار عخخادة مخخا تنلسخخم إلخخم
نوعين (مغللة ومفتوحة)

Fonds mutuel

صندوق يدار من قبل شركة اسختثمار تلخوم
بجمع المال مخن المسخاهمين وتسختثمر مخن
خالل شراء اسهم او سندات او علود آجل،
او بضاعة او سندات سوق نلدية.

Fonds mutuel
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صندوق استثمار مشترك

Mutual Fund

Mutual fund
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المصطلح باللغة اإلنجليزية

N
علخخد الخيخخار الخخذد يخختم شخخرائ ،او بيعخخ ،ال
لغرض إال للمضاربة فلط

عقد الخيار الذي يتم شرائه أو
بيعه ال لغرض إال للمضاربة فقط

)Naked option (option nue

Naked option

اتفاقخخات او علخخود المبدئيخخة فخخ إطخخار مخخن
السرية

اتفاقات او عقود المبدئية في إطار
من السرية

Accord de confidentialité

Negotiated
confidentiality
agreement

ه خ قيمخخة اسخخهم المحفظخخة المصخخدرة بنخخاء
علخم اصخخول والتخ يخصخخم منهخخا الخصخخوم
وتلسم علخم عخدد األسخهم المصخدرة ،وهخذ
الليمة تسعر بالبنس عن كل سهم

قيمة أسهم المحفظة

Actif net réévalué / Valeur
d’actif net

)Net asset value (NAV

اإليخخرادات منخخز بل منهخخا كافخخة المصخخاريف،
ويطلخخق عليخخ ،كخخذل  ،Net profitومخخن
العناصر الت تخدخل فخ احتسخاا األربخاح
الصخخخافية البنخخخود غيخخخر العاديخخخة (مخصخخخوما
منها الضرائا) واألثر المتراكم للتغير ف
اتبخخاا المبخخادئ المحاسخخبية (مخصخخوما ب منخخ،
الضرائا)

صافي الدخل

اجخخراء محاسخخب بموجبخخ ،يخختم تسخخجيل قيمخخة
المشخخختريات بالسخخخعر الصخخخاف بعخخخد طخخخرح
الخصخخخم النلخخخدد المكتسخخخا ولخخخبس بالليمخخخة
اإلجماليخخخة للمشخخختريات .وعنخخخدما ال توخخخخذ
الخصخخميات يحمخخل المبل خ المخخدفوا زيخخادة
عخخن سخخعر الشخخراء المسخخجل علخخم حسخخاا
خصميات مفلودة.

طريقة السعر الصافي

الموجخخودات المتداولخخة ناقصخخا ب المطلوبخخخات
المتداولخخخة ،وللبسخخخاطة يخخخدعم راس المخخخال
العامل

صافي رأس المال العامل

الفخخرق بخخين إجمخخال الموجخخودات وإجمخخال
المطلوبخخات ،وهخ تمثخخل راس المخخال الخخذد
تمتلكخخخ ،المنشخخخأة ،ويرادفهخخخا مطلخخخس حلخخخوق
الملكية

القيمة الصافية

حيادية

حيادية
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Résultat net / Revenu net

Net income

Méthode de prix net

Net price method

Fonds de roulement net

Net working capital

Valeur nette / Fonds
propres nets

Net worth

Neutralité

Neutrality

شرح المصطلح باللغة العربية

المصطلح باللغة العربية

ملخخدار قيمخخة األسخخهم المصخخرح للشخخركة ان
تصخخدرها بموجخخا وثيلخخة تأسخخيس الشخخركة،
ويعبر عنها عادة بعدد األسهم المثبتخة التخ
يحمخخل ك خل منهخخا قيمخخة إسخخمية معينخخة والت خ
تصخخخدرها الشخخخركة مخخخن راس مخخخال يخخخدعم
راس المخخخال المصخخخدر (المخخخدفوا) او راس
المخخال المكتتخخا بخخ ،،ولخخيس بالضخخرورة ان
يصخخخدر كافخخخة راس المخخخال المصخخخرح بخخخ،،
والمتبلخخخ منخخخ ،يسخخخمم راس المخخخال غيخخخر
المصدر

رأسمال اسمي

ترتيخخا قخخانون يخختم بموجبخخ ،اسخخناد عمليخخة
االحتفاظ باألسهم لدى طخرف ثالخث مخخول
ومعين من المال

المعين

شخخخخركة تعخخخخين إلدارة األسخخخخهم نيابخخخخة عخخخخن
الشخخركات او األفخخراد ،علخخم سخخبيل المثخخال
شركات الحفظ وشركات الوساطة

شركة تعين إلدارة األسهم نيابة
عن الشركات أو األفراد

األسخخهم التخ ال تخخراكم األربخخاح بمعنخخم انخخ،
يسلط فيها حق المطالبة باألربخاح لسخنة مخا
إذا لخخخم يعلخخخن مجلخخخس اإلدارة عخخخن توزيخخخع
ملسوم ارباح لتل السنة

أرباح أسهم ممتازة غير تراكمية

العضخخخخو الخخخخذد ال يكخخخخون متفرغخخخخا ب إلدارة
الشركة وال يتلاضم راتبا ب من الشركة كمخا
ال تعتبخخخر المكافخخخأة التخخخ يتلاضخخخها كعضخخخو
مجلس إدارة راتبا

عضو مجلس اإلدارة غير التنفيذي

هخ اسخخهم الشخخركات التخ لخخم تتلخخدم بطلخخا
اإلدرا ف السوق المالية

األسهم الغير مدرجة

جماعخخخخة او موسسخخخخة او منظمخخخخة تشخخخخكلت
لغخخخرض تلخخخديم السخخخلع والخخخخدمات بوجخخخا
سياسخخة عخخدم اشخخترا اد فخخرد (ماسخخهم او
مخخخوتمن) فخخخ ايخخخة اربخخخاح او خسخخخائر لهخخخذ
المنظمة ،والربس هخو لخيس الهخدف النهخائ
لهخخا إال ان مثخخل هخخذ المنظمخخات قخخد تحلخخق
ارباحا ب

المنظمة التي ال تهدف إلى الربح

حيخخخخث تلغخخخخم عمليخخخخخة التخخخخداول المسخخخخخجلة
بالملاصة ليحل محلها عمليتين بديلتين بخين
الملاصة والبائع من جانخا وبخين الملاصخة
والمشترى من جانا آخر

عملية التسوية التي تتم في
المقاصة
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Capital nominal

Nominal capital

Nominatif administré

Nominee

Teneur de compte
conservateur

Nominee company

Dévidende non cumulé

Non-cumulative
dividends

Administrateur non exécutif

Non-Executive
Member of the Board
of Directors

Actions non cotées

Non-listed Shares

Organisation à but non
lucratif

Novation

Non-profit
organization

Novation
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O
( )0كل ما تليد الشخص بفعل ،او اإلمتناا
عن ،او الزم بالمحافظخة عليخ ،او الوفخاء بخ،
واسخختهدف لإلرغخخام واللصخخاص إذا اهملخخ.،
وعخخخرف اإللتخخخزام ايضخخخا انخخخ ،كخخخل واجخخخا
يفرضخخخخ ،اللخخخخانون او التعهخخخخد او العلخخخخد او
العالقات األدبية او االجتماعية او تلتضخي،
التربيخخخخة واآلداا وغيرهخخخخا مخخخخن البواعخخخخث
الملزمخخة .وقيخخل ايضخخا ف خ تعريخخف الكلمخخة
انهخخخا وردت اصخخخال للداللخخخة علخخخم اد سخخخند
رسخخخم مكتخخخوا وموقخخخع ومختخخخوم حسخخخا
األصول او كل تعهد كتاب مهما ابتعد عن
الشخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخكليات الرسخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخمية
( )8سند دين
نخخوا مخخن سخخندات الخخرهن تكخخون فيخخ ،اللخخيم
االسخخمية اكبخخر مخخن الممتلكخخات المرهونخخة،
والفخخرق يعخخوض الملتخخرض عخخن التكخخاليف
الت تزيد عن قيمة الرهن
مخخخخدفوعات او ملبوضخخخخات او ملايضخخخخة ال
تسجل ف دفاتر كال الطرفين الرسخمية لخذا
بامكخخخخان الطخخخخرفين إخفخخخخاء المعاملخخخخة عخخخخن
السلطة الضريبية
( ) 0عخخخخخخخخخخخرض بضخخخخخخخخخخخاعة او سخخخخخخخخخخخعر
( )8العنصخر األول مخن العلخخد والثخان هخخو
اللبخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخول
( )3يعرض او يلدم

( )0إلتزام ،واجب ،تعهد
( )9سند دين

سند التزام

معامالت خارج الدفاتر
( )0عرض بضاعة أو سعر
( )9االيجاب
( )3يعرض أو يقدم

ملابل الشراء ف العرض

مقابل الشراء فى العرض

مستند العرض او مشروا عرض الشراء

مستند العرض او مشروع عرض
الشراء

تعويض للعمالة بالشركة المستهدفة

تعويض للعمالة بالشركة
المستهدفة

فترة سريان العرض

فترة سريان العرض

هخخو السخخعر الخخذى يرغخخا صخخانع السخخوق او
المتداول ان يكون سعر البيع ف العلد

سعر العرض

سخخحا العخخرض او اإلنسخخحاا او العخخخدول
عن العرض

سحب العرض او اإلنسحاب أو
العدول عن العرض

حساا يتضمن ممتلكات اكثر من عميل

حساب يتضمن ممتلكات أكثر من
عميل

يتصخخخرف بمطلخخخق الحريخخخة (او لخخخ ،كامخخخل
الصالحية) بناءا علم وكالة

يتصرف بمطلق الحرية (أو له
كامل الصالحية) بناءا على وكالة
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1) Obligation
2) Engagement

Obligation

Obligation

Obligation bond

Transaction non enregistrée

Off the books

Offre

Offer

Offer Consideration
Prospectus / Notice
d’information

Offer document

offre rémunération à base
d'emploi

offer employmentbased compensation

Période de l’offre

Offer period /Time
allowed for
acceptance of the
offer

Prix d’offre

Offer price

Annulation d'une offre par
l’émetteur
Compte omnibus / Compte
général / Compte non
spécifique
Sur une base
discrétionnaire

Offer withdrawal

Omnibus account

on discretionary basis

شرح المصطلح باللغة العربية

المصطلح باللغة العربية

صناديق االستثمار الثابتة للتوسع بال حدود
وزيادة راسمالها كلما اقتضخم اآلمخر وهخم
عكخخخس صخخخناديق االسخخختثمار الملفلخخخة علخخخم
راسمالها الذى انشئت ب،

نوع من أنواع وحدات أمناء
االستثمار

صندوق اسختثمار موسسخ صخدر بموجخا
اللانون رقم  0222بالمملكة المتحدة وهخو
إحدى ادوات االستثمار الجماع

صندوق استثمار مؤسسي صدر
بموجب القانون رقم 0227
بالمملكة المتحدة وهو إحدى
أدوات االستثمار الجماعي

( )0يدعم كذل (مستمر ونافذ حتم
إشعار آخر باإللغاء) Good till
 cancelledامر يعطم إلم الوسط
(السمسار)
بشراء او بيع األوراق المالية حتم تلديم
إشعار من المستثمر يشتمل علم تعليمات
عكس ذل  )8( .طلبية وقعت مع مورد
مواد لم تستلم بعد

أمر مفتوح

المتخخخخخخخخاجرة بالسخخخخخخخخلع واألوراق الماليخخخخخخخخة
والعمخخخخخالت وغيرهخخخخخا فخخخخخ البورصخخخخخات،
واشخختلت التسخخمية مخخن واقخخع ان المتعخخاملين
ف البورصة (تجار البيع والشخراء) يتعخين
علخخخيهم المنخخخاداة يصخخخوت عخخخال للتخخخدليل او
جذا االنتبا لعروضهم ف البيع والشراء

المناداة الحرة

سعر الفائخدة علخم الودائخع المفتخوح والغيخر
محخخدد بفتخخرة زمنيخخة ،والخخذد يمكخخن إنهخخاء
باشعار يبدي ،احد الطرفين

سعر الفائدة على الودائع المفتوح
والغير محدد بفترة زمنية ،والذي
يمكن إنهاءه بإشعار يبديه أحد
الطرفين

االفتتاح

االفتتاح

هخخو سخخعر السخخهم عنخخد افتتخخاح السخخوق بنخخا بء
علم آخر صفلة تمت قبل يوم االفتتاح

سعر افتتاح السهم

الخخربس التشخخغيل هخخو الخخربس المكتسخخا مخخن
العمليخخخات التجاريخخخة العاديخخخة للشخخخركة .وال
تشخخمل هخخذ الليمخخة اد اربخخاح مكتسخخبة مخخن
اسخختثماراتها ،مثخخل األربخخاح مخخن الشخخركات
التخ يكخخون للشخخركة فيهخخا مصخخلحة جزئيخخة،
وقبخخخل خصخخخم الضخخخرائا المعمخخخول بهخخخا .
لحسخخخخاا نسخخخخبة هخخخخامر الخخخخربس التشخخخخغيل
للشخخركة ،يخختم قسخخمة الخخربس التشخخغيل علخخم
صاف المبيعات او اإليرادات.

هامش الربح التشغيلي
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ompagnie d'investissement
est une forme juridique
d'OPCVM

Open ended

Compagnie
d'investissement est une
forme juridique d'OPCVM
répandue en GrandeBretagne

Open ended
investment
)companies (OEIC

Ordre ouvert

Ordre à la criée

Open order

Open outcry

repo ouverte

Open repo

Ouverture

Opening

Prix d’ouverture / Cours
d’ouverture

Opening Price

Bénéfice avant les charges
et les produits d’intérêt
ainsi que les impôts /
Bénéfices d’exploitation

Operating profit
(EBIT) and its margin

شرح المصطلح باللغة العربية

المصطلح باللغة العربية

المال المتبل ف نهاية الفترة المحاسبية او
الماليخخخخخخة للمنشخخخخخخأة بعخخخخخخد تنزيخخخخخخل جميخخخخخخع
المصخخخخخخاريف والمخصصخخخخخخات وتوزيخخخخخخع
حصص األرباح .ويرحل هذا اإليخراد إلخم
حسخخخخخاا االحتيخخخخخاط العخخخخخام او الفخخخخخائض
المكتسا ف نهاية الفترة

إيراد تشغيلي

وتعنخخخ قخخخدرة السخخخوق علخخخم خلخخخق تخخخوازن
مسخختمر بخخين العخخرض والطلخخا وتخخوافر حخخد
ادنخخم مخخن السخخيولة بمخخا يضخخمن معخخ ،حريخخة
دخخخول المسخختثمرين إليخخ ،او الخخخرو منخخ،
وبأقخخل تكلفخخة ممكنخخة .وبمعنخخم آخخخر ،قخخدرة
المتداولين علم بيع وشراء األوراق المالية
بسهولة دون ان يصاحا ذل انخفخاض او
ارتفاا حاد باألسعار

الكفاءة التشغيلية للسوق

مخاطر الخسارة الناتجة عن عدم كفايخة او
إخفاق العمليخات الداخليخة او األشخخاص او
الخخنظم او الخسخخارة الناتجخخة عخخن األحخخداث
الخارجية.

المخاطر التشغيلية

مخاطر الخسارة الناتجة عن عدم كفايخة او
إخفاق العمليخات الداخليخة او األشخخاص او
الخخنظم او الخسخخارة الناتجخخة عخخن األحخخداث
الخارجيخخة .وبالنسخخبة لشخخركات التكافخخل او
إعخخادة التكافخخل تشخخمل المخخخاطر التشخخغيلية
مخاطر الخسارة الناتجة عن عخدم االلتخزام
بمبخخخخادئ الشخخخخريعة واإلخفخخخخاق فخخخخ الليخخخخام
بمسووليات مشغل التكافل او إعادة التكافل
بصفت ،مستئمناب.

المخاطر التشغيلية (التكافل)

تعخخرف ايضخخا بمخخخاطر التشخخغيل وتتضخخمن
المخخخخاطر الناجمخخخة عخخخن األفخخخراد والخخخنظم،
كتلخخخخ المتعللخخخخة باإلخفخخخخاق فخخخخ تطبيلخخخخات
الحوكمخخة ،او تلخخخ المتعللخخخة بأنظمخخخة تلنيخخخة
المعلومات فخ الشخركة وعخدم كفاءتهخا ،او
تل العللة بالخدمات الت تلدم للموسسة او
الشخخخخركة مثخخخخل خخخخخدمات التعهخخخخد الالزمخخخخة
للشخخخخركة ،كمخخخخا انهخخخخا تتعامخخخخل ايضخخخخا مخخخخع
المخخخخاطر التخخخ قخخخد تخخخنجم عخخخن األحخخخداث
الخارجية المحتملة

هي إدارة المخاطر واحتماالت
خسائر التشغيل

فخ النظريخخة االقتصخخادية تكلفخة شخ ء قخخرر
شخخخص عخخدم اخخخذ فرصخخة شخخرائ ،،ونظخخرا
ألن عخخرض البضخخائع االقتصخخادية محخخدود،
فان ،يتوجا علم الشخص عمل اختيخارات
إلرضاء رغبت ،وتر رغبة اخرى(بديلخة)
بدون إرضائها

تكلفة الفرصة البديلة
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Résultat d’éxploitation

Efficience opérationnelle

Risque opérationnel

Risque opérationnel
)(Takāful

Gestion du risque
opérationnel

Coût d'opportunité

المصطلح باللغة اإلنجليزية

Operating revenue

Operational Efficiency

Operational Risk

Operational Risk
)(Takāful

Operational risk
management

Opportunity cost

شرح المصطلح باللغة العربية

المصطلح باللغة العربية

علد اتفخاق يعطخ شخصخا مخا الحخق ولخيس
االلتخخخزام بشخخخراء او بيخخخخع ورقخخخة ماليخخخخة او
مجموعة من األوراق المالية او موشر ف
األوراق الماليخخة لشخخخص آخخخر ،ولكخخن هخخذا
الحق ال يحمل حق تمل األوراق المالية

عقود الخيار

هخخخذا السخخخوق يلخخخخوم فيخخخ ،الوسخخخطاء بخخخخدور
التوفيق وعلد الصخفلات نيابخة عخن العمخالء
سخخخخخخواء داخخخخخخخل قاعخخخخخخات التخخخخخخداول فخخخخخخ
البورصخخات ،او مخخن خخخالل نظخخم معلومخخات
متلدمة توفر هذ الخاصية

سوق األوامر الموجهة

نظام صفلات حيث تتحدد في ،األسعار مخن
خخخخالل التخخخدفلات المباشخخخرة ألوامخخخر البيخخخع
والشراء

نظام صفقات حيث تتحدد فيه
األسعار من خالل التدفقات
المباشرة ألوامر البيع والشراء

انشطة اعتيادية

أنشطة اعتيادية

اكبخخر فئخخة اسخخهم يمل خ حاملوهخخا الحخخق ف خ
المشاركة ف ارباح الشركة بعد دفع ارباح
األسخخهم الممتخخازة ،ولكخخن قبخخل دفخخع اربخخاح
األسهم الموجلة
هخخخ نخخخوا مخخخن انخخخواا موشخخخرات التحليخخخل
الفنخخخ  .وهخخخ التخخخ تتحخخخر حخخخول محخخخور
ينتصفها ،اغلبية هذ الموشرات لها حدود.
وهخ افضخخل الموشخخرات التخ مخخن الممكخخن
إسخخختخدامها فخخخ اإلتجخخخا العرضخخخ  ،إلخخخم
جانخخخا انخخخ ،مخخخن الممكخخخن إسخخختخدامها مخخخع
اإلتجخخا الصخخاعد واإلتجخخا الهخخابط .وعخخادة ب
تكخخخون هخخخذ الموشخخخرات موشخخخرات تسخخخبق
األسعار.

أسهم عادية

المؤشرات المتذبذبة

البحخخخخخث عخخخخخن مصخخخخخادر خارجيخخخخخة إلدارة
وتشغيل كل او جزء من المنشأة

البحث عن مصادر خارجية إلدارة
وتشغيل كل أو جزء من المنشأة

األسهم العادية اللائمة

األسهم العادية القائمة

المبالغة ف التلييم

المبالغة في التقييم

( )0الحالخخخخة التخخخخ يلخخخخوم فيهخخخخا الملتخخخخرض
بسحا اموال من حساا تسهيالت ائتمانية
متفق علي ،مع المصخرف .الكلفخة األساسخية
التخ يتكبخخدها السخخاحا هخ الفائخخدة اليوميخخة
الت تفرض علم الرصيد المكشوف ،وهو
عخخخادة يلخخخوم بخخخدفع الفائخخخدة علخخخم األرصخخخدة
المسخختعملة (األرصخخدة المدينخخة) فلخخط طالمخخا
بليت هكذا اد دون مبال ملابلة (إيداعات)
لتعويضخخها او ملابلتهخخا وعلخخم عخخدد األيخخام
التخخخخ بليخخخخت فيهخخخخا األرصخخخخدة مدينخخخخة()8
الرصيد السلب ف حساا جخار نخاجم عخن
دفخخع شخخيكات مسخخحوبة ولخخيس لهخخا رصخخيد
كاف

سحب على المكشوف
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Contrat d’option
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Option Contract

Marché aux ordres dirigés

Order driven market

Marché dirigé par les ordres

Order-driven

Cours normal des activités

Ordinary course of
business

Action ordinaire

Ordinary shares

Oscillation / fluctuation

Oscillators

Sous-traitance /
Externalisation

Outsourcing

Actions en circulation

Outstanding common
shares

Surévaluation

Over value

Découvert bancaire

Overdraft
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متجاوز لتاريخ االستحلاق ،اد الدين الخذد
تخطم تاريخ استحلاق ،ولم يدفع بعد

متأخر الدفع

حالخخة اكتتخخاا فخ اسخخهم مخخن قبخخل المكتتبخخين
تزيخخد عخخن العخخدد المعخخروض منهخخا ،وتخخدعم
هذ الحالة ايضا overbooked

مكتتب بأسهم زيادة

تلييم خخاص بشخركات التكافخل يُعنخم بتليخيم
مخخخدى مالءمخخخخة إدارة المخخخخخاطر والوضخخخخع
الحال والمستلبل للمالءة المالية .وينبغخ
ان يشمل هذا التلييم كافة المخخاطر الماديخة
المتوقعة وذات الصخلة بشخكل معلخول ،كمخا
ينبغ ان يحدد العالقة بين إدارة المخخاطر
تقييم القدرة على الوفاء بااللتزام
ومستوى ونوعية الموارد المالية اإلجمالية
وتحمل المخاطر (التكافل)
الالزمخخخة والمتاحخخخة ،كمخخخا ينبغخخخ ان يحخخخدد
المخخخوارد الماليخخخة اإلجماليخخخة التخخخ تحتاجهخخخا
شخخخركات التكافخخخل فخخخ إدارة اعمالهخخخا وفلخخخا ب
للخخخدرتها علخخخم تحمخخخل المخخخخاطر وخطخخخط
األعمخخخخخخال الخاصخخخخخخة بهخخخخخخا والمتطلبخخخخخخات
اإلشرافية.
راس المال المدفوا وراس المخال المتبخرا
بخخ ،مضخخافا ب إليهمخخا األربخخاح غيخخر الموزعخخة
ناقصا ب المطلوبات ف شركة ما

حقوق المالكين

التصخخخرف بالممتلكخخخات التخخخ تخصخخخ ،دون
غيخخخر  ،وتعنخخخ درجخخخة تملخخخ اعلخخخم مخخخن
الحيازة possession

ملكية ،حق ملكية
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Impayé

Overdue

Sursouscription

Oversubscribed

Évaluation du risque et de
)la solvabilité (ORSA
)(Takāful

Own Risk and
Solvency Assessment
)(ORSA) (Takāful

Capitaux propres

Owners' equity

Propriété

Ownership
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P
المخخخال الخخخذد قامخخخت بجمعخخخ ،شخخخركة بعخخخخد
طرحها اسهما ب لالكتتاا من قبل الجمهور،
ويمكخخن تعريفهخخا بصخخيغة اخخخرى ،فهخخو ذلخ
الجزء من حلوق المالكين الذد ال يتضخمن
األربخخخخاح غيخخخخر الموزعخخخخة ويخخخخدعم كخخخخذل
 contributed capitalاد راس المخال
المكتتا ب ،،والعبارة تستخدم ف الواليخات
المتحدة ويلابلهخا  paid-up capitalفخ
بريطانيا

رأس المال المدفوع

راس المخخخال المخخخدفوا زيخخخادة عخخخن الليمخخخة
االسمية

رأس المال المدفوع زيادة عن
القيمة االسمية

راس المال المدفوا

رأس المال المدفوع

قيمة حددتها الشركة ف علد التأسيس لكخل
سخخخهم مخخخن اسخخخهمها وتطبخخخع علخخخم شخخخهادة
األسهم ،وه تمثخل حصخة السخهم اللانونيخة
ف راس المال

القيمة االسمية

الليمة االسمية ألسهم راس المال

القيمة االسمية ألسهم رأس المال

علد استصناا ثخان يلتخزم فيخ ،طخرف ثالخث
بصنع/إنشخخاء موجخخود محخخدد المواصخخفات،
بحيخخخث تماثخخخل مواصخخخفات هخخخذا الموجخخخود
مواصخخخخفات الموجخخخخود الخخخخوارد فخخخخ علخخخخد
االستصناا األول دون الربط بين العلدين.
علد سلم ثان مع طرف ثالث لحيازة سخلعة
موصوفة ف الذمة معلومة النوا والملدار
والصخخخخخفة بخخخخخثمن معلخخخخخوم ،بحيخخخخخث تماثخخخخخل
مواصخخفات هخخذ السخخلعة مواصخخفات السخخلعة
الخخواردة ف خ عل خد السخخلم األول دون الخخربط
بين العلدين.
هو تل الجهات واألعضاء المشاركين ف
سخخخخخوق األوراق المالخخخخخة ،وفخخخخخم صخخخخخناعة
الخخخخخدمات الماليخخخخة بصخخخخلة عامخخخخة ويصخخخخل
عخخخددهم حسخخخا سخخخلطة الخخخخدمات الماليخخخة
بالمملكة المتحدة إلم اربعة عشر مشخاركا،
مخخخخخن ضخخخخخمنهم دار الملاصخخخخخة والتسخخخخخوية،
االيداا المركزد ،عضو السوق ،متعهخدد
الخدمات والمعلومخات الماليخة ،البتخ الخذى
يتخخخخخولم المخخخخخدفوعات ،المسخخخخخجل ،متعهخخخخخد
االكتئاا ...الخ
صندوق يخصص ب ،جزء من المساهمات
التخخ يخخدفعها المشخخاركون بشخخركة التكافخخل
ألغراض االستثمار و/او االدخار.
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السلم الموازي

المشارك

صندوق استثمارات المشاركين
(التكافل)

Capital versé

Paid in capital

Capital libéré supérieur au
pair

Paid in capital in
excess of par

Capital versé

Paid-up capital

Valeur nominale

Par value

Valeur nominale d'une
action

Par value capital
stock

Parallel Istiṣnāʻ

Parallel Istiṣnāʻ

Parallel Salam

Parallel Salam

Participant

Participant

Fonds d’investissements
)des participants (takaful

’Participants
Investment Fund
)(Takāful
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صخخندوق يشخخمل المسخخاهمات التخخ يخخخدفعها
المشاركون بشركة التكافل ألغراض تلبيخة
متطلبات المشاركين علم اساس المسخاعدة
المتبادلة او الحماية.

صندوق مخاطر المشاركين
(التكافل)

تنشخخخخأ للليخخخخام بمهمخخخخة او مشخخخخروا محخخخخدد
وتنلض باتمام ذل المشروا

شركة محاصة

احخخد اشخخكال موسسخخة األعمخخال ،تنشخخأ عخخن
اتفخخخخخخاق شخصخخخخخخين او اكثخخخخخخر يسخخخخخخاهمان
براسمالهما او بخبراتهما او بكليهمخا وذلخ
للليخخام بمشخخروا تجخخارد ،ويشخختركان فيمخخا
بينهمخخا بخخادارة ومراقبخخة اعمالهخخا ومخخن ثخخخم
يلتسمان ارباحهخا وخسخائرها بالنسخا التخ
اتفلا عليها
هخ مرحلخخة حركخخة عرضخخية وه خ اشخخكال
بيانيخخة تظهخخر علخخم الرسخخم البيخخان تتكخخون
بفعخل العخرض و الطلخا وهخ تعتمخد علخم
سخخخيكولوجية المتعخخخاملين .لهخخخا هخخخدف مخخخن
الممكن حسخاب .،تخدل علخم ان هنخا تغييخر
يحخخخدث فخخخ االتجخخخا الحخخخال إمخخخا ان هخخخذا
التغييخر مجخخرد حركخخة عرضخية موقتخخ ،قبخخل
ان يسخخختمر السخخخوق فخخخ اتجاهخخخ ،وهخخخ مخخخا
نطلخخخخخخخخخق عليهخخخخخخخخخا األشخخخخخخخخخكال المكملخخخخخخخخخة
لالتجخخخا )Patterns Continuation(.
و إمخخا ان هنخخا تغييخخر حليل خ ف خ معادلخخة
العخخرض و الطلخخا و تخخدل علخخم ان السخخوق
سخخخيغير اتجاهخخخ ،و هخخخ مخخخا نطلخخخق عليهخخخا
األشخخكال العاكسخخة لالتجخخا Reversal( .
.)Patterns
الفترة الزمنيخة المطلوبخة السخترجاا المبلخ
األول لراس المال المسختثمر ،وإذا حخدثت
التدفلات النلدية علم نحو منسخق فخان فتخرة
االسخخخترجاا هخخخخ نسخخخبة مبلخخخخ االسخخخختثمار
األولخخخخ إلخخخخم التخخخخدفلات النلديخخخخة الخخخخواردة
المتوقعة
هخخخو ايضخخخا مخخخا يعخخخرف باسخخخم الخخخدفع ملابخخخل
التسخليم ( )PvPضخخمن آليخات التسخخوية فخخم
البورصات واألسواق المالية
هخخخ مسخخختوى اعلخخخم مخخخن مسخخختوى سخخخعر
السوق ،قد وصلت إلي ،األسخعار وواجهخت
قخخخخخوة بيعيخخخخخة امتصخخخخخت اللخخخخخوة الشخخخخخرائية
وضغطت علم األسعار لتتج ،ألسفل.
( )0مبل ثابت يدفع علم فتخرات منتظمخة
إلخخم شخخخص متلاعخخد بخخالنظر إلخخم خدماتخخ،
السخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخابلة
( )8لشخص معوق او ارملة
صناديق معاشات التلاعد
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Participants’ risk fund
)(takāful

Participants’ Risk
)Fund (Takāful

Joint-venture, entreprise
commune / Association en
participation pour une
unique transaction

Particular partnership

شركة تضامن  /شركة توصية
بسيطة  /مشاركة

Partenariat

Partnership

أشكال سعرية

Structures

Patterns

Période de remboursement

Payback period

Paiement contre paiement

Payment versus
)payment (PvP

Sommet / Maximum
cyclique économique

Peak

Pension

Pension

Fonds de pension

pension funds

فترة االسترجاع

الدفع مقابل التسليم الفوري للعملة
محل عملية الصرف األجنبي

قمة

( )0معاش تقاعدي
( )9دفعات دورية
صناديق معاشات التقاعد
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برنخخامج او خطخخة تلاعديخخة ،بموجبهخخا يلخخدم
را العمخخخل المنخخخافع إلخخخم المخخخوظفين عنخخخد
إحالتهم علم التلاعد ،وهنخا انظمخة تلاعخد
تتضخخخمن مخخخنس رواتخخخا تلاعديخخخة فخخخ حالخخخة
العجر وحالة الوفاة ،وتمويل صناديق هخذ
األنظمخخة يخختم بخخدفعات دوريخخة مخخن قبخخل را
العمل ،وقد يطلا مخن الموظخف ان يسخاهم
ف التمويل ف بعض األنظمة

نظام التعاقد

امناء استثمار نظم معاشات التلاعد

أمناء استثمار نظم معاشات
التقاعد

اشخاص تتصرف باالتفخاق او المجموعخة
المرتبطة او المجموعة

أشخاص تتصرف باالتفاق او
المجموعة المرتبطة او
المجموعة

نخخوا مخخن انخخواا انتخخزاا األمخخوال بطريخخق
الغخر والخخداا يغخرد المسختثمرين الجخخدد
بأربخخخخخاح سخخخخخريعة علخخخخخم مبخخخخخال صخخخخخغيرة
مسخختثمرة وبعخخد فتخخرة وجيخخزة يخختم إغخخراءهم
باسخخخختثمار مبخخخخال كبيخخخخرة ال تخخخخدر علخخخخيهم
إيرادات وال يمكن إرجاعها
مدير المحافظ هو شخص او مجموعة مخن
األشخخخخخخاص المسخخخخخوولين عخخخخخن صخخخخخناديق
استثمار او محافظ مالية خاصة يلوم بتنفيذ
اسخخختراتيجيت ،االسخخختثمارية وإدارة التخخخداول
اليوم للمحفظة.
اسلوا متلدم ف اتخاذ اللخرارات الخاصخة
باالستثمار يسمس للمستثمر بتصنيف وتلييم
ومراقبخخة نخخوا وملخخدار المخخخاطرة والعائخخد
المتخخخوقعين ،وتسخخخمم كخخخذل نظريخخخة إدارة
المحفظة او نظرية المحفظة الحديثة ،ومن
ابرز عناصخر هخذ النظريخة تحديخد العالقخة
بخخين المخخخاطرة والعائخخد وافتخخراض وجخخوا
تعويض المستثمرين لتحملهم المخاطرة
الملكيات
عمليخخة تثبيخخت تخخاريخ علخخم مسخختند او شخخي
يل تاريخ اإلنشاء او التنفيذ
( )0حق الحكومخة او السخلطة المحليخة فخ
شراء الممتلكات قبل اد شخص آخخر ()8
حخخق المسخخاهمين الحخخاليين ف خ الشخخراء اوالب
من إصدارات األسهم الجديدة
هو الحق الذد يعط مالخ الورقخة الماليخة
اولويخخخة االكتتخخخاا فخخخ زيخخخادة راس المخخخال
بنسبة ما يملك ،مخن اوراق ماليخة فخ راس
المال المصدر
األسهم التخ تتميخز بأنهخا تحلخق مبلغخا ثابتخا
مخخن التوزيعخخات وعائخخدا صخخن راس المخخال
بأفضخخخلية تتميخخخز بهخخخا علخخخم سخخخائر األسخخخهم
العادية
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المصطلح باللغة الفرنسية

المصطلح باللغة اإلنجليزية

Plan de pension

Pension plan

Fiduciaires de régimes de
pension

Pension scheme
trustees

Agir de concert

Persons acting in
concert or Concert
parties

خطة بونزي

Système de Ponzi

Ponzi scheme

مدير محافظ

Gestionnaire de portefeuille

Portfolio Manager

Théorie moderne du
portefeuille

Portfolio theory

Position / Solde / Situation

Positions / holdings

تاريخ الحق

Date postérieure

Post date

حق الشفعة

Droit de préemption

Preemptive right

Droit préférentiel
)de souscription (DPS

Preemptive Rights

Actions privilégiées

Preference shares

نظرية المحفظة

الملكيات

حق األولوية في االكتتاب

أسهم األفضلية

شرح المصطلح باللغة العربية

المصطلح باللغة العربية

اسهم راسمال ممتازة

أسهم رأسمال ممتازة

سهم ممتاز

سهم ممتاز

مساهمون ممتازون

حملة األسهم الممتازة

تل األسهم الت تتمتخع بخبعض االمتيخازات
فخخخخخ التصخخخخخويت ،او األربخخخخخاح ،او نخخخخخاتج
التصخخفية ،او اد حلخخوق اخخخرى بشخخرط آن
تكون األسهم مخن ذات النخوا متسخاوية فخ
الحلوق والمميزات

األسهم الممتازة

ه مخن اسخهم الملكيخة فخ شخركة مسخاهمة
تمنس حاملها الحق ف ملسخوم اربخاح ثابخت
علخخم كخخل سخخهم ويجخخا ان يخخدفع قبخخل ايخخة
توزيعات لعسهم العادية

أسهم ممتازة (أو مفضلة)

اربخخاح ثابتخخة علخخم األسخخهم الممتخخازة بنسخخبة
ثابتة توزا علم حملتها قبل توزيخع اربخاح
األسهم العادية وتدفع سواء حللت الشركة
ارباحا ب ام لم تحلق

أرباح أسهم ممتازة

( )0قسط (ف التأمين)
( )8الزيادة عن الليمة اإلسمية الت تدفع
لشراء األوراق المالية
( )3مكافأة
( )4الفرق بين السعر الفورد والسعر
اآلجل لعملة او سلعة
( )1مبل إجمال يدفع قبل توقيع علد
اإليجار ملدما ب

( )0قسط (في التأمين)
( )9عالوة
( )3مكافأة
( )4الفرق بين السعر الفوري
والسعر اآلجل لعملة أو سلعة
( )5مبلغ إجمالي يدفع قبل توقيع
عقد اإليجار مقدما ً

مسخختوى المخخالءة الماليخخة المحخخددة لصخخندوق
حملة األسهم الذد ف حال تم اإلخالل ب،،
فانخخخ ،يتطلخخخا مخخخن مشخخخغل التكافخخخل زيخخخادة
مصادر مالءتها المالية ك تف بالتزاماتها
المالية.

رأس المال المصرح به المستهدف
(التكافل)

الليمة الحاليخة للمخدفوعات النلديخة التخ يختم
الحصخخخول عليهخخخا علخخخم فتخخخرات مسخخختلبلية،
وهخخخخ تختلخخخخف بخخخخاختالف معخخخخدل الخصخخخخم
المطبق عند حسخاا الليمخة الحاليخة ،تخدعم
كخذل present worth or present
discounted value

القيمة الحالية

مخخخخخاطر إعسخخخخار الموسسخخخخة الماليخخخخة قبخخخخل
التسخخوية — وبخاصخخة عنخخدما يكخخون لخخعداة
قيمة اقتصادية ايجابية للطرف اآلخر

مخاطر إعسار المؤسسة المالية
قبل التسوية
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المصطلح باللغة الفرنسية

المصطلح باللغة اإلنجليزية

capital-actions privilégié

Preferred capital
stock

Action privilégiée

preferred share

Actionnaires prévilégiées /
Actionnaires prioritaires

preferred
shareholders

Actions privilégiées

Preferred Shares

Actions privilégiées

preferred stock

Dividende majoré /
Dividende prioritaire

Preferred stock
dividends

Premium

Capital souscrit cible
)(takāful

Premium

Prescribed Target
)Capital (Takāful

Valeur actuelle

Present value

Risque de pré-règlement

Pre-settlement risk
)(PSR

شرح المصطلح باللغة العربية

المصطلح باللغة العربية

النلديخخة الواجبخخة الخخدفع او الليمخخة المسخختحلة
عن الورقة المالية وغيرها

السعر

هخخ األسخخعار التخخ تحللخخت نتيجخخة تفاعخخل
معادلخخخة العخخخرض والطلخخخا .هخخخذا العخخخرض
والطلخخا مخخن المتعخخاملين هخخو نتخخا مجمخخوا
المعلومات الموجودة ف السخوق والتخ قخد
توثر علم اداء األسخهم مسختلبالب .مخن امثلخة
هذ المعلومات األخبار اإلقتصادية المحلية
والدوليخخخخخخة ،اللخخخخخخوائم الماليخخخخخخة للشخخخخخخركات
والجوانا السياسية المحلية والدولية إلخ...

حركة األسعار

هخخخو عخخخودة اسخخخعار اسخخخهم الشخخخركات إلخخخم
مسخختويات قريبخخة مخخن اسخخعارها المثلخخم بعخخد
موجخخخخة ارتفاعخخخخات او انخفاضخخخخات غيخخخخخر
مبررة من الناحية االقتصادية والمالية

تصحيح سعري

هخخخو الفخخخارق بخخخين سخخخعر العخخخرض وسخخخعر
الطلا علم سهم معخين ،ويخزداد ويتنخاقص
بنخخا بء علخخم العخخرض والطلخخا وكفخخاءة عمخخل
السوق السيما شفافية األسعار

هامش (فارق) السعر

السخعر المسخختهدف الخ يتوقعخخ ،المحلخخل (او
الملخخيم) للورقخخة الماليخخة ،وهخخو السخعر الخخذد
يلخخخخيس عليخخخخ ،المسخخخختثمر افضخخخخل الفخخخخرص
المتاحة لالستثمار.

السعر المستهدف

هخو معخخدل سخخعر السخخهم إلخخم التخخدفق النلخخدد
للسخخهم الواحخخد ويعتبخخر موشخخرا ب علخخم تليخخيم
السهم ،حيث تأخذ هذ النسبة فخ االعتبخار
التخخخدفق النلخخخدد المتخخخاح للمسخخخاهمين نتيجخخخة
التشخخخخخغيل مخصخخخخخوما ب منخخخخخ ،االسخخخخختثمارات
الراسمالية.

مضاعف التدفقات النقدية

مليخخاس يعتمخخد عليخخ ،المسخختثمرون فخ تليخخيم
الشخخركة ،وذل خ بخخالنظر لسخخعر السخخهم ف خ
السخخخخخوق ومخخخخخدى ارتفاعخخخخخ ،عخخخخخن العوائخخخخخد
(األرباح) الحالية ،وبالتخال يظهخر إلخم اد
مدى ما يتمتع ب ،السخهم تلريبخا مخن جاذبيخة
بين األسهم األخرى المتداولة ف السوق

مقياس كفاءة الشركة وجاذبية
السهم في السوق

هخخخو معخخخدل يُسخخختخدم للملارنخخخة بخخخين الليمخخخة
السخخخخوقية للسخخخخهم وقيمتخخخخ ،الدفتريخخخخة ،ويخخخختم
حسخخاب ،بلسخخمة سخخعر إغخخالق السخخهم علخخم
قيمت ،الدفترية ف الربع األخير بالسنة.

مضاعف القيمة الدفترية

وتعن خ قخخدرة السخخوق وسخخرعت ،ف خ تحديخخد
األسخخعار العادلخخة والمثلخخم لخخعوراق الماليخخة
الت يتم تداولها .بمعنخ اخخر ،تخوافر كافخة
المعلومات والبيانات المالية الالزمة للتلييم
العادل ألسعار األسهم في ،بالتوقيت والدقخة
الالزمين

الكفاءة التسعيرية للسوق
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المصطلح باللغة اإلنجليزية

المصطلح باللغة الفرنسية
Prix

Action des prix /
Mouvement des prix

Correction

Marge de prix

Prix cible

Ratio de Multiple de cashflow

Price

Price Action

Price Correction

Price Margin

Price Target

Price to cash flow
ratio

Ratio Prix/bénéfice

Price to earnings ratio
)(P/E ratio

Ratio: cours de l’action /
valeur comptable

Price-to-book value
ratio

Prix d’éfficience / Efficacité
en matière de prix

Pricing Efficiency

شرح المصطلح باللغة العربية

المصطلح باللغة العربية

اإلصدار األول  -اإلصدار األول للشركة
حال قبولها عضو بالسوق

اإلصدار األول  -اإلصدار األولي

سخخوق اإلصخخداريات الجديخخدة مخخن األوراق
المالية (اسهم وسندات) لتمييز عن السوق
الثانويخخة التخ تبخخاا وتشخخترى فيهخخا األوراق
الماليخخخة المدرجخخخة سخخخابلا ،وتعتبخخخر السخخخوق
اولية كذل إذا ذهبت إيرادات بيع األوراق
المالية إلم مصدرها مباشرة

السوق األولية

كل ما يتعلق بالشركة من متطلبات مالية ،
سواء من حيث مالءة راس المخال ،ونسخا
المخخخاطر  ،ومخخخاطر السخخوق  ،ومخخخاطر
العمخخخالء المنافسخخخين  ،ومخخخخاطر السخخخمعة ،
وغيرها من المتطلبات التخ ال غنخم عنهخا
لمباشرة الشركة لنشاطها

المتطلبات األساسية والرئيسية

الوسخخخيط الخخخذد يعمخخخل فلخخخط بخخخين صخخخندوق
التحوط والسوق المال

الوسيط الذي يعمل فقط بين
صندوق التحوط والسوق المالي

تعبير اصطلس عليخ ،فخ الواليخات المتحخدة
األمريكية مفاد سخعر الفائخدة الخذى تلخرض
بخخخ ،البنخخخو عمالئهخخخا الرئيسخخخيين مخخخن ذوى
الحيثية ،وهو ايضا نفخس مخا يجخرد العمخل
بخخخ ،فخخخ المملكخخخة المتحخخخدة ولكخخخن فلخخخط فخخخ
اخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخختالف المسخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخمم Base
 Rateباعتبار سعر فائدة خاص للعمخالء
الرئيسيين

سعر الفائدة المميز

الليمة االسمية للسند والت سيتم دفعها عند
االستحلاق ف تاريخ السداد

القيمة االسمية للسند والتي سيتم
دفعها عند االستحقاق في تاريخ
السداد

عندما تلوم شخركة مخا بالتخداول مخن النلديخة
المتاحخة والمملوكخخة لخخديها — يسخخمم ايضخخا
التداول من الممتلكات

تداول من صندوق الشركة

ه المبادئ واللواعد واإلجراءات الالزمة
لتعريخخف مزاولخخة المحاسخخبة ف خ وقخخت مخخا،
وتعتمخخد علخخم الثلخخة ف خ هخخذ المبخخادئ علخخم
قبولهخخا الع خام مخخن قبخخل العخخاملين ف خ مهنخخة
المحاسبة
ه خ الحالخخة الت خ مخخن شخخأنها ان تغيخخر ف خ
درجخخخة تلخخخديم او تخخخأخير الترتيخخخا حسخخخا
التعليمات علم سبيل المثال تتنوا درجخات
األولوية علم النحو التخال ت علخم درجخة
عالية صن األولوية  -عادى  ،او تعليمخات
اخرى ت متبنم األولوية
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المبادئ المحاسبية

األولوية

المصطلح باللغة الفرنسية

Emission primaire

Marché primaire

المصطلح باللغة اإلنجليزية

Primary Issue

Primary market

Exigence principale

Primary requirement

Intermédiaire financier

Prime broker

Meilleur taux / Taux de base
des banques

Prime rate

Montant d'un capital
emprunté

Principal

Négociation principale

Principal trading

Principes comptables

Principles, accounting

Priorité

Priority

شرح المصطلح باللغة العربية

المصطلح باللغة العربية

( )0اسهم ممتازة( )8اسهم ذات اولوية

( )0أسهم ممتازة( )9أسهم ذات
أولوية

( )0ملكيخة البنخ ملصخورة علخم اشخخاص
محخخددين وهخخو لخخيس شخخركة مسخخاهمة عامخخة
( )8البن مملو من قبل اللطخاا الخخاص
ولخخخخخخخخخخخخخخخخخخخيس اللطخخخخخخخخخخخخخخخخخخخاا العخخخخخخخخخخخخخخخخخخخام
( )3ليس عضوا ب ف دار ملاصة
شركة خاصة
هخخخخ اسخخخخهم شخخخخركات غيخخخخر مدرجخخخخة فخخخخ
البورصخخات .تتكخخون األسخخهم الخاصخخة مخخن
صخخناديق ومسخختثمرين يسخختثمرون مباشخخرة ب
ف الشركات الخاصة ،او الذين يشختركون
فخ شخراء الشخخركات المدرجخة ،ممخا يخخودد
إلم شطبها .ويوفر المستثمرون (بنوعيهما
الموسسخخات واألفخخراد) راس المخخال لعسخخهم
الخاصخخخخة ،ويمكخخخخن اسخخخختخدام راس المخخخخال
لتمويخخخخل التكنولوجيخخخخا الجديخخخخدة ،وإجخخخخراء
عمليخخات االسخختحواذ ،وتوسخخيع راس المخخال
العامل ،وتعزيز الميزانية العمومية.
هخخخخو دعخخخخوة موجهخخخخة إلخخخخم فئخخخخة معينخخخخة او
اشخاص معينين لالكتتاا ف ورقة مالية
هخخخو احخخخد طخخخرق زيخخخادة راس المخخخال الخخخذد
يشخخخمل بيخخخع األوراق الماليخخخة لعخخخدد صخخخغير
نسخخبيا ب مخخن المسخختثمرين المختخخارين .ويمكخخن
للمسخخخختثمرين المشخخخخاركين فخخخخ االكتتخخخخاا
الخاص ان يشملوا بنوكخا ب كبيخرة وصخناديق
اسخخخخختثمار وشخخخخخركات تخخخخخأمين وصخخخخخناديق
معاشخخخات واألفخخخراد ذود المخخخالءة الماليخخخة
المرتفعخخخة ويخخختم اختيخخخارهم طبلخخخا ب للشخخخركة
المصخخخخدرة لخخخخعوراق الماليخخخخة و/او مخخخخدير
الطرح.
هخخخخو ان تلخخخخوم الحكومخخخخة بعخخخخرض بعخخخخض
الشركات او المرافق المملوكخة للدولخة ليختم
إدارتها وتشغيلها مخن قبخل اللطخاا الخخاص
علم سبيل المثال دوائر الميا والكهربخاء .
او ان تبيع الحكومات بعض شركات قطاا
األعمخخخخخخخخال العخخخخخخخخام لللطخخخخخخخخاا الخخخخخخخخخاص
والمسخخخختثمرين األجانخخخخا  -الخصخصخخخخة -
مخخخخنهج واسخخخخلوا ابتدعخخخخ ،صخخخخندوق النلخخخخد
الخخخدول باعتبخخخار وسخخخيلة اصخخخالح بصخخخفة
خاصخخة لبلخخدان العخخالم الثالخخث  -واقخخع األمخخر
ان الوصخخخخفة فضفاضخخخخة وبالتخخخخال تحتخخخخا
لتلنين حسا ظخروف كخل بلخد  ،فلخد حخدث
ف كثير من البلدان علم اثر تطبيلها مزيد
من البطالة والتضخم
البيانات /اللوائم المالية افتراضية (اسخلوا
يسخخخختهدف إظهخخخخار اثخخخخر تغييخخخخر او حخخخخدث
جوهرد)
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المصطلح باللغة الفرنسية
Actions prioritaires

المصطلح باللغة اإلنجليزية
Priority shares

مصرف (بنك) خاص

Banque privée

Private bank

شركة خاصة

Société privée

Private company

Action des fonds
d’investissmement

Private Equity

االكتتاب الخاص

Placement privé

Private Placement

اكتتاب خاص

Placement privé

Private Placement

Privatisation

Privatization

États financiers pro forma

Pro forma financial
statements

األسهم خاصة

الخصخصة

البيانات /القوائم المالية افتراضية

شرح المصطلح باللغة العربية

المصطلح باللغة العربية

( ) 0المبلخخخخخ الخخخخخذد يتبلخخخخخم بعخخخخخد طخخخخخرح
المصخخروفات (شخخامال تعخخديالت المحافظخخة
علخخم راس المخخال اينمخخا كخخان مناسخخبا) مخخن
ق زيادة عن ذلخ
الدخل ،وهو اد مبل متب ِ
المبل المطلوا للمحافظة علم راس المال
فخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ بدايخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخة الفتخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخرة
( )8يربس

( )0ربح
( )9يربح

حساا األرباح والخسائر

حساب األرباح والخسائر

بيان األرباح والخسائر

بيان األرباح والخسائر

المبل خ الخخذد يخصخخص مخخن إجمخخال اربخخاح
المضخخخخاربة ،مخخخخن اجخخخخل المحافظخخخخة علخخخخم
مسخختوى معخخين مخخن العائخخد علخخم االسخختثمار
للمضارا وألصخحاا حسخابات االسختثمار
المطللة.
وتتضخخخخخمن نشخخخخخرة االكتتخخخخخاا المعلومخخخخخات
المتعللخخخخة باألسخخخخهم المطروحخخخخة لالكتتخخخخاا
وجهة االصدار ومتعهخد االكتتخاا وغيرهخا
مخخخن المعلومخخخات السلسخخخة والمباشخخخرة التخخخ
تمكن من اتخاذ اللرار االستثمارد

المصطلح باللغة الفرنسية

المصطلح باللغة اإلنجليزية

Profit

Profit

Compte de profits et pertes

Profit and loss
account

Relevé de profits et pertes

Profit and loss
statement

Réserve d’égalisation des
bénéfices

Profit Equalization
)Reserve (PER

نشرة االكتتاب (اإلصدار)

Prospectus

Prospectus

صندوق ادخار الموظفين

صندوق ادخار الموظفين

Fonds de prévoyance

Provident fund

( )0مبخخخال ملتطعخخخة مخخخن األربخخخاح لملابلخخخة
التزامخخات او انخفخخاض ف خ قيمخخة األصخخول
ستحصل فخ المسختلبل اللريخا .باختصخار
هخخو وسخخيلة تتخخخذ لمعالجخخة مخخخاطر مرتلبخخة
( ) 8تخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخدبير احتيخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخاط
( )3موونخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخة
( )4نص (بند ف علد او قانون)

( )0مخصص
( )9تدبير احتياطي
( )3مؤونة
( )4نص (بند في عقد أو قانون)

الحظخخخخخر الموقخخخخخت علخخخخخم نلخخخخخل األمخخخخخوال
والمتحصخخخخخالت وتحويلهخخخخخا او تبخخخخخديلها او
التصرف فيهخا او تحريكهخا ،او وضخع اليخد
عليهخخا او حجزهخخا بصخخورة موقتخخة ،اسخختنادا
إلخخخم امخخخر صخخخادر عخخخن محكمخخخة او سخخخلطة
مختصة بذل

الحجز التحفظي

المبخخال المخصصخخة مخخن الميزانيخخة العامخخة
لتلبية المطلوبات الناشئة عن علود التكافخل
او إعخخادة التكافخخل ،بمخخا ف خ ذل خ مخصخخص
المطالبات (سخواء تخم اإلبخالع عنهخا ام ال)،
ومخصخخخخخص المسخخخخخاهمة غيخخخخخر المكتسخخخخخبة
ومخصخخص المخخخاطر السخخارية ومخصخخص
التكافخخخل او إعخخخخادة التكافخخخخل وغيرهخخخخا مخخخخن
المطلوبات المتعللة بعلود التكافل او إعخادة
التكافخخخخخخل (مثخخخخخخل المسخخخخخخاهمات والودائخخخخخخع
والمدخرات المتراكمة علم مدى مخدة علخد
التكافل او إعادة التكافل).

المخصصات (التكافل)
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احتياطي معدل األرباح

Provision

Saisie provisoire

)Provisions (takāful

Provision

Provisional Seizure

)Provisions (Takāful

شرح المصطلح باللغة العربية

المصطلح باللغة العربية

المصطلح باللغة الفرنسية

المصطلح باللغة اإلنجليزية

( )0يمنس من قبل شخص إلم آخخر موهخل
للتصخخخخويت او لالنتخخخخخاا نيابخخخخة عنخخخخ)8(،
المستند الذد يمكن شخصخا ب للتصخويت عخن
الشخخخخخخص مخخخخخانس الوثيلخخخخخة او التصخخخخخرف
باسم )3(،الوكيل

( )0توكيل ،تفويض ( )9وثيقة
التفويض ( )3الوكيل

Procuration

Proxy

الدعوة إلجتماا الجمعية العامة

الدعوة إلجتماع الجمعية العامة

Déclaration de procuration

Proxy statement

التصخخويت علخخم مخخا تطرحخخ ،الشخخركة مخخن
مواضيع من قبل وكيل عن المساهم

التصويت على ما تطرحه الشركة
من مواضيع من قبل وكيل عن
المساهم

Vote par procuration

Proxy voting

يتطلخخا مخخنهج "الشخخخص االحتخخرازد" مخخن
الموسسخخخخخة ان تتصخخخخخرف كمخخخخخا يتصخخخخخرف
الشخخخص االحتخخرازد .علخخم سخخبيل المثخخال،
األخخخخذ فخخخ االعتبخخخار المخخخخاطر المعنيخخخة،
والحصخخخخخخول علخخخخخخم استشخخخخخخارات مهنيخخخخخخة
والتصخخخرف والعمخخخل بنخخخاء عليهخخخا ،وتنويخخخع
استثماراتها بشكل مالئم.

منهج الشخص االحترازي

عرض بيع اسهم الشركة للجمهور ،يحدث
عخخادة ف خ حالخخة تعخخويم الشخخركة ف خ سخخوق
األسهم

عرض االكتتاب العام

عملية الدعوة الموجهة للجمهخور لالكتتخاا
باألوراق المالية عن طريخق وسخائل النشخر
المختلفة

االكتتاب العام

هخخخخخو ذلخخخخخ اللطخخخخخاا المملخخخخخو للحكومخخخخخة
والبلخخخخخديات والسخخخخخلطات المحليخخخخخة والخخخخخذى
يخضع لرقابة وادارة الجهات الحكومية

قطاع األعمال العام

ه الشركة الت يختم االكتتخاا فخ األسخهم
المصخخخدرة عنهخخخا بطريخخخق االكتتخخخاا العخخخام
سخخخواء عنخخخد تأسيسخخخها او عنخخخد زيخخخادة راس
مالها او الت تدر اسهمها ف البورصة

شركة المساهمة العامة

نشر وتوزيع مستند العرض

نشر وتوزيع مستند العرض

شركة عامة (اكتتاا عام)

شركة عامة (اكتتاب عام)
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Règle de la personne
prudente

Prudent Person Rule
)(PPR

Offre publique

Public offer

Offre publique à l’épargne

Public Offer / Initial
Public Offering

Secteur public

Public sector

Société par actions
publique

Public Shareholding
Company

Publication / Distribution du
document de l’offre

Publication
/Distribution offer
document

Société publique cotée

Publicly listed
company

شرح المصطلح باللغة العربية
صخخخخندوق يخخخختم تأسيسخخخخ ،مخخخخن قبخخخخل الجهخخخخة
المصدرة للسندات بغرض شخراء عخدد مخن
السخخخندات المصخخخدرة كلمخخخا اقتضخخخم األمخخخر
وذل خ امخخا بسخخعر االصخخدار او بسخخعر دون
سخخعر االصخخدار فهخخم عمليخخة شخخبيهة باعخخادة
الشراء ف األسهم Buy-Back

المصطلح باللغة العربية

صندوق

اسخخخخلوا محاسخخخخب بموجبخخخخ ،تضخخخخاف قخخخخيم
موجخخودات إحخخدى شخخركتين قخخائمتين سخخابلا ب
قررتخخخا االنخخخدما إلخخخم موجخخخودات الشخخخركة طريقة الشراء
األخخخرى ،وبخخذل تخخذوا شخصخخية الشخخركة
المشتراة بشخصية الشركة المشترية
يمثخخخل بنخخخود علخخخد التخخخأجير التمخخخويل حيخخخث
يكون للمسختأجر الحخق فخ شخراء المعخدات
ب خيار الشراء
الموجرة ف نهاية مدة التخأجير وذلخ وفلخا
لمبل معين او بليمة سوقية عادلة

المصطلح باللغة الفرنسية

Fond d’achat

Méthode d’achat

Option d'achat /call

المصطلح باللغة اإلنجليزية

Purchase fund

Purchase method

Purchase option

علخخخد يخخختم بموجبخخخ ،شخخخراء اوراق ماليخخخة او
سخلعة او عملخخة معينخة مخخن البورصخة ودفخخع
قيمتهخخا ف خ حينخخ ،،ويمخخنس العلخخد للمشخخترد
الحق ف خيار البيع ألية كمية يشاء بشرط
ان يكون البيع ف تاريخ محدد ف العلد او
قبل،

خيار البيع

Option de vente

Put option

اشخخعار يخخخول البخخائع الحخخق ف خ بيخخع السخخهم
المبن علي ،علد الخيار

اشعار يخول البائع الحق في بيع
السهم المبني عليه عقد الخيار

Option de vente

Put warrant
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شرح المصطلح باللغة العربية

المصطلح باللغة العربية

المصطلح باللغة اإلنجليزية

المصطلح باللغة الفرنسية
Q

دفع مخال لمخن ينتفخع بخ ،علخم ان يخرد بخديل
مساو ل ،وهو حال وإن اُجل.

القرض

هخ الحصخخة مخخن األسخخهم العاديخخة المملوكخخة
من قبل شخخص التخ توهلخ ،للعمخل كمخدير
ف الشركة الت اصدرت األسهم

المساهمة المؤهلة

قيخخود محخخددة تفرضخخها السخخلطات اإلشخخرافية
علخخم االسخختثمارات ف خ انخخواا الموجخخودات
ذات المخاطر العالية.

القيود الكمية
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Qarḍ

Qarḍ

Actions qualificatives

Qualifying share

Restrictions quantitatives

Quantitative
Restrictions

شرح المصطلح باللغة العربية

المصطلح باللغة الفرنسية

المصطلح باللغة العربية

المصطلح باللغة اإلنجليزية

R
علخخد لحخخبس عخخين لصخخالس الخخدائن بوصخخف،
ضخخخمانا ب لخخخدين مخخخا ،بحيخخخث يسخخختحق الخخخدائن
(المخخخخرتهن) ان يحخخخختفظ بخخخخالعين حليلخخخخة او
حكمخاب .وفخ حالخخة تعثخر المخدين (الخخراهن)،
يحق للدائن بيع العين.

الرهن

Hypothèque

Rahn

هنخخا اربخخع تحديخخدات جوهريخخة يمكخخن ان
تحخخخد او تللخخخل مخخخن قيمخخخة التحليخخخل المخخخال
باستخدام النسا والت البد للمحلخل المخال
ان يلخخم بهخخا ( )0النسخخبة ثابتخخة فخ طبيعتهخخا
وال تكشف مجريخات األمخور فخ المسختلبل
( )8النسبة ال تكشف عخن المبخال الحليليخة
لمكوناتها ( )3النسبة ال تكشف عن نوعيخة
المكونخخخات ( )4النسخخخبة تبنخخخم علخخخم ارقخخخام
كلخخخف تاريخيخخخة لخخخم تأخخخخذ بالحسخخخاا عامخخخل
التضخم ف األسعار

التحديدات على تحليل النسب

Limites de l'analyse par les
ratios

Ratio analysis
limitations

آلية التسخوية المتبعخة فخ نظخام المخدفوعات
والتخخخخخ تتضخخخخخمن المناقلخخخخخة بخخخخخين ارصخخخخخدة
الحسخخخابات مخخخن خخخخالل دفخخخاتر المصخخخرف
المركزد خالل الزمن الحليل

آلية التسوية المتبعة في نظام
المدفوعات

Règlement brut en temps
réel

Real time Gross
)Settlement (RTGS

( )0مفهخخوم يعن خ االعتخخراف بخخاإليراد ف خ
وقخخت إتمخخام عمليخخة البيخخع لبضخخاعة إذا تمخخت
فخخخ متجخخخر لبيخخخع السخخخلع بالتجزئخخخة او فخخخ
الوقت الذد تلدم في ،الخدمة إذا كان المحل
يبيخخخخع الخخخخخدمات ،وعنخخخخد التحليخخخخق تكخخخخون
اإليخخرادات قخخد تمخخت ألن المعاملخخة (معاملخخة
البيخخخع) كملخخخت وحخخخدد سخخخعر البيخخخع وكلفخخخة
المبيعات معروفة والكلف المستلبلية يمكخن
ان تلدر بدقة ،ومفهوم التحليق ينطبق علم
عمليخخة تحلخخق الخخربس مخخن بيخخع اوراق ماليخخة
( )8تحويل إلم نلد ( )3تصفية

( )0تحقيق (أو تحقق) ( )9تحويل
إلى نقد ( )3تصفية

الفخخرق بخخين المبل خ المسخختلم مخخن بيخخع اصخخل
وقيمتخخخ ،الدفتريخخخة ،واألربخخخاح او الخسخخخائر
المحللة تظهر ف بيان الدخل ،وه ايضخا
تضاف عادة عند احتسخاا الخربس الخاضخع
للضخخخريبة ،وفخخخ بعخخخض الحخخخاالت تكخخخون
الخسارة محللة حتم ولو لم تحصل عمليخة
البيع

ربح  /خسارة محققة

يتحلخخخخق اإليخخخخراد عنخخخخد اسخخخختبدال السخخخخلع او
الخدمات بنلد او مطالبات ملابل النلد (ذمم
مدينة)

ايراد محقق
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Concrétisation / Réalisation

Realization

Gain / perte réalisée

Realized gain/loss

Revenu réalisé

Realized revenue

شرح المصطلح باللغة العربية
ترتيبخخات خاصخخة تلخخوم بهخخا الشخخركة بتعخخديل
تشخخخخكيلة اسخخخخهمها وسخخخخنداتها او خليطهمخخخخا
(نسخخبة قيمخخة األسخخهم إلخخم السخخندات) بخخدون
تغييخخخخر المجمخخخخوا األساسخخخخ لمبلخخخخ راس
المال .هذ العملية تحدث غالبخا كجخزء مخن
عمليخخخخة إعخخخخادة التنظخخخخيم اإلدارد بموجخخخخا
قوانين اإلفالس ،او تحدث ايضخا فخ حالخة
شخخركة رابحخخة وضخخعها جيخخد قخخد تبحخخث ف خ
موضخخخوا تخخخوفير مبخخخال الضخخخريبة وذلخخخ
بخخخاحالل السخخخندات محخخخل األسخخخهم الممتخخخازة
للحصول علم امتياز إمكانيخة تنزيخل فوائخد
السندات من الربس الخاضع للضريبة
( )0ملبوضات نلدية او موجودات اخخرى
( )8تبخخين حخخدوث واقعخخة مخخا ،والمسخختندات
المحاسبية الت تبرز الدليل تتضخمن تلريخر
اسخخختالم لبضخخخاعة او قائمخخخة لمصخخخروف تخخخم
تكبد

المصطلح باللغة العربية

إعادة هيكلة رأس المال

المصطلح باللغة الفرنسية

المصطلح باللغة اإلنجليزية

Recapitalisation

Recapitalization

( )0مقبوضات نقدية أو موجودات
أخرى
( )9دليل أو أدلة

;Recettes / Reçu; quittance
récépissé

Receipts

مبل مستحق اللبض

مبلغ مستحق القبض

Créance échue / Sommes à
recevoir

Receivable

مبال تمثل مطالبخات علخم العمخالء مسخجلة
فخخ حسخخابات مفتوحخخة (حسخخابات جاريخخة)
وعخادة تعنخ علخم وجخ ،التخصخيص مبخخال
ناجمة عن بيع بضائع او خدمات المتاجرة

ذمم مدينة

ه اسخهم الشخركة التخ تراجعخت ارباحهخا
بصخخخورة كبيخخخرة ولكخخخن يتوقخخخع تعافيهخخخا فخخخ
المستلبل
هو شكل من األشكال السخعرية الكالسخيكية
المكملة لإلتجا  .يبين لنا توازن موقت بخين
اللوة الشرائية واللوة البيعيخة .ويتكخون هخذا
الشخخكل بوجخخود مسخختويات دعخخم و ملاومخخة
افليخخة متوازيخخة ،فحخخدود افليخخة وال تتلخخاطع.
ال يمكن معرفة إتجا السوق التال إال بعخد
إختخخراق إحخخدى حخخدود  .وتخخنخفض احجخخام
التداول داخل الشكل إلم ان تُخترق إحخدى
حدود بأحجام تداول عالية.

أسهم واعدة التعافي

شكل المستطيل

( )0يسترد او يخدفع قيمخة سخندات او اسخهم
ممتخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخازة او قخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخروض
( )8يف الرهن عن الممتلكات

( )0يسترد أو يدفع قيمة سندات
أو أسهم ممتازة أو قروض
( )9يفك الرهن عن الممتلكات

سخند قخخرض تحخختفظ الشخركة التخ اصخخدرت،
بحق استدعائ ،قبل تاريخ استحلاق اللرض
لغخخخرض تسخخخديد (إطفائخخخ ،)،وتحخخخدث هخخخذ
الحالة عندما تهبط اسعار الفائدة العامة ف
السخخوق الماليخخة إلخخم اقخخل مخخن سخخعر الفائخخدة
المثبخخت علخخم سخخند اللخخرض ،ويخخدعم كخخذل
Callable bond

سند قابل لإلطفاء

قخخرض قابخخل للتسخخديد خخخالل الفتخخرة الزمنيخخة
وبالليمة المحددة ف العلد

قرض قابل للتسديد
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Comptes débiteurs

Receivable, accounts

Actions de récupération

Recovery stock

Rectangle

Rectangle

Rembourser

Redeem

Obligation remboursable
par anticipation

Redeemable bond

Prêt remboursable

Redeemable loan

شرح المصطلح باللغة العربية

المصطلح باللغة العربية

األوراق الماليخخخخخة التخخخخخ تصخخخخخدر بتخخخخخاريخ
استحلاق معروف او تاريخ إطفاء

األوراق المالية التي تصدر بتاريخ
استحقاق معروف او تاريخ إطفاء

( )0الحخخق فخ اسخختدعاء او اسخخترداد اسخخهم
ممتازة قائمة لشركة عن طريق إعادة دفخع
قيمتها االسمية مع عالوة من قبل المصخدر
( )8وعادة تدفع ايضا عالوة تدعم عالوة
االسخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخختدعاء
( )3إعادة شراء
صندوق تخصص في ،األموال الكافية لدفع
قخخيم األسخخهم او السخخندات المسخختدعاة للسخخداد
مع عالوتها

( )0استرداد
( )9إعادة تسديد قيم سندات
قرض قبل استحقاقها
( )3إعادة شراء

صندوق االسترداد

يتكون هذا العائد من دخل سنود زائخدا اد
مكاسخخا او منلوصخخا منخخ ،اد خسخخائر عنخخد
االسترداد

العائد السنوي الكلي بناء على
تملك ورقة مالية ذات عائد ثابت

سعر استرشادد ،سعر مرجع

سعر استرشادي ،سعر مرجعي

مصخخطلس يشخخير إلخخم حفخخظ األوراق الماليخخة
المتداولة ف نطاق منطلخة جغرافيخة معينخة
علم سبيل المثخال المنطلخة األوروبيخة فلخط
او منطلة الشرق األوسط فلط

مصطلح يشير إلى حفظ األوراق
المالية المتداولة في نطاق منطقة
جغرافية معينة على سبيل المثال
المنطقة األوروبية فقط أو منطقة
الشرق األوسط فقط

( ) 0فخخخخ سخخخخوق األوراق الماليخخخخة ،تعنخخخخ
العبارة شخركة قامخت بتعبئخة بيخان التسخجيل
وقدمتخخخخخ ،إلخخخخخم الهيئخخخخخة الرسخخخخخمية المعنيخخخخخة
باإلشراف علم بورصات األوراق الماليخة
وإدارتها ،فيما يتعلخق بليخام الشخركة بطخرح
إصداراتها من األسهم والسخندات للجمهخور
لإلكتتخخخخاا بهخخخخا ،وبخخخخذل يجخخخخا ان تمتثخخخخل
الشخخركة المسخخجلة لشخخروط واحكخخام الهيئخخة
المذكورة ( ) 8شركة مسجلة لخدى مسخجل
الشخخخركات الخخخذد هخخخو جهخخخة رسخخخمية تعنخخخم
بشوون الشركات

شركة مسجلة

مساهم بأسهم مسجلة باسم ،ف سجل لخدى
الشركة وبموجا شهادة

حامل أسهم شخصية

( ) 0موظخخخخخف مسخخخخخوول عخخخخخن االحتفخخخخخاظ
بالسخخخخجالت ( )8شخخخخخص مسخخخخوول عخخخخن
االحتفخخاظ بسخخجالت رسخخمية مثخخل المواليخخد
والوفايخخخات والخخخزوا والعلخخخود )3( ...فخخخ
الشخخخخركات ،شخخخخخخص او هيئخخخخخة او وكالخخخخخة
خارجيخخخخة مسخخخخوولة عخخخخن تسخخخخجيل عمليخخخخة
اصخخدار األسخخهم للشخخخركات وتلخخوم بتوثيخخخق
شخخخهادات األسخخخهم ومتابعخخخة حملخخخة األسخخخهم
المسخخجلين وتوزيعخخات اربخخاح األسخخهم ()4
مسجل الشركات موظف حكوم تلدم إلي،
وثائق الشركات الرسمية لتسجيلها

مسجل ،مأمور تسجيل
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Actions Rachetable

المصطلح باللغة اإلنجليزية

Redeemable security

Rédemption /
Amortissement; rachat

Redemption

Fonds d'amortissement

Redemption fund

Taux
de rendement actuariel brut
/ Rendement à maturité /
Rendement effectif

Redemption yield

Prix de référence

Reference price

Teneur de compte regional

Regional custody

Société listée

Registered company

Actionnaire inscrit

Registered
shareholder

Greffier

Registrar

شرح المصطلح باللغة العربية
تعديالت امين السخجل  -نخوا العمليخة التخ
يجريها امين السجل لتعديل رصخيد األسخهم
بالنظخخام وذلخخ كنتيجخخة ألى مخخن األحخخداث
الجوهرية بالشركة
(( )0ف بورصة األوراق الماليخة) عمليخة
تلتضيها احكام قانون الهيئة المسوولة عخن
إدارة سخخوق األوراق الماليخخة (البورصخخة)،
التخخخخخ بموجبهخخخخخا يخخخخختم مراجعخخخخخة األسخخخخخهم
والسندات الت يرغا مصدرها ببيعها إلم
الجمهور من قبل الهيئة المذكورة ( )8فخ
الحاسخخخخوا ،هخخخخ عمليخخخخة قيخخخخام المشخخخخترد
لبرنخخخامج حاسخخخوا بخخخاعالم المنخخختج (منخخختج
البرنخخخخخامج) بشخخخخخرائ ،واسخخخخختخدام ،،وهخخخخخذ
العمليخخخخة مفيخخخخدة للمشخخخخترد ألنهخخخخا توهلخخخخ،
للحصخخخول علخخخخم الخخخدعم والتحخخخخديث علخخخخم
البرنامج من قبل المنتج
البورصة (او السوق المال )
الئحخخة او لخخوائس تصخخدرها مختلخخف الخخدوائر
الحكوميخخة لتنفيخخذ اللخخانون ،و اللخخوائس ليسخخت
من عمل السلطة التشريعية و ليس لها اثخر
اللانون من الناحية النظرية ،علم ان ،من
الناحية العملية من الممكن ان يكون للوائس
تأثير هام فخ تحديخد نتيجخة الحخاالت التخ
تتضمن نشاطا تنفيذيا.
األشخاص المعنية بالعرض

المصطلح باللغة العربية

تعديالت أمين السجل

تسجيل ،تدوين

البورصة (او السوق المالي)

تعليمات ،أنظمة ،لوائح

األشخاص المعنية بالعرض

تحويخخل مخخوارد او إلتزامخخات بخخين اطخخراف
ذات عالقة بين اطراف ذات عالقة بغخض
النظر عما إذا كانت مسعرة ام ال.

معامالت مع طرف ذي عالقة

هخخو فخخرد يشخخغل مركخخز عضخخو ف خ مجلخخس
اإلدارة او اإلدارة التنفيذيخخخخة او اإلشخخخخرافية
لوسخخخخيط او مستشخخخخار اسخخخختثمار ،او يعمخخخخل
كمخخخخدير او يشخخخخغل وظيفخخخخة إشخخخخرافية لخخخخدى
الجهخخخخخخات المخخخخخخذكورة اعخخخخخخال  ،او يعمخخخخخخل
كموظخخف او ممثخخل ألد مخخن تل خ الجهخخات
يلخخوم بالتعامخخل مخخع العامخخة او لديخخ ،حريخخة
التصخخرف ف خ األوراق الماليخخة آو األمخخوال
كجخخزء مخخن عملخخ ،لخخدى الجهخخة المرخصخخة
للعمل ف مجال األوراق المالية

شخص ذو عالقة

مستشارين مرتبطين

مستشارين مرتبطين

هو موشر يلوم باجابة سخوال مخاذا نشخترد
وليس اين نشترد .فهو يُلارن بخين األسخهم
بعضها البعض ،او بين األسهم و الموشر،
او بين األسهم والسلع و السندات من حيث
األداء .ويلوم بلسمة طرف الملارنة بلسمة
سهم  0علم سهم  8وإذا كان الناتج يزيخد،
هذا يعن ان سخهم  0افضخل ادا بء مخن سخهم
.8

األداء النسبي
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المصطلح باللغة الفرنسية

المصطلح باللغة اإلنجليزية

Ajustement du Greffier

Registrar adjustment
)(REG

Enregistrement / Inscription

Registration

Marché financier / Bourse

Regulated market
/stock exchange

Réglementaion

Regulations

Parties liées

Related Parties

Opérations entre
apparentés

Related party
transactions

Partie liée

Related Person

Consultant dépendant

Related/Dependent
consultants

Performance relative d'un
titre

Relative Performance

شرح المصطلح باللغة العربية

المصطلح باللغة العربية

عمليخخة ف خ السخخندات يخختم مخخن خاللهخخا البيخخع
بسعر وتاريخ محدد إلعخادة الشخراء  ،وفلخا
لتشخخخخريع الحكومخخخخة البريطانيخخخخة فخخخخ عخخخخام
 0222بالتصخخخريس بتخخخداول السخخخندات فخخخ
اسخخواق الفائخخدة  ،سخخعر الفائخخدة يمكخخن ايضخخا
تنفيذها علم السندات واألسهم

عملية في السندات

العائد المتحلق علخم علخود الفائخدة والمعبخر
عنهخخا بسخخعر الفائخخدة وتجخخرى علخخم الجانخخا
النلدد منها

العائد المتحقق على عقود الفائدة
والمعبر عنها بسعر الفائدة
وتجرى على الجانب النقدي منها

تلريخخخر يصخخخدر مخخخدقق الحسخخخابات و يبخخخين
رايخخخ ،فخخخ عدالخخخة البيانخخخات الماليخخخة لمنشخخخأة
استنادا إلم اعمال التدقيق الت قام بها.

تقرير التدقيق

إتفاقية لتحويل اصل مال إلخم طخرف ثخان
ملابخخخخل نلخخخخد او عخخخخوض آخخخخخر و اإللتخخخخزام
المتبادل مع ،باعادة إمختال األصخل الملخ
ف تاريخ مستلبل ملابخل مبلخ مسخاو للنلخد
او العخخخخوض اآلخخخخخر الخخخخذد تمخخخخت مبادلتخخخخ،
باإلضافة إلم الفائدة.

اتفاقية إعادة شراء

سعر اإلسترداد.

سعر إعادة شراء

اسهم معاد شراوها.

أسهم مستردة

يلوم محلل البحوث من جانا البيع بمتابعة
قائمة من الشركات تكون كلها عادة ب ف
نفس الصناعة لينشر تلارير بحثية لعمالء
شركات السمسرة ف األوراق المالية.
يلوم المحلل عادة ب ببناء نماذ مالية
للشركات الت يلوم بمتابعتها وكذل
التحدث مع العمالء والموردين والمنافسين
والمصادر األخرى ف تل الصناعة.
المحصلة النهائية تشمل تلرير بحث ،
وتوقعات مالية ،وسعر مستهدف ،وتوصية
للسهم.
وعلم النليض ،يركز المحلل من جانا
الشراء ف ان يكون علم صواا وان
يتجنا األخطاء الكبرى حيث يستهدف
افكار استثمارية تنتج ادا بء افضل من
موشر السوق .يلوم المحلل من جانا
الشراء بتتبع المعلومات ،وبناء النماذ
المالية ،وفهم نماذ اعمال الشركات محل
الدراسة ف محاولة لتعميق معرفت ،بها
ليصل ف النهاية ألفضل توصيات
األسهم.
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محلل البحوث (من جانب البيع
ومن جانب الشراء)

المصطلح باللغة الفرنسية

المصطلح باللغة اإلنجليزية

Pension livrée (prise ou
)mise en pension

Repo (sale and
)repurchase

Taux d'intérêt directeurs

Repo rate

Rapport d’audit

Report, audit

Accord de rachat / Accord
de réméré

Repurchase
agreement

Prix de rachat

Repurchase price

Rachat d'actions

Repurchased stock

Analyste buy-side et sellside

Research Analyst
(Sell-side vs. Buy)side

شرح المصطلح باللغة العربية
هخخخو وثيلخخخة يعخخخدها المحلخخخل المخخخال كأحخخخد
اعضخخخخاء فريخخخخق ابحخخخخاث االسخخخختثمار فخخخخ
شخخركات الوسخخاطة ف خ األوراق الماليخخة او
بنو االسختثمار .وعخادة ب مخا يركخز التلريخر
البحث علم سهم او اسهم ف قطخاا معخين
او صناعة معينة او عملخة او سخلعة او اداة
ذات دخل ثابت.
( ) 0فخخخ المحاسخخخبة تعنخخخ الكلمخخخة ،مبلخخخ
يحجز من األرباح غير الموزعة لمواجهخة
مصخخخاريف او إلتزامخخخات مسخخختلبلية معينخخخة.
( )8ف خ النظخخام المصخخرف  ،تعن خ الكلمخخة
المبال الت يطلا من المصرف اإلحتفخاظ
بها ف خزينت ،او لدى المصارف األخرى
علخخخم ان ال يسخخختعملها فخخخ اإلقخخخراض إلخخخم
عمالئ.،
مبخخال تسخختلطع مخخن األرباح/صخخاف الخخدخل
لتغطيخخخخخة المطلوبخخخخخات غيخخخخخر المحتملخخخخخة او
المتطلبخخخات اللانونيخخخة ،وتشخخخكل جخخخزءا ب مخخخن
راس مال المساهمين او الفائض.
هخخو المسخختوى المتوقخخع ان يواجخخ ،السخخهم او
السخخخوق عنخخخد قخخخوة بيعيخخخة .إمخخخا بسخخخبا ان
األسخخخعار قخخخد وصخخخلت عنخخخد فخخخ الماضخخخ
وإنخفضخخت منخخ ،او إذا كخخان هخخذا المسخختوى
كان مستوى دعم او عند قخوة شخرائية فخ
الماض وإخترقت ،األسعار بعد ذل ألسفل
فأصبس ملاومة.
هو مستويات اسعار الت يصعا تجاوزها
صعودا ،وتجاوزها يعد موشرا ب علخم حالخة
من االنتعار ف السوق
حسابات يخأذن اصخحابها باسختثمار امخوالهم
استنادا ب إلم علود المضاربة او الوكالة مخع
قيود معينة حول المكان والكيفية والغرض
الذد يجا استثمار هذ األموال في.،

المصطلح باللغة العربية

تقرير بحثي

احتياطي

االحتياطيات

مستوي المقاومة

حاجز المقاومة

حسابات االستثمار المقيدة

قيود

قيود

نتائج العرض

نتائج العرض

مثل منتجات صخناديق االسختثمار ،وحخدات
امنخخخاء االسخخختثمار ،التخخخأمين علخخخم الحيخخخاة،
وصناديق التلاعد
تشخير إلخم النسخبة المئويخة لصخاف األربخاح
غير المدفوعة كأرباح ،ولكن يتم االحتفخاظ
بها من قبل الشخركة إلعخادة اسختثمارها فخ
اعمالهخخا األساسخخية ،او لسخخداد الخخديون .يخختم
تسخخخجيلها ضخخخمن حلخخخوق المسخخخاهمين فخخخ
الميزانيخخخخخة العموميخخخخخة .وتحسخخخخخا صخخخخخيغة
األربخخخاح المحتجخخخزة عخخخن طريخخخق إضخخخافة
صخخاف الخخدخل إلخخم او طخخرح ايخخة خسخخائر
صافية من بداية األرباح المسختبلاة وطخرح
اية توزيعات ارباح للمساهمين.
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منتجات التجزئة المالية

األرباح المحتجزة

المصطلح باللغة الفرنسية

المصطلح باللغة اإلنجليزية

Rapport de recherche

Research Report

Réserve

Reserve

Réserves

Reserves

Niveaux de Support

Resistance

Niveaux de résistance

Resistance Level

Comptes de placement
restreints

Restricted Investment
Accounts

Restrictions

Restrictions
/limitations

Résultat de l'offre publique
d'achat

Results of takeover
offer

Produit financier de détail

Retail financial
products

Bénéfices non répartis

Retained Earnings

شرح المصطلح باللغة العربية

المصطلح باللغة العربية

اتفاقية يتم من خاللها إسخناد شخركة التكافخل
بعض مخاطرها وفخق اتفاقيخة إعخادة تكافخل
إلزاميخخخخخة او اختياريخخخخخة بوصخخخخخفها ممخخخخخثالب
إعادة التكافل
للمشخخخخاركين وفخخخخق علخخخخد التكافخخخخل ،وذلخخخخ
باسهامها بجزء من األقساط بوصف ،تبرعا ب
فخ صخخندوق مشخختر ضخخد ايخخة مخخخاطر او
اضرار معينة.
اية موسسة او كيان يدير عمالب مخن اعمخال
إعخخخخادة التكافخخخخل ،وغالبخخخخا ب مخخخخا تكخخخخون تلخخخخ
الموسسخخة او الكيخخان -دون ضخخرورة ذل خ -
جخخخخزءا ب مخخخخن الكيخخخخان اللخخخخانون الخخخخذد يخخخختم
االحتفاظ في ،بمصالس المشاركين.

مشغل إعادة التكافل

األطخخراف الت خ تشخخار ف خ اتفاقيخخة إعخخادة
التكافل مع مشغل إعادة التكافل التخ يحخق
لهخخخا االسخخختفادة منخخخ ،بموجخخخا علخخخد إعخخخادة
التكافل.

مشاركو إعادة التكافل

شخخخركة تكافخخخل المشخخخاركون فيهخخخا شخخخركات
تكافخخخل ابتدائيخخخة ،وتخضخخخع ألحكخخخام شخخخركة
التكافل نفسها.

شركة إعادة التكافل

توزيخخع نلخخد نخخاجم عخخن تخخوفير ف خ ضخخريبة
اإلسختهال وعخن بيخع اصخل راس مخخال او
اوراق ماليخخخخخة فخخخخخ محفظخخخخخة اسخخخخختثمارات
محفظة اإلستثمارات او اية معاملخة اخخرى
ال تتعلق باألرباح غير الموزعة.

عودة (أو استرداد) رأس المال

ملياس للدرة الموجودات علم تحليق دخل
معبخخر عنخخ ،كنسخخخبة ،وهخخذ النسخخبة تكشخخخف
ربحية المنشأة ف عمليتها التشغيلية وبذل
فه تعمل كملياس لفاعلية ونشاط اإلدارة.

العائد على االستثمار

الخخخخربس العائخخخخد المتحلخخخخق مخخخخن االسخخخختثمار
وتوظيف األموال

الربح العائد المتحقق من
االستثمار وتوظيف األموال

مبل يعبر عن ،بنسا مئوية ،اكتسا نتيجة
اسخخختثمار األسخخخهم العاديخخخة للشخخخركة لفتخخخرة
معلومة.

العائد على حقوق الملكية

مبل خ يعبخخر عنخخ ،بنسخخبة مئويخخة اكتسخخا مخخن
استثمار راس مال الشركة بكامل( ،األسخهم
العاديخخة والممتخخازة زائخخدا مخخديونتها الممولخخة
طويلة األجل).
هخخخ اشخخخكال تظهخخخر علخخخم الرسخخخم البيخخخان
وتعتبخخر فتخخرة حركخخة عرضخخية عخخادة تظهخخر
علم المخدى المتوسخط ،تخدل علخم ان هنخا
تغيير حليل ف معادلة العخرض و الطلخا
وان السخخخوق سخخخيغير إتجاهخخخ .،ال يمكخخخن ان
نتوقع بعد هذ األشكال ان اإلتجا سيستمر
ف خ إتجاهخخ .،ومخخن الممكخخن حسخخاا هخخدف
الحركة المتوقعة بعد إكتمال هذ األشكال.
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العائد على رأس المال المستثمر

أشكال سعرية عاكسة لإلتجاه

المصطلح باللغة الفرنسية

Retakāful

Opérateur de Retakāful

المصطلح باللغة اإلنجليزية

Retakāful

Retakāful Operator

Participant Retakaful

Retakāful Participant

Retakāful undertaking

Retakāful Undertaking

Restitution du capital /
Rembousement de capital

Return of capital

Retour sur investissement /
Rendement des capitaux
investis

Return on investment
)(ROI

Rentabilité des capitaux
engagés

Return on capital
employed

Rentabilité des fonds
propres

Return on equity

Retour sur capitaux investis

Return on invested
capital

Modèles inversés
Inversion de tendances

Reversal Patterns

شرح المصطلح باللغة العربية
هو اد ترتيا تلوم بموجب ،شركة مدرجخة
باصخخخخدار اسخخخخهم جديخخخخدة وعرضخخخخها علخخخخم
مساهم شخركة غيخر مدرجخة عوضخا عخن
اسهمهم بحيخث تمثخل األسخهم الجديخدة اكثخر
مخخخخن  %11مخخخخن األسخخخخهم المصخخخخدرة فخخخخ
الشركة المدرجة بعد تنفيذ االستحواذ
إتاحة الفرصخة لمسخاهم الشخركة الحخاليين
فخخخ االكتتخخخاا فخخخ حصخخخص إضخخخافية مخخخن
الطرح الجديد

المصطلح باللغة العربية

االستحواذ العكسي

الحق في شراء أسهم إضافية

عرض األسهم للمستثمرين الحاليين (مزايا
وحلخخخخوق اإلصخخخخدار التخخخخ تنطبخخخخق علخخخخم
المستثمرين الحاليين)

عرض األسهم للمستثمرين
الحاليين (مزايا وحقوق اإلصدار
التي تنطبق على المستثمرين
الحاليين)

اصخخخدار  /تخخخداول الحلخخخوق  ،حيخخخث يسخخخمس
باصدار/تداول الحلخوق الخاصخة بخاألوراق
المالية بشكل منفصل

اصدار  /تداول الحقوق  ،حيث
يسمح بإصدار/تداول الحقوق
الخاصة باألوراق المالية بشكل
منفصل

يمكخخخخن تعريخخخخف المخخخخخاطر بأنهخخخخا درجخخخخة
التعخخرض للتغيخخر فخخم المحفظخخة ،ويمكخخن ان
يخخأت التعخخرض الحتمخخاالت المخخخاطر مخخن
خالل السخوق والخذى يعخرف باسخم مخخاطر
السخخوق  ،او بسخخبا التحريخخ الخخذى يطخخرا
علم اسهم معينة والذى يسخمم ايضخا باسخم
"مخاطر نوعية محددة" او ما يعرف باسخم
المخاطر النظامية المتعللة اساسا باستلرار
النظام المال  ،كما ان هنا ايضخا مخخاطر
تتعلق بالعملة وتل الت تتعلخق بخالتغييرات
الت تطرا علم سعر الصرف والعمالت

المخاطر

عملية قياس و تحليخل المخخاطرة المرتبطخة
باللرارات المالية و االستثمارية.

تحليل المخاطرة

ملخخخخدار المخخخخخاطر التخخخخ تسخخخختطيع شخخخخركة
التكافخخخخل اإلقخخخخدام عليهخخخخا لتحليخخخخق اهخخخخداف
اصحاا المصلحة ف صندوق معين.

قابلية اإلقدام على المخاطر
(التكافل)

اإلجراءات التخ تتخخذها شخركة التكافخل او
إعادة التكافل لتلييم تأثير األحداث الماضية
والمسخخخختلبلية المحتملخخخخة التخخخخ قخخخخد تضخخخخر
بالشركة والتحكم فيها.

إدارة المخاطر (التكافل)

عنصخخر مخخن المخصصخخات الفنيخخة لصخخندوق
مخاطر المشاركين يعكس درجة المخخاطر
وعخخخخخدم التخخخخخيلن لخخخخخدى تحديخخخخخد التلخخخخخديرات
الحاضرة ،ويُنختج مخصصخات فنيخة تعكخس
الليمة الت يتوقع من مشغل تكافل آخخر ان
يطالا بها بغية االستيالء (الفرض ) علخم
محفظة االلتزامات.
يسخخختخدم هخخخذا المليخخخاس للتنبخخخو بالمخخخخاطر
المستلبلية وفهم حجم المخاطر المبن علم
استلراء المعلومات السابلة
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هامش المخاطر (التكافل)

قياس نسبة المخاطر

المصطلح باللغة اإلنجليزية

المصطلح باللغة الفرنسية

Prise de contrôle inversée

Reverse Acquisition

Droit

Right

Droit de souscription

Rights issue

Emission / négociation de
droits distincte de la
possession

Rights issuing
/trading separate from
possession

Risque

Risk

Analyse de risque

Risk analysis

)Aversion au risque (Takāful

Risk Appetite
)(Takāful

)Gestion du risque (Takāful

Risk Management
)(Takāful

)Marge de risque (Takāful

)Risk Margin (Takāful

Mesure de risque

Risk measurement

شرح المصطلح باللغة العربية

المصطلح باللغة العربية

مخاطرة عدم السداد

مخاطرة عدم السداد

مخاطر التشغيل  -مخاطر الخسخارة بسخبا
األخطخخخخخخاء المطبعيخخخخخخة ،او ضخخخخخخعف األداء
الموسس خ  ،او بسخخبا ال خ تأجيل ،التزييخخف،
عخخخدم جاهزيخخخة النظخخخام المسخخختخدم ،او تلخخخ
الناجمخخخخة بسخخخخبا اداء متعهخخخخدد الخخخخخدمات
المالية والمعلومات او غيرها من األحداث
المشابهة

المخاطر الناجمة عن التشغيل

الفخخخخرق بخخخخين سخخخخعر الصخخخخرف المسخخخختلبل
والسعر الفورد المتوقع مستلبال.

عالوة المخاطرة

المخاطر الناجمة عن عخدم قخدرة الموسسخة
للوفخخخخاء بالتزاماتهخخخخا عنخخخخد حلخخخخول األجخخخخل
ويترتخخا علخخم ذل خ عخخدم قخخدرة موسسخخة او
موسسخخات اخخخرى علخخم الوفخخاء بالتزاماتهخخا
ايضخخا ممخخا يسخخبا سلسخخلة مخخن ردود الفعخخل
والتخخخخخخخأثيرات العكسخخخخخخخية علخخخخخخخم السخخخخخخخوق
والمعامالت بصفة عامة

المخاطر النظامية

إع طخخخخخاء وزن لموجخخخخخودات او مطلوبخخخخخات
معينة اعتمادا ب علم طبيعة المخاطر.

أوزان المخاطر

اد الفترة الت تستغرقها التسوية بعد تنفيخذ
عمليخخة التخخداول ويمكخخن تعريفهخخا مخخن خخخالل
 T+nحيث ان  nهنا تشير إلم عدد األيام
المطلوب خة للتسخخوية ،فمخخثال إذا كانخخت T+3
معناهخخا ان عمليخخة التسخخوية تسخختغرق ثالثخخة
ايام بعد يوم التداول حيث ان  Tهنخا تشخير
إلم التداول

فترة تسوية عملية التداول

تعويض صاحا االمتياز علم شخكل نسخبة
مئويخخخخة مخخخخن األربخخخخاح او المشخخخخاركة فخخخخ
المنتوجات.

أتاوة

الحالة الت لخم يعخد مشخغل التكافخل يواصخل
فيها اعماالب تجارية جديدة لصخالس صخندوق
مخخخاطر المشخخاركين ،لكنخخ ،يواصخخل الوفخخاء
بالتزامخخخات الصخخخندوق فيمخخخا يتعلخخخق بعلخخخود
التكافخخخل سخخخارية المفعخخخول إلخخخم ان ينتهخخخ
اجلها ،بما ف ذل المنافع الناجمة عن تل
العلود.

تسرب المشاركين (التكافل)

103

المصطلح باللغة الفرنسية

Risque de défaut

المصطلح باللغة اإلنجليزية

Risk on default

Risque opérationnel

Risk operational

Prime de risque

Risk premium

Risque systémique

Risk systemic

Pondération des risques

Risk Weighting

Dénouement de l’opération

Rolling settlement

Paiement de redevance

Royalty

)Run-off (Takāful

)Run-off (Takāful

شرح المصطلح باللغة العربية

المصطلح باللغة الفرنسية

المصطلح باللغة العربية

المصطلح باللغة اإلنجليزية

S
عملية حماية موجودات المنشأة مخن خخالل
وجود نظام رقابة داخلية.
بيخخخع سخخخلعة موصخخخوفة فخخخ الذمخخخة معلومخخخة
النوا والملدار والصخفة بخثمن معلخوم يخدفع
عنخخد التعاقخخد وتسخخلم السخخلعة فخخ المسخختلبل
دفعة واحدة او علم دفعات.
هو المبل الخذد تتللخا الشخركة فعليخا خخالل
فتخخخرة محخخخددة ،بمخخخا فخخخ ذلخخخ الخصخخخومات
والخصخخومات للبضخخائع المعخخادة .هخخذا هخخو
الرقم األعلم او اإليراد اإلجمال الذد يختم
طرح التكاليف من ،لتحديد صاف الدخل.
هو شكل من األشكال السخعرية الكالسخيكية
العاكسخخة لالتجخخا  .وهخخو شخخكل سخخعرد يخخدل
علم تغيير تدريج ف معادلخة العخرض و
الطلخخا فتنتلخخل الحركخخة مخخن إنخفخخاض حخخاد
إلم إنخفاض ضعيف إلخم حركخة عرضخية
إلخخخم إرتفخخخاا تخخخدريج إلخخخم إرتفخخخاا حخخخاد.
وعادة يأخذ وقت زمن كبير وهخو يوضخس
مرحلة التجميخع المخذكورة فخ نظريخة داو.
وتأخذ احجخام التخداول نفخس شخكل الصخحن
ف خ اللخخاا وترتفخخع بحخخدة مخخع بدايخخة االتجخخا
الجديد.
هخخو تخخداول ال يحتخخا إلخخم صخخالة التخخداول
ب البورصخخخخة  ،ولكخخخخن مخخخخن خخخخخالل اجهخخخخزة
الكومبيخخخخخوتر يلخخخخخوم المتخخخخخداولون بادخخخخخخال
عخخخخروض الشخخخخراء والبيخخخخع ومخخخخن ثخخخخم تخخخختم
عمليات التداول
ملياس الحساسية الذد يستخدم للياس نسبة
تغيخر العالقخة بخخين قيمخة المحفظخة وعنصخخر
المخاطرة المحتمل بها (او ما يسخمم بخخط
المنحنم إذا تم التعبير عن ،كرسم بيان )

مثخخاالب علخخم ذلخخ
اسهم المنحة

إصخخدارات الحلخخوق ،او

( )0اسخخخواق التبخخخادل و العمليخخخات الفوريخخخة
(اد العمليات خار السوق الماليخة) حيخث
تشترى او تباا الوراق المالية مباشرة بعخد
صخخخخدورها األصخخخخل ( ألول مخخخخرة) الخخخخذد
حخخخخخخخخخخدث فخخخخخخخخخخ السخخخخخخخخخخوق الرئيسخخخخخخخخخخية.
( )8السوق الت تتم فيها المتاجرة بخأدوات
السوق النلدية بين المستثمرين.
سندات مدعومة (مكفولة) بضمان اموال (
رهونخخات ،او حخخق حجخخز امخخوال او رهخخن
علارد).
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حماية الموجودات

السلم

المبيعات أو اإليرادات

شكل الصحن

التداول اإللكتروني

مقياس الحساسية الذي يستخدم
لقياس نسبة تغير العالقة بين قيمة
المحفظة وعنصر المخاطرة
المحتمل بها (أو ما يسمى بخط
المنحنى إذا تم التعبير عنه كرسم
بياني)
قيام شركة مدرجة بإصدار أسهم
جديدة

السوق الثانوية

سندات مضمونة

Sauvegarde des actifs

Safeguarding of
assets

Salam

Salam

Ventes ou revenus

Sales or Revenues

Soucoupe

Saucer

Transaction par voie
électronique

Screen-based trading

Ordre secondaire

Second order

Emission secondaire

Secondary issue

Marché secondaire

Secondary market

Obligations garanties

Secured bonds

شرح المصطلح باللغة العربية
تعن بشخكل عخام األسخهم والسخندات او ايخة
حلخخخوق اخخخخرى السخخختالم اربخخخاح اسخخخهم او
فوائد ،وبمعن اكثخر تحديخدا تعنخ الحلخوق
الت يدعمها نوعا من الضمان.
اجخخخخراء متعخخخخارف عليخخخخ ،فخخخخ بورصخخخخات
األسخخواق األجنبيخخة حيخخث يلخخوم بخخ ،صخخناا
السخخوق وذل خ بغخخرض احخخداث نفخخص فخخ
المعخخروض مخخن تلخخ األوراق الماليخخة فخخ
البورصات ملابل مصاريف ورسوم
األوراق المالية محل العرض
اصخخطالح عخخام يطلخخق علخخم األسخخواق الت خ
تتم فيها المتاجرة باألوراق المالية و تشمل
كخخال النخخخوعين مخخن األسخخخواق ( )0السخخخوق
المخخخخخخنظم لتخخخخخخداول األوراق الماليخخخخخخة)8( .
السوق الذد يتم في ،تداول األوراق الماليخة
من خالل الهخاتف او شخبكة الحاسخا اآللخ
counter
و يسخخخخمم Over the
).market (OTC
كيان يتولم سوية وتحويل األوراق الماليخة
عن طريق الليخد الخدفترد ،وفلخا لمجموعخة
قواعد محددة مسبلا
مسجلة ف البورصة.
( )0عمليخخخة تحويخخخل قخخخروض مصخخخرفية او
عمليات مالية اخرى غير قابلة للتداول إلم
اور اق ماليخخخخخخخخخخخخخة قابلخخخخخخخخخخخخخة للتخخخخخخخخخخخخخداول.
( ) 8بتجميخخخخخع ادوات الخخخخخدين فخخخخخ مجمخخخخخع
( ،)POOLو بعخخخخد ذلخخخخ إصخخخخدار اوراق
مالية جديدة يدعمها مجمع ادوات الدين.
الخخخخذى يجخخخخا ان يتطخخخخابق مخخخخع مواصخخخخفة
التعريف الدولية مثل مدونخة ارقخام تعريخف
األوراق المالية الدوليخة ( ،)ISINاو لجنخة
نظخخم واجخخراءات تعريخخف األوراق الماليخخة
الرسمية ()CUSIP
عمليخخات تليخخيم تخختم للمخخخاطرة اإلئتمانيخخة و
المخخخخاطرة اإلسخخختثمارية لخخخعوراق الماليخخخة
المصخخخدرة ألول مخخخرة ،مخخخن قبخخخل وكخخخاالت
تجارية مختصة.

المصطلح باللغة العربية

االوراق المالية

اقتراض األوراق المالية

األوراق المالية محل العرض

سوق األوراق المالية  /بورصة
األوراق المالية

نظام تسوية األوراق المالية
أوراق مالية مدرجة

( )0التوريق المالي
( )9عملية توزيع المخاطرة

الرقم التعريفي للورقة المالية

تقييمات األوراق المالية

المصطلح باللغة الفرنسية

المصطلح باللغة اإلنجليزية

Valeurs mobilières

Securities

Emprunt / prêt de titres

Securities borrowing /
lending

Titres pour lesquels l'offre
est faite

Securities for which
the offer is made

Marché des valeurs
mobilières

Securities market

Système de règlement de
titres

Securities Settlement
System

Titres cotés

Securities, listed

Titrisation financière,
répartition des risques

Securitization

Numéro d'identification de
titre

Security identification
number

Évaluation des valeurs
mobilières

Security ratings

( )0بشكل عام ،مجخال معخين مثخل اللطخاا
التجخخخخارد او الصخخخخناع  )8(...جخخخخزا مخخخخن
منشخخأة يخختم إصخخدار التلخخارير الماليخخة حولهخخا
مثخخخخل نشخخخخاط معخخخخين او منطلخخخخة جغرافيخخخخة
معينة )3(.جزا من برنامج حاسوا.

قطاع

Secteur

Segment

علم نطاق ضيق بصفة خاصة فيما يتعلخق
بسياسات تخص منطلة معينة

قطاعي

Secteur

Segmentation

حيث يتم فصل اصول العمالء عن اصول
الشركة العضو بالسوق

فصل األصول

Séparation des actifs

Segregation funds

105

شرح المصطلح باللغة العربية

المصطلح باللغة العربية

حتخخم عخخام  0222كانخخت هخخذ األجهخخزة او
الهيئات تحظخم بصخالحيات اإلدارة الذاتيخة
ف خ المملكخخة المتحخخدة ،واصخخبحت جميعهخخا
تخضخخع لسخخلطة الخخخدمات الماليخخة بالمملكخخة
المتحخخدة ،لكخخم منخخذ ذل خ التخخاريخ اصخخبحت
جميعهخخا تخضخخع لسخخلطة الخخخدمات الماليخخة
بالمملكة المتحدة

هيئات ذاتية اإلدارة

اصدار او منس خيارات علم اسهم

اصدار او منح خيارات على اسهم

مطالبخخخة االقليخخخة بتلخخخديم المسخخخيطر لعخخخرض
شراء

مطالبة االقلية بتقديم المسيطر
لعرض شراء

العمليخخة التخخ يخختم بموجبهخخا إتمخخام اد علخخد
تداول لنلل ملكية األوراق المالية من البائع
إلم المشترد وتسخديد قيمتهخا بشخكل نهخائ
وغير مشروط.
علخخخم سخخخبيل المثخخخال يخخختم تسخخخوية السخخخندات
األوربيخخة ف خ ثالخخث يخخوم عمخخل مخخن تخخاريخ
التخخداول  ،T+3بينمخخا األسخخهم ف خ المملكخخة
المتحدة يتم تسخويتها خخامس يخوم عمخل مخن
تاريخ التداول T+1
ف خ المملكخخة المتحخخدة تخضخخع عمليخخة إعخخادة
الشخخخراء وااللغخخخاء لحكخخخم المحكمخخخة العليخخخا
وموافلخخة مصخخلحة الضخخرائا فخخ المملكخخة
المتحخخدة ،بينمخخخا تخضخخع عمليخخخة االسخخخترداد
واعخخخخادة الشخخخخراء لموافلخخخخة هيئخخخخة األوراق
الماليخخة والسخخلع بدولخخة االمخخارات علخخم اال
تزيد النسبة عن  %01من اسهم الشركة
وهخخخو الخخخرقم الخخخذد يظهخخخر فخخخ الميزانيخخخة
العمومية للشركة عم األسهم المكتتا بها

عملية التسوية

فترة التسوية التي تتم عقب
المعاملة

استرداد وإلغاء الشركة لجزء من
أسهمها

رأس المال (القيمة األسمية
لألسهم المصدرة)

المصطلح باللغة الفرنسية

المصطلح باللغة اإلنجليزية

Organisme
d'autoréglementation

Self-regulating
)organization (SROs

Option sur des actions

sell options on a
stock

Vente

Sell out

Règlement

Settlement

Règlement/livraison

Settlement, rolling

Rachat d'actions

Share buyback

Capital social

Share capital

الشخخهادة الت خ تصخخدرها الشخخركة مبينخخا بهخخا
االسم ،سواء كخان االسخم المطبخوا بهخا هخو
اسم المال المسخجل او حامخل الشخهادة هخو
المال

شهادة األسهم

Certificat d'actions

حخخق المسخختثمر ف خ تحويخخل خيخخار البيخخع او
الشخخراء ألسخخخهم شخخركة معينخخخة وفخخق سخخخعر
محدد سابلا وإطار زمن محدد

حق المستثمر في تحويل خيار
البيع او الشراء ألسهم شركة
معينة وفق سعر محدد سابقا
وإطار زمني محدد

Option des actions

Share option

تلسخخيم السخخهم الواحخخد إلخخم عخخدد مخخن األسخخهم
ذات قخخيم اسخخمية اقخخل وتسخخمم ايضخخا عمليخخة
التلسيم الفرع

تقسيم السهم الواحد إلى عدد من
األسهم ذات قيم أسمية أقل وتسمى
أيضا عملية التقسيم الفرعي

Subdivision /
Fractionnement des actions

Share split

نسخخخبة مخخخن قيمخخخة السخخخهم المسخخخعرة حسخخخا
الشخخخركة او صخخخندوق االسخخختثمار المفتخخخوح
 OEICبمخخخا يمثلخخخ ،مخخخن الخخخدخل السخخخنود
المتوقع عن الفترة المحاسخبية الجاريخة بعخد
خصخخم كافخخة التكخخاليف والعائخخد يمثخخل المبل خ
الخاضخخخع للضخخخريبة حسخخخا نظخخخام المملكخخخة
المتحدة

نسبة من قيمة السهم المسعرة
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Rendement en actions

Share certificate

Share yield

شرح المصطلح باللغة العربية

المصطلح باللغة العربية

المصطلح باللغة الفرنسية

المصطلح باللغة اإلنجليزية

فئة من األسهم ينص بصراحة علم تأجيخل
دفخع األربخاح لهخا حتخم تحصخل فئخة اخخرى
من األسهم علم حصتها او بعد دفع التخزام
معين علم الشركة

أسهم مؤجلة األرباح

شخخخص طبيعخ او اعتبخخارد يمتلخ اسخخهما
صادرة عن شركة مساهمة

المساهم

تمخخويالت المسخخاهمين ف خ راس المخخال مخخن
خالل االكتتاا ف اسهم الشركة باإلضافة
إلم األرباح المحتجزة

تمويالت المساهمين في راس
المال

Fonds d'actionnaires

Shareholder funds

الحلخخخوق اللانونيخخخة للمسخخخاهمين مثخخخل حخخخق
التصويت ف الجمعية العمومية

الحقوق القانونية للمساهمين

Droits des actionnaires

Shareholder rights

حامل األسهم العادية او مساهم الشركة

حاملي األسهم العادية أو مساهمي
الشركة

Actionnaires

shareholders

سخخخجل رسخخخم يوثخخخق ملكيخخخة اسخخخهم شخخخركة
مساهمة كما يوثق انتلال ملكية هذ األسهم
واد تصرف يتم عليها ويضم عادة اسخماء
مخخخالك األسخخخهم وعنخخخاوينهم وعخخخدد األسخخخهم
الت يمتلكها كل منهم
صندوق يمثل موجودات ومطلوبات مشغل
التكافل او مشغل إعخادة التكافخل وال ينسخا
إلم المشاركين.
هخخ شخخركة ينلسخخم راس مالهخخا إلخخم اسخخهم
متسخخخاوية الليمخخخة تلبخخخل التخخخداول ،وتلتصخخخر
مسخوولية المسخاهم علخم قيمخة األسخهم التخ
اكتتخخخخا فيهخخخخا ،وال يسخخخخأل عخخخخن التزامخخخخات
الشخخركة إال ف خ حخخدود الليمخخة االسخخمية لمخخا
اكتتا في ،من اسهم
األسهم الصادرة او الملترح إصخدارها فخ
راس مال شركة
عدد األسخهم لخراس المخال المثبخت فخ علخد
تأسيس الشركة ،و هذا العدد او الرقم يذكر
عخخادة فخخ جخخزا حسخخابات راس المخخال فخخ
الميزانية العمومية للشركة.
األحكخخام الشخخرعية العمليخخة المسخختنبطة مخخن
المصخخخخخخادر الشخخخخخخرعية (اللخخخخخخرآن والسخخخخخخنة
واإلجماا واللياس) ،وغيرها من المصادر
الشرعية المعتمدة.
كيخخان يلخدةم ،وفخخق حجمخخ ،وقدرتخخ ،،خخخدمات
استشخخخخخخارات شخخخخخخرعية تشخخخخخخمل خخخخخخخدمات
المراجعخخخخة والتخخخخدقيق الشخخخخرع  ،وكخخخخذل
نصائس تتعلق بتطوير المنتجات المتفلة مع
احكام الشريعة ،بصفتها جزءا ب من خدماتها
المهنية.
المخخخاطر تشخخغيلية ناتجخخة عخخن عخخدم التخخزام
الموسسخخخة بمبخخخادئ واحكخخخام الشخخخريعة فخخخ
منتجاتها وخدماتها.
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سجل المساهمين

صندوق المساهمين (التكافل)

شركة المساهمة

األسهم

رأس المال المصرح به

الشريعة

شركة استشارات شرعية خارجية

مخاطر عدم االلتزام بأحكام
الشريعة

Actions différées

Share, deferred

Actionnaire

Shareholder

Registre des actionnaires

Shareholders Register

Fonds des actionnaires
)(Takāful

Shareholders’ Fund
)(Takāful

Société par actions

Shareholding
Company

Actions

Shares

Capital autorisé

Shares authorized

Sharīʻah

Sharīʻah

Société de conseil
Sharī'atique

Sharīʻah Advisory
Firm

Risque de non-conformité
Sharī'atique

Sharīʻah nonCompliance Risk

شرح المصطلح باللغة العربية
( )0عجز
( )8بيع علم المكشوف
( )3مبل جزئ
( )4قصير األجل
( )1غير كاف
عمليخخة يلخخوم بهخخا المضخخارا ف خ البورصخخة
يتوقع انخفاض اسخعار اسخهم شخركة معينخة
فيلوم باقتراض بعض األسهم من وسيط و
يبيعها بالسعر الجخارد الحخال المرتفخع ،و
ينتظر انخفاض السخعر ليلخوم بشخراء اسخهم
جديخخخدة بالسخخخعر المخخخنخفض و يعيخخخدها إلخخخم
الوسخخيط (مسخختبليا فخخارق السخخعرين ناقصخخا
فائدة الوسيط) كربس
هخخو ذلخ النخخوا مخخن االسخختثمار فخ اسخخواق
المخخخال والخخخذد ينطخخخود علخخخم شخخخراء وبيخخخع
اوراق مالية عند اسعار محددة سلفأ بهدف
تحليق ارباح خالل فترات قصيرة نسبيا.

المصطلح باللغة العربية
( )0عجز
( )9بيع على المكشوف
( )3مبلغ جزئي
( )4قصير األجل
( )5غير كاف

البيع على المكشوف

االستثمار قصير األجل في أسواق
المال

هخخو مخخا يُطلخخق عليخخ ،الالإتجخخا  ،فهخخو عبخخارة
عخخخن تخخخوازن بخخخين اللخخخوة الشخخخرائية واللخخخوة
البيعيخخخة .بحيخخخخث ان يكخخخخون هنخخخخا منطلخخخخة
ملاومخخخخة ال تسخخخختطيع األسخخخخعار اختراقهخخخخا
ألعلخخم ومنطلخخة دعخخم ال تسخختطيع األسخخعار
إختراقها ألسفل.

إتجاه عرضي

صندوق اموال مستثمرة تختم تغذيتخ ،بمبخال
سنوية و الغاية من ،سداد دين او قخرض او
استبدال اصل ف تاريخ معين

صندوق أموال لسداد الدين أو
استبدال أصل

ه الت إن تم اإلخالل بهخا نجخم عخن ذلخ
قيود علم مشغل التكافل او تدخل مخن قِبخل
السلطات اإلشرافية.

مستويات مراقبة المالءة (التكافل)

المتطلبات المالية الت يتم تحديدها بصفتها
جخخزءا ب مخخن نظخخام المخخالءة والمتعللخخة بتحديخخد
مبال موارد المالءة الت يجا علم شركة
التكافخخخخخل ان تتخخخخخوفر لخخخخخديها إضخخخخخافة إلخخخخخم
ة
تغط مخصصاتها الفنية
الموجودات الت
ومطلوباتها األخرى.

متطلبات المالءة (التكافل)

المصطلح باللغة الفرنسية
(1)Pénurie (2) Vente à
découvert (3) Montant
)partiel (4) Court terme (5
Pas suffisant

المصطلح باللغة اإلنجليزية

Short

Vente à découvert

Short selling

Investissements à court
terme

Short-term
Investments

Tendance latérale

Sideways Trend

Fonds d'amortissement

Sinking fund

Niveaux de contrôle de la
)solvabilité (Takāful

Solvency Control
)Levels (Takāful

Exigences de solvabilité
)(Takāful

Solvency
Requirements
)(Takāful

الفخخخخائض فخخخخ الموجخخخخودات الزائخخخخد عخخخخن
المطلوبخخخات الخخخذد يعخخخد متاحخخخا ب لمتطلبخخخات
المخخالءة وفخخق اللخخوانين المحليخخة او اللخخوانين
اإلشرافية.

موارد المالءة

Ressources de solvabilité

Solvency Resources

السندات والصكو المصدرة مخن الجهخات
الحكوميخخخة بالبلخخخدان المختلفخخخة والتخخخ تمثخخخل
الدين الحكوم المحل (الديون السيادية)

أوراق مالية الدين الحكومي

Titres de dette souveraine

Sovereign debt
securities

نظخخام تخخداول خخخاص  -ببورصخخة نيويخخور
لضمان سالمة المعامالت

نظام تداول خاص  -ببورصة
نيويورك لضمان سالمة المعامالت

Spécialiste

Specialist

108

شرح المصطلح باللغة العربية

المصطلح باللغة العربية

تخصخخيص امخخوال ف خ اس ختثمار يحمخخل ف خ
طيات ،مخاطرة عاليخة مثخل شخراء خيخارات
او علخخخخود مسخخخختلبلية ،و تلخخخخاس الخطخخخخورة
بخخالتغيرات ف خ العائخخد و احتماليخخة التوزيخخع
لتلخخخخ العوائخخخخد .ان اإلسخخخختثمار ألغخخخخراض
المضخاربة ترافلخخ ،نتخخائج تنبويخخة ،لكخخن عبخخر
مخخخدى واسخخخع مخخخن العائخخخدات الممكنخخخة مخخخع
احتماالت كبيرة لحدوث األمور المتطرفة،
و المضخخاربة اساسخخا ،ه خ متخخاجرة قصخخيرة
األجل مع األمل بالحصول علم ربس اعلم
بصخخورة ربخخس راس مخخال إال انهخخا تكتنفهخخا
مخاطر اكبر.

مضاربة

سوق تحدث في ،المضاربة بشكل دائم

سوق المضاربة

احخد المشخخاركين فخ فعاليخخات السخوق الخخذد
يحاول ان يجن ارباحا من خالل شرائ ،و
بيعخخخ ،علخخخودا مسخخختلبلية و علخخخود خيخخخارات
بتوقعات ،عن حركات األسعر المستلبلية

مضارب

المصطلح باللغة الفرنسية

المصطلح باللغة اإلنجليزية

Spéculation

Speculation

Marché de la spéculation

Speculative market

Spéculateur

Speculator

زيادة ف عدد األسهم اللائمة لشركة بخدون
اد تغييخخخر فخخخ حلخخخوق المسخخخاهمين او فخخخ
اجمال الليمة السوقية ف تاريخ التجزئة

تجزئة ،انقسام

Division / Fractionnement

Split

( )0مكان ،نلطة( )8فوراب ،فخ الحخال()3
جاهز للتسليم ،حاضر ( )4نلدد

( )0مكان ،نقطة( )9فوراً ،في
الحال( )3جاهز للتسليم ،حاضر
( )4نقدي

)1) Lieu, point , 2
Immédiatement, 3) Prêt à
être livré, 4) Présent ; en
espèces

Spot

هو السوق الذد تتم فيخ ،تسخوية المعخامالت
او اسخختالم وتسخخليم األوراق الماليخخة موضخخع
الصفلات خالل فترة زمنية قصيرة

السوق الفوري

Marché instantané / Marché
au comptant

Spot Market

سخخخخخعر التسخخخخخليم الحخخخخخال لبضخخخخخاعة تمخخخخخت
المتاجرة بها ف سوق الصفلات الفورية

السعر الفوري

Prix au comptant / Prix du
disponible

Spot price

عخخخرض السخخخخحا او عخخخرض شخخخخراء مخخخخن
المسيطر إلخرا مساهم االقلية

عرض السحب

Offre de retrait

Squeeze out

حخخخق األغلبيخخخة فخخخ إخخخخرا األقليخخخة  ،او
عخخخرض السخخخخحا او عخخخرض شخخخخراء مخخخخن
المسيطر إلخرا مساهم االقلية

حق األغلبية في إخراج األقلية

Offre de retrait - acquisition
obligatoire

– Squeeze out
compulsory
acquisition

كخخل شخخخص لخخ ،مصخخلحة مخخع الشخخركة مثخخل
العخخاملين والخخدائنين والمخخوردين والعمخخالء،
والوكالء ،وملدم الخدمات للشركات

أصحاب المصالح

Parties prenantes

Stakeholders
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شرح المصطلح باللغة العربية
()0الراس مال اللانون الموزا علم
اسهم
( )8شهادة اسهم
( )3المخزون من البضاعة الجاهزة او
تحت التشغيل او المواد الخام
( )4موار
( )1يخزن ،يمول ،يجهز
( )2تستخدم ف صناعة النلل مثل عربات
سك الحديد ،السيارات ،اللاطرات و
الملطورات ،الشاحنات
شخخراء اسخخهم ف خ سخخوق و بيعهخخا فخخا نفخخس
الوقخخت او فخخخ سخخوق آخخخخر لالسخختفادة مخخخن
فروقات األسعر
توزيخخع اسخخهم ف خ صخخورة مجانيخخة ،و يعلخخن
عن توزيخع األربخاح علخم هخذا النحخو غالبخا
عندما يكون المركز النلدد (السيولة) غير
كخخاف و/او عنخخدما ترغخخا الشخخركة بزيخخادة
معدالت التداول ألسهمها عن طريق تلليخل
او تنزيل السعر السوق ألسهمها.
ه خ األسخخهم الت خ تلخخوم الشخخركة بتوزيعهخخا
علخخخم مسخخخاهميها إضخخخافة إلخخخم التوزيعخخخات
النلدية آو بدال عنها
سوق مخنظم يختم فيخ ،تخداول (شخراء و بيخع)
األسخخهم و السخخندات مخخن قبخخل األعضخخاء فخ
السخخخوق الخخخذين يعملخخخون فخخخ نفخخخس الوقخخخت
كخخوكالء (وسخخطاء) و كمتعخخاملين اصخخلين و
تجار ،و تتواجد البورصة ف موقخع معخين
ف خ المدينخخة حيخخث يلتل خ فيهخخا الوسخخطاء و
المتعخخاملون لتنفيخخذ اوامخخر مخخن موسسخخات او
افخخخراد مسخخختثمرين لشخخخراء و بيخخخع األوراق
الماليخخة ،و كخخل بورصخخة تضخخع شخخروطا و
متطلبات للعضوية فيها
نظخخخام عخخخخرض األسخخخخعار الكترونيخخخخا ب علخخخخم
الشاشخخخات ،حيخخخث يظهخخخر صخخخناا السخخخوق
األسخخخعار التخخخ يرغبخخخون التخخخداول بهخخخا فخخخ
األسهم

المصطلح باللغة العربية

( )0أسهم
( )9شهادة أسهم
( )3مخزون
( )4مواش
( )5يخزن ،يمول ،يجهز
( )6عربة تجري على عجالت

Actions

Stock

Arbitrage en actions

Stock arbitrage

أسهم منحة

Dividende en actions /
Distribution d’actions
gratuites

Stock dividend

أسهم المنحة

Dividendes en actions /
Dividendes de titres

Stock Dividends

Bourse des valeurs
mobilières

Stock exchange

Système automatisé de
cotation boursière

Stock exchange
automated quotation
)system (SEAQ

Options sur actions

Stock option

Plans d'options d'actions

Stock option plans

Bon de souscription
d'actions

Stock purchase
warrant

Droit d'acheter des actions

Stock right

المراجحة في األسهم

سوق األوراق المالية  /البورصة

نظام عرض األسعار الكترونيا ً
على الشاشات

الحق ف شراء او بيخع اسخهم شخركة خخالل
فترة محددة و بسعر محدد

خيار األسهم

ترتيبخخخات لمخخخنس المخخخوظفين خيخخخارات اسخخخهم
كنوا من المنافع

خطط خيارات األسهم

شخهادة تمخنس حاملهخخا الحخق فخ شخراء عخخدد
معين من األسخهم بسخعر محخدد خخالل فتخرة
محددة
حخخق يخخخول حاملخخ ،شخخراء اسخخهم جديخخدة مخخن
نفخخخس الفئخخخة ،و يخخختم عخخخادة إصخخخدار حلخخخوق
الشراء للمسخاهمين الحخاليين بالتناسخا ،اد
ان تبلم نسبة حصة المسخاهمة فخ الملكيخة
ثابتة
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المصطلح باللغة الفرنسية

المصطلح باللغة اإلنجليزية

امتياز شراء األسهم

حق شراء األسهم

شرح المصطلح باللغة العربية

المصطلح باللغة العربية

المصطلح باللغة الفرنسية

المصطلح باللغة اإلنجليزية

ه خ اإلجخخراء الخخذد يخخنجم عنخخ ،زيخخادة عخخدد
األسخهم المكونخخة لراسخمال الشخخركة دون ان
يصاحب ،زيادة ف حلوق الملكية في ،نظخرا
النخفاض الليم االسمية والسوقية ألسخهمها
بنسا التجزئة الملررة

تجزئة األسهم "تقسيم األسهم"

عخخخخرض بالمبادلخخخخة  ،اسخخخختخدام المشخخخخترى
األسهم كملابل ف العرض

عرض بالمبادلة  ،استخدام
المشترى األسهم كمقابل في
العرض

امخخر التخخداول الخخذد يخختم تنفيخخذ وفخخق سخخعر
محدد

أمر التداول الذي يتم تنفيذه وفق
سعر محدد

Ordre à cours limité

الحد األقصم للخسارة المسموح ب ،والخذد
للشركة ان تتحمل،

الحد األقصى للخسارة المسموح
به والذي للشركة أن تتحمله

Ordre à cours de perte
maximale limitée

Stop-loss limit

امخخر يعطخخم للوسخخيط لبيخخع او شخخراء اوراق
ماليخخخة إذا ارتفخخخع او انخفخخخض سخخخعرها عخخخن
الحد المعين

أمر بيع او شراء لتفادي خسارة

Ordre de vendre ou
d'acheter pour éviter la
perte

Stop-loss order

خطط إستراتيجية

خطط إستراتيجية

Plans stratégiques

Strategic plans

( )0اكتتاا بأسهم شركة
( )8اكتتاا بمبل من المال كمتبرا
( )3للشهادة عليها او التصديق او اإللتزام
بها
( )4ف ناد او جمعية او جريدة...

( )0اكتتاب بأسهم شركة
( )9اكتتاب بمبلغ من المال
كمتبرع
( )3توقيع وثيقة
( )4اشتراك

الشخص الذد يعرض او يبيع اوراقا مالية
لصخخخالس مصخخخدرها او حليفخخخ ،،او يحصخخخل
علخخم اوراق ماليخخة مخخن المصخخدر او حليفخخ،
بغخخخخرض إعخخخخادة تسخخخخويق او إدارة عمليخخخخة
إصدار األوراق المالية

وكيل اكتتاب

حخخق االكتتخخاا او حخخق االولويخخة او حخخق
التوزيع

حق االكتتاب او حق االولوية او
حق التوزيع

تعخخد شخخركة تابعخخة حيخخث يمل خ بهخخا شخخخص
نسخخبة تزيخخد علخخم  11%مخخن راسخخمالها او
يكون لدي ،السيطرة الفعلية عليها

شركة تابعة
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Fractionnement d'actions

Stock Split

Offre d'échange

Stock-for-stock offer

Stop limit order

Souscription

Subscription

Agent de souscription

Subscription Agent/
Underwriter

Droit de souscription ou
Droit de priorité ou Droit de
distribution

Subscription right OR
Pre-emption right OR
allocation right

Filiale

Subsidiary Company

شرح المصطلح باللغة العربية

المصطلح باللغة العربية

مسخخختندات (شخخخهادات) تُمثخخخل ملكيخخخة نسخخخبة
شخائعة فخ موجخودات عينيخخة ،او مجموعخخة
مختلطة مخن الموجخودات العينيخة وغيرهخا،
وقد تكون الموجخودات فخ مشخروا محخدد
او نشخخخاط اسخخختثمارد معخخخيةن وفلخخخا ب ألحكخخخام
الشريعة.

الصكوك

عمليخخخخخخة إصخخخخخخدار صخخخخخخكو او شخخخخخخهادات
اسخخختثمارية تمثخخخل حصخخخة شخخخائعة فخخخ ملخخخ
موجودات معينة ،قد تصخدرها جهخة مالكخة
تبيعها إلخم حملخة الصخكو  ،او جهخة امينخة
تمثلها شركة ذات غرض خاص.

التصكيك (إصدار الصكوك)

الجهة الرقابية

الجهة الرقابية

هخخو المسخختوى المتوقخخع ان يواجخخ ،السخخهم او
السخخوق عنخخد قخخوة شخخرائية .إمخخا بسخخبا ان
األسخخخعار قخخخد وصخخخلت عنخخخد فخخخ الماضخخخ
وارتفعت من ،او إذا كان هذا المستوى كان
مسخخختوى ملاومخخخة او عنخخخد قخخخوة بيعيخخخة فخخخ
الماض وإخترقت ،األسعار بعد ذل ألعلم
فأصبس دعم.

مستوي الدعم

ه مستويات اسعار األسخهم التخ يصخعا
تجاوزها نخزوال ،وإن حخدث ذلخ فانخ ،يعخد
موشرا ب علخم حالخة مخن الركخود فخ اسخواق
المال

مستويات الدعم

هذا التعليق امخا ان يختم مخن الجهخة الرقابيخة
الت تعتبر جهة االدرا او بناء علم طلا
الشخركة المدرجخة  ،وبنخاء عليخ ،يختم توقخخف
كافخخة عمليخخات التخخداول علخخم السخخهم والغخخاء
كافة األوامر من سجل األوامر

تعليق االدراج

هو شكل من األشكال السخعرية الكالسخيكية
المكملة لالتجا  .وهو النموذ الوحيد الذد
ال يمكخخخخن ان نتوقخخخخع مخخخخن خاللخخخخ ،الحركخخخخة
اللادمخخة إال بعخخد إختخخراق احخخد حخخدود  .هخخو
عبخخارة عخخن حركخخة عرضخخية ،كخخل قمخخة اقخخل
من اللمة السابلة وكل قاا اعلم مخن اللخاا
السخخابق لخخ 4( .،نلخخاط تحخخول علخخم األقخخل).
حخخدود الشخخكل يتلخخاطعوا مخخع مخخرور الوقخخت
ليتصخخخخخلوا عنخخخخخد قمخخخخخة المثلخخخخخث (.)Apex
تخخخنخفض احجخخخام التخخخداول داخخخخل الشخخخكل و
ترتفخخع بشخخكل ملحخخوظ مخخع إختخخراق اد مخخن
الحدين.

شكل المثلث المتماثل

(مصخخارف اسخختثمار عخخادة) اجتمعخخت علخخم
هدف استثمارد مثل بيع سندات اللخروض
(اقخخراض الغيخخر) و اقتسخخام ارادات الفوائخخد
بنسبة مساهمة كل عضو ف هذ الجمعية

اتحاد مؤقت مكون من اثنين او
اكثر من األفراد او الجهات
االستثمارية
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المصطلح باللغة الفرنسية

المصطلح باللغة اإلنجليزية

Ṣukūk

Ṣukūk

)Sukuk (émission de Sukuk
Titrisation conforme à la
Sharīʻah

Ṣukūk Securitisation
(Sharīʻah-compliant
)Securitisation

Autorité de surveillance

Supervisory authority

Support

Niveau de support

Suspension de la cotation

Triangle symétrique

Syndicat

Support

Support Level

Suspension of listing

Symmetrical Triangle

Syndicate

شرح المصطلح باللغة العربية

المصطلح باللغة الفرنسية

المصطلح باللغة العربية

المصطلح باللغة اإلنجليزية

T
مبلخخخ المسخخخاهمة الخخخذد يلتخخخزم بخخخالتبرا بخخخ،
المشار ف التكافل او المشار ف إعادة
التكافخخخخل للخخخخاء الوفخخخخاء بواجخخخخا المسخخخخاعدة
المتبادلخخة علخخم سخخبيل التعخخاون فخخ تحمخخل
المخاطر ،ويستخدم ف دفع المطالبات مخن
قبل المستحلين.

التزام التبرع (التكافل)

الضخخمان المتبخخادل نظيخخر االلتخخزام بخخالتبرا
باشخخخخخخترا محخخخخخخخدد لصخخخخخخندوق مخخخخخخخخاطر
المشخخخخخخاركين بحيخخخخخخث ة
إن مجموعخخخخخخة مخخخخخخن
المشتركين يتفلون فيما بيخنهم علخم مسخاندة
بعضخخهم بعضبخخا ضخخخد نخخوا مخخن األضخخخرار
المحتملة.

التكافل

اية موسسة او كيان يدير عمالب مخن اعمخال
التكافل ،وغالبا ب ما تكخون تلخ الموسسخة او
الكيخخخان -دون ضخخخرورة ذلخخخ  -جخخخزءا ب مخخخن
الكيخخخان اللخخخانون الخخخذد يخخختم االحتفخخخاظ فيخخخ،
بمصالس المشاركين.

مشغل التكافل

األطراف الت تشار ف منتج التكافل مع
شركة التكافل الت يحق لهخا االسختفادة منخ،
بموجا علد التكافل.

مشاركو التكافل

شخخخركة إلدارة محفظخخخة صخخخندوق مخخخخاطر
المشخخخاركين يمتلخخخ مسخخخاهموها راس مخخخال
مفصول عن صخندوق مخخاطر المشخاركين
وتسخختحق اجخخرة عخخن اعمالهخخا وحصخخة عخخن
اسخخختثمار موجخخخودات صخخخندوق اسخخختثمارات
المشاركين.

شركة التكافل

السخخيطرة علخخم الش خركة عخخن طريخخق تلخخديم
عرض استالء لشراء اغلبية األسهم بسخعر
معين اعلخم مخن سخعر السخوق ،و االسختالء
يمكخخن ان يكخخون عخخدائيا او وديخخا و عخخرض
الشراء (الذد يحتود سعرا هو دائما اعلم
مخخن سخخعر السخخوق) هخخو الوسخخيلة إلمخختال
شركة بخالف رغبة إدارتها .امخا اإلسختالء
الخخودد ،فيفخخرض علخخم الشخخركة مشخختريا ان
تبخخخاد بمفاوضخخخة الشخخخركة المنخخخود شخخخراوها
للتوصل إلم اتفاق ف جو تسود المودة و
الرضخخخا بخخخين الطخخخرفين و للحصخخخول علخخخم
موافلة حملة األسهم

االستيالء على شركة
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Tabarruʻengagement
)(takāful

Takāful

Tabarruʻ Commitment
)(Takāful

Takāful

Opérateur Takāful

Takāful Operator

Participant Takāful

Takāful Participant

Entreprise Takāful

Prendre le contrôle

Takāful Undertaking

Takeover

شرح المصطلح باللغة العربية

المصطلح باللغة العربية

المصطلح باللغة الفرنسية

المصطلح باللغة اإلنجليزية

الشركة المستهدفة او الشركة محل عرض
الشراء

الشركة المستهدفة او الشركة
محل عرض الشراء

Société cible ou Société
visée

Target company or
Offeree Company

االوراق الماليخخخخخخة المسخخخخخختهدفة او االوراق
المالية محل العرض

االوراق المالية المستهدفة او
االوراق المالية محل العرض

Titres cibles

Target securities

هو دراسة اتجاهات حركخة اسخعار األسخهم
وكميات وقيم التداول ف السوق بنخاة علخم
بيانخخات تاريخيخخة بهخخدف توقخخع كميخخات وقخخدم
التداول المستلبل واتجاهات األسعار

التحليل الفني

هخخخخ موشخخخخرات حسخخخخابية محسخخخخوبة مخخخخن
األسخخعار وتوضخخس قخخوة او ضخخعف محتمخخل
غيخخر واضخخس فخخ حركخخة األسخخعار .وهخخ
موشخخخخرات مخخخخن الممكخخخخن ان تتحخخخخر فخخخخ
إتجاهخخات ومخخن الممكخخن ان تكخخون متذبذبخخة
(تتحخخخر حخخخول محخخخور ينتصخخخفها) .ومخخخن
الممكخخن ان تكخخون موشخخرات تسخخبق اإلتجخخا
ومن الممكن ان تكخون موشخرات تتخأخر او
تتبع اإلتجا .

مؤشرات التحليل الفني

الليمة المخصصة لتغطية االلتزامات
المتوقعة الناشئة عن علود التكافل او
علود إعادة التكافل .وبالنسبة ألغراض
المالءة المالية ،تشمل المخصصات الفنية
عنصرين وهما
(ا) افضل التلديرات الرئيسة الحالية
للتكاليف الت تف بالتزامات التكافل او
إعادة التكافل ،ناقصا ب منها صاف الليمة
الحالية (التلديرات الحالية).
(ا) هامر المخاطر علم مدى التلديرات
الحالية.

المخصصات الفنية (التكافل)

هخخخخو الطخخخخرح الخخخخذد يتميخخخخز بكونخخخخ ،يأخخخخخذ
صورتين

الطرح والمناقصة

عروض الشراء بلصد االستحواذ

عروض الشراء بقصد االستحواذ

رسملة الدين

رسملة الدين

ممارسخخة خيخخار التحويخخل مخخن سخخندات الخخم
اسهم

ممارسة خيار التحويل من سندات
الى اسهم
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Analyse technique

Indicateurs d'analyse
technique

Technical Analysis

Technical Analysis
Indicators

Provisions techniques
)(Takāful

Technical Provisions
)(Takāful

Offres publiques d'achat

Tender offer

Offres publiques d'achat ou
Offres publiques
d'acquisition

Tender offers or
Takeover offers

Capitalisation des dettes

The capitalization of
the debt

Exercice de l'option de
conversion d'obligations en
actions

The exercise of the
conversion option for
a convertible

شرح المصطلح باللغة العربية

المصطلح باللغة العربية

هيكل الملكية

هيكل الملكية

سوق فيها عدد ضئيل من الطلبات للشخراء
و العخروض للبيخخع ،و هخ قخخد تنطبخخق علخخم
صنف معخين بأكملخ ،مخن العلخود المسختلبلية
ألوراق ماليخخخة او لسخخخلع او قخخخد تشخخخير إلخخخم
اسخخخخهم معينخخخخة سخخخخواء كانخخخخت مسخخخخجلة فخخخخ
البورصخخخخخة او غيخخخخخر مسخخخخخجلة ،و تكخخخخخون
األسعار ف مثخل هخذا السخوق متللبخة قياسخا
لعسخواق ذات السخيول الكبيخرة ،إذ ان عخدد
معخخامالت البيخخع و الش خراء التخخ تخختم علخخم
قلتهخخخخا ،مخخخخن شخخخخأنها التخخخخأثير البخخخخال علخخخخم
األسخخخخعار ،لخخخخذا فخخخخان كبخخخخار المسخخخختثمرين
يتحاشخخون هخخذ األسخخواق خشخخية ان تتخخخر
تعخخامالتهم تخخأثيرا بالغخخا عخخل اسخخعر األوراق
المالية

سوق محدودة ،سوق ضيقة

المصطلح باللغة اإلنجليزية

المصطلح باللغة الفرنسية

Structure du capital

The Structure of
capital

Marché limité / Marché
étroit

Thin market

الحخخخد األدنخخخم المسخخخموح بخخخ ،للتذبخخخذا فخخخ
العلود المستلبلية او علود الخيارات

الحد األدنى المسموح به للتذبذب
في العقود المستقبلية أو عقود
الخيارات

Tick

Tick

قيمخخخة تحخخخر سخخخعر بمعخخخدل نلطخخخة واحخخخدة
تساوى  per cent 1.10ف سخعر العلخد
المسخختلبل او الخيخخار الخخذى يخختم تداولخخ ،ف خ
بورصة لندن

نسبة تحرك السعر في قيمة العقد
(عقود الخيارات)

Valeur de tick

الفترة الزمنية الت تُلاس بهخا كفايخة مخوارد
المالءة .ألغراض المالءة يتم تحديدها فخ
الغالا لتلارا المدة الزمنية التخ تحتاجهخا
منطليًّخخخخخخا شخخخخخخركة التكافخخخخخخل او السخخخخخخلطات
اإلشخخرافية لتتخخخذ اإلجخخراءات بعخخد حخخدوث
حخخخخادث سخخخخلب فخخخخ التلخخخخارير الداخليخخخخة او
الرقابيخخخخة لشخخخخركة التكافخخخخل .ويُعخخخخد األفخخخخق
الزمنخخخ جخخخز بءا مخخخن الملخخخاييس المسخخختهدفة
لمعايرة متطلبات المالءة الرقابية.

األفق الزمني (التكافل)

مخخخخنهج لتليخخخخيم المركخخخخز المخخخخال اإلجمخخخخال
لشخخخركة التكافخخخل ،تراعخخخ االرتبخخخاط بخخخين
المخخخخخخخخخخخاطر المتعللخخخخخخخخخخة بخخخخخخخخخخالموجودات
والمطلوبخخخات ومتطلبخخخات المخخخالءة الرقابيخخخة
ومخخوارد المخخالءة لشخخركة التكافخخل والتخخأثير
المحتمخخخخل لهخخخخذ المخخخخخاطر علخخخخم المركخخخخز
المال لشركة التكافل.

منهج المركز المالي اإلجمالي
(التكافل)
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)Horizon temporel (Takāful

Approche par total du bilan
)(Takāful

Tick value

Time Horizon
)(Takāful

Total Balance Sheet
)Approach (Takāful

شرح المصطلح باللغة العربية

المصطلح باللغة العربية

العائد السنود علم استثمار و يشخمل ذلخ
زيادة قيمتخ ،و اربخاح األسخهم او الفائخدة ،و
بالنسخخخخخبة لعسخخخخخهم المحخخخخختفظ بهخخخخخا حتخخخخخم
اإلسخختحلاق اجمخخال العائخخد هخخو العائخخد حتخخم
اإلستحلاق و بالنسخبة لعسخهم تلخدر الزيخادة
ف قيمتها باستخدام نسبة السعر /األربخاح،
و ف المتاجرة ف الخيارات يعن اجمخال
العائد اربخاح األسخهم مضخافا إليهخا مكاسخا
راس المال باإلضافة إلم الدخل مخن خيخار
البيع و /او خيار الشراء

إجمالي العائد

اصول تم تلييمها بأكثر من قيمتها الحليليخة
وبالتال تودى ارباكا لما تسبب ،فخ ائتمخان
مبال في ،ال يجخد لخ ،ضخمانات حليليخة مثخل
فلاعة االئتمان والرهن العلارد ف امريكا
ابان عام  8112نشأت من تلييمخات مبخال
فيهخخخخا لعصخخخخول المبنخخخخم عليهخخخخا االئتمخخخخان،
وبالتخخال ادت إلخخم قخخروض وائتمخخان مبخخال
في ،ال يمت للواقع بصلة

أصول مقيمة بغير قيمتها الفعلية

شخص يزاول اعمال شراء وبيخع األوراق
المالية لحساب ،الخاص

المتداول

هخخخو عمليخخخة بيخخخع وشخخخراء األوراق الماليخخخة مخخخن خخخخالل

تداول في البورصة

المصطلح باللغة الفرنسية

Rendement total

المصطلح باللغة اإلنجليزية

Total return

Actifs toxiques

Toxic assets

Trader

Trader

Trading

Trading

ه المكان المخصخص فخ مبنخم بورصخة
األوراق المالية لتنفيذ عمليخات بيخع وشخراء
األوراق المالية

قاعة التداول

Salle des marchés

Trading Hall (Trading
)Flaar

اوراق مالية قابلة للتداول

أوراق مالية قابلة للتداول

Titres négociables

Transferable
securities

الشفافية واالفصاح مرادفان البد منهما ف
اسخخواق المخخال بصخخخفة خاصخخة وفخخم سخخخائر
الخخخنظم واللخخخرارات بصخخخفة عامخخخة الشخخخفافية
تعتمخخد بصخخورة كبيخخرة علخخم تخخوفر واتاحخخة
المعلومخخخخات الصخخخخحيحة والجوهريخخخخة دون
إبطخخاء او تخخأخير او نلخخص واهخخم مخخا يتعلخخق
بالمعلومات عن السعر والكمية وبمخا يكفخل
نزاهخخة التعخخامالت والسخخوق  -عملخخت هيئخخة
األوراق الماليخة والسخخلع علخخم تعميخخق ثلافخخة
الشفافية مخن خخالل منظومخة البنيخة التحتيخة
للتشخخخخخريعات بحيخخخخخث اصخخخخخبحت الشخخخخخفافية
إلزامية ف كافة المعامالت

الشفافية

قنوات التداول الت توفرها البورصة
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Transparence

Transparency

شرح المصطلح باللغة العربية

المصطلح باللغة العربية

سندات قصيرة األجل تصدرها الدولة و ال
تحمخخل سخخعر فائخخدة ،لخخذل تبخخاا بخصخخم ف خ
مزايدات اسبوعية من قبخل وزارة الخزانخة
(المالية)

أذونات الخزينة

المصطلح باللغة الفرنسية

Bons du Trésor

المصطلح باللغة اإلنجليزية

Treasury bills

( )0سخخخخندات قخخخخروض تصخخخخدرها حكومخخخخة
الواليخخخخات المتحخخخخدة ،تتميخخخخز بأنهخخخخا طويلخخخخة
األجل من  01سخنوات فمخا فخوق و تصخدر
بفئخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخات اقلهخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخا  0111دوالر
( )8سندات اللروض تصخدرها الشخركات
ثم يعاد شراوها من قبل نفس الشخركات ،و
هذ السندات تعتبر مستهلكة او مطفأة عنخد
إعادة شرائها

سندات الخزينة

Obligations du Trésor

Treasury bonds

وثيلخخخخة مديونخخخخة ماليخخخخة تصخخخخدرها حكومخخخخة
الواليات المتحدة ،تحمل قسيمة فائدة مدتها
سنة او اقل من تاريخ الصدور

شهادة الخزينة العامة

Certificat de trésorerie

Treasury certificate

التزامخات حكوميخة متوسخطة األجخل ،حيخخث
تسخخختحق بعخخخد سخخخنة او بعخخخد  01سخخخنوات،
تصخخخدر فئخخخات عديخخخدة بخخخين  0111دوالر
إلم مليون دوالر او اكثر مخن قبخل حكومخة
الواليات المتحدة

سندات الخزينة ،سندات التزام
حكومية متوسطة االجل

Billets de trésorerie

Treasury notes

هخخ األسخخهم التخخ تلخخوم الشخخركة بشخخرائها
وإعخخادة بيعهخخا ،او اسخختخدامها ،مخخن اسخخهمها
المصدرة

أسهم خزينة

Actions de trésorerie

Treasury Shares

اسهم الخزينة  ،شراء الشركة ألسهمها

اسهم الخزينة  ،شراء الشركة
السهمها

Actions de trésorerie

treasury stock

امخخر دفخخع تصخخدر الخزينخخة البريطانيخخة او
وزارة الخزينخخخة األمريكيخخخة لخخخدفع األمخخخوال
المسخخخخختحلة علخخخخخم وزيخخخخخر الماليخخخخخة بشخخخخخي
مصرف

أمر دفع خزينة

اتفاقية إعادة تكافل خاصة بعلود (او جخزء
منهخخخا) اكتتبخخخت فيهخخخا شخخخركة التكافخخخل ذات
طبيعة محددة وفق االتفاقية.

اتفاقية إعادة التكافل اإللزامي

هو شكل من األشخكال الكالسخيكية العاكسخة
لإلتجخخا  ،ويخخأت بعخخد إتجخخا هخخابط ،ويتكخخون
الشخخخكل بخخخأن تتحلخخخق حركخخخة هبخخخوط قويخخخة
كاستمرار لالتجا الهابط السابق ،ثم تتبعها
حركخخة إرتفخخاا .ثخخم تخخنخفض األسخخعار مخخن
منطلخخخة اللمخخخة السخخخابلة هخخخذ مخخخرتين بخخخدون
إختراقهخخا ألعلخخم وتصخخل إلخخم نفخخس اللخخاا
السابق تلريبخا ب مخرتين ايضخا ب بخدون إختخراق
ألسخفل إلخم ان تتحلخق حركخة إرتفخاا قويخخة
وتختخخرق منطلخخة اللمخخة ألعلخخم فخخ المخخرة
الثالثة.

شكل القيعان الثالثة
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Mandat du trésor

Treasury warrant

)Traité (Takāful

)Treaty (Takāful

Triple fond

Triple Bottom

شرح المصطلح باللغة العربية

المصطلح باللغة العربية

هو شكل من األشخكال الكالسخيكية العاكسخة
لإلتجا  ،ويأت بعد إتجخا صخاعد ،ويتكخون
الشخخخكل بخخخأن تتحلخخخق حركخخخة صخخخعود قويخخخة
كاسخخختمرار لالتجخخخا الصخخخاعد السخخخابق ،ثخخخم
تتبعها حركة إنخفخاض .ثخم ترتفخع األسخعار
من منطلة اللاا السخابلة هخذ مخرتين بخدون
إختراقهخخا ألسخخفل وتصخخل إلخخم نفخخس اللمخخة
السابلة تلريبا ب مرتين ايضا ب بخدون إختراقهخا
ألعلم إلم ان تتحلق حركة إنخفاض قويخة
وتختخخرق منطلخخة اللخخاا ألسخخفل فخخ المخخرة
الثالثة.

شكل القمم الثالثة

( )0تجمع غيخر مشخروا لشخركات تنتخخا
من بينها مجلس إدارة مشتركا مركزيا مخن
األمنخخاء ،ليحخختفظ بالسخخيطرة علخخم األسخخعار
وإلستبعاد المنافسة فيما بينها ( )8بموجبها
تنلخخل ملكيخخة امخخوال المسخختفيد ( )3ثلخخة ()4
امانة ،ائتمخان ،عهخدة ( )1تتخولم مسخوولية
بموجا سند إئتمان تعهد لشخخص او اكثخر
يسخخخخمم األمخخخخين إدارة او المحافظخخخخة علخخخخم
امخخخخوال ممتلكخخخخات لمنفعخخخخة شخخخخخص آخخخخخر
(المستفيد)

( )0اتحاد احتكاري لشركات ()9
عالقة وكالة ( )3ثقة ( )4أمانة،
ائتمان ،عهدة ( )5شركة استثمار

شخخركة تكخخون عخخادة مرتبطخخة مخخع مصخخرف
تجخخارد يعمخخل كخخأمين (وص خ ) ألفخخراد او
منشخخخخخخ ت إلدارة امخخخخخخوال او علخخخخخخارات او
ترتيبخخخخخات حراسخخخخخة او تحويخخخخخل اسخخخخخهم و
تسخخجيلها و خخخدمات مشخخابهة اخخخرى ،كمخخا
تعمخخخخخخخل شخخخخخخخركات اإلئتمخخخخخخخان فخخخخخخخ إدارة
اإلستثمارات اإلئتمانية و تخطيط العلارات
و تنظم هذ الشركة قوانين الدولة

شركة ائتمان او (ترست)

موجودات مثل العلارات و األوراق المالية
يحتفظ بها كعهدة و تدار من قبل امناء

أموال ائتمان ،صندوق ائتمان

الوثيلة الت ينشأ عنها االسختثمار ،فهخ قخد
تكون وصية او حجة او سند ملكية

وثيقة االئتمان واالستثمار

الشخخص الخذد يعخرض إليخ ،بحكخم اللخانون
المحافظخخة علخخم امخخوال اإلئتمخخان و إدارتهخخا
بأمانة و بحكمخة لتحليخق اغخراض اإلئتمخان
مثل وسيط او قيم علم اموال تفليسة تعينخ،
المحكمة او الدائنون إلدارة شكون الشركة
المفلسة او الشخص المفلس
احخخد المسخخميات الت خ اطللخخت علخخم األزمخخة
الماليخخخة العالميخخخة ضخخخمن مسخخخميات اخخخخرى
عديخخخخدة تناقلتهخخخخا األوسخخخخاط االقتصخخخخادية
 Turbulenceاضخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخطراا -
 Recessionركخخخخود Depression -
Stag
  Declineتراجخخخخخخخخع - - Inflationكساد مصحوا بالتضخم
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أمين ،وكيل ،وصي ،قيم

أزمة  /عدم استقرار

المصطلح باللغة الفرنسية

Triple top

Trust; confiance

المصطلح باللغة اإلنجليزية

Triple Top

Trust

Société de fiducie

Trust company

Fonds fiduciaire

Trust fund

Instrument de confiance

Trust instrument

Fiduciaire

Trustee

Perturbation

Turmoil

شرح المصطلح باللغة العربية

المصطلح باللغة العربية

المصطلح باللغة الفرنسية

المصطلح باللغة اإلنجليزية

( )0هو عدد المرات الت يستبدل فيها
عنصر معين (مثل الموجودات الثابتة،
حسابات العمالء ،الموظفون) خالل الفترة
المحاسبية
( )8ف بريطانيا تعن الكلمة حجم النشاط
او حجم المبيعات

( )0معدل دوران
( )9حجم النشاط أو حجم المبيعات

Taux rotation - Chiffre
d'affaires

Turnover

وه تليس المخدى الخذد يمكخن للشخركة ان
تنمخخو إليخخ ،بخخدون مزيخخد مخخن االسخختثمار ف خ
راس المال خالل فترة معينة

النسبة بين إجمالي المبيعات
لمنشاة في فترة معينة تكون عادة
سنة وقيمة موجوداتها الثابتة

Ratio de rotation

Turnover ratio

طبيعة او نوا الملابل ف العرض

طبيعة او نوع المقابل فى العرض

Type de contrepartie

Type of consideration
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شرح المصطلح باللغة العربية

المصطلح باللغة الفرنسية

المصطلح باللغة العربية

المصطلح باللغة اإلنجليزية

U
بيان مال قام بتحضير المخدقق ،او سخاعد
فخ تحضخخير لشخخركة يلخخوم بتخخدقيق بياناتهخخا
المالية ،إال ان ،لخم يفحصخ ،طبلخا لمتطلبخات
معخخخخايير التطبيخخخخق الملبولخخخخة قبخخخخوال عامخخخخا
( ، )GAASوف النتيجة يكون المدقق قد
قخخدم خدمخخة محاسخخبية بتجميعخخ ،وتحضخخير
للمعلومخخات الماليخخخة ،لكخخخن لخخخم يلخخخم بتطبيخخخق
اجخخخراءات التخخخدقيق كأسخخخاس لتكخخخوين راد
تخدقيق ،والبيخخان غيخخر المخدقق يجخخا تحديخخد
علم ان ،لم يتم تدقيل ،،ويجا علم المخدقق
إصدار تلرير بحجخا الخراد يبخين فيخ ،انخ،
يمتنع عن إبداء راي ،حول البيان المال

بيان مالي غير مدقق

االكتتخخاا بنسخخبة قليلخخة ال ترقخ إلخخم تغطيخخة
األسهم المتاحة ف اإلصدار الجديد

االكتتاب بنسبة قليلة ال ترقي إلى
تغطية األسهم المتاحة في اإلصدار
الجديد

حالة تكخون فيهخا المنشخأة بحاجخة إلخم راس
مال إضاف لتنفيذ اعمالها ووظائفها بشخكل
عادد
األصول المبن عليها العلود والخيخارات -
األصول التخ تبنخ عيهخا علخود الخيخارات
والعلود المستلبلية

قلة رأس المال
األصول المبني عليها العقود
والخيارات

الورقة المالية الت يجخا تسخليمها إذا تمخت
ممارسة علد خيار بيع او شراء

الورقة المالية التي يجب تسليمها
إذا تمت ممارسة عقد خيار بيع أو
شراء

ومن الممكن ان تخفض اسهم الشركة ألقل
من قيمتها ألن الصناعة غير مرغخوا بهخا
او ألن الشركة ليست معروفة او لها سجل
ارباح غير منتظم او ألسباا اخرى عديدة

أوراق مالية تباع بأقل من قيمة
التسييل أو القيمة السوقية التي
تستحقها برأي المحللين

( )0يومن علم
( )8يتعهد ،يضمن
( )3يكتتا

( )0يؤمن على
( )9يتعهد ،يضمن
( )3يكتتب

( )0شخص او شركة تتعهد ملابل اتعاا
معينة بشراء جزء او كل إصدار الغير من
األسهم الت لم يكتتا بها الجمهور بسعر
ثابت من الجهة المصدرة لها ،علم امل
بيعها بأسعار اعلم و تحليق ربس من ذل
( )8مومن ،شركة تأمين
عملية تلييم الطلبات الجديدة الت يلخوم بهخا
مشغل التكافل او مشغل إعادة التكافل نيابة
عخخن مشخخارك التكافخخل او مشخخارك إعخخادة
التكافخخخل بنخخخا بء علخخخم مجموعخخخة ثابتخخخة مخخخن
المبخخخخخادئ التوجيهيخخخخخة لتحديخخخخخد المخخخخخخاطر
المرتبطخخة بملخخدم الطلخخا .ويجخخوز لمشخخغل
التكافخخخل او مشخخخخغل إعخخخادة التكافخخخخل قبخخخخول
الطلخخا او إلحاقخخ ،بفئخخة تصخخنيف مناسخخبة او
رفض الطلا الملدم.
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( )0متعهد بتغطية إصدار
( )9مؤمن ،شركة تأمين

االكتتاب (التكافل)

États financiers non audités

Sous souscrition

Sous-capitalisation

Actif sous-jacent

Sécurité sous-jacente

Sous-évalué

Souscrire

Souscripteur

)Souscription (Takāful

Unaudited statement

Under subscribed

Undercapitalization

Underlying asset

Underlying security

Undervalued

Underwrite

Underwriter

)Underwriting (Takāful

شرح المصطلح باللغة العربية
شركات تغطية االكتتاا
مخخخاطر الخسخخارة بسخخبا انشخخطة االكتتخخاا
المتعللة بصندوق مخاطر المشخاركين لخدى
شخخخركة التكافخخخل او شخخخركة إعخخخادة التكافخخخل.
وتشمل مصادر هذ المخاطر االفتراضات
المسخختخدمة ف خ التسخخعير او الليخخاس والت خ
يتضخخس بعخخد ذل خ انهخخا غيخخر صخخحيحة عنخخد
تجربتها ،مثل المطالبات.
الحصخخخخخخيلة الماليخخخخخخة لصخخخخخخندوق مخخخخخخخاطر
المشخخاركين لخخدى شخخركة التكافخخل او شخخركة
إعخخخخادة التكافخخخخل مخخخخن عناصخخخخر األعمخخخخال
الخاصة بها ،وهو يمثل الرصيد بعد خصم
المصخخاريف والمطالبخخات (بمخخا فخ ذلخ اد
تحخخر فخخ قيمخخة مخصصخخات المطالبخخات
المسخخخخختحلة) مخخخخخن إيخخخخخرادات المسخخخخخاهمات
وباإلضافة إلم عائخدات االسختثمار (الخدخل
واألرباح علم الموجودات االستثمارية).
مجموعخخة مخخن الشخخركات االسخختثمارية الت خ
تشخختر معخخا ف خ تكخخاليف ومخخخاطر تغطيخخة
إصدار جديد ألوراق مالية
اسهم راس المال المصخرح بهخا إال انهخا لخم
تصدر بعد

المصطلح باللغة العربية
شركات تغطية االكتتاب

مخاطر االكتتاب (التكافل)

الفائض أو العجز التكافلي لالكتتاب

اتحاد ضامني تغطية
أسهم رأسمال غير مصدرة

صندوق استثمار ملفل علم عدد محدد من
المستثمرين لتفادد المخاطر

صندوق استثمار مقفل على عدد
محدد من المستثمرين لتفادي
المخاطر

العدد العادد لعسخهم او السخندات او السخلع
الت تشكل الحد األدنخم مخن وحخدة التخداول
ف البورصة

وحدة التداول

( )0تثبيت السعم علم الوحدة من المنتو
او الخدمة المعروضة للبيع ف عبوات من
كميات مختلفة
( )8سعر الوحدة الواحدة ،عندما تكون
عدة وحدات معروضة بسعر واحد
اوراق ماليخخة غيخخر مسخخجلة وال يخختم تخخداولها
فخخخ البورصخخخة الرسخخخمية ،وتخخختم عمليخخخات
تخخخداولها بواسخخخطة الهخخخاتف او عخخخن طريخخخق
شبكة اتصخاالت األنظمخة اإللكترونيخة التخ
تربط بين التعاملين باألسهم والسندات فيما
ببنهم بدال عن البورصة
التغيخخر فخخ قيمخخة اصخخل الزال فخخ حخخوزة
صخخاحب ،،ويختلخخف عخخن كسخخا او خسخخارة
متحللخخة مخخن بيخخع اصخخل ،ويشخخير المصخخطلس
عخخادة إلخخم انخفخخاض ف خ محفظخخة اسخختثمار
ناتج عن تطبيق التكلفة او الليمخة السخوقية،
ايهما اقل ،علم اساس إجمال
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تسعير الوحدة الواحدة

أوراق المالية غير مدرجة في
البورصة

خسارة أو كسب غير متحقق

المصطلح باللغة الفرنسية
Sociétés de souscription

المصطلح باللغة اإلنجليزية
underwriting
companies

Risque de souscription
)(Takāful

Underwriting Risk
)(Takāful

Excédent ou déficit de
souscription
)(Takāful

Underwriting Surplus
)or Deficit (Takāful

Syndicat de souscription

Underwritting
syndicate

Actions de capital non émis

Unissued capital
stock

Fonds d’investissement
fermé

Unité de trading

Prix unitaire

Titres non cotés

Perte ou gain non réalisé

Unit investment trust

Unit of trading

Unit pricing

Unlisted securities

Unrealized loss, gain

شرح المصطلح باللغة العربية

المصطلح باللغة العربية

حسابات يخأذن اصخحابها باسختثمار امخوالهم
اسخختنادا ب إلخخم علخخود المضخخاربة دون فخخرض
ايخخة قيخخود .ويمكخخن للمضخخارا خلخخط اموالخخ،
بها واستثمارها جميعا ب ف محفظة مجمعة.

حسابات االستثمار المطلقة

اقتخخراض غيخخر مضخخمون بخخرهن ممتلكخخات
معينخخخخخة .والضخخخخخمان الوحيخخخخخد لمثخخخخخل هخخخخخذ
اللخخروض هخخ المكانخخة االئتمانيخخة الرفيعخخة
للملتخخرض .إن هخخذ اللخخروض تكخخون عخخادة
قصخخيرة األجخخل ،ومخخن عيوبهخخا انهخخا تحمخخل
سخخعر فائخخدة مرتفعخا ب (اعلخخم مخخن سخخعر فائخخدة
اللروض المضمونة) ،ألنها تلخرض ألجخل
قصخخير وال يوجخخد فيهخخا ممتلكخخات مرهونخخة،
عخخالوة علخخم انهخخا تخخدفع دفعخخة واحخخدة عنخخد
االستحلاق

قرض غير مضمون

(فخخخ االسخخختثمارات بخخخأوراق ماليخخخة) ،هخخخ
مخخخاطرة فريخخدة لنخخوا معخخين مخخن األوراق
الماليخخخة .لخخخذا ،فكلمخخخا تنخخخوا االسخخختثمار فخخخ
محفظخخخة اسخخختثمارات األوراق الماليخخخة فخخخان
تل المخاطرة يخزول اثرهخا moves to
 ،zeroألن المخخخخخاطر الخاصخخخخة بخخخخأوراق
مالية معينة تعادل آثارها الواحدة لعخرى.
امخخخخا مكونخخخخات هخخخخذ المخخخخخاطر فتتضخخخخمن
المخخخخاطرة االقتصخخخخادية economic
 ،riskومخخخاطرة األعمخخال business
 riskوالمخخخخاطرة الماليخخخة financial
 riskوالمخخخخخخخخخخخخخخخخخخخاطرة المحاسخخخخخخخخخخخخخخخخخخبية
accounting risk

مخاطرة غير نظامية

عملية خاصة بسهم يتم تنفيذها بسعر اعلم
مخخن سخخعر العمليخخة السخخابلة الخاصخخة بخخذل
السهم

عملية خاصة بسهم يتم تنفيذها
بسعر أعلى من سعر العملية
السابقة الخاصة بذلك السهم

سلسلة من قمخم و قيعخان اعلخم مخن السخابلة
لهخخا .تخخدل علخخم ضخخعف اللخخوة البيعيخخة بعخخدم
الوصخخول للليعخخان السخخابلة وتخخدل علخخم قخخوة
اللوة الشرائية التخ تسختطيع ان تحلخق قمخم
اعلم جديدة.

اتجاه صاعد

خخخط االتجخخا هخخو اداة مخخن ادوات التحليخخل
الفن خ يُظهخخر لنخخا زاويخخة او معخخدل تسخخارا
االتجا  ،وخخط االتجخا الصخاعد يختم رسخم،
اسفل الليعان خالل االتجا الصاعد فلط.

خط اتجاه صاعد

مبل خ يوخخخذ عنخخد إبخخرام العلخخد ،ويعخخد جخخزءا ب
مخخن الخخثمن عنخخد تنفيخخذ العلخخد ،وتعويض خا ب إذا
فسخ العلد.

العربون
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المصطلح باللغة الفرنسية

المصطلح باللغة اإلنجليزية

Comptes de placement
sans restriction

Unrestricted
Investment Accounts

Prêt non garanti

Risque non systémique

Uptick

Tendance haussière

Ligne de tendance
haussière

ʻUrbūn

Unsecured loan

Unsystematic risk

Uptick

Uptrend

Uptrend line

ʻUrbūn

شرح المصطلح باللغة العربية

المصطلح باللغة الفرنسية

المصطلح باللغة العربية

المصطلح باللغة اإلنجليزية

V
ه عمليخة تحديخد الليمخة العادلخة ألصخل او
لشخخخخركةو ويوجخخخخد العديخخخخد مخخخخن التلنيخخخخخات
والمنهجيخخات المتبعخخة لتحديخخد الليمخخة ،حيخخث
يأخخخخذ المحلخخخل (او ال ُملخخخيم) بعخخخين االعتبخخخار
إدارة الشخخركة ،وتكخخوين هيكخخل راسخخمالها،
واحتمخخال تحليخخق تخخدفلات نلديخخة مسخختلبلية،
والليمة السوقية لعصول.

التقييم

هخخو احتيخخاط او مخصخخص ينشخخأ بتحميخخل
حساا مصروف معين ولذل فهخو ملتطخع
من األرباح لغرض التحخوط مخن التغيخرات
الت خ تحخخدث ف خ قيمخخة الموجخخودات التابعخخة
للشركة.

احتياطي التقييم

االندما بين الشركة األم ومورديها للمواد
الخخخخخام او مشخخخختري بضخخخخائعها الجخخخخاهزة،
واالندما العمودد يوسع خطخوط التوزيخع
واإلنتخخخا إمخخخا للخلخخخف تجخخخا المصخخخخدر او
لعمخخام تجخخا المسخختهل النهخخائ  ،والشخخركة
الت خ تسخخيطر علخخم عمليخخة اإلنتخخا بكاملهخخا
تعتبر انها مندمجة عموديا ب بشكل كامل

االندماج العمودي

ه عدد األسهم/او العلود التخ تخم تخداولها
ف الجلسة .وتعتبر اداة مسخاعدة لعسخعار،
فخخأهم ش خ ء ف خ التحليخخل الفن خ هخخو حركخخة
األسخخخعار وتكخخخون احجخخخام التخخخداول إحخخخدى
الموشرات الت توكد حركة األسعار.

أحجام التداول

المحاولخخخة او الطلخخخا لتملخخخ جميخخخع اسخخخهم
شخخركة مدرجخخة او جميخخع األسخخهم الخاصخخة
بخخأد فئخخة او فئخخات ضخخمن شخخركة مدرجخخة،
وذل خ بخخخالف األسخخهم الت خ يمتلكهخخا ملخخدم
العخخخخخرض او األطخخخخخراف التابعخخخخخة لخخخخخخ ،او
المتحالفة مع ،ف تاريخ تلديم العرض

عرض االستحواذ االختياري

تحكخخيم للخالفخخات غيخخر المحلولخخة مخخن قبخخل
طخخرف ثالخخث محايخخد يتفخخق عليخخ ،الطرفخخان
(العمال واإلدارة)

تحكيم اختياري

حالخخخة اإلفخخخالس االختيخخخارد بفعخخخل إجخخخراء
قخانون منشخو احخد المخخدينين initiated
by a debtor

إفالس طوعي

عرض شراء اختيارد

عرض شراء اختياري

123

Évaluation

Réserve d'évaluation

Fusion verticale

Volume de négociation

Valuation

Valuation reserve

Vertical merger

volumes

Offre d'acquisition
volontaire

Voluntary Acquisition
Offer

Arbitrage volontaire

Voluntary arbitration

Faillite volontaire

Voluntary bankruptcy

Offre publique d'achat
volontaire

Voluntary tender offer

شرح المصطلح باللغة العربية

المصطلح باللغة العربية

هخخخو الحخخخق الممنخخخوح لحامخخخل السخخخهم فخخخ
التصويت علم سياسات وقرارات الشخركة
ف اجتماا الجمعية العامة بما يتناسخا مخع
عدد اسهم،

حق التصويت

حلوق التصويت (او االقتراا)

حقوق التصويت (او االقتراع)

سخخخهم يحخخخق لحاملخخخ ،ان بصخخخوت الختيخخخار
مجلخخس إدارة الشخخركة وإلصخخدار مجموعخخة
جديخخخدة مخخخن األسخخخهم وايخخخة قخخخرارات مهمخخخة
رئيسخخية فخ الثركخخة فخ االجتمخخاا السخخنود
العادد لحملة ألسهم

سهم ذو صوت

( )0قيام مجموعة شركات بوضع اسخهمها
ف خ امانخخة  trustوبخخذل يخختم خلخخق منظمخخة
واحخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخدة احتكاريخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخة
( )8اتفاق علخم ان يعهخد مسخاهمو الشخركة
بأصخخواتهم إلخخم امخخين حتخخم يواجخخ ،سياسخخة
الشركة حسا االتفاق

اتحاد التصويت
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المصطلح باللغة الفرنسية

المصطلح باللغة اإلنجليزية

Droit de vote

Voting Right

Suffrage

Voting rights

Action avec droit de vote

Vote de confiance

Voting share

Voting trust
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المصطلح باللغة الفرنسية

المصطلح باللغة العربية

المصطلح باللغة اإلنجليزية

W
علد يلتض حفخظ مخال علخم سخبيل األمانخة
وردها عند الطلا وقد تكون بأجر او غير
اجخخر ،وهخخ امانخخة لخخدى المخخودا لديخخ ،وال
يضمنها إال بالتعدد او التلصير او مخالفخة
الشروط المتعاقد عليها.

الوديعة

علخخخخد يعخخخخين بموجبخخخخ ،العميخخخخل (ال ُمو ِكخخخخل)
الموسسة بصفت ،وكيالب لتنفيذ األعمال نيابة
عن ،،وقد تكون بأجر او بدون اجر.

الوكالة

علخخخد يعخخخين بموجبخخخ ،مشخخخاركو التكافخخخل او
مشاركو إعادة التكافخل (ال ُموكِلخون) مشخغل
التكافخخل او مشخخغل إعخخادة التكافخخل (الوكيخخل)
لتنفيخخخخخخخذ انشخخخخخخخطة االكتتخخخخخخخاا واألنشخخخخخخخطة
االسخختثمارية الخاصخخة بصخخناديق التكافخخل او
صناديق إعادة التكافل بالنيابة عخنهم ملابخل
اجر معلوم.

الوكالة (التكافل)

( )0كفالة ،ضمان
( )8إذن صرف
( )3سند ملكية
( )4خيار شراء اوراق مالية بسعر معين
خالل فترة معينة
( )1اداة مالية تعط حاملها حق شراء
اسهم عادية

( )0كفالة ،ضمان
( )9إذن صرف
( )3سند ملكية
( )4خيار شراء أوراق مالية
بسعر معين خالل فترة معينة
( )5أداة مالية تعطي حاملها حق
شراء أسهم عادية

هو شكل مخن األشخكال الكالسخيكية المكملخة
لالتجخخا  .ويخخأت عخخادة ب كحركخخة تصخخحيحية
لإلتجا  .وهو من األشكال المتوسخطة إلخم
قصخخيرة األجخخل 3( .اسخخابيع علخخم األقخخل).
يشخخخب ،المثلثخخخات فخخخ ان حخخخدود تتلابخخخل او
تتلخخخاطع ،و لكخخخن حخخخدد الشخخخكل سخخخويا ب لهخخخم
زاوية صخعود او هبخوط .يخأت شخكل الوتخد
الصخاعد كحركخة تصخحيحية خخالل اإلتجخخا
الهابط ومخن الممكخن ان يعكخس اإلتجخا إذا
جاء بعخد إتجخا صخاعد .ويخأت شخكل الوتخد
الهخخابط كحركخخة تصخخحيحية خخخالل اإلتجخخا
الصاعد ومن الممكن ان يعكس اإلتجخا إذا
جاء بعد إتجا هابط.

شكل الوتد

قاعدة تصويت المسخاهمين المسختللين علخم
زيادة راس مال الشركة

قاعدة تصويت المساهمين
المستقلين على زيادة رأس مال
الشركة
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Wadīʻah ; Dépôt

Wadīʻah

Wakālah-Mandat

Wakālah

)Wakālah (Takāful

Mandat

)Wakālah (Takāful

Warrant

Biseau

Wedge

Principe de blanchiment

White-wash Principle
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األمخوال المسخختثمرة كنلخد فخ شخركة ،وهخخو
زيادة الموجودات المتداولة عن المطلوبات
المتداولخخخخة .ويخخخخدعم كخخخخذل صخخخخاف قيمخخخخة
الموجخخودات المتداولخخة net current
assets

رأس المال العامل

نسبة الموجودات المتداولة إلم المطلوبخات
المتداولة

نسبة رأس المال العامل

المعدل المستخر من قسمة المبيعات علم
معخخدل راس المخخال العامخخل ،وهخخذا المعخخدل
يعكس فعالية المنشأة ف استخدام راسمالها
العامل للحصول علم اإليرادات

معدل دوران رأس المال العامل

استهال راس المال

استهالك رأس المال
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Fonds de roulement

Working capital

Ratio de fonds de
roulement

Working capital ratio

Rotation du fonds de
roulement

Working capital
turnover

Amortissement du capital

Write off capital
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Y
معخدل النمخخو علخخم اسخخاس سخخنود هخخو نسخخبة
التغيخخر ف خ اد بنخخد مخخن سخخنة ألخخخرى .امخخا
معدل النمخو السخنود المركخا هخو مليخاس
مفيد للنمو علم مدى فترات زمنيخة متعخددة
حيخخخث يمكخخخن اعتبخخخار معخخخدل النمخخخو الخخخذد
يلودنا سنويا ب من الليمخة األوليخة إلخم الليمخة
النهائيخخخخة بخخخخافتراض ان الليمخخخخة تضخخخخاعفت
خخخالل فتخخرة زمنيخخة محخخددة ويُمكخخن حسخخاب،
ايضا ب باستخدام المتوسط الهندس .

معدل النمو على أساس سنوي
ومعدل النمو السنوي المركب

عبارة عن سلسلة مخن اسخعار الفائخدة التخم
تعمل بالملابل مع تواريخ االستحلاق

منحنى العائد
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Taux de croissance d'une
année sur l'autre et taux de
croissance annuel composé
)(TCAC

Year-on-Year Growth
Rates and Compound
Annual Growth Rate
)(CAGR

Courbe de rendement

Yield curve

شرح المصطلح باللغة العربية

المصطلح باللغة الفرنسية

المصطلح باللغة العربية

المصطلح باللغة اإلنجليزية

Z
تخخدفع بكامخخل قيمتهخخا مضخخافا اليهخخا األربخخاح
المجمعة ف تاريخ االستحلاق
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سندات بال كوبونات

Obligations à coupon zéro

Zero coupon bonds

المراجع

0

قاموس المصطلحات المالية ،الطبعة األولى  – 9109هيئة األوراق المالية والسلع – اإلمارات العربية المتحدة"www.sca.gov.ae" ،

2

مصطلحات اقتصادية ومالية واستثمارية ،اإلصدار األول  – 9107هيئة أسواق المال – دولة الكويت"www.cma.gov.kw" ،

3

المصطلحات والتعريفات المستخدمة في وثائق مجلس الخدمات المالية اإلسالمية" www.ifsb.org" ،

4

الجمعية المصرية للمحللين الفنيين"www.estaegypt.org" ،

5

جمعية المحللين الماليين المعتمدين"www.cfaegypt.org" ،

6

شركة منهاج لالستشارات" minhajadvisory.com" ،

7

المواقع اإللكترونية لهيئات الرقابة األعضاء باتحاد هيئات األوراق المالية العربية"www.uasa.ae/en/members_in_uasa.aspx" ،
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