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قاعدة بيانات األمم المتحدة دراسة مقارنة لعينة من المصطلحات االقتصادية حسب ورودها في 
  والمسرد الشبكي لصندوق النقد الدولي للمصطلحات

  إعداد أيمن الجمل
  

  مقدمة
ا، ويف  بيانات يف وثائق األمم املتحدة وقاعدة مقابالت هلامصطلحا اقتصاديا، ترد  ٢٥تتناول هذه الورقة  مصطلحا

وقد استخدم  .صندوق النقد الدويلوقاعدة مصطلحات منظمة دولية أخرى متخصصة يف االقتصاد، هي وثائق 
ميكن ، وهي قاعدة بيانات مصطلحات األمم املتحدة، و UNTERMقاعدة  ، مها:املصطلحات لرصد هذهمصدران 

، ومسرد صندوق النقد http://untermportal.un.org/portal/welcomeالشبكي االطالع عليها يف  املوقع 
  الدويل، الذي ميكن االطالع عليه يف املوقع الشبكي

 http://www.imf.org/external/np/term/ara/pdf/glossarya.pdf.  

وتسعى الورقة إىل بيان أوجه الشبه واالختالف بني املصطلحات حسب ورودها يف كل من قاعديت مصطلحات 
وترد يف  من األصل. مدى اقرتابه أو بعدهبيان ، للمصطلح، و يكون مناسبااملنظمتني، مع إعطاء شرح موجز، حيثما 

اية    الدراسة قائمة باملصطلحات موضوع الدراسة.ملحق يف 
 

١ - Fiscal adjustment  
ترد ترمجة هذا املصطلح بطريقتني خمتلفتني لدى األمم املتحدة وصندوق النقد األوىل. ففي قاعدة مصطلحات األمم 

  إصالح مايل.  خفض عجز امليزانية؛ تسوية مالية؛ على النحو التايل:م املصطلح يرتجَ  ،املتحدة

ضبط أوضاع   تصحيح أوضاع املالية العامة؛ املقابل، ترد ترمجة املصطلح يف مسرد الصندوق على النحو التايل:ويف 
احتواء اإلنفاق   االحتواء املايل؛  التشديد املايل؛ ضبط أوضاع امليزانية؛  املالية العامة؛ تشديد سياسة املالية العامة؛

 العام.

ذا التعبري هو خفض عجز امليزانية األويل للحكومة،  زيادة اإليرادات بخبفض النفقات احلكومية، أو  إماواملقصود 
وتنطوي أي عملية لتصحيح أوضاع املالية العامة على مستني رئيسيتني، مها . معاً الضريبية، أو من خالل اإلجرائني 

اليت نفسها،  دد شدة اجملهود؛ وتكوين عملية التصحيح أو الضبطحتو مدة  العملية، اليت غالبا ما تقاس بالسنوات 
تقاس بنسبة التصحيح احلاصل من خفض النفقات مقارنة بالنسبة اليت يتم كسبها من خالل الزيادات الضريبية 

)http://en.wikipedia.org/wiki/Fiscal_adjustment.(  
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 fiscal consolidation; fiscalالتالية: اإلنكليزية للمصطلحات  ويتعامل الصندوق مع املصطلح باعتباره مرادفاً  

adjustment; fiscal tightening; budget consolidation; budgetary consolidation; fiscal 
retrenchment; fiscal containment 

ضبط أو تصحيح أوضاع املالية العامة يتجاوز مفهوم ف. الوارد أعالهوتبدو ترمجة الصندوق للمصطلح أقرب إىل املعىن 
التسويات أو يهدف فعليا إىل خفض عجز امليزانية من خالل  وإن كانالتسوية املالية أو اإلصالح املايل، 

تستهدف  جمموعة سياسات وتدابريمن خالل يتم ضبط أو تصحيح أوضاع املالية العامة فاإلصالحات املالية. 
  أو املدة اليت يظل خالهلا التحسني مستمرا.التحسني هذا ، مع حتديد مقدار حتسني رصيد امليزانية

  

٢ - Institutionalization 

ترد ترمجة هذا املصطلح يف قاعدة مصطلحات األمم املتحدة يف سياق عام، أو يف سياق املؤسسات اإلصالحية، 
 التطرق إىل البعد االقتصادي للمصطلح. ومن مث ترد الرتمجة على هذا النحو: وضع يف املؤسسات اإلصالحية؛ دون

 إيداع قسري يف مؤسسة (لألمراض العقلية)؛؛ توطني/إيواء يف مؤسسة رعاية إيداع يف املؤسسات اإلصالحية؛ سجن؛
  .إضفاء الطابع املؤسسي على... إدخال املسنني مؤسسات الرعاية؛

ويف املقابل، ترد ترمجة الصندوق للمصطلح يف إطار الرتكيز على السياق االقتصادي دون التطرق إىل السياقات 
  سيطرة كبار املستثمرين. سيطرة املؤسسات االستثمارية؛ سيطرة االستثمار املؤسسي؛ :الواردة أعاله

املؤسسيني، خبالف املستثمرين األفراد، على  ويف السياق االقتصادي، يعين املصطلح اهليمنة التدرجيية للمستثمرين
وقد يرغب القائمون على إدارة مصطلحات  األسواق املالية. وقد حدثت هذه العملية يف مجيع البلدان الصناعية.

  األمم املتحدة يف إضافة هذا املعىن أو ما يرتؤونه من مقابالت مناسبة لبيان السياق االقتصادي للكلمة.
 

٣ - Haircut  
يرد املقابل العريب هلذا التعبري يف قاعدة مصطلحات األمم املتحدة على النحو التايل: قص شعر األفراد العسكريني 

Haircuts for military personnel وعلى الرغم من ورود هذا التعبري، باملعىن االقتصادي، يف بعض وثائق األمم .
مصطلحات فإن املعىن االقتصادي ال يرد يف قاعدة  على سبيل املثال)، A/67/339؛ و A/60/139املتحدة (
  .املنظمة

هامش ’’ ويستخدم عبارة ، مرة يف سياق نظم تسوية األوراق املالية،هلذا املصطلحويورد الصندوق ترمجتني 
  . مقابال ‘‘ختفيض الدين ضمانا للسداد’’ويستخدم عبارة ، ومرة يف سياق إعادة هيكلة الديون، مقابال ‘‘ضمان
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هذا الفرق بني القيمة السوقية للورقة املالية وقيمة الضمان عليها. ويكون اهلدف من  ‘‘هامش ضمان’’بتعبري ويقصد 
تقع نتيجة لرتاجع قيم الضمانات. أما قد محاية اجلهة املقرضة لألموال أو لألوراق املالية من أي خسائر  اهلامش

و قيام الدائن بشطب جزء من مطالباته على املدين كوسيلة هف‘‘ ختفيض الدين ضمانا للسداد’’املقصود بتعبري 
للحصول على ضمان أكرب بسداد املطالبات املعدلة. ويتم اللجوء إىل هذا اإلجراء غالبا يف احلاالت اليت يرغب فيها 

اء املعاملة مقدماً    ، فيقبل عندئذ خفض األصل أو الفائدة حبيث تسدد له املبالغ نقدا.املقرض إ

٤ - Budgeting  
يف حني تقتصر ترمجة هذا املصطلح على كلمة ميزنة يف قاعدة األمم املتحدة للمصطلحات، جند أن الصندوق يورد 
هلا ثالثة مقابالت هي وضع امليزانية/املوازنة؛ إعداد امليزانية/املوازنة؛ عملية امليزانية/املوازنة. ورغم أن كلمة ميزنة غري 

ا اقتصادية وقصرية ومفهومة من ناحية، و ق األمم املتحدة، مألوفة يف الغالب خارج وثائ قد رسخ استعماهلا على فإ
  أخرى. مر السنني، من ناحية

ا. وميكن أن تشمل عناصر مالية مثل العمالة أو إعداد امليزانية وامليزنة  هي أداة أساسية لتخطيط املشاريع وإدار
فات املتصلة جبهود املشاريع. وتوفر امليزنة أساسا لتقدير وختطيط مراحل املشروع. وميكن و واملوارد وعناصر املصر 

  استخدام املقارنات بني النفقات الفعلية والنفقات املدرجة يف امليزانية لتحسني أداء املشروع.

عمالئه من  ، ذلك أن بعض‘‘ميزانية’’لكلمة كبديل جائز   ‘‘موازنة’’ويالحظ هنا استخدام الصندوق لكلمة 
. على سبيل املثال ، كما هي احلال يف األردن وفلسطني والعراق‘‘موازنة’’يستخدمون مصطلح األعضاء البلدان 

  ويراعي الصندوق االقرتاب بقدر اإلمكان من الصيغ املستخدمة يف البلدان أعضائه يف وثائقه الصادرة لتلك البلدان.

  

٥ - Dormant company  
هي املقابل الذي يرد يف قاعدة األمم املتحدة للمصطلحات. أما الصندوق فيستخدم أيا من  ‘‘شركة خاملة’’

شركة جوفاء؛ شركة واجهة؛ شركة ومهية؛ . فهو يورد يف مسرده الشبكي عبارات: املفهومهذا عبارات أربع للتعبري عن 
، و shells، اليت ميكن أن جتمع shell company مهاهلذا املفهوم  ويذكر املسرد مرادفني إنكليزينيشركة صورية. 

front company تنفيذ أي عمليات . وهذا النوع من الشركات يكون موجودا باالسم فقط ويكون قد توقف عن
وتتناول  يف االقتصاد. وتسجل هذه الشركات رمسيا ولكنها ال تزاول نشاطا جتاريا، وغالبا ما تكون شركات قابضة.

  .بتفصيل أكرب shell companyالفقرة التالية تعبري 

  

٦ - Shell company/corporation  
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كما ورد أعاله،  ،يف مصطلحات األمم املتحدة، بينما يستخدم الصندوق ‘‘شركة غطاء’’يقابل هذا املصطلح تعبري 
 عبارات شركة جوفاء، أو شركة واجهة، أو شركة ومهية، أو شركة صورية للداللة على املفهوم. 

، حسب وروده يف املوقع الشبكي هلذا املصطلح االقتصاديووفقا للتعريف 
http://www.investopedia.com/terms/s/shellcorporation.asp هذا النوع من الشركات ال يزاول ، فإن

شأن. وهذه الشركات ليست بالضرورة غري قانونية أو غري شرعية. ويف  فعليا عمليات جتارية وال تكون له أصول ذات
ن هذه بعض األحيان ميكن أن تعمل هذه الشركات كوسيلة للتهرب الضرييب لشركات مشروعة. وغالبا ما تكوّ 

ا  .الشركات قبل بدء العمليات للحصول على متويل وعلى الرغم من مشروعية هذه الشركات، فمن املعروف أ
استخدمت يف أنشطة السوق السوداء أو الرمادية يف معظم البلدان. وال ينبغي اخللط بينها وبني الشركة الومهية أو 
رة الصورية، اليت تنشأ خصيصا ألغراض األنشطة غري القانونية. وحسب هذا التفسري، يكون استخدام الصندوق لعبا

  .شركة ومهية/صورية مقابال هلذا املصطلح جمانبا للصواب

  

٧ - Ceteris paribus  
ويالحظ هنا اختالف يف ترمجة هذا التعبري بني ‘‘. مع تساوى مجيع األمور األخرى’’تعين هذه العبارة الالتينية حرفيا 

من عناصر املعىن الضرورية يف هذا التعبري، سواء   ‘‘أخرى’’ويعتقد أن كلمة األمم املتحدة وصندوق النقد الدويل؛ 
  أو أي جمال آخر من اجملاالت اليت تدخل يف والية األمم املتحدة. كان اجملال اقتصاديا 

بافرتاض ثبات العوامل  ؛مع ثبات العوامل األخرىالنحو التايل: على وترد ترمجة املصطلح يف مسرد الصندوق 
مع ’’بينما ترد الرتمجة األعم لألمم املتحدة  ؛بافرتاض تساوي العوامل األخرى ؛األخرىمع تساوي العوامل  ؛األخرى

  ويبدو أن هذه الرتمجة ال تنقل كافة العناصر الداللية الكامنة يف األصل الالتيين‘‘. بقاء األمور على ما هي عليه
)Other things being equal(. 

د فقط يف املرة الواحدة، ومن مث يتم تثبيت مجيع املتغريات املمكنة األخرى. االقتصاد، يتم اختبار متغري واح جمال ويف
ونقول على سبيل املثال إنه عندما يرتفع سعر إحدى السلع تقل يف الغالب الكميات املشرتاة منها، مع ثبات 

ون مأخوذا يف العوامل األخرى. ويفهم من هذا الكالم أن ما حيدث للكمية املطلوبة عندما يتغري السعر ال يك
  ، وما إىل ذلك.وجودة السلعة، واستساغة املستهلك للسلعةاالعتبار، ويشمل ذلك مثال التغريات يف الدخل، 
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٨- Standby arrangement  

بينما ترد يف مسرد ‘‘ ترتيبات احتياطية’’ترد ترمجة هذا املصطلح يف قاعدة األمم املتحدة للمصطلحات باعتبارها 
والواقع أن سياق األوىل غري سياق األخرية. ومن مث لن يكون من املناسب ‘‘. استعداد استئمايناتفاق ’’الصندوق 

ففي سياق عمليات الصندوق، يشري اتفاق االستعداد االئتماين  ، ويتعني مراعاة السياق عند الرتمجة.اخللط بينهما
)Standby arrangement ( البلدان األعضاء بأنه سيكون مبقدوره  يتم مبوجبه طمأنة أحدإىل قرار يتخذه الصندوق

بشرط القيام مبشرتيات من حساب املوارد العامة حىت حد معني وخالل فرتة زمنية حمددة، عادة تكون سنة أو اثنتني، 
العضو باألحكام الواردة يف االتفاق. وعادة ما ختضع عمليات السحب مبوجب اتفاق االستعداد  استمرار تقيد

  الشرائح االئتمانية. االئتماين لسياسات 

أما يف سياق عمليات األمم املتحدة، فإن هذه العبارة تستخدم يف جماالت حفظ السالم وشؤون السالمة واألمن 
ئية والتنمية واملسائل التنظيمية، وبالتايل فهي مناسبة يف هذه السياقات، وغري مناسبة يف سياق عمليات والقضايا البي

  صندوق النقد الدويل.

  

٩ - Emerging market economies  
يف قاعدة األمم املتحدة للمصطلحات يف حني يستخدم الصندوق   emergingكرتمجة للفظة   ‘‘ناشئة’’ترد لفظة 

، االقتصاديةوالدراسات ستخدمتان يف الصحافة بصورة متسقة. واللفظتان ميف مسرده (ووثائقه) ‘‘ صاعدة’’لفظة 
حسب التعريف . واالقتصاد الصاعد هو ‘‘ناشئة’’بدرجة أكرب من كلمة  ‘‘صاعدة’’مع االعتقاد بشيوع كلمة 

 أوجه التقدم هذهللحاق باالقتصادات املتقدمة، ويدل على حيرز تقدما يف عدة جماالت اقتصادية من أجل ااقتصاد 
درجة  نفس  سيولة لديه يف أسواق الدين واألسهم احمللية. وبوجه عام، مل تصل هذه االقتصادات بعد إىلالتوافر 

يف االقتصادات املتقدمة (كالواليات املتحدة  السائدةكفاءة األسواق واملعايري احملاسبية الصارمة وتنظيم األوراق املالية 
ذه األسواق بنية حتتية مالية مادية تشمل البنوك وسوقا لألوراق املالية وعملة ه تتوافر هلوأوروبا واليابان)، إال أن

  موحدة. 

توحي األوىل بأن هناك  إذ، ‘‘ناشئة’’كلمة أنسب من  ‘‘ صاعدة’’استخدام كلمة وبالنظر إىل التعريف أعاله، يبدو 
كإحراز معدالت منو أعلى واالستثمار بدرجة أكرب يف رأس املال املادي والبشري، اقتصادا ما أخذ بأسباب القوة،  

 سبيله حنو مزيد من القوة، بينما توحي األخرية بأن وهو ماض يفوزيادة نصيب الفرد من الدخل، وما إىل ذلك، 
 هناك اقتصادا ما نشأ من العدم، واحلال ليست كذلك.
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١٠ - Stress test  
بني ترمجة األمم املتحدة وترمجة صندوق النقد الدويل هلذا املصطلح. فاملقابل من حيث املفهوم ال يكاد يوجد فرق 

اختبار مقاومة ؛ اختبار صالبة البنوك؛ اختبار قدرة حتمل املصرف؛ اختبار اجلهد :املستخدم يف األمم املتحدة هو
  .الضغوط لدى البنوك

واختبار حتمل  ،اختبار القدرة على حتمل الضغوط :وتقتصر ترمجة املصطلح يف صندوق النقد الدويل على عبارتني مها
  الضغوط.

، بينما تراعي ترمجة /املايلاستخدام املصطلح على اجملال االقتصادي، يقتصر االقتصادية/املالية ونظرا لوالية الصندوق
إىل جمموعة من األساليب اليت تستخدمها  ، يف السياق االقتصادي،ويشري املصطلحاألمم املتحدة عدة جماالت. 

سيناريو  الشركات املالية لقياس قابليتها للتأثر بأحداث استثنائية ولكن معقولة. وميكن أن يكون هذا االختبار
للحساسية. ويتضمن السيناريو عدة خطوات يف جمموعة من عوامل ًا الختبار القدرة على حتمل الضغوط أو اختبار 

املخاطر كأسعار األسهم وأسعار سعر الصرف وأسعار الفائدة على حنو يبني حدثا يعتقد مديرو املخاطر يف الشركات 
  أنه ميكن أن يقع يف املستقبل املنظور. 

 

١١ - Severely indebted country  
ال متيز مصطلحات األمم املتحدة بني البلد املثقل بالديون والبلد الذي يدخل حالة مديونية حرجة. فبالنسبة 

. أما بالنسبة severely indebted countryو   heavily indebted countryللمنظمة، يرتادف مصطلحا 
) والبلد الشديد heavily indebted countryالبلد املثقل بالديون ( للصندوق، فهناك فئتان من البلدان املدينة:

  ). debt-distressed countryأو   Severely indebted countryاملديونية/يف حالة مديونية حرجة (

 ٣٢ تشملبلدا ناميا،  ٤١ تتألف منهي جمموعة  ، وفقا لتصنيف البلدان ألغراض حتليلية،والبلدان املثقلة بالديون
وتزيد القيمة احلاضرة لنسبة  ١٩٩٣يف عام أو أقل دوالرا  ٦٩٥نصيب الفرد من إمجايل الناتج القومي  يبلغ فيهابلدا 

. وكانت ١٩٩٣يف عام يف املائة  ٨٠يف املائة أو إىل إمجايل الناتج القومي على  ٢٢٠على فيها الدين إىل الصادرات 
ا بشروط  ائنو باريس على إعادةوافق دهذه اجملموعة تضم أيضا تسعة بلدان  . إال أن املفهوم تطور ميسرةهيكلة ديو

ليشمل مجيع البلدان املؤهلة لالستفادة من ‘‘ هيبيك’’أثناء تنفيذ املبادرة املعنية بالبلدان الفقرية املثقلة بالديون 
ا فقط للتمويل امليسر من البنك الدويل واليت تواجه أوضاعا  تسهيل التصحيح اهليكلي املعزز واملؤهلة تنعدم فيها قدر

  حىت بعد التطبيق الكامل لآلليات التقليدية لتخفيف أعباء الدين.  على مواصلة حتمل الدين
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١٢ - Bank supervision  
يف مصطلحات األمم املتحدة، مع وجود  supervisionمقابال لكلمة  ‘‘إشراف’’تستخدم يف الغالبا كلمة 

  . يف مصطلحات الصندوق مقابال للكلمة اإلنكليزية ‘‘رقابة’’ كلمةعموما   تستخدماستثناءات، بينما 

ا supervisionلكلمة تستخدمها املنظمتان املقابالت اليت ويبني اجلدول التايل  ويالحظ أن السياقات  .ومشتقا
  املنظمتني تفسر بعض االختالف.اليت متليها واليات كل من 

  

قاعدة مصطلحات األمم 
  المتحدة

  المصطلح باإلنكليزية  مسرد صندوق النقد الدولي

 Bank supervision  رقابة مصرفية  إشراف مصريف

 املاليني للمراقبني األوروبية املنظومة  غري متاح

  

European System of Financial 
Supervisors

الرئيسية لإلشراف املصريف  املبادئ
  الفعال

املبادئ األساسية للرقابة املصرفية 
  الفعالة

Core principles for effective 
bank supervision

 ميدانية رقابة  غري متاح

  

On-site supervision

  الرقابة يف البلد األم جهاز  غري متاح

  

Home country supervisor

 املضيف البلد يف الرقابة جهاز  غري متاح

  

Host country supervisor

 التأمني على الرقابة مبادئ  غري متاح

  

Insurance Supervisory 
Principles

 International Association of التأمني ملراقيب الدويل االحتادالرابطة الدولية للمشرفني على 
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  شؤون التأمني

  الرابطة الدولية ملشريف التأمني

  Insurance Supervisors

 االحرتازية الرقابة  غري متاح

  

Prudential supervision

 والرقابة التنظيم قسم  غري متاح

  

Regulation and Supervision 
Division

 املال رأس تقييم على اإلشراف برنامج  غري متاح

  

Supervisory Capital 
Assessment Program

 رقايب بيانات مصدر  غري متاح

  

Supervisory data source

 األموال غسل ملكافحة الرقابية املبادئ  غري متاح

  

AML supervisory principles

  مراقبة عن كثب

 مراقبة شديدة

Close supervision  غري متاح

Truce supervision  غري متاح  مراقبة اهلدنة

Supervision of employees  غري متاح  إشراف على املوظفني

Community supervision  غري متاح  اإلشراف اجملتمعي

قسم وضع الربامج واإلشراف 
  عليها

 Programme Development and  غري متاح
Supervision Section 

 Follow-up and Supervision  غري متاح  جلنة املتابعة واإلشراف
Committee

 Supervision and Vigilance  غري متاح  جلنة اإلشراف واملراقبة
Commission
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١٣ - Oversight  
، بينما يستخدم oversightمقابال لكلمة  ‘‘إشراف’’ ، و‘‘مراقبة’’ ، و‘‘رقابة’’تستخدم األمم املتحدة كلمات 

دول التايل بعض هذه االستخدامات، ولعطل طبيعة مقابال هلا، ويبني اجل ‘‘مراقبة’’ و ‘‘إشراف’’الصندوق كلميت 
  للمراقبة أو اإلشراف هو الذي يرجح تفضيل كلمة بعينها على أخرى.النشاط اخلاضع 

  المصطلح باإلنكليزية  مسرد صندوق النقد الدولي  قاعدة مصطلحات األمم المتحدة

 قسم اإلشراف املايل  غري متاح

  

Financial Oversight 
Division 

 

  جلنة املراقبة  غري متاح

  

Oversight Committee 

 

مراقبة األعمال احملاسبية يف جملس   غري متاح
  الشركات العامة

  

Public Company Accounting 
Oversight Board 

 

  الرقابة

  اإلشراف

  إشراف

  مراقبة

Oversight 

وكيل األمني العام للمراقبة الداخلية، 
مكتب املراقبة الداخلية، مقر األمم 

  املتحدة، نيويورك

 Under-Secretary-General for  غري متاح
Internal Oversight Services, 
Office of the Internal 
Oversight Services, United 
Nations Headquarters, New 
York 

 Internal oversight  غري متاح  الرقابة الداخلية

  ريق اإلشرافف

  فريق الرقابة

 Oversight Group  غري متاح

  تقاليد الرقابة

  ممارسات الرقابة

 Oversight practices  غري متاح

 Oversight body  غري متاح  هيئة رقابية
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 United Nations Oversight  غري متاح  جلنة األمم املتحدة للرقابة
Committee 

جملس السياسات واالسرتاتيجيات 
  واإلشراف

 Board Policy, Strategy and  غري متاح
Oversight Board 

 Accountability Framework  متاحغري   إطار املساءلة وسياسة الرقابة
and Oversight Policy 

  

١٤ -    Fiscal  
باإليرادات (الضرائب) العامة، واإلنفاق العام، والدين العام، واملالية العامة، كما ورد يف تعريف   fiscalكلمة   تتعلق

Business Dictionary )http://www.businessdictionary.com/definition/fiscal.html( . ومن مث
، كأن يكون السياق مثال معنيا  املالية عامة، إال إذا كان السياق يدل بوضوح عليهايكون من املناسب بيان أن 

ا، فيمكن هنا االكتفاء بكلمة  أما يف . ‘‘عام’’دون أن تشفع بكلمة ‘‘ مايل’’بالوضع املايل حلكومة ما ونفقا
حىت ال تضيع احلدود بني مفهومني يعرب عنها باإلنكليزية بكلميت ‘‘ عام’’السياقات األخرى فيلزم إضافة كلمة 

financial   وfiscal .الحظ يف بعض األحيان أن قاعدة مصطلحات األمم املتحدة ال حتدد يف مجيع احلاالت وي
  أن هذه املالية عامة، كما هي احلال مثال فيما يلي:

  

  المصطلح باإلنكليزية  صندوق النقد الدولي وثائقمسرد/  قاعدة مصطلحات األمم المتحدة

  سياسة مالية

  

 Fiscal policy  ١سياسة املالية العامة
 

 Fiscal solvency  ٢مالءة املالية العامة  املالءة املالية

                                                            
١  http://cef.me/?page_id=1249&lang=ar.  
٢  

https://books.google.com/books?id=93qaAwAAQBAJ&pg=PT31&lpg=PT31&dq=%D9%85%D9%84%D8%A7%
%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8D8%A1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7

%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9+%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82+%D8%A7%D9%84%D9%8
6%D9%82%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A&source=bl&ots=683rnSbwSu&s

AQ6AEwig=ysRRBuC_7GCCePNCOgZoDm17WnA&hl=en&sa=X&ei=B2EYVb2iPJTdsASYjoLICg&ved=0CD
Ag#v=onepage&q=%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%
D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D8%B5%D9%8
6%D8%AF%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8

%AF%D9%88%D9%84%D9%8A&f=false.  
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  استقرار مايل

  

 Fiscal stability  ٣استقرار املالية العامة
 

  

كما هو مبني يف املصطلحات   ‘‘ عامة’’إضافة الوصف على   fiscal كلمةيف إيراد مقابل  وحيرص الصندوق عموما 
  التالية:

  المصطلح باإلنكليزية  صندوق النقد الدولي مسرد  قاعدة مصطلحات األمم المتحدة

  رصيد املالية العامة الكلي املعدل  غري متاح

  

Adjusted overall fiscal 
balance 
 

  نفقات املالية العامة  غري متاح

  

Fiscal expenditure 
 

ميثاق املمارسات السليمة يف جمال 
  شفافية املالية العامة

ميثاق املمارسات السليمة يف جمال 
   )٢٠٠٧(شفافية املالية العامة 

Code of Good Practices on 
Fiscal Transparency (2007)  
 

ميزان املالية العامة املعدل الستبعاد   غري متاح
  العوامل الدورية

  

Cyclically-adjusted fiscal 
balance 
 

  ميزان املالية العامة  غري متاح

  

Fiscal balance 
 

  

                                                                                                                                                                                                

  
 ٣ https://www.imf.org/external/arabic/np/ms/2013/030613a.pdf.  
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يف مسرد  fiscalيف بعض املقابالت العربية لكلمة  ‘‘عامةعام/’’الوصف على أن هناك حاالت، ال يرد فيها 
  . وترد بعض األمثلة على ذلك يف اجلدول أدناه:الصندوق

  

 المصطلح باإلنكليزية  صندوق النقد الدولي مسرد  قاعدة مصطلحات األمم المتحدة

 تدقيق مايل غري متاح

  

Fiscal audit 
 

  وكيل مايل غري متاح

  

Fiscal agency 
 

  طاقة مالية غري متاح

  طاقة إيرادية 

Fiscal capacity 
 

  

١٥ - Sinking fund  
بينما ترد ‘‘ صندوقا احتياطيا’’يف قاعدة مصطلحات األمم املتحدة باعتبارها  Sinking fundترد ترمجة املصطلح 

  يف مسرد الصندوق: صندوق استهالك الدين، وصندوق استهالك القروض، واحتياطي استهالك السندات.

بأنه صندوق تضاف إليه أموال بصفة منتظمة لضمان ثقة  هذا النوع من الصناديقويف السياق املايل: يعرف 
ستثمرين يف أن املدفوعات املوعودة ستسدد. ويستخدم الصندوق الستعادة سندات الدين أو إصدارات األسهم امل

  املفضلة.

  

١٦ - Projection  
، مهما كان سياقها، إسقاطات. فهي يف  projectionsيف عدد ال بأس به من وثائق األمم املتحدة، ترتجم كلمة 

 قاعدة املصطلحات:

 

 المصطلح باإلنكليزية    األمم المتحدةقاعدة مصطلحات 
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 إسقاطات امليزانية

  توقعات امليزانية

  Budget projection 
 

 Chart projection    إسقاط خرائطي
 

 مسقط خمروطي

  إسقاط خمروطي

  Conic projection 
 

 Rear projection    عرض خلفي
 

 Conformal projection    مسقط مشاكل

 Climate projection    إسقاطات املناخ

 

  Stereographic projection    إسقاط جمسم

 

  

  دائما كتوقعات:  projectionيف املقابل ال ترد كلمة إسقاطات يف مسرد الصندوق، بل ترتجم 

 المصطلح باإلنكليزية    صندوق النقد الدولي مسرد

 Global Projection Model    العاملية التوقعات منوذج

 Staff projections    الدويل النقد صندوق خرباء توقعات

 Baseline projection    األساسي السيناريو توقعات

  

) تعين تقدير حالة ١فهي يف سياق ( ٤،projection كلمة  شرح واف الستخداماتويرد يف عدد من املعاجم 
ا ٥مستقبلية أو اجتاه عام أو التنبؤ بأي منهما على أساس دراسة الوضع أو االجتاه الراهن،  و forecast ومرتادفا

                                                            
  .http://www.oxforddictionaries.com/us/definition/american_english/projection على سبيل املثال،  ٤

 ٥ based on projections  plans ones: presenton a study of  based trendor  situation futureof a  forecastor  estimateAn 

planningfor  essentialprojection is  population growthbut positive  slowof   
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prediction  و prognosis  و outlook  و expectation  و estimate  .الكلمة ) تعين٢خر (ويف سياق آ 
   ٦عرض صورة على مساحة مسطحة، كشاشة عرض مثال.

يف سياق التوقع عموما، يف جماالت كاالقتصاد والسكان  projection لكلمةكمقابل   ‘‘توقعات’’ويبدو أن كلمة 
فهي  projectionكمقابل للفظة   ‘‘إسقاط’’. أما كلمة ‘‘إسقاطات’’وغريمها، أقرب إىل املعىن املعجمي من كلمة 

  ٧أقرب إىل سياق علم النفس واهلندسة املستوية منها إىل سياق االقتصاد والتنبؤات وما شابه.

  

١٧ -  Credit rating agency   
واملصطلح الذي  (وكالة تقدير اجلدارة االئتمانية) ال يكاد يوجد اختالف بني املصطلح الذي تعتمده األمم املتحدة

هو بني املنظمتني يف هذا الصدد ، ولعل أبرز الفروق (هيئة للتصنيف االئتماين) يعتمده صندوق النقد الدويل
 الصندوق. إضافةً  الذي يعتمده ‘‘هيئة’’كلمة استخدام  الذي تعتمده األمم املتحدة مقابل  ‘‘وكالة’’استخدام كلمة 

(األقرب إىل ترمجة األمم املتحدة) ‘‘ ةاالئتماني لتقدير اجلدارةهيئة ’’ مها مقابلني آخرينإىل ذلك، يستخدم الصندوق 
  .‘‘لتقدير املراتب االئتمانيةدولية هيئة ’’ و
  

١٨ - Income 

١٩ - Revenue 

يف الفقرتني التاليتني ويف  revenueو   income، سنتناول مهفومي ١٩و  ١٨نظرا للصلة الوثيقة بني البندين 
  اجلدول أدناه. 

أما يف قاعدة . صندوق النقد الدويل ويف وثائقهيف مسرد   incomeمقابال لكلمة  ‘‘عائد’’أو  ‘‘دخل’’  ترد كلمة
  املقابالت التالية: مدخول، دخل، إيرادات.  مصطلحات األمم املتحدة فرتد

على وترد يف اجلدول أدناه بعض األمثلة  .revenueمقابال لكلمة  ‘‘إيرادات’’ويف املقابل، خيصص الصندوق كلمة 
  يف قاعدة بيانات مصطلحات األمم املتحدة ومسرد صندوق النقد الدويل: incomeاستخدام كلمة 

                                                            

 ٦ projection eadoverhfor  illustrationsquality  screen: movie, especially a surfaceof an image on a  presentationThe   
، انظر املواقع الشبكية التالية:  projectionلالطالع على مزيد من التعاريف لكلمة   ٧

http://www.oxforddictionaries.com/us/definition/american_english/projectionو  ؛
https://www.ahdictionary.com/word/search.html?q=projectionو  ؛

http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/projectionو  ؛
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/projection .  
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  المصطلح باإلنكليزية  صندوق النقد الدولي مسرد  قاعدة مصطلحات األمم المتحدة

 Accrued income  مستحق دخل مدخول مستحق

 Actual income  فعلي دخل  حا غري مت

 Base-to-income elasticity  للدخل بالنسبة الضرييب الوعاء مرونة  غري متاح

 Fixed-income market  الثابت العائد سوق  غري متاح

 املال رأس دخل  غري متاح

  املال رأس عائد

Capital income 

 Corporate income tax  الشركات دخل ضريبة  الشركات دخل ضريبة

 Decoupled income support  باإلنتاج املرتبط غري الدخل دعم  

 Deferred income  مؤجل دخل  دخل مؤجل/إيرادات مؤجلة

 Income disruption  غري متاح  انقطاع اإليرادات

 Income recognition  غري متاح  قيد اإليرادات

 Income statement بيان ا لدخل  بيان إيرادات

 Income item  غري متاح  بند اإليرادات

 Miscellaneous income  غري متاح  إيرادات متنوعة

  

٢٠ - Developed/developing/underdeveloped  
. أما الصندوق underdeveloped countryمقابال لكلمة  ‘‘بلد متخلف النمو’’يرد يف قاعدة املصطلحات تعبري 

  مقابال للعبارة اإلنكليزية. ‘‘بلد متأخر النمو’’فيستخدم عبارة 

 developedمقابال لكلمة  ‘‘بلد متقدم النمو’’وترد يف قاعدة مصطلحات األمم املتحدة ووثائق املنظمة عبارة 

country  على سبيل املثال)A/C.2/67/L.24 ٨.يف وثائقه ‘‘البلدان املتقدمة’’)، بينما يستخدم الصندوق عبارة 
  .developing countriesال للتعبري اإلنكليزي وتتفق كلتا املنظمتني على استخدام تعبري بلدان نامية مقاب

                                                            
  . http://www.imf.org/external/arabic/np/vc/2010/062410a.pdfسبيل املثال، على   ٨
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تفي مبعىن ‘‘ بلد متقدم’’، إذ يعتقد أن عبارة ‘‘بلد متقدم النمو’’يف عبارة ‘‘ النمو’’ومثة تساؤل بشأن كلمة 
developed country ،وميكن أن تطرح هذه املسألة للنقاش.  

٢١ - Sustainable  
قابل ’’، أما الصندوق فيستخدم دائما عبارة sustainableمقابال لكلمة  ‘‘مستدام’’تستخدم األمم املتحدة عبارة 

  . وفيما يلي بعض األمثلة: ‘‘ميكن االستمرار يف حتمله’’عبارة  فيستخدم، عدا يف سياق الدين، ‘‘لالستمرار

  األمم المتحدة:
؛ السياحة الساحلية املستدامة، الصيد املستدام، إنتاج مستدام، الطاقة املستدامة، إدارة مستدامةتنمية مستدامة، 

ميثاق السياحة ؛ الصندوق اآلسيوي للنمو املستدام؛ التعليم من أجل مستقبل مستدام؛ التنمية البشرية املستدامة
حراجة (أو أحراج) ؛ وحدة مستدامة؛ تسخري التكنولوجيا األحيائية الزراعية ألغراض اإلنتاجية املستدامة؛ املستدامة
ونتائج مؤمتر القمة العاملي  ٢١وبرنامج مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن  ٢١دول أعمال القرن تنفيذ ج؛ مستدامة

  .للتنمية املستدامة ومؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة

  صندوق النقد الدولي:
 إطار لالستمرار؛ وقابل طويل األجل أساس على الصندوق متويل سبل بدراسة املعنية البارزة الشخصيات جلنة

 قابلة حتمله؛ تنمية يف االستمرار ميكن لالستمرار؛ دين قابل أساس على واملتوازن القوي للنمو العشرين جمموعة
  لالستمرار . قابل لالستمرار؛ منو

 

٢٢ - Structural Adjustment credit  
اتئمانات ’’يف قاعدة مصطلحات األمم املتحدة هو  Structural adjustment creditاملقابل الوارد ملصطلح 

عبارة  وتعينيف مسرد الصندوق.  ‘‘ائتمان للتصحيح اهليكلي’’. ويرتجم نفس املصطلح بعبارة ‘‘التكيف اهليكلي
structural adjustment  يف معجم األعمال التجارية ، حسب تعريفهاBusiness Dictionary ، جمموعة تغريات

يف اإلطار األساسي لالقتصاد نتيجة لتأثري إصالحات سياساتية، مثل حترير االقتصاد، عن طريق خفض احلمائية 
 املقابل الذي يورده، جند أن structural adjustmentويف مجيع املفردات اليت ترد فيها عبارة  ٩وتدخل الدولة.

  التايل بعض األمثلة: . ويتضمن اجلدول‘‘تصحيح هيكلي’’هو الصندوق 

  

                                                            
٩  http://www.businessdictionary.com/definition/structural-adjustment.html .  
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  المصطلح باإلنكليزية  صندوق النقد الدولي مسرد  قاعدة مصطلحات األمم المتحدة

 لتسهيل االستئماين الصندوق غري متاح
  "إيساف"

Enhanced Structural 
Adjustment Facility Trust 

مرفق التكيف اهليكلي املعزز التابع 
  لصندوق النقد الدويل

 للتصحيح املعزز التمويلي التسهيل
  اهليكلي

Enhanced Structural 
Adjustment Facility 

 Structural Adjustment  اهليكلي التصحيح ألغراض اإلقراض  
Lending 

 

املصطلح املقابل ، بينما ‘‘تسهيل’’هو يف مسرد الصندوق   facilityويالحظ أعاله أن املصطلح املقابل لكلمة 
اخلاصة  ،. وإذا كانت تسمية الصندوق هلذه اآللية‘‘مرفق’’ هويف قاعدة مصطلحات األمم املتحدة  لنفس الكلمة 

ذه الصيغة يف  فقد يكون من األنسب أن تتبع األمم املتحدة نفس ،‘‘تسهيل’’ ،به ا ترد  هذه التسمية، ال سيما أ
  .لذي أنشأهايف املسرد، وال سيما أيضا ألن الصندوق هو ا facilityمجيع مقابالت 

  

٢٣ - Collective Action Clause  
بند شرطي ’’الدولية. والرتمجة الواردة له يف قاعدة املصطلحات هي  بالديون وسندات الدينيتعلق هذا املصطلح 

شرط اإلجراء ’’. ويرد مقابل هذا املصطلح يف مسرد الصندوق ‘‘بند معزز للعمل اجلماعي’’ ، و‘‘للعمل اجلماعي
 :هيو  العمل اجلماعي،الشروط أو بنود اإلجراء/. ويف جمال السندات الدولية، توجد أربعة أنواع من هذه ‘‘اجلماعي

  ، واإلجراء بقرار األغلبية، واملشاركة، وعدم التعجيل.التمثيل اجلماعي

السند  ويبني شرط التمثيل اجلماعي اآلليات الواجب اتباعها لتنسيق املناقشات واإلجراءات احملتملة بني مصدر
. ويتيح شرط اإلجراء بقرار األغلبية قيام أغلبية من الدائنني باملوافقة على تغيري أحكام عقد من عقود الدين هوحامل

شرط املشاركة توزيع مجيع ويكفل . لسبب ماأو يعرتضون عليه  امللزمة يرى حاملو سند هذا الدين أنه جمحف
وجود أما الشرط األخري، وهو شرط عدم التعجيل، فيتطلب لتناسب. الدائنني با علىاملدين  اليت يؤديهااملدفوعات 

وال يكاد يوجد فرق  حد أدىن من حاملي السندات للمطالبة بالسداد الفوري لألصل عقب التقصري يف السداد.
 بني كلميت بند وشرط، أو إجراء مجاعي وعمل مجاعي.مفاهيمي 
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٢٤ - Social assistance benefits  
مستحقات املساعدات االجتماعية، وترد يف مسرد ’’ترد ترمجة هذا املصطلح يف قاعدة املصطلحات 

  نافع واملزايا واملستحقات.بني املدقيقا والواقع أن هناك فرقا ‘‘. منافع املساعدة االجتماعية’’الصندوق 

منافع الضمان  :نافع االجتماعيةنوعان من امل ومثةواجملال الذي يرد فيه هذا املصطلح هو الضمان االجتماعي. 
االجتماعي، ومنافع املساعدة االجتماعية. وتتمثل منافع املساعدة االجتماعية يف حتويالت جارية تدفعها وحدات 
احلكومة أو املؤسسات غري اهلادفة للربح اليت ختدم األسر املعيشية لتلبية نفس االحتياجات اليت تلبيها منافع الضمان 

ت االجتماعية ومنافع الضمان نها ال تؤدى ضمن برامج الضمان االجتماعي اليت تدمج املسامهااالجتماعي، ولك
 االجتماعي. وميكن أن تكون هذه املساعدات نقدية أو عينية.

 

٢٥ -Market capitalization  
كمقابل هلذا التعبري يف قاعدة مصطلحات األمم املتحدة. أما يف مسرد الصندوق، ‘‘ الرمسلة السوقية’’تستخدم عبارة 

. ويستخدم هذا املصطلح يف سياق القطاع ‘‘القيمة السوقية’’ و ‘‘رأس املال السوقي’’فالعبارتان املستخدمتان مها 
املايل ويتعلق باملؤسسات، ويقصد به جمموع قيمة األوراق املالية لشركة ما باألسعار اجلارية حسب سعرها يف سوق 

السوقي. ويشري املصطلح أيضا إىل القيمة  يف السعراألوراق املالية. وحتسب هذه القيمة بضرب جمموع عدد األسهم 
لقطاع واحد من األوراق املالية املدرجة لسوق  الكليةاألوراق املالية املدرجة يف بورصة ما، أو القيمة  الكلية جلميع

 documentationواستخدام صيغة االسم يف اإلنكليزية للداللة على اجلمع شائع، كما هي احلال يف كلمة  ١٠.ما
ا وثائق، و  ا تقارير، و  reportingاليت يقصد  ا رؤوس األموال (أو  capitalizationاليت يقصد  اليت يقصد 

الشرح املعجمي للكلمة كما ورد يف  وهو ما يؤكده أيضا ،القيمة الكلية لرأس املال)
http://www.investopedia.com/terms/c/capitalization.asp:  متتلكه شركة ما من أرصدة وديون جمموع ما

ا.  ١١طويلة األجل وإيرادات حمتفظ 

   

                                                            
١٠  http://glossary.reuters.com/index.php/Market_Capitalization.  
١١  The sum of a corporation's stock, long-term debt and retained earnings.  
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  امللحق

  المصطلحات المستخدمة في الدراسة
  

١ - Fiscal adjustment 

٢ - Institutionalization 

٣ - Haircut 

٤ - Budgeting 

٥ - Dormant company 

٦ - Shell company/corporation 

٧ - Ceteris paribus 

٨- Standby arrangement 

٩ - Emerging market economies 

١٠ - Stress test 

١١ - Severely indebted country 

١٢ - Bank supervision 

١٣ - Oversight 

١٤ - Fiscal 

١٥ - Sinking fund 

١٦ - Projection 

١٧ -  Credit rating agency  

١٨ - Income  

١٩ - Revenue 
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