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 تقديـم
 

) اإلسكوا(في إطار التعاون المشترك القائم بين اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  
ومجلس الوحدة االقتصادية العربية وتلبيًة لحاجات العمل اإلحصائي العربي، تم االتفاق على إعداد معجم 

ف السيد قطب عبد اللطيف وعليه، فقد تم تكلي.  للمصطلحات المستخدمة في مجال الحسابات القومية
سالم، المستشار السابق للحسابات القومية في اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا بإعداد هذا 

بمراجعته ووضعه في شكله ) اإلسكوا(وقامت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا .  المعجم
 .النهائي

 
 بدرجة 1993ي نظام الحسابات القومية لعام وقد تم االعتماد على المصطلحات الواردة ف 

 .أساسية، واالستفادة من األنظمة واألدلة المتعلقة بالموضوع والصادرة عن المنظمات الدولية واإلقليمية
 

إن اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا ومجلس الوحدة االقتصادية العربية يأمالن أن  
ن والباحثين في هذا المجال، ويعربان عن امتنانهما وشكرهما الجزيل يلبي هذا العمل احتياجات المختصي

 .لكل من قدم عونًا أو مساعدًة في إخراج هذا العمل القيم والمفيد
 
 
 

 
ميرفت تالوي أحمد أحمد جويلي

 
 األمين التنفيذي للجنة

 ة لغربي آسيااالقتصادية واالجتماعي

 
 األمين العام

 لمجلس الوحدة االقتصادية العربية
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 توطئة الستعمال المعجم
 

يشتمل القسم األول على معجٍم للمصطلحات .  يتألف هذا المعجم من ثالثة أقسام 
ويتضمن القسم .  مع شروح باللغة العربية، رتِّب حسب أبجدية اللغة اإلنكليزية) عربي/فرنسي/إنكليزي(

أما القسم .  حسب الترتيب األبجدي العربي) كليزيإن/فرنسي/عربي(الثاني فهرسًا لنفس المصطلحات 
 . مرتبًا حسب أبجدية اللغة الفرنسية) عربي/إنكليزي/فرنسي(الثالث، فيتضمن فهرسًا لنفس المصطلحات 

 
فللتعرف على شروح مصطلح ما باللغة العربية، على سبيل المثال، يبحث القارئ في القسم  

حيث يجد المصطلح باللغات العربية والفرنسية واإلنكليزية، ثم الثاني حسب الترتيب الهجائي العربي، 
للبحث ) معجم المصطلحات حسب الترتيب األبجدي اإلنكليزي(يقوم الباحث بالرجوع إلى القسم األول 

 .عن المصطلح اإلنكليزي المقابل فيجد المصطلح باللغات الثالث باإلضافة إلى شروح باللغة العربية
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account 
compte 

 حساب
 

المخزون، أداة تسجيل الموارد واالستخدامات لجانب معين من الحياة االقتصادية والتغيير في األصول وااللتزامات وآذلك             
 العمليات بمل حساتشَيو.  واألصول وااللتزامات الموجودة في وقت معينقيد جميع التدفقات والمخزونات   ن  من حيث يمك     

ادل جانب      وازن يع ند ت ى ب ا      .  يهعل ة في حد ذاته نود الموازن ًا له معنى اقتصادي بنفسه   توب بر قياس  وعندما تجمع بالنسبة .عت
 .لالقتصاد آكل تكون إجماليات ذات مدلول

 
accrual accounting 

comptabilité sur la base des droits et des obligations 

 محاسبة على أساس االستحقاق
 

ّجل أ تس ذي تنش ت ال ي الوق يه الصفقة ف ّوف يمة االقتصادية أو تح أ الق تبدل أو تطف تها أو تس ي أن. ل ملكي ذا يعن ّجل وه   تس
أي (ويسجل اإلنتاج عندما يتحقق     ،   الخدمات عند تقديمها    وتسّجل ،الملكيةما حال انتقال     تغيير ملكية    تستدعيالصفقات التي   

يمة        يظهر    ق الق ى حيز الوجود وتخل وازم       ،)إل واد والل ذه الم ندما تستخدم ه تلزمات ع تماد  ويفضل   .  وتسجل المس نظام اع
ي تعرف بها األنشطة والتدفقات االق                       تفق مع الطريقة الت ى أساس االستحقاق ألن التوقيت ي بة عل تصادية األخرى، المحاس

 .على التدفقات غير النقديةهذا النظام  تطبيق وإلمكان
 

accumulation accounts 
comptes d’accumulation 

 حسابات التراآم
 

تدفقات الخاصة  ية تسجل ال دات المؤسس ياز الوح طة   باحت نها بواس تخلص م ية وال ير المال ية وغ األصول والخصوم المال
ية من خالل يازةالوحدات التنظيم ائر الح اح وخس ك أرب ية، وآذل يجة لظروف أخرى خارج امالت أو نت ي  .  المع يد ف ويق

ال       تراآم     (حساب رأس الم ابات ال امالت               حا) أحد حس يجة تع نها نت تخلص م ية وال ياز األصول غير المال يد الحساب    . ت ويق
ي ا   يا حالمال تخلص منها عن طريق المعامالت        زت ية وال آل التغيرات اب التغيرات األخرى  في حين يقيد حس، األصول المال

 أما حساب إعادة التقييم فيقيد التغيرات . )غير تعامالت(في حجم األصول والخصوم لدى الوحدات نتيجة لعوامل خارجية             
 .في قيم األصول والخصوم نتيجة لحدوث تغييرات في أسعارها

 
acquisition 

acquisition 

 )االمتالك(الستحواذ ا
 

ية      ل ملك ية نق  أو عندما   ، ويتحقق ذلك عندما يكون هناك مالك جديد لسلعة        ، السلع والخدمات بواسطة الوحدات التنظيمية     عمل
م الخدمة من وحدة إلى أخرى    تم تقدي  وقيمة السلع أو الخدمات التي تمتلكها وحدة مؤسسية هي قيمة السلع والخدمات التي  .ي

 .حصلت عليها بالشراء أو عن طريق التحويالت العينية
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acquisition, time of 
acquisition, moment de l’ 

 وقت االمتالك
 

د الخدمات                         تكمال توري ية أو اس ير الملك يه تغي تم ف تالك السلع والخدمات وي يه ام يَّ   .يجري ف م السلع والخدمات التي تم       وتق
 .امتالآها باألسعار المستحق دفعها من الوحدات التي امتلكتها

 
actual final consumption of general government 

consommation finale effective des administrations publiques 

 ستهالآي نهائي فعلي للحكومة العامةاإنفاق 
 

ية التي تقدمها الحكومة العامة إلى المجتمع آكل أو                 يمة الخدمات االستهالآية الجماع ساوي ت و،قطاعات عريضة منهإلى ق
 .)األسر المعيشية (النهائي للحكومة مستبعدًا منه قيمة التحويالت االجتماعية العينية إلى القطاع العائلياإلنفاق االستهالآي 

 
actual final consumption of households 

consommation finale effective des ménages 

 )األسر المعيشية( إنفاق استهالآي نهائي فعلي للعائالت
 

عن (لع والخدمات االستهالآية التي حصلت عليها األسر المقيمة سواء عن طريق الشراء بصفة عامة            اإلنفاق على الس   قيمة
اص  ا الخ ريق إنفاقه ة أو   ) ط ة العام ن الحكوم تحويالت م ريق ال ن ط اتأو ع دم   المؤسس ربح وتخ ى ال دف إل ي ال ته  الت

ائالت  باع      ،الع رادها    وتستخدمها إلش باتهم  حاجات أف ذه القيمة ت    .  ورغ  اإلنفاق االستهالآي النهائي للعائالت مضافًا     ساوي ه
 . عليهات التحويالت االجتماعية العينية التي حصلاإليه

 
actual final consumption of non-profit institutions serving households (NPISHs) 

consommation finale effective des institutions sans but lucratif au service des ménages 
(ISBLSM) 

 للمؤسسات التي ال تهدف إلى الربح وتخدم األسر المعيشيةإنفاق استهالآي نهائي فعلي 
 

يس    ي ال تهدف إلى الربح وتخدم العائالت إنفاقٌ         للمؤسسات ل  نهائي فعلي ألن معظم الخدمات التي تقدمها هذه         ي استهالآ  الت
اقٌ  المؤسسات  راد     إنف ى     .   لصالح األف ك اتفق عل اق االستهالآي النهائي           ولذل الج آل اإلنف تحويالت آ لهذه المؤسسات  أن يع

 .عينية اجتماعية إلى العائالت، حتى ولو آان هناك بعض اإلنفاق الذي يستفيد منه جميع أفراد المجتمع
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actual social contributions 
cotisations sociales effectives 

 مساهمات اجتماعية فعلية
 

تكون من المس      ية للمستخدمين        ت ية الفعل ية فعلية    (اهمات االجتماع  والمساهمات االجتماعية التي يدفعها     ،)مساهمات اجتماع
ك األشخاص غير المستخدمين              ابهم الخاص وآذل املون لحس ى برامج التأمين           ،الع ى صناديق الضمان االجتماعي أو إل  إل

ًال خاصاً        ة تموي يد المساهمات في الوقت      . االجتماعي الممول .  فيه عمل يؤدي إلى نشوء التزام يوجب دفعهاُينجز الذي وتق
 . التأمينبوليصاتويضاف إليها مكمالت المساهمات التي تدفع من دخل الملكية الذي يعزى إلى حاملي 

 
additivity 

additivité 

 قابلية الجمع
 

تعلقة بمجموعة من األرقام القياسية المترابطة بمقتضى التعريف أو ب        تحت مجموع ، والمثبتةطريقة الحسابهي خاصية م
اً    ُب مجموع مة المجموع ومكوناته في  يكون ق توقابلية الجمع تتطلب أن تكون هذه الخاصية محفوظة عندما           .  لمكوناتها ُيحَس

ية  ية الحجم ام القياس ن األرق ة م تخدام مجموع ن باس بر الزم تقة ع دة مش ية واح ترة مرجع بر  و،ف يدةتعت ذه الخاصية مق  .ه
 .م ال سيبر القياسية للحجوم خاصية القابلية للجمعرقاألو
 

adjusted disposable income 
revenu disponible ajusté 

 ه المعدلصرف بالدخل المتاح للت
 

ند الموازن    ي           ةب ع الدخل العين ادة توزي تاح    .  في حساب إع يه   يشتق الدخل الم دل من الدخل المتاح للوحدة  للتصرف ف  المع
ية أو الق     وطرح قيمة ،طاع عن طريق إضافة قيمة التحويالت االجتماعية العينية التي تتسلمها هذه الوحدة أو القطاع       التنظيم

ية المدفوعة بواسطة الوحدة أو القطاع       ية العين تحويالت االجتماع قبل أن يكون إجماليًا أي  المعدل ويمكن الدخل المتاح  .ال
دل اإلهالك     التحويالت االجتماعية العينية تقدم فقط من الحكومة  ونظرًا ألن . الك أو صافيًا بعد خصم معدل اإله   ،خصم مع

ي تخدم    والمؤسسات  ائالت  الت ّل     الع ة و        ، يق دل للحكوم تاح المع وتخدم األسر  التي ال تهدف إلى الربح     المؤسسات الدخل الم
ية  ا        المعيش تاح لهم دل           ، عن الدخل الم تاح المع ن أن الدخل الم ية       في حي زيد     لقطاع األسر المعيش  دخله المتاح بقيمة علىي

ية ية العين تحويالت االجتماع ى مستوى مجموع . ال تاحاالقتصاد، وعل إن الدخل الم ه ف تاح للتصرف ب   يساوي الدخل الم
 . المعدلللتصرف به
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aggregates of the system 
agrégats du système 

 جماليات النظامإ
 

نظام    يات ال يمة المضافة والدخل واال       ،إجمال ل ك تقيس نتيجة النشاط في االقتصاد آ      رآبًةم ًا تمثل قيم  ،ستهالك واالدخار   آالق
نة        ة نظر معي تم الحصول عل       . من وجه د ي مثل االستهالك النهائي ( مباشرة آمجموع لصفقات محددة ى بعض المجاميعوق

ية و اهمات االجتماع ي والمس ت اإلجمال ال الثاب ن رأس الم تج م ،)تكوي د ين ر ق بعض اآلخ نما ال ية  بي نود التوازن ع الب ن جم
ية    ي والدخل المتاح       (للقطاعات التنظيم يزان الدخل األول يمة المضافة وم ثل الق وهي مؤشرات   ). واالدخار للتصرف بهم

 .موجزة ومقادير رئيسية ألغراض التحليل االقتصادي الكلي والمقارنات الزمنية والمكانية
 

allocation of primary income account 
compte d’affectation du revenu primaire 

 حساب تخصيص الدخل األولي
 

منتجة تولد أنشطتها قطاعات قطاعات متلقية للدخول األولية ال ها صفبوز على الوحدات أو القطاعات التنظيمية المقيمة يرّآ
 :ويوضح هذا الحساب نوعين من الدخول في جانب الموارد هما . دخوًال أولية

ي –1 دات  فع المسجل الدخل األول تحق التحصيل بواسطة الوح يد الدخل المس ي حساب تول يمةًال ف ن ( المق ثل العاملي م
 ؛) اإلعانات وفائض التشغيلناقصالضرائب و

ية المستحق من ملكية أصول مالية وأصول ملموسة غير منتجة           -2 الجوفية  بصفة خاصة األرض واألصول ،دخل الملك
د     ( ثل الفوائ اح الموزعة و    وم ريع األرب ي ال يتصل مباشرة باإلنتاج وال يمكن تجميعه                  .)ال  وحساب تخصيص الدخل األول

ية        ا الوحدات أو القطاعات         ت  وفي جانب االستخدامات        . سوى للوحدات والقطاعات المؤسس ي تدفعه ية الت رد دخول الملك
ة األسهم ومالكي األراضي              ن وحمل ى الدائني ية إل  وعلى مستوى ،الدخول األوليةورصيد هذا الحساب هو ميزان        . التنظيم

 .مجموع االقتصاد القومي يساوي هذا الرصيد الدخل القومي
 

analytical unit  
unité d’analyse 

 وحدة تحليلية
 

تاج             ية اإلن يل أدق لعمل تاج تستخدم لتحل تاج المتجانس المعرّ        ،وحدة إن  وهذه . فة بأنها ال تقوم بأنشطة ثانوية     وهي وحدة اإلن
 . أنشطة متجانسة وال تتضمن أنشطة ثانويةالوحدات تشكل
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ancillary activities 
activités auxiliaires 

 أنشطة مساعدة
 

.  بغية إيجاد الظروف المناسبة التي يمكن فيها القيام بالنشاط الرئيسي أو الثانوي        ما داخل مشروع أنشطة داعمة ُيضطلع بها     
اد اعدة ع ّد ُتًةواألنشطة المس ات ع تج خدم ي ّكل تشة ن واع األنشطة االقتصاديةممدخالت ف م أن اط . عظ اتج النش يمة ن  وق

ادًة      ة باألنشطة األخرى في المشروع     ًةكون صغير  تالمساعد ع ك    .  مقارن ثلة ذل النقل ومسك السجالت والدفاتر  :  ومن أم
إنما فقط بغية توفير الخدمات طلع به لذاته ويض النشاط المساعد بحكم تعريفه ال ،وبصفة عامة . الخ... التنظيف والصيانة و

ا               بط به ي يرت ثانوية الت ية أو ال ة لألنشطة الرئيس بر    . الداعم تجزأ من األنشطة الرئيسية         وتعت األنشطة المساعدة جزءًا ال ي
ا بطة به اعد صراحةً ،المرت اط المس ترف بمخرجات النش ك ال يع ي و، وبذل يد  بالتال تخدامهاال ُيق ك ُت. اس يع  ولذل امل جم ع

تهلكها النشاط المساعد بوصفها مدخالت في النشاط الرئيسي أو الثانوي الذي يدعمه                  المدخال  ي يس  وال يمكن تعيين . ت الت
 .القيمة المضافة المتولدة من النشاط المساعد

 
ancillary corporation 

société auxiliaire 

 شرآة مساعدة
 

ة لشرآة أم           ية آامل ة ملك ية مملوآ  في حصرًا تامًا أي تنحصر :جية أنشطة مساعدة في طبيعتها وأنشطتها اإلنتا،شرآة فرع
 . مساعدة أخرى تملكها نفس الشرآة األمشرآاتتوريد الخدمات إلى الشرآة األم أو إلى 

 
antiques and other art objects  

antiquités et autres objets d'art 

 سلع أثرية وأشياء فنية أخرى
 

ية            تجة ملموسة غير مال تاج أو االستهالك           أصول من ية لإلن ى األقل عدم        توّقويُ  ،ال تستخدم بصفة أول تها أو عل ادة قيم ع زي
تها    تدهور خالل الزمن        ،انخفاض قيم  ومنها اللوحات   ،يتم حيازتها بصفة أولية آمخزن للقيمة      .  الظروف الطبيعية  في وال ت

 .و أثريةالخ، التي يعترف بها على أنها أعمال فنية أ... الفنية وأعمال النحت 
 

assets  
actifs 

 األصول
 

ية  ا وحدات تنظيم يانات تملكه ية(آ ة /خاصة/حكوم خ... عام يزاتع توّقُي، و)ال ا بم تقبلية عن طريق أن يحظى مالكه  مس
 .غير ماليةو مالية :وهي نوعان . حيازتها أو استخدامها لفترة من الزمن
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autonomous pension funds 
fonds de pensions autonomes 

 صناديق معاشات التقاعد المستقلة ذاتيًا
 

ية      تقلة      ئأنش ) صناديق (وحدات تنظيم ير دخل تقاعدي لمجموعات محددة من المستخدمين          بت بصفة مس  وهي  . غرض توف
بل    دارنظم وتُ  صناديق تُ    ن الخاص أو العام         من ق اب العمل من القطاعي .  أو باالشتراك بين أرباب العمل ومستخدميهم، أرب

ذه ا   ية في األسواق المالية لحسابها الخاص         ض لصناديق ت  وه امالت مال .  وغير مالية  ةتياز أصول مالي  ح وتستثمر با  ،طلع بمع
اس مخرجات صناديق        ا مخرجات              معاشات   تق اس به ي تق نفس الطريقة الت تقاعد ب  ويطلق على األقساط ، التأمين مشاريعال

 ."منافع" المطالبات  تسّمى في حين،"مساهمات"
 

balance of payments  
balance des paiements 

 ميزان المدفوعات
 

 .ت االقتصادية التي تتم بين الدولة والعالم الخارجيفقاهو البيان اإلحصائي الذي يلخص لفترة زمنية محدودة الص
 

balance of primary incomes 
solde des revenus primaires 

 ميزان الدخول األولية
 

 جملة الدخول األولية المستحقة ا مطروحًا منه،ولية المستحقة التحصيل بواسطة وحدة أو قطاع مؤسسيجملة قيم الدخول األ
ع  ي            . الدف ثل مساهمة الوحدة أو القطاع في الدخل القومي               ، وهو رصيد حساب تخصيص الدخل األول  ومن ثم فإن    .  ويم

 .مجموع القطاعات تمثل الدخل القومي
 

balance sheet 
établi 

  عموميةميزانية
 

ثل    يان يم ند نقطة      ،ب ية    ع نة زمن يم  ،معي ية         ق بات المال ة والمطال المطلوبة من الوحدة التنظيمية ) الخصوم ( األصول المملوآ
ذه األصول      ة ه أو  وهي توفر بالنسبة للوحدة   .قتصاد الكلي لإل وقد تعد الميزانية لوحدة مؤسسية أو قطاع مؤسسي أو            .مالك

ة االقت    القطاع    رًا للحال  توضح الميزانية   ، وبالنسبة لالقتصاد آكل   . صادية من خالل بند الموازنة المسمى صافي القيمة        مؤش
 .ما يشار إليه غالبًا على أنه الثروة القومية
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balancing item 
solde d’un compte 

 بند التوازن
 
ند          ُنواَزيُ  موارد واالستخدامات المقيدة في    وازن يحدد بطريقة البواقي بوصفه الفرق بين مجموع ال            ت  آل حساب بإدخال ب

ابات    ي الحس وازن لكل حساب يرحل بوصفه البند األول في الحساب الالحق          . جانب ند الم  التوازن عادة وتتضمن بنود .  والب
ي تشملها الحسابات المعنية            يجة الصافية لألنشطة الت  ومنها القيمة ،مجاميع اقتصادية ذات داللة تحليلية  بالتالي  تعتبر  و ،النت

 .الخ...للتصرف به الدخل المتاح ولمضافة ا
 

barter transactions 
opérations de troc 

 معامالت المقايضة
 

امالت      يها طرفان،     هي مع ا لآلخر سلعة أو خدمة أو أصًال     يدخل ف دم أحدهم مقابل سلعة أو خدمة أو أصل ) غير النقود( يق
 .ينبغي تقدير قيمة لهااملة فعلية  معآما ذآر أعاله، مثال على ،المقايضة ). دوغير النق(
 

base period 
période de base 

 فترة األساس
 

 .في العادة مع الفترة المرجعية التي تتعلق بها المقارنة  تتزامن، تستعمل بياناتها آأوزان لترجيح الرقم القياسيفترٌة
 

basic price 
prix de base 

 السعر األساسي
 

تج م         تلقاه المن ذي ي  مخصومًا منه أية ضرائب ، بوصفها مخرجًا ما منتجٍة أو خدمٍةن المشتري لقاء وحدة من سلعٍةالسعر ال
ات تلقاها المنتج على             ،مدفوعة  ة إعان يه أي  وال يشمل أية تكاليف نقل يقيدها    . الوحدة نتيجة إلنتاجها أو بيعها     تلك ومضافًا إل

 .المنتج منفصلة على الفاتورة
 

bills 
bons 

 الكمبياالت
 

ية قصيرة األجل تُ        ا  حام يعط أوراق مال ن  (له وتصدر  ؛حقًا غير مشروط في استالم مبلغ ثابت محدد في تاريخ معين        ) الدائ
ا        ّتجر به ياالت وي نظمة بخصم يتوقف على أسعار الفائدة الجارية في السوق على المدى القصير               الكمب  وعلى ،في أسواق م
 .الوقت المتبقي لسدادها
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bonds and debentures 
obligations 

 آمبياالتوسندات 
 

 : حاملها حقًا غير مشروط فييعطأوراق طويلة األجل ُت
 ؛دخل نقدي ثابت أو متغير يحدده العقد على هيئة دفعات قسائم أو آوبونات -1
 ؛مبلغ ثابت محدد في تاريخ أو تواريخ محددة عندما ترد الورقة المالية -2
 .دخل نقدي ومبلغ ثابت -3
 

امل مب    القسائم المستحق دفعها أثناء الفترة المحاسبية على أنها فوائد يتلقاها الدائن فعات أو المتغيرة أو دبتةالغ الدخل الثاوتع
ن    ا المدي ند بخصم        . ويدفعه ندما يصدر س  فإن الفرق بين القيمة االسمية أو سعر السداد وبين سعر اإلصدار يمثل فائدة        ، وع

 .تستحق مدى حياة السند
 

capital account 
compte du capital 

 حساب رأس المال
 

حساب رأس المال أو يسجل قيم األصول غير المالية التي تملكها الوحدات المؤسسية المقيمة أو تتخلص منها نتيجة       يعرض
امالت ي مع م ،الدخول ف ن ث ر وم مالية َيظه تحويالت الرأس ار وال يجة االدخ يمة نت ي صافي الق ير ف ذه .  التغ ون ه د تك  وق

ية                  ا امالت داخل يمة أو مع يمة وغير مق ية مق امالت مع وحدات مؤسس  حيث تحتفظ الوحدة الستعمالها الخاص بأصول    ،لمع
تها بنفسها       د أنتج  فال تظهر في هذا ،ليست نتيجة تعامالت التي   أما التغيرات التي تحدث على األصول غير المالية           .تكون ق

 .جم األصولتظهر في حساب التغيرات األخرى في حبل الحساب 
 

capital and financial account (balance of payments) 
compte financier et de capital (balance de paiements) 

 )ميزان المدفوعات(حساب مالي ورأسمالي 
 

 :يشير إلى ) في ميزان المدفوعات(الحساب المالي والرأسمالي 
 ؛ في األصول غير المنتجة غير الماليةالتحويالت الرأسمالية واالستحواذ والتصرف  -
 .تزاماتباالل الوفاءأو ، االستحواذ والتصرف في األصول المالية  -
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capital gains 
gains de detention 

 أرباح رأسمالية
 

تى يكسبها مالك األصل نتيجة لتغير سعرها، أو                         نافع ال يمة الم ا ق ناء االسمية ألصل من األصول بأنه  تعرف مكاسب االقت
ى مر الزمن              نقدية عل تها ال بة لألصول قيمة التغير في أسعارها أو                .  بصورة أعم قيم ناء بالنس يمة مكاسب االقت وتساوى ق
نقدية أيضًا، ولكن بإشارة معكوسة         تها ال مكاسب االقتناء الموجبة سواء آانت ناتجة من زيادة في قيمة األصل أو من             و  .قيم

يمة              زيد صافي ق يمة الخصوم ت أي ( وعلى النقيض من ذلك، فإن مكاسب االقتناء السالبة         .   الوحدة المؤسسة   تخفيض في ق
ناء      ائر االقت ادة قي قيمة الخصوم، تخفض صافي قيمة الوحدة                     نم تجت   ، سواء ن   )خس يمة األصل أو من زي  تخفيض في ق

 .المؤسسة
 

capital levies 
impôts en capital 

 ضرائب رأسمالية
 

 أو ، على قيم األصول أو صافي القيمة المملوآة لوحدة مؤسسية    ،ر منتظمة وغير متكررة    فترات غي  خالل ،رضفضرائب ت 
يجةً                    تين نت ن مؤسس ن وحدتي تها بي تقل ملكي ي تن يم األصول الت ى ق ياء         إل عل ن األح بادلة بي ا مت  من   ذلك  أو غير  ،رث أو هداي

 .التحويالت
 

capital stock (gross) 
stock de capital (brut) 

 )إجمالي(ول الرأسمالية مخزون األص
 

يمة األصول الثا     تة ق بية مُ           ب ترة المحاس ة الف ة في نهاي يّ  العامل مة بأسعار الشراء الجارية أو المقدرة ألصول جديدة من نفس  ق
 .ل بغض النظر عن أعمار األصو،النوع

 
capital stock (net) 

stock de capital (net) 

 صافي مخزون األصول الرأسمالية
 

يمة األص    تة ول الثا ق  القيمة التراآمية إلهالك رأس ا جديد مخصومًا منه   الصافية هي قيمة الشراء الفعلي أو المقدر ألصل         ب
 . أو هي قيمة األصول التي ال تزال تستعمل في نهاية الفترة المحاسبية،المال الثابت المتجمعة في ذلك الحين

 



 

 12 
 

capital taxes 
impôts en capital 

 ضرائب رأسمالية
 
 capital levies جعرا
 

capital transfers in cash 
transferts en capital en espèces 

 يةتحويالت رأسمالية نقد
 

امالت  ية إلى أخرى أص           مع يها وحدة مؤسس دم ف ويتكون  .  وقد تتم هذه التحويالت نقدًا،في المقابلشيئًا ًال دون أن تتلقى و تق
نقدي من تحويالت نقد           تحويل الرأسمالي ال ة من وحدة إلى أخرى دون مقابل  ال   يكون الطرف األول قد دبرها من تخلٍص،ي

دا المخزون   (من أصول      ي أو يتعين عليه أن يستعمل هذا النقد في امتالك أصولٍ           توقَّ ويُ  ،)ع  وغالبًا ما . ع من الطرف الثان
 .تمام التحويلإل آشرط  باستعمال النقد المتالك أصٍلًايكون الطرف المتلقي ملزم

 
capital transfers 

transferts en capital 

 تحويالت رأسمالية
 

امالت  ية أخرى أصًال                مع ى وحدة مؤسس ية إل يها وحدة مؤسس دم ف نقود والمخزون   ( تق دا ال وقد تكون هذه .   دون مقابل)ع
 .ية أو عينيةالتحويالت الرأسمالية نقد

 
capital transfers, other 

transferts en capital, autres 

 حويالت رأسمالية أخرىت
 

مالية          تحويالت الرأس تكون من آل ال تثناء ت تثمارية    باس نح االس مالية والم ثلة ذلك  .  الضرائب الرأس  شطب الديون ، ومن أم
ن        ن والمدي ن الدائ اق بي ن         غير أن   . باتف ن وحدتي ماليًا بي ًال رأس يس تحوي ة ل ون المعدوم ك  ، شطب الدي يَّ  ُيولذل د في حساب  ق

 .الخ... المنح الكبيرة والترآات وى في حجم األصول التغييرات األخر
 

capital transfers in kind 
transferts en capital en nature 

 يةتحويالت رأسمالية عين
 

تكّون  ل      ت ية   ( من تحوي ل ملك أو شطب التزام مالي من جانب الدائن دون تلقي أي شيء في        ) عدا المخزون والنقد  (أصل   ) نق
 .المقابل
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car registration taxes 
impôts sur l’utilisation de vehicule  

 ضرائب تسجيل السيارة
 

اً        يارة دوري الك الس ا م ه حق استعمال السيارة          يدفعه ة إلعطائ ى الحكوم  وآثيرًا ما توصف هذه الضرائب بأنها ضرائب     . إل
 .لي للسيارة وهي في العادة مبلغ ثابت ال يتوقف على معدل االستعمال الفع،تراخيص السيارة

 
cash accounting 

comptabilité sur la base de caisse  

 محاسبة نقدية
 

ع أو التحصيل                       ال  يتسج  يه الدف تم ف ذي ي نقدية فقط في الوقت ال  وال يمكن استخدام المحاسبة  .لمدفوعات أو المتحصالت ال
حدث فيها المدفوعات قد تختلف عن أوقات األنشطة  األوقات التي تإلى أن نظرًا ،وجه عام في المحاسبة االقتصاديةبالنقدية 

 . آما ال يمكن تطبيق العد النقدي على آثير من التدفقات غير النقدية المدرجة في النظام. والمعامالت المتعلقة بها
 

cash transfer 
transfert en espèces 

 تحويالت نقدية
 

ة        تكون من مدفوعات نقدي ة (ت ع أو ) عمل تحوي  ودائ ة لل ابل      قابل ى أخرى دون مق  وتعتبر المساعدات الدولية . ل من وحدة إل
 .العينية تحويالت نقدية

 
catastrophic losses 

destructions d’actifs dus aux catastrophes 

 خسائر ناتجة عن آوارث
 

مكن تحديدها والتي يالتي  واسعة النطاق   الدث  الحواهي  و ،األصول نتيجة الكوارث  في حجم   يقصد بها التغيرات التي تحدث      
وع               ير األصول من أي ن نها تدم تج ع د ين يرات في الجانب المدين من حساب التغيرات األخرى في حجم                  . ق ذه التغ رد ه  ت

ناتجة عن             . األصول  ائر ال ائر، الخس ذه الخس ثلة ه ن أو األعاصير أو الجفاف الشديد   ال  ومن أم أعمال أو زالزل أو البراآي
 .الخ...لحرائق الشغب أو تفشي األمراض أو ا

 
central bank 

banque centrale 

 البنك المرآزي
 

ة      لطة نقدي كل س ي تش ة الت ية العام ة المال ي ُت،المؤسس ية     أي الت نقود المعدن يانًا ال نقد وأح در أوراق ال تفظ ،ص ل  وتح بك
ية     ا ياطات الدول بلد الحت نها   ب أو   لل نك المرآزي أيضًا التزامات           . جزء م ى الب  ودائع تحت الطلب أو     في شكل ) خصوم( وعل

 . وغالبًا ما يحتفظ بالودائع الحكومية،ودائع احتياطية للمؤسسات األخرى التي تقبل ودائع
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central government 
administration centrale 

 حكومة مرآزية
 

ة السياسية للحكومة    تمتد السلط  .  عن حفظ األمن والنظام وتقديم الخدمات الجماعية لفائدة المجتمع آكل           ةولؤالوحدات المس   
ة          يم الدول امل إقل ى آ زية عل ك    . المرآ ك    ولذل ى الوحدات المقيمة وغير         تمل زية سلطة فرض الضرائب عل ة المرآ الحكوم

تها السياسية الدفاع الوطني والعالقات مع الحكومات اليؤو وتشمل مس . باألنشطة االقتصادية داخل الدولةةضطلعالمالمقيمة 
ية  ى ض ،األجنب بة      وتسعى إل ح المناس اءة من خالل سن التشريعات واللوائ نظام االجتماعي واالقتصادي بكف . مان عمل ال

ذا الغرض   هي،   و بد نفقات على الدفاع واألمن واإلدارة         ،له  إلى القطاعات األخرى أو تحّول أمواالً  وربما   . الخ...العامة تتك
 .إلى الوحدات الحكومية األخرى

 
central product classification (CPC) 

classification centrale des produits (CCP) 

 تصنيف مرآزي للمنتجات
 

ى الخصائص المادية للسلع أو على طبيعة الخدمات المقدمة               تصنيفٌ  ائم عل تجات ق آل نوع من أنواع السلع أو      فيه،   و .  للمن
 . في األحوال العادية نشاط واحد فقطنتجهمعرف بطريقة بحيث يوالخدمات مميز 

 
centre of economic interest 
centre d’intérêt économique 

 مرآز مصلحة اقتصادية
 

أن لها مرآز مصلحة اقتصادية داخل بلد ما حينما                  ية ب  في شكل مسكن أو مكان      ، لها موقع ما   يكونتوصف الوحدة المؤسس
بان أخرى       تاج أو م يم االقتصادي للدولة تمارس فيه أو منه      ،إن  أنشطة اقتصادية وتدخل ، أن تظل تمارس أو تنوي، في اإلقل

 وليس من الضروري . )أطول من عام( إما لمدة غير محددة أو لمدة محددة ولكنها طويلة ،في معامالت اقتصادية ذات قيمة
 .أن يكون هذا الموقع ثابتًا ما دام داخل اإلقليم االقتصادي

 
chain indices 

indices-chaîne 

 سالسل األرقام القياسية
 

ية بين الفترات المتتابعة              تصاغ  ية السعرية أو الكم ام القياس  هناك طلب   .  لتشكيل سالسل من األرقام القياسية     ، بوصل األرق
ذه السالسل          ى ه بل االقتصاديين وغيرهم عل تزايد من ق  بغية الحصول على أرقام قياسية تكون هياآلها المرجحة محدثة ،م

 .ابعةالمتتومالئمة قدر اإلمكان لهذه الفترات 
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changes in real national net worth 
variations de la valeur nette nationale réelle 

  في صافي القيمة القومية الحقيقيةاتتغير
 

يع القطاعات المؤسسية المقيمة مطروحًا منها أرباح                 يمة لجم يرات في صافي الق أي (خسائر االقتناء المحايدة /مجموع التغ
ام     مع مس    بشكل يتناسب     وهي تساوي مجموع االدخار والتحويالت الرأسمالية والتغيرات األخرى في       . )توى األسعار الع

 .حجم األصول ومكاسب أو خسائر االقتناء الحقيقية
 

changes in inventories (including work-in-progress) 
variations des stocks (y compris les travaux en cours) 

 ) التنفيذقيدتشمل األعمال (زون مخال في اتتغير
 

يرات في المخزون      اس التغ دخل المخزونات مخصومًا منه قيمة المسحوبات ي التنفيذ، بقيمة ما قيد بما في ذلك األعمال   ات،تق
 تعامل ضمنيًا ا وتخرج منه ونات والمنتجات التي تدخل المخز     .نووقيمة أية خسائر جارية في السلع المحتفظ بها في المخز         

ا  ى المخز        آم ا بيعت إل و أنه نه  ونات ل م بنفس األسعار التي تحسب بها المبيعات والمشتريات التي تباع قّي، وُتا أو اشتريت م
 .وتشترى فعًال في نفس ذلك الوقت

 
changes in net worth 

variations de la valeur nette 

  في صافي القيمةاتتغير
 
ي  ت نه التغ ي األصول مخصومًا م ير ف اوي التغ ية  س ن الميزان ي الخصوم بي ية ر ف ناتج  اإلفتتاح ية ال ية الختام ن موالميزان

 . بما في ذلك التغيرات في تصنيف األصول والخصوم،يد في حسابات التراآمقالمعامالت والتدفقات األخرى التي ت
 

classification of individual consumption by purpose (COICOP)  
nomenclature de la consommation individuelle par fonction (COICOP) 

 تصنيف اإلنفاق االستهالآي لألفراد حسب الغرض
 

نيف   تخدم لتص نفقه األس    ُيس ا ت ن م راد يبي تهالآي لألف اق االس ى  راإلنف ية عل حة  المعيش يم والص ذاء والتعل اق  الغ  واإلنف
 .العينيةدي لألسر مضافًا إليه التحويالت االجتماعية وهو يعادل اإلنفاق االستهالآي الفر.  االستهالآي الفعلي لألفراد
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classification of outlays of producers by purpose (COPP) 
nomenclature des dépenses des producteurs par fonction (COPP) 

 تصنيف إنفاق المنتجين حسب الغرض
 

ن             ُيستخدم ل   ات المنتجي نة من نفق ات معي ته (تصنيف نفق ن     والك الوسيط    االس الضرائب مخصومًا منها     وتعويضات العاملي
ي رأس المال الثابت                ن إجمال ال الثابت وتكوي ات واستهالك رأس الم  ينطبق هذا التصنيف على     ، ومن حيث المبدأ   . )اإلعان

يع المنتجين     من أن تكون ، يبدو أن ال بّد  أن تكون معامالتينبغيوحدات التصنيف مع أن   و . )سوقيين أو غير سوقيين   (جم
 ".مراآز تكاليف"الناحية العملية 

 
classification of the functions of government (COFOG) 

nomenclature des fonctions des administrations publiques (COFOG) 

 تصنيف وظائف الحكومة
 

ة صّم امالت الجاري تحويال(م لتصنيف المع ات وال ى االستهالك واإلعان اق عل ةاإلنف مالية ) ت الجاري والمصروفات الرأس
ال           ( ال الثابت وتحويالت رأس الم ن رأس الم ية من قبل الحكومة العامة وقطاعاتها الفرعية            حوا) تكوي ياز األصول المال . ت

 . تصنيف يوضح األهداف االقتصادية االجتماعية لإلنفاق الجاري بالتاليوهو
 

classification of the purposes of non-profit institutions serving households (COPNI) 
nomenclature des fonctions des institutions sans but lucratif au service des ménages 

(COPNI) 

  وتخدم األسر المعيشية إلى الربحفتصنيف مقاصد المؤسسات التي ال تهد
 
اق اُي ية لإلنف داف االقتصادية االجتماع تحديد األه تخدم ل مالي واس ن الرأس اري والتكوي ية بواسطة حلج ياز األصول المال ت

 .المؤسسات التي ال تهدف إلى الربح وتخدم األسر المعيشية
 

coal, oil and natural gas reserves 
réserves de charbon, de pétrole et de gaz naturel 

  الفحم والنفط والغاز الطبيعيحتياطياتا
 
د من الفحم بأنواعه واحتياط  ن من االحتياطي ا     تكّوت  ات حقول البترول والغاز الطبيعى الممكن استغالله فى الظروف يلمؤآ

 .ةسعار الحاليأل واةالتكنولوجي
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coefficient table 
tableau de coefficients 

 التعاِمجدول الُم
 

ن المدخالت والمخرجات                 ات بي بر عن العالق ي تع ية الت امالت الهيكل ى شكل قيود في الجدول أو  يوضح مجموعة المع عل
ّيد   .المصفوفة  تج آمدخالت وسيطة لكل وحدة من مخرجات المنتجات المختلفة                       ويق تعملة من آل من ية المس وبحل  .  الكم
ادالت  ية،  المع ا يسمى بجدول ليونتيف المعكوس الذي يبين األثر الكامل على جميع المنتجين اآلخرين                   األساس ى م  نصل إل

ن        ه طلب معي ذي يحدث  المباشرة ، أعمدة الجدول المعكوس االحتياجات الكلية من المدخالت   وهكذا تبين   . على المخرجات  ال
 . التي تولدها وحدة واحدة من المخرجات،وغير المباشرة

 
collective consumption services 

services de consommation collectifs 

 خدمات استهالآية جماعية
 

ر في آن واحد ل          راد في المجتمع أو لجميع أفراد قطاع معين من المجتمع       خدمات توف يع األف  مثل جميع األسر المعيشية ،جم
ي تعيش    نة      الت نطقة معي ية تُ     .  في م تلك وتُ  والخدمات الجماع ية من قبل جميع أفراد المجتمع أو             م ستهلك بصورة أوتوماتيك

ية          ية المعن بهم        ،مجموعة من األسر المعيش ثلة   األ ومن    .  دون أي إجراء من جان ذه السلع     م ى ه ة   : عل وتوفير اإلدارة العام
 .الخ...األمن، 

 
compensation of employees 

rémunération des salariés 

 )المستخدمين(تعويضات العاملين 
 

بل رب العمل في مشروع ما إلى المستخدمين فيه مقابل عمل يؤديه               ع من ق ية المستحقة الدف نقدية والعين بالغ ال مجموع الم
بية      المستخدمون الء  هؤ  ترة المحاس ناء الف  شملي وال . دفعت مقدمًا أو تزامنت مع أداء العمل أو بعد انتهاء العمل        أ سواء    ، أث

ذا المجموع    بات                 ه ى األجور أو المرت ا رب العمل عل ة ضرائب يدفعه ى أنها ضرائب على     إذ أي ذه الضرائب عل امل ه  تع
 .اإلنتاج

 
computer software 

logiciels 

 ج الكمبيوتر الجاهزةبرام
 

برامج تشغيل            ال تشمل    اندة ل وارد الوصفية والمس ية    الحاسوب برامج والم برامج التطبيق  سواء آانت مشتراة أو منتجة    ، وال
 .)ذاتيانتاج (لحساب منتجها 
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consignment goods 
biens en consignation 

 ةمانأل اةبضاع
 

 .تكن قد بيعت فعًال عندما عبرت حدود هذه الدولةسلع من المقرر بيعها في دولة أخرى، ولكنها لم 
 

consolidation  
consolidation 

 التوحيد
 

وع    تدفقات       خاص   ن واع شطب ال ى حذف المعامالت أو العالقات بين المدينين والدائنين التي تحدث بين                ،من أن نطوي عل  ي
 .ي ينتميان إلى نفس القطاع أو القطاع الفرعي المؤسسيِنَلمتعاِم

 
constant prices 

prix constants  

 سعار مثبتةأ
 

يها        تجزئة يمكن الحصول عل يرات  ب ات السلع والخدمات إلى مُ     ، عبر الزمن    ، التغ يم تدفق  يعكسان التغيرات في نيِنكّو في ق
يرات في أحجامها        ية والتغ  ةعري أبعاد سا في النظام ليس له ومخزونات آثيرة بيد أن تدفقات .أسعار السلع والخدمات المعن

 . إال أنه يمكن استخدام أرقام قياسية لألسعار بغية قياس قوتها الشرائية،وآمية خاصة بها مثل التحويالت النقدية
 

consumer durables 
biens de consommation durables 

 رةسلع استهالآية معّم
 

 المشروعات هات آمخزن للقيمة وال تستخدمال تستخدمها العائال(حوزها األسر المعيشية ألغراض االستهالك النهائي ت سلٌع
تاج              ائالت ألغراض اإلن ا الع ي تملكه نظمة الت د تستخدم هذه السلع ألغراض االستهالك       . )غير الم  عدة أو بصفة  مرات وق

ورة  استعمالها بصهايمكنوتمتلكها األسر المعيشية التي وتعرف السلعة المعمرة بأنها تلك السلعة   .أآثرأو  نةمستمرة لمدة س
 . ألغراض االستهالك النهائي،متكررة أو مستمرة على مدى فترة تزيد على عام

 
consumption 

consommation 

 االستهالك
 

تكون من استخدام        نشاط  ية      ي ية (الوحدة التنظيم قد يكون   . الشباع احتياجات فردية أو جماعية    خدمات  السلع أو    ال) المؤسس
يطًا      يات       (االستهالك وس بية         مدخالت في عمل ترة المحاس ناء الف تاج تستهلك أث سلع وخدمات تستعملها أفراد    (أو نهائيًا   ) اإلن

 .)التكوين الرأسمالياحتياجات األسر المعيشية أو المجتمع لتلبية رغباتهم واحتياجاتهم أو 
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consumption goods or services 
biens et services de consommation 

 خدمات استهالآية وأسلع 
 

تاج               (تستعمل أو خدمات    سلع    يها في اإلن تحويل عل زيد من ال بل األسر المعيشية        ) دون إدخال م  التي ال   والمؤسساتمن ق
 .تهدف إلى الربح وتخدم العائالت أو الوحدات الحكومية إلشباع االحتياجات الجماعية ألفراد المجتمع

 
consumption of fixed capital 
consommation de capital fixe 

 تهالك رأس المال الثابتاس
 

ثل  ناقص  يم  أو التلف القدم في قيمة األصول الثابتة المستعملة في اإلنتاج أثناء الفترة المحاسبية نتيجة للتدهور المادي أو         الت
ادي    تطع     . العرضي الع ذا االستهالك     يمكن أن يق ال الثابت اإلجمالي للحصول على صافي                 ه ن رأس الم ي تكوي  من إجمال

  .لمال الثابتتكوين رأس ا
 

contingent assets 
actifs éventuels ou conditionnels 

 أصول مشروطة
 

ن الوحدات المؤسسية ال تؤدي إلى قيام مطالبات غير مشروطة بتقديم دفعات أو حاجات                  ة بي ية تعاقدي بات مال أ من ترتي تنش
يمة يان . أخرى ذات ق م األح ي معظ يمة ،وف ة ق ها أي بات نفس ون للترتي تحويل ال يك ة لل ية .  اقتصادية قابل مة األساس  والس

 ، آضمانات الدفع مثًال من قبل طرف ثالث     ، تحقيق شرط أو أآثر قبل حدوث معاملة مالية        وجوبلألصول المشروطة هي       
 .هي ضمانات مشروطة ألن الدفع غير واجب إال إذا تأخر المدين األصلي عن الدفعو
 

control of corporations 
contrôle des sociétés  

 السيطرة على الشرآة المساهمة
 

تم  ثر من                ت ية واحدة أآ ك وحدة مؤسس ندما تمل ة    50 ع فتستطيع هذه  من أسهم أو حصص شرآة مساهمة أخرى             في المائ
ية    ى سياس      الوحدة المؤسس  وآذلك تستطيع مجموعة  .  وعملياتها وتعيين مديريها من خالل التصويت      ة الشرآة   السيطرة عل

نظمة من      زيد أسهمهم مجتمعة على        ، المساهمين  صغيرة م  أن تسيطر على الشرآة إذا   ، من مجموع األسهم   في المائة  50 ت
 .ممتازةويجوز في بعض الحاالت االستثنائية أن يتمتع بعض المساهمين بحقوق تصويت  . عملوا سويًا
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corporation 
société 

 الشرآة
 

 ويمكن أن تكون مصدر ربح أو آسب مادي آخر لمالكه . دمات للسوق بغرض إنتاج السلع أو الخأنشئالشرآة آيان قانوني 
ن                       ن مديري م سلطة تعيي ية مشترآة، ولديه ًا لمساهمين ملك يه ويكون مملوآ  وقد تأخذ  .  عن إدارته العامة    مسؤولين أو مالك

 .الخ... ، تضامن المسؤولية خاصة، محدودة ةالشرآة شكل شرآة عامة، مؤسسة عامة، شرآ
 

cost, insurance, freight (c.i.f.) price 
prix coût, assurance, fret (c.a.f) 

 )سيف(سعر 
 

ا        ه مستورد م ده         ليدفع ى حدود بل لعة عل لم الس ة رسوم استيراد أو أية ضرائب أخرى ت       ،يتس ع أي بل دف  .رض على الحدودف ق
بلد المستورد              ن والشحن حتى نقطة ال يف التأمي  قبل دفع أية ،دمة المسلمة إلى مقيم وهو سعر الخ. وسعر سيف يشمل تكال

 . التجارة والنقل داخل البلدأو هوامشرسوم استيراد أو ضرائب أخرى على المستوردات 
 

cultivated assets 
actifs cultivés 

 أصول مفتلحة
 

ي تستعمل بصورة متكررة أو مستمرة لفترة زمنية             تكون من المواشي واألشجار الت  أو خدمات  من عام إلنتاج سلعأطولت
تعمالها في اإلنتاج عامًا بعد آخر ت               . أخرى  ي يستمر اس إن المواشي الت ذا ف حيوانات التكاثر، األلبان، ( ثابتة ًاليد أصوق وهك

خ ...الصوف    ربى للذبح         . )ال ي ت يوانات الت ا الح  واألشجار التي تزرع من .  ثابتة فال تعتبر أصوًال، بما في ذلك الطيور ، أم
تاجها هي أص        تة،    أجل إن نما  ول ثاب ربى من أجل الخشب وتعطي إنتاجًا مكتمًال مرة واحدة في النهاية ال      بي ي ت األشجار الت

  . ثابتةًالتعتبر أصو
 

currency 
numéraire 

 العملة
 

ع                      يلة دف ادة آوس ي تستعمل ع تداولة الت ية الم ية والمعدن نقود الورق تكون من ال  .ال تشمل النقود التذآارية غير المتداولة و ،ت
 .وصفها أصوًالب ويمكن جميع القطاعات المؤسسية اقتناء عملة ،يجب التمييز بين العملة الوطنية واألجنبية
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currency and deposits 
numéraire et dépôts 

 عملة وودائع
 

ية تستعمل للدفع أو تدمج في النقود           من غيرها ل و وودائع قابلة للتحوية ويمكن تعريفها على أنها تتكون من عمل،أصول مال
 .الودائع

 
current account (balance of payments) 

compte courant (balance de paiement) 

 )ميزان المدفوعات(حساب جاري 
 

 .)دائن ومدين( والدخل والتحويالت الجارية ،و وارداتأ صادرات ،الحساب الذي يشمل السلع والخدمات يشير إلى
 

current accounts 
comptes des opérations courants 

 حسابات جارية
 

ّيد  تاج السلع والخدمات وتوليد الدخل من اإلنتاج     تق  ، توزيع للدخول بين الوحدات المؤسسيةإعادة  وما يعقبه من توزيع و، إن
 .واستعمال الدخول ألغراض االستهالك أو االدخار

 
current cost account 

comptabilité au coût actuel 

 

 تكلفة الجاريةمحاسبة ال
 

عا تها باألس تاج بقيم ي اإلن تعملة ف لع المس يم األصول والس درة وقت حصول رطريقة لتقي ية أو المق ة الفعل وقية الجاري  الس
تاج  تكلفة الجارية في بعض األحيان بأنها محاسبة تكلفة االستبدال        . اإلن  هناك نية لالستبدال ولو لم تكن وتوصف محاسبة ال
 .ستعمالهاألصول بعد الالفعلي 

 
current external balance 

solde des opérations courantes avec l’extérieur 

 ميزان الحساب الخارجي الجاري
 

 . ويعادل االدخار بالنسبة للقطاعات المؤسسية،ل األولية والتحويالت الجاريةدخورصيد الحساب الخارجي لل
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current international cooperation 
coopération internationale courante 

 تعاون دولي جاري
 

تكون  ية     ي نظمات الدول ات والم ن الحكوم تلفة أو بي بلدان المخ ات ال ن حكوم ية بي نقدية أو العين ة ال تحويالت الجاري ن ال . م
 :شمليو

 ؛ بما في ذلك مساعدات الطوارئ، النفقات الجاريةلتمويلتحويالت بين الحكومات  )أ( 
 ؛المنتظمة التي تدفعها الحكومات إلى المنظمات الدوليةأو سنوية لمساهمات الا )ب( 
نظمات الدولية إلى حكومات أخرى لتغطية مرتبات موظفي المعونة الفنية الذين                 )ج(  مدفوعات الحكومات أو الم

 .ن في البلد الذي يعملون فيهييعتبرون مقيم
 

.تحويالت رأسماليةهذه  تعتبر حيث ،ض تكوين رأس المال ألغرا المخصصةوال يشمل التعاون الدولي الجاري التحويالت
 

current taxes on capital 
impôts courants sur le capital 

 ضرائب جارية على رأس المال
 

تلكات أو صافي ثروة الوحدة المؤسسية                   ى مم ة عل ع بصورة دوري  عدا الضرائب على األراضي أو    ،ضرائب مستحقة الدف
ي  ن األصول الت يرها م تاج غ ي اإلن تخدمها ف اريع وتس تأجرها المش تلكها أو تس ذه الضرائب بوصفها  ، تم امل ه ث تع  حي

تاج        ى اإلن تثنى من هذه الضرائب أيضًا الضرائب التي تفرض على الممتلكات أو الثروة بصورة                . ضرائب أخرى عل  ويس
تظمة أو في ظروف استثنائية مثل ضريبة الت                  ية غير من ترات زمن ى ف تكررة وعل  حيث تعامل هذه الضرائب ،رآاتغير م

 .على أنها ضرائب على رأس المال
 

current taxes on income, wealth, etc. 
impôts courants sur le revenu, le patrimoine, etc. 

 الخ...ضرائب جارية على الدخل والثروة 
 

 تدفع بصورة منتظمة آل فترة ضريبية ،ة على دخل األسر المعيشية أو على أرباح الشرآات أو على الثرومعظمها ضرائب
 ).تمييزًا لها عن الضرائب الرأسمالية التي تفرض بصورة غير متكررة(
 

current taxes on land and buildings 
impôts courants sur la propriété foncière et immobilière 

 ضرائب جارية على األراضي والمباني
 

ة، سنو         ع بصورة دوري  ويدفعها المالكون . األراضي أو المباني على استعمال أو ملكية ،يًا في معظم الحاالت   ضرائب تدف
الكون للمنازل        ( اآنون الم يهم الس ا ف   أو مباٍنستثنى منها الضرائب المدفوعة على أراٍض وُي .المستأجرون أو آالهما وأ) بم

 .تملكها مشاريع وتستخدمها في اإلنتاج
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current taxes on net wealth 
impôts courants sur le patrimoine net 

 ضرائب جارية على صافي الثروة
 

نويًا في معظم الحاالت              ة، س ع بصورة دوري على قيمة األراضي أو األصول الثابتة مخصومًا منها أية ديون ، ضرائب تدف
 .يع وتستخدمها في اإلنتاججرى تكبدها المتالك هذه األصول، وتستثنى منها الضرائب على األصول التي تملكها المشار

 
current taxes on other assets 

impôts courants sur les autres actifs  

 ضرائب جارية على األصول األخرى
 

 . على أصول مثل المجوهرات أو غيرها من مظاهر الثراء، سنويًا في العادة، بصورة دوريةتدفعضرائب 
 

current transfers 
transferts courants 

 تحويالت جارية
 

مالية تحويالت غير الرأس يع ال ة من جم تحويالت الجاري تكون ال تاح ،ت توى الدخل الم ى مس رًا عل يرًا مباش ر تأث  وهي تؤث
 . وال بد أيضًا من أن تؤثر على استهالك السلع أو الخدمات،للتصرف به

 
current transfers: fines and penalties 

transferts courants: amendes et pénalités 

  الغرامات والجزاءات:تحويالت جارية
 

رامات والجزاءات التي تفرضها المحاآم أو أية            امل الغ  على أنها تحويالت ، شبه قضائية على الوحدات المؤسسية    هيئاتتع
ية    ة الزام رامات أو الجزاءات األخرى التي تفرضها السلطات الضريبية نتيجة للتهرب من دف   .جاري ع الضرائب  إال أن الغ

يزها            ا ال يمكن تمي تأخر في دفعه ادة   ،  أو ال جمع معها في الممارسة العملية وال  ولذلك فإنها تُ    . عن الضرائب نفسها    ،في الع
 .آما أن الرسوم التي تدفع للحصول على تراخيص ال تدخل تحت هذا العنوان أيضًا . تقيد تحت هذا العنوان

 
current transfers: lotteries and gambling 

transferts courants: loteries et paris 

 يانصيب وقمار: تحويالت جارية
 

 .ةتحويالت جاريعلى أنها  وتعالج ،مبالغ تدفع إلى الرابحين
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current transfers: payments of compensation 
transferts courants: paiements d’indemnités 

  دفع التعويضات:تحويالت جارية
 

ية أخرى تعويضًا عن إصابات تلحق باألشخاص أو تلف يصيب الممتلكات            اتقدمه  ى وحدات مؤسس ية إل  ، وحدات مؤسس
 .مستبعدًا من ذلك تسديد المطالبات على التأمين على غير الحياة

 
current transfers between households 

transferts courants entre ménages 

 ةتحويالت جارية بين األسر المعيشي
 

ة النقدية أو العينية التي تقدمها أسر معيشية مقيمة إلى أسر معيشية أخرى مقيمة أو غير مقيمة               تحويالت الجاري يع ال  أو ،جم
نها    تلقاها م ن أعضاء نفس األسرة ا              . ت ة بي تحويالت العادي ن  وتشمل ال تلفة من نفس البلد أو في بلدان      لمقيمي  في أنحاء مخ

تلفة  ادة من أحد أفر        ،مخ وائد التي يحولها العمال الموسميون عال . اد األسرة العامل في بلد أجنبي لمدة عام أو أآثر     وتكون ع
 . يظل هؤالء العمال مقيمين في بلدهم األصليإذإلى أسرهم ليست تحويالت دولية 

 
current transfers to NPISHs 

transferts courants aux ISBLSM 

 األسر المعيشيةهدف إلى الربح وتخدم  التي ال تالمؤسساتتحويالت جارية إلى 
 

يها من وحدات مؤسسية أخرى مقيمة أو غير مقيمة على هيئة رسوم عضوية ومساهمات وتبرعات                 تم تلق ة ي تحويالت نقدي
خ ... تظم أو غير منتظم           أ سواء    ،ال ى أساس من ويقصد من هذه التحويالت أن تغطي تكاليف اإلنتاج غير السوقي       . آانت عل

ا    ذه المؤسس ر    ت أو   له وا أن توّف م تحويالت جارية إلى األسر المعيشية المقيمة وغير المقيمة على هيئة             ًالأم نها تقدي  يمكن م
ية      نافع مساعدة اجتماع نوان أيضاً       ويشمل  . م ذا الع  إلى  ،الخ... التحويالت العينية على هيئة هبات من األغذية والمالبس           ه

 .ةالمؤسسات الخيرية لتوزيعها على األسر المعيشي
 

current transfers within general government 
transferts courants entre administrations publiques 

 تحويالت جارية بين وحدات الحكومة العامة
 

ن وحدات حكومية مختلفة أو بين قطاعات فرعية مختلفة من قطاعات الحكومة العامة               آتلك التي يكثر حدوثها ،تحويالت بي
ن الوح    ية بالواليات أو الوحدات الحكومية المحلية             بي زية والوحدات الحكوم ية المرآ  وبين الوحدات الحكومية    ،دات الحكوم

 .وصناديق الضمان االجتماعي
 

debt-bond swap 
échange de moyens de paiement (obligations) 

 )سندات (ةتبادل المديوني
 

 .)السنداتمثل (خرى من أدوات المديونية أشكال أة عند سعر الخصم بعاد) مثل القروض(تبادل أدوات الدين الموجودة 
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debt-equity swap 
échange de moyens de paiements (participations) 

 )حصص (ةتبادل المديوني
 
تم بادٌلي ية األخرى ت ن أدوات المديون نوك أو أي م تزامات الب ي ال ند سعر الخصم، ف ادة ع ى شكل حصص  ، ع ن ف بدائني
 .ستثماراال
 

debt defeasance 
remise de la dette 

 فسخ الدين
 

ن يسمح للمدين الذي تكون ديونه عا           ة على هيئة أوراق مالية عدا األسهم والقروض أن يزيل التزامات معينة من            دفسخ الدي
ابل لإل           أن يخصص بشكل غير ق ية ب ته العموم اء ميزاني اوية في قيمتها لاللتزامات  لغ  الفسخ ال يدرج في وبعد .  أصوًال مس

 .ميزانية المدين العمومية أي من هذه األصول وااللتزامات
 

debt forgiveness 
remise de la dette 

 ) الدينإلغاء(سماح الدين 
 

ن    ن والمدي ن الدائ ي بي اق ثنائ ى أّناتف د موجودة عل م تع ية ل بة المال مالي   . المطال ل رأس يد تحوي ى ق اق إل ذا االتف ؤدي ه  وي
 .لقي يقيد في حساب رأس المال في الوقت الذي يحدث فيه سماح الدينمت/مدفوع

 
debt refinancing 

financement de la dette 

 ويل الدينمت
 

 .قرض جديدبويل الدين األصلي متضمنًا أي متعلقات معملية ت
 

debt rescheduling 
rééchelonnement des prêts 

 إعادة جدولة الدين
 

 .ت خدمة الدين وأقساطه بأجل محدود جديد وبقيمة مختلفةإعادة تشكيل مدفوعا
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deductible value added tax (VAT) 
taxe sur la valeur ajoutér (TVA) déductible 

 ضريبة القيمة المضافة المقتطعة
 

ن رأس                   ي تكوي دة لالستهالك الوسيط أو إجمال ى مشتريات السلع أو الخدمات المع ع عل ال ضريبة تدف بت أو إعادة  ثاال الم
يع  ي يُ   ،الب تطاعها من ضريبة القيمة المضافة المستحقة عليه للحكومة آضريبة قيمة مضافة قيدها على                   والت تج باق سمح للمن

 .فواتير زبائنه
 

deep discount bonds 
obligations a prime d’émission élevée 

 )مخفضة تخفيضًا آبيرًا(سندات ذات خصم عميق 
 

ع       ولكن هذا المبلغ المدفوع     . خالل عمر السند مدفوعات نقدية دورية تغطي جزءًا من الفوائد المستحقة          ها  بموجبسندات يدف
 .كثير من الفائدة السائدة في السوقبأقل 

 
defined benefit pension plans 

régimes de pension à prestations prédéfinies 

 برامج التقاعد محددة المنافع
 

 بطول ، بمعادلة ما، وترتبط المنافع. مستوى منافع التقاعد التي وعد بها المستخدمون المشارآون مضمونًابرامج يكون فيها 
اتهم        ة المشترآين ومعاش دة خدم توقف آلي    ،م ن لصندوق التقاعد محدد المنافع     إ ويمكن القول    .  على أصول الصندوق   ًا وال ت

 .صافي قيمة موجبة أو سالبة
 

demonetization of gold 
démonétisation de l'or 

 تحويل الذهب
 

ياتها من الذهب النقدي بامتالك سلعة الذهب               ى مقتن  أي ذهب جرى تعدينه حديثًا أو ذهب معروض     ،إذا أضافت السلطات إل
ياتها ألغراض غير نقدية               ،في األسواق الخاصة      ًا من مقتن بًا نقدي  لبيعها إلى مقتنيين ومستعملين من ، أي أو إذا أخرجت ذه

 . فإنها تعتبر قد حولت الذهب إلى ذهب نقدي أو العكس،طاع الخاصالق
 

depletion of natural economic assets 
épuisement d’actifs naturels 

 استنزاف األصول االقتصادية الطبيعية
 

يمة رواسب األصول الجوفية والغابات الطبيعية والموارد السمكية في المحيطات واألصول ا              تخفيضٌ  لبيولوجية غير  في ق
 .المفتلحة األخرى نتيجة إلزالتها واستهالآها
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deposit money corporations 
institutions de dépôts monétaires 

 شرآات اإليداع النقدي
 

ي توجد عليها                  يمة الت داع المق باه شرآات اإلي تألف من شرآات وأش  وقابلة ، التزامات في شكل ودائع تدفع عند الطلبأيت
 .ل بشيك أو يمكن استخدامها بطريقة أخرى آوسيلة للدفعللتحوي

 
deposits, other 

dépôts, autres 

 الودائع األخرى
 

 ،تشمل جميع المطالبات، عدا الودائع القابلة للتحويل، على البنك المرآزي ومؤسسات اإليداع األخرى والوحدات الحكومية  
 . في الحساب المالي هذه الودائعوتسجل . شهادات إيداع على وحدات مؤسسية أخرى مثبتة ب،وفي بعض الحاالت

 
depreciation 

consommation de capital 

 )استهالك رأس المال الثابت(اإلهالك 
 

تكلفة التاريخية لألصول الثابتة على فترات محاسبية متتالية             يالحظ أن طريقة اإلهالك المفضلة في     و . طريقة لتخصيص ال
ال بة األعم لطات الضريبية  والمو،محاس بل الس ن ق ا م تة   ،صى به الك األصول الثاب وم إه ن مفه ا ع ي معظمه تلف ف  تخ

هالك األصول الثابتة يستعمل في النظام لتمييزه عن اإلهتالك        إ ولذلك فإن اصطالح     . المستخدم في نظام الحسابات القومية      
 .محاسبة األعمالأي في آما هو مستخدم في المحاسبة المالية، 

 
direct foreign investment 

investissements directs étrangers 

 استثمار أجنبي مباشر
 

ية في حسابات ميزان المدفوعات، ويعكس مفهومه             ئة رئيس هدف الوحدة المؤسسية ) آما هو الحال في الحسابات القومية(ف
 إلى نفوذ هام يتجلى في دور هام المقيمة المتمثل في الحصول على مصلحة دائمة في مشروع ما في اقتصاد آخر، باإلضافة

 .في إدارة مشروع االستثمار المباشر
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direct foreign investment enterprise 
enterprise d’investissements directs étrangers 

 مشروع االستثمار األجنبي المباشر
 

يم في اقتصاد آخر           تثمر مق يه مس ك ف بارية يمل أو أآثر من األسهم العادية، أو حقوق  في المائة 10مشروع له شخصية اعت
تشمل مشاريع االستثمار المباشر الكيانات المعرفة بأنها آيانات .  التصويت بالنسبة إلى المشروع ذات الشخصية االعتبارية

 .تابعة أو مشارآة أو مشاريع غير ذات شخصية اعتبارية مملوآة بالكامل للمستثمر
 

disposable income 
revenu disponible 

 الدخل المتاح للتصرف به
 

ثانوي للدخل              توزيع ال وازن في حساب ال ند الم ه            . الب تاح للتصرف ب يزان الدخول األولية لوحدة      في ويحسب الدخل الم  م
ة               تحويالت الجاري ا بجمع آل ال ية أو قطاع م دا التحويالت االجتماعية العينية التي تتلقاها تلك الوحدة أو ذ       ،مؤسس ا ع ك ل م

 .ك القطاعل ما عدا التحويالت االجتماعية العينية التي تدفعها تلك الوحدة أو ذ،ح جميع التحويالت الجارية وطر،القطاع
 

disposal 
utilisation 

 )في األصول (تصرف
 

يع        ندما تب تحقق ع ية     ي تة أو أراض أو أصول غير منتجة              (أي من األصول    وحدة مؤسس  إلى وحدة )مخزون أو أصول ثاب
مة السلع والخدمات التي تمتلكها وحدة مؤسسية أو قطاع من قيمة السلع والخدمات التي تمتلكها من خالل قيوتتكون   .أخرى

اق    يامها باإلنف ي يجري استالمها عن طريق التحويالت العينية                    ،ق يمة السلع والخدمات الت ى ق  منها قيمة   مستثنًا باإلضافة إل
 . إلى وحدات أخرىالمحولة السلع والخدمات 

 
distributed income of corporations 

revenues distribués des sociétés 

 دخل الشرآات الموزع
 

دخل الشرآات (ة  تعطي حاملها حقًا في األرباح الموزع،تحصل الشرآات على األموال بإصدار أسهم بقيمة رؤوس أموالها
 .ت من دخل أشباه الشرآات باإلضافة إلى المسحوبا،األنصبة آشكل من أشكال دخل الملكيةوفي  )الموزع
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distribution and use of income accounts 
comptes de distribution et d’utilisation du revenu 

 حسابات توزيع الدخل واستعماله
 

تكون من مجموعة من الحسابات المترابطة ب         تظهر آيف أن الدخول تتولد باإلنتاج وتوزع على الوحدات المؤسسية   اتساق  ت
 بصورة رئيسة من ،يعاد توزيعها بين الوحدات المؤسسية من قبل الوحدات الحكوميةوي لها مطالب على القيمة المضافة الت

دات    ية أو الوح بل األسر المعيش ن ق نهاية م ي ال تعمل ف ي تس نافع الضمان االجتماعي والضرائب الت اهمات وم خالل مس
 . ألغراض االستهالك النهائي أو االدخاراألسر المعيشيةم الحكومية أو المؤسسات التي ال تهدف إلى الربح وتخد

 
distributive transactions 

opérations de répartition 

 معامالت توزيعية
 

 تنطوي على إعادة أخرى و،معامالت توزع بها القيمة المضافة المتولدة من اإلنتاج على اليد العاملة ورأس المال والحكومة
 .)الضرائب على الثروة والدخل وغيرها من التحويالت األخرى (توزيع الدخل والثروة

 
dividends 
dividendes 

 )حصص األرباح الموزعة(أنصبة 
 

 .شكل من أشكال دخل الملكية يستحقه حاملو األسهم نتيجة لوضع أموالهم تحت تصرف الشرآات
 

domestic product 
produit intérieur 

 لناتج المحليا

 
 .واسطة المشروعات المقيمة بناتج متولٌد

 
double deflation 
double déflation 

 تصحيح مزدوج
 

تة عن طريق طرح االستهالك الوسيط باألسعار الثابتة من المخرجات             يمة المضافة باألسعار الثاب ياس الق ا ق تم به طريقة ي
تة    ذه الطريقة صالحة لالستخدام فقط في حالة التقدير باألس               . باألسعار الثاب  مثل  ،عار المثبتة التي لها خاصية االنجماع     وه

 . سواء بأساس ثابت أو بأساس متحرك يعتمد على أسعار السنة السابقةسبير،المحسوب باستخدام معادلة ال
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due-for-payment recording 
enregistrement sur la base de la date d’exigibilité 

 قيد على أساس استحقاق الدفع
 

بية    ن  طريقة محاس ا في آخر فرصة للدفع دون تحمل تكاليف أو غرامات                         تبّي تم دفعه ة ي د مدفوعات نقدي ي تول تدفقات الت  ال
ن    . إضافية  ا يبي  ويجري تجسير المدة الزمنية     .  المدفوعات النقدية الفعلية في اللحظة التي تدفع فيها        ،اإلضافة إلى ذلك  ب ، آم

تحقًا والوقت                ع مس يها الدف ي يصبح ف ن اللحظة الت  الذي يتم فيه الدفع فعًال بقيد مستحقات برسم القبض أو برسم الدفع في          بي
ية    ابات المال ع وصفًا للتدفقات النقدية أشمل مما تقدم                . الحس ى أساس استحقاق الدف يد عل دم الق  ولكن .  المحاسبة النقديةهويق

 .يؤخذ عليه أن القيد يبقى قاصرًا على التدفقات النقدية
 

durable goods 
biens durables 

 رةسلع معّم
 

تعمالها بصورة متكررة أو مستمرة    معدل االستعمال الفعلي هو   بافتراض أن، على مدى فترة تزيد على عام،سلع يمكن اس
 .معدل عادي

 
dwellings 
logements  

 المساآن
 

بانٍ   وجميع الترآيبات  المسقوفة  وتشمل أية إنشاءات ملحقة مثل مواقف السيارات       ، تستعمل آليًا أو بصورة رئيسية للسكن       م
ادة            ي ترآب في المساآن ع ة الت نقلة والبيوت التي تستعمل مساآن رئيسة       . الدائم يوت المت بوارج والب وارب وال ا أن الق  آم

 .لألسر المعيشية مشمولة هنا أيضًا
 

economic assets 
actifs économiques 

 األصول االقتصادية
 

وق            ال حق يانات أو وحدات يمكن إعم  ويمكن مالكها ،فرادى أو مجتمعة) تنظيمية(ملكية عليها من قبل وحدات مؤسسية الآ
المالية واألصول  غير   وتشمل األصول    .  ما اقتنائها أو استعمالها على مدى فترة زمنية      بالحصول على منافع اقتصادية منها      

 .يد في الميزانيات العمومية للوحدات في نظام الحسابات القوميةقالتي ت
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economic flows 
flux économiques 

 تدفقات اقتصادية
 

يمة اقتصادية أو تحويلها أو مبادلتها أو نقل ملكيتها أو إطفا            وتنطوي على تغيرات في حجم أو تكوين أو ،هاءتعكس إنشاء ق
 :هما وهناك نوعان من التدفقات االقتصادية . )تنظيمية(قيمة أصول وخصوم وحدة مؤسسية 

امالت  -1 ّو(المع تدفقاتتك م ال ي،)ن معظ اق    وه ًا التف ن وفق ن وحدتي امل بي بادل، تع ابات  مت يع الحس ي جم ر ف وتظه
 . هما حساب التغيرات األخرى في حجم األصول وحساب إعادة التقييموالجداول عدا حسابين

تدفقات األخرى    -2 يرات في األصول والخصوم ال تحدث               ،ال امالت وتظهر في حسابين ف      الن طريق    ع  وهي تغ قط مع
 .)حساب التغيرات األخرى في حجم األصول وحساب إعادة التقييم(
 

economic interest centre 
centre d’intérêt économique 

 االقتصادي) المصلحة(مرآز االهتمام 
 
. ك البلدلذاقتصادي في اإلقليم االقتصادي ل) مصلحة( الوحدة المؤسسية مقيمة في بلد ما عندما يكون لها مرآز اهتمام             عتبرت

تمام          ا مرآز اه داخل اإلقليم )  أخرىمسكن أو مكان إنتاج أو مبانٍ     ( لها موقع ما     يكوناقتصادي عندما   ) مصلحة(ويكون له
نوي أن تستمر في القيام بذلك إما إلى أجل غير                               امالت وت نه أنشطة اقتصادية وتدخل في مع يه أو م ارس ف االقتصادي تم

 ).أآثرأو  سنة(مسمى أو أجل مسمى ولكنه طويل 
 

economic production 
production économique 

 اإلنتاج االقتصادي
 

تستعمل العمل ورأس المال والسلع والخدمات آمدخالت إلنتاج ) تنظيمية(لية وحدة مؤسسية ؤونشاط يتم تحت إشراف ومس  
م    . مخرجات من السلع أو الخدمات         إن أي عملية    ، ومن ث ر بتعن فيها أو في توجيهها ال ت   ال يشارك اإلنسا    طبيعية محضة   ف

وم االقتصادي        تاجًا في المفه بيل المثال     . إن ى س  في ، في المياه الدولية ال يعتبر إنتاجًا الذي ال يديره أحد   تكاثر األسماك  ، فعل
 . يعتبر إنتاجًا في مزارع خاصةحين أن تربية األسماك وتكاثرها
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economic territory of a country 
territoire économique d’un pays 

 إقليم اقتصادي للدولة
 

ة                ه حكوم تولى إدارت ذي ت يم الجغرافي ال تكون من اإلقل ة  ي .  ويتحرك في داخله األشخاص والسلع ورأس المال بحرية         الدول
بلدان البحرية       ة ال زء  يشمل الجزر التي تخص البلد والخاضعة لنفس السلطات المالية والنقدية التي يخضع لها الج        ،وفي حال

بلد بحيث تستطيع السلع واألشخاص التنقل بحرية من تلك الجزر وإليها بدون أي نوع من إجراءات                           يس من ال بري الرئ ال
 :  ويشمل اإلقليم االقتصادي ألي بلد.  الجمارك أو الهجرة

 
 ؛الفضاء الجوي والمياه اإلقليمية والجرف القاري )أ( 
 ؛) الخ…رات، قواعد سفا(الجيوب اإلقليمية في بقية العالم  )ب( 
 .مخازن جمرآية أو مصانع تشغلها مشاريع غير إقليمية وأأية مناطق حرة  )ج( 

 
economic territory of an international organization 

territoire économique d’une organisation internationale 

 إقليم اقتصادي لمنظمة دولية
 

تكون من الجيب اإلقليمي        ية    أو   ،ي  وتتكون هذه من المساحات األرضية ؛ التي للمنظمة عليها والية قضائية    ،الجيوب اإلقليم
ت من أجلها المنظمة ئالمحددة بوضوح أو المباني التي تمتلكها أو تستأجرها المنظمة الدولية وتستخدمها لألغراض التي أنش

 .وب فعًال التي يوجد فيها الجيب أو الجي، أو البلدان،باتفاق رسمي مع البلد
 

economically active persons 
personnes économiquement actives 

 أشخاص ناشطون اقتصاديًا
 

 . دائرة اإلنتاج في النظام)حدود(أشخاص يشارآون في إنتاج يقع في إطار 
 

economically significant prices 
prix économiquement significatifs 

 )ت داللة اقتصاديةذا(أسعار مهمة اقتصاديًا 
 

 . التي يرغب المشترون في شرائها السلع أو الخدمات على آميات آبيٌرأسعار لها تأثيٌر
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employee 
occupé 

 المستخدم
 

اق رسمي أو غير رسمي مع وحدة مؤسسية                 ة نقدية أبحيث يعمل لحساب الوحدة مقابل مكاف) تنظيمية(شخص يدخل في اتف
 .أو عينية

 
employee’s social contributions 

cotisations sociales à la charge des salariés 

 مساهمات المستخدمين االجتماعية
 

ى صناديق الضمان االجتماعي وإلى برامج التأمين االجتماعي الممولة تمويًال خاصاً                     ا المستخدمون إل بالغ يدفعه وتقيد  . م
 ،وتتكون من مساهمات فعلية يضاف إليها .  التزام يوجب دفعها فيه عمل يؤدي إلى نشوء    ىالمساهمات في الوقت الذي يؤدّ     

ًال خاصاً           ة تموي برامج الممول ة ال  مكمالت المساهمات التي تدفع من دخل الملكية الذي يعزى إلى حاملي بوليصات  ،في حال
 استثمار  علىل الملكية    ويتحقق دخ   .التأمين والذي يتلقاه المستخدمون المشارآون في البرامج مخصومًا منه تكاليف الخدمة          

 .ة طوعيأوالمساهمات إلزامية هذه وقد تكون  . االحتياطات
 

employers 
employeurs 

 أرباب العمل
 

ون لحساب أنفسهم إلى فئتين هما              ن يعمل . ن بأجر يفئة لديها مستخدمون بأجر وفئة ليس لديها مستخدم       : يقسم األشخاص الذي
راد    ا مستخدمون بأج    أف ي لديه ئة الت يوصفون بأنهم عمال يعملون فالفئة األخرى أفراد ر يوصفون بأنهم أرباب عمل، أما الف

 .لحساب أنفسهم
 

employers’ actual social contributions 
cotisations sociales effectives à la charge des employeurs 

 مساهمات أرباب العمل االجتماعية الفعلية
 

 إلى صناديق الضمان االجتماعي ومشاريع التأمين وغيرها        ، لمصلحة مستخدميهم  ،اب العمل مساهمات اجتماعية يدفعها أرب   
ية المس        ومع أن أرباب العمل يدفعونها مباشرة إلى        . لة عن إدارة وتنظيم برامج التأمين االجتماعي      ؤومن الوحدات المؤسس

 ولذلك ينبغي معاملة المستخدمين وآأنهم قد     . فإنها تدفع من أجل منفعة المستخدمين      ،صندوق الضمان االجتماعي أو غيره       
 .ت المحتسبة في حساب توليد الدخل آعنصر من مكونات تعويضات المستخدمينآ هذه المكافتقيد و. حصلوا عليها
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employers’ imputed social contributions 
cotisations sociales imputées à la charge des employeurs 

 مل االجتماعية المحتسبةمساهمات أرباب الع
 

بلغ المساهمات االجتماعية الالزمة لتأمين ما يستحقه           اوية لم يمة المس من المنافع االجتماعية ) بحكم الواقع ( المستخدمونالق
م    تراآمة له ية                    . الم زايا االجتماع يها الم ي تكون ف أ فقط في الحاالت الت ة  وتنش ال مباشرة إلى          ُمَقدَّم اب األعم  بواسطة أرب

الين من قبل مستخدميهم من مواردهم الخاصة دون إشراك أي مشروع      عدميهم الحاليين أو مستخدميهم السابقين أو الم      مستخ 
 . ودون إنشاء صندوق خاص أو احتياطي منفصل لهذا الغرض،للتأمين أو صندوق مستقل لمعاشات التقاعد

 
employers’ social contributions 

cotisations sociales à la charge des employeurs 

 مساهمات أرباب العمل االجتماعية
 

هدف تأمين منافع اجتماعية لسد احتياجات مستخدميهم في حالة وقوع ب) فعلية أو محتسبة(مدفوعات تتم بواسطة رب العمل      
د تضر بدخل المستخدم أو رفاهه مثل المرض واإلصابات واإلحالة على الت                      حوادث  نة ق نة أو نشوء ظروف معي قاعد  معي

 .الخ...
 

entertainment, literary or artistic originals 
œuvres récréatives, littéraires ou artistiques originales 

 أعمال ترويحية أو أدبية أو فنية أصلية
 

 التي يسجل   هي األفالم األصلية أو التسجيالت الصوتية أو النصوص األصلية أو المعزوفات الموسيقية أو النماذج األصلية               
 . أدبية وفنية أخرىأو أعمالأداء موسيقي أو عليها أو يدمج فيها أداء مسرحي وبرامج إذاعية وتلفزيونية 

 
entrepreneurial income 

revenu d’entreprise 

 دخل التنظيم
 

ند    كن احتسابه للوحدات  إال أنه يمدون غيرهم، مهم للمنتجين .  شأنه شأن فائض التشغيل والدخل المختلط،وازن إضافي م ب
ودخل التنظيم للشرآات وأشباه الشرآات أو الوحدات  . ت والصناعاتآ وال يمكن احتسابه للمنش،والقطاعات المؤسسية فقط 

المؤسسية التي تمتلك مشروعات غير ذي شخصية اعتبارية وتعمل في اإلنتاج السوقي يعرف بأنه فائض التشغيل أو الدخل 
يه دخ      ،المختلط  ية المتحصّ     مضافًا إل ا المشروع         ل الملك ية أو أصول أخرى يملكه نه الفائدة   ،ل من أصول مال  مخصومًا م

روع ور  ن خصوم المش ة ع بل    يالمدفوع ن ق تأجرة م تجة المس ير المن ة غ ن األصول الملموس يرها م وع األراضي أو غ
 .المشروع
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establishment  
établissement 

 المنشأة
 

ع في            موقع وحيد ويضطلع فيه بنوع واحد فقط من النشاط اإلنتاجي غير المساعد أو يعود مشروع أو جزء من مشروع يق
 .فيه النشاط اإلنتاج الرئيسي بمعظم القيمة المضافة

 
excise duties 

droits d’assise 

 رسوم االستهالك
 

واع معينة من السلع      ى أن ن أن تفرض في أي من  آما يمك؛ مثل المشروبات الكحولية والتبغ والوقود،ضرائب مفروضة عل
 .  بوزن أو قوة أو آمية اإلنتاج عادةمرتبطٌةهي  و،مراحل اإلنتاج أو التوزيع

 
existing fixed assets 
actifs fixes existants 

 أصول ثابتة موجودة
 

قد أدمجت  ا وبالتالي فإن قيمتها لحساب منتجهت أو انتج، األقلعلى بالفعل من جانب مستعمل واحد اتيازهاح جرى   أصول 
فعًال في إجمالي تكوين رأس المال الثابت لمستعمل واحد على األقل في وقت سابق من الفترة المحاسبية الجارية أو في فترة 

 .محاسبية سابقة
 

existing goods 
biens existants 

 سلع موجودة
 

ى مستعمل من قبل الوحدة التي أنتجتها أو استوردتها                    الفعل إل ليمها ب  إما خالل الفترة الراهنة أو خالل فترة        ،سلع جرى تس
ابقة  تعملة            . س رة مس تعملة أو سلع معم دات مس د تشمل بعض   ، ومعظم السلع الموجودة هي إنشاءات وآالت ومع نها ق  ولك

 .السلع غير المستعملة
 

expenditure taxes 
impôts sur la dépense 

 ضرائب على اإلنفاق
 

ع  اق األشخاص أو األ          تدف ى مجموع إنف دًال        عل ية ب ا      من سر المعيش ى دخوله ا عل اق بديل       .  دفعه ى اإلنف من  والضرائب عل
 وذلك حسب المستوى ، وقد تفرض بمعدالت متدرجة االرتفاع بنفس الطريقة التي تتدرج بها ضريبة الدخل،ضرائب الدخل
 .الكلي لإلنفاق

 



 

 36 
 

expenditures 
dépenses 

 النفقات
 

ه ال ى دفع ق عل ه أو يواف ا يدفع يمة م دات  ق ى وح يهم أو إل بائعون إل ا ال ات يقدمه لع أو خدم ابل س ن مق ى البائعي ترون إل مش
ا المشترون        ية أخرى يحدده وال يشترط أن يكون المشتري الذي يتحمل مسؤولية دفع الثمن هو نفس الوحدة التي                 .  مؤسس

 .تمتلك السلعة أو الخدمة
 

export duties 
droits sur les exportations 

 يررسوم التصد
 

ى السلع أو الخدمات التي تدفع عندما تغادر السلع المنطقة االقتصادية أو عندما تورد الخدمات           ة عل ضرائب أو رسوم عام
اح احتكارات التصدير والضرائب الناتجة من تعدد أسعار الصرف حيث تعتبر ضرائب                        ن، وال تشمل أرب ى غير المقيمي إل

 ).على الصادرات(على المنتجات 
 

export subsidies 
subventions à l’exportation 

 إعانات التصدير
 

ى السلع والخدمات التي تصبح مستحقة عندما تغادر السلع المنطقة االقتصادية أو عندما تورد الخدمات                      ات عل يع اإلعان جم
يمة     ى وحدات غير مق ى           .  إل ع مباشرة إل ي تدف ى الصادرات الت ات المباشرة عل ات التصدير اإلعان ن وتشمل إعان المنتجي

ى غير المقيمين، وخسائر مؤسسات االتجار                             ورد الخدمات إل ندما ت نطقة االقتصادية أو ع ادر السلع الم ندما تغ ن ع المقيمي
 .الحكومية الناجمة عن سياسة حكومية مدروسة، واإلعانات الناجمة عن أسعار الصرف المتعددة

 
export taxes 

impôts sur les exportations 

 رضرائب التصدي
 

ضرائب على السلع والخدمات التي تدفع عندما تغادر السلع المنطقة االقتصادية أو عندما تورد الخدمات إلى غير المقيمين، 
 .وتشمل رسوم التصدير والضرائب الناتجة عن أسعار الصرف المتعددة وأرباح احتكارات التصدير

 
exports of goods 

exportations de biens 

 صادرات من السلع
 

ادة تغير في الملكية                   بها ع ن يواآ ى غير المقيمي ن إل وهي البضائع والسلع المصدرة للتجهيز والسلع      .  صادرات من المقيمي
 .المشتراة في الموانئ المحلية بواسطة الناقالت غير المقيمة، والذهب غير النقدي

 



 

 37 
 

exports of services 
exportations de services 

 صادرات من الخدمات
 

ات مقدمة من مقيم إلى مستهلك غير مقيم وتشمل خدمات النقل والسفر واالتصاالت والتشييد والتأمين والخدمات المالية خدم
ال والخدمات الشخصية واالجتماعية                        ياز ورسوم الرخص وخدمات األعم وق االمت يوتر والمعلومات وحق وخدمات الكمب

 .والثقافية والترفيهية والخدمات الحكومية
 

external assets and liabilities account 
compte des actifs et passifs extérieurs 

 حساب خارجي لألصول والخصوم
 

يعكس مستوى وترآيب مخزون األصول المالية والخصوم في االقتصاد الناتجين عن حسابات المعامالت وحسابات التراآم 
ية ية وخ  .  الخارج ن أصول مال ه م اب بكامل ذا الحس تكون ه ادالن وضع   .  صوموي ية تع ية والختام تان االفتتاح والميزاني

 .االستثمار الدولي
 

external balance of goods and services 
solde des échanges extérieurs de biens et de services 

 ميزان خارجي للسلع والخدمات
 

وارد وصادرات السلع والخدمات آاست                 ن مستوردات السلع والخدمات آم وإذا آان موجبًا يكون هناك فائض      .  خداماتيبي
 .بالنسبة لبقية العالم وعجز بالنسبة للدولة

 
externalities 

externalités 

 أعمال خارجية
 

تج منها تغيرات في وضع وظروف وحدات أخرى من دون أن يكون لهذه الوحدات                        ية، وين ا وحدات مؤسس وم به ال تق أعم
 .دور فيها أو من دون موافقتها

 
factor cost  

coût des facteurs 

 تكلفة العوامل
 

تعمًال صراحة في النظام، إال أنه يمكن اشتقاقه بسهولة بطرح قيمة                  ًا مس يس مفهوم تكلفة العوامل ل يمة المضافة ب وم الق مفه
 .الضرائب مخصومًا منها اإلعانات المستحق دفعها على اإلنتاج من إجمالي القيمة المضافة
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factor reversal test 
tests de réversibilité des facteurs 

 اختبار االنعكاس في الُمعاِمل
 

رقم القياسي          بار ال ياٌس الخت فالرقم القياسي األمثل هو الذي يجتاز مختلف االختبارات ومن أهمها اختبار االنعكاس    .  هو مق
ون حاصل ضرب الرقم القياسي لألسعار والرقم ويجتاز الرقم القياسي اختبار االنعكاس في الُمعاِمل عندما يك   .  في المعامل  

ومن المعروف أن رقم فيشر القياسي يجتاز االختبارات ويطلق         .  القياسي لألحجام مساويًا للتغير المتناسب في القيم الجارية       
 .عليه الرقم األمثل

 
FIFO 

premier entré premier sorti 

 الوارد أوًال يخرج أوًال
 

 first-in-first-out راجع
 

final consumption 
consommation finale 

 استهالك نهائي
 

 .سلع وخدمات يستعملها أفراد األسر المعيشية أو المجتمع لتلبية احتياجاتهم ورغباتهم الفردية أو الجماعية
 

final consumption expenditure of general government 
dépense de consommation finale des administrations publiques 

 )إنفاق الحكومة على االستهالك النهائي(إنفاق استهالآي نهائي للحكومة 
 

 .يتكون مما تنفقه الحكومة العامة، بما في ذلك اإلنفاق المحتسب على السلع والخدمات االستهالآية الفردية والجماعية
 

final consumption expenditure of households 
dépense de consommation finale des ménages 

 إنفاق األسر المعيشية على االستهالك النهائي
 

ى السلع والخدمات االستهالآية الفردية بما فيها السلع                             اق المحتسب عل ك اإلنف ا في ذل يمة، بم نفقه األسر المق ا ت تكّون مم ي
 .والخدمات التي تباع بأسعار غير مهمة اقتصاديًا
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final consumption expenditure of NPISHs 
dépense de consommation finale des ISBLSM 

 إنفاق المؤسسات التي ال تهدف إلى الربح وتخدم العائالت على االستهالك النهائي
 

ك اإلنفاق المحتسب على                             ا في ذل ية، بم ربح وتخدم األسر المعيش ى ال ة إل يمة غير الهادف نفقه المؤسسات المق ا ت تكون مم ي
 .االستهالآية الفرديةالخدمات والسلع 

 
final use quadrant 

quadrant ďemploi final 

 الربع الخاص باالستخدام النهائي
 

ع خاّص      يبين ان الصادرات واإلنفاق على االستهالك النهائي      ) في نظام المدخالت والمخرجات   " جدول االستخدام "في  (رب
 .ها مصنف في األعمدة بحسب المنتجات المصنفة في السطوروإجمالي تكوين رأس المال تقّيم بأسعار المشترين، وآل من

 
financial account 

compte financier 

 حساب مالي
 

هو الحساب الثاني من حسابات التراآم، ويسّجل فيه صافي االستحواذ من األصول المالية وصافي المتحقق من االلتزامات                  
ى جميع القطاعات المؤسسية من ب           بة إل ية، بالنس داية الفترة المحاسبية حتى نهايتها، الناتجة من معامالت مصنفة حسب  المال

 .وال يرّحل بند توازن من هذا الحساب إلى حساب آخر.  نوع األصل المالي
 

financial auxiliaries 
auxiliaires financiers 

 شرآات مالية مساعدة
 

يمة الم                   باه الشرآات المق يع الشرآات وأش تألف من جم ًا بأنشطة تتصل اتصاًال وثيقًا بالوساطة        قطاع فرعي ي تغلة أساس ش
ثل شرآات السمسرة في األوراق المالية وسماسرة القروض وشرآات             ها دور الوسيط، م ؤدي هي نفس نها ال ت ية ولك المال

ية       خ … طرح األوراق المال تها الرئيسة الضمان بالتظهير للكمبياال                  .  ال ي تكون وظيف ذا القطاع الشرآات الت ت ويشمل ه
ي ترتب أمر األدوات                            ك الشرآات الت ية، وآذل بل شرآات مال ا من ق ادة تمويله راد خصمها أو إع ابهة الم والصكوك المش

 .الخ… االحترازية آصفقات المقايضة والخيارات والبيوع اآلجلة 
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financial claims 
créances et engagements financiers 

 مطالبات والتزامات مالية
 

ا ن عالق أ م رى   تنش دة أخ واًال لوح ية أم دة مؤسس ر وح ندما توف يها ع ول ف ري الدخ ة يج ريف  .  ت تعاقدي ن تع ك يمك وبذل
ا أصل يعطي مالكه              ى أنه ية عل بات المال في ) المدين(الحق في تلقي دفعة أو سلسلة دفعات من وحدة أخرى        ) الدائن(المطال

د      ن الدين     .  ظروف محددة في عق ندما يسدد الدائ بة ع وعالوة على ذلك، قد .   بدفع مبلغ متفق عليه في العقدوتنتهي المطال
 .يتلقى الدائن سلسلة من دفعات الفائدة، أي دخل الملكية، نتيجة لعقد قانوني غير مشروط

 
financial corporations 

sociétés financières 

 شرآات مالية
 

باه الشرآات المقيمة التي تشتغل ب                  يع الشرآات أو أش تكون من جم ونظرًا ألهمية  .  صورة رئيسية بالوساطة المالية   قطاع ي
ية عن الشرآات غير المالية على المستوى األول من مستويات تقسيم               يز الشرآات المال ية في االقتصاد، تم الوساطة المال

 .االقتصاد إلى قطاعات
 

financial enterprises 
entreprises financières 

 مشاريع مالية
 

وهي بذلك .  ي الوساطة المالية أو تمارس أنشطة مالية مساعدة تتصل اتصاًال وثيقًا بالوساطة الماليةمؤسسات تعمل أساسًا ف
. تشمل المشاريع التي تكون وظيفتها الرئيسة تيسير الوساطة المالية دون أن تعمل هي نفسها، بالضرورة، بالوساطة المالية          

 من التصنيف الصناعي 67 و66 و65ف نشاطها الرئيس في األقسام وتتألف المشاريع المالية من جميع المشاريع التي يصن
 ).التنقيح الثالث(الدولي الموحد لجميع األنشطة االقتصادية 

 
financial intermediaries 
intermédiaires financiers 

 وسطاء ماليون
 

وال وإقر                    تراض أم ية باق ابها الخاص في األسواق المال ى حس ية عل تزامات مال تحمل ال اضها إلى وحدات مؤسسية أخرى ت
 .بأسعار فائدة وشروط مختلفة، وبذلك يعّرض الوسطاء الماليون أنفسهم للمخاطرة

 
financial intermediation 
intermédiation financière 

 وساطة مالية
 

ذلك باالشتغال في نشاط إنتاجي تتكبد فيه الوحدة المؤسسية خصومًا على حسابها هي نفسها بغرض امتالك أصول مالية، و         
 .معامالت مالية في السوق
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financial intermediation services indirectly measured (FISIM) 
services d’intermédiation financière indirectement mesurés (SIFIM) 

 خدمات الوساطة المالية المقدرة بطريقة غير مباشرة
 

ياس قيمة خدمات ا         لوساطة المالية التي يقدمها الوسطاء الماليون دون أن يتقاضوا عنها ثمنًا مباشرًا، طريقة غير مباشرة لق
ي يتقاضونها من المقترضين                   ائدة الت ى المقرضين تختلف عن أسعار الف ائدة إل ع أسعار ف ك بدف ولذلك يتطلب النظام .  وذل

 . ال يتقاضى الوسطاء عنها ثمنًا مباشرًااعتماد مقياس غير مباشر لقياس خدمات الوساطة المالية لتقييم الخدمات التي
 

financial leasing 
crédit-bail 

 إجارة مالية
 

ن المؤجر والمستأجر يشتري بموجبه المؤجر المعدات ويتعاقد المستأجر على دفع إيجارها، ويمكن المؤجر استعادة       د بي عق
يفه بما فيها الفائدة على مدة العقد              يع تكال بًا جم يع أو تقري . ذا أسلوب بديل لالقتراض لتمويل شراء اآلالت والمعداتوه.  جم

ى          رة إل لعة المؤج ي للس الك القانون ن الم ع م م الواق ا بحك ية وفوائده ر الملك يع مخاط تقال جم ية بان ارة المال يز اإلج وتتم
 .المستأجر، وهذا يختلف عن التأجير التشغيلي

 
financial transactions 
opérations financières 

 الت ماليةمعام
 

وتغطي .  تشمل جميع المعامالت المالية التي تتم بين الوحدات المؤسسية نفسها، وبين الوحدات المؤسسية والعالم الخارجي             
نطوي على تغيير في ملكية أصول مالية، بما في ذلك إنشاء مطالب مالية أو تصفيتها وتسجيل هذه                         ي ت امالت الت يع المع جم

 .وقد أدت االبتكارات المالية إلى تطور آبير في انتشار أصول وأدوات مالية جديدة.  المعامالت في الحساب المالي
 

finished goods inventories 
biens finis 

 مخزون السلع المكتملة التجهيز
 

 inventories of finished goods راجع
 

first-in-first-out (FIFO) 
premier entré premier sorti 

 رج أوًالالوارد أوًال يخ
 

تجارية              ال ال وهذا .  وتعرف هذه الطريقة بطريقة الوارد أوًال يخرج أوالً      .  أسلوب محاسبي لتسجيل المخزونات في األعم
 .يعني أن سحب السلع من المخازن يجري بالترتيب الذي دخلت به
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Fisher’s ideal index (price) 
indice idéal de Fisher (F/prix) 

 )السعر(ثل لفيشر الرقم القياسي األم
 

 .المتوسط الهندسي لرقمي باش والسبير القياسية لألسعار
 

Fisher’s ideal index (volume) 
indice idéal de Fisher (F/volume) 

 )الحجم(الرقم القياسي األمثل لفيشر 
 

 .المتوسط الهندسي لرقمي باش والسبير القياسية للحجوم
 

FISIM 
SIFIM 

 ية المقدرة بطريقة غير مباشرةخدمات الوساطة المال
 

 financial intermediation services indirectly measured راجع
 

fixed assets, existing 
actifs fixes, existants 

 أصول ثابتة موجودة
 

 existing fixed assets راجع
 

fixed assets 
actifs fixes 

 أصول ثابتة
 

تجة تستعمل هي نفسها بصورة          واألصول الثابتة ال  .   متكررة أو مستمرة في عمليات إنتاجية لمدة تزيد على عام          أصول من
تشمل اآلالت والمنشآت والمعدات فحسب، بل تشمل أيضًا األصول المختلفة مثل األشجار والحيوانات التي تستعمل بصورة 

آذلك األصول غير الملموسة مثل برامج وتشمل .  متكررة أو مستمرة إلنتاج منتجات أخرى مثل الفاآهة أو منتجات األلبان
 .الحاسب اآللي واألعمال الفنية األصلية المستعملة في اإلنتاج

 
flows, economic 

économiques, flux 

 تدفقات اقتصادية
 

 economic flows راجع
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free on board (f.o.b) price 
prix franco à bord (f.a.b) 

 )فوب(سعر 
 

وع خاص من سعر المشتر ه ن ذي يدفع ه سعر المشتري ال ى أن يه عل نظر إل ات الصادرات، ويمكن ال ى تدفق ي يطبق عل
ة       ي أي ع أي ضرائب تصدير أو تلق د دف نقل وبع يلة ال ى وس يلها عل د تحم د المصدر بع ى حدود بل لع عل لم الس مستورد يتس

ن                     .  تخفيضات ضريبية    ن بي نقل والتأمي يف ال نه تكال ية للدولة      وسعر فوب يساوي سعر سيف مطروحًا م  الحدود الجمرآ
 .المصدرة والحدود الجمرآية للدولة المستوردة

 
foreign assets 

actifs extérieurs 

 أصول أجنبية
 

يمة              ية غير مق ى وحدات مؤسس ية عل بات مال ة من مطال تكون بصورة عام يع األصول غير المنقولة، مثل     .  ت امل جم وتع
يم اقتص             ة في إقل ي، الواقع ى أنها مملوآة لوحدة مقيمة، بما في ذلك تلك المملوآة قانونًا ألجانب األراضي أو المبان . ادي عل

ى وحدات مؤسسية صورية                    ة إل بر محول تهم تعت إن ملكي باٍن، ف تلك األجانب أرضًا أو م ندما يم وتملك الوحدة األجنبية .  وع
ال للوحدة الصورية       لة األجنبية محولة إلى عملة البلد الذي       وتقيم األصول األجنبية بقيمتها الجارية بالعم     .  حصص رأس الم

 .يقيم فيه مالكها
 

foreign-controlled corporations (non-financial and financial) 
sociétés sous contrôle étranger (non financières et financières) 

 )غير مالية ومالية(شرآات خاضعة للسيطرة األجنبية 
 

يع الشرآات و         تألف من جم يمة التي تسيطر عليها وحدات مؤسسية غير مقيمة           ت ية المق ية والمال باه الشرآات غير المال . أش
يمة؛       ) 1: (وتشمل  تابعة لشرآات غير مق يع الشرآات ال ية غير       ) 2(جم يها وحدة مؤسس ي تسيطر عل يع الشرآات الت جم
 .لتابعة لمشاريع غير مقيمةجميع الفروع أو الوآاالت األخرى غير ذوات الشخصية االعتبارية ا) 3(مقيمة؛ 

 
full-time equivalent employment 

equivalence plein-temps 

 مكافئ العمل المتفرغ
 

ئة للعمل المتفرغ بوصفها مجموع الساعات المصروفة في العمل مقسومة                تفرغ هو عدد الوظائف المكاف مكافئ العمل الم
 .دى على أساس متفرٍغعلى المتوسط السنوي للساعات المصروفة في وظائف تؤ
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function 
fonction 

 الغرض
 

وتحلل .  يتعلق بنوع الحاجة التي تهدف المعاملة أو مجموعة المعامالت إلى إشباعها، أو نوع الهدف الذي تسعى إلى تحقيقه
 ألي غرض؟: المعامالت في النظام حسب طبيعتها، ثم تحلل من جانب النفقات حسب الغرض مجيبة عن سؤال

 
functional classification 

nomenclature fonctionnelle 

 تصنيف وظيفي
 

ية     ر المعيش تحديد، األس ه ال ى وج ي، عل ية ه ات مؤسس ة قطاع امالت ثالث ن ومع امالت المنتجي يلة لتصنيف مع ر وس يوف
نها وظيفية ألنها وتوصف هذه التصنيفات بأ .  والحكومة العامة والمؤسسات التي ال تهدف إلى الربح وتخدم األسر المعيشية          

 .تحدد الوظائف من حيث المقاصد أو األهداف التي تسعى لتحقيقها هذه المجموعات المتعاملة في معامالت محددة
 

GDP (expenditure based) 
PIB (selon l’optique des dépenses) 

 ناتج محلي إجمالي من جانب النفقات
 

 gross domestic product (expenditure based) راجع
 

GDP (income based) 
PIB (selon l’optique des revenus) 

 ناتج محلي إجمالي من جانب الدخل
 

 gross domestic product (income based)راجع 
 

GDP (output based) 
PIB (selon l’optique de la production) 

 ناتج محلي إجمالي من جانب اإلنتاج
 

 gross domestic product (output based)راجع 
 

GDP at market prices 
PIB aux prix du marché 

 ناتج محلي إجمالي بأسعار السوق
 

 gross domestic product at market pricesراجع 
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general government 
administration publique 

 حكومة عامة
 

ية  تألف من الوحدات التنظيم ية(ت ى جانب االض) المؤسس وم، إل ي تق يم الت ي التنظ ا ف ية ودوره طالع بمسؤولياتها السياس
ردي والجماعي، آما تعيد توزيع                            ير سلع لالستهالك الف ا توف ية وربم تقديم خدمات غير سوقية بصفة أساس االقتصادي، ب

 .الدخل والثروة
 

general sales taxes 
impôts généraux sur les ventes 

 ضرائب عامة على المبيعات
 

ر      يعات الجملة والمفرق، باإلضافة إلى ضرائب الشراء والضرائب على                 ضرائب ورسوم تف ى مب ى المصنعين وعل ض عل
 .رقم البيع وما إلى ذلك

 
generation of income account 

compte d’exploitation 

 حساب توليد الدخل
 

تجة للسلع والخدمات، ويبين القطاعات العامة أ               يمة بوصفها من ية مق دُّ لوحدات مؤسس و الفرعية أو الصناعات التي تنشأ ُيَع
تلقى هذه الدخول                        تى ت ية ال ن القطاعات والقطاعات الفرع نها وبي يز بي ية والتم يها الدخول األول وهو الحساب الثاني في    .  ف

ام              ة وفق نظام ع ابات الجاري لة الحس يه القيمة المضافة آرصيد مّرحل من         1993سلس نقل ال تاج، حيث ت د حساب اإلن م بع
تعويضات العاملين والضرائب (تاج في جانب الموارد، وتقّيد في الجانب المدين استخدامات هذه القيمة المضافة         حساب اإلن  

ات          نها اإلعان تاج مخصوما م ى اإلن تهى الحساب ببند موازن هو فائض التشغيل أو الدخل المختلط، حسب طبيعة              ).  عل وين
 .المشروع

 
geometric depreciation 

dépréciation géométrique 

 إهالك هندسي
 

ناك اإلهالك الخطي الذي يمكن حسابه بقسمة قيمة األصل عند شرائه على عدد سنوات خدمته المتوقعة، وهناك اإلهالك         ه
وع األصل الثابت وفقًا لمتوالية هندسية ثابتة الحد من فترة إلى أخرى                            اءة وري ناقص آف ى أساس ت وم عل ذي يق . الهندسي ال

ويحظى هذا المفهوم بالقبول في الدراسات النظرية إذ يمكن  .  ك رأس المال يتناقص بنفس المعدل أيضاً      ومن ثم، فإن استهال   
 . القول بموجبه إن حياة األصل النهائية بفضل اإلهالك الهندسي
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GNI 
RNB 

 دخـل قومـي إجمالي
 

  gross national incomeراجع 
 

goods 
biens 

 السلع
 

ة يوجد طلب عليها       ياء مادي  ويمكن إثبات حق ملكيتها، آما يمكن نقل هذه الملكية من وحدة مؤسسية إلى أخرى من خالل  أش
تعامل في األسواق      ية أو المجتمع أو إلنتاج سلع أو خدمات                       .  ال باع رغبات األسر المعيش ياجات أو إلش د تستخدم لالحت وق

 .أخرى
 

goods and services account 
compte de biens et de services 

 حساب السلع والخدمات
 

ات          ل ولمجموع اد آك وارد لالقتص وع الم ن مجم يه يبي تخدام، وف رض واالس ن الع تخدمه موازي ذي تس اس ال َبر األس ُيعَت
وارد  توردات آم تاج، والمس ث اإلن ن حي تجات م لع   .  المن ن الس تخدامات م اب االس ذا الحس ر يوضح ه ب اآلخ ي الجان وف

 .الك نهائي وتكوين رأسمالي إجمالي وصادراتوالخدمات في شكل استهالك وسيط واسته
 

goods for resale, inventories of 
biens destinés à la revente, stocks de 

 )مخزون(سـلع معدة إلعادة البيـع 
 

 inventories of goods for resale راجع
 

government final consumption expenditure 
dépense publique de consommation finale 

 إنفاق حكومي على االستهـالك النهائـي
 

ردية والجماعية                           ى السلع والخدمات االستهالآية الف اق المحتسب عل ك اإلنف ا في ذل ة، بم ة العام نفقه الحكوم ا ت تكون مم . ي
 :ويمكن تقسيم هذا اإلنفاق إلى قسمين

 
 اإلنفاق الحكومي على الخدمات والسلع االستهالآية الفردية؛ )أ( 
 .اإلنفاق الحكومي على االستهالك الجماعي للخدمات )ب( 
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government unit 
unité gouvernementale 

 وحدة حكوميـة
 

يانات القانونية تقوم بعمليات سياسة ولها سلطات تشريعية أو قضائية أو تنفيذية                         ريد من الك وع ف ا ن ام بأنه توصف بوجه ع
تترآز وظائفها بصورة مختصرة في توفير السلع والخدمات للمجتمع آكل و.  على وحدات مؤسسية أخرى في منطقة معينة

 :ولدى الحكومة سلطة.  أو لفرادى األسر، وإعادة توزيع الدخل والثروة، واالشتغال باإلنتاج غير السوقي
 
 .تدبير األموال لتغطية نفقاتها -1
) ب( نفقات لتوفير خدمات جماعية للجميع بالمجان؛ )أ: (وتنفق الوحدات الحكومية ثالثة أنواع من اإلنفاق    .  اإلنفاق -2

ة اقتصادية؛  ان أو بأسعار ليست ذات دالل ية بالمج رادى األسر المعيش ات لف لع وخدم ير س ات لتوف ى ) ج(نفق تحويالت إل
 .وحدات مؤسسية أو أسر معيشية بهدف إعادة توزيع الدخل أو الثروة

 
gross 

brut 

 اإلجمالي
 

ال ال      نظام           استهالك رأس الم ة في ال ي "واستخدام اصطالح     .  ثابت من العناصر الهام بل خصم         " إجمال يمة ق ى الق دل عل ي
تة      ادة يستخدم اصطالح    .  استهالك األصول الثاب عندما نتحدث عن التكوين الرأسمالي اإلجمالي " صافي"أو " إجمالي"وع
 .أو الناتج المحلي اإلجمالي

 
gross adjusted disposable income 

revenu disponible ajusté brut 

 الدخل المتاح للتصرف به المعدل اإلجمالـي
 

بند التوازن في حساب إعادة توزيع الدخل العيني قبل خصم استهالك رأس المال الثابت، ويشتق من الدخل المتاح للتصرف 
ي  ية الت ية العين تحويالت االجتماع يمة ال يه ق ية أو قطاع وتضاف إل دة مؤسس ي لوح ه اإلجمال ك ب دة أو ذل ك الوح تلقاها تل  ت
وبالنسبة لالقتصاد القومي .  القطاع، وتطرح منه قيمة التحويالت االجتماعي العينية التي تدفعها تلك الوحدة أو ذلك القطاع         
 .آكل، يساوي الدخل المتاح للتصرف به اإلجمالي الدخل المتاح للتصرف به المعدل اإلجمالي

 
gross capital formation 

formation brute du capital 

 إجمالي تكوين رأس المال
 

ال الثابت قبل خصم اإلهالك والتغيرات في المخزون وصافي حيازة األشياء                 ن رأس الم ي تكوي يمة إجمال اس بمجموع ق يق
 ).النفائس(الثمينة 
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gross capital stock 
stock brut du capital 

 األصول الرأسمالية اإلجمالي) رصيـد(مخزون 
 
ية، مقيمة بأسعار الشراء الجارية الفعلية أو                  ي داد الميزان ند إع تعمال ع زال في االس ي ال ت تة الت يمة آل األصول الثاب ثل ق م

ار األصول                      نظر عن أعم نوع، بغض ال دة من نفس ال درة ألصول جدي ذه القيمة           .  المق ا تساوي ه يمة الصافية فإنه ا الق أم
 .رأس المالي الثابت المتجّمعة حتى ذلك الحينمخصومًا منها القيمة التراآمية الستهالك 

 
gross domestic product (expenditure based) 

produit intérieur brut (selon l’optique des dépenses) 

 )من جانب اإلنفاق(الناتج المحلي اإلجمالي 
 

خدمات بالقيمة فوب، مطروحًا منها مجموع مجموع النفقات النهائية بأسعار المشترين، بما في ذلك الصادرات من السلع وال
ليم على البواخر            ّيمة بأسعار التس ومع أن المستوردات المقيمة بأسعار التسليم على البواخر        ).  بسعر فوب (المستوردات مق

يمة بنفس طريقة تقييم الصادرات، فإنها مقيمة على نحو ال يتسق مع النفقات النهائية األخرى أو مع قيود حساب اإل                   نتاج، مق
تاج                    ي من جانب اإلن ناتج المحل ي ال اق وإجمال ي من جانب اإلنف ناتج المحل ي ال تطابق إجمال ي، ال ي ونظرًا إلى أن  .  وبالتال

تطع مع المستوردات المسلمة على البواخر لدى حساب إجمالي الناتج المحلي من جانب                       ى المستوردات ال تق الضرائب عل
ى ذلك حتمية إ           ه يترتب عل اق، فإن ضافة ضرائب االستيراد إلى إجمالي الناتج المحلي من جانب اإلنتاج لتسنى استعادة        اإلنف

 .التطابق
 

gross domestic product (income based) 
produit intérieur brut (selon l’optique du revenue) 

 )من جانب الدخــل(ناتج محلي إجمالي 
 

نها اإلعالن  ن مخصومًا م اوي تعويضات العاملي ل   يس يها الضرائب والدخ توردات مضافًا إل ى المس تاج وعل ى اإلن ات عل
 .المختلط اإلجمالي وفائض التشغيل اإلجمالي

 
gross domestic product (output based) 

produit intérieur brut (selon l’optique de production) 

 )من جانب اإلنتاج(ناتج محلي إجمالي 
 

افة   يم المض وع الق اوي مجم ى       يس ات عل نه اإلعان ومًا م رائب ومخص يه الض افًا إل تج مض عر المن ن بس ن المقيمي  للمنتجي
ابهها                      ا ش تطعة وم يمة المضافة غير المق يه ضريبة الق م مضافًا إل واردات، ث أي هو مجموع المخرجات مخصومًا منه       .  ال

ى ال    ات عل نه اإلعان م مخصومًا م يه الضرائب، ث افًا إل يط مض تهالك الوس وع االس يمة  مجم ي ق ة ف ير المدرج تجات غ من
 .المخرجات
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gross domestic product at market prices 
produit intérieur brut aux prix du marché 

 ناتج محلي إجمالي بأسعار السوق
 

يم على من جانب اإلنفاق، هو مجموع النفقات النهائية بأسعار المشترين مخصومًا منه جمع المستوردات مقيمة بأسعار التسل
بواخر يه   .  ال عار السوق مضافًا إل ن بأس ن المقيمي يع المنتجي يم المضافة لجم ي الق وع إجمال و مجم تاج، ه ب اإلن ن جان وم

 .الضرائب ومخصومًا منه اإلعانات على المستوردات
 

gross fixed capital formation 
formation brute du capital fixe 

 تكوين رأس المال الثابت اإلجمالي
 

نه قيمة األصول الثابتة التي يتخلص منها أثناء الفترة                        تة مخصومًا م ا من أصول ثاب تج م ا يحوزه من يم م اس بمجموع ق يق
ى بعض اإلضافات إلى قيمة األصول غير المنتجة التي تحدث نتيجة نشاط إنتاجي لوحدات مؤسسية        بية باإلضافة ال المحاس

 . الخ…نتاجيتهامثل استصالح األراضي أو تحسينها أو زيادة إ
 

gross national disposable income (GNDI) 
revenu national disposible brut (RNDB) 

 الدخل القومي المتاح للتصرف به اإلجمالي
 

تها الوحدات                             ي تلق ية الت نقدية أو العين ة ال تحويالت الجاري يه آل ال أن تضاف إل ك ب ي وذل ُيشتق من الدخل القومي اإلجمال
ية ا   يمة، وبأن تطرح منه آل التحويالت الجارية النقدية أو العينية التي قدمتها الوحدات                      المؤسس يمة من وحدات غير مق لمق

 .المؤسسية المقيمة إلى وحدات غير مقيمة
 

gross national income (GNI) 
revenu national brut (RNB) 

 الدخل القومي اإلجمالي
 

ن الدخول األولية اإل         جمالية لجميع القطاعات في حسابات التوزيع األولى للدخل، وهو مماثل لمفهوم           يساوي مجموع موازي
 .الناتج القومي اإلجمالي، آما هو مقياس للدخل ال للمنتج

ي مخصومًا منه الدخول األولية التي تدفع للوحدات                       ي اإلجمال ناتج المحل ه يساوي ال ى أن ي عل اس الدخل القومي اإلجمال يق
يمة، مضافًا ال        يمة              غير المق تلقاة من الوحدات غير المق ية الم بارٍة  أخرى، الدخل القومي اإلجمالي          .  يه الدخول األول وبع

ناتج المحلي اإلجمالي مخصومًا منه الضرائب مخصومًا منها اإلعانات، على اإلنتاج والمستوردات، وتعويضات                 يساوي ال
ية العالم مضافًا اليه الب              وع لبق ية المدف وهكذا فإن الدخل القومي .  نود المقابلة المتلقاة من بقية العالم  المستخدمين ودخل الملك

 .القطاعات المؤسسية المقيمة/اإلجمالي بأسعار السوق هو مجموع الدخول األولية اإلجمالية المتلقاة من قبل الوحدات

قبل في الحسابات القومية آما آان مستخدمًا من (GNP) يالحظ أن الدخل القومي اإلجمالي مطابق للنـاتج القومي اإلجمالي (
 ).بصفة عامة
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gross saving 
épargne brute 

 ادخار إجمالي
 

يزان(رصيد  تهالآي   ) م اق االس نه اإلنف ي مطروحًا م ه اإلجمال تاح للتصرف ب ادل الدخل الم تخدام الدخل ويع حساب اس
 .النهائي

 
gross value added 

valeur ajoutée brute 

 قيمة مضافة إجمالية
 

ند    ية أو القطاعات أو الصناعات، وهو يقيس القيمة التي تنشأ عن اإلنتاج                      الب تاج للوحدات المؤسس وازن في حساب اإلن الم
 .وتعرف بأنها مجموع المخرجات مطروحًا منها قيمة االستهالك الوسيط قبل طرح استهالك األصول الثابتة

 
gross value added at basic prices 

valeur ajoutée brute aux prix de base 

 قيمة مضافة إجمالية باألسعار األساسية
 

ية مطروحًا منه االستهالك الوسيط المقّيم بأسعار المشترين               يمًا باألسعار األساس تاج مق وعادة توصف القيمة المضافة    .  اإلن
 .باألسعار التي تقّيم بها المخرجات، فهي أحد المقاييس البديلة للقيمة المضافة

 
gross value added at producers’ prices 

valeur ajoutée brute aux prix du producteur 

 قيمة مضافـة إجمالية بأسعار المنتجين
 

وهذه احدى الطرق البديلة    .  تساوي المخرجات مقيمة بأسعار المنتجين مطروحًا منها االستهالك الوسيط بأسعار المشترين            
 .لتقييم القيمة المضافة

 
hedonic hypothesis 
hypothèse hédoniste 

 الطريقة الهيدونية
 

طريقة تستخدم أسلوب االنحدار لمعالجة التغيرات في النوعية لتقدير أسعار النوعيات أو الطرازات غير المتاحة في السوق 
ة ليتسنى استقامة أو ترآيب األرقام القياسية النسبية لألسعار             نة، ولكن أسعارها الزم ترات معي لهيدونية تقوم والطريقة ا.  ف

ى فرضية أن أسعار الطرز المختلفة المعروضة للبيع في السوق في وقت واحد هي داالت خصائص معينة قابلة للقياس                     عل
وة والسرعة         وزن أو الق الحجم أو ال خ …آ ويمكن استخدام طرق منحنيات االنحدار لتقدير مقدار تغير األسعار بالنسبة  .   ال

ُرز  لكل خاصية من الخصائص شريطة ت  دٍد آاف من الُط ر عدد آاف من الحاالت المالحظة، أي شريطة وجود ع واف
تلفة المعروضة للبيع في نفس الوقت        ويمكن استعمال معامالت االنحدار الناتجة للتنبؤ بأسعار ُطُرٍز ذوات خصائص      .  المخ

 .مختلفة وغير معروضة فعًال للبيع في الفترة المعينة
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historic cost accounting 
comptabilisation du coût historique 

 محاسبة التكاليف التاريخية
 

ية    نفقات الفعل تاج حسب ال ي اإلن تعملة ف لع أو األصول المس يم الس ب تقي بي، تتطل جيل المحاس يم أو التس إحدى طرق التقي
 .المتكبدة الحتيازها مهما َبُعَد الزمن الذي حصلت فيه هذه النفقات في الماضي

 
historic monuments 

monuments historiques 

 )تذآارية(نصب تاريخيـة 
 

ن الرأسمالي الثابت اإلجمالي، وهي معروفة بسبب أهميتها التاريخية أو القومية أو اإلقليمية أو المحلية          تدخل ضمن التكوي
زية الخاصة ية او الرم نًا للد .  أو الدين رون ثم ع الزائ ا يدف بًا م ور، وغال ادة للجمه توحة ع يهاوهي مف ذه .  خول إل الكو ه م

ية،            ر معيش رآات أو أس ربح أو ش ى ال دف ال ات ال ته ية أو مؤسس داٍت حكوم ون وح د يكون ن ق تذآارية، الذي النصب ال
ية               ية أو ترويح تاج خدمات ثقاف ادة الن تعملونها في الع ن الرأسمالي، ُتدمج هذه النصب التذآارية حسب           .  يس وضمن التكوي

تها ضمن المساآن أو المب        ي غير السكنية أو اإلنشاءات األخرى        طبيع آما ُيحسب لها استهالك أصول ثابتة على أساس    .  ان
 .افتراض حياة خدمة طويلة مناسبة لها

 
holding corporations 

sociétés holding 

 شرآات قابضة
 

ية المجموعة وتوجيهه           يس في ملك اطها الرئ ثل نش تابعة ويتم ى مجموعة من الشرآات ال وتصنف .  اشرآات تسيطر عل
 .الشرآات القابضة حسب الطابع الغالب على نشاط مجموعة الشرآات التابعة لها

 
holding gains 

gains de détention 

 )مكاسب االقتناء(أرباح الحيازة 
 

تحقق مكاسب اقتناء موجبة أو سالبة أثناء الفترة المحاسبية لمالكي األصول والخصوم المالية وغير المالية نتيجة             د ت  لتغير ق
أي شكل             ا ب ناء أحيانًا بأنها مكاسب رأسمالية         .  أسعارها عبر الزمن دون تحويله د توصف مكاسب االقت وتشمل أيضًا .  وق

ة أنواع السلع التي لدى المنتجين بما في ذلك األعمال قيد اإلنجاز               ويمكن تحليلها إلى مكاسب .  مكاسب المخزونات من آاف
.مستوى العام لألسعار ومكاسب اقتناء حقيقية تعكس التغيرات في األسعار النسبية لألصولاقتناء محايدة تعكس التغير في ال
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homogeneous production unit 
unité de production homogène 

 وحدة اإلنتاج المتجانس
 

يها نشاط إنتاجي                       تم ف تجة ي ا وحدة من تجانس بأنه تاج الم أن وحدة اإلنتاج غير .  واحد فقط) غير مساعد (تعرف وحدة اإلن
يها جداول المدخالت والمخرجات المتناظرة                            وم عل ا هي وحدة مجردة تق ادة وانم تجانس ال تكون ملحوظة ع × منتج (الم

 ).منتج
 

horizontally integrated enterprises 
entreprises intégrées horizontalement 

 مشاريع متكاملة أفقيًا
 

يها بأنواع مختلف        ة من األنشطة التي تنتج أنواعًا مختلفة من السلع والخدمات لبيعها في السوق في موازاة        مشاريع ُيضطلع ف
 .وهناك مشاريع متكاملة رأسيا.  بعضها البعض

 
hours worked, total 

total des heures travaillées 

 مجموع ساعات العمل
 

وهو .  المحاسبية، بما في ذلك عمل الشخص لحساب نفسهمجموع الساعات التي أدى فيها العاملون عمًال فعليًا خالل الفترة       
ة            يد العامل ياس مدخالت ال ياس يستخدم لق ي العاشر لخبراء إحصاءات العمل التعريف الذي            .  مق تمد المؤتمر الدول د اع وق

 :أوردته منظمة العمل الدولية لساعات العمل التي تشمل
 

 ات العمل المعتادة؛الساعات التي ُيؤّدى فيها عمل فعلي أثناء ساع )أ( 

 الساعات التي ُيؤّدى فيها عمل فعلي أثناء ساعات العمل اإلضافي؛ )ب( 

 الخ، والوقت الذي …الوقت الذي ُيقضى في مكان العمل إلعداد المكان أو إلصالح عطل أو انتظار اإلمدادات  )ج( 
 ستخدام؛يقضى في مكان العمل دون أن يؤدى فيه عمل، لكنه يدفع بموجب عقد يضمن اال

 فترات االستراحة القصيرة أثناء العمل؛ )د( 
 

مية            ل الرس نوية والعط ازات الس ثل اإلج ل، م يها عم ؤدى ف ن دون أن ي ع م ي ُتدف اعات الت ل الس اعات العم مل س ال تش
تقال من البيت إلى العمل                        ذي ُيقضى في االن ك الوقت ال ام، وآذل ناول الطع واإلجازات المرضية المدفوعة واستراحات ت

 .وبالعكس
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households 
ménages 

 أسرة معيشية
 

مجموعة صغيرة من األشخاص يشترآون في السكن ويجمعون بعض أو آل دخلهم وثرواتهم ويستهلكون أنواعًا معينة من                  
ذاء                  ا من السكن والغ تألف معظمه ية، ي ا تكون األسرة المعيشية مطابقة لألسرة       .  السلع والخدمات بصورة جماع بًا م وغال

ة (ية  الزوج  ناك شيء من             )العائل ا دام ه ة م ى نفس العائل ية إل راد األسرة المعيش تمى أف ، ولكن ال يقتضي بالضرورة أن ين
وارد واالستهالك        وال يشكل الخدم أو المستخدمون المنزليون المأجورون الذين يعيشون مع رب العمل              .  االشتراك في الم

 .تى وان قدم لهم المسكن والطعام آأجر عينيفي مسكن واحد جزءًا من أسرة رب العمل المعيشية ح
 

households, actual final consumption of 
ménages, consommation finale effective des  

 استهالك األسر المعيشية النهائي الفعلي
 

يها من م                         اق عل ية باإلنف رادى األسر المعيش يها ف ي تحصل عل تكون من استهالك السلع أو الخدمات الت ا أو دخلها  ي وارده
تلقاها من الوحدات الحكومية أو المؤسسات التي ال تهدف إلى            ي ت ية الت ية العين تحويالت االجتماع الخاص أو عن طريق ال

 .الربح التي تخدم األسر المعيشية
 

households, final consumption expenditure of 
ménages, dépense de consommation finale des  

 سر المعيشية على االستهالك النهائيإنفاق األ
 

 final consumption expenditure of households راجع
 

illegal production 
production illégale 

 إنتاج غير مشروع
 

ة إنتاج سلع أو خدمات يحظر القانون بيعها أو االتجار بها أو توزيعها أو امتالآها، وآذلك األنشطة اإلنتاجية المشروعة عاد                
م القيام بها، مثل ممارسة الطب لغير المرخصين لهم                           أذون له تجون غير م ا من وم به ندما يق ولكن تصبح غير مشروعة ع

 .بذلك

د على حدة                 انون في آل بل د وآخر حسب الق ن بل تاج غير المشروع يختلف بي فقد تكون هناك بعض األعمال (ومجال اإلن
د آ                 نها غير مشروعة في بل ا ولك د م ويدخل اإلنتاج غير المشروع النظام ضمن دائرة اإلنتاج، رغم ).  خر مشروعة في بل

 .الصعوبات العملية في الحصول على بيانات بشأن اإلنتاج غير المشروع
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import duties 
droits sur les importations 

 رسوم االستيراد
 

تيراد التي ت                     تعلقة باالس ية أو غيرها من الرسوم الم تكون من الرسوم الجمرآ دفع على أنواع معينة من السلع عندما تعبر      ت
وتحدد هذه الرسوم .  الحدود الجمرآية وتدخل اإلقليم االقتصادي للدولة، أو عندما تقدم الخدمات إلى وحدات مؤسسية مقيمة           

 .بمقتضى جداول عادة، وقد تكون رسوم جباية أو لحماية منتجين مقيمين
 

import subsidies 
subventions à l’importation 

 إعانات االستيراد
 

ن تعبر السلع حدود المنطقة االقتصادية أو حين                 ع حي ي تصبح مستحقة الدف ى السلع والخدمات الت ات عل تكون من اإلعان ت
يمة          ية مق ى وحدات مؤسس ورد الخدمات إل ناتجة من وجود نظام رسمي ألسعار الصرف       .  ت ات الضمنية ال وتشمل اإلعان

تعددة  د تشمل ال      .  الم ا ق تجات من غير المقيمين وبيعها إلى المقيمين                        آم ة في شراء من ناجمة عن سياسة الحكوم ائر ال خس
ل    ى السلع المستوردة قد تدفع بعد أن تكون السلع عبرت الحدود الجمرآية ودخلت       .  بأسعار أق ات عل ة إعان ا ال تشمل أي آم

 .في التداول الحر داخل المنطقة االقتصادية للدولة
 

imports of goods 
importations de biens 

 )واردات السلـع(سلع مستوردة 
 

تكون من المواد التي يتم استيرادها من غير مقيم إلى مقيم             وعادة يتم ذلك بنقل ملكيتها من غير المقيم إلى المقيم، وتشمل          .  ت
 .لذهب غير النقديالبضائع والسلع ألغراض التجهيز والسلع التي تم تجهيزها في موانئ أجنبية بناقلين محليين وا

 
imports of services 

importations de services 

 )واردات الخدمات(خدمـات مستوردة 
 

يم،            يم من غير مق تم شراؤها بواسطة مق ي ي تكون من الخدمات الت ثل  ت ياحة واالتصاالت والتشييد والتأمين    : م نقل والس ال
ي  وق االمت ات وحق يوتر والمعلوم ية والكومب ات المال ات  والخدم ال األخرى والخدم ات األعم وم التراخيص وخدم از ورس

 .الشخصية والثقافية والترفيهية والخدمات الحكومية غير المصنفة في مكان آخر
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imputed expenditures 
dépenses imputées 

 نفقات محتسبة
 

ة أو غير محرر                  امالت نقدي أخذ شكل مع ابات ال ت ي يجب أن تدخل في الحس امالت الت ة بوحدات نقدية، فيتعّذر بعض المع
ذه الحاالت يجب تقدير قيمة اإلنفاق المقابل لهذه المعامالت            .  قياسها مباشرة    وأسلوب التقدير هذا يختلف من حالة   .  وفي ه

 .إلى أخرى وهو محّدد في النظام
 

income 
revenu 

 الدخل
 

ية أو أي وحدة أخرى استهالآه                    بلغ يمكن ألسرة معيش ه على ا (أقصى م دون أن تضطر إلى تمويل ) لسلع والخدماتإنفاق
 .أثناء الفترة المحاسبية) صافي الثروة/صافي قيمتها الحقيقية(إنفاقها بتخفيض ما لديها من أصول أو زيادة الخصوم 

 
income from abroad, net 

revenu net de l’exterieur 

 صافي الدخل من العالـم الخارجي
 

ي قيمة الدخول          ن إجمال رق بي تعويضات العاملين  (األولية المستحقة التحصيل والمستحقة الدفع من وإلى العالم الخارجي          الف
 ).دخول الملكية+ 
 

income in kind received by employees 
revenu en nature reçu par les salariés 

 )المستخدمون(دخل عيني يتلقاه العاملون 
 

ا أر          ي يقدمه يمة السلع والخدمات الت اس بق ى مستخدميهم تعويضًا عما أنجزوه من عمل   يق اب العمل إل وهذا الدخل ينفقه .  ب
المستخدمون عادة على ذات السلع والخدمات، ولذلك يجب أن تقيد السلع والخدمات على أنها إنفاق على االستهالك النهائي                   

 ).أجر(تحملته األسر المعيشية، وعلى أنها دخل عيني في نفس الوقت 
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index-linked securities 
titres indexés 

 أوراق مالية مرتبطة برقم قياسي
 

ا             ائم دفعاته يمة قس بط ق ية ترت ائدة (أدوات مال رقم قياسي لألسعار عام أو محدد، أو برقم                /و) الف ة ب تها األصلية القائم أو قيم
 .قياسي ألسعار الصرف

لدفعات تعامل آليًا على أنها فائدة متلقاة أو مدفوعة بنفس برقم قياسي، فإن مبالغ هذه ا    ) الفائدة(وعندما ترتبط قسائم الدفعات     
وعندما تكون قيمة أصل السند مرتبطة برقم .  الطريقة التي تعامل بها الفائدة المتلقاة والمدفوعة على أية أوراق مالية أخرى

 .ة األصلقياسي، يعامل الفرق بين سعر السداد النهائي وسعر اإلصدار على أنه فائدة اآتسبت طوال حيا
 

indirect taxes 
impôts indirects 

 ضرائب غير مباشرة
 

والجدير بالذآر .  ضرائب يمكن نقل عبئها آليًا أو جزئيًا إلى وحدات مؤسسية أخرى بزيادة أسعار السلع والخدمات المباعة       
 .أن اصطالح الضرائب المباشرة أو الضرائب غير المباشرة لم يعد مستخدمًا في النظام

 
individual consumption good or service 

bien ou service de consommation individuelle 

 سلعة أو خدمة استهالآية فردية
 

وهذه السلع والخدمات الفردية يمكن     .  سلعة أو خدمة تملكها األسرة المعيشية وتستعملها إلشباع احتياجات ورغبات أفرادها          
 .أنها قد تقدم أيضًا بالمجان أو بأسعار غير مهمة اقتصاديًا آتحويالت عينيةشراؤها دائمًا وبيعها في السوق مع 

 
industry 

branche d’activité 

 الصناعة
 

رفة في التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع األنشطة      ا هي مع تكون، آم  ، من مجموعة من المنشآت ISIC Rev.3ت
بي نوع ش نوع من األنشطة أو ب نفس ال تغل ب ي تش هالت ئات .  ه ب دة من ف ئة واح ي ف ع ف ي تق يع المنشآت الت تألف من جم وت

 .التصنيف الصناعي الدولي الموحد والتي تشتغل آلها بنفس النشاط آما هو معرف في التصنيف الموحد
 

industry (producer) technology model 
hypothèse d’une technologie unique par branche d’activité 

 )منتج(وجيا الصناعة فرض تكنول
 

ا        ية هم ن االفتراضات التكنولوج ن م ى نوعي الت عل رجات والمدخ ل المخ دى نق تخدمة ل بية المس رق المحاس ز الط ترتك
يا الصناعة      تج (تكنولوج ى افتراض أن جميع المنتجات التي تنتجها صناعة ما انما يتم إنتاجها     )المن ذا الفرض عل وم ه ، ويق

 ).السلعة(وجيا المنتج بنفس هيكل المدخالت، وتكنول
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industry-by-industry table 
tableau branche d’activité par branche d’activité 

 صناعة× جدول صناعة 
 

دول    ذا الج ن ه دة، حيث يبي ي الصفوف واألعم اد ف ا نفس األبع ناظرة، أي أن له داول المدخالت والمخرجات المت د ج أح
 .خرىالصناعة التي تستخدم مخرجات صناعة أ

 
institutional sectors 

secteurs institutionnels 

 قطاعات مؤسسية
 

ات      كل قطاع لوآها وأغراضها لتش ية وس ا الرئيس ض، حسب وظائفه ى بع يمة، بعضها إل ية المق دات المؤسس ع الوح ُتجم
ية  ية بمستويات مخت                        .  مؤسس نها قطاعات فرع ية يشمل آل م ددًا من القطاعات المؤسس نظام ع د حدد ال لفة مميزة وفقًا وق

ربح  ى ال دف إل ي ال ته ات الت دا المؤسس ي، ع ة هي.  لتصنيف هرم ية الرئيس ات المؤسس ير : والقطاع رآات غ قطاع الش
ة، قطاع األسر المعيشية، قطاع المؤسسات التي ال تهدف إلى الربح                 ة العام ية، قطاع الحكوم ية، قطاع الشرآات المال المال

ائالت      وبما أن حسابات بقية العالم توضح عالقات جميع الوحدات المقيمة مع جميع الوحدات             .  )األسر المعيشية (وتخدم الع
 .غير المقيمة، يدرج بقية العالم في الهيكل المحاسبي للنظام آقطاع مؤسسي

 
institutional unit 

unité institutionnelle 

 وحدة مؤسسية
 

ل   تالك األصول وتحم ى ام ه، عل ي ذات ادر، ف يان اقتصادي ق ي  آ ول ف طة االقتصادية والدخ ة األنش تزامات وممارس  االل
يانات أخرى        امالت مع آ ية مراآز مسؤولية قانونية فإنها مراآز              .  مع ك، نظرًا لكون الوحدات المؤسس ى ذل وباإلضافة إل

ياة االقتصادية              يع جوانب الح تعلقة بجم رارات الم اذ الق ية، تسيطر بعض الوحدات المؤسس            .  اتخ ياة العمل ية على  وفي الح
يًا رارات آل اذ الق ي اتخ تقالل ف ون االس ك ال يك اذ .  األخرى وبذل ي اتخ تقالل ف ًا لالس نظام، تعطى األفضلية عموم ي ال وف

رار  يان من الوحدات المؤسسية تتوفر فيهما مؤهالت الوحدة المؤسسية، وهما األشخاص في شكل                    .  الق ناك نوعان رئيس ه
ية واال   يانات القانون ية، والك ر معيش ن      أس يها أو ع ن مالك تقلة ع ا مس تمع بوجوده انون أو المج ترف الق ي يع ية الت جتماع

 .المسيطرين عليها
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insurance 
assurance 

 التأمين
 

بعض األخطار ضد العواقب المترتبة على أحداث              ية المعرضة ل ية للوحدات المؤسس ة مال ير حماي يق أو توف يستهدف تحق
نة  اطة المالية ُتجمع فيه األموال من حاملي البوليصات وتستثمر في أصول مالية أو             وهو أيضًا شكٌل من أشكال الوس         .  معي

غير مالية من األصول التي يحتفظ بها بوصفها احتياطات فنية لدفع المطالبات التي تنشأ في المستقبل نتيجة لحدوث أحداث           
ن        ى تحويالت ُيعاد فيها             .  محددة في بوليصات التأمي نطوي عل ن ي توزيع األموال بين وحدات مؤسسية، فإن      ومع أن التأمي

ن ُتنتج أيضًا خدمات يدفع ثمنها بصورة مباشرة أو غير مباشرة حاملو بوليصات التأمين               وبالنسبة للخدمات .  مشاريع التأمي
 .التي ال يتم تقاضى ثمن مباشر لها ال بّد من تقدير قيمٍة لهذه الخدمات التي تقدمها بصورة غير مباشرة

 
insurance corporations 

sociétés d’assurance 

 شرآات التأمين
 

تها    ون وظيف ن، وتك كال التأمي ن أش يره م بادل وغ ن المت يات التأمي يام بعمل بارية للق يانات ذوات شخصية اعت ن آ تكون م ت
ياة والتأمين ضد الحوادث والمرض والحريق والسرقة، وغير ذلك من أشكال التأم                  ى الح ن عل ير التأمي ين، إلى الرئيسة توف

 .وتندرج هذه الشرآات آقطاع فرعي ضمن قطاع المشروعات المالية.  فرادى أو مجموعات الوحدات المؤسسية
 

insurance technical reserves 
réserves techniques d’assurance 

 احتياطيات فنية للتأمين
 

ة المتصلة ببوليصات   ر القائم ية المخاط توارية لتغط يات اآ ن احتياط تكون م يات  ت يها احتياط ا ف ياة، بم ى الح ن عل  التأمي
ن االدخاري بربح أو ما شابهها من بوليصات عندما يحين                         يمة بوليصات التأمي ى ق ي تضاف ال ربح الت ن ب بوليصات التأمي

لتي ومع أن مشاريع التأمين هي ا.  موعد استحقاقها، والتسديد المسبق ألقساط التأمين، واحتياطيات تغطية المطالبات القائمة
تحتفظ باالحتياطيات الفنية وتديرها، إال أنها تحتفظ بها من قبيل االستئمان لصالح حاملي البوليصات أو لصالح المستفيدين،                 

ة              بات القائم ة احتياطيات تغطية المطال ا في حال بر االحتياطيات أصوًال لحاملي البوليصات أو المستفيدين           .  آم ك، تعت ولذل
 . التأمينلمشاريع) خصومًا(والتزامات 
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intangible fixed assets 
actifs fixes incorporels 

 أصول ثابتة غير ملموسة
 

از الطبيعي والرواسب األخرى غير البترولية                        ترول والغ افات الب ى استكش اق عل يمة اإلنف تكون من ق ، وبرامج  )المعادن(ت
برامج التشغيل والبرامج التطبيقي             اندة ل واد الوصفية المس ، وتطوير أو )مشتراة أو منتجة لالستخدام الذاتي (ة  الحاسوب والم

ام       ى ع زيد عل دة ت تخدامها لم توقع اس وب ي ياناٍت للحاس اعدة ب يع ق ية    .  توس وتية المرئ جيالت الص الم والتس ك األف وآذل
رامج إذاعي                           يها آداء مسرحي أو ب ي يسجل عل نماذج األصلية الت يقية وال زوفات الموس ية األصلية والمع ة والنصوص األدب

باريات    وق ملكيته أو                …وم تع بحق ي تتم ى الوحدات الت تاج عل تعماله في اإلن ابه يقتصر اس ك أي عمل أخر مش خ، وآذل ال
 . الوحدات التي تحصل على تراخيص من مالكها

 
intangible non-produced assets 

actifs incorporels non produits 

 أصول غير منتجة غير ملموسة
 

تة بإجراءات قانونية أو محاسبية، مثل منح براءة اختراع أو نقل منفعة اقتصادية إلى طرف              أصول من صنع المجتم        ع مثب
وهذه األصول تخول مالكيها حق الدخول في أنشطة محددة أو إنتاج سلع أو خدمات محددة واستثناء وحدات مؤسسية .  ثالث

ن               إذٍن من المالكي ك اال ب ي      .  أخرى من فعل ذل ذه األصول الك ية ببراءات االختراع وعقود االستئجار  وتشمل ه انات المحم
تجارية     ي شراء أصول، والشهرة ال ود الحق ف ن وعق ع رياضيين أو مؤلفي برمة م تحويل الم ة لل ود القابل وغيرها من العق

 .الخ…المشتراة 
 

integrated economic accounts 
comptes économiques intégrés 

 حسابات اقتصادية متكاملة
 

ة من حسابات القطاعات المؤسسية وبقية العالم، باإلضافة إلى حسابات                     مجموعة  ي تعرض المجموعة الكامل ابات الت  الحس
 ).الخصوم(المعامالت والتدفقات األخرى وحسابات األصول وااللتزامات 

 
interest 

intérêt 

 الفائدة
 

هي الودائع، األوراق المالية عدا األسهم، القروض،   من أشكال دخل الملكية يتلقاها مالكو أصول مالية من أنواع معينة            شكل  
نة األخرى      ابات الدائ ا المبلغ الذي يصبح المدين مسؤوًال عن دفعه إلى الدائن على مدى                   .  والحس ئذ بأنه ائدة حين وتعرف الف

 .دين القائمفترة زمنية بموجب شروط األداة المالية التي يتفق عليها الدائن والمدين، دون إنقاص أي مبلغ من أصل ال
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interest rate swaps 
swaps de taux d’intérêt 

 تبادل أسعار الفائدة
 

 :ومثال ذلك.  نوع من االتفاقات التعاقدية التي تضمن تبادل دفعات من الفائدة من نوعيات مختلفة بين طرفي التعاقد
 .تبادل دفعات بسعر ثابت مقابل دفعات بسعر عائم أو متغير -
 .ين من الدفعات بسعر عائم مقابل نوع آخرتبادل نوع مع -
 .تبادل دفعات بسعر ثابت بعملة معينة مقابل دفعات بسعر عائم بعملة أخرى -
 

intermediate consumption 
consommation intermédiaire 

 استهالك وسيط
 

يمة السلع والخدمات التي تستهلك آمدخالت لعملية إنتاج، باستثناء األصول                 تكون من ق الثابتة التي يقيد استهالآها بوصفه     ي
ت  ال الثاب رأس الم تهالآًا ل ود بعض    .  اس تاج، وتع ية اإلن ي عمل يًا ف تهلك آل تخدمة أو تس ات المس لع والخدم ول الس د تح ق

د تحولت وأدمجت في المخرجات                  د أن تكون ق ى الظهور بع ناك مدخالت قد تستهلك آليًا مثل الكهرباء  .  المدخالت إل وه
 .مشابهةوالخدمات ال

 
intermediate use quadrant 

quadrant d’emploi intermédiaire 

 )مصفوفة االستعمال الوسيط(ربعية االستعمال الوسيـط 
 

تعمال الوسيط، ربعية االستعمال النهائي، وربعية استعماالت             ية االس ية هي ربع اع رئيس ة أرب يشمل جدول االستخدام ثالث
يمة المضافة    ربع     .  الق بقى ال نموذج فارغاً        وي ذا ال رابع في ه وتبين ربعية االستعمال الوسيط االستهالك الوسيط بأسعار       .  ال

ًا حسب الصناعات في األعمدة وحسب المنتجات في الصفوف             ويبين مجموع الصف االستهالك الوسيط     .  المشترين موزع
 .موزعًا حسب الصناعات بأسعار المشترين

 
internal transactions 

opérations internes 

 معامالت داخلية
 

نظام أنواعًا معينة من األعمال التي تجري داخل الوحدات على أنها معامالت بغية اعطاء صورة أآثر فائدة ودقة،                   امل ال يع
تاج                  ية للمخرجات وعن اإلن ية، عن االستعماالت النهائ ية التحليل امالت التي تقوم بها أو تشارك فيها       .  من الناح ذه المع وه

 .دة فقط تدعى في النظام معامالت داخل الوحدة أو داخليةوحدة واح
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international investment position 
position exterieure globale 

 وضع االستثمار الدولي
 

داده في تاريخ محدد              تم إع يان إحصائي ي قيمة ومكونات أرصدة األصول المالية القتصاد      ) 1: (يوضح  ) نهاية العام مثالً  (ب
 .قيمة ومكونات أرصدة التزامات اقتصاد ما إلى العالم الخارجي) 2(طلوباته على العالم الخارجي؛ ما أو م

 
international organizations 
organisations internationales 

 منظمات دولية
 

اهدات ا        ام المع اق مق ذا االتف ن أعضائها، ويكون له مية بي ية رس ات سياس يانات أنشئت باتفاق يةوحدات أو آ ووجود .  لدول
يها                بلدان األعضاء ف ًا في ال ه قانون ترف ب نظمة مع يمة في البلدان التي                .  الم ية آوحدات مق نظمات الدول ذه الم امل ه وال تع

 .تتواجد فيها، ولكنها تعتبر مقيمة في العالم الخارجي دائمًا
 

International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC) 
Classification Internationale Type, par Industrie, de toutes les branches d’activité 

économique (CITI) 

 تصنيف صناعي دولي موحد لجميع األنشطة االقتصادية
 

 ).لثالتنقيح الثا(هو التصنيف الصناعي الذي أعدته األمم المتحدة والمستخدم في نظام الحسابات القومية 
 

intra-unit transactions 
opérations internes 

 معامالت داخلية
 

 internal transactions راجع
 

inventory 
stock 

 مخزون
 

تها الوحدات وال تزال تحتفظ بها قبل إدخال المزيد من التجهيز عليها أو بيعها أو توريدها                      ي أنتج تكون من المخرجات الت ي
تعمال        ى وحدات أخرى أو اس تجات التي تحصل عليها الوحدة من وحدات أخرى بهدف      إل ك من المن ها بطرق أخرى؛ وآذل

 .استعمالها لالستهالك الوسيط أو إعادة بيعها دون إدخال مزيد من التجهيز عليها
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inventories, changes in (including work-in-progress) 
stocks, variations des (y compris les travaux en cours) 

 )األعمال قيد التنفيذ يشمـل(في المخزون  تغير
 

 changes in inventories (including work-in-progress) راجع
 

inventories of finished goods 
stocks des biens finis 

 مخزون السلع مكتملة التصنيع
 

ا زالت في حوزة المنتج                       نها م يع أو الشحن ولك زة للب تكون من السلع الجاه وتكون السلعة مكتملة التصنيع عندما يكون     .  ي
تهى من تصنيعها، حتى وإن استعملت فيما بعد آمدخل وسيط في عمليات إنتاجية أخرى             د ان تجها ق وهكذا فإن مخزون .  من

ذي ينتجه مشروع ما للتعدين ُيصنف على أنه منتجات مكتملة التصنيع، مع أن مخزون الفحم الذي تحتفظ به محطة       الفحم ال
 .توليد الكهرباء يصنف على أنه مخزون مواد ولوازمل

 
inventories of goods for resale 

stocks des biens pour revente 

 مخزون سلع بغرض إعادة البيع
 

يها، اال بعرضها إلعادة بيعها بطرائق                               يز عل زيد من التجه يعها دون إدخال م ادة ب ة بهدف إع تلكها مشاريع تجاري سلع تم
 الخ، من قبل مالكها ولكنها …وبذلك فإن هذه السلع قد تنقل أو تخزن أو تصنف أو تفرز أو تغسل أو تعلب .  هاتجذب عمالئ  

ويقيم المخزون بأسعار الشراء الفعلية أو المقدرة، بما في ذلك تكاليف النقل التي تدفع الى مشاريع      .  ال تحول بأي شكل آخر    
 .أخرى غير موردي السلع

 
inventories of materials and supplies 

stocks de matières premières et des fournitures 

 مخزون المواد واللوازم
 

ا في مخزونه بغية استعمالها آمدخالت وسيطة في اإلنتاج، وليس بغرض                              يها مشروع م ي يقتن يع السلع الت تكون من جم ي
 .إعادة بيعها، ولم يستعملها بعد
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inventories of work-in-progress 
stocks des travaux en cours 

 مخزون األعمال قيد اإلنجاز
 

يد اإلنجاز هي سلع وخدمات غير مكتملة بعد أي ال تسلم عادة الى وحدات أخرى دون إجراء المزيد من التجهيز      ال ق األعم
د أي أن المنتج سيكمل عمليات إنتاجها في فترة تالية                  م تنضج بع يها، أو ل زونات في آل الصناعات    وقد توجد هذه المخ   .  عل

رات والمشيدات                        تاج آالسفن والطائ ل لإلن ى وقت طوي ي تحتاج ال ية في السلع الت برز بصفة أساس نها ت خ …ولك وتقيد .  ال
 .األعمال قيد اإلنجاز في نهاية المدة آمخزون

 
inventories of other work-in-progress 

stocks des autres travaux en cours 

  األخرى قيد اإلنجازمخزون األعمال
 

يشمل السلع، عدا األصول المفتلحة، والخدمات المعالجة أو المصنعة أو المجمعة جزئيًا من جانب المنتج، ولكنها في العادة                   
 .ال تباع وال تشحن أو تورد الى آخرين دون مزيد من التجهيز

 
inventories of work-in-progress on cultivated assets 

stock des travaux en cours sur actifs cultivés 

 مخزون األصول المفتلحة قيد اإلنجاز
 

يشمل الحيوانات الداجنة التي تربى إلنتاج ال يتحقق اال بذبحها، مثل الطيور واألسماك التي تربي تجاريًا واألشجار وغيرها 
 .لحة غير الناضجة التي تعطي إنتاجًا متكررًامن النباتات التي ال تنتج إال مّرة واحدة وذلك عند هالآها، واألصول المفت

 
inverse table, Leontief 

tableau inverse de Leontief 

 جدول ليونتيف المعكوس
 

رجات         تاج المخ رى الن الت األخ يطة والمدخ الت الوس ن المدخ وب م رجات المطل الت والمخ داول المدخ دة ج ن أعم تبي
ناظرة  سلة طويلة من اإلنتاج، ألنه ينبغي أيضًا إنتاج المدخالت الجديدة، وهذه بدورها تبدأ أي زيادة في المخرجات بسل     .  الم

ونموذج ليونتيف يوضح ذلك ويعرض مجموعة من المعادالت الهيكلية التي تعبر عن            .  تتطلب مدخالت أخرى في إنتاجها      
يود في الجدول أو المصفوفة                    ى شكل ق ن المدخالت والمخرجات عل ات بي بَّر عنها في شكل معامالت تقيد    وهذه ُيع .  العالق

تلفة                        تجات المخ تج آمدخالت لكل وحدة من مخرجات المن تعملة من آل من ية المس وبحل هذه المعادالت األساسية،    .  الكم
يتوصل المرء إلى مصفوفة ليونتيف المعكوسة التي تبّين األثر الكامل على جميع المنتجين اآلخرين الذي يحدثه طلب معين        

ى المخرجات    ية من المدخالت، المباشرة وغير المباشرة، التي         .  عل ياجات الكل دة الجدول المعكوس االحت ن أعم ذا تبي وهك
 .تولدها وحدة واحدة من المخرجات
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investment grants 
aides à l’investissement  

 منح االستثمار
 

ة أو غير مقيمة لتمويل تكاليف امتالك أصول تحويالت رأسمالية نقدية أو عينية تقدمها الحكومات إلى وحدات مؤسسية مقيم
تة، آليًا أو جزئياً     ومتلقو منح االستثمار ملزمون باستعمال المنح التي يتلقونها نقدًا ألغراض إجمالي تكوين رأس المال              .  ثاب

 .وغالبًا ما تربط هذه المنح بمشاريع استثمارية محددة.  الثابت
 

invoiced VAT 
TVA facturée 

 يمة المضافة المبينة على الفاتورةضريبة الق
 

ى     تج إل ا المن ي يقدمه اتورة الت ى الف دة عل ى ح ر عل ا، وتظه تج م يعات من ى مب ع عل ي تدف يمة المضافة الت هي ضريبة الق
 .المشتري

 
Jobs 

nombre d’emplois 

 الوظائف
 

ود    ابل عوض                ) صريحة أو ضمنية    (عق ية ألداء عمل مق ن أشخاص ووحدة مؤسس لفترة محددة أو ) ختلطأجر ودخل م (بي
 .حتى إشعار آخر

 
joint products 

produits liés 

 منتجات مشترآة
 

ومن أمثلة ".  منتجات مشترآة"عندما ُينَتج منتجان أو أآثر في نفس الوقت من قبل نشاط إنتاجي واحد، يطلق عليهما تعبير    
يوانات، والسكر والعسل ا                     ح الح تج من ذب ي تن ود الت ك اللحوم والجل تجان من تكرير قصب السكر        ذل والمنتج .  ألسود المن

تج من نشاط معين يمكن أن ينتج أيضًا من أنشطة أخرى                  ذي ين ي ال ولكن هناك أمثلة لمنتجات آالعسل األسود تنتج      .  الجانب
 .حصرًا آمنَتج جانبي لنشاط واحد معين

 
kind-of-activity unit  

unitié d’activité économique 

  النشاطوحدة بحسب نوع
 

أو يعود فيه النشاط اإلنتاجي الرئيسي    ) غير المساعد (مشروع أو جزء من مشروع يشتغل بنوع واحد من النشاط اإلنتاجي              
 من وحدة أو أآثر مصنفة حسب نوع النشاط االقتصادي، وهي           – بالتعريف   –وآل مشروع يتكون    .  بمعظم القيمة المضافة   

 .هيكل التكاليف وتكنولوجيا اإلنتاجوحدات أآثر تجانسًا من حيث المخرجات و
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land  
terrain 

 األرض
 

تشمل الطبقة السطحية لألرض وأية مياه سطحية مرتبطة بها ويمكن إعمال حقوق الملكية عليها، وتشمل أيضًا التحسينات       
ة         اءات مقام ي أو إنش ة مبان ك أي ن ذل تثنى م ها، وُيس ن األرض نفس ًا ع لها مادي ن فص ي ال يمك ة الت ى األرض الرئيس عل

تلحة والحيوانات الداجنة واألصول الجوفية والموارد البيولوجية غير المفتلحة والموارد المائية                  والمحاصيل واألشجار المف
 .الجوفية

 
land under cultivation  

terrains cultivés 

 أراٍض مفتلحة
 

تعملة للزراعة عمومًا أو ألغراض تجارية أو آفائية، وت              شمل من حيث المبدأ األرض المستعملة إلنتاج       هي األراضي المس
 .الخ.. المحاصيل أو الفاآهة أو الكروم 

 
land underlying buildings and structures 

terrains supportants des bâtiments et des ouvrages de genie civil 

 أراٍض تقوم عليها المباني واإلنشاءات
 

ي تقوم عليها مساآ         ن أو مبان غير سكنية أو إنشاءات، أو المحفورة وفيها  أساسات، بما في ذلك الساحات     هي األراضي الت
 .والحدائق التي تعتبر جزءًا ال يتجزأ من المساآن الزراعية أو غير الزراعية، والطرق المؤدية إلى المزارع

 
Laspeyres price index 

indice de prix de Laspeyres 

 رقم السبير القياسي لألسعار
 

هو رقم قياسي مرجح أي متوسطات مرجحة  لألرقام النسبية لألسعار حيث يتم الترجيح بقيمة فرادى السلع أو الخدمات في     
 ).الفترة السابقة(فترة األساس 

 
Laspeyres volume index 

indice de volumes de Laspeyres 

 رقم السبير القياسي للحجم
 

م قياسي مرجح أي متوسطات مرجحة          ام النسبية للكمية حيث يتم الترجيح بقيمة فرادى السلع أو الخدمات في  هو رق  لألرق
 ).الفترة السابقة(فترة األساس 
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last-in-first-out (LIFO) 
dernier entré, premier sorti 

 الداخل أخيرًا يخرج أوًال
 

بذلك تقيم .  ن هي آخر سلعة دخلتهوهذا يعنى أن السلعة المسحوبة من المخاز .  طريقة من طرق تسجيل وسحب المخزون        
 .المسحوبات باألسعار الجارية شريطة عدم انخفاض مستوى المخزونات

 
legal entities 

personnes légals 

 )آيانات قانونية(وحدات قانونية 
 

ن نوعين من المتعاملين هما األسر المعيشية والكيانات القانونية         ية بي ابات القوم يز نظام الحس نات القانونية آيانات الكيا.  يم
وهي، بصورة رئيسة، شرآات أو مؤسسات ال تهدف إلى الربح أو وحدات حكومية، بما .  تنشأ ألغراض اإلنتاج  ) وحدات (

يها وحدات أو صناديق الضمان االجتماعي           ذه الوحدات قادرة بذاتها على تملك السلع واألصول وتحمل االلتزامات            .  ف وه
 .تصادية مع وحدات أخرى على مسؤوليتهاوالقيام بأنشطة ومعامالت اق

 
Leontief inverse table 

tableau inverse de Leontief 

 جدول ليونتيف المعكوس
 

 inverse table, Leontiefراجع 
 

letters of credit 
lettres de credit 

 )خطابات االعتماد(خطابات الضمان 
 

 .ة يحددها العقدوعود بتقديم مدفوعات فقط عندما تقدم وثائق معين
 

liability 
créance 

 )مطالبة(التزام 
 

يها عندما توفر وحدة مؤسسية أمواًال لوحدة مؤسسية أخرى                  ة يجرى الدخول ف ات تعاقدي أ عن عالق وتعرف المطالبة .  ينش
ه           ا اصل يعطي مالك ية بأنه ن (المال  في ظروف )المدين(الحق في تلقي دفعة أو سلسلة من الدفعات من وحدة أخرى    ) الدائ

نهما        د بي ّددة في العق ن الدين بدفع المبلغ المتفق عليه في العقد        .  مح ندما يسدد المدي بة ع وتشمل االلتزامات .  وتنتهي المطال
 .الخ.. القروض والسلف واإلئتمانات األخرى واألوراق المالية آالسند والكمبيالة
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licence fees  
droits de license 

 رسوم التراخيص
 

رادات والمدفوعات المتعلقة باستخدام المقيمين أو غير المقيمين   تشمل ا   األصول غير المالية غير المنتجة ) المأذون لهم(إلي
ناعية        يات الص تجارية والعمل ات ال بع والعالم وق الط تراع وحق براءات االخ ية آ وق الملك تخدام حق ة، واس ير الملموس غ

يازات  ذه التر           …واالمت بطة، من خالل ه خ، والمرت نماذج األولية آالمخطوطات             ال ال األصلية وال اخيص، باستخدام األعم
 .واألفالم وما إلى ذلك

 
LIFO 

Dernier Entré, Premier Sorti 

 الداخل أخيرًا يخرج أوًال
 

 last-in-first-out راجع
 

lines of credit  
lignes de crédit 

 تسهيل ائتماني
 

بات المالية يوفر ضما           واع الترتي وع من أن نًا بأن أمواًال ستكون متاحة، ولكن ليس هناك أصًال ماليًا موجودًا إلى أن تتحقق        ن
 .عندئذ يوجد األصل المالي. عملية الدفع فعليًا

 
livestock for breeding, dairy, draught etc. 

animaux d’élevage, animaux laitiers, et animaux de trait etc. 

 الخ... اثر وإنتاج األلبان وجر األثقالحيوانات مرّباة من اجل التك
 

د أخر                    ًا بع ذي تعطيه عام تاج ال ربى من أجل اإلن يوانات ت بما في ذلك (وتشمل آافة الحيوانات الداجنة المرباة للتكاثر       .  ح
يوانات الجر واألغنام وغيرها من الحيوانات التي تربى إلنتاج الصوف، والحيوان               ) األسماك والطيور    ن وح ية اللب ات وماش

 .التي تستعمل للنقل أو السباق أو التسلية
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loans  
crédits 

 القروض
 

 :أصول مالية
 تنشأ حين يقوم الدائنون بإقراض أموال إلى المدينين مباشرة؛ )أ( 
 تكون مثبتة بوثائق غير قابلة للتداول؛ أو )ب( 
 .ال يتلقى الدائن لقاءها ضمانًا مثبتًا للمعاملة )ج( 

 
تمانات الشراء بالتقسيط وقروض تمويل اإلتمانات التجارية والمطالبات على                 وتشمل القروض الت      ى دفعات وأئ ي تسدد عل

ادة الشراء غير المشمولة في التعريف الموسع للنقد وعقود االستئجار                           ات إع تة بقروض واتفاق ي المثب نقد الدول صندوق ال
 .ألجلويمكن تقسيم القروض إلى طويلة األجل وقصيرة ا.  الخ.. المالي 

 
local government  

administration locale 

 حكومة محلية
 

يتألف القطاع الفرعي المسمى بالحكومة المحلية من وحدات مؤسسية مستقلة تمتد سلطتها المالية والتشريعية والتنفيذية على 
ة أو سياسية                يمها ألغراض إداري م تقس ي ت ية الت ناطق الجغراف جه عام، أصغر من سلطات ونطاق سلطاتها، بو.  أصغر الم

زية أو الحكومات اإلقليمية       ية المرآ وغالبًا ما تعتمد على المنح والتحويالت من السلطات الحكومية األعلى ولكنها           .  الحكوم
واًال، وتتحمل خصومًا على حسابها هي نفسها                 ر أم ك أصوًال، وتدب ويجب أن يكون لديها سلطة تقديرية على       .  يجب أن تمل

 .تنفق بها هذه األموال، وان تكون قادرة على تعيين المسؤولين فيها، ومستقلة عن السيطرة اإلدارية الخارجيةالطريقة التي 
 

local unit  
unité locale 

 وحدة محلية
 

 .مشروع أو جزء من مشروع يشتغل بنشاط إنتاجي في أو من موقع واحد
 

long-term loans 
crédits à long terme 

 قروض طويلة األجل
 

ثر من عام            د أآ ادة بع وهناك تفاوت في ممارسات البلدان في تعريف األجل الطويل الذي يمكن تعريفه            .  قروض تستحق ع
 .بأنه يشترط موعد استحقاق أصلي يزيد على العامين
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long-term securities other than shares 
titres à long terme autres qu’actions 

 عدا األسهمأوراق مالية طويلة األجل 
 

ية     دا األسهم   (أوراق مال ا قد تعرف لتشمل موعد استحقاق أصلي بعد أآثر من        ) ع ام، إال أنه ثر من ع د أآ تستحق أصًال بع
وتصنف المطالبات التي تحمل مواعيد استحقاق اختيارية آخرها يزيد         .  عامين الستيعاب التفاوت في الممارسات بين الدول      

 .األجل على أنها طويلة األجلعن عام والمطالبات غير محددة 
 

machinery and equipment (assets) 
machines et équipments (actifs) 

 )أصول(آالت ومعدات 
 

ا األسر المعيشية ألغراض االستهالك النهائي،                          ي تحوزه ك الت دا تل دات، ع نقل وغيرها من اآلالت والمع دات ال تشمل مع
يدوية واآلالت      نها األدوات ال تثنى م ي       ويس تجزأ من المبان ي تشكل جزءًا ال ي دات الت آما إن اآلالت والمعدات غير .   والمع

تجها          تثناة إال إذا أنتجت لحساب من يز مس تملة التجه تلك ألغراض عسكرية مشمولة      .  مك ي ُتم دات الت ك اآلالت والمع وآذل
 .ريون بنفس الطريقةبقدر ما تشبه السلع التي تمتلكها وحدات مدنية ألغراض اإلنتاج ويستعملها العسك

 
maintenance and repairs (of fixed assets) 

entretien et réparation (des actifs fixes) 

 )لألصول الثابتة(أعمال الصيانة والتصليح 
 

نوا من استعمال هذه األصول على مدى عمرها                 ة ليتمك تعملوها بصورة دوري تة ومس الكو األصول الثاب ا م وم به ال يق أعم
وهذه تكاليف جارية ال يمكن تجنبها إذا ما أريد االستفادة من األصول الثابتة والمحافظة عليها، ألن عدم                 .  اجي المتوقع  اإلنت

ادي لألصل                يرًا العمر الع د يقصر آث ا ق يام به ال الصيانة والتصليح هذه ال تغير من األصل أو              .  الق ومن الواضح ان أعم
ل تبقيه في حالة جيدة أو         ويجري إبدال القطع التالفة بقطع جديدة من .   تعيده إلى حالته السابقة في حالة تعطلهطريقة أداءه ب

وهذا يختلف عن أعمال الترميم أو االعمار أو التوسعات التي تتجاوز مجرد بقاء األصول الثابتة بصورة جيدة         .  نفس النوع 
 .حيث تعامل آتكّون رأسمالي

 
major renovations or enlargements (of fixed assets) 

gros travaux de rénovation ou de reconstruction (des actifs fixes) 

 )لألصول الثابتة(أعمال الترميم او التوسعات الكبيرة 
 

أعمال تتجاوز آثيرًا ما هو مطلوب لمجرد بقاء األصل الثابت يعمل بصورة جيدة، قد تؤدي إلى زيادة آفاءة األصول الثابتة 
ادة     تًا وتتسم أعمال                   أو زي ماليًا ثاب نًا رأس امل بوصفها تكوي ك يجب أن تع رها اإلنتاجي، ولذل ة عم ية أو إطال ا اإلنتاج قدرته

 :الترميم والتوسعات الكبيرة بسمتين أساسيتين
قرار الترميم أو التوسيع قراٌر استثماري يمكن اتخاذه وتنفيذه في أي وقت، وليس من الضروري أن تمليه حالة  )أ( 
 صل؛األ

 .تزيد هذه األعمال من أداء األصول الثابتة الموجودة أو قدرتها على اإلنتاج أو عمرها اإلنتاجي المتوقع سابقًا )ب( 
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margin, trade 
commerciale, marge 

 هامش تجاري
 

 trade margin راجع
 

margin, transport 
transport, marge de 

 هامش النقل
 

 transport margin راجع
 

market establishments  
établissements marchands 

 منشآت سوقية
 

ول اقتصادي                     يعها في السوق بأسعار ذات مدل لعًا أو خدمات لب تج س يميز نظام الحسابات القومية بين المنشآت     .  منشآت تن
تج ألغراض السوق          ي تن تج سوقي   (الت تعمال النهائي الخاص والم      ) من تج ألغراض االس ي تن نشآت التي هي والمنشآت الت

 .منتجة غير سوقية
 

market non-profit institutions serving businesses 
institutions sans but lucratif marchandes au service des entreprises 

 مؤسسات ال تهدف إلى الربح سوقية تخدم مؤسسات األعمال
 

ال أو اتحاداته           ادة بواسطة مؤسسات األعم أ ع ز مصالحها    هي مؤسسات تنش ى تعزي تألف من غرف   .  ا وتهدف إل وهي ت
تجارب،         ث وال برات البح ن ومخت نظمات الموظفي ية، وم ناعية أو العمال ية والص ادات الزراع ناعة واالتح تجارة والص ال
وم بأنشطة تكون ذات مصلحة أو منفعة لمجموعة المؤسسات التي أنشأتها والتي              ي تق اهد الت نظمات والمع وغيرها من الم

وال تعامل مدفوعات مؤسسات األعمال إلى هذه الوحدات آتحويالت وإنما هي مدفوعات لقاء             .  ر عليها عادًة وتمولها   تسيط 
ة    ك تصنف هذه المؤسسات التي ال تهدف إلى الربح على أنها منتج سوقي              .  خدمات مقدم أما في حالة غرف التجارة    .  ولذل

ة بصور              ا الحكوم يها وتموله ي تسيطر عل ة رئيسية، فإنها تعامل على أنها مؤسسات ال تهدف إلى الربح غير   والصناعة الت
 .سوقية، وتضاف إلى قطاع الحكومة العام

  
market output 

production marchande 

 )المخرجات السوقية(منتج سوقي 
 

تم التصرف بها بطريقة أخرى في السوق، أو يعتزم بيعها أ                ة اقتصاديًا أو ي باع بأسعار مهّم و التصرف بها في مخرجات ت
ي يكون المنتجون مستعدين               .  السوق  يات الت ى الكم ير عل ير آب ندما يكون له تأث نوية اقتصاديًا ع ال إن السعر ذات مع ويق

 .لعرضها وعلى الكميات التي يرغب المشترون في شرائها
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market prices 
prix du marché 

 أسعار سوقية
 

بًا في دفعه              ي يكون المشتري راغ نقود الت ا          ال يازة شيء م ابل ح ة    (ا مق لعة أو خدم بًا في بيعه        ) س بائع راغ وهي .  يكون ال
تعامالن         يها الم تفق عل ي ي ية الت إن األسعار السوقية هي المرجع األساسي للتقييم في النظام، وفي      .  األسعار الفعل م ف ومن ث

 .الخ ..غيابها يتم التقييم بطرق بديلة مثل التكاليف وأسعار السلع والخدمات المتشابهة
 

market price equivalents 
prix du marché equivalents 

 أسعار السوق المعادلة
 

ية            يها أسعار سوق فعل ي ال يوجد ف ة لألسعار السوقية في الحاالت الت ية أو طرق بديل يس تقريب تم   .  مقاي ة ي ذه الحال ي ه ف
داد هذا السعر المكافئ بالمقارنة  بسعر م       ية إلع ذه المنهج عروف في السوق وموجود في ظروف يمكن اعتبارها استخدام ه

 .مماثلة
 

market producers 
producteurs marchands 

 منتجون سوقيون
 

تعد   ي يس يات الت ى الكم ام عل ر ه ا أث نوية اقتصاديًا، أي بأسعار له عار ذات مع تاجهم بأس ل إن يعون معظم أو آ تجون يب من
 .غب المشترون في شرائهاوالكميات التي ير) بيعها(المنتجون لتوفيرها 

 
materials and supplies, inventories of 

matières premières et de fournitures, stocks de 

 مخزون المواد واللوازم
 

 inventories of materials and suppliesراجع 
 

metallic mineral reserves 
réserves de mineraux métalliques 

  المنجميةاحتياطيات المعادن
 

تربة أو في جوفها والقابلة                  ى سطح ال ة عل تة الواقع ادن النفيسة المثب ة والمع ة وغير الحديدي هي رواسب الخامات الحديدي
 .لالستغالل اقتصاديًا في ظل التكنولوجيا الموجودة واألسعار النسبية السائدة
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mineral exploration  
prospection minière et petrolière 

 ف المعدناستكشا
 

از الطبيعي والرواسب غير البترولية                   ترول والغ ى استكشاف الب اق عل يمة اإلنف وتشمل هذه النفقات تكاليف ما قبل .  هي ق
تالك والتقدير وتكاليف الحفر التجريبي والمسح الجوي والنقل        ى الترخيص واالم يف الحصول عل  الخ، …الترخيص وتكال

 .ستكشاف والتجريبالتي يتم تحملها للتمكن من عمليات اال
 

miscellaneous current taxes 
impôts courants divers 

 ضرائب جارية متنوعة
 

ع بصورة دورية سنويًا في العادة، ومن أمثلتها                  ي تدف واع شتى من الضرائب الت تكون من أن ضريبة النفوس، الضرائب : ت
اق، مدفوعات األسر المعيشية للحصول على بعض التراخيص،            ى اإلنف  والضرائب على المعامالت الدولية مثل ضريبة   عل
 . الخ، عدا الضرائب التي يدفعها المنتجون…السفر إلى الخارج أو على التحويالت الخارجية وعلى االستثمارات األجنبية

 
miscellaneous current transfers 

transferts courants divers 

 تحويالت جارية متنوعة
 

واع ا         تكون من مختلف أن يمة أو بين الوحدات المقيمة                     ت ية المق ن الوحدات المؤسس تم بي ي يمكن أن ت ة الت تحويالت الجاري ل
 :وتشمل.  وغير المقيمة

 
ى الربح والتي تخدم األسر المعيشية آرسوم العضوية                       • ي ال تهدف إل ى المؤسسات الت ة إل تحويالت الجاري ال

 الخ؛…والمساعدات والتبرعات والمساهمات 

 ية والعينية الجارية بين األسر المعيشة؛التحويالت النقد •

 الغرامات والجزاءات التي تفرضها المحاآم والهيئات شبه القضائية؛ •

 اليانصيب والقمار؛ •

 . الخ…التعويضات عن تلف يصيب الممتلكات أو األشخاص •
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mixed income 
revenu mixte 

 دخل مختلط
 

ن وصافي الضرائب على اإل            تطاع تعويضات العاملي د اق نتاج من القيمة المضافة، نحصل على رصيد أو بند موازن في بع
ه فائض تشغيل وقد يوصف بأنه دخل مختلط، وذلك حسب طبيعة المشروع                       د يوصف بأن يد الدخل ق ففي حالة  .  حساب تول

الكون أو أي م                              الك أو الم يها الم ية ويساهم ف تلكها األسر المعيش ي تم بارية الت ن أفراد  المشاريع غير ذات الشخصية االعت
د عاملة مجانية مماثلة للمدخالت التي تقدمها اليد العاملة المستخدمة بأجر، يوصف البند الموازن              األسرة نفسها بمدخالت ي
بأنه دخل مختلط ألنه يحتوي ضمنيًا على أجر عن العمل الذي أداه المالك، أو أي من أفراد األسرة، ال يمكن فصله عن عائد 

 .المالك بوصفه المنظم
 

monetary gold 
or monétaire 

 ذهب نقدي
 

ه السلطات النقدية أو غيرها فيخضع لسيطرتها الفعالة حيث ُيحتفظ به آأصل مالي ومكون لالحتياطات األجنبية       . ذهب تملك
 .وجميع الذهب الذي تحتفظ به المؤسسات المالية، عدا البنوك المرآزية، ُيعامل آسلعة أساسية أو مخزون أو سلع نفيسة

 
monetary transactions 

opérations monetaires 

 معامالت نقدية
 

ة                   نًا بوحدات نقدي تزامًا مبي تحمل ال ة أو ت ا دفع ية م يها وحدة مؤسس ؤدي ف امالت ت تدفقات بالقيمة النقدية،    .  مع يع ال يد جم تق
تشترى بعدد /سلعة تباع(بالقيمة النقدية ويتمثل الطابع المميز للمعاملة النقدية في أن الطرفين المتعاملين يعبران عن اتفاقهما 

وجميع المعامالت ).  يوم/من وحدات العملة لكل وحدة من السلع أو يد عاملة مقدمة بعدد معين من وحدات العملة لكل ساعة
 .النقدية هي معامالت بين وحدات مؤسسية، أي ثنائية الطرف

 
monetization of gold 

monétisation de l’or 

 ب إلى ذهب نقديتحويل الذه
 

لعة الذهب، أي ذهب جرى تعدينه حديثًا أو ذهب موجود               تالك س نقدي بام ياتها من الذهب ال ى مقتن إذا أضافت السلطات إل
د حولت الذهب إلى ذهب نقدي                  بر ق ا تعت ويكون الذهب النقدي عادة على هيئة نقود .  معروض في األسواق الخاصة، فإنه

بائك تصل ن           ية أو قوالب أو س بة نقائها على األقل إلى       معدن  في المائة ويتجر بها عادة في األسواق المنظمة أو من         99ر5س
 .خالل اتفاقات ثنائية بين البنوك المرآزية
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money purchase pension plans 
régimes de pension à prestations 

 برامج شراء النقود في صناديق التقاعد
 

يها مستوى ال             ي يكون ف برامج الت نافع من هذا الصندوق تكون مرتبطة              هي ال مساهمات في الصندوق مضمونًا، ولكن الم
 .وقد يعرف برنامج شراء النقود أيضًا بأنه برنامج المساهمات المحددة في بعض الدول.  ارتباطًا مباشرًا بأصول الصندوق

 
multiple official exchange rates 
taux de change officiels mutliples 

 لصرف الرسمية المتعددةأسعار ا
 

ثر من أسعار     يام نظام يطبق سعرين أو أآ نقدية بق ندما تسمح السلطات ال تعددة ع مية الم أ نظم أسعار الصرف الرس تنش
 .وتنشأ من ذلك عناصر مماثلة للضرائب واإلعانات.  الصرف على أنواع مختلفة من المعامالت

 
national income 

revenu national 

 دخل قومي
 

 مجموع قيمة الدخول األولية التي تحصل عليها الوحدات المؤسسية في اقتصاٍد ما مطروحًا منه مجموع الدخول األولية     هو 
 . المستحقة الدفع بواسطة الوحدات المقيمة

 
national private corporations (non-financial and financial) 

sociétés privées nationales (non financières et financières) 

 )غير مالية ومالية(شرآات وطنية خاصة 
 

تشمل جميع الشرآات وأشباه الشرآات غير المالية والمالية المقيمة التي ال تسيطر عليها الحكومة أو وحدات مؤسسية غير                 
 .مقيمة

 
NDP 
PIN 

 ناتج محلي صافي
 

 net domestic product راجع
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net  
net 

 صافي
 

وعادة يستخدم عند الحديث    .  لإلشارة إلى القيمة بعد خصم استهالك األصول الثابتة       " صافي"صطالح  من الشائع استخدام ا    
ي الصافي               ناتج المحل ن الرأسمالي الصافي أو ال آما يمكن اإلشارة إلى أن هذا االصطالح يمكن استخدامه في          .  عن التكوي

ثل صافي الدخل من                      تلفة، م ية وفي مجاالت مخ ابات القوم ثل الفرق بين تيارين من            مجال الحس ذي يم الم الخارجي ال الع
 .التيارات الدخلية

 
net adjusted disposable income  

revenu disponible ajusté net 

 الدخل المتاح للتصرف به الصافي المعدل
 

تاح للتصرف به الصافي ل                      دل من خالل الدخل الم ه الصافي المع تاح للتصرف ب ى الدخل الم لوحدات يمكن الحصول عل
المؤسسية أو القطاعات، عن طريق إضافة قيمة التحويالت االجتماعية العينية المستلمة بواسطة هذه الوحدات أو القطاعات        

 .وطرح التحويالت االجتماعية العينية المدفوعة بواسطة هذه الوحدات أو القطاعات
 

net borrowing 
capacité (+)/besoin (-) de financement 

 راضصافي اإلق
 

). مباشرة أو غير مباشرة   (هو القيمة التي يمكن للوحدة أو القطاع أو المجتمع أن يوفرها لتمويل وحدات أو قطاعات أخرى                  
مالية المحصلة                                 تحويالت الرأس يه ال ه صافي االدخار مضافًا إل ى أن ال ويعرف عل ة في حساب رأس الم ند الموازن وهو ب

مدفوعة مطروحًا منها قيمة االستحواذ ناقص قيمة التصرف في األصول غير المالية مخصومًا منها التحويالت الرٍأسمالية ال
 ).صافي االقتراض(قد يكون هناك إقراض صافي سالب يمكن إيضاحه أو تعريفه .  بعد طرح إهالك راس المال الثابت

 
net capital stock 

stock net de capital 

 صافي مخزون األصول الرأسمالية
 

و    يم األصول الثابتة الصافية، أي بعد خصم مجمع اإلهالك           يساوي مجم ) القيمة التراآمية الستهالك رأس المال الثابت(ع ق
 .ويوصف ذلك بأنه صافي مخزون الموجودات الرأسمالية.  التي ال تزال مستعملة

 
net domestic product (NDP) 

produit interieur net (PIN) 

 ناتج محلي صافي
 

 .لى الناتج المحلي الصافي عن طريق طرح استهالك رأس المال الثابت من الناتج  المحلي اإلجمالييمكن الحصول ع
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net equity of households in life insurance reserves and pension funds 
droits nets de ménages sur les réserves techniques d’assurance-vie et sur les fonds de 

pension 

 افي حقوق األسر المعيشية في احتياطيات التأمين على الحياة وفي احتياطيات ص
 صناديق معاشات التقاعد

 
بارية، وصناديق                         ي البوليصات أو ذوات شخصية اعت ة لحامل ن، سواء أآانت مملوآ ا مشاريع التأمي احتياطيات تحتفظ به

ذه اإلحتياطيات أصوًال لحاملي البوليصات وليس للوحدات وتعتبر ه.  معاشات التقاعد لتغطية بوليصات التأمين على الحياة      
رها     ي تدي ية الت تكون من احيتاطيات تغطية المخاطر القائمة واحتياطيات التأمين بربح، التي تضاف إلى قيمة      .  المؤسس وت

 .البوليصة وما شابهها من بوليصات
 

net fixed capital formation 
formation net du capital fixe 

 ين رأسمالي ثابت صافيتكو
 

 .هو التكوين الرأسمالي الثابت اإلجمالي مطروحًا منه استهالك األصول الثابتة
 

net income from abroad 
revenu net de l’exterieur 

 صافي الدخل من الخارج
 

ية                        ن أو دخول الملك ية في شكل تعويضات عاملي يع الدخول األول د تكون جم ع األرض  (ق تثناء رب قبوضات يتلقاها  م) باس
ن          ير المقيمي ع لغ ن أو تدف يمون من غير المقيمي ى الفرق بين مجموع قيمة الدخول األولية المتلقاة من غير   .  المق ق عل ويطل

 .المقيمين وتلك المدفوعة إلى غير المقيمين صافي الدخل من العالم الخارجي
 

net international investment position 
position exterieure globale nette 

 مرآز االستثمار الدولي الصافي
 

 .األصول األجنبية مطروحًا منها مجموع االلتزامات األجنبية) مخزون(هو موجودات 
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net lending  
capacité (+)/besoin (-) de financement 

 صافي االقتراض
 

ي يمكن للوحدة أو القطاع أو المجتمع أن يوفرها لتمويل وحد                يمة الت ). مباشر أو غير مباشر(ات أو قطاعات أخرى هو الق
ه               ى أن ال ويعرف عل ة في حساب رأس الم ند الموازن يه التحويالت الرأسمالية المحصلة     (وهو ب صافي االدخار مضافًا إل

مالية المدفوعة          تحويالت الرٍأس نها ال نه     ) مخصومًا م اقص قيمة التصرف في األصول غير           ( مطروحًا م يمة االستحواذ ن ق
ي ت المال ال الثاب الك راس الم د طرح إه ريفه   ).  ة بع ن إيضاحه أو تع الب يمك راض صافي س ناك إق ون ه د يك صافي (ق

 ).االقتراض
 

net national disposable income (NNDI) 
revenu national disponible net (RNDN) 

 الدخل القومي المتاح للتصرف به الصافي
 

ه الص              تاح للتصرف ب ة النقدية أو                يمكن حساب الدخل الم تحويالت الجاري يع ال افي من صافي الدخل القومي بإضافة جم
ية التي تلقتها الوحدات المؤسسية المقيمة من وحدات غير مقيمة، وطرح آل التحويالت الجارية النقدية أو العينية التي                    العين

 .قدمتها الوحدات المؤسسية المقيمة إلى وحدات غير مقيمة
 

net national income (NNI) 
revenu national net (RNN) 

 دخل قومي صافي
 

ويعتبر الدخل القومي الصافي مقياسًا     .  هو قيمة صافي موازين الدخل في حساب الدخل األولي لجميع القطاعات المؤسسية            
 .للدخل ال للمنتج

 
net non-life insurance premiums 

primes nettes d’assurance-dommages 

 مين على غير الحياةصافي أقساط التأ
 

يف الخدمات التأمينية، لقاء ترتيبات التأمين                          ك تكال ا في ذل املو البوليصات، بم ا ح ي يدفعه ية الت تكون من األقساط الفعل . ت
وتعالج األقساط .  ويقصد بصافي أقساط التأمين على غير الحياة أقساط التأمين على غير الحياة بعد اقتطاع تكاليف الخدمة                 

تحويالت ج   ثانوي في حين تقيد تكاليف الخدمة بوصفها إنتاج خدمة لشرآة التأمين، وتقيد          آ توزيع ال يد في حساب ال ة تق اري
 .في شكل استهالك نهائي أو وسيط لحاملي البوليصات حسب نوع الوحدة المؤسسية
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netting 
enregistrement net 

 الترصيد
 

ند من البنود يم                 ة أو ب يها تصفية معامل تم ف يٌة ي مثًال، فائدة مدفوعة وفائدة محصلة يتم التصفية       .  ثل استخدامات ومورداً  عمل
وتدعى الحاالت التي تظهر فيها .  بينهما للحصول على صافي الفوائد أو بعض األدوات المحلية التي تمثل التزامات وأصًال

يع البنود بقيمتها آاملًة عملية قيد إجمالي، وتدعى العمليات التي تساوي فيها ق              يم بعض البنود في جانب ببنود في الجانب جم
 .األخر من الحساب أو التي تكون ذوات إشارة سالبة عملية قيد صافي

 
net saving 

épargne nette 

 االدخار الصافي
 

 .هو الدخل القومي المتاح الصافي مطروحًا منه االنفاق االستهالآي النهائي
 

net value added 
valeur ajoutée nette 

  مضافة صافيةقيمة
 

 .إجمالي المنتج مطروحًا منه االستهالك الوسيط واستهالك رأس المال الثابت
 

net value of a fixed asset 
stock net d’un actif fixe 

 صافي قيمة أصل ثابت
 

يمة األصل الثابت الصافية سعر الشراء الجاري الفعلي أو المقدر ألصل جديد من نفس النوع مخصوماً        منه القيمة تساوي ق
تجمعة حتى ذلك الحين لهذا الغرض              ال الثابت الم ية الستهالك رأس الم ويوصف مجموع القيم الصافية لألصول .  التراآم

 .الثابتة، التي ال تزال مستعملة بأنه صافي الموجودات الرأسمالية
 

net worth 
valeur nette 

 صافي القيمة
 

ية والم             يع األصول غير المال يمة جم ية التي تملكها وحدة مؤسسية أو قطاع مؤسسي، مخصومًا منها قيمة جميع             يساوي ق ال
 .التزاماته غير المسددة في وقت محدد
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net, written-down value of fixed assets 
net, stock des actifs de capital 

 صافي قيمة األصول الرأسمالية
 

ية                 د من نفس النوع يمة سعر الشراء الجاري ألصل جدي مطروحًا منه مجموع إهالك األصول الثابتة ) علية أو تقديريةف(ق
 .المتحقق حتى ذلك التاريخ

 
neutral holding gains 

gains neutres de détention 

 مكاسب االقتناء المحايدة
 

ي بما يساير   تعرف بأنها قيمة مكاسب االقتناء التي تكتسب إذا تغير سعر األصول بنفس نسبة تغير مستوى األسعار العام، أ                 
ام         دل التضخم أو االنكماش الع يمة مكاسب االقتناء الالزمة للحفاظ على القيمة الحقيقية لألصل المعني على ما               .  مع وهي ق

 .هي بمرور الزمن
 

neutral holding gains (by non-residents) 
gains neutres de détention (des non-résidents) 

 )اسطة غير المقيمينبو(مكاسب االقتناء المحايدة 
 

ة للحفاظ على القوة                                ن وخصومها الالزم ا غير المقيمي ي يملكه ية الت ايدة في األصول المال ناء المح يمة مكاسب االقت هي ق
ترة المحددة                      ية خالل الف ة الوطن نها بالعمل برًا ع ذه األصول، أو الخصوم مع أي هي القيمة الالزمة للمحافظة     .  الشرائية له

 .ع المستوى العام لألسعارعلى قيمة األصل م
 

nominal holding gains 
gains nominaux de détention 

 أرباح الحيازة اإلسمية
 

ير سعره، أو بصورة أعم قيمته النقدية على مر الزمن                             يجة لتغ ا نت الك أصٍل م بها م ي يكس نافع الت يمة الم وتساوى قيمة  .  ق
عاره  ي أس ير ف بة للخصوم التغ ناء بالنس ة مكاسب االقت ارة معكوس ن بإش ًا ولك نقدية أيض تها ال ناء .  ا أو قيم فمكاسب االقت

يمة األصل أو عن تخفيض في قيمة الخصوم، تزيد من صافي قيمة الوحدة                         ادة في ق بة، سواء أآانت ناتجة عن زي الموج
ية  ائر االقتناء، سواء نتجت عن                        .  المؤسس البة، أي خس ناء الس إن مكاسب االقت ك، ف ى النقيض من ذل تخفيض في قيمة   وعل

 .األصل أو عن زيادة قي قيمة الخصوم، فإنها تخفض من صافي قيمة الوحدة المؤسسة
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nominal holding gains (by non-residents) 
gains nominaux de détention (des non-résidents) 

 أرباح الحيازة االسمية لغير المقيمين
 

يمة التي تتحقق للدائنين والمدينين          غير المقيمين نتيجة لتغير في قيمة أصولهم أو التزاماتهم خالل فترة حيازتها، من             هي الق
تها          ى نهاي بية إل ترة المحاس ة الف نقدية لألصل التغير في سعره                  .  بداي يمة ال ير في الق د يعكس التغ أو /و) بالعملة الوطنية (وق

 .التغير في سعر الصرف
 

nominal interest 
intérêt nominal 

 يةفائدة اسم
 

ن بمبلغ نقدي يساوي األموال المقترضة، فإن دفعات الفوائد                              ًا أصل الدي ن دافع ى الدائ نه إل ن من سداد دي ندما يتمكن مدي ع
فهذه الفوائد ال تمثل عائدًا حقيقيًا للدائن عندما تكون القوة الشرائية لألموال المسددة             .  المتصلة بها توصف بأنها فوائد اسمية     

وة الشرائ       ل من الق لذلك فإن دفعات الفائدة االسمية التي يطلبها الدائنون عادًة ترتفع       .  ية لألموال المقترضة نتيجة للتضخم    أق
 .في حاالت التضخم لتعويضهم عن الخسائر التي يتوقعونها في القوة الشرائية عندما ُتردُّ أموالهم إليهم في نهاية المطاف

 
non-cultivated biological resources 
ressources biologiques non cultivées 

 موارد بيولوجية غير مفتلحة
 

تتكون من الحيوانات والنباتات التي تعطي إنتاجًا لمرة واحدة أو إنتاجًا متكررًا ويمكن إعمال حقوق ملكيتها، ولكن نموها أو 
ثل ال                      ية م رها غير خاضع للسيطرة أو المسؤولية أو اإلدارة المباشرة للوحدات المؤسس ي لم يمسها اإلنسان       تكاث ات الت غاب

 .وأماآن تكاثر األسماك الواقعة في مناطق تابعة للدولة
 

non-deductible VAT 
TVA non deductible 

 ضريبة القيمة المضافة غير المقتطعة
 

 .ضريبة القيمة المضافة التي يدفعها المشترون وال تقتطع من ضريبة القيمة المضافة المستحقة عليهم
 

non-durable goods 
biens non durables 

 سلع غير معمرة
 

 .هي السلعة التي تستخدم أو يمكن استخدامها مرة واحدة، أو تستخدم نهائيًا خالل فترة أقل من سنة
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non-financial assets 
actifs non financiers 

 أصول غير مالية
 

ية          يانات يمكن الوحدات المؤسس ية    (آ ردية أو مجتمع وق     ) ف ال حق ا الحصول على منافع            إعم يها، ويمكن مالكوه ية عل ملك
. وتتكون من أصول ملموسة منتجة وغير منتجة     .  اقتصادية منها باقتنائها أو استعمالها على مدى فترة زمنية أطول من عام           

افات المنجمية وبرامج الحاسو                  ثل االستكش ة أيضًا م ا خصوم مقابل يس له ي ل ب ويسّجل معظم األصول غير الملموسة الت
 .الخ…واألعمال الفنية 

 
non-financial corporations 

sociétés non financières 

 شرآات غير مالية
 

 ).عدا الخدمات المالية(شرآات أو أشباه شرآات يترآز نشاطها الرئيس في إنتاج السلع أو الخدمات السوقية 
 

non-financial quasi-corporations 
quasi-sociétés non financières 

 شرآات شبه مساهمة غير مالية
 

 .شرآات شبه مساهمة يكون نشاطها الرئيس هو إنتاج السلع والخدمات غير المالية السوقية
 

non-life insurance claims 
indemnités d’assurance-dommages 

 المطالبات على التأمين على غير الحياة
 

بات الت             ع لتصفية المطال بالغ المستحقة الدف وتصبح المطالبات مستحقة في .  ي تصبح مستحقة أثناء الفترة المحاسبية     هي الم
بولة لدى مشروع التأمين               بة صحيحة مق ى مطال ؤدي إل يها حدث ي ع ف ي يق وال يشمل ذلك أية مدفوعات لألسر .  اللحظة الت

 .المعيشية في شكل منافع تأمين اجتماعي
 

non-life insurance premiums  
primes d’assurance-dommages 

 أقساط التأمين على غير الحياة
 

بية       ترة المحاس ناء الف يهم أث ن يغط ى تأمي املو البوليصات للحصول عل ا ح ي يدفعه ية الت اط الفعل ن األقس تكون م ة (ت نهاي
ى حاملي بوليصات التأمين                     )األقساط  ذي يعزى إل ية ال ع من دخل الملك ي تدف وصافي أقساط .  ، ومن مكمالت األقساط الت

 .ين عل غير الحياة يقّيد تحويالت جارية في حساب التوزيع الثانوي للدخلالتأم
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non-market producers 
producteurs non marchands 

 منتجون غير السوقيين
 

نوية اقتصادية                   ية أو مع ًا أو بأسعار ليست ذات أهم ن مجان ى اآلخري تاجهم إل ن يقدمون معظم إن تجون الذي م المن أسعار (ه
 ).رمزية

 
non-metallic mineral reserves  

réserves de mineraux non metalliques 

 إحتياطيات منجمية غير معدنية
 

رمل والرواسب المعدنية الكيماوية والسمادية ورواسب الملح ورواسب الكوارتز والجبس وأحجار                  تكون من المحاجر وال ت
 .معادن األفلزية، عدا الفحم والنفطالمجوهرات الطبيعية واألسفلت وغاز البيوتين وغيرها من ال

 
non-monetary gold 

or non monétaire 

 ذهب غير نقدي
 

 .يشمل آافة أنواع الذهب التي لم تتم حيازته آأصل احتياطي بواسطة السلطات العامة
 

non-monetary transactions 
opérations non monétaires 

 معامالت غير نقدية
 

 .تتم أو ُتحسب أساسًا بوحدات العملة مثل المقايضة وخالفههي المعامالت التي لم 
 

non-produced assets  
actifs non produits  

 أصول غير منتجة
 

ية توجد بطريقة ما عدا عمليات اإلنتاج          تتكون من أصول ملموسة وأصول غير ملموسة، وتشمل تكاليف .  أصول غير مال
 .خل على هذه األصولنقل الملكية والتحسينات الرئيسة التي تد
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non-profit institutions (NPIs) 
institutions sans but lucratif (ISBL) 

 مؤسسات ال تهدف إلى الربح
 

ية أو اجتماعية تنشأ بغرض إنتاج السلع والخدمات، ولكنها ليست مصدر دخل أو ربح أو غير ذلك من الكسب            يانات قانون آ
ادي للمؤسسات التي تنشئها أو        ومن الناحية العملية، ال بد أن يتولد من نشاطها فائضًا أو عجزًا           .  تسيطر عليها أو تمولها   الم

تم توزيعه أو أن تمتلكه وحدة مؤسسية أخرى              تحقق ال يجوز أن ي ائض ي وتجعل وثائق تأسيس هذه المؤسسات .  ولكن أي ف
.  أي أرباح أو إيرادات أخرى تحصل عليهاالوحدات المؤسسية التي تسيطر عليها أو تديرها غير صاحبة حق في حصة من

 
non-profit institutions controlled and mainly financed by government  
institutions sans but lucratif contrôlées et principalement financées par les  

administrations publiques 

  وتمولها بصورة رئيسةمؤسسات ال تهدف للربح تسيطر عليها الحكومة
 

تقلة عن الحكومة لكن تمولها الحكومة وتسيطر عليها         ية تكون موجودة بصورة مس يانات قانون ويقصد بالسيطرة القدرة .  آ
ة أو البرنامج العام للمؤسسة وذلك بأن يكون لها الحق في تعيين مسؤولين إلدارة المؤسسة                   ر السياسة العام ى تقري وقد .  عل

ذه المؤس     وتخصص .  سات بالبحث أو التطوير لفائدة مجموعة من المنتجين أو لفائدة المشاريع أو األسر المعيشية               تشتغل ه
نظر عن أنواع الوحدات المؤسسية التي                            ة للقطاع الحكومي، بغض ال ا الحكوم يها وتموله ي تسيطر عل ذه المؤسسات الت ه

 .تستفيد من أنشطتها
 

non-profit institutions engaged in market production 
institutions sans but lucratif engagées dans une production marchande  

 المؤسسات التي تهدف إلى الربح وتشتغل باإلنتاج السوقي
 

ة          عار ذوات دالل تاجهم بأس ل إن م أو آ يعون معظ نهم يب ربح ولك ى ال دف إل ات ال ته ؤون آمؤسس ن ينش ن منتجي تألف م ت
الخ هي منتجة سوقية ألنها تتقاضى رسومًا تحدد بناًء    …س والكليات والجامعات والعيادات والمستشفيات    فالمدار.  اقتصادية

ى خدماتها                            ى الطلب عل ام عل ير ه ا تأث ا يكفي لكي يكون له رتفعة بم يف م تاج، وهي تكال يف إن ى تكال وال بد أن تولد .  عل
ارة           ائض تشغيل أو خس ية ف بقى أ     .  أنشطتها اإلنتاج ي فائض داخل المؤسسة ألن مرآزها يمنعها من أن توزع     وينبغي أن ي

 .هذه األرباح على غيرها، من جهة أخرى، يمكنها تدبير أموال إضافية وقبول تبرعات من اآلخرين
 

non-profit institutions engaged in non-market production 
institutions sans but lucratif engagées dans une production non marchande  

 مؤسسات ال تهدف إلى الربح وتشتغل باإلنتاج غير السوقي
 

وهكذا فإن هذه المؤسسات    .  المؤسسات التي تقدم معظم مخرجاتها للغير بالمجان أو بأسعار غير ذوات داللة اقتصادية            هي   
م آسب مادي للوحدات التي تسيطر ع                           ى تقدي ادرة عل ا غير ق ى انه يس فقط عل يزها  ل ليها أو تديرها، وإنما أيضًا     يمكن تمي

وال غير إيراداتها من المبيعات الفعلية لتغطية تكاليف إنتاجها وأنشطتها األخرى                         ى أم تمد بصورة رئيسة عل ا تع ى انه . عل
د يكون المصدر الرئيس لتمويلها اشتراآات منتظمة يدفعها أعضاء المؤسسات التي تسيطر عليها، أو تحويالت أو هبات                  وق

 .خرى، بما في ذلك الحكومةمن أطراف أ
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non-profit institutions serving households (NPISHs) 
institutions sans but lucratif au service des ménages (ISBLSM) 

 مؤسسات ال تهدف إلى الربح وتخدم األسر المعيشية
 

 بالمجان أو بأسعار ليست لها داللة اقتصادية لألسر المعيشية) مخرجاتها(مؤسسات غير هادفة للربح تقدم السلع والخدمات         
 : ويمكن تمييز نوعين من هذه المؤسسات).  رمزية(

نوع    ائدة األعضاء أنفسهم بالدرجة                         ال ير سلع أو خدمات لف ئها اتحادات أشخاص لتوف ي تنش تألف من المؤسسات الت األول ي
ى  ادة مجانًا، وتمول من اشتراآات ورسوم ع           .  األول دم الخدمات ع …ضوية منتظمة، مثل الجمعيات المهنية واألحزاب     وتق

االت الغوث والمعونة التي تنشأ ألغراض خيرية                        يرية ووآ يات الخ ئات والجمع تألف من الهي ي ي نوع الثان خ؛ وال ويأتي .  ال
 .معظم موارد هذه المؤسسات من التبرعات والمعونات النقدية والعينية

 
non-resident  
non-résident 

 غير مقيم
 

ا مرآز اهتمام اقتصادي في اإلقليم االقتصادي، أي أن الوحدة التي                           تك  ندما ال يكون له يمة ع ية غير مق ون الوحدة المؤسس
 .يكون مرآز اهتمامها االقتصادي خارج اإلقليم االقتصادي للدولة تعتبر وحدة غير مقيمة

 
non-residential buildings  
bâtiments non-résidentiels  

 كنيةمباٍن غير س
 

تشمل المباني غير المعّدة للسكن، بما في ذلك الترآيبات والمرافق والمعدات التي تشكل جزءًا ال يتجزأ من المبنى، وتكاليف 
ومن أمثلة المباني غير السكنية، المباني الصناعية والمستودعات .  تنظيف الموقع وإعداده، وتشمل أيضًا النصب التاريخية   

 من التصنيف المرآزي 5212الفئة (الخ …اني المخصصة للترويح العام ومباني الفنادق والمطاعم    والمباني التجارية والمب  
 ).للمنتجات

 
note issuance facilities (NIFs) 

facilités d’émission d’effets (NIF) 

 تسهيالت إصدار السندات
 

ية قص     يع أوراق مال ى ب ادرًا عل يكون ق تمل س ن المح أن المدي مانًا ب دم ض نوك  تق نك أو الب وم الب ل ُيصدرها، ويق يرة األج
والتسهيل نفسه مشروط،   .  المصدرة للتسهيالت بشراء األوراق المالية التي لم تبع في السوق أو يوفر دفعات معادلة لقيمتها              

ي ي الحساب المال يود ف ة ق ى إدخال أي ؤدي إل يدها .  وإصداره ال ي ية تق ة أصول فعل تلك المؤسسة المصدرة أي ن وال تم م
 .الحساب المالي إال إذا طلب إليها إتاحة األموال شأنها شأن باقي األصول المشروطة
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NPIs  
ISBL 

 مؤسسات ال تهدف إلى الربح
 

 non-profit institutions راجع
 

NPISHs, final consumption expenditure of 
ISBLSM, dépense de consommation finale des  

 ال تهدف إلى الربح وتخدم األسر المعيشية على االستهالك النهائيإنفاق المؤسسات التي 
 

 final consumption expenditure of NPISHs راجع
 

NPISHs 
ISBLSM 

 مؤسسات غير هادفة للربح التي تخدم األسر المعيشية
 

 non-profit institutions serving households راجع
 

occupied employees  
employés  

 )عالقة االستخدام(تخدمون المس
 

 .1993مشارآون في نشاط يقع ضمن حدود دائرة اإلنتاج في نظام الحسابات القومية 
 

operating leasing 
location simple  

 تأجير تشغيلي
 

ى نشاط تأجير اآلالت والمعدات لفترات زمنية محددة            ق عل لمؤجر، وهو أحد أشكال اإلنتاج التي يقوم بها المالك، أو ا    .  يطل
تقديم خدمة إلى المستأجر تقيم مخرجاتها باإليجار الذي يدفعه المستأجر إلى المؤجر           ويتم تأجير اآلالت عادة لفترة زمنية .  ب

دات طوال عمرها اإلنتاجي                       تأجر المع تأجر ال يس دة، ولكن المس ند انقضاء الم د تجدد ع آما إّنه آثيرًا ما يكون المؤجر   .  ق
 .يانة واإلصالحمسؤوًال عن عمليات الص
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operating surplus  
excédent d’exploitation  

 فائض التشغيل
 

تحقق من اإلنتاج قبل أن تؤخذ في الحسبان أية فوائد أو إيجارات، أو ما شابه ذلك من                     ناتج أو الم ائض أو العجز ال يس الف يق
تأجرها المشروع، أو أية فوائد أو إيجارات مصاريف مماثلة، تدفع على أصول مالية أو ملموسة غير منتجة يقترضها أو يس      

ية أو الملموسة غير المنتجة التي يمتلكها المشروع                رادات من األصول المال وهو يساوي القيمة المضافة مخصوصًا     .  أو إي
 . آما هو البند الموازن في حسابات توليد الدخل.  منها تعويضات العاملين والضرائب ناقص االعانات على اإلنتاج

 
other receivable/payable accounts  

autres comptes à recevoir/à payer  

 الدفع/حسابات أخرى برسم القبض
 

ع، وال تشمل القروض لتمويل                      نود أخرى برسم القبض أو برسم الدف ة وسلف وب تمانات تجاري تكون من إئ ية ت أصول مال
 .االئتمانات التجارية

 
other buildings and structures  

autres bâtiments et ouvrages de genie civil 

 مباٍن وإنشاءات أخرى
 

اءات     كنية واإلنش ي غير الس تكون من المبان تة، وت تجة الثاب ية الملموسة المن نود مجموعات األصول غير المال هي أحد ب
 .الخ…األخرى مثل الشوارع والجسور والمجاري

 
other capital taxes n.e.c  

autres impôts sur le capital  

 )غير مصنفة في مكان آخر(ضرائب رأسمالية أخرى 
 

. تتكون من الضرائب الرأسمالية األخرى بخالف ما تم تصنيفه من ضرائب على رأس المال أو على التحويالت الرأسمالية                
 .الخ…وهي ضرائب تفرض على قيم األصول المحولة بين وحدتين مثل اإلرث أو الترآة 

 
other capital transfers  

autres transferts en capital  

 تحويالت رأسمالية أخرى
 

 capital transfers, other راجع
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other changes in assets account  
compte des autres changements d’actifs  

 حساب التغيرات األخرى في األصول
 

ويقيد الحساب المالي التغيرات في األصول والخصوم       .  منهايقيد حساب رأس المال احتياز األصول غير المالية والتخلص          
امالت        ية عن طريق المع ولكن حساب التغيرات األخرى في األصول يقيس التغيرات التي تحدث في األصول ولكن           .  المال

ن أولهما حساب التغيرات األخرى في حجم األصول، ويقيس             ى فرعي ذا الحساب إل امالت، وينقسم ه  عن غير طريق المع
، وثانيهما حساب إعادة التقييم ويقيد التغيرات       )الخ…آوارث(التغيرات الحجمية في األصول نتيجة لعوامل غير المعامالت         

 .في قيم األصول والخصوم نتيجة لتغيرات سعرية
 

other changes in the volume of assets account  
compte des autres changements de volume d’actifs 

  التغيرات األخرى في حجم األصولحساب
 

يقيد التغيرات في األصول والخصوم وصافي القيمة بين الميزانية االفتتاحية والميزانية الختامية، غير الناتجة عن معامالت      
 . بين الوحدات المؤسسية، حيث تقيد التغيرات الناتجة عن معامالت في حساب رأس المال والحساب المالي

 
other current taxes 

autres impôts courants 

 ضرائب جارية أخرى
 

ال مضافًا إليها الضرائب الجارية المتنوعة                 ى رأس الم ة عل تكون من الضرائب الجاري وتتكون الضرائب الجارية على .  ت
ع بصورة دورية على ممتلكات أو صافي ثروة الوحدات المؤسسية، عدا الضرائب         ال من الضرائب مستحقة الدف رأس الم

تأجرها المشاريع وتستخدمها في اإلنتاج            عل  تلكها أو تس ي تم أما الضرائب الجارية .  ى األرض أو غيرها من األصول الت
اق ومدفوعات األسر للحصول على تراخيص والضرائب على             ى اإلنف نفوس والضرائب عل ثل ضريبة ال نوعة فهي م المت

 .المعامالت الدولية
 

other current taxes n.e.c 
autres impôts courants  

 ضرائب جارية أخرى غير مصنفة في مكان آخر
 

ة    ال أو الضرائب الجاري ى رأس الم ة عل ى الدخل أو الضرائب الجاري ة غير الضرائب عل تكون من أي ضرائب جاري ت
 .المتنوعة
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other current transfers  
autres transferts courants  

 تحويالت جارية أخرى
 

تكون من أنواع م     ومن أمثلة هذه التحويالت صافي أقساط التأمين    .  ختلفة من التحويالت في حساب التوزيع الثانوي للدخل       ت
ة بين مختلف أنواع الوحدات الحكومية محليًا أو بين الحكومة العامة                   تحويالت الجاري نه وال بات م ياة والمطال ى غير الح عل

 . لك التي تتم بين األسر المعيشية بعضها البعضوالحكومات األجنبية، وآذلك أية تحويالت جارية أخرى آت
 

other depository corporations  
autres institutions de dépôts  

 شرآات اإليداع األخرى
 

باه الشرآات المالية المقيمة، عدا البنك                           يع الشرآات وأش تكون من جم ية ي يًا من قطاع المشروعات المال ًا فرع ثل قطاع تم
ي ي زي، الت ية      المرآ ع أو صكوك مال كل ودائ ي ش تزامات ف يها ال ون عل ية، وتك اطة المال و الوس يس ه اطها الرئ ون نش ك

داد مقاييس النقود                                 درج في ع ية وت وارد المال ئة الم ع في تعب بة للودائ ل قري ي هي بدائ داع قصيرة األجل الت آشهادات اإلي
 .المعروفة بالتعريف الموسع للنقود

 
other deposits  

autres dépôts  

 ودائع أخرى
  

 deposits, other راجع
 

other equities and shares 
actions et autres participations  

 أسهم وحصص أخرى
 

أصول في شكل أدوات مالية وقيود تعترف بمطالبات على باقي قيمة المشاريع ذات الشخصية االعتبارية بعد سداد مطالبات 
ن يع الدائني ندات وحصص رأس.  جم دى تصفية   وس بلغ ثابت ل ي م لفًا أو ف دد س ي دخل مح ى الحق ف نص عل ال ال ت  الم

. وتثبت ملكية الحصص عادة بشهادات أسهم أو سندات أو وثائق مشارآة أو ما يشبهها.  المشروع ذي الشخصية االعتبارية
ي تنص على المشارآة في توزيع القيمة البا              تازة الت ويعد .  قية لدى تصفية المشروعوتشمل أيضًا السندات أو األسهم المم

 .المالكين في أشباه الشرآات من مكونات األسهم وغيرها من الحصص) حصص(صافي حقوق 
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other financial intermediaries, except insurance corporations and pension funds 
autres intermédiaires financiers, a l’exception des sociétés d’assurance et des fonds de 

pension  

 وسطاء ماليون آخرون ما عدا شرآات التأمين وصناديق المعاشات التقاعدية
 

قطاع فرعي من قطاع المشروعات المالية ويتكون من جميع الشرآات وأشباه الشرآات المقيمة المشتغلة بالوساطة المالية      
والشرآات المالية المشمولة هنا هي     .  يق المعاشات التقاعدية  بصورة رئيسة، عدا شرآات اإليداع وشرآات التأمين وصناد         

يس في شكل ودائع، وتستخدمها المتالك أنواع أخرى من                          ية، لكن ل وال من األسواق المال ير األم وم بتدب ي تق الشرآات الت
 ).شرآات االستثمار، اإلجارة المالية، البيع بالتقسيط(األصول المالية 

 
other intangible fixed assets  
autres actifs fixes incorporels  

 أصول ثابتة غير ملموسة أخرى
 

ي يقتصر استعمالها في                               ابهها غير المصنفة في أماآن أخرى الت ا ش رفة المتخصصة وم دة والمع تشمل المعلومات الجدي
 .الكاإلنتاج على الوحدات التي تتمتع بحقوق ملكيتها، أو الوحدات التي تحصل على تراخيص من الم

 
other intangible non-produced assets  

autres actifs incorporels non produits  

 أصول أخرى غير منتجة غير ملموسة
 

 .أصول غير منتجة غير ملموسة غير مصنفة في مكان آخر
 

other land and associated surface water  
autres terrains et plans d’eau associés  

 ضي األخرى والمياه السطحية المرتبطة بهااألرا
 

تشمل األراضي غير المصنفة في أي مكان آخر، بما في ذلك الحدائق والساحات الخاصة غير المفتلحة إلغراض آفافية أو     
ة وأراضي الرعي المشاع واألراضي المحيطة بالمساآن، ما عدا الساحات والحدائق التي تعتبر جزءًا ال يتجزأ من                    تجاري

 . ساآن الزراعية وغير الزراعية والمياه السطحية المرتبطة بهاالم
 

other machinery and equipment 
autres machines et equipements  

 آالت ومعدات أخرى
 

 . تشمل األصول غير المالية الثابتة الملموسة المنتجة واآلالت والمعدات غير المصنفة آوسائل نقل
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other non-market establishments  
autres etablissements non marchands  

 منشآت أخرى غير سوقية
 

ورد معظم منتجاتها من السلع أو الخدمات مجانًا أو بأسعار رمزية، وهي أحد ثالثة أنواع من المنتجين هم                  تج وت : منشآت تن
 .المنتجون السوقيون والمنتجون إلغراض االستخدام الذاتي والمنتجون غير السوقيين

 
other non-market output  

autre production non marchande  

 مخرجات غير سوقية أخرى
 

تكون من سلع وخدمات فردية أو جماعية تنتجها مؤسسات ال تهدف إلى الربح وتخدم األسر المعيشية، أو تنتجها الحكومة                    ت
ى المجتمع                  ية أخرى أو إل ى وحدات مؤسس زية إل ًا أو بأسعار رم دم مجان تجات هو أحد األنواع     .   آكل وتق ذه المن ثل ه وم

تجات السوقية والمنتجات إلغراض                           ا المن نوعان اآلخران هم ية، وال ابات القوم ثالثة الرئيسة للمخرجات في نظام الحس ال
 .االستخدام الذاتي النهائي

other social security benefits in kind  
autres prestations de securité sociale en nature  

 منافع الضمان االجتماعي العينية األخرى
 

ا صناديق الضمان االجتماعي إلى األسر المعيشية                    ي تقدمه ية الت ية العين تحويالت االجتماع تكون من ال ويتكون معظمها  .  ت
ية واإلقامة في المستشفيات والنظارات الطبية والعدسات والسلع و                    يات الجراح نان والعمل الخدمات من العالج وعالج األس

ية          رعاية الطب ير ال بطة بتوف ة المرت دم هذه الخدمات بواسطة منتجين سوقيين أو غير سوقيين، وفي الحالتين              .  المماثل د تق وق
 . ينبغي اقتطاع أية دفعات رمزية تدفعها األسر المعيشية نفسها

other structures  
bâtiments non-résidentiels  

 إنشاءات أخرى
 

د  نود األصولأح وارع ب يف الش ي، وتشمل تكال دا المبان اءات ع ن اإلنش تكون م ة، وت تة الملموس تجة الثاب ية المن  غير المال
ي السكنية أو غير السكنية             ع المبان تثناء مواق داده باس ع واع آما تشمل النصب التاريخية التي ال .  والمجاري وتنظيف الموق

ك مد                  باٍن غير سكنية، وآذل ا مساآن أو م اق وغيرها من أعمال اإلنشاءات المتعلقة             يمكن وصفها بأنه ناجم واألنف اخل الم
 .الخ…بتعدين األصول الجوفية، والسدود والحواجز
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other subsidies on production  
autres subventions sur la production  

 إعانات أخرى على اإلنتاج
 

يجة لممار    يمة نت دات المق لمها الوح ن أن تتس ي يمك ات الت تاج اإلعان تها اإلن تجات  (س ى المن ات عل تثناء اإلعان ثل )باس ، م
ات لخفض معدالت التلوث، أو استخدام أنواع معينة من العاملين                      ة أو اإلعان يد العامل بات أو ال ى جداول المرت ات عل اإلعان

 .الخ…)معاقين مثال(
other subsidies on products  

autres subventions sur les produits  

  أخرى على المنتجاتإعانات
 

ى السلع أو الخدمات المنتجة آمخرجات لمشاريع مقيمة، وتصبح مستحقة الدفع نتيجة إلنتاج أو بيع أو تحويل             ات عل اإلعان
وهناك .  أو تأجير أو توريد هذه السلع أو الخدمات، أو نتيجة الستعمالها لالستهالك الخاص، أو لتكوين رأس المال الخاص                  

واع رئيس      ة أن ية هي اإلعانات على المنتجات المستخدمة محليًا وخسائر مؤسسات االتجار الحكومية واإلعانات المقّدمة        ثالث
 . إلى مشاريع القطاع العام المساهمة وشبه المساهمة

 
other taxes on income n.e.c 

autres impôts sur le revenu 

 )غير مصنفة في مكان آخر(ضرائب أخرى على الدخل 
 

تكون من    ى الدخل بخالف الضرائب على دخل األفراد أو األسر، والضرائب على دخل الشرآات وعلى                   ت ة ضرائب عل  أي
 .األرباح الرأسمالية، والضرائب على أرباح اليانصيب أو المقامرة

 
other valuables 

autres objets de valeur  

 سلع نفيسة أخرى
 

تجة          أحد    ية الملموسة المن نود األصول غير المال تة، ويشمل السلع النفيسة غير المصنفة في مكان آخر مثل المقتنيات   ب الثاب
 . والمجوهرات والتحف التي لها قيمة آبيرة المّشكلة على هيئة أحجار آريمة ومعادن نفيسة

 
other work-in-progress (inventories) 

autres travaux en cours (stocks) 

 )مخزون(أعمال أخرى قيد اإلنجاز 
 
ت  دا األصول المفتلحة، وخدمات معالجة أو مصنعة أو مجمعة من جانب المنتج، ولكنها في العادة ال تباع            ي لع، ع كون من س

 .وال تشحن أو تورد إلى آخرين دون مزيد من التجهيز
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output  
production  

 )مخرجات(منتج 
 

تاج في من                يات إن تج من خالل عمل ي ُتن ك السلع والخدمات الت تكون من تل تاحة لالستخدام خارج المنشأة،     ي أة وُتصبح م ش
ي   تخدام الذات تاجها ألغراض االس تم إن ي ي ات الت لع والخدم ى الس دات  .  باإلضافة إل ى الوح بق عل وم يط رجات مفه فالمخ

 . وعادة تعّرف المخرجات في إطار حساب إنتاج. المنتجة وليس على العملية اإلنتاجية
 

output produced for own final use  
production pour usage final propre  

 مخرجات تنتج ألغراض اإلستعمال النهائي الخاص الذاتي
 

 .تتكون من السلع أو الخدمات التي َيحتفظ بها مالكو المنشأة أو المشروع الذي أنتجها ألغراض استخدامها ذاتيًا نهائيًا
 

outworkers  
travailleurs  

 العمال الخارجيون
 

ى العمل لحساب مشروع معين أو لتوريد آمية معينة من السلع أو الخدمات إلى مشروع معين، باتفاق           يأشخاص    ون عل وافق
ٌع خارج المنشآت التي يتكون منها هذا المشروع                   م واق ان عمله د مسبق مع المشروع، ولكن مك ليس للمشروع أي .  أو عق

ال الخارجيون في العمل و                ذي يقضيه العم ى الوقت ال ال يتحمل المسؤولية عن الظروف التي يؤدى فيها العمل،         سيطرة عل
 . وإن يكن من الجائز أن يدقق في نوعية العمل

 
own-account producers  

producteurs pour leur propre compte  

 منتجون لحساب أنفسهم
 

لمشاريع غير منظمة تملكها أسر منشآت تعمل في مجال إجمالي تكوين رأس المال الثابت لمشاريع تشكل هي جزءًا منها أو 
تاجها             ية، ويكون معظم أو آل إن ال الثابت اإلجمالي لهذه األسر               ) مخرجاتها (معيش ن رأس الم ي أو تكوي لالستهالك النهائ

 .المعيشية
 

own-account workers 
travailleurs pour leur propre compte 

 عاملون لحساب أنفسهم
 

ا        ن هم ى فئتي ئة لد  : ُيقسمون إل ا مستخدمون بأجر وفئة ليس لديها مستخدمون بأجر          ف والفئة التي لديها مستخدمون بأجر .  يه
 .يوصف أفرادها بأنهم أرباب عمل، أما الفئة األخرى فإن أفرادها يوصفون بأنهم عاملون لحساب أنفسهم
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Paasche price index 
indice des prix de Paasche  

 رقم باش القياسي لألسعار
 

 .ط توافقي للتغيرات النسبية لألسعار مرجحًا بقيم الفترة األخيرة آأوزانهو متوس
 

Paasche volume index 
indice des volumes de Paasche 

 رقم باش القياسي للحجوم
 

 .هو متوسط توافقي للقيم النسبية للحجوم مرجحًا بقيم الفترة األخيرة آأوزان
 

partitioning of transactions  
scinder les opérations  

 تجزئة المعامالت
 

قيد المعاملة، التي هي معاملة واحدة من وجهة نظر الطرفين المعنيين، بوصفها  معاملتين أو أآثر مصنفتين بشكل هي عملية 
ك اإليجار الذي يدفعه المستأجر بموجب إجارة مالية ال يقيد بوصفه دفعة لقاء خدمة ولكن يجزأ إل         .  مختلف  ثلة ذل ى ومن أم

 . تسديد أصل الدين ودفع الفائدة: معاملتين هما
 

patented entities
brevets 

 براءات االختراع
 

 .االختراعات هي فئة تكنولوجية مبتكرة يمكن أن تمنح براءًة بموجب القانون أو بموجب حكم قضائي
 

payments by households to obtain certain licences 
paiements effectués par les ménages pour obtenir certaines autorisations 

 مدفوعات األسر المعيشية للحصول على بعض التراخيص
 

ى تراخيص  لتملك أو استعمال السيارات أو المراآب أو الطائرات، أو تراخيص              مدفوعات    ا األشخاص للحصول عل يدفعه
رماية     ا ضرائب ج            .  الصيد أو ال ى أنه ذه المدفوعات عل امل ه ة وتع أما المدفوعات لقاء أنواع أخرى من التراخيص،       .  اري

الخ، أو الرسوم المدفوعة إلى الحكومة …مثل رخصة قيادة السيارة أو الطائرة أو استعمال التليفزيون أو حيازة سالح ناري 
ات قدم       راء خدم يات ش ا عمل ى أنه امل عل ا تع اآم، فإنه وم المح ارات ورس وم المط فر ورس وازات الس وم ج ثل رس تها م

 .ويستند الحد الفاصل بين الضرائب وشراء الخدمات على الممارسات التي تأخذ بها الدول المختلفة.  الحكومة
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payments in kind other than remuneration in kind 
paiements en nature autres que les rémunérations en nature 

 مدفوعات عينية عدا األجر العيني
 

را    فق عمليات دفع من مجموعة متنوعة واسعة من المدفوعات في شكل سلع وخدمات بدًال من النقود، آأن يدفع       مدفوعات ت
دًال عن الدفع النقدي                     ريع في شكل سلع أو خدمات ب الك ال ى الم تأجر األرض إل ثًال مس آما يمكن أن تدفع الضرائب أو .  م

 .الزآاة عينًا الخ
 

payroll taxes 
impôts sur les rémunérations 

 ضرائب على جداول المرتبات
 

ا المشاريع والتى تحدد إما آنسبة من األجور أو المرتبات المدفوعة أو آمبلغ ثابت لكل مستخدم         وال تشمل .  ضرائب تدفعه
ة ضرائب أخرى يدفعها المستخدمون أنفسهم من              اب العمل أو أي ا أرب تى يدفعه ية ال مساهمات الضمان االجتماعي اإللزام

 . أو مرتباتهمأجورهم
 

pension funds 
fonds de pension  

 صناديق المعاشات التقاعدية
 

تكون بطريقة تجعلها مستقلة عن الوحدات التي تنشئها    وهي أحد القطاعات الفرعية لقطاع المشروعات المالية، .  صناديق ت
تقاعد                    ند ال ن ع ئات محددة من الموظفي نافع لف ير م أ ألغراض توف ذه الص   .  وتنش ناديق أصولها وخصومها الخاصة بها وله

ع المستخدمون و                 ية في السوق لحساب نفسها، ويدف امالت مال تظمة    /وهي تشتغل بمع اب العمل اشتراآات من أما .  أو أرب
تقاعدية      بات ال تقاعد   (الترتي ى احتياطيات رب العمل، أو         ) صناديق ال تقلة، حيث تضاف احيتاطيات الصندوق إل غير المس
تثمر في أوراق       ا التدخل ضمن القطاع الفرعي للمشروعات المالية ولكنها تبقى ضمن                 تس ية يصدرها رب العمل فإنه مال

 .المشروعات أو القطاعات التابعة لها
 

perpetual inventory method (PIM) 
méthode de l’inventaire permanent (MIP) 

 طريقة الجرد المستمر
 

رات لمخزون ا            داد تقدي ن واستهالك رأس المال الثابت من سلسلة من         طريقة إلجراء أو إع دى المنتجي ألصول الموجودة ل
ن الرأسمالي      ي التكوي تقدير األصول الثابتة التى ال تزال موجودة حتى الفترة الجارية، من األصول التى            .  إجمال ذا ب تم ه وي

ن رأسمالي في السنوات الماضية         لة البقاء على أساس المالحظة أو      ويمكن تطبيق متوسط حياة الخدمة أو دا      .  أدخلت آتكوي
 .الدراسات الفنية على االستثمارات الماضية لهذا الغرض
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poll taxes 
impôts de capitation 

 ضرائب النفوس
 

الغ أو آل أسرة معيشية بغض النظر عن الدخل أو                     ال عل آل شخص ب بالغ محددة من الم ى شكل م ضرائب تفرض عل
 .عات وفقًا لظروف الشخص أو األسرةوقد تتفاوت هذه المدفو.  الثروة

 
PPP 
PPA 

 تعادل القوة الشرائية
 

 purchasing power parity راجع
 

price 
prix 

 السعر
 

 .سعر السلعة أو الخدمة هو قيمة وحدة واحدة من سلعة أو خدمة معينة
 

price discrimination 
discrimination de prix 

 تمييز في األسعار
 

د ال يك         يار السعر الذي يشترون به، ألن البائع قد يستطيع أن يفرض أسعار                هو وضع ق يه أحرارًا في اخت ون المشترون ف
 .مختلفة على فئات مختلفة من المشترين بالنسبة للسلع والخدمات المباعة في الظروف ذاتها

 
price index 

indice des prix 

 الرقم القياسي للسعر
 

 .عار مجموعة معينة من السلع والخدمات بين فترتين زمنيتينهو متوسط التغيرات النسبية في أس
 



 

 96 
 

primary income 
revenu primaire 

 دخل أولي
 

تحقق للوحدة المؤسسية نتيجة لمشارآتها في العملية اإلنتاجية أو ملكية األصول الالزمة للعملية اإلنتاجية            وتدفع .  الدخل الم
ئة              يمة المضافة الناش ية من الق راض أو تأجير أصول مالية أو                      الدخول األول تى ُتكتسب من إق ا الدخول ال تاج، أم عن اإلن

 .أصول ملموسة غير منتجة إلى وحدات أخرى الستعمالها في اإلنتاج فإنها توصف بأنها دخول ملكية
 

principal activities 
activités principles 

 أنشطة رئيسة
 

اط أخر ت يمة أي نش تها المضافة ق وق قيم هاأنشطة تف دة نفس ه الوح وم ب ى .  ق ارة إل يس باإلش اط الرئ دد تصنيف النش ويح
 . التصنيف الصناعي الدولي

 
private funded social insurance benefits  

prestations d’assurance social de regimes privés 

 منافع التأمين االجتماعي الممول تمويًال خاصًا
 

ي          ن االجتماعي الت نافع التأمي ع إلى األسر المعيشية من قبل مشاريع تأمين أو غيرها من الوحدات المؤسسية التي         هي م  ُتدف
 .تدير برامج تأمين اجتماعي ممولة تمويًال خاصًا

 
private corporations (non-financial and financial) 

sociétés privées nationales (financiéres et non financiéres) 

 )مالية وغير مالية (شرآات وطنية خاصة
 

 .هي جميع الشرآات وأشباه الشرآات المقيمة التى ال تسيطر عليها الحكومة أو وحدات مؤسسية غير مقيمة
 

produced assets 
actifs produits 

 أصول منتجة
 

 .أصول غير مالية وجدت آمخرجات لعمليات إنتاجية، وتتكون من أصول ثابتة ومخزونات وسلع نفيسة
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producers’ prices 
prix de producteur 

 سعر المنتج
 

اء وحدة من سلعة أو خدمة ما منتجة بوصفها مخرجًا مخصومًا منه ضريبة                         تج من المشترى لق تلقاه المن ذي ي هو السعر ال
يمة المضافة، أو أية ضرائب مقتطعة مماثلة توضع على الفاتورة، وال يشمل أية تكاليف نقل  يقيدها المنتج على ال               فاتورة الق

 .على حدة
 

producers of goods for own final use 
producteurs des biens pour usage propre 

 منتجون ألغراض االستخدام الذاتي
 

معظم .  يميز النظام بين المنتجين السوقيون والمنتجين غير السوقيين والمنتجين ألغراض االستخدام الذاتي النهائي الخاص             
ن أل     تاج المنتجي ال الثابت من ِقَبِل مالكي                         إن ي أو يكون رأس الم ي سلع وخدمات لالستهالك النهائ غراض االستخدام الذات

 .المشاريع التى انتجت فيها هذه السلع والخدمات
 

product (commodity) technology model 
hypothése d’une technologie unique par produit 

 )السلعة(فرض تكنولوجية المنتج 
 
ى نوعين من االفتراضات هما                 تر ا عل بطة به ل المخرجات والمدخالت المرت ) المنتج(تكنولوجية الصناعة : تكز طرائق نق

تج   ية المن رض تكنولوج لعة(وف يكل      ).  الس س ه ى نف وم عل تج يق تراض أن المن ى اف لعة عل ية الس رض تكنولوج وم ف ويق
 .المدخالت أيًا تكن الصناعة التى ينتج فيها

 
product-by-product table 
tableau produit par produit 

 منتج× جدول منتج 
 

جدول مدخالت ومخرجات متناظر حسب تصنيف المنتجات في آل من الصفوف واألعمدة، يوضح المنتجات التى تستخدم         
 .في إنتاج منتجات أخرى

 
production 
production 

 اإلنتاج
 

عمل العمل ورأس المال والسلع والخدمات آمدخالت إلنتاج مخرجات نشاط يتم تحت إشراف ومسؤولية وحدة مؤسسية تست   
وال بد من وجود وحدة مؤسسية تتحمل مسؤولية العملية اإلنتاجية وتمتلك أية سلع تنتج آمخرجات أو       .  من السلع والخدمات  

 .يحق لها أن تتلقى ثمنًا أو تعويضًا مقابل الخدمة المقدمة
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production account 
compte de production 

 حساب اإلنتاج
 

ابات الجارية في النظام، وفيه يسجل نشاط إنتاج السلع والخدمات                    لة الحس ورصيد توازنه هو   .  هو الحساب األول في سلس
يقيس هذا الحساب مساهمة منتج     .  القيمة المضافة اإلجمالية وهي تساوي قيمة المخرجات مطروحًا منها االستهالك الوسيط          

نفرد أو صناعة أ      ي            م ناتج المحل ي ال ا في إجمال  بطرح  - في هذا الحساب     -ويمكن قياس صافي القيمة المضافة      .  و قطاع م
 .استهالك رأس المال الثابت من القيمة المضافة اإلجمالية

 
production boundary 

frontière de la production 

 )دائرة اإلنتاج(حدود اإلنتاج 
 

تج           يع السلع والخدمات المن د لجم ة آمخرجات أن تكون قابلة للبيع في األسواق أو على األقل قابلة للتقديم من وحدة إلى     ال ب
ووفقًا للنظام، يدخل ضمن حدود اإلنتاج آل اإلنتاج الموجه فعًال للسوق بيعًا أو مقايضًة، آما .  اخرى مقابل ثمن أو بالمجان

ية، بصو              ًا لألسر المعيش ة مجان يع السلع والخدمات المقدم بل الوحدات الحكومية أو     يشمل جم ية، من ق ردية أو جماع رة ف
 .المؤسسات التى ال تهدف إلى الربح وتخدم األسر المعيشية

 
products 
produits 

 المنتجات
 

تاج، سواء آانت في شكل سلع أو خدمات                  ية اإلن يجة عمل وهذه المنتجات يتم تبادلها واستعمالها ألغراض مختلفة .  هي نت
تاج س        ويميز النظام بين السلع  ).  تكوين رأسمالي (لع وخدمات أخرى، أو لالستهالك النهائي أو لالستثمار          آمدخالت في إن

وقية،       ير الس رى غ ات األخ لع والخدم ي والس ي النهائ تعمال الذات ات المخصصة لالس لع والخدم وقية والس ات الس والخدم
 .ويستخدم التصنيف المرآزي للمنتجات لتصنيف السلع والخدمات

 
profits of export monopolies 

profits de monopoles d’exportation 

 أرباح احتكارات التصدير
 

تكر  ة أخرى تح اريع عام ئات تسويق الصادرات أو من مش ة من وحدات أو هي ى الحكوم ة إل اح المحّول تكون من األرب ت
 . ضمنية على المنتجاتتصدير بعض السلع أو الخدمات، حيث تعالج هذه األرباح المحّولة على أنها ضرائب
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profits of fiscal monopolies 
profits des monopoles fiscaux 

 أرباح االحتكارات المالية
 

ة من الشرآات أو أشباه الشرآات التى ُمِنَحت احتكارًا قانونيًا إلنتاج وتوزيع نوع                        ى الحكوم ة إل اح المحّول تكون من األرب ت
ات، بغية تح          ن من السلع أو الخدم وهذه االحتكارات تعمل عادًة في إنتاج سلع وخدمات قد تكون خاضعة .  قيق إيراداتمعي

دان أخرى، مثل المشروبات الكحولية والتبغ وعيدان الثقاب         وممارسة السلطات االحتكارية .  الخ…لضرائب باهظة في بل
ثل ف              تاد المتم دًال عن اإلجراء المع ة ب رادات للحكوم يق إي ل لتحق ذه     هي مجرد طريق بدي تاج ه ى إن ي فرض ضرائب عل

 .ولذلك يعالج النظام هذه األرباح آضرائب على المنتجات.  المنتجات
 

profits of import monopolies 
profits des monopoles d’importation 

 أرباح احتكارات االستيراد
 

تكون من األرباح المحّولة إلى الحكومة من الشرآات أو أشباه الشرآات أو وحدات              االستيراد أو أية مشاريع عامة أخرى، ت
 .يكون لديها احتكارات على الواردات من السلع والخدمات، وتعالج آضرائب على المنتجات

 
property income 

revenu de la propriété 

 دخل الملكية
 

ل الملموس غير المنتج هو الدخل الذي يتلقاه مالك أصل مالي أو أصل ملموس غير منتج مقابل تقديم أموال أو وضع األص             
ية أخرى، وتحدد األداة المالية عادة شروط دفع دخل الملكية                  : وتضم دخول الملكية في النظام    .  تحت تصرف وحدة مؤسس

الفوائد، توزيعات األرباح، الحصص الموزعة، السحب من دخول أشباه الشرآات، عوائد االستثمار األجنبي المباشر المعاد 
 .ية التى تعزى إلى حاملي بوليصات التأمين وأخيرًا الريعاستثمارها، دخول الملك

 
property income attributed  to insurance policy-holders 

revenu de la propriété attribué aux assuré 

 دخل الملكية الذي يعزى إلى حاملي بوليصات التأمين
 

ق على مجموع الدخول األولية التى يتم تلقيها من هذا االستثمار هذه      تستثمر مشاريع التأمين احتياطيات التأمين الفنية، ويطل      
تثمار  ل اس يات دخ ل       .  االحتياط يد دخ ك يق ن، فلذل ات التأمي ي بوليص ول لحامل ي أص ية ه يات  الفن رًا ألن االحتياط ونظ

املي البوليصات ولكن االستثمار وآأن مشاريع التأمين تدفعه إلى حاملي البوليصات، ويوصف بأنه دخل ملكية يعزى إلى ح
 .ولذلك يعالج وآأنه دفع ثانيًة إلى شرآات التأمين على هيئة مكمالت األقساط.  عمليًا تحتفظ به شرآات التأمين
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provisional government  
administrations d’etats fédéraux 

 حكومة الوالية
 

ى مستوى أدنى من الحك                  ة عل ارس بعض وظائف الحكوم ية تم ومة المرآزية وأعلى من الوحدات  المؤسسية    وحدة مؤسس
ي            ى المستوى المحل تى توجد عل ية ال يذية والتشريعية والمالية إلى الواليات التى                .  الحكوم ذه الوحدة التنف تد سلطات ه وتم

 .ينقسم إليها البلد آكل
 

public corporations (non-financial and financial) 
sociétés publiques (financières et non financières) 

 )مالية وغير مالية(شرآات عامة 
 

ية وغير المالية المقيمة التي تخضع لسيطرة الحكومة                    باه الشرآات المال تكون من الشرآات وأش وتعّرف السيطرة بأنها   .  ت
ر السياسة العامة للشرآة باختيار أعضاء مجلس اإلدارة             ى تقري درة عل الشرآة بامتالك وتحقق الحكومة السيطرة على .  الق

ة صالحية أو حق                            وة التصويتية  للمساهمين، أو بمقتضى تشريع أو مرسوم يخّول الحكوم ثر من نصف األسهم أو الق أآ
 .تقرير سياسة الشرآة واختيار مجلس إدارتها

 
purchased goodwill 

fond commercial 

 شهرة تجارية مشتراة
 

ة أصوله، مخصومًا منها مجموع التزاماته بعد أن  يكون آل عنصر قد حدد هي الفرق بين ما يدفع لمشروع عامل وبين قيم
راد      ى انف يم عل إن قيمة الشهرة التجارية تشمل آل منفعة طويلة األجل للعمل التجاري، لم تعرف أو تحدد على                   .  وق ك ف ولذل

 .حدة بوصفها أحد األصول، وآذلك قيمة األصول مجتمعة ال منفصًال بعضها عن بعض
 

purchaser’s price 
prix d’acquisition 

 أسعار المشترين
 

ذي يدفعه المشتري ليتسلم سلعة أو خدمة ما في الوقت والمكان اللذين يحددهما، وهو ال يشمل                       سعر المشترى هو السعر ال
تطعة               يمة مضافة أو ضرائب أخرى مق ة ضريبة ق ل يدفعها المشترى على حدة               .  أي يف نق ة تكال وسعر المشترى يشمل أي

 .ليتسلم السلعة في المكان والزمان اللذين يحّددهما
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purchasing power parities (PPP) 
parités de pouvoir d’achat (PPA) 

 تعادل القوة الشرائية
 

ياس للعدد الالزم من وحدات عملة البلد          بشراء الكمية ذاتها من فرادى السلع أو الخدمات التي         " باء"للقيام في البلد    " باء"مق
ويوصف بأنه تعادل القوة الشرائية بين العملتين بالنسبة إلى سلعة أو           ".  ألف"في البلد   " ألف"شتريها واحدة من عملة البلد      ت

 .خدمة بعينها
 

purpose 
fonction  

 )الوظيفة(الغرض 
 

ى                      ذي تسعى إل باعها، أو الهدف ال ى إش ة إل ي تهدف المعامل وم الغرض أو الوظيفة بالحاجة الت تعلق مفه وتحلل .   تحقيقهي
نفقات حسب الغرض بالنسبة لقطاعات معينة أو نوع معين من                           ل من جانب ال تها  وتحل نظام حسب طبيع امالت في ال المع

امالت ات           .  المع ك نفق رض، وآذل ب الغ ية حس ر المعيش ي لألس تهالك الفعل تهالآية أو االس نفقات االس نيف ال تم تص وي
وبالنسبة إلى الحكومة يطبق التحليل حسب الغرض على جميع .   األسر المعيشيةالمؤسسات التي ال تهدف إلى الربح وتخدم

 .المعامالت، عدا المطالبات المالية والفائدة على الدين العام
 

quasi-corporations 
quasi-sociétés 

 أشباه الشرآات
 

جموعة آاملة من الحسابات بما تتصرف آما لو آانت شرآات ولديها م) غير منظمة(مشاريع غير ذوات شخصية اعتبارية 
يات ك الميزان ي ذل ي، أي    .  ف يم القطاع ث التقس ن حي رآات م ت ش و آان ا ل رآات آم باه الش امل أش نظام، تع وألغراض ال

وهناك ثالثة أنواع .  آوحدات مؤسسية مستقلة عن الوحدات التي تنتمي إليها قانونًا سواء آانت الحكومة أو األسر المعيشية        
 :اتمن أشباه الشرآ

 
 أشباه شرآات تملكها وحدات حكومية؛ •
 أشباه شرآات تملكها األسر المعيشية؛ •
 ).فروع أجنبية(أشباه شرآات تنتمي إلى وحدات مؤسسية مقيمة في الخارج  •

 
quoted shares 

actions cotés 

 أسهم متداولة
 

تظمة في البورصات أو في غيرها من ا                            ا بصورة من ي يجري االتجار به وتقيم .  ألسواق المالية النظامية   هي األسهم الت
 .األسهم وغيرها من الحصص في الميزانية بأسعارها الجارية في البورصة أو غيرها من األسواق المالية
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real gross domestic income (real GDI) 
revenu interieur brut réel (RIB) 

 دخل محلي إجمالي حقيقي
 

لتى يولدها اإلنتاج المحلي، بحيث أن تغير معدالت  التبادل التجاري قد ُيحدث اختالفًا يقيس القوة الشرائية لمجموع الدخول ا
 .بين تحرآات إجمالي الناتج المحلي باألسعار الثابتة وإجمالي الدخل المحلي الحقيقي

 
real holding gains 

gains réels de détention 

 مكاسب االقتناء الحقيقية
 

تى        ية ال زيادة الحقيق ؤول إلى المالك من اقتناء أصل نتيجة لتغير سعره بالنسبة إلى تغير أسعار السلع والخدمات في                  هي ال  ت
 .االقتصاد بصورة عامة، وهي الفرق بين مكاسب االقتناء اإلسمية ومكاسب االقتناء المحايدة

 
real holding gains/losses (non-residents) 

gains réels/pertes réelles de détention (non résidents) 

 )غير مقيمين(مكاسب االقتناء الحقيقية 
 

ناء الحقيقية أو خسائر االقتناء الحقيقية في األصول المالية التى يملكها غير مقيمين،              ن مجموع مكاسب االقت رق بي ثل الف تم
 .معبرًا عنها بالعملة الوطنيةومجموع مكاسب االقتناء الحقيقية أو خسائر االقتناء الحقيقية لاللتزامات على غير المقيمين، 

 
real income 
revenu réel 

 دخل حقيقي
 

رجوع إلى مستوى األسعار في سنة                           اس بال ياره، ويق ا يجري اخت ياس م ى مق بة إل وة الشرائية بالنس يرات في الق يس التغ يق
ه يمكن تكميش الدخل برقم قياسي                 م فإن تارة، ومن ث ية مخ للحصول على القيمة   ) عارأو مجموعة أرقام  قياسية لألس     (مرجع

ية للدخل    ية المكمشة         .  الحقيق يمة الحقيق ة الق ية للدخل في سنة األساس يمكن تحديد مدى            ) المصححة (وبمقارن يمة الفعل بالق
 .ويوصف الدخل المصحح بأنه الحقيقي.  تزايد أو تناقص القوى الشرائية الحقيقية للدخل
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real interest 
intérêt réel 

 فائدة حقيقية
 

 :في حاالت التضخم تكون الدفعة الفعلية للفائدة االسمية مكونة من جزئين

 دفعة تعادل الخسارة الناتجة من انخفاض القوة الشرائية للقيمة النقدية ألصل الدين أثناء الفترة المحاسبية؛ •

ون هذا الجزء موجبًا أو جزٌء متبٍق يمثل الفائدة الحقيقية التي اآتسبها الدائن مقابل سداده الدين للمدين، وقد يك •
 .سالبًا

 
recreational land and associated surface water 

terrains de loisirs et plans d’eau associés 

 األراضي المستعملة ألغراض ترويحية والمياه السطحية المرتبطة بها
 

تر                     نزهات وساحات لل رافق ومت ة م ية خاصة، ُتستعمل إلقام ة ملك ك المتنزهات وأماآن      .  ويحهي أراٍض مملوآ وهي آذل
 .الترويح العامة، باإلضافة إلى المياه السطحية المرتبطة بها

 
recurrent taxes on land, buildings or other structures 

impôts périodiques sur les terrains, les bâtiments et les autres constructions 

 مباني أو غيرها من اإلنشاءاتضرائب متكررة على األراضي أو ال
 

ي تدفع بصورة منتظمة، آل سنة عادة، على استعمال أو ملكية األراضي أو المباني أو غيرها من                         تكون من الضرائب الت ت
 .اإلنشاءات التي تستعملها المشاريع في اإلنتاج، سواء أآانت المشاريع تمتلك هذه األصول أو تستأجرها

 
redistribution of income in kind account 

compte de rédistribution du revenu en nature 

 حساب إعادة توزيع الدخل العيني
 

ه لألسر المعيشية والمؤسسات التي ال تهدف إلى الربح وتخدم األسر المعيشية                           تاح للتصرف ب ن آيف يحّول الدخل الم يبي
تاح معدل من خالل تلقي أو دفع            ى دخل م ية إل وال تشمل عملية التحويل .  التحويالت االجتماعية العينيةوالوحدات الحكوم

 .هذه الشرآات المالية وغير المالية
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reference rate of interest 
taux de référence de l’intérêt 

 سعر الفائدة المرجعي
 

ى أقصى حد ممكن                    ة المخاطرة إل نه تكلف تبعدت م ذي اس وال، أي السعر ال تراض األم ة اق ، وال يشمل أية  هو صافي تكلف
ية      د يختلف السعر الذي يتم اختياره آسعر مرجعي من بلد إلى آخر إال أنه من المفضل اختيار سعر       .  خدمات وساطة مال ق

توفر، آسعر مرجعي             ندما ي نوك، ع ن الب راض بي وآبديل، يمكن استعمال سعر اإلقراض للبنك المرآزي آسعر فائدة         .  اإلق
 .مرجعي

 
regional central bank 

banque centrale régionale 

 مصرف مرآزي إقليمي
 

بلدان األعضاء                    ية تعمل آمصرف مرآزي مشترك لمجموعة من ال ر هذا المصرف في بلد ما وله          . مؤسسة مال يكون مق
بلدان األعضاء         ويعمل آل مكتب وطني بصفته مصرفًا مرآزيًا لذلك البلد ويجب أن يعامل بوصفه   .  مكاتب في آل من ال

ر المؤسسة        وحدة مؤسس    وتوزع األصول .  وآل مكتب وطني يعتبر وحدة مقيمة في البلد الذي يقع فيه          .  ية منفصلة عن مق
ن أصولها      ادة ع بات زي ن مطال يها م ا عل بة م ية بنس ب الوطن ن المكات ي بي زي اإلقليم ية والخصوم للمصرف المرآ المال

 .الجماعية
 

regulatory bodies 
organismes réglementaires 

 ات تنظيميةهيئ
 

داد الشرآات المالية أو غير المالية وفقًا لحالتها                        د تصنف في ع يها وق نظم الشرآات أو تشرف عل ئات ت فالهيئات التي .  هي
اع        ة وال تخصص لقط ع الحكوم بقى م رآات يجب أن ت باه الش ة أش تها معامل ن معامل ة وال يمك ن الحكوم زءًا م ون ج تك

 .الهيئات وحدات مستقلة ينبغي إدراجها مع البنك المرآزيوعندما تكون هذه .  الشرآات المالية
 

reimbursements of social security benefits 
remboursements de prestations de sécurité sociale 

 تعويضات منافع الضمان االجتماعي
 

، بصورة )األسر المعيشية( العائلي هي ما تدفعه صناديق الضمان االجتماعي آتعويض عن اإلنفاق الذي يتم بمعرفة القطاع
واع محددة من السلع والخدمات              ى أن ية، عل ية أو جزئ ثلة النفقات التي يمكن تعويضها، اإلنفاق على الدواء أو   .  آل ومن أم

 .الخ…العالج أو فواتير المستشفيات 
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reinvested earnings on foreign direct investment 
bénéfices réinvestis d’investisessemnt direct étranger 

 عائدات االستثمار األجنبي المباشر المعاد استثمارها
 

ع مشروع استثمار أجنبي أرباحًا موزعة إلى مساهميه أو عندما يسحب مشروع استثمار أجنبي                   ندما يدف من ) شبه شرآة (ع
ذه المدفوعات أو المسحوبات بوصفها تدفقات دخل ملكية إلى         يد ه وإذا ).  تدفقات دولية(العالم الخارجي دخل المشروع، تق

ذه العوائد المستبقاة لمشروع استثماري                      الج ه نظام يع إن ال ى الخارج، ف م تحّول إل اح ول ذه األرب تثمار ه اد المشروع اس أع
تثمارها     ادوا اس م أع تثمرين ث ى المس ا وّزعت وحّولت إل ابات المشروع   .  أجنبي مباشر وآأنه ن في حس ناك قيدي أي أن ه

 .واآلخر إلعادة استثمار هذه العوائد المستبقاة) المستبقاة(ات المالكين، أحدهما لتحويل العوائد المحتسبة وحساب
 

remuneration in kind 
rémunérations en nature 

 أجر عيني
 

 .يتحقق حين يقبل المستخدم أن يتقاضى أجره في شكل سلع وخدمات بدًال من النقود
 

rentals of fixed assets 
loyers des actifs fixes 

 ريع األصول الثابتة
 

ه مستعمل األصل الثابت إلى مالك األصل بموجب عقد استئجار تشغيلي أو أي عقد مماثل لقاء الحق في استعمال         بلغ يدفع م
ددة  ية مح دة زمن تاج لم ي اإلن ك األصل ف يج  .  ذل يمة األصل نت ناقص ق ية ت ي لتغط ث يكف يرًا بحي ريع آب ون ال ادة يك ة وع
 .اإلهالك، ولتغطية أية تكاليف يتحملها المالك

 
rent 

loyer 

 الريع
 

الك عن األرض                 يها الم ي يحصل عل ريوع الت ع األراضي   (مجموع ال ريع عن األصول الجوفية، وقد ُيدفع نقدًا أو      ) ري وال
 .عينًا

 
rent on land 

loyer des terrains 

 ريع األراضي
 

الك األرض من الم       يه م بلغ يحصل عل وقد يدفع .  ويقيد الريع على أساس االستحقاق.  ستأجر وهو نوع من دخول الملكيةم
ة                   نًا بموجب خطط تقاسم المحصول أو أي خطط بديل دًا أو عي ريع المدفوع إلى مالكي المياه            .  نق ع األراضي ال ويشمل ري

 .الداخلية واألنهار مقابل حق استغالل هذه المياه ألغراض الترويح أو ألغراض أخرى
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rent on subsoil assets 
loyer des gisements 

 ريع األصول الجوفية
 

مقابل وضع هذه األصول تحت تصرف وحدة مؤسسية أخرى لمدة ) خاص أو حكومي(هو ما يتلقاه مالكو األصول الجوفية    
ددة تخرجة .  مح م األصول المس ية أو حج ى آم توقف عل تًا أو ي بلغًا ثاب ريع م ون ال د يك وم .  وق د تق تغلة وق اريع المش المش

وتعامل هذه المبالغ ).  حق امتياز(بالتنقيب بدفع مبلغ إلى مالكي الطبقة السطحية من األرض مقابل حق القيام بأعمال الحفر 
 .معاملة الربح حتى وإن لم يتم استخراج شيء

 
replacement cost accounting 

comptabilité au côut de remplacement 

 )االستبدال(إلحالل محاسبة تكاليف ا
 

  current cost accounting                 راجع  
 

repurchase agreements 
accords de réméré 

 ترتيبات إعادة الشراء
 

ويتم البيع بموجب التزام بإعادة شراء نفس .  ترتيبات تبيع بموجبها وحدة مؤسسية أوراقًا مالية بسعر محدد إلى وحدة أخرى
، أو في تاريخ ُيترك )عادة بعد يوم أو ليلة واحدة(الية أو أوراق مشابهة لها بسعر محدد في تاريخ محدد مستقبًال األوراق الم

 .تحديده للمشتري، وهاتان معاملتان منفصلتان في األصول المالية
 

rerouting transactions 
réorienter les opérations 

 تغيير مسار المعامالت
 

ة      يد المعامل ي ق ا حدثت في قنوات تختلف عن القنوات الفعلية أو آأنها حدثت بالمعنى االقتصادي، في حين أنها لم           يعن  وآأنه
يقة      ة المباشرة بين الوحدة ألف والوحدة جيم وآأنها حدثت           .  تحدث في الحق يد المعامل ير المسار تق نوع األول من تغي في ال

 ذلك قيد مساهمات المستخدمين في الضمان االجتماعي حيث تقيد بصورة غير مباشرة من خالل وحدة ثالثة باء، ومن أمثلة   
بل أرباب العمل لصناديق الضمان االجتماعي                     ع مباشرة من ق ا تدف ن أنه م، في حي ا المستخدمون من أجوره ا دفعه . وآأنم

 .ومن أمثلة النوع الثاني معاملة أرباح مشاريع االستثمارات األجنبية المباشرة التي ُيعاد استثمارها
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research and development 
recherche et développement 

 بحث وتطوير
 

يات البحث والتطوير التي يقوم بها منتج سوقي نشاط اقتصادي الآتشاف أو تطوير منتجات جديدة، بما في ذلك تحسين               عمل
فإذا قامت بها منشأة .  ثر آفاءةالمواصفات للمنتجات الموجودة، أو اآتشاف عمليات إنتاج جديدة أو تطوير عمليات إنتاج أآ       

يع أو قيمة العقود                       ائدات الب ال بع ذه األعم يم ه ى أساس تجاري، تق تقلة متخصصة عل وإذا قام بها منتج سوقي لحسابه .  مس
يًا بالتكلفة         ّيم عمل ا تق أما إذا قامت بها وحدات حكومية أو مؤسسات ال تهدف إلى الربح فتكون ).  تكلفة اإلنتاج(الخاص فإنه

 .نتاجًا غير سوقي وتقّيم على أساس مجموع التكاليفإ
 

reserve assets 
avoirs de réserves 

 أصول احتياطية
 

تمويل اختالالت توازن المدفوعات الدولية                            ا والخاضعة لسيطرتها ل د م تاحة لسلطات بل تكون من األصول الخارجية الم ت
ًال مباشرًا، ولتنظيم حجم االختالالت بطريقة غير م         باشرة من خالل التدخل في بورصة العمالت للتأثير على أسعار  تموي

رى  راض أخ تها، وألغ وق السحب الخاصة ووضع    .  صرف عمل نقدي وحق ن الذهب ال تكون م ية ت واألصول االحتياط
ويجب أن تكون االحتياطيات مطالبات .  االحتياطي في صندوق النقد الدولي وأصول أجنبية قابلة للتبادل ومطالبات أخرى        

 .البنك المرآزي والحكومة هما الوحيدان اللذان يجوز لهما حق االحتفاظ باالحتياطي.  على غير مقيمين
 

residence 
résidence 

 اإلقامة
 

تكون مجموع االقتصاد من جميع الوحدات المؤسسية المقيمة ويقسم إلى قطاعات        وتعتبر الوحدة المؤسسية مقيمة في بلد .  ي
ويقال إن لها مرآز اهتمام .  في اإلقليم االقتصادي لذلك البلد  ) مصلحة اقتصادية ( اهتمام اقتصادي    ما عندما يكون لها مرآز    

ارس فيه أو منه نشاطها، وتنوي أن تستمر في القيام بذلك إلى أجل غير مسمى أو لمدة                 ع تم ا موق ندما يكون له اقتصادي ع
 ).مدة عام استرشادي(أطول من عام 

 
resources 
ressources 

 لمواردا
 

ة حيث تقيد جميع المعامالت التي تزيد مقدار القيمة االقتصادية للوحدة أو             ابات الجاري ي الحس وارد هو أحد جانب جانب الم
وحسب العرف المحاسبي، توضع .  فعلى سبيل المثال، األجور والمرتبات هي موارد للقطاع الذي يتسلمها        .  القطاع المعني 

نم          وارد في الجانب األيسر بي ي تخفض من القيمة                     الم يود الت امالت والق ا يخّصص الجانب األيمن لالستخدامات، أي للمع
 .فاألجور والمرتبات مثًال هي استخدامات للوحدة أو القطاع الذي يدفعها.  االقتصادية للوحدة أو القطاع
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rest of the world 
reste du monde 

 بقية العالم
 

الم من جميع الوح            ية الع تكون قطاع بق دات المؤسسية غير المقيمة التي تدخل في معامالت مع الوحدات المقيمة، أو تكون            ي
امالت اقتصادية أخرى مع الوحدات المقيمة         ا مع وتقتصر .  والوحدات غير المقيمة تصنف آما لو آانت قطاعًا مستقًال.  له

ى القيود التي تقيد المعامال                 الم عل يـة الع تعلقة ببق ابات أو الجداول، الم ت الجارية بين الوحدات المقيمة والوحدات غير     الحس
ات االقتصادية األخرى، آاستحقاقات المقيمين على غير المقيمين أو العكس              يمة أو العالق آما يضم بقية العالم وحدات   .  المق

 .مؤسسية معينة يمكن أن تكون موجودة ماديًا داخل الحدود الجغرافية للدولة
 

rest of the world account 
compte du reste du monde 

 حساب بقية العالم
 

ابات الضرورية لتغطية المجموعة الكاملة من المعامالت التي تحدث بين مجموع                  ئات أو مجموعات الحس حساب يشمل ف
ية العالم      يتبع هذا الحساب الهيكل المحاسبي العام، ويعرض وجهة نظر بقية العالم أي أن الموارد بالنسبة إلى        . االقتصاد وبق

بة إلى مجموع االقتصاد والعكس صحيح               الم هي استخدامات بالنس ية الع فإذا آان بند الموازنة موجبًا، يعني ذلك فائضًا        .  بق
 .في بقية العالم وعجزًا في مجموع االقتصاد، والعكس صحيح

 
revaluation account 

compte de réévalution 

 حساب إعادة التقييم
 

تراآم، وف         ابات ال يه تقّيد مكاسب االقتناء الموجبة والسالبة التي تتحقق لمالك األصول أو الخصوم المالية وغير هو أحد حس
ترة المحاسبية      ناء الف ية أث وتسجل مكاسب اقتناء األصول، سواء أآانت موجبة أو سالبة، في جانب األصول بينما تقيد .  المال

 .مكاسب اقتناء الخصوم الموجبة والسالبة في جانب الخصوم
 

SAM 
MCS 

 مصفوفة المحاسبة االجتماعية
 

 social accounting matrix راجع
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satellite accounts 
comptes satellites 

 حسابات تابعة
 

يز على مجاالت محددة أو مظاهر                     ا يسمح بالترآ ية، م ابات القوم نظام الحس بطًا باإلطار المرآزي ل ر إطار عمل مرت توف
والمثال الشائع على ذلك الحسابات البيئية .  الجتماعية ويكون لها ارتباط بالحسابات القومية    معينة من الحياة االقتصادية أو ا     

 .الخ…أو السياحة أو العمالة العائلية غير مدفوعة األجر 
 

saving 
épargne 

 االدخار
 

ابات استخدام الدخل              وازن في حس ند م تاح المعدل    (ب تاح والم هو يعادل الدخل المتاح  و.  وقيمته ال تتغير في الحسابين    ) الم
دل مخصومًا منه االستهالك النهائي الفعلي، بعد األخذ في               تاح المع ي أو الدخل الم اق االستهالآي النهائ نه اإلنف مطروحًا م

 .الحسبان التعديالت في صناديق التقاعد
 

SDRs  
DTS 

 حقوق السحب الخاصة
 

 special drawing rights راجع
 

secondary activities 
activités secondaires 

 أنشطة ثانوية
 

دة       ى خارج الوح ليم إل بًا للتس تاجها مناس يس، ويجب أن يكون إن ى النشاط الرئ تجة باإلضافة إل تّم داخل وحدة من أنشطة ت
 .آما يجب أن تكون القيمة المضافة للنشاط الثانوي أقل من القيمة المضافة للنشاط الرئيس.  المنتجة

 
secondary distribution of income account 
compte de distribution secondaire du revenu 

 حساب التوزيع الثانوي للدخل
 

ية لوحدة مؤسسية أو قطاع تنظيمي              يزان الدخول األول ة، ويوضح آيف يحّول م ابات الجاري إلى ) مؤسسي(هو أحد الحس
 .يالت االجتماعية العينيةدخل متاح من خالل تلقي ودفع التحويالت الجارية، باستثناء التحو
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securitization 
titrisation 

 تحويل األصول إلى أوراق مالية
 

تم بمقتضاها إصدار أوراق مالية قابلة للتداول مغطاة بأصول موجودة مثل القروض أو          ادة ترتيب لألصول ي ية إع هو عمل
وإيجاد مثل هذه األصول الجديدة يؤدي إلى .  القروض العقارية أو غيرها من األصول، بما في ذلك الحسابات برسم القبض          

دا األسهم                           ية ع ًا مال دة بوصفها أوراق ي وينبغي تصنيف   األصول الجدي يود في الحساب المال ويستمر إدراج األصول   .  ق
 .الموجودة سابقًا في الميزانية للوحدات المؤسسية التي تقتنيها

 
self-employed workers 

travailleurs indépendants 

 عاملون لحساب أنفسهم
 

ه      رآة، يملكون به ش بر ش بارية، ال يعت ير ذي شخصية اعت روع غ ي مش ون ف م أشخاص يعمل هم ه اب أنفس املون لحس الع
ن         ردهم أو باالشتراك مع آخري م أشخاص يعملون ألنفسهم عندما ال تميز المشاريع التي                 .  بمف املون لحساب أنفسهم ه فالع
 .ة في النظام، ويتلقون دخًال مختلطًايمتلكونها آوحدات مؤسسية مستقل

 
services 
services 

 خدمات
 

تاج (مخرجات    ية حسب الطلب             ) إن ادة من أنشطة إنتاج تج ع وهي، بصفة عامة، تتكون من تغيير في ظروف الوحدة           .  تن
ة      تهلكة للخدم ية المس د وأن تكون قد قدمت إلى المست                     .  المؤسس تاجها ال ب يه إن تمل ف ذي يك ويجب أن  .  هلكينوفي الوقت ال

ى األنشطة التي يمكن أن تؤديها وحدة مؤسسية لمنفعة وحدة أخرى، ويمكن أيضًا أن تنتج وحدة                 تاج الخدمات عل يقتصر إن
 .ما خدمات الستهالآها الخاص شريطة أن يكون النشاط من نوع يمكن لوحدة أخرى أن تقوم به

 
shareholders 

détenteurs 

 المساهمون
 

 أي مالكو شرآة ما ملكية جماعية، ولهم الحق في األرباح الموزعة وفي القيمة المتبقية ألصول الشرآة في هم حملة األسهم
 .حالة تصفيتها
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shares and other equities 
actions et autres participations 

 أسهم وحصص ومشارآات
 

وأسهم وحصص .  اد الدين إلى جميع الدائنينأصول مالية تعترف بمطالبات على مشاريع ذوات شخصية اعتبارية، بعد سد        
لفًا أو في الحصول على مبلغ ثابت عند تصفية مشروع ذي شخصية             نح الحق في دخل ثابت أو محدد س ال ال تم رأس الم

 .وتثبت ملكية الحصص عادة بشهادات األسهم أو أية وثائق مشابهة، وقد تكون هناك أسهم مفضلة.  اعتبارية
 

short-term loans 
credits à court terme 

 قروض قصيرة األجل
 

ويمكن، طبقًا للممارسات في البلدان المختلفة، أن يكون موعد استحقاقها .  هي القروض التي تستحق في غضون عام أو أقل
 .األصلي عامين أو أقل الستيعاب هذا التفاوت في الممارسات

 
short-term securities other than shares 

titres autres qu’actions à court terme 

 أوراق مالية قصيرة األجل ما عدا األسهم
 

تيعاب   ل الس ان أو أق تحقاق أقصاه عام د اس ن بموع ل ولك ام أو أق ي غضون ع دا األسهم، تستحق أصًال ف ية ع أوراق مال
 .التفاوت في ممارسات البلدان

 
single indicator method of deflation 

indicateur indépendant 

 )التصحيح المنفرد(الرقم القياسي المفرد 
 

ة للحصول على القيمة المضافة باألسعار المثبتة، وذلك باالتجاه إلى                        يمة المضافة باألسعار الجاري إحدى طرق تكميش الق
 يتطلب تصحيح القيمة المضافة مباشرة باستعمال سلسلة زمنية واحدة، أي رقم قياسي مفرد بدًال من التقليص المزدوج الذي             

 .تقليص اإلنتاج ثم تقليص المستلزمات، وبالطرح تحصل على القيمة المضافة
 

SNA  
SCN 

 نظام الحسابات القومية
 

 system of national accounts راجع
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social accounting matrix (SAM) 
matrice de comptabilité sociale (MCS) 

 مصفوفة المحاسبة االجتماعية
 

ا عرض      ن جدول العرض واالستخدام             تعّرف بأنه ة بي ن الصالت القائم ية في مصفوفة تبي ابات القوم ابات نظام الحس  حس
ابات القطاعات المؤسسية     آما تستخدم هذه المصفوفة في تحليل العالقات المتبادلة بين الخصائص الهيكلية لالقتصاد       .  وحس

ية   ر المعيش ات األس ن مجموع نفقات بي ول وال ع الدخ ل.  وتوزي ي متص د أن   وه ى ح ية إل ابات القوم يقًا بالحس اًال وث ة اتص
ك في شكل إعطاء تقسيمات فرعية إضافية لقطاع                       تجلى ذل ناس في االقتصاد، وي ى دور ال نعكس عل يزها النموذجي ي ترآ

 .وتضم المصفوفة جدول عرض واستخدام ومدخالت ومخرجات مبسط.  األسر المعيشية في عرض مجزأ ألسواق العمل
 

social assistance benefits 
prestations d’assistance sociale 

 منافع المساعدات االجتماعية
 

تلقاها األسر المعيشية من الحكومات والهيئات التي ال تهدف إلى الربح بقصد سد االحتياجات التي توجد               ة ت تحويالت جاري
 .في برامج الضمان االجتماعي

 
social assistance benefits in cash 

prestations d’assistance sociale en espèces 

 منافع المساعدات االجتماعية النقدية
 

ا نقدًا الحكومة والهيئات التي ال تهدف إلى الربح وتخدم األسر المعيشية إلى األسر المعيشية لتغطية                      ة تدفعه تحويالت جاري
دم ب نها ال تق ن االجتماعي، ولك نافع التأمي يها م ي تلب ياجات الت اهمات نفس االحت ن اجتماعي يضم مس رنامج تأمي موجب ب

 .أما المنافع العينية فتدخل ضمن التحويالت االجتماعية العينية.  ومنافع
 

social assistance benefits in kind 
prestations d’assistance sociale en nature 

 منافع المساعدات االجتماعية العينية
 

ي ت           ية الت تحويالت العين تكون من ال قدمها الحكومة والمؤسسات التي ال تهدف إلى الربح وتخدم األسر المعيشية إلى األسر        ت
ية، ولكنها ال تقدم في إطار برنامج للتأمين االجتماعي           نافع الضمان االجتماعي العين ة لم يعة مماثل ية وهي ذات طب . المعيش

 .وهي مماثلة لمنافع المساعدات االجتماعية النقدية
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social benefits 
prestations sociales 

 منافع اجتماعية
 

د        ية لس ر المعيش دم األس ربح وتخ ى ال دف إل ي ال ته ئات الت ة والهي ن الحكوم ية م ر المعيش تلقاها األس ة ت الت جاري تحوي
 .الخ…احتياجات تنشأ في ظروف خاصة مثل المرض، والتعليم، والبطالة، والتقاعد 

 
social contributions 

cotisations sociales 

 مساهمات اجتماعية
 

دفعات فعلية أو محتسبة إلى برامج التأمين االجتماعي لترتيب دفع منافع تأمين اجتماعي، وقد يدفعها أرباب العمل نيابة عن 
 .مستخدميهم أو قد يدفعها المستخدمون أو األشخاص العاملون لحساب أنفسهم أو غير المستخدمين باألصالة عن أنفسهم

 
social contributions by self-employed and non-employed persons 

cotisations sociales des travailleurs indépendants et des personnes n’occupants pas 
d’emploi 

 مساهمات اجتماعية يدفعها األشخاص العاملون لحساب أنفسهم واألشخاص غير المستخدمين
 

ا أشخاص يعمل  ية يدفعه اهمات اجتماع تهم الخاصة  مس هم لمنفع اب أنفس ون لحس هم أو أشخاص ال يعمل اب أنفس . ون لحس
ويتكون بعضها من مساهمات ضمان اجتماعي إلزامية وبعضها اآلخر من مساهمات طوعية في برامج الضمان االجتماعي 

 .أو إلى برامج تأمين اجتماعي أخرى
 

social insurance benefits 
prestations d’assurance sociale 

 منافع التأمين االجتماعي
 

ن االجتماعي هي تحويالت تقدم بموجب مشروعات منظمة لمشاريع الضمان االجتماعي               نافع التأمي ويمكن أن تقدم هذه    .  م
المنافع بموجب صناديق ضمان اجتماعي عامة أو خاصة، أو برامج أو صناديق معاشات تقاعد يديرها أرباب العمل لصالح 

 .لحاليين أو السابقينالعاملين لديهم، ا
 

social insurance schemes 
régimes d’assurance sociale 

 برامج التأمين االجتماعي
 

يابة عن مستخدميهم لضمان حق المستخدمين أو المشترآين أو أهلهم أو                           اب العمل ن يها المستخدمون أو أرب ع ف رامج يدف ب
ن االجتماعي في ا           نافع التأمي ى م تهم في الحصول عل وقد تنظمها وحدات خاصة أو .  لفترة الجارية أو الفترات الالحقةورث

 .وقد تقدم منافع التأمين االجتماعي نقدًا أو عينًا.  وحدات حكومية
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social security benefits, reimbursements of 
prestations de sécurité sociale, remboursements de 

 )التعويضات(منافع الضمان االجتماعي 
 

 reimbursements of social security benefits راجع
 

social security benefits in cash 
prestations de sécurité sociale en espèces 

 منافع الضمان االجتماعي النقدية
 

ية              ى األسر المعيش دًا صناديق الضمان االجتماعي إل ا نق ن اجتماعي تدفعه نافع تأمي افع تقدم في وقد تكون على هيئة من.  م
 .الخ…حالة المرض أو اإلصابة أو الوالدة أو عالوات أطفال أو منافع بطالة أو حدوث وفاة 

 
social security funds 

administrations de sécurité sociale 

 صناديق الضمان االجتماعي
 

وهي ُتنظم بصورة  .  ات الحكومة تشكل نوعًا خاصًا من الوحدات المؤسسية التي يمكن أن توجد على أي مستوى من مستوي              
دات       ن أصول وخصوم الوح تقلة ع تفظ بأصولها وخصومها مس ية وتح دات الحكوم رى للوح طة األخ ن األنش تقلة ع مس

ية ابها   .  الحكوم ية لحس امالت مال ي مع ا، وتدخل ف ا أصولها وخصومها الخاصة به ية منفصلة وله دات مؤسس وهي وح
 .الخاص

 
social security schemes 

régimes de sécurité sociale 

 برامج الضمان االجتماعي
 

م منافع اجتماعية ألفراد المجتمع آكل أو لقطاعات خاصة منه                ية تقدي ية بغ رها وحدات حكوم ا وتدي رامج تقدمه وبرامج .  ب
ي تؤسس إلدارة                ن االجتماعي، وصناديق الضمان االجتماعي الت رامج التأمي ئة من ب م ف ذه الضمان االجتماعي هي أه ه

 .البرامج هي وحدات مؤسسية مستقلة
 

social transfers in kind 
transferts sociaux en nature 

 تحويالت اجتماعية عينية
 

ك صناديق الضمان االجتماعي والهيئات التي ال تهدف إلى                    ا في ذل ة، بم ا الحكوم ي تقدمه تكون من السلع والخدمات الت ت
راد عينًا، سواء أآا         ى األف ربح، إل نت مشتراة من السوق أو منتجة آمنتجات غير مسوقة بواسطة الحكومة أو الهيئات التي ال

ية    دم األسر المعيش ربح وتخ ى ال تحويالت .  ال تهدف إل ذه ال زايا الضمان االجتماعي  : وتشمل ه زايا )التعويضات(م ، وم
ية، وتحو  ية العين اعدات االجتماع زايا المس رى، وم ية األخ ير  الضمان االجتماعي العين ردية غ ات الف لع والخدم الت الس ي

 .المسوقة
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special drawing rights (SDRs) 
droits de tirage speciaux (DTS) 

 حقوق السحب الخاصة
 

يقتصر .  أصول احتياطية دولية أنشأها صندوق النقد الدولي، وخصصها ألعضائه الستكمال األصول االحتياطية الموجودة      
 . الرسميين، وهم في العادة البنوك المرآزية أو الحكوماتحق االحتفاظ بها على حامليها

 
stamp taxes 

droits de timbre 

 الدمغة) رسوم(ضرائب 
 

ع عبئها على طبقة معينة من المعامالت المصنفة في مكان آخر، مثل الطوابع على الوثائق             ي ال يق تكون من الضرائب الت ت
 .إنتاج خدمات األعمال الماليةالقانونية أو الشيكات التي تعتبر ضرائب على 

 
state government 

administrations d’états fédérés 

 حكومة الوالية
 

توى       ن مس ى م زية وأعل ة المرآ توى الحكوم ن مس ل م توى أق ي مس ة ف ائف الحكوم ارس بعض وظ ية تم دات حكوم وح
ية ية المحل دات الحكوم ريعية وال.  الوح لطاتها التش تد س ي تم دات الت ي وهي الوح نطاق الجغراف ى ال يذية عل قضائية والتنف
 .للوالية طبقًا لتقسيمات الدولة

 
stock 
stock 

 رصيد
 

ويسجل النظام الرصيد في الحسابات عادة بالرجوع إلى تاريخ .  هو مرآز األصول وااللتزامات في لحظة معينة من الزمن
بية              ترة المحاس ة الف ة ونهاي ية في بداي داد الميزان صيد من تراآم الصفقات والتدفقات السابقة وما يترتب عليها  وينتج الر .  إع

 .من تغيرات ناتجة من تعامالت أو تدفقات أخرى خالل الفترة
 

straight-line depreciation 
amortissement linéaire 

 )طريقة الخط المستقيم(اإلهالك 
 

 . سنويًا طول عمر األصل الرأسماليأسلوٌب لتقدير اإلهالك لألصول الثابتة مبنيٌّ على أساس قيمة ثابتة
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subsidies 
subventions 

 إعانات
 

ى المشاريع على أساس مستوى نشاطها اإلنتاجي أو على أساس آمية أو                            ة إل ا الحكوم ابل تقدمه دون مق ة ب مدفوعات جاري
يمة السلع أو الخدمات التي تنتجها أو تبيعها أو تستوردها، وتهدف دائمًا إلى التأثير على م    ستوى األسعار أو تغطية خسائر ق

 .ناتجة من سياسة الدولة في هيكلية األسعار
 

subsidies for public corporations and quasi-corporations 
subventions à des sociétés et à des quasi-sociétés 

 إعانات إلى الشرآات وأشباه الشرآات العامة
 

ع إلى الشرآات الع         تظمة تدف ) فائض تشغيل سالب(امة أو أشباه الشرآات العامة بهدف تعويضها عن خسائرها  تحويالت من
ة        ة الحكوم يذًا لسياس تاج، تنف يف اإلن ن تكال ى م ون أدن ي تك عار الت ير األس يجًة لتغ ي نت اطها اإلنتاج ي نش بدها ف ي تتك الت

 .وتعالج هذه اإلعانات آإعانات على المنتجات.  االقتصادية واالجتماعية
 

subsidies on losses of government trading organizations 
subventions sure les pertes des organisms publiques de commercialisation 

 إعانات لتغطية خسائر وحدات االتجار الحكومية
 

راء وب   تها ش ون وظيف ي تك تجارية، الت ية ال دات الحكوم ا الوح ي تحققه ائر الت ات الخس ذه اإلعان ن تغطي ه تجات م يع المن
عندما تحقق خسائر نتيجًة لتنفيذ سياسة الحكومة االقتصادية واالجتماعية من خالل البيع بسعر أدنى من         .  المشاريع المقيمة  

 .سعر الشراء، يعامل الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع على أنه إعانة
 

subsidies on payroll or workforce 
subventions sur les salaires ou la main d’oeuvre 

 المرتبات أو القوة العاملة) جدول(إعانات على آشف 
 

ئة معينة من العمال مثل المعاقين                             ى تشغيل ف بات، أو عل ة األجور أو المرت ى جمل ع عل ات المستحقة الدف تكون من اإلعان ت
 .الخ…جسديًا أو األشخاص العاطلين عن العمل لفترات طويلة 

 
subsidies on production, other 

subventions sur la production, autres 

 إعانات أخرى على اإلنتاج
 

 other subsidies on production راجع
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subsidies on products, other 
subventions sur les produits, autres 

 إعانات أخرى على المنتجات
 

 other subsidies on products راجع
 

subsidies on products used domestically 
subventions sur les produits utilisés 

 إعانات على المنتجات المستخدمة محليًا
 

 .إعانات مدفوعة إلى المشاريع المقيمة عن مخرجاتها التي تستخدم أو تستهلك داخل حدود اإلقليم االقتصادي للدولة
 

subsidies to reduce pollution 
subventions destinées à réduire la pollution 

 إعانات لتخفيض التلوث
 

ببات التلوث أو آثاره في                            نع مس يذها لتخفيض أو م تم تنف ي ي ال اإلضافية الت يف األعم ى تغطية آل أو بعض تكال تهدف إل
 .البيئة

 
subsidies on a product 

subventions sur un produit 

 إعانة على المنتج
 

ات مستحقة الدفع على ا     لوحدة من السلع أو الخدمات المنتجة في شكل مبلغ محدد من النقود لوحدة الكمية من السلعة أو إعان
ئوية محددة من سعر الوحدة               بة م ة، أو آنس رق بين السعر المستهدف                 .  الخدم ا الف ى أنه ومن الممكن أن تحسب أيضًا عل

 .وسعر السوق الفعلي الذي يدفعه المشتري فعًال
 

subsoil assets 
gisements 

 أصول جوفية
 

ى سطحها، ويكون استخراجها اقتصاديًا بالوسائل                            ادن المخزونة في باطن األرض أو عل ا من المع أصول محقق وجوده
 .التكنولوجية المتاحة وباألسعار الحالية
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supply and use tables 
tableaux des ressources et des emplois 

 جداول العرض واالستخدام
 

يد ا    ألنشطة الصناعية المحلية المنتجة للسلع والخدمات المعروضة والواردات، والطريقة التي تم بها توزيع هذه  توضح وتق
 .المعروضات بين مختلف االستخدامات آاستهالك وسيط أو استخدام نهائي، بما في ذلك الصادرات

 
symmetric tables 

tableaux symetriques 

 جداول متماثلة
 

 .ين التصنيفات أو الوحدات المستخدمة في السطور واألعمدة، أي نفس مجموعات المنتجات أو األنشطةتقوم على التماثل ب
 

system of national accounts (SNA) 
système de comptabilité nationale (SCN) 

 نظام الحسابات القومية
 

تصاد الكلي والميزانيات والجداول المستندة إلى نظام يتكون من مجموعة مترابطة منطقيًا ومتسقة ومتكاملة من حسابات االق
ويقدم إطارًا محاسبيًا شامًال يمكن من .  مجموعة من المفاهيم والتعاريف والتصنيفات والقواعد المحاسبية المتفق عليها دوليًا

يع وعرض البيانات ألغراض التحليل االقتصادي واالجتماعي واتخاذ القرارات، حيث تقدم الحسا            ه تجم بات آمًا هائًال خالل
 .من البيانات والمعلومات المفصلة عن عمل اقتصاد ما والمعّدة وفقًا لمفاهيم وقواعد محاسبية

 
tangible fixed assets 
actifs fixes corporels 

 أصول ثابتة ملموسة
 

ات والتجهيزات واألصول أصول غير مالية منتجة تتكون من المباني السكنية والمباني واإلنشاءات األخرى واآلالت والمعد
 .المفتلحة

 
tangible non-produced assets 

actifs corporels non produits 

 أصول ملموسة غير منتجة
 

ية غير المفتلحة وموارد المياه التي يمكن إعمال حقوق           وارد البيولوج ية والم ثل األرض واألصول الجوف ية م أصول طبيع
 .ملكية عليها
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taxes 
impôts 

 بالضرائ
 

 .تحويالت نقدية إجبارية بدون مقابل، نقدًا أو عينًا، تدفعها الوحدات الحكومية المؤسسية إلى الوحدات الحكومية
 

taxes and duties on imports 
impôts et droits sur les importations 

 ضرائب ورسوم على الواردات
 

ي اللح    ع ف تحقة الدف ات المس ى السلع والخدم يم االقتصادي   تشمل الضرائب عل ية لإلقل يها الحدود الجمرآ بر ف ي تع ظة الت
 .وتستثنى منها ضريبة القيمة المضافة.  للدولة، أو عندما تسلم السلع بواسطة منتج غير مقيم إلى وحدة مؤسسية مقيمة

 
taxes on capital gains 

impôts sur les gains en capital 

 يةضرائب على العائدات االستثمارية الرأسمال
 

ي تصبح مستحقة الدفع خالل الفترة المحاسبية، بغض                          مالية الت راد أو المشروعات الرأس اح األف ى أرب ضرائب تفرض عل
 .النظر عن الفترة التي تحققت فيها هذه األرباح التي توصف بأنها مكاسب اقتناء

 
taxes on capital transfers 

impôts sur les transferts de capital 

  التحويالت الرأسماليةضرائب على
 

 .تشمل الضرائب على قيمة األصول التي يتم تحويلها بين المؤسسات التنظيمية
 

taxes on entertainment 
impôts sur les spectacles 

 ضرائب على وسائل الترفيه
 

ر ال   ى تذاآ ي تفرض عل ثل الرسوم الت لية م يه والتس ائل الترف ى وس ى ضرائب ورسوم تفرض بصفة خاصة عل دخول إل
 .المسارح أو المالهي

 
taxes on financial and capital transactions 

impôts sur le opérations mobilières et immobilières 

 ضرائب على المعامالت المالية والرأسمالية
 

يع األصول غير المالية واألصول المالية، بما فيها العمالت األجنبية                    ى شراء وب ع عل  وتصبح مستحقة الدفع . ضرائب تدف
 ).الخ…اإلرث والهدايا (عندما تتغير ملكيتها إال إذا آان التغيير ناتجًا عن تحويالت رأسمالية 
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taxes on income 
impôts sur le revenu 

 ضرائب على الدخل
 

وال                 ائدات رؤوس األم اح وع ى الدخل واألرب تكون من الضرائب عل در على الدخل الفعلي أو المفت      .  ت رض لألفراد أو   وتق
وتشمل الضرائب المقّدرة على الممتلكات المقتناة من      .  األسر المعيشية أو المؤسسات التي ال تهدف إلى الربح أو الشرآات           

 .أرض أو عقار عندما تكون هذه المقتنيات مستعملة آأساس لتقدير دخل مالكيها
 

taxes on individual or household income 
impôts sur le revenu des individus et des ménages 

 ضرائب على دخل األفراد أو األسر المعيشية
 

هي جزء من الضرائب على الدخل بصفة عامة، وتتكون من الضرائب على الدخل الشخصي لألفراد، بما فيها الجزء الذي    
خل الكلي اآلتي من جميع     وتفرض عادة على الد   .  يخصمه رب العمل والضرائب على دخل مالكي المشاريع غير المنظمة           

 .المصادر
 

taxes on international transactions 
impôts sur les opérations internationales 

 ضرائب على المعامالت الدولية
 

تثمارات األجنبية، عدا                         ى االس تحويالت الخارجية وعل ى ال ى الخارج وعل ى السفر إل تكون من الضرائب المفروضة عل ت
 .يدفعها المنتجونالضرائب التي 

 
taxes (recurrent) on land, buildings and other structures 

impôts (périodiques) sur les terrains, les bâtiments et les autres constructions 

 على األراضي أو المباني أو غيرها من اإلنشاءات) متكررة(ضرائب 
 

 recurrent taxes on land, buildings and other structuresراجع 
 

taxes on lotteries, gambling and betting 
impôts sur les spectacles, les Paris et les loteries 

 ضرائب على اليانصيب والقمار
 

بة مئوية من                           ادة آنس ار ع ال اليانصيب والقم ى أعم ي تفرض عل وز، الت ى الف دا الضرائب عل ة ضرائب، ع تكون من أي ت
 .العائدات

 



 

 121 
 

taxes on pollution 
impôts sur la pollution 

 ضرائب على التلوث
 

ازات أو السوائل الضارة أو غيرها من المواد المؤذية في البيئة                ريغ الغ ى إطالق أو تف تكون من الضرائب عل وهي ال .  ت
 .تشمل المدفوعات التي تدفع لجمع النفايات أو المواد الضارة من قبل السلطات العامة

 
taxes on production 

impôts sur la production 

 ضرائب على اإلنتاج
 

ى السلع والخدمات بمناسبة إنتاجها أو تسليمها أو بيعها أو تحويلها، باإلضافة إلى                   ع عل تكون من الضرائب المستحقة الدف ت
المباني أو األصول األخرى الضرائب األخرى على اإلنتاج التي تشمل أساسًا الضرائب على ملكية أو استخدام األرض أو    

 .المستخدمة في اإلنتاج، أو الضرائب على العمالة أو تعويضات العاملين المدفوعة
 

taxes on products 
impôts sur les produits 

 ضرائب على المنتجات
 

ي تصبح مستحقة الدفع نتيجة عملية إنتاج أو بيع أو نقل م                        ى السلع والخدمات الت تكون من الضرائب عل لكية أو تأجير أو ت
ذه السلع أو الخدمات، أو نتيجة الستعمالها لالستهالك الخاص أو لتكوين رأس المال الخاص، مثل الضريبة العامة                     د ه توري

يعات، رسوم االستهالك، الضرائب على خدمات معينة               ى المب وتستثنى منها ضريبة القيمة المضافة وضرائب      .  الخ…عل
 .االستيراد والتصدير

 
taxes on specific services 

impôts sur des services spécifiques 

 ضرائب على خدمات معينة
 

نقل واالتصاالت والتأمين واإلعالن والفنادق والغرف المؤجرة والمطاعم ووسائل التسلية والقمار         ى ال تشمل الضرائب عل
 .واليناصيب واألحداث الرياضية

 
taxes on the income of corporations 

impôts sur les revenus des sociétés 

 ضرائب على دخل الشرآات
 

يها  ن الضرائب اإلضافية عل ا وم ى دخل الشرآات وأرباحه ن الضرائب عل تكون م ى .  ت ادة عل ذه الضرائب ع در ه وتق
 .الدخول الكلية للشرآات اآلتية من جميع المصادر، وليس فقط على األرباح التي يولدها اإلنتاج
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taxes on the use of fixed assets 
impôts sur l’utitisation d’actifs fixes 

 ضرائب على استخدام األصول الثابتة
 

يارات أو السفن أو الطائرات أو اآلالت أو المعدات األخرى                 تعمال الس ى اس ة عل ة ضرائب تفرض بصورة دوري تشمل أي
ذه ال     ت ه واء أآان تاج، س راض اإلن اريع ألغ تعملها المش ي تس تأجرة الت ة أو مس دات مملوآ ذه   .  مع ا توصف ه يرًا م وآث

 .الضرائب بأنها رسوم تراخيص، وهي في العادة مبالغ ثابتة ال تتأثر بمعدل االستعمال الفعلي
 

taxes on winnings from lotteries or gambling 
impôts sur les gains provenants des loteries ou des jeux 

 نصيب أو القمارضرائب على أرباح اليا
 

تكون من الضرائب المدفوعة على المبالغ التي يتلقاها الرابحون تمييزًا لها عن الضرائب على رقم أعمال المنتجين الذين                     ت
 .ينظمون عمليات القمار أو اليانصيب التي تعامل آضرائب على المنتجات

 
taxes paid to obtain business and professional licences 

impôts sur les autorisations commerciales et professionnelles 

 ضرائب مدفوعة للحصول على تراخيص األعمال والتراخيص المهنية
 

 غير . للحصول على تراخيص لممارسة نوع معين من األعمال التجارية أو المهنية) بدون مقابل(ضرائب تدفعها المشاريع 
تأآد من صال             ة بال ه إذا قامت الحكوم حية أو سالمة أماآن العمل التجاري أو التأآد من المعدات المستعملة أو من الكفاءة      أن

ية ومستوى السلع أو الخدمات المنتجة آشرط لمنح هذه التراخيص                 ية أو من نوع  المدفوعات في هذه الحالة     ال تكون  ،المهن
 . ضرائباال بوصفهعامل بوصفها مدفوعات لقاء خدمات مؤداة  وينبغي أن ُت،بدون مقابل

 
taxes resulting from multiple exchange rates 

impôts resultants de taux de change multiples 

 ضرائب ناتجة عن تعدد أسعار الصرف
 

 .ضرائب ضمنية على الصادرات ناتجة عن تطبيق نظام رسمي ألسعار صرف متعددة
 

time of acquisition 
moment de l’acquisition 

 حتيازوقت اال
 

تحقق فيه عملية تسليم                  ية، أو ت يه الملك ير ف تقل أو تتغ ذي تن ات، أي الوقت ال ياز السلع والخدم يه احت تم ف ذي ي هو الوقت ال
 .السلعة أو الخدمة
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time of recording 
moment d’enrégistrement 

 وقت التسجيل
 

دات ال         ن الوح تم بي ي ت امالت الت جيل المع يه تس تم ف ذي ي ت ال و الوق يةه أ    .  مؤسس ندما تنش امالت ع جيل المع تم تس وي
 .االستحقاقات أو االلتزامات أو تحول أو تلغى، أي على أساس مبدأ االستحقاق

 
time reversal test 

test de réversibilité dans le temps 

 اختبار االنعكاس في الزمن
 

واختيار االنعكاس في الزمن يتطلب .   وانعكاس المعاملالرقم القياسي األمثل هو الذي يجتاز اختبارات االنعكاس في الزمن
ترة             بة للف رقم القياسي بالنس ى الفترة      ) ت(أن يكون ال تناد إل باالستناد إلى ) صفر(مقلوب الرقم القياسي للفترة     ) صفر(باالس

 .ورقم فيشر السعري أو الحجمي يجتاز هذا االختبار).  ت(الفترة 
 

Tornqvist price index 
indice de Tornqvist de prix 

 رقم تورنكفيست القياسي للسعر
 

يات باستعمال المتوسطات الرياضية للحصص من القيم في فترتين مختلفتين                      بية للكم ام النس ٌي مرجح لألرق ٌط هندس متوس
 .بوصفها عوامل ترجيح

 
Tornqvist volume index 

indice de Tornqvist de volume 

 جمرقم تورنكفيست القياسي للح
 

 .متوسٌط هندسٌي مرجح لنسب الكميات باستخدام المتوسط الحسابي للقيم في فترتي األساس والمقارنة آأوزان ترجيحية
 

total economy 
économie 

 مجموع االقتصاد
 

 .يتألف من جميع الوحدات المؤسسية المقيمة في اإلقليم االقتصادي للبلد
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total final consumption 
consommation finale totale 

 جملة االستهالك النهائي
 

من زاوية اإلنفاق، هو القيمة الكلية لمجموع اإلنفاق على السلع االستهالآية والخدمات الفردية والجماعية الذي تنفقه األسر                  
ي ال تهدف إلى الربح           يمة والمؤسسات الت ية المق أما من .  وتخدم األسر المعيشية ووحدات الحكومة العامة) المقيمة(المعيش

يها األسر المعيشية المقيمة،                    ي حصلت عل ردية الت يع السلع والخدمات الف يمة جم و ق ي، فه ي الفعل ة االستهالك النهائ زاوي
 .مضافًا إليها قيمة الخدمات الجماعية التي قدمتها الحكومة العامة إلى المجتمع أو قطاعات عريضة منه

 
total hours worked 

total des heures travaillées 

 مجموع ساعات االشتغال
 

 .مجموع عدد الساعات التي أدي فيها عمل بالفعل سواء آان العامل موظفًا أو عامًال لحساب نفسه
 

trade credits and advances 
credits commerciaux et avances 

 ائتمانات تجارية وسلف
 

تجارية من أجل السلع والخدمات المقد                 تمانات ال تكون من االئ ة مباشرة إلى الشرآات والحكومات والمؤسسات التي ال          ت م
 .تهدف إلى الربح واألسر المعيشية وبقية العالم، والسلف على األعمال قيد اإلنجاز أو األعمال التي تنفذ لحساب الغير

 
trade margin 

marge commerciale 

 هامش تجاري
 

ي أو                   ن السعر الفعل رق بي ه الف تجاري بأن امش ال لعة مشتراة إلعادة  بيعها     يعرف اله ابل س وع مق جملة أو (المحتسب المدف
لعة في الوقت الذي بيعت أو استخدمت فيه                         ) تجزئة  ذه الس تعويض ه ه ل ى الموزع دفع ن عل ذي يتعي وقد تكون  .  والسعر ال

حقق على السلع آما تقاس مخرجات تجار الجملة والتجزئة بمجموع قيمة الهوامش التجارية المت          .  الهوامش سالبة أو موجبة   
 .التي يشترونها إلعادة بيعها، إذ ان هؤالء يقدمون إلى عمالئهم خدمات السلع

 
trading gains and losses 
gains et pertes d’échange 

 مكاسب وخسائر االتجار
 

يرات في معدالت التبادل التجاري          أ من التغ  وارداته، يمكن فإذا ارتفع سعر الصادرات لبلد ما أسرع من ارتفاع سعر.  تنش
ن           نة م بة معي ن نس تولدة م التهم الم ن متحص ن م طة المقيمي ية بواس لعية والخدم واردات الس ن ال ية م ادة حجم راء زي ش

 .الصادرات
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transaction 
opération 

 معاملة
 

يتين وفقًا التفاق متبادل، أو عمل ضمن وحدة مؤسسية من المفيد ت                       ن مؤسس ن وحدتي امٌل بي حليليًا أن تدفق اقتصادي، أي تع
 .يعامل بوصفه معاملة، ألن الوحدة آثيرًا ما تعمل بصفتين مختلفتين

 
transaction accounts 

compte d’opérations 

 حساب المعامالت
 

ارس هذا النوع من المعامالت،                              امالت، لكل قطاع يم ا أو مجموعة من المع ة م وارد واالستخدامات من معامل يوضح الم
ا    ن العالق نه ال يبي تعاملة    ولك ن القطاعات الم وع      .  ت المباشرة بي ة من ن ن العالق وماذا؟ " "ماذا؟ ممن؟"أي أن الحساب يبي

 .وبحكم التعريف، تتساوى مجاميع الموارد ومجاميع االستخدامات" لمن؟
 

transfer 
transfert 

 تحويل
 

لعة أو خدمة أو أصل إلى وحدة مؤسسية أ                      ية س يها وحدة مؤسس دم ف بها تق ة بموج خرى دون أن تتلقى من األخيرة أي   معامل
 .مقابل

 
transfers in kind 

transferts en nature 

 تحويالت عينية
 

 .تتكون من نقل ملكية سلعة أو أصل، بخالف النقود، أو تخصيص خدمة بدون مقابل من الوحدة المؤسسية المستلمة لها
 

transfer price 
prix de transfert 

 سعر التحويل
 

 .لمتخذ أساسًا ألغراض الحسابات ولتقييم المعامالت بين المشروعات المتكاملة تحت إدارة واحدةهو السعر ا
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transferable deposits 
dépôts transférables 

 ودائع قابلة للتحويل
 

 .لوهي ودائع قصيرة األجل قابلة للتحوي.  أصل مالي للمودعين وتمثل التزامًا على الوحدة المؤسسية المودع لديها
 

transfers of individual non-market goods and services 
transferts de biens et services non-marchands 

 تحويالت السلع والخدمات الفردية غير السوقية
 

وقيين     ير الس تجون غ ا المن ات يقدمه لع وخدم ر     (س دم األس ربح وتخ ى ال دف إل ي ال ته ات الت ة والمؤسس م الحكوم تملكه
ة اقتصادياً                ) يةالمعيش  ًا أو بأسعار غير مهم ية مجان ى األسر المعيش ومن المعلوم أن جميع الخدمات غير السوقية التي        .  إل

 .تقدمها المؤسسات التي ال تهدف إلى الربح وتخدم األسر المعيشية تعامل في النظام على أنها خدمات فردية بطبيعتها
 

transitivity (in international comparisons) 
transitivité (en comparaisons internationales) 

 )في المقارنات الدولية(قابلية التعدي 
 

ال إن مجموعة من األرقام القياسية قابلة للتعدي حين يتوافر فيها، لكل زوج من األرقام القياسية في المجموعة، أن يكون      يق
رقم القياسي      ي (ال بلد     ) الثنائ تناد إل  ) ك(المباشر لل بلد  باالس رقم القياسي غير المباشر الذي يحصل عليه،   ) ك(ى ال اويًا لل مس

بلد        ي المباشر لل رقم القياسي الثنائ بلد    ) ل(بضرب ال ى ال تناد إل رقم القياسي   ) م(باالس ي (بال بلد    ) الثنائ ) ك(غير المباشر لل
بلد        ى ال تناد إل تعد          ).  ل(باالس ة لل ا قابل ية بكامله ام القياس تقال، تكون األرقام القياسية غير  إذا آانت مجموعة األرق ي أو االن

 .المباشرة الواصلة بين أزواج البلدان مساوية دائمًا لألرقام القياسية المباشرة المقابلة
 

transport equipment (assets) 
matériels de transport (actifs) 

 )أصول(معدات النقل 
 

ياء    خاص أو األش نقل األش تعمل ل دات تس ثل .  مع ن أم رات     وم فن والطائ باهها والس ورات وأش يارات، والمقط ك الس ة ذل
 .الخ، عدا المعدات التي تحصل عليها األسر المعيشية الستخدامها النهائي الذاتي… والدراجات 

 
transport margin 
marge de transport 

 هامش النقل
 

 .قت والمكان المحّددينتكلفة النقل التي يدفعها المشتري بصورة مستقلة ليتسلم سلعة ما في الو
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uncompensated seizure 
saisie sans compensation 

 )المصادرة(نزع الملكية دون تعويض 
 

أصل من األصول المملوآة ألي من      ) أو مصادرة (عملية تنشأ حينما تتخذ الحكومة أو أي وحدة مؤسسية قرارًا بنزع ملكية             
ية األخرى        يها الوحدات غ     (الوحدات المؤسس ا ف ، دون التعويض عن آامل قيمتها ألسباب مختلفة عدا أسباب          )ير المقيمة بم

 .الخ… التأخر في دفع الضرائب أو التعويضات أو العقوبات 
 

underground economy 
économie souterraine 

 اقتصاد سري
 

بقًا للنظام ولكنها مخ                       تاج ط رة اإلن ندرج في دائ ي ت فية عمدًا عن السلطات العامة     يشمل األنشطة االقتصادية المشروعة الت
ثل تجنب دفع ضرائب الدخل أو ضريبة القيمة المضافة، أو تجنب دفع المساهمات في الضمان االجتماعي،              ألسباب عدة م

الخ، أو … أو تجنب الوفاء بمعايير قانونية معينة مثل الحد األدنى لألجور أو ساعات العمل القصوى أو السالمة أو الصحة 
 .ل إلجراءات إدارية معينةتجنب االمتثا

 
unforeseen obsolescence 

obsolescence imprévue 

 بلى غير متوقع
 

وقد يكون المبلغ .  يحصل عندما يكون مبلغ استهالك رأس المال الثابت ألي أصل من األصول ال يغطي التلف غير المتوقع
ي       تلف الفعل ى من ال توقع أعل تلف الم بة لالقتصاد آكل    وينبغي أن يكون   .  المخصص لل رق صغيرًا بالنس ولكن من  .  الف

رق آبيرًا بالنسبة لفرادى األصول ولذلك يجب إدخال تعديالت عليه في حساب التغيرات األخرى           ك الف الممكن أن يكون ذل
 .في قيمة األصول الثابتة نتيجة لهذه األحداث) أو الزيادة(في حجم األصول لتغطي االنخفاض 

 
unfunded employees’ social insurance benefits 

prestations d’assurance sociale directes d’employeurs 

 منافع التأمين االجتماعي للمستخدمين غير الممولة
 

اب العمل الذين يديرون برامج تأمين اجتماعي غير ممولة إلى مستخدميهم وورثة مستخدميهم                      ا أرب ية يدفعه نافع اجتماع . م
نافع      ذه الم يد ه ية     (وتق ة أو عين ثانوي للدخل في شكل دفعات أجر مستمرة أو عالوات أسرة أو                    ) نقدي توزيع ال في حساب ال

 .الخ… تعليم أو معاشات تقاعد أو خدمات طبية 
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unit value index 
indice de la valeur unitaire 

 الرقم القياسي لقيمة الوحدة
 

د   يمة الوح ط ق ي متوس ير ف يس التغ عري يق ياٍس س ُم ق نود   رق ي الب يرات ف تأثر بالتغ د ت ي ق ة، والت ير متجانس دات غ ة لوح
يرات في أسعارها            ى التغ توقع من األرقام القياسية لقيم الوحدات أن توفر مقاييس جيدة              .  المستخدمة إضافة إل ي ال ي وبالتال

 .للتغير في متوسط األسعار عبر الزمن
 

unquoted shares 
actions des sociétés non cotées 

 )غير مسعرة(سهم غير متداولة أ
 

 .أسهم ال يتم االتجار بها في سوق األوراق المالية أو أي من أسواق المال المنظمة األخرى
 

uses 
emplois 

 االستخدامات
 

ابل        ب المق ى الجان ابات إل ي الحس تخدامات ف طلح االس ير مص ي(يش تخدامات     ) العكس ب االس تعلق جان ث ي وارد حي للم
ي ت     امالت الت دار القيمة االقتصادية للوحدة أو القطاع        بالمع ومن أمثلة ذلك األجور وهي استخدامات للوحدة التي   .  خفض مق

 .تدفعها
 

uses of value added quadrant 
quadrant des emplois de la valeur ajoutée 

 ربعية استعماالت القيمة المضافة
 

ن تكـا           يف اإلنتاج التي يتكبدها المنتجون عدا االستهالك الوسيط،  هي إحدى مصفوفات جدول المدخالت والمخرجات تبي ل
ثل في شكل تعويضات عاملين، والضرائب مخصومًا منها اإلعانات على اإلنتاج والمستوردات واستهالك رأس                  ي تتم والت

 .المال الثابت، باإلضافة إلى فائض التشغيل أو الدخل المختلط الصافي
 

valuables 
objets de valeur 

 فائسالن
 

ية أو على األقل ال                                تها الحقيق زداد قيم توقع أن ت تاج أو االستهالك، ومن الم ية لإلن تجة ال تستعمل بصورة رئيس أصول من
 .وهي ال تبلى بمرور الزمن في ظل الظروف العادية ولذلك تقتنى بوصفها مستودعًا للقيمة.  تهبط
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value added, gross 
brute, valeur ajoutée  

 ة إجماليةقيمة مضاف
 

  gross value addedراجع 
 

value added, net 
nette, valeur ajoutée  

 قيمة مضافة صافية
 

 net value addedراجع 
 

value added tax (VAT) 
taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 

 ضريبة القيمة المضافة
 

راحل بواسطة المشاريع                 ى م تها عل تم جباي تجات ي ى المن ي ضريبة واسعة االنتشار مصممة لتغطية معظم       وه.  ضريبة عل
والمنتجون ملزمون بأن يدفعوا للحكومة الفرق بين ضريبة القيمة المضافة على مبيعاتهم وضريبة القيمة              .  السلع والخدمات 

ى مشترياتهم ألغراض االستهالك الوسيط أو التكوين الرأسمالي         على وال تحّمل ضريبة القيمة المضافة عادة.  المضافة عل
 .المبيعات لغير المقيمين

 
vertically integrated enterprise 
enterprise verticalement intégrée 

 )عموديًا(مشروع متكامل رأسيًا 
 

ادة منشآت مختلفة، في تتابع من قبل أجزاء مختلفة من المشروع                             ا ع وم به تلفة، تق تاج مخ راحل إن يه بم مشروع ُيضطلع ف
 .ما تصبح مدخالت للمرحلة الالحقة، ومخرجات المرحلة األخيرة فقط هي التي تباع في السوقومخرجات مرحلة .  نفسه

 
volume index 

indice de volume 

 الرقم القياسي الحجمي
 

نة من السلع والخدمات بين فترتين زمنيتين                   يات مجموعة معي بية في آم يرات النس ويجب أن تكون الكميات .  متوسط التغ
ة متجان   رجح التغيرات في السلع والخدمات المختلفة بأهميتها االقتصادية المقيسة بقيمتها في                المقارن ن يجب أن ت سة في حي

 .إحدى الفترتين أو آليتهما
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wages and salaries 
salaires et traitements 

 أجور ومرتبات
 

 .تشمل إجمالي قيمة األجور النقدية والعينية التي يدفعها أرباب األعمال
 

wages and salaries in cash 
salaires et traitements en espéces 

 أجور ومرتبات نقدية
 

ى فترات زمنية منتظمة                     دًا عل ع نق ي تدف بات الت ة األجور والمرت ، بما فيها المدفوعات    )الخ… /شهرية/أسبوعية(تشمل آاف
ي     ي أو ف ل الليل افي أو العم ل اإلض ور العم ة وأج الوات الخاص تاج والع بوع حسب اإلن ة األس الوات …  نهاي خ، والع ال

ية التي تدفع لتغطية تكاليف االنتقال من البيت إلى العمل          الخ، واألجور والمرتبات التي تدفع لفترات قصيرة مثل … التكميل
بطة باألداء العام، والعموالت واإلآراميات والبقاشيش                    تثنائية المرت تاج والعالوات االس ياد أو توقف اإلن لتي الخ، ا … األع

 .يتسلمها المستخدمون
 

wages and salaries in kind 
salaires et traitements en nature 

 أجور ومرتبات عينية
 

تخدمها    ن أن يس ية، ويمك ية اإلنتاج ة للعمل ير ضرورية أو الزم ات غ لع أو خدم ي شكل س ة ف ن مدفوع تعويضات العاملي
 .االحتياجات الخاصة بهم أو بأفراد أسرهمالعاملون في أوقاتهم الخاصة، أو لمواجهة المطالب و

 
water resources 

réserves d’eau 

 موارد مائية
 

المستودعات األرضية وغيرها من موارد المياه الجوفية التي يمكن إعمال حقوق ملكيتها أو حقوق استعمالها، ويمكن إعمال 
 .بعض تدابير السيطرة االقتصادية عليها

 
withdrawals from income of quasi-corporations 

prelèvements sur les revenus des quasi-sociétés 

 مسحوبات من دخول ملكية أشباه الشرآات
 

 .مسحوبات مالكي المشروعات شبه المساهمة من أرباحها، وهي تماثل توزيعات األرباح في حالة الشرآات المساهمة
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work-in-progress, inventories of 
travaux en cours, stocks des 

 )مخزون(أعمال قيد االنجاز 
 

 inventories of work-in-progressراجع 
 

work-in-progress on cultivated assets, inventories of 
travaux en cours sur actifs cultivés, stocks des 

 )مخزون(أصول مفتلحة قيد اإلنجاز 
 

 inventories of work-in-progress on cultivated assetsراجع 
 

zero-coupon bonds 
obligations à coupon zéro 

 )السندات الصفرية(سندات ال قسائم لها 
 

ة األجل تشبه الكمبياالت ال تعطي الحق لحامليها في أي دخل نقدي ثابت أو متغير، ولكنها تعطيهم الحق                ية طويل أوراق مال
وعند إصدارها، تباع   .  صلي والفوائد المكتسبة في تاريخ محدد أو تواريخ محددة        في تلقي مبلغ ثابت محدد آسداد للمبلغ األ         
 .عادة بأسعار أقل آثيرًا من سعر سدادها

 
 



 مسرد المصطلحات الواردة في المعجم مرتبة 
 حسب حروف الهجاء العربية

 
Indice des termes arrangés  

selon l’alphabet arabe 
 

Index of the terms arranged  
according to the arabic alphabet 
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الفرنسي اإلنكليزي  المصطلح
financial leasing crédit-bail مالية إجارة 
remuneration in kind rémunérations en nature عيني أجر 
gross brut إجمالي 
aggregates of the system agrégats du système النظام جمالياتإ 
wages and salaries salaires et traitements ومرتبات أجور 
wages and salaries in kind salaires et traitements en 

nature 
 رتبات عينيةأجور وم

wages and salaries in cash salaires et traitements en 
espèces 

 أجور ومرتبات نقدية

other land and associated 
surface water   

autres terrains et plans d’eau 
associés  

طحية    ياه الس رى والم ي األخ األراض
 المرتبطة بها 

land underlying buildings and 
structures 

terrains supportant des 
bâtiments   et des ouvrages 
de genie civil 

ي      يها المبان وم عل ي تق ي الت األراض
 واإلنشاءات

recreational land and 
associated surface water 

terrains de loisirs et plans 
d’eau associés 

األراضي المستعملة ألغراض ترويحية 
 حية المرتبطة بهاوالمياه السط

land under cultivation  terrains cultivés األراضي المفتلحة 
employers employeurs العمل أرباب 
profits of import monopolies profits des monopoles االستيراد احتكارات أرباح  
profits of export monopolies profits de monopoles 

d’exportation 
 باح احتكارات التصدير أر

profits of fiscal monopolies profits des monopoles fiscaux  أرباح االحتكارات المالية 
holding gains gains de détention  مكاسب االقتنـاء(أرباح الحيازة( 
nominal holding gains gains nominaux de détention  أرباح الحيازة االسمية 
nominal holding gain (by 

non-residents) 
gains nominaux de detention 

(des non-résidents) 
 أرباح الحيازة االسمية لغير المقيمين

capital gains gains en capital رأسمالية رباحأ 
land  terrain األرض  
mineral exploration  prospection minière et 

pétrolière 
 نداالمع استكشاف

consumption consommation ستهالكإ 
households, actual final 

consumption of 
ménages, consommation 

finale effective des  
الفعلي النهائي المعيشية األسر استهالك

final consumption consommation finale نهائي استهالك 
intermediate consumption consommation intermédiaire وسيط استهالك 
household ménage معيشية أسرة 
market price equivalents prix de marché equivalents المعادلة السوق أسعار 
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الفرنسي اإلنكليزي  المصطلح
multiple official exchange 

rates 
taux de change officiels 

multiples 
   المتعددةأسعار الصرف الرسمية

purchaser’s price prix d’acquisition  أسعار المشترين 
market Prices prix de marché سوقية أسعار 
constant prices prix constants  مثبتة سعارأ 
economically significant 

prices 
prix économiquement 

significatifs 
عار ة أس اديًا مهم ة ذات (اقتص  دالل

 ) اقتصادية
unquoted shares actions de sociétés non-cotés  غير مسعرة(أسهم غير متداولة( 
quoted shares actions cotés متداولة أسهم  
other equities and shares   actions et autres 

participations  
  أخرى وحصص أسهم

shares and other equities actions et autres 
participations 

 أسهم وحصص ومشارآات

quasi-corporations quasi-sociétés الشرآات أشباه 
economically active persons personnes économiquement 

actives 
 اقتصاديًا ناشطون شخاصأ

fixed asset (existing) actif fixe (existant) موجود ثابت أصل 
assets  actifs صولأ 
foreign assets actifs extérieurs أجنبية أصول 
other intangible non-

produced assets  
autres actifs incorporels non 

produits  
 ملموسة غير منتجة غير أخرى أصول

reserve assets avoirs de réserves أصول احتياطية 
economic assets actifs économiques قتصاديةا صولأ 
fixed assets actifs fixes ثابتة أصول 
intangible fixed assets actifs fixes incorporels الملموسة غير ثابتة أصول 
other intangible fixed assets   autres actifs fixes incorporels  أصول ثابتة غير ملموسة أخرى 
tangible fixed assets actifs fixes corporels ملموسة ثابتة أصول 
existing fixed asset actifs fixe existants موجودة ثابتة صولأ 
subsoil assets gisements أصول جوفية 
non-financial assets actifs non financiers  األصول غير المالية 
non-produced assets  actifs non produits  أصول غير منتجة 
intangible non-produced 

assets 
actifs incorporels non 

produits 
 جة غير ملموسةأصول غير منت

contingent assets actifs éventuels ou 
conditionnels 

 مشروطة صولأ

cultivated assets actifs cultivés  مفتلحة صولأ 
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الفرنسي اإلنكليزي  المصطلح
work-in-progress on 

cultivated assets, 
inventories of 

travaux en cours sur actifs 
cultivés, stock des 

 )زونمخ(أصول مفتلحة قيد اإلنجاز

tangible non-produced assets actifs corporels non produits أصول ملموسة غير منتجة 
produced assets actifs produits منتجة أصول  
debt rescheduling rééchelonnement des prêts الدين جدولة إعادة 
subsidies subventions إعانات 
other subsidies on production  autres subventions sur la 

production  
 إعانات أخرى على اإلنتاج 

subsidies on production, 
other 

subventions sur la 
production, autres 

 إعانات أخرى على اإلنتاج

other subsidies on products  autres subventions sur les 
produits   

 إعانات أخرى على المنتجات 

subsidies on products, other subventions sur les produits, 
autres 

 إعانات أخرى على المنتجات

subsidies for public 
corporations and quasi-
corporations. 

subventions à des sociétés et 
à des quasi-sociétés 

رآات    به ش رآات وش ى ش ات إل إعان
 عامة

import subsidies subventions à l’importation إعانات االستيراد 
export subsidies subventions à l’exportation التصدير إعانات 
subsidies on payroll or 

workforce 
subventions sur les salaires 

ou la main d’oeuvre 
ات  ى  إعان  المرتبات) جدول  (آشف  عل
 العاملة القوة أو

Subsidies on products used 
domestically  

subventions sur les produits 
utilisés 

 إعانات على منتجات مستخدمة محليًا

subsidies to reduce pollution subventions destinées à 
réduire la pollution 

 إعانات لتخفيض التلوث

subsidies on losses of 
government trading 
organizations 

subventions sur les pertes des 
organisms publiques de 
commercialisation 

ات لتغطية خسائر وحدات االتجار        إعان
 الحكومية

subsidy on product subvention sur un produit إعانة على المنتج 
other work-in-progress, 

inventories of  
autres travaux en cours, stock 

des 
 ) مخزون(إلنجاز أعمال أخرى قيد ا

major renovations or  
enlargements (of fixed assets) 

gros travaux de rénovation ou 
de reconstruction (des 
actifs fixes) 

يم   ال الترم يرة  أوأعم عات الكب  التوس
 )لألصول الثابتة(

maintenance and repairs (of 
fixed assets) 

entretien et les réparations 
(des actifs fixes) 

ليح   يانة والتص ال الص ول (أعم لألص
 )الثابتة
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الفرنسي اإلنكليزي  المصطلح
work-in-progress, inventories 

of 
travaux en cours, stocks des  مخزون(أعمال تحت التنفيذ( 

entertainment, literary or 
artistic originals 

œuvres récréatives, littéraires 
ou artistiques originales 

 صليةأدبية أو فنية أعمال ترويحية أو أ

externalities externalités خارجية أعمال 
residence résidence إقامة 
non-life insurance premiums  primes d’assurance-

dommages 
  الحياة غير على التأمين أقساط

economic territory of a 
country 

territoire économique d’un 
pays 

  للدولةاقتصاديقليم إ

economic territory of an 
international organization 

territoire économique d’une 
organisation internationale 

 قليم اقتصادي لمنظمة دوليةإ

machinery and equipment 
(assets) 

machines et équipements 
(actifs) 

 )أصول(آالت ومعدات 

other machinery and 
equipments  

autres machines et 
équipements  

 آالت ومعدات أخرى

production production إنتاج 
economic production production économique اقتصادي إنتاج 
illegal production production illégale مشروع غير إنتاج 
other structures  bâtiments non-résidentiels أخرى إنشاءات  
secondary activities activités secondaires ثانوية أنشطة 
principal activities activités principales رئيسة أنشطة  
ancillary activities activités auxiliaires مساعدة نشطةأ 
dividends dividendes حصص األرباح الموزعة(نصبة أ( 
actual final consumption of 

general government 
consommation finale 

effective des 
administrations publiques 

ة  إ ي للحكوم ي فعل تهالآي نهائ اق اس نف
 العامة

actual final consumption of 
households  

consommation finale 
effective de ménages 

ي للعائالت    إ ي فعل اق استهالآي نهائ  نف
 )المعيشيةاألسر (

actual final consumption of 
non-profit institutions 
serving households 
(NPISHs) 

consommation final effective 
des institutions sans but 
lucratif au service des 
ménages (ISBLSM) 

لمؤسسات نفاق استهالآي نهائي فعلي ل    إ
دم      ربح وتخ ى ال دف إل ي ال ته الت

  المعيشيةاألسر

final consumption 
expenditure of households 

dépense de consommation 
finale des ménages 

ى االستهالك   ية عل اق األسر المعيش إنف
 النهائي
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الفرنسي اإلنكليزي  المصطلح
households, final 

consumption expenditure 
of  

ménages, dépense de 
consommation finale des  

ية عل       اق األسر المعيش ى االستهـالك  إنف
 النهائـي

NPISHs, final consumption 
expenditure of   

ISBLSM, dépense de 
consommation finale des  

ى   دف إل ي ال ته ات الت اق المؤسس إنف
ى    ية عل ر المعيش دم األس ربح وتخ ال

 االستهالك النهائي
final consumption 

expenditure of NPISHs 
dépense de consommation 

finale des ISBLSM 
ى الربح             ي ال تهدف إل بات الت اق اله إنف
تهالك     ى االس ائالت عل دم الع وتخ

 النهائي
government final 

consumption expenditure 
dépense publique de 

consommation finale 
 إنفاق حكومي على االستهـالك النهائـي

final consumption 
expenditure of general 
government 

dépense de consommation 
finale des administrations 
publiques 

اق واستهالك نهائي للحكومة        إنفاق (إنف
 )الحكومة على االستهالك النهائي

depreciation consommation de capital استهالك رأس المال الثابت(هالك إ( 
straight line depreciation amortissement linéaire  طريقة الخط المستقيم(إهالك( 
consumption of fixed capital consommation de capital fixe إهالك األصول الثابتة 
geometric depreciation dépréciation géométrique إهالك هندسي 
long-term securities other 

than shares 
titres à long term autres 

qu’actions 
 ة طويلة األجل عدا األسهمأوراق مالي

short-term securities other 
than shares 

titres à court terme autres 
qu’action  

دا       يما ع ل ف يرة األج ية قص أوراق مال
 األسهم

index-linked securities titres indexées أوراق مالية مرتبطة برقم قياس 
trade credits and advances crédits commerciaux et 

avances 
 ائتمانات تجارية وسلف

coal, oil and natural gas 
reserves 

réserves de charbon, de 
pétrole et de gaz naturel 

ياتا از حتياط نفط والغ م وال  الفح
 الطبيعي

metallic mineral reserves réserves de minéraux 
métalliques 

 احتياطيات المعادن المنجمية

insurance technical reserves réserves techniques 
d’assurance 

 احتياطيات فنية للتأمين

non-metallic mineral reserves  réserves de minéraux non 
métalliques 

 احتياطيات منجمية غير معدنية 

time reversal test tests de réversibilité اختبار االنعكاس في الزمن 
factors reversal test tests de réversibilité aux 

facteurs 
 اختبار االنعكاس في المعامل

saving épargne ادخار 
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الفرنسي اإلنكليزي  المصطلح
gross saving épargne brute ادخار إجمالي 
net saving épargne nette  ادخار صافي 
foreign direct investment investissements directs 

étrangers 
 استثمار أجنبي مباشر

acquisition acquisition  االمتالك (استحواذ( 
uses emplois استخدامات 
depletion of natural economic 

assets 
épuisement d’actifs naturels استنزاف األصول االقتصادية الطبيعية 

underground economy économie souterraine اقتصاد سري 
liability créance  بةمطال(التزام( 
research and development Recherché et développement بحث وتطوير 
patented entities brevets براءات االختراع 
social insurance schemes régimes d’assurance sociale برامج التأمين االجتماعي 
defined benefit pension plans régimes de pension à 

prestations prédéfinies 
 برامج التقاعد محددة المنافع

social security schemes régimes de sécurité sociale برامج الضمان االجتماعي 
computer software logiciels برامج الكومبيوتر الجاهزة 
money purchase pension 

plans 
régimes de pension à 

prestations 
 ق التقاعدبرامج شراء النقود في صنادي

consignment goods  biens en consignation بغرض البيع (األمانة ةبضاع( 
rest of the world reste du monde بقية العالم 
unforeseen obsolescence obsolescence imprévue بلى غير متوقع 
balancing item solde comptable بند التوازن 
central bank banque centrale البنك المرآزي 
operating lease   location simple   تأجير تشغيلي 
insurance assurance تأمين 
interest rate swaps swaps de taux d’intérêt تبادل أسعار الفائدة 
debt-equity swap échange de moyens de 

paiement (participations) 
 )حصص (ةتبادل المديوني

debt-bond swaps échange de moyens de 
paiement (obligations) 

 )سندات (ةتبادل المديوني

partitioning of transactions  scinder les opérations    تجزئة المعامالت 
transfer transfert تحويل 
securitisation titrisation تحويل األصول إلى أوراق مالية 
demonetization of gold démonétisation de l’or تحويل الذهب 
monetization of gold monétisation de l’or  تحويل الذهب إلى ذهب نقدي 
social transfers in kind transferts sociaux en nature تحويالت اجتماعية عينية 
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الفرنسي اإلنكليزي  المصطلح
transfers of individual non-

market goods or services 
Le transferts de biens et 

services non marchands 
ردية    ات الف لع أو الخدم الت الس تحوي

 غير السوقية
current transfers transferts courants تحويالت جارية 
other current transfers   autres transferts courants   تحويالت جارية أخرى 
current transfers to NPISHs transferts courants aux 

ISBLSM 
 ال  المؤسسات التي تحويالت جارية إلى    

ر   دم األس ربح وتخ ى ال دف إل ته
 المعيشية

current transfers between 
households 

transferts courants entre 
ménages 

 تحويالت جارية بين األسر المعيشية

current transfers within 
general government 

transferts courants entre 
administrations publiques 

ن وحدات الحكومة          ة بي تحويالت جاري
 العامة

miscellaneous current 
transfers 

transferts courants divers  تحويالت جارية متنوعة 

current transfers: fines and 
penalties 

transferts courants: amendes 
et les pénalités 

لجزاءات الغرامات وا:تحويالت جارية

current transfers: lotteries and 
gambling 

transferts courants: loteries et 
les paris 

 اليانصيب والقمار: تحويالت جارية

current transfers: payments of 
compensation 

transferts courants: paiments 
d’indemnités 

  دفع التعويضات:تحويالت جارية

capital transfers transferts en capital رأسمالية تحويالت 
capital transfers in kind transferts en capital en nature عينًا (رأسمالية تحويالت( 
capital transfers in cash transferts en capital en 

espèces 
 )نقدًا(تحويالت رأسمالية 

capital transfers, other transferts en capital, autres تحويالت رأسمالية أخرى 
other capital transfers  autres transferts en capital   تحويالت رأسمالية أخرى 
transfer in kind transferts en nature تحويالت عينية 
cash transfer transfert en espèces  تحويالت نقدية 
economic flows  flux économiques قات اقتصاديةتدف 
flows, economic économiques, flux  تدفقات اقتصادية 
repurchase agreements accords de réméré ترتيبات إعادة الشراء 
net recordings enregistrement net  ترصيد 
lines of credit  lignes de credit تسهيل ائتماني 
note issuance facilities (NIF)  facilités d’émission d’effets 

(NIF) 
 تسهيالت إصدار السندات 

double deflation double déflation تصحيح مزدوج 
disposals utilisations في األصول (تصرف( 
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الفرنسي اإلنكليزي  المصطلح
classification of outlays of 

producers by purpose 
(COPP) 

nomenclature des dépenses 
des producteurs par 
fonction (COPP) 

 تصنيف إنفاق المنتجين حسب الغرض

classification of individual 
consumption by purpose 
(COICOP)  

nomenclature de la 
consommation individuelle 
par fonction (COICOP) 

راد   تهالآي لألف اق االس نيف اإلنف تص
 حسب الغرض

international standard 
industrial classification of 
all economic activities 
(ISIC) 

classification internationale 
type par industrie de toutes 
les branches d’activité 
économique (CITI) 

يع      د لجم ي موح ناعي دول نيف ص تص
 األنشطة االقتصادية

central product classifications 
(CPC) 

classification centrale des 
produits (CPC) 

 تصنيف مرآزي للمنتجات

classification of the purposes 
of non-profit institution 
(COPNI) 

nomenclature des fonctions 
des institutions sans but 
lucratif (COPNI) 

ي ال  ات الت د المؤسس نيف مقاص تص
  إلى الربحفتهد

classification of the function 
of government (COFOG) 

nomenclature des fonctions 
des administrations 
publiques (COFOG) 

 تصنيف وظائف الحكومة

functional classification nomenclature fonctionnelle تصنيف وظيفي 
PPP  PPA  تعادل القوة الشرائية 
purchasing power parities 

(PPP) 
parités de pouvoir d’achat 

(PPA) 
 تعادل القوة الشرائية 

current international 
cooperation 

coopération internationale 
courante 

 تعاون دولي جاري

compensation of employees rémunération des salariés  المستخدمين(تعويضات العاملين( 
reimbursements of social 

security benefits 
remboursements de 

prestations de sécurité 
sociale 

 تعويضات منافع الضمان االجتماعي

changes in inventories 
(including work-in-
progress) 

variations des stocks (y 
compris les travaux en 
cours) 

ير في       قيدشمل األعمال   ي(مخزون   التغ
 )التنفيذ

inventories, changes in 
(including work-in-
progress) 

stocks, variations des (y 
compris les travaux en 
cours) 

ير  األعمال قيد  يشمـل(في المخزون   تغ
 )التنفيذ

changes in net worth variations de la valeur nette تغير في صافي القيمة 
changes in real national net 

worth 
variations de la valeur nette 

nationale réelle 
 تغير في صافي القيمة القومية الحقيقية
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الفرنسي اإلنكليزي  المصطلح
rerouting transactions réorienter les opérations تغيير مسار المعامالت 
factor cost  coût des facteurs تكلفة العوامل 
gross fixed capital formation formation du capital fixe brut ماليتكوين رأس المال الثابت اإلج 
gross capital formation formation du capital brut تكوين رأسمالي إجمالي 
net fixed capital formation formation net de capital fixe  تكوين رأسمالي ثابت صافي 
debt refinancing financement de dette الدين ويلمت 
price discrimination discrimination de prix األسعار في تمييز 
consolidation  consolidation توحيد 
symmetric tables tableaux symétriques متماثلة جداول 
supply and use table tableaux des ressources et des 

emplois 
 جدول العرض واالستخدام

coefficient table tableau de coefficients جدول المعامالت 
industry-by-industry table tableau branche d’activité par 

branche d’activité 
 صناعة× جدول صناعة 

Leontief inverse table tableau inverse de Leontief جدول ليونيتف المعكوس 
product-by-product table tableau produit par produit  منتج× جدول منتج 
total final consumption consommation finale totale جملة االستهالك النهائي 
production boundary frontière de la production  دائرة اإلنتاج(حدود اإلنتاج( 
account  compte حساب 
revaluation account compte de réévaluation حساب إعادة التقييم 
redistribution of income in 

kind account 
compte de redistribution du 

revenu en nature 
 حساب إعادة توزيع الدخل العيني

production account compte de production  حساب اإلنتاج 
other changes in assets 

account  
compte des autres 

changements d’actifs  
 حساب التغيرات األخرى في األصول 

other changes in the volume 
of assets account  

compte de autres 
changements de volume 
d’actifs 

م     ي حج رى ف يرات األخ اب التغ حس
 األصول 

secondary distribution of 
income account 

compte de distribution 
secondaire du revenu 

 حساب التوزيع الثانوي للدخل

goods and services account compte de biens et de 
services 

 حساب السلع والخدمات

transactions account compte d’opérations حساب المعامالت 
rest of the world account compte du reste du monde حساب بقية العالم 
allocation of primary income 

account 
compte d'affectation du 

revenu primaire 
  تخصيص الدخل األوليحساب

generation of income account compte d’exploitation حساب توليد الدخل 
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الفرنسي اإلنكليزي  المصطلح
current account (balance of 

payment) 
compte courant (balance de 

paiement) 
 )ميزان المدفوعات(حساب جاٍر 

external assets and liabilities 
account 

compte des actifs et passifs 
extérieurs 

 حساب خارجي لألصول وااللتزامات

capital account compte du capital حساب رأس المال 
financial account compte financier حساب مالي 
capital and financial account 

(balance of payments) 
compte financier et de capital 

(balance de paiement) 
اب ما مالي حس ي ورأس يزان (ل م

 )المدفوعات
other receivable/payable  

accounts  
autres comptes à recevoir/à 

payer  
 الدفع /حسابات أخرى برسم القبض

integrated economic accounts comptes économiques 
intégrés 

 حسابات اقتصادية متكاملة

accumulation accounts comptes d’accumulation حسابات التراآم 
satellite accounts comptes satellites حسابات تابعة 
distribution and use of 

income accounts 
comtes de distribution et 

d’utilisation du revenu 
 حسابات توزيع الدخل واستعماله

current accounts comptes des opérations 
courants 

 حسابات جارية 

SDRs  DTS  حقوق السحب الخاصة 
special drawing rights 

(SDRs) 
droits de tirage spéciaux 

(DTS) 
 حقوق السحب الخاصة

provisional government  administrations d’états 
fédérés 

 حكومة الوالية 

state government administration d'états fédérés حكومة الوالية 
general government administration publique حكومة عامة 
local government  administration locale حكومة محلية 
central government administration centrale مرآزية حكومة 
livestock for breeding, diary, 

draught etc. 
animaux  d’élevage, animaux  

laitiers, animaux de trait 
etc. 

يوانات  رباة  ح  وإنتاج التكاثر أجل من  م
 الخ .. األثقال وجر األلبان

services services خدمات 
collective consumption 

services 
services de consommation 

collectifs 
 جماعية استهالآية خدمات

financial intermediation 
services indirectly 
measured (FISIM) 

production des services 
d’intermediation financière 
indirectement mesurés 
(SIFIM) 

خدمات الوساطة المالية المقدرة بطريقة 
 غير مباشرة
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الفرنسي اإلنكليزي  المصطلح
FISIM  SIFIM  خدمات الوساطة المالية المقدرة بطريقة

 غير مباشرة
imports of services importations de services  دماتواردات الخ(خدمـات مستوردة( 
catastrophic losses destruction d’actifs due à des 

catastrophes 
 خسائر ناتجة عن آوارث

letters of credit lettres de crédit  خطابات االعتماد(خطابات الضمان( 
last-in-first-out (LIFO) dernier entré, premier sorti الداخل أخيرًا يخرج أوًال 
LIFO  dernier entré, premier sorti الداخل أخيرًا يخرج أوًال 
income revenu الدخل 
primary income revenu primaire  دخل أولى 
entrepreneurial income revenu d’entreprise دخل التنظيم 
distributed income of 

corporations 
revenus distribués des 

sociétés 
 دخل الشرآات الموزع

property income revenu de la propriété  دخل الملكية 
property income attributed  to 

insurance policyholders 
revenu de la propriété attribué 

aux assurés 
ي     ى حامل زي إل ذي يع ية ال ل الملك دخ

 بوليصات التأمين 
real income revenu réel  دخل حقيقي 
national income revenu national  دخل قومي 
GNI   RNB دخل قومي إجمالي 
gross national income (GNI) revenue national brut (RNB)  دخل قومي إجمالي 
net national income (NNI) revenu national net (RNN)  دخل قومي صافي 
gross national disposable 

income (GNDI) 
revenue national disponible 

brut (RNDB) 
 دخل قومي متاح للتصرف به إجمالي

net national disposable 
income (NNDI) 

revenu national disponible 
net (RNDN) 

  صافي  بهدخل قومي متاح للتصرف

disposable income revenu disponible رف بهصدخل متاح للت 
net adjusted disposable 

income  
revenu net disponible ajusté   تاح للتصرف به صافي معدل مدخل 

adjusted disposable income revenu disponible ajusté معدلصرف به دخل متاح للت 
gross adjusted disposable 

income 
revenu brut disponible ajusté  ه معدل إجمالـيبدخل متاح للتصرف 

real gross domestic income 
(real GDI) 

revenu intérieur brut réel 
(RIB réel) 

 دخل محلي إجمالي حقيقي 

mixed income revenu mixte دخل مختلط 
income in kind received by 

employees 
revenu en nature reçu par les 

salariés 
تلمة بواسطة العاملين           ية مس دخول عين

 ) المستخدمين(
non-monetary gold or non monétaire ذهب غير نقدي 
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الفرنسي اإلنكليزي  المصطلح
monetary gold or monétaire ذهب نقدي 
final use quadrant quadrant d’emploi final الربع الخاص باالستهالك النهائي 
uses of value added quadrant quadrant des emplois de la 

valeur ajoutée 
 ربعية استعماالت القيمة المضافة

intermediate use quadrant quadrant d’emploi 
intermédiaire 

يـط  تعمال الوس ية االس فوفة (ربع مص
 )االستعمال الوسيط

excise duties droits d’assise رسوم االستهالك 
import duties droits sur les importations رسوم االستيراد 
license fees  droits de license رسوم التراخيص 
export duties droits sur les exportations رسوم التصدير 
stock stock الرصيد 
Paasche price index   indices des prix de Paasche   رقم باش القياسي لألسعار 
Paasche volume index   indice des volumes de 

Paasche 
 رقم باش القياسي للحجم 

Tornqvist volume index indice de Tornqvist de 
volume 

 رقم تورنكفيست القياسي للحجم

Tornqvist price index indice de Tornqvist de prix رقم تورنكفيست القياسي للسعر 
Fisher’s ideal index (volume) indice idéal de Fisher 

(F/volume) 
 )الحجم(الرقم القياسي األمثل لفيشر 

Fisher’s ideal index (price) indice idéal de Fisher 
(F/price) 

 )السعر(الرقم القياسي األمثل لفيشر 

volume index indice de volume رقم قياسي حجمي 
single indicator method of 

deflation 
indicateur indépendant    رد ي المف رقم القياس حيح (ال التص

 )المنفرد
unit value index indice de valeur unitaire لقياسي لقيمة الوحدةالرقم ا 
price index indice de prix الرقم القياسي للسعر 
Laspeyres price index Indice de prix de Laspeyres رقم السبير القياسي لألسعار 
Laspeyres volume index indice de volumes de 

Laspeyres 
 رقم السبير القياسي للحجم

rent loyer الريع 
rent on land loyer des terrains ريع األراضي 
rentals of fixed assets loyer des actifs fixes ريع األصول الثابتة 
rent on subsoil assets loyer des gisements ريع األصول الجوفية 
price prix الســـعر 
costs, insurance, freight 

(C.I.F.) price 
prix coût, assurance, fret 

(C.A.F.) 
 )سيف (السعر

free on board (f.o.b.) prix francs à bord (f.a.b.) فوب (السعر( 
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الفرنسي اإلنكليزي  المصطلح
basic price prix de base ساسيأ سعر 
transfer price prix de transfert التحويل سعر 
reference rate of interest taux de référence de l’intérêt المرجعي الفائدة سعر 
producer’s price prix de producteur سعــر المنتج 
chain indices indices-chaîne سالسل األرقام القياسية 
goods biens سلع 
antiques and other art objects  antiques et autres objets d'art  شياء فنية أخرىأثرية وأسلع 
consumer durables biens de consommation 

durable 
 الآية معمرةستهإسلع 

consumption goods or 
services 

biens ou services de 
consommation 

 ستهالآيةإخدمات  وأسلع 

non-durable good biens non durables  سلع غير معمرة 
imports of goods importations de biens  واردات السلـع(سلع مستوردة( 
goods for resale, inventories 

of 
biens destinés à la revente, 

stocks de 
 )مخزون(سـلع معدة إلعادة البيـع 

durable goods biens durables معمرة سلع 
other valuables autres objets de valeur  أخرى نفيسة سلع  
individual consumption good 

or service 
bien ou service de 

consommation individuel 
 فردية إستهالآية خدمة وأ سلعة

existing good bien existant موجودة سلعة 
debt forgiveness remise de dette الدين إلغاء (الدين سماح( 
deep discount bonds obligations à prime 

d’émission élevée 
ندات م ذات س يق خص ة (عم  المخفض

 )آبيرًا تخفيضًا
zero-coupon bonds obligations à coupon zéro  السندات الصفرية(سندات ال قسائم لها(
bonds and debentures obligations  وآمبياالتسندات 
control of corporation contrôle des sociétés  السيطرة على الشرآة المساهمة 
other depository corporations   autres institutions de dépôts  ألخرى شرآات اإليداع ا 
deposit money corporations institutions de dépôts 

monétaires 
 شرآات اإليداع النقدي

insurance corporations sociétés d’assurance شرآات التأميــن 
foreign-controlled 

corporations (non-financial 
and financial) 

sociétés sous contrôle 
étranger (non financières et 
financières) 

ية  يطرة األجنب عة للس رآات خاض ش
 )غير مالية ومالية(

non-financial quasi-
corporations 

quasi-sociétés non financières  شرآات شبه مساهمة غير مالية 



 

 

 

148

الفرنسي اإلنكليزي  المصطلح
public corporations (non-

financial and financial) 
sociétés publiques 

(financières et non 
financières) 

 )مالية وغير مالية(شرآات عامة 

non-financial corporations sociétés non financières  شرآات غير مالية 
holding corporations sociétés holding شرآات قابضة 
financial corporations sociétés financières شرآات مالية 
financial auxiliaries auxiliaires financiers شرآات مالية مساعدة 
national private corporations 

(non-financial and 
financial) 

sociétés privées nationales 
(non financières et 
financières) 

ة    ية خاص رآات وطن ية  (ش ير مال غ
 )ومالية

private corporations (non-
financial and financial) 

sociétés privées nationales 
(financières et non 
financières) 

ة  ية خاص رآات وطن ير (ش ية وغ مال
 )مالية

corporation société شرآة 
aِncillary corporation société auxiliaire شرآة مساعدة 
purchased goodwill fond commercial شهرة تجارية مشتراة 
exports of services exportation de services  صادرات من الخدمات 
export of goods exportations de biens  صادرات من السلع 
net  net   صافي 
net non-life insurance 

premiums 
primes nettes d’assurance-

dommages 
 صافي أقساط التأمين على غير الحياة 

net lending  capacité (+) besoin (-) de 
financement 

  اإلقتراضصافي

net borrowing capacité (+) besoin (-) صافي االقتراض 
net income from abroad revenu net de l’extérieur صافي الدخل من الخارج 
income from abroad, net revenu de l’extérieur, net صافي الدخل من العالم الخارجي 
net worth valeur nette  صافي القيمة 
net equity of households in 

life insurance reserves and 
in pension funds 

droits nets des ménages sur 
les réserves techniques 
d’assurance-vie et sur les 
fonds de pension 

ي   ية ف ر المعيش وق األس افي حق ص
ن على الحياة  وفي         احتياطيات التأمي

اعد احتياطيات صناديق معاشات التق

net value of a fixed asset stock net d’un actif fixe صافي قيمة أصل ثابت 
net written down value of 

fixed asset 
net stock des actifs de capital صافي قيمة األصول الرأسمالية 

capital stock, net net, stock de capital   صافي مخزون األصول الرأسمالية 
net capital stock stock de capital net  صافي مخزون األصول الرأسمالية 
social security funds fonds de securité sociale صناديق الضمان االجتماعي 
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الفرنسي اإلنكليزي  المصطلح
pension funds fonds de pension  صناديق المعاشات التقاعدية 
autonomous pension funds fonds de pension autonomes معاشات التقاعد المستقلة ذاتيَاصناديق  
industry branche d’activité الصناعة 
taxes impôts الضرائب 
stamp taxes droits de timbre  الدمغة) رسوم(ضرائب 
Taxes (recurrent) on land, 

buildings or other 
structures 

impôts (périodiques) sur les 
terrains, les bâtiments et les 
autres constructions 

تكررة (ضرائب ى األراضي أو )م  عل
 المباني أو غيرها من اإلنشاءات

other income taxes n.e.c   autres impôts sur le revenu   ل ى الدخ رى عل رائب أخ ير (ض غ
 ) مصنفة في مكان آخر

poll taxes impôts de capitation  ضرائب النفوس 
car registration taxes impôts sur l’utilisation de 

véhicule  
 ضرائب تسجيل السيارة

export taxes impôts a l’exportation ضرائب تصدير 
other current taxes   autres impôts courants    ضرائب جارية أخرى 
other current taxes n.e.c autres impôts courants          ة أخرى غير مصنفة في ضرائب جاري

 مكان آخر 
current taxes on land and 

buildings 
impôts courants sur la 

propriété foncière et 
immobilière 

ي   ى األراض ة عل رائب جاري ض
 والمباني

current taxes on other assets impôts courants sur les autres 
actifs  

 ضرائب جارية على األصول األخرى

current taxes on income, 
wealth, etc. 

impôts courants sur le revenu 
et le patrimoine, etc. 

ثروة      ل وال ى الدخ ة عل رائب جاري ض
 الخ...

current taxes on capital impôts courants sur le capital ضرائب جارية على رأس المال 
current taxes on net wealth impôts courants sur le 

patrimoine net 
 ضرائب جارية على صافي الثروة

miscellaneous current taxes impôts courants divers ضرائب جارية متنوعة 
capital levies impôts en capital ضرائب رأسمالية 

                 capital taxes impôts en capital رأسمالية ضرائب 
other capital taxes n.e.c  autres impôts en capital       غير مصنفة  (ضرائب رأسمالية أخرى

 ) في مكان آخر
general sale taxes impôts généraux sur les 

ventes 
 المبيعات على عامة ضرائب

taxes on winning from 
lotteries or gambling 

impôts sur les gains 
provenant des loteries ou 
des jeux 

اح اليا   ى أرب رائب عل يب أو ض نص
 القمار
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الفرنسي اإلنكليزي  المصطلح
taxes on the use of fixed 

assets 
impôts sur l’utilisation des 

actifs fixes 
 ضرائب على استخدام األصول الثابتة

taxes on production impôts sur la production ضرائب على اإلنتاج 
expenditure taxes impôts sur la dépense ضرائب على اإلنفاق 
taxes on capital transfers impôts sur les transferts de 

capital 
 ضرائب على التحويالت الرأسمالية

taxes on pollution impôts sur la pollution ضرائب على التلوث 
taxes on income impôts sur le revenu ضرائب على الدخل 
taxes on capital gains impôts sur les gains en capital تثمارية     ائدات االس ى الع رائب عل ض

 الرأسمالية
taxes on international 

transactions 
impôts sur les opérations 

internationales 
 ضرائب على المعامالت الدولية

taxes on financial and capital 
transactions 

impôts sur les opérations 
mobilières et immobilières 

رائب ع ية   ض امالت المال ى المع ل
 والرأسمالية

taxes on products impôts sur les produits ضرائب على المنتجات 
taxes on lotteries, gambling 

and betting 
impôts sur les spectacles, les 

paris et les loteries 
 ضرائب على اليانصيب والقمار

payroll taxes impôts sur les rémunérations  ضرائب على جداول المرتبات 
taxes on specific services impôts sur des services 

spécifiques 
 ضرائب على خدمات معينة

taxes on individual or 
household income 

impôts sur le revenu des 
individus ou des ménages 

ر     راد أو األس ل األف ى دخ رائب عل ض
 المعيشية

taxes on the income of 
corporations 

impôts sur les revenus des 
sociétés 

 ضرائب على دخل الشرآات

taxes on entertainment impôts sur les spectacles ضرائب على وسائل الترفيه 
indirect taxes impôts indirects ضرائب غير مباشرة 
recurrent taxes on land, 

buildings or other 
structures 

impôts périodiques sur les 
terrains, les bâtiments et les 
autres constructions 

ي أو    ى األراض تكررة عل رائب م ض
 المباني أو غيرها من اإلنشاءات

taxes paid to obtain business 
and professional licenses 

impôts sur les autorisations 
commerciales et 
professionnelles  

ى    ول عل ة للحص رائب مدفوع ض
يص    ال والتراخ يص األعم تراخ

 المهنية
taxes resulting from multiple 

exchange rates 
impôts resultants de taux de 

changes multiples 
رف   عار الص ن أس ة ع رائب ناتج ض

 المتعددة
taxes and duties on imports impôts et droits sur les 

importations 
 ضرائب ورسوم على الواردات
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value added tax (VAT) taxe sur la valeur ajoutée 

(TVA) 
 ضريبة القيمة المضافة

invoiced VAT TVA facturée  ى نة عل افة المبي يمة المض ريبة الق ض
 الفاتورة

deductible VAT TVA déductible ضريبة القيمة المضافة المقتطعة 
non-deductible VAT TVA non déductible  ضريبة القيمة المضافة غير المقتطعة 
perpetual inventory method 

(PIM) 
méthode de l’inventaire 

permanent (MIP) 
 طريقة الجرد المستمر 

hedonic method hypothèse hédoniste الطريقة الهيدونيـة 
reinvested earnings on direct 

foreign investment 
benefices réinvestis 

d’investissement direct 
étranger 

ر     ي المباش تثمار األجنب ائدات االس ع
 المعاد استثمارها

own account workers  travailleurs pour leur propre 
compte 

 عاملون لحساب أنفسهم 

self-employed workers travailleurs indépendants عاملون لحساب أنفسهم 
outworkers travailleurs   عمال خارجيون 
currency and deposits numéraire et dépôts عملة وودائع 
function fonction الغرض 
purpose fonction   الوظيفة(الغرض( 
non-resident  non-résident غير المقيم 
interest intérêt  الفائدة 
nominal interest intérêt nominal ائدة إسميةف 
real interest intérêt réel  فائدة حقيقية 
operating surplus  excédent d’exploitation   فائض التشغيل 
base period période de base فترة األساس 
industry (producer) 

technology model 
hypothèse d’ une technologie 

unique par branche 
d’activité 

 )منتج(نولوجيا الصناعة فرض تك

product (commodity) 
technology model 

hypothèse d’une technologie 
unique par produit 

 )السلعة(فرض تكنولوجية المنتج 

debt defiance Remise de dette الدين فسخ 
transitivity (in international 

comparisons) 
transitivité (en comparaisons 

internationales) 
 )الدولية المقارنات في (التعدي قابلية

additivity additivité الجمع قابلية 
loans  crédits قروض 
long-term loans crédits à long terme قروض طويلة األجل 
short-term loans crédits à court terme قروض قصيرة األجل 
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الفرنسي اإلنكليزي  المصطلح
institutional sectors secteurs institutionnels قطاعات مؤسسية 
due-for-payment recording enregistrement sur la base de 

la date d’exigibilité 
 قيد على أساس استحقاق الدفع 

value added, gross brute, valeur ajoutée   إجمالية(قيمة مضافة( 
value added, net nette, valeur ajoutée   صافية(قيمة مضافة( 
gross value added valeur ajoutée brute قيمة مضافة إجمالية 
gross value added at basic 

prices 
valeur ajoutée brute aux prix 

de base 
 قيمة مضافة إجمالية بأسعار أساسية

gross value added at 
producers prices 

valeur ajoutée brute aux prix 
des producteurs 

 المنتجين  مضافـة إجمالية بأسعارقيمة

net value added valeur ajoutée nette  قيمة مضافة صافية 
bills bons  آمبياالت 
non-profit institutions 

controlled and mainly 
financed by government  

institutions sans but lucratif 
contrôlées et 
principalement financées 
par les  administrations 
publiques     

يطر   ربح تس ة لل ير هادف ات غ مؤسس
ورة   ا بص ة وتموله يها الحكوم عل

 رئيسية 

non-profit institutions (NPIs)   institutions sans but lucratif 
(ISBL) 

 مؤسسات ال تهدف إلى الربح 

NPIs  ISBL  مؤسسات ال تهدف إلى الربح 
non-profit institutions 

engaged in market 
production 

institutions sans but lucratif 
engagées dans une 
production marchande  

تغل     ربح تش ى ال دف إل ات ال ته مؤسس
 باإلنتاج السوقي 

non-profit institutions 
engaged in non-market 
production     

institutions sans but lucratif 
engagées dans une 
production non marchande  

تغل     ربح تش ى ال دف إل ات ال ته مؤسس
 باإلنتاج غير السوقي 

non-profit institutions serving 
households (NPISHs) 

institutions sans but lucratif 
au service des ménages 
(ISBLSM) 

دم     ربح وتخ ى ال دف إل ات ال ته مؤسس
 )األسر المعيشية(العائالت 

market non-profit institutions 
serving businesses 

institutions sans but lucratif 
marchandes au service des 
entreprises 

دف   ات ال ته يمؤسس وقية  إل ربح س  ال
 تخدم مؤسسات األعمال 

NPISHs  ISBLSM     تخدم األسر  و للربح   ال تهدف  مؤسسات
 المعيشية 

non-residential buildings  bâtiments non-résidentiels   مباني غير سكنية 
other building and structures  autres bâtiments et ouvrages 

de genie civil   
 مباني وإنشاءات أخرى 
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الفرنسي اإلنكليزي  المصطلح
total economy économie االقتصادمجموع  
hours worked, total heures travaillées, total des لمجموع ساعات العم 
total hours worked total des heures travaillées مجموع ساعات العمل 
historic cost accounting comptabilité au coût 

historique 
 محاسبة التكاليف التاريخية

current cost accounting comptabilité au coût actuel  محاسبة التكلفة 
replacement cost accounting comptabilité au coût de 

remplacement 
 )االستبدال(محاسبة تكاليف اإلحالل 

accrual accounting  comptabilité sur la base des 
droits et obligations 

 محاسبة على أساس االستحقاق

cash accounting comptabilité sur une base de 
caisse  

 محاسبة نقدية

output produced for own final 
use  

production pour usage final 
propre  

تعمال   راض االس تج ألغ رجات تن مخ
 ) الذاتي(النهائي الخاص 

other non-market output  autre production non 
marchande  

 مخرجات غير سوقية أخرى 

inventory stock مخزون 
gross capital stock stock de capital brut    األصول الرأسمالية   ) يـدرص (مخزون

 اإلجمالي
capital stock, gross brut, stock de capital   إجمالي(مخزون األصول الرأسمالية( 
inventories of work-in-

progress on cultivated 
assets 

stock des travaux en cours sur 
actifs cultivés 

 مخزون األصول المفتلحة قيد اإلنجاز

inventories of other work-in-
progress 

stocks des autres travaux en 
cours 

 مخزون األعمال األخرى قيد اإلنجاز

inventories of work-in-
progress 

stocks des travaux en cours مخزون األعمال قيد اإلنجاز 

finished goods, inventories of biens finis, stock des ملة التجهيزمخزون السلع المكت 
inventories of finished goods stock des biens finis مخزون السلع المكتملة التجهيز 
inventories of materials and 

supplies 
stocks des matières premières 

et de fournitures 
 مخزون المواد واللوازم

materials and supplies, 
inventories of 

matières premières et de 
fournitures, stock des 

 مخزون المواد واللوازم

inventories of goods for 
resale 

stock des biens pour la 
revente 

 رض إعادة البيعغمخزون سلع ب
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payments by households to 

obtain certain licenses 
paiements effectués par les 

ménages pour obtenir 
certaines autorisations 

ية  للحصول   رة المعيش ات األس مدفوع
 على بعض التراخيص

payments in kind other than 
remuneration in kind 

paiements en nature autres 
que les rémunérations en 
nature 

 المدفوعات العينية عدا األجر العيني

international investment 
position (IMF) 

position extérieure globale 
(PEG) 

 مرآز االستثمار الدولي

net international investment 
position 

position extérieure globale 
nette 

 مرآز االستثمار الدولي الصافي 

economic interest, center of intérêt économique, centre d’  االقتصادي) المصلحة(مرآز االهتمام 
center of economic interest centre d’intérêt économique مرآز المصلحة االقتصادية 
dwellings logements  المساآن 
social contributions cotisations sociales مساهمات إجتماعية 
actual social contributions cotisations sociales effectives  جتماعية فعلية إمساهمات 
social contributions by self-

employed and non-
employed person 

cotisations sociales des 
travailleurs indépendants et 
des personnes n’occupants 
pas d’emploi 

ا األشخاص  ية يدفعه اهمات إجتماع مس
العاملون لحساب أنفسهم واألشخاص    

 غير المستخدمين

employers’ social 
contribution 

cotisations sociales à la 
charge des employeurs 

 مساهمات أرباب العمل االجتماعية

employers’ actual social 
contributions 

cotisations sociales effectives 
à la charge des employeurs 

ية     ل االجتماع اب العم اهمات أرب مس
 الفعلية

employers’ imputed social 
contributions 

cotisations sociales imputées 
à la charge des employeurs 

ية     ل االجتماع اب العم اهمات أرب مس
 المحتسبة

employees’ social 
contributions 

cotisations sociales à la 
charge des salariés 

 مساهمات المستخدمين االجتماعية

shareholders détenteurs المساهمون 
employee occupé المستخدم 
occupied persons  relation de travail   عالقة االستخدام(المستخدمون ( 
withdrawals from income of 

quasi-corporations 
prélèvements sur les revenus 

des quasi-sociétés 
باه   ية أش ول ملك ن دخ حوبات م مس

 الشرآات
financial enterprises entreprises financières مشاريع مالية 
foreign direct investment 

enterprise 
enterprise d’investissements 

directs étrangers 
 مشروع االستثمار األجنبي المباشر

horizontally integrated 
enterprise 

entreprise horizontalement 
intégrée 

 مشروع متكامل أفقيا
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الفرنسي اإلنكليزي  المصطلح
vertically integrated 

enterprise 
entreprise verticalement 

intégrée 
 )عموديًا(مشروع متكامل رأسيًا 

regional central bank banques centrales regionales مصارف مرآزية إقليمية 
SAM  MCS مصفوفة المحاسبة االجتماعية 
social accounting matrix 

(SAM) 
matrice de comptabilité 

sociale (MCS) 
  المحاسبة االجتماعيةمصفوفة

non-life insurance claims indemnités d’assurance-
dommages 

 مطالبات على التأمين على غير الحياة 

financial claims créances et engagements 
financiers 

 مطالبات وإلتزامات مالية

barter transactions opérations de troc المقايضة معامالت 
distributive transactions opérations de répartition توزيعية معامالت 
internal transactions opérations internes داخلية معامالت 
intra-unit transactions opérations internes داخلية معامالت 
financial transactions opérations financières مالية معامالت 
monetary transactions opérations monétaires نقدية معامالت  
non-monetary transactions opérations non monétaires نقدية غير معامالت  
transaction opération معاملة 
transport equipment (assets) matériels de transport (actifs)  أصول(معدات النقل( 
inverse table, Leontief tableau inverse de Leontief  معكوس المصفوفة 

 )لينوتيف(
real holding gains gains reels de détention  مكاسب االقتناء الحقيقية 
real holding gains/losses 

(non-residents) 
gains reels/pertes réelles 

(non-résidents) 
 )غير مقيمين(مكاسب االقتناء الحقيقية 

neutral holding gains gains neutres de détention مكاسب االقتناء المحايدة 
neutral holding gains (by 

non-residents) 
gains neutres de détention 

(des non-résidents) 
ايدة     ناء المح ب االقت طة (مكاس بواس

 )غير المقيمين
trading gains and losses gains et pertes d’échange وخسائر االتجارمكاسب  
full-time equivalent 

employment 
equivalence plein-temps العمل المتفرغمكافئ  

social benefits prestations sociales منافع إجتماعية 
social insurance benefits prestations d’assurance 

sociale 
 منافع التأمين االجتماعي

private funded social 
insurance benefits  

prestations d’assurance social 
de regimes privés 

منافع التأمين االجتماعي الممول تمويًال     
 خاصًا
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unfunded employees’ social 

insurance benefits 
prestations d’assurance 

sociale directes 
d’employeurs 

تخدمين   ي للمس ن االجتماع نافع التأمي م
 ةغير الممول

social security benefits, 
reimbursements of 

securité sociale, 
remboursements de 

ي  مان االجتماع نافع الض م
 )التعويضات(

other social security benefits 
in kind  

autres prestations de securité 
sociale en nature  

ية  ي العين مان االجتماع نافع الض م
 األخرى  

social security benefits in 
cash 

prestation de securité sociale 
en espèces 

 منافع الضمان االجتماعي النقدية

social assistance benefits prestations d’assistance 
sociales 

 منافع المساعدات االجتماعية

social assistance benefits in 
kind 

prestations d’assistance 
sociale en nature 

 منافع المساعدات االجتماعية العينية

social assistance benefits in 
cash 

prestation d’assistance 
sociale en espèces 

 منافع المساعدات االجتماعية النقدية

output  production  المخرجات (المنتج ( 
market producers producteurs marchands منتج سوقي 
market output production marchande  المخرجات السوقية(منتج سوقي( 
products produits المنتجات  
joint  products produits liés منتجات مشترآة 
non-market producers producteurs non marchands  منتجون غير سوقيين 
producers for own final use producteurs pour propre 

usage  
 منتجون ألغراض االستخدام الذاتي 

own account producers  producteurs pour leur propre 
compte  

 منتجون لحساب أنفسهم 

investment grants aides à l’investissement منح االستثمـار 
establishment  établissement المنشأة 
other non-market 

establishments  
autres établissements non 

marchands  
 منشآت أخرى غير سوقية 

market establishments  établissements marchands منشآت سوقية 
international organizations organisations internationales منظمات دولية 
resources ressources الموارد 
non-cultivated biological 

resources 
ressources biologiques non 

cultivées 
 موارد بيولوجية غير مفتلحة 

water resources réserves d’eau موارد مائية 
current external balance solde des opérations 

courantes avec l `extérieur 
 ميزان الحساب الخارجي الجاري 
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الفرنسي اإلنكليزي  المصطلح
balance of primary incomes solde des revenus primaires ميزان الدخول األولية 
balance of payments  balance des paiements ميزان المدفوعات 
external balance of goods and 

services 
solde des échanges extérieurs 

de biens et de services 
 ميزان خارجي للسلع والخدمات

balance sheet établi ميزانية عمومية 
domestic output produit intérieur ناتج محلي 
gross domestic product 

(output based) 
produit intérieur brut (selon 

l’optique de la production) 
 )من جانب اإلنتاج(ناتج محلي إجمالي 

gross domestic product 
(expenditure based) 

produit intérieur brut (selon 
l’optique de la dépense) 

 )من جانب اإلنفاق(ناتج محلي إجمالي 

gross domestic product 
(income based) 

produit intérieur brut (selon 
l’optique du revenu) 

 )من جانب الدخــل(ناتج محلي إجمالي 

GDP at market prices PIB aux prix du marché ناتج محلي إجمالي بأسعار السوق 
gross domestic product at 

market prices 
produit interne brut aux prix 

du marché 
 ناتج محلي إجمالي بأسعار السوق

NDP  PIN  ناتج محلي صافي 
net domestic product (NDP) produit intérieur net (PIN)  ناتج محلي صافي 
uncompensated seizures saisie sans compensation دون تعويض) المصادرة(لكية نزع الم 
historic monuments monuments historiques  التذآارية(نصب تاريخيـة( 
SNA  SCN نظام الحسابات القومية 
System of National Accounts 

(SNA) 
Système de Comptabilité 

Nationale (SCN) 
 نظام الحسابات القومية

valuable objets de valeur النفائس 
expenditure dépenses النفقات 
imputed expenditure dépense imputée نفقات محتسبة 
currency numéraire  العملة(النقود( 
margin, transport transport, marges de  هامش النقل 
transport margin marge de transport هامش النقل 
margin, trade commerciale, marge  تجاريهامش  
trade margin marge commerciale هامش تجاري 
regulatory bodies organismes de réglementation هيئات تنظيمية 
FIFO  premier entré, premier sorti الوارد أوًال يخرج أوًال 
first-in-first-out premier entré, premier sorti الوارد أوًال يخرج أوًال 
legal entities personnes légales  آيانات قانونية(وحدات قانونية( 
homogenous production unit unité de production 

homogène 
 وحدة اإلنتاج المتجانس

kind-of-activity unit  unité d’activité économique وحدة بحسب نوع النشاط 
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الفرنسي اإلنكليزي  المصطلح
analytical unit  unité d’analyse وحدة تحليلية 
government unit unité gouvernementale وحدة حكومية 
institutional unit unité institutionnelle وحدة مؤسسية 
local unit  unité locale وحدة محلية 
deposits, other dépôts, autres أخرى ودائع 
other deposits  autres dépôts  أخرى ودائع  
transferable deposits dépôts transférables للتحويل قابلة ودائع 
financial intermediation intermédiation financière مالية وساطة 
financial intermediaries intermédiaires financières وسطاء ماليون 
other financial intermediaries 

except insurance 
corporations and pension 
funds   

autres intermédiaires 
financiers, a l’exception 
des sociétés d’assurance et 
des fonds de pension  

رآات      دا ش رون ع يون آخ طاء مال وس
ات   ناديق المعاش ن وص التأمي

 التقاعدية

jobs emplois وظائف 
time of acquisitions moment de l’acquisition وقت االحتياز 
acquisition, time of acquisition, moment de l’ وقت االمتالك 
time of recording moment d’enregistrement وقت التسجيل 
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 المصطلح اإلنكليزي الفرنسي
accords de réméré repurchase agreements دة الشراءترتيبات إعا 
acquisition  acquisition االمتالك (استحواذ( 
acquisition, moment de l’ acquisition, time of وقت االمتالك 
actif fixe (existant) fixed asset (existing) أصل ثابت موجود 
actifs assets  صولأ 
actifs corporels non produits tangible non-produced assets منتجة غير ملموسة أصول 
actifs cultivés  cultivated assets مفتلحة صولأ 
actifs économiques economic assets قتصاديةا صولأ 
actifs éventuels ou 

conditionnels 
contingent assets مشروطة صولأ 

actifs extérieurs foreign assets أجنبية أصول 
actifs fixe existants existing fixed asset صول ثابتة موجودةأ 
actifs fixes fixed assets أصول ثابتة 
actifs fixes corporels tangible fixed assets أصول ثابتة ملموسة 
actifs fixes incorporels intangible fixed assets أصول ثابتة غير الملموسة 
actifs incorporels non 

produits 
intangible non-produced 

assets 
 أصول غير منتجة غير ملموسة

actifs non financiers non-financial assets  األصول غير المالية 
actifs non produits  non-produced assets  أصول غير منتجة 
actifs produits produced assets  أصول منتجة 
actions cotés quoted shares ة أسهم متداول 
actions de sociétés non-cotés unquoted shares  غير مسعرة(أسهم غير متداولة( 
actions et autres 

participations  
other equities and shares    أسهم وحصص أخرى 

actions et autres 
participations 

shares and other equities أسهم وحصص ومشارآات 

activités auxiliaires ancillary activities مساعدة نشطةأ 
activités principales principal activities رئيسة أنشطة  
activités secondaires secondary activities ثانوية أنشطة 
additivité additivity الجمع قابلية 
administration centrale central government مرآزية حكومة 
administration d'états fédérés state government حكومة الوالية 
administration locale local government  حكومة محلية 
administration publique general government حكومة عامة 
administrations d’états 

fédérés 
provisional government   حكومة الوالية 

agrégats du système aggregates of the system النظام جمالياتإ 
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 المصطلح اإلنكليزي الفرنسي
aides à l’investissement investment grants منح االستثمـار 
amortissement linéaire straight line depreciation  طريقة الخط المستقيم(إهالك( 
animaux  d’élevage, animaux  

laitiers, animaux de trait 
etc. 

livestock for breeding, diary, 
draught etc. 

يوانات  رباة  ح  وإنتاج التكاثر أجل من  م
 الخ .. األثقال وجر األلبان

antiques et autres objets d'art antiques and other art objects  شياء فنية أخرىأثرية وأسلع 
assurance insurance تأمين 
autre production non 

marchande  
other non-market output   مخرجات غير سوقية أخرى 

autres actifs fixes incorporels  other intangible fixed assets    أصول ثابتة غير ملموسة أخرى 
autres actifs incorporels non 

produits  
other intangible non-

produced assets  
أصول أخرى غير منتجة غير ملموسة 

autres bâtiments et ouvrages 
de genie civil   

other building and structures   مباني وإنشاءات أخرى 

autres comptes à recevoir/à 
payer  

other receivable/payable  
accounts  

 الدفع /حسابات أخرى برسم القبض

autres dépôts  other deposits  أخرى ودائع  
autres établissements non 

marchands  
other non-market 

establishments  
 منشآت أخرى غير سوقية 

autres impôts courants   other current taxes    ضرائب جارية أخرى 
autres impôts courants  other current taxes n.e.c         ة أخرى غير مصنفة في ضرائب جاري

 مكان آخر 
autres impôts en capital  other capital taxes n.e.c       غير مصنفة  (ضرائب رأسمالية أخرى

 ) في مكان آخر
autres impôts sur le revenu  other income taxes n.e.c    ل ى الدخ رى عل رائب أخ ير (ض غ

 ) مصنفة في مكان آخر
autres institutions de dépôts  other depository corporations   شرآات اإليداع األخرى 
autres intermédiaires 

financiers, a l’exception 
des sociétés d’assurance et 
des fonds de pension  

other financial intermediaries 
except insurance 
corporations and pension 
funds   

رآات      دا ش رون ع يون آخ طاء مال وس
ات   ناديق المعاش ن وص التأمي

 التقاعدية

autres machines et 
équipements  

other machinery and 
equipments  

 آالت ومعدات أخرى

autres objets de valeur  other valuables أخرى نفيسة سلع  
autres prestations de securité 

sociale en nature  
other social security benefits 

in kind  
ية  ي العين مان االجتماع نافع الض م

 األخرى  
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 المصطلح اإلنكليزي الفرنسي
autres subventions sur la 

production  
other subsidies on production  إعانات أخرى على اإلنتاج 

autres subventions sur les 
produits   

other subsidies on products   إعانات أخرى على المنتجات 

autres terrains et plans d’eau 
associés  

other land and associated 
surface water   

ي رى األراض ياه األخ طحية والم  الس
  بها المرتبطة

autres transferts courants  other current transfers    تحويالت جارية أخرى 
autres transferts en capital  other capital transfers   تحويالت رأسمالية أخرى 
autres travaux en cours, stock 

des 
other work-in-progress, 

inventories of  
 ) مخزون(أعمال أخرى قيد اإلنجاز 

auxiliaires financiers financial auxiliaries شرآات مالية مساعدة 
avoirs de réserves reserve assets أصول احتياطية 
balance des paiements balance of payments  ميزان المدفوعات 
banque centrale central bank البنك المرآزي 
banques centrales regionales regional central bank مصارف مرآزية إقليمية 
bâtiments non-résidentiels other structures  أخرى إنشاءات  
bâtiments non-résidentiels  non-residential buildings   مباني غير سكنية 
benefices réinvestis 

d’investissement direct 
étranger 

reinvested earnings on direct 
foreign investment 

ر     ي المباش تثمار األجنب ائدات االس ع
 المعاد استثمارها

bien existant existing good موجودة سلعة 
bien ou service de 

consommation individuel 
individual consumption good 

or service 
 فردية إستهالآية خدمة أو سلعة

biens goods سلع 
biens de consommation 

durable 
consumer durables  ستهالآية معمرةإسلع 

biens destinés à la revente, 
stocks de 

goods for resale, inventories 
of 

 )مخزون(سـلع معدة إلعادة البيـع 

biens durables durable goods معمرة سلع 
biens en consignation consignment goods  بغرض البيع (األمانة ةبضاع( 
biens finis, stock des finished goods, inventories of  مخزون السلع المكتملة التجهيز
biens non durables non-durable good  سلع غير معمرة 
biens ou services de 

consommation 
consumption goods or 

services 
 ستهالآيةإخدمات  وأسلع 

bons bills  آمبياالت 
branche d’activité industry الصناعة 
brevets patented entities براءات االختراع 
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 المصطلح اإلنكليزي الفرنسي
brut gross إجمالي 
brut, stock de capital  capital stock, gross  إجمالي(مخزون األصول الرأسمالية( 
brute, valeur ajoutée  value added, gross  إجمالية(قيمة مضافة( 
capacité (+) besoin (-) net borrowing االقتراض صافي 
capacité (+) besoin (-) de 

financement 
net lending  صافي اإلقتراض 

centre d’intérêt économique center of economic interest مرآز المصلحة االقتصادية 
classification centrale des 

produits (CPC) 
central product classifications 

(CPC) 
 تصنيف مرآزي للمنتجات

classification internationale 
type par industrie de toutes 
les branches d’activité 
économique (CITI) 

international standard 
industrial classification of 
all economic activities 
(ISIC) 

يع      د لجم ي موح ناعي دول نيف ص تص
 األنشطة االقتصادية

commerciale, marge  margin, trade هامش تجاري 
comptabilité au coût actuel current cost accounting  محاسبة التكلفة 
comptabilité au coût de 

remplacement 
replacement cost accounting  االستبدال(محاسبة تكاليف اإلحالل( 

comptabilité au coût 
historique 

historic cost accounting محاسبة التكاليف التاريخية 

comptabilité sur la base des 
droits et obligations 

accrual accounting  محاسبة على أساس االستحقاق 

comptabilité sur une base de 
caisse  

cash accounting محاسبة نقدية 

compte account  حساب 
compte courant (balance de 

paiement) 
current account (balance of 

payment) 
 )ميزان المدفوعات(حساب جاٍر 

compte d’exploitation generation of income account  حساب توليد الدخل
compte d’opérations transactions account حساب المعامالت 
compte d'affectation du 

revenu primaire 
allocation of primary income 

account 
 حساب تخصيص الدخل األولي

compte de autres 
changements de volume 
d’actifs 

other changes in the volume 
of assets account  

م     ي حج رى ف يرات األخ اب التغ حس
 األصول 

compte de biens et de 
services 

goods and services account حساب السلع والخدمات 

compte de distribution 
secondaire du revenu 

secondary distribution of 
income account 

 حساب التوزيع الثانوي للدخل
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 المصطلح اإلنكليزي الفرنسي
compte de production production account  حساب اإلنتاج 
compte de redistribution du 

revenu en nature 
redistribution of income in 

kind account 
 حساب إعادة توزيع الدخل العيني

compte de réévaluation revaluation account حساب إعادة التقييم 
compte des actifs et passifs 

extérieurs 
external assets and liabilities 

account 
  خارجي لألصول وااللتزاماتحساب

compte des autres 
changements d’actifs  

other changes in assets 
account  

 حساب التغيرات األخرى في األصول 

compte du capital capital account المال رأس حساب 
compte du reste du monde rest of the world account حساب بقية العالم 
compte financier financial account مالي حساب 
compte financier et de capital 

(balance de paiement) 
capital and financial account 

(balance of payments) 
مالي  ي ورأس اب مال يزان (حس م

 )المدفوعات
comptes d’accumulation accumulation accounts التراآم حسابات 
comptes des opérations 

courants 
current accounts  حسابات جارية 

comptes économiques 
intégrés 

integrated economic accounts  حسابات اقتصادية متكاملة

comptes satellites satellite accounts تابعة حسابات 
comtes de distribution et 

d’utilisation du revenu 
distribution and use of 

income accounts 
 حسابات توزيع الدخل واستعماله

consolidation consolidation  توحيد 
consommation consumption ستهالكإ 
consommation de capital depreciation استهالك رأس المال الثابت(هالك إ( 
consommation de capital fixe consumption of fixed capital ك األصول الثابتةإهال 
consommation final effective 

des institutions sans but 
lucratif au service des 
ménages (ISBLSM) 

actual final consumption of 
non-profit institutions 
serving households 
(NPISHs) 

لمؤسسات نفاق استهالآي نهائي فعلي ل    إ
د     ربح وتخ ى ال دف إل ي ال ته م الت

 األسر المعيشية

consommation finale final consumption نهائياستهالك  
consommation finale 

effective de ménages 
actual final consumption of 

households  
ي للعائالت    إ ي فعل اق استهالآي نهائ  نف

 )األسر المعيشية(
consommation finale 

effective des 
administrations publiques 

actual final consumption of 
general government 

ة  إ ي للحكوم ي فعل تهالآي نهائ اق اس نف
 العامة

consommation finale totale total final consumption جملة االستهالك النهائي 
consommation intermédiaire intermediate consumption وسيطاستهالك  
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 المصطلح اإلنكليزي الفرنسي
contrôle des sociétés  control of corporation السيطرة على الشرآة المساهمة 
coopération internationale 

courante 
current international 

cooperation 
 تعاون دولي جاري

cotisations sociales social contributions مساهمات إجتماعية 
cotisations sociales à la 

charge des employeurs 
employers’ social 

contribution 
 مساهمات أرباب العمل االجتماعية

cotisations sociales à la 
charge des salariés 

employees’ social 
contributions 

 مساهمات المستخدمين االجتماعية

cotisations sociales des 
travailleurs indépendants et 
des personnes n’occupants 
pas d’emploi 

social contributions by self-
employed and non-
employed person 

ا األشخاص  ية يدفعه اهمات إجتماع مس
العاملون لحساب أنفسهم واألشخاص    

 غير المستخدمين

cotisations sociales effectives actual social contributions  جتماعية فعلية إمساهمات 
cotisations sociales effectives 

à la charge des employeurs 
employers’ actual social 

contributions 
ية     ل االجتماع اب العم اهمات أرب مس

 الفعلية
cotisations sociales imputées 

à la charge des employeurs 
employers’ imputed social 

contributions 
ية     ل االجتماع اب العم اهمات أرب مس

 المحتسبة
coût des facteurs factor cost  تكلفة العوامل 
créance liability  مطالبة(التزام( 
créances et engagements 

financiers 
financial claims مطالبات وإلتزامات مالية 

crédit-bail financial leasing إجارة مالية 
crédits loans  قروض 
crédits à court terme short-term loans قروض قصيرة األجل 
crédits à long terme long-term loans األجل طويلة قروض 
crédits commerciaux et 

avances 
trade credits and advances ائتمانات تجارية وسلف 

démonétisation de l’or demonetization of gold تحويل الذهب 
dépense de consommation 

finale des administrations 
publiques 

final consumption 
expenditure of general 
government 

اق واستهالك نهائي للحكومة        إنفاق (إنف
 )الحكومة على االستهالك النهائي

dépense de consommation 
finale des ISBLSM 

final consumption 
expenditure of NPISHs 

ى الربح             ي ال تهدف إل بات الت اق اله إنف
تهالك     ى االس ائالت عل دم الع وتخ

 النهائي
dépense de consommation 

finale des ménages 
final consumption 

expenditure of households 
ى االستهالك   ية عل اق األسر المعيش إنف

 النهائي
dépense imputée imputed expenditure نفقات محتسبة 
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 المصطلح اإلنكليزي الفرنسي
dépense publique de 

consommation finale 
government final 

consumption expenditure 
 إنفاق حكومي على االستهـالك النهائـي

dépenses expenditure النفقات 
dépôts transférables transferable deposits للتحويل قابلة ودائع 
dépôts, autres deposits, other أخرى ودائع 
dépréciation géométrique geometric depreciation إهالك هندسي 
dernier entré, premier sorti last-in-first-out (LIFO) الداخل أخيرًا يخرج أوًال 
dernier entré, premier sorti LIFO  الداخل أخيرًا يخرج أوًال 
destruction d’actifs due à des 

catastrophes 
catastrophic losses خسائر ناتجة عن آوارث 

détenteurs shareholders المساهمون 
discrimination de prix price discrimination األسعار في تمييز 
dividendes dividends حصص األرباح الموزعة(نصبة أ( 
double déflation double deflation تصحيح مزدوج 
droits d’assise excise duties رسوم االستهالك 
droits de license license fees  رسوم التراخيص 
droits de timbre stamp taxes  الدمغة) رسوم(ضرائب 
droits de tirage spéciaux 

(DTS) 
special drawing rights 

(SDRs) 
 حقوق السحب الخاصة

droits nets des ménages sur 
les réserves techniques 
d’assurance-vie et sur les 
fonds de pension 

net equity of households in 
life insurance reserves and 
in pension funds 

ي   ية ف ر المعيش وق األس افي حق ص
ن على الحياة  وفي         احتياطيات التأمي
احتياطيات صناديق معاشات التقاعد 

droits sur les exportations Export duties رسوم التصدير 
droits sur les importations import duties رسوم االستيراد 
DTS  SDRs  حقوق السحب الخاصة 
échange de moyens de 

paiement (obligations) 
debt-bond swaps سندات (ةتبادل المديوني( 

échange de moyens de 
paiement (participations) 

debt-equity swap حصص (ةتبادل المديوني( 

économie total economy قتصاد االمجموع 
économie souterraine underground economy اقتصاد سري 
économiques, flux  flows, economic تدفقات اقتصادية 
emplois uses استخدامات 
emplois jobs وظائف 
employeurs employers أرباب العمل 
enregistrement net net recordings  ترصيد 
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 المصطلح اإلنكليزي الفرنسي
enregistrement sur la base de 

la date d’exigibilité 
due-for-payment recording  قيد على أساس استحقاق الدفع 

enterprise d’investissements 
directs étrangers 

foreign direct investment 
enterprise 

 مشروع االستثمار األجنبي المباشر

entreprise horizontalement 
intégrée 

horizontally integrated 
enterprise 

 مشروع متكامل أفقيا

entreprise verticalement 
intégrée 

vertically integrated 
enterprise 

 )عموديًا(مشروع متكامل رأسيًا 

entreprises financières financial enterprises مشاريع مالية 
entretien et les réparations 

(des actifs fixes) 
maintenance and repairs (of 

fixed assets) 
ليح   يانة والتص ال الص ول (أعم لألص

 )الثابتة
épargne saving ادخار 
épargne brute gross saving ادخار إجمالي 
épargne nette net saving  ادخار صافي 
épuisement d’actifs naturels depletion of natural economic 

assets 
 صادية الطبيعيةاستنزاف األصول االقت

equivalence plein-temps full-time equivalent 
employment 

  العمل المتفرغمكافئ

établi balance sheet ميزانية عمومية 
établissement establishment  المنشأة 
établissements marchands market establishments  سوقية منشآت 
excédent d’exploitation  operating surplus  التشغيل فائض  
exportation de services  exports of services صادرات من الخدمات 
exportations de biens  export of goods صادرات من السلع 
externalités externalities أعمال خارجية 
facilités d’émission d’effets 

(NIF) 
note issuance facilities (NIF)   تسهيالت إصدار السندات 

financement de dette debt refinancing الدين ويلمت 
flux économiques economic flows  اقتصادية تدفقات 
fonction function الغرض 
fonction  purpose الوظيفة (الغرض( 
fond commercial purchased goodwill مشتراة تجارية شهرة 
fonds de pension  pension funds التقاعدية المعاشات صناديق 
fonds de pension autonomes autonomous pension funds صناديق معاشات التقاعد المستقلة ذاتيَا 
fonds de securité sociale social security funds صناديق الضمان االجتماعي 
formation du capital brut gross capital formation تكوين رأسمالي إجمالي 
formation du capital fixe brut gross fixed capital formation تكوين رأس المال الثابت اإلجمالي 
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formation net de capital fixe net fixed capital formation  تكوين رأسمالي ثابت صافي 
frontière de la production production boundary دائرة اإلنتاج(د اإلنتاج حدو( 
gains de détention holding gains  مكاسب االقتنـاء(أرباح الحيازة( 
gains en capital capital gains رباح رأسماليةأ 
gains et pertes d’échange trading gains and losses مكاسب وخسائر االتجار 
gains neutres de détention neutral holding gains مكاسب االقتناء المحايدة 
gains neutres de détention 

(des non-résidents) 
neutral holding gains (by 

non-residents) 
ايدة     ناء المح ب االقت طة (مكاس بواس

 )غير المقيمين
gains nominaux de détention nominal holding gains  أرباح الحيازة االسمية 
gains nominaux de detention 

(des non-résidents) 
nominal holding gain (by 

non-residents) 
 أرباح الحيازة االسمية لغير المقيمين

gains reels de détention real holding gains  مكاسب االقتناء الحقيقية 
gains reels/pertes réelles 

(non-résidents) 
real holding gains/losses 

(non-residents) 
 )غير مقيمين(مكاسب االقتناء الحقيقية 

gisements subsoil assets أصول جوفية 
gros travaux de rénovation ou 

de reconstruction (des 
actifs fixes) 

major renovations or  
enlargements (of fixed assets)

يم   ال الترم يرة  أوأعم عات الكب  التوس
 )لألصول الثابتة(

heures travaillées, total des hours worked, total مجموع ساعات العمل 
hypothèse d’ une technologie 

unique par branche 
d’activité 

industry (producer) 
technology model 

 )منتج(فرض تكنولوجيا الصناعة 

hypothèse d’une technologie 
unique par produit 

product (commodity) 
technology model 

 )السلعة(فرض تكنولوجية المنتج 

hypothèse hédoniste hedonic method الطريقة الهيدونيـة 
importations de biens imports of goods  واردات السلـع(سلع مستوردة( 
importations de services imports of services  واردات الخدمات(خدمـات مستوردة( 
impôts taxes الضرائب 
impôts (périodiques) sur les 

terrains, les bâtiments et les 
autres constructions 

Taxes (recurrent) on land, 
buildings or other 
structures 

تكررة (ضرائب ى األراضي أو )م  عل
 المباني أو غيرها من اإلنشاءات

impôts a l’exportation export taxes ضرائب تصدير 
impôts courants divers miscellaneous current taxes ضرائب جارية متنوعة 
impôts courants sur la 

propriété foncière et 
immobilière 

current taxes on land and 
buildings 

ي   ى األراض ة عل رائب جاري ض
 والمباني

impôts courants sur le capital current taxes on capital ضرائب جارية على رأس المال 
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impôts courants sur le 

patrimoine net 
current taxes on net wealth ضرائب جارية على صافي الثروة 

impôts courants sur le revenu 
et le patrimoine, etc. 

current taxes on income, 
wealth, etc. 

ثروة      ل وال ى الدخ ة عل رائب جاري ض
 الخ...

impôts courants sur les autres 
actifs  

current taxes on other assets ضرائب جارية على األصول األخرى 

impôts de capitation poll taxes  ضرائب النفوس 
impôts en capital capital levies رأسمالية ضرائب 
impôts en capital                  capital taxes رأسمالية ضرائب 
impôts et droits sur les 

importations 
taxes and duties on imports ضرائب ورسوم على الواردات 

impôts généraux sur les 
ventes 

general sale taxes المبيعات على عامة ضرائب 

impôts indirects indirect taxes ضرائب غير مباشرة 
impôts périodiques sur les 

terrains, les bâtiments et les 
autres constructions 

recurrent taxes on land, 
buildings or other 
structures 

ي أو    ى األراض تكررة عل رائب م ض
 المباني أو غيرها من اإلنشاءات

impôts resultants de taux de 
changes multiples 

taxes resulting from multiple 
exchange rates 

رف   عار الص ن أس ة ع رائب ناتج ض
 المتعددة

impôts sur des services 
spécifiques 

taxes on specific services ضرائب على خدمات معينة 

impôts sur l’utilisation de 
véhicule  

car registration taxes ضرائب تسجيل السيارة 

impôts sur l’utilisation des 
actifs fixes 

taxes on the use of fixed 
assets 

 ضرائب على استخدام األصول الثابتة

impôts sur la dépense expenditure taxes ضرائب على اإلنفاق 
impôts sur la pollution taxes on pollution ضرائب على التلوث 
impôts sur la production taxes on production ضرائب على اإلنتاج 
impôts sur le revenu taxes on income ضرائب على الدخل 
impôts sur le revenu des 

individus ou des ménages 
taxes on individual or 

household income 
ر     راد أو األس ل األف ى دخ رائب عل ض

 المعيشية
impôts sur les autorisations 

commerciales et 
professionnelles  

taxes paid to obtain business 
and professional licenses 

ى    ول عل ة للحص رائب مدفوع ض
يص    ال والتراخ يص األعم تراخ

 المهنية
impôts sur les gains en capital taxes on capital gains     تثمارية ائدات االس ى الع رائب عل ض

 الرأسمالية
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impôts sur les gains 

provenant des loteries ou 
des jeux 

taxes on winning from 
lotteries or gambling 

يب أو    اح اليانص ى أرب رائب عل ض
 القمار

impôts sur les opérations 
internationales 

taxes on international 
transactions 

 ضرائب على المعامالت الدولية

impôts sur les opérations 
mobilières et immobilières 

taxes on financial and capital 
transactions 

ية     امالت المال ى المع رائب عل ض
 والرأسمالية

impôts sur les produits taxes on products ضرائب على المنتجات 
impôts sur les rémunérations payroll taxes  ضرائب على جداول المرتبات 
impôts sur les revenus des 

sociétés 
taxes on the income of 

corporations 
 ضرائب على دخل الشرآات

impôts sur les spectacles taxes on entertainment ضرائب على وسائل الترفيه 
impôts sur les spectacles, les 

paris et les loteries 
taxes on lotteries, gambling 

and betting 
 ضرائب على اليانصيب والقمار

impôts sur les transferts de 
capital 

taxes on capital transfers ضرائب على التحويالت الرأسمالية 

indemnités d’assurance-
dommages 

non-life insurance claims  مطالبات على التأمين على غير الحياة 

indicateur indépendant single indicator method of 
deflation 

رد    ي المف رقم القياس حيح (ال التص
 )فردالمن

Indice de prix de Laspeyres Laspeyres price index رقم السبير القياسي لألسعار 
indice de Tornqvist de prix Tornqvist price index رقم تورنكفيست القياسي للسعر 
indice de Tornqvist de 

volume 
Tornqvist volume index رقم تورنكفيست القياسي للحجم 

indice de valeur unitaire unit value index الرقم القياسي لقيمة الوحدة 
indice de volume volume index رقم قياسي حجمي 
indice de volumes de 

Laspeyres 
Laspeyres volume index رقم السبير القياسي للحجم 

indice de prix price index الرقم القياسي للسعر 
indice de volumes de Paasche Paasche volume index    رقم باش القياسي للحجم 
indice idéal de Fisher 

(F/price) 
Fisher’s ideal index (price)  السعر(الرقم القياسي األمثل لفيشر( 

indice idéal de Fisher 
(F/volume) 

Fisher’s ideal index (volume)  الحجم(الرقم القياسي األمثل لفيشر( 

indices de prix de Paasche  Paasche price index    رقم باش القياسي لألسعار 
indices-chaîne chain indices سالسل األرقام القياسية 
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institutions de dépôts 

monétaires 
deposit money corporations شرآات اإليداع النقدي 

institutions sans but lucratif 
(ISBL) 

non-profit institutions (NPIs)   مؤسسات ال تهدف إلى الربح 

institutions sans but lucratif 
au service des ménages 
(ISBLSM) 

non-profit institutions serving 
households (NPISHs) 

دم     ربح وتخ ى ال دف إل ات ال ته مؤسس
 )األسر المعيشية(العائالت 

institutions sans but lucratif 
contrôlées et 
principalement financées 
par les  administrations 
publiques     

non-profit institutions 
controlled and mainly 
financed by government  

يطر   ربح تس ة لل ير هادف ات غ مؤسس
ورة   ا بص ة وتموله يها الحكوم عل

 رئيسية 

institutions sans but lucratif 
engagées dans une 
production marchande  

non-profit institutions 
engaged in market 
production 

تغل     ربح تش ى ال دف إل ات ال ته مؤسس
 باإلنتاج السوقي 

institutions sans but lucratif 
engagées dans une 
production non marchande  

non-profit institutions 
engaged in non-market 
production     

تغل     ربح تش ى ال دف إل ات ال ته مؤسس
 باإلنتاج غير السوقي 

institutions sans but lucratif 
marchandes au service des 
entreprises 

market non-profit institutions 
serving businesses 

دف   ات ال ته يمؤسس وقية  إل ربح س  ال
 تخدم مؤسسات األعمال 

intérêt économique, centre d’ economic interest, center of  االقتصادي) المصلحة(مرآز االهتمام 
intérêt nominal nominal interest فائدة إسمية 
intérêt réel real interest  فائدة حقيقية 
intérêt interest  الفائدة 
intermédiaires financières financial intermediaries وسطاء ماليون 
intermédiation financière financial intermediation وساطة مالية 
investissements directs 

étrangers 
foreign direct investment استثمار أجنبي مباشر 

ISBL NPIs   مؤسسات ال تهدف إلى الربح 
ISBLSM  NPISHs     تخدم األسر  و للربح   ال تهدف  مؤسسات

 المعيشية 
ISBLSM, dépense de 

consommation finale des  
NPISHs, final consumption 

expenditure of   
ى   دف إل ي ال ته ات الت اق المؤسس إنف
ى    ية عل ر المعيش دم األس ربح وتخ ال

 االستهالك النهائي
Le transferts de biens et 

services non marchands 
transfers of individual non-

market goods or services 
ردية   ت ات الف لع أو الخدم الت الس حوي

 غير السوقية
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lettres de crédit letters of credit  خطابات االعتماد(خطابات الضمان( 
lignes de credit lines of credit  ائتماني تسهيل 
location simple  operating lease    تأجير تشغيلي 
logements  dwellings المساآن 
logiciels computer software برامج الكومبيوتر الجاهزة 
loyer rent الريع 
loyer des actifs fixes rentals of fixed assets ريع األصول الثابتة 
loyer des gisements rent on subsoil assets ريع األصول الجوفية 
loyer des terrains rent on land ريع األراضي 
machines et équipements 

(actifs) 
machinery and equipment 

(assets) 
 )أصول(آالت ومعدات 

marge commerciale trade margin هامش تجاري 
marge de transport transport margin هامش النقل 
matériels de transport (actifs) transport equipment (assets)  أصول(معدات النقل( 
matières premières et de 

fournitures, stock des 
materials and supplies, 

inventories of 
 مخزون المواد واللوازم

matrice de comptabilité 
sociale (MCS) 

social accounting matrix 
(SAM) 

 مصفوفة المحاسبة االجتماعية

MCS SAM  مصفوفة المحاسبة االجتماعية 
ménage household أسرة معيشية 
ménages, consommation 

finale effective des  
households, actual final 

consumption of 
 األسر المعيشية النهائي الفعلياستهالك

ménages, dépense de 
consommation finale des  

households, final 
consumption expenditure 
of  

ية على االستهـالك         اق األسر المعيش إنف
 النهائـي

méthode de l’inventaire 
permanent (MIP) 

perpetual inventory method 
(PIM) 

 طريقة الجرد المستمر 

moment d’enregistrement time of recording وقت التسجيل 
moment de l’acquisition time of acquisitions وقت االحتياز 
monétisation de l’or monetization of gold يل الذهب إلى ذهب نقدي تحو 
monuments historiques historic monuments  التذآارية(نصب تاريخيـة( 
net  net   صافي 
net stock des actifs de capital  net written down value of 

fixed asset 
 صافي قيمة األصول الرأسمالية

net, stock de capital  capital stock, net خزون األصول الرأسمالية صافي م 
nette, valeur ajoutée  value added, net  صافية(قيمة مضافة( 
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nomenclature de la 

consommation individuelle 
par fonction (COICOP) 

classification of individual 
consumption by purpose 
(COICOP)  

راد   تهالآي لألف اق االس نيف اإلنف تص
 حسب الغرض

nomenclature des dépenses 
des producteurs par 
fonction (COPP) 

classification of outlays of 
producers by purpose 
(COPP) 

 تصنيف إنفاق المنتجين حسب الغرض

nomenclature des fonctions 
des administrations 
publiques (COFOG) 

classification of the function 
of government (COFOG) 

 تصنيف وظائف الحكومة

nomenclature des fonctions 
des institutions sans but 
lucratif (COPNI) 

classification of the purposes 
of non-profit institution 
(COPNI) 

ي ال  ات الت د المؤسس نيف مقاص تص
  إلى الربحفتهد

nomenclature fonctionnelle functional classification تصنيف وظيفي 
non-résident non-resident  غير المقيم 
numéraire currency  العملة(النقود( 
numéraire et dépôts currency and deposits عملة وودائع 
objets de valeur valuable النفائس 
obligations bonds and debentures وآمبياالت سندات 
obligations à coupon zéro zero-coupon bonds الصفرية السندات (لها قسائم ال سندات(
obligations à prime 

d’émission élevée 
deep discount bonds ندات م ذات س يق خص ة (عم  المخفض

 )آبيرًا تخفيضًا
obsolescence imprévue unforeseen obsolescence بلى غير متوقع 
occupé employee المستخدم 
œuvres récréatives, littéraires 

ou artistiques originales 
entertainment, literary or 

artistic originals 
 صليةأدبية أو فنية أعمال ترويحية أو أ

opération transaction معاملة 
opérations de répartition distributive transactions معامالت توزيعية 
opérations de troc barter transactions معامالت المقايضة 
opérations financières financial transactions مالية معامالت 
opérations internes internal transactions داخلية معامالت 
opérations internes intra-unit transactions داخلية معامالت 
opérations monétaires monetary transactions نقدية معامالت  
opérations non monétaires non-monetary transactions نقدية غير معامالت  
or monétaire monetary gold ذهب نقدي 
or non monétaire non-monetary gold ذهب غير نقدي 
organisations internationales international organizations منظمات دولية 
organismes de réglementation regulatory bodies هيئات تنظيمية 
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paiements effectués par les 

ménages pour obtenir 
certaines autorisations 

payments by households to 
obtain certain licenses 

ية  للحصول   رة المعيش ات األس مدفوع
 على بعض التراخيص

paiements en nature autres 
que les rémunérations en 
nature 

payments in kind other than 
remuneration in kind 

 المدفوعات العينية عدا األجر العيني

parités de pouvoir d’achat 
(PPA) 

purchasing power parities 
(PPP) 

 تعادل القوة الشرائية 

période de base base period األساس فترة 
personnes économiquement 

actives 
economically active persons اقتصاديًا ناشطون شخاصأ 

personnes légales legal entities قانونية آيانات (قانونية وحدات( 
PIB aux prix du marché GDP at market prices ناتج محلي إجمالي بأسعار السوق 
PIN NDP   ناتج محلي صافي 
position extérieure globale 

(PEG) 
international investment 

position (IMF) 
 مرآز االستثمار الدولي

position extérieure globale 
nette 

net international investment 
position 

 مرآز االستثمار الدولي الصافي 

PPA  PPP  تعادل القوة الشرائية 
prélèvements sur les revenus 

des quasi-sociétés 
withdrawals from income of 

quasi-corporations 
باه   ية أش ول ملك ن دخ حوبات م مس

 الشرآات
premier entré, premier sorti FIFO  الوارد أوًال يخرج أوًال 
premier entré, premier sorti first-in-first-out الوارد أوًال يخرج أوًال 
prestation d’assistance 

sociale en espèces 
social assistance benefits in 

cash 
 منافع المساعدات االجتماعية النقدية

prestation de securité sociale 
en espèces 

social security benefits in 
cash 

 منافع الضمان االجتماعي النقدية

prestations d’assistance 
sociale en nature 

social assistance benefits in 
kind 

 منافع المساعدات االجتماعية العينية

prestations d’assistance 
sociales 

social assistance benefits منافع المساعدات االجتماعية 

prestations d’assurance social 
de regimes privés 

private funded social 
insurance benefits  

ي الممول تمويًال   منافع التأمين االجتماع  
 خاصًا

prestations d’assurance 
sociale 

social insurance benefits منافع التأمين االجتماعي 



 

 

 

176

 المصطلح اإلنكليزي الفرنسي
prestations d’assurance 

sociale directes 
d’employeurs 

unfunded employees’ social 
insurance benefits 

تخدمين   ي للمس ن االجتماع نافع التأمي م
 غير الممولة

prestations sociales social benefits منافع إجتماعية 
primes d’assurance-

dommages 
non-life insurance premiums   أقساط التأمين على غير الحياة 

primes nettes d’assurance-
dommages 

net non-life insurance 
premiums 

 صافي أقساط التأمين على غير الحياة 

prix price ســـعرال 
prix constants  constant prices سعار مثبتةأ 
prix coût, assurance, fret 

(C.A.F.) 
costs, insurance, freight 

(C.I.F.) price 
 )سيف(السعر 

prix d’acquisition purchaser’s price  أسعار المشترين 
prix de base basic price ساسيأ سعر 
prix de marché market Prices سوقية أسعار 
prix de marché equivalents market price equivalents المعادلة السوق أسعار 
prix de producteur producer’s price سعــر المنتج 
prix de transfert transfer price سعر التحويل 
prix économiquement 

significatifs 
economically significant 

prices 
اديًا   أ ة اقتص عار مهم ة (س ذات دالل

 ) اقتصادية
prix francs à bord (f.a.b.) free on board (f.o.b.)  فوب(السعر( 
producteurs marchands market producers منتج سوقي 
producteurs non marchands non-market producers  منتجون غير سوقيين 
producteurs pour leur propre 

compte  
own account producers   منتجون لحساب أنفسهم 

producteurs pour propre 
usage  

producers for own final use  منتجون ألغراض االستخدام الذاتي 

production production إنتاج 
production  output   المخرجات(المنتج ( 
production des services 

d’intermediation financière 
indirectement mesurés 
(SIFIM) 

financial intermediation 
services indirectly 
measured (FISIM) 

خدمات الوساطة المالية المقدرة بطريقة 
 غير مباشرة

production économique economic production  اقتصاديإنتاج 
production illégale illegal production روعإنتاج غير مش 
production marchande market output  المخرجات السوقية(منتج سوقي( 
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production pour usage final 

propre  
output produced for own final 

use  
تعمال   راض االس تج ألغ رجات تن مخ

 ) الذاتي(النهائي الخاص 
produit intérieur domestic output ناتج محلي 
produit intérieur brut (selon 

l’optique de la dépense) 
gross domestic product 

(expenditure based) 
 )من جانب اإلنفاق(ناتج محلي إجمالي 

produit intérieur brut (selon 
l’optique de la production) 

gross domestic product 
(output based) 

 )من جانب اإلنتاج(ناتج محلي إجمالي 

produit intérieur brut (selon 
l’optique du revenu) 

gross domestic product 
(income based) 

 )من جانب الدخــل(ناتج محلي إجمالي 

produit intérieur net (PIN) net domestic product (NDP)  ناتج محلي صافي 
produit interne brut aux prix 

du marché 
gross domestic product at 

market prices 
 ناتج محلي إجمالي بأسعار السوق

produits products  المنتجات 
produits liés joint  products منتجات مشترآة 
profits de monopoles 

d’exportation 
profits of export monopolies  أرباح احتكارات التصدير 

profits des monopoles profits of import monopolies  أرباح احتكارات االستيراد 
profits des monopoles fiscaux profits of fiscal monopolies  أرباح االحتكارات المالية 
prospection minière et 

pétrolière 
mineral exploration  دناإستكشاف المع 

quadrant d’emploi final final use quadrant لنهائيالربع الخاص باالستهالك ا 
quadrant d’emploi 

intermédiaire 
intermediate use quadrant  يـط تعمال الوس ية االس فوفة (ربع مص

 )االستعمال الوسيط
quadrant des emplois de la 

valeur ajoutée 
uses of value added quadrant ربعية استعماالت القيمة المضافة 

quasi-sociétés quasi-corporations باه الشرآاتأش 
quasi-sociétés non financières non-financial quasi-

corporations 
 شرآات شبه مساهمة غير مالية 

Recherché et développement research and development بحث وتطوير 
rééchelonnement des prêts debt rescheduling إعادة جدولة الدين 
régimes d’assurance sociale social insurance schemes برامج التأمين االجتماعي 
régimes de pension à 

prestations 
money purchase pension 

plans 
 برامج شراء النقود في صناديق التقاعد

régimes de pension à 
prestations prédéfinies 

defined benefit pension plans برامج التقاعد محددة المنافع 

régimes de sécurité sociale social security schemes برامج الضمان االجتماعي 
relation de travail  occupied persons   عالقة االستخدام(المستخدمون ( 
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remboursements de 

prestations de sécurité 
sociale 

reimbursements of social 
security benefits 

 لضمان االجتماعيتعويضات منافع ا

remise de dette debt forgiveness الدين إلغاء (الدين سماح( 
Remise de dette debt defiance الدين فسخ 
rémunération des salariés compensation of employees المستخدمين (العاملين تعويضات( 
rémunérations en nature remuneration in kind عيني أجر 
réorienter les opérations rerouting transactions تغيير مسار المعامالت 
réserves d’eau water resources موارد مائية 
réserves de charbon, de 

pétrole et de gaz naturel 
coal, oil and natural gas 

reserves 
ياتا از حتياط نفط والغ م وال  الفح

 الطبيعي
réserves de minéraux 

métalliques 
metallic mineral reserves احتياطيات المعادن المنجمية 

réserves de minéraux non 
métalliques 

non-metallic mineral reserves  احتياطيات منجمية غير معدنية 

réserves techniques 
d’assurance 

insurance technical reserves احتياطيات فنية للتأمين 

résidence residence إقامة 
ressources resources الموارد 
ressources biologiques non 

cultivées 
non-cultivated biological 

resources 
 موارد بيولوجية غير مفتلحة 

reste du monde rest of the world بقية العالم 
revenu income الدخل 
revenu brut disponible ajusté gross adjusted disposable 

income 
 ه معدل إجمالـيبدخل متاح للتصرف 

revenu d’entreprise entrepreneurial income دخل التنظيم 
revenu de l’extérieur, net income from abroad, net صافي الدخل من العالم الخارجي 
revenu de la propriété property income  دخل الملكية 
revenu de la propriété attribué 

aux assurés 
property income attributed  to 

insurance policyholders 
ي     ى حامل زي إل ذي يع ية ال ل الملك دخ

 بوليصات التأمين 
revenu disponible disposable income رف بهصدخل متاح للت 
revenu disponible ajusté adjusted disposable income  معدلصرف به متاح للتدخل 
revenu en nature reçu par les 

salariés 
income in kind received by 

employees 
تلمة بواسطة العاملين           ية مس دخول عين

 ) المستخدمين(
revenu intérieur brut réel 

(RIB réel) 
real gross domestic income 

(real GDI) 
 دخل محلي إجمالي حقيقي 

revenu mixte mixed income دخل مختلط 
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revenu national national income  دخل قومي 
revenu national disponible 

net (RNDN) 
net national disposable 

income (NNDI) 
  صافي  بهدخل قومي متاح للتصرف

revenu national net (RNN) net national income (NNI)  دخل قومي صافي 
revenu net de l’extérieur net income from abroad الخارج من الدخل صافي 
revenu net disponible ajusté  net adjusted disposable 

income  
 تاح للتصرف به صافي معدل مدخل 

revenu primaire primary income  دخل أولى 
revenu réel real income  دخل حقيقي 
revenue national brut (RNB)  gross national income (GNI) دخل قومي إجمالي 
revenue national disponible 

brut (RNDB) 
gross national disposable 

income (GNDI) 
 دخل قومي متاح للتصرف به إجمالي

revenus distribués des 
sociétés 

distributed income of 
corporations 

 دخل الشرآات الموزع

 RNB GNI  دخل قومي إجمالي 
saisie sans compensation uncompensated seizures  دون تعويض) المصادرة(نزع الملكية 
salaires et traitements wages and salaries ومرتبات أجور 
salaires et traitements en 

espèces 
wages and salaries in cash نقدية ومرتبات أجور 

salaires et traitements en 
nature 

wages and salaries in kind أجور ومرتبات عينية 

scinder les opérations  partitioning of transactions    تجزئة المعامالت 
SCN SNA  نظام الحسابات القومية 
secteurs institutionnels institutional sectors قطاعات مؤسسية 
securité sociale, 

remboursements de 
social security benefits, 

reimbursements of 
ي  مان االجتماع نافع الض م

 )التعويضات(
services services خدمات 
services de consommation 

collectifs 
collective consumption 

services 
 جماعية استهالآية خدمات

SIFIM FISIM  يقة خدمات الوساطة المالية المقدرة بطر
 غير مباشرة

société corporation شرآة 
société auxiliaire aِncillary corporation شرآة مساعدة 
sociétés d’assurance insurance corporations شرآات التأميــن 
sociétés financières financial corporations شرآات مالية 
sociétés holding holding corporations ات قابضةشرآ 
sociétés non financières non-financial corporations  شرآات غير مالية 
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sociétés privées nationales 

(financières et non 
financières) 

private corporations (non-
financial and financial) 

ة  ية خاص رآات وطن ير (ش ية وغ مال
 )مالية

sociétés privées nationales 
(non financières et 
financières) 

national private corporations 
(non-financial and 
financial) 

ة    ية خاص رآات وطن ية  (ش ير مال غ
 )ومالية

sociétés publiques 
(financières et non 
financières) 

public corporations (non-
financial and financial) 

 )ماليةمالية وغير (شرآات عامة 

sociétés sous contrôle 
étranger (non financières et 
financières) 

foreign-controlled 
corporations (non-financial 
and financial) 

ية  يطرة األجنب عة للس رآات خاض ش
 )غير مالية ومالية(

solde comptable balancing item بند التوازن 
solde des échanges extérieurs 

de biens et de services 
external balance of goods and 

services 
 ميزان خارجي للسلع والخدمات

solde des opérations 
courantes avec l `extérieur 

current external balance  ميزان الحساب الخارجي الجاري 

solde des revenus primaires balance of primary incomes ن الدخول األوليةميزا 
stock stock الرصيد 
stock inventory مخزون 
stock de capital brut gross capital stock    األصول الرأسمالية   ) رصيـد (مخزون

 اإلجمالي
stock de capital net net capital stock  صافي مخزون األصول الرأسمالية 
stock des biens finis inventories of finished goods مخزون السلع المكتملة التجهيز 
stock des biens pour la 

revente 
inventories of goods for 

resale 
 رض إعادة البيعغمخزون سلع ب

stock des travaux en cours sur 
actifs cultivés 

inventories of work-in-
progress on cultivated 
assets 

 يد اإلنجازمخزون األصول المفتلحة ق

stock net d’un actif fixe net value of a fixed asset صافي قيمة أصل ثابت 
stocks des autres travaux en 

cours 
inventories of other work-in-

progress 
 مخزون األعمال األخرى قيد اإلنجاز

stocks des matières premières 
et de fournitures 

inventories of materials and 
supplies 

 مخزون المواد واللوازم

stocks des travaux en cours inventories of work-in-
progress 

 مخزون األعمال قيد اإلنجاز
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stocks, variations des (y 

compris les travaux en 
cours) 

inventories, changes in 
(including work-in-
progress) 

ير  األعمال قيد  يشمـل (في المخزون  تغ
 )التنفيذ

subvention sur un produit subsidy on product إعانة على المنتج 
subventions subsidies إعانات 
subventions à des sociétés et 

à des quasi-sociétés 
subsidies for public 

corporations and quasi-
corporations. 

ر   به ش رآات وش ى ش ات إل آات إعان
 عامة

subventions à l’exportation export subsidies إعانات التصدير 
subventions à l’importation import subsidies إعانات االستيراد 
subventions destinées à 

réduire la pollution 
subsidies to reduce pollution إعانات لتخفيض التلوث 

subventions sur la 
production, autres 

subsidies on production, 
other 

 إعانات أخرى على اإلنتاج

subventions sur les pertes des 
organisms publiques de 
commercialisation 

subsidies on losses of 
government trading 
organizations 

ات لتغطية خسائر وحدات االتجار        إعان
 الحكومية

subventions sur les produits 
utilisés 

Subsidies on products used 
domestically  

 إعانات على منتجات مستخدمة محليًا

subventions sur les produits, 
autres 

subsidies on products, other إعانات أخرى على المنتجات 

subventions sur les salaires 
ou la main d’oeuvre 

subsidies on payroll or 
workforce 

ى آشف        ات عل المرتبات ) جدول (إعان
 أو القوة العاملة

swaps de taux d’intérêt interest rate swaps تبادل أسعار الفائدة 
Système de Comptabilité 

Nationale (SCN) 
System of National Accounts 

(SNA) 
 نظام الحسابات القومية

tableau branche d’activité par 
branche d’activité 

industry-by-industry table  صناعة× جدول صناعة 

tableau de coefficients coefficient table جدول المعامالت 
tableau inverse de Leontief Leontief inverse table جدول ليونيتف المعكوس 
tableau inverse de Leontief inverse table, Leontief س المصفوفة معكو 

 )لينوتيف(
tableau produit par produit product-by-product table  منتج× جدول منتج 
tableaux des ressources et des 

emplois 
supply and use table جدول العرض واالستخدام 

tableaux symétriques symmetric tables متماثلة جداول 
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taux de change officiels 

multiples 
multiple official exchange 

rates 
   المتعددةأسعار الصرف الرسمية

taux de référence de l’intérêt reference rate of interest المرجعي الفائدة سعر 
taxe sur la valeur ajoutée 

(TVA) 
value added tax (VAT) ضريبة القيمة المضافة 

terrain land   األرض 
terrains cultivés land under cultivation  األراضي المفتلحة 
terrains de loisirs et plans 

d’eau associés 
recreational land and 

associated surface water 
األراضي المستعملة ألغراض ترويحية 

 والمياه السطحية المرتبطة بها
terrains supportant des 

bâtiments   et des ouvrages 
de genie civil 

land underlying buildings and 
structures 

ي      يها المبان وم عل ي تق ي الت األراض
 واإلنشاءات

territoire économique d’un 
pays 

economic territory of a 
country 

  للدولةاقتصاديقليم إ

territoire économique d’une 
organisation internationale 

economic territory of an 
international organization 

 قليم اقتصادي لمنظمة دوليةإ

tests de réversibilité time reversal test اختبار االنعكاس في الزمن 
tests de réversibilité aux 

facteurs 
factors reversal test اختبار االنعكاس في المعامل 

titres à court terme autres 
qu’action  

short-term securities other 
than shares 

دا       يما ع ل ف يرة األج ية قص أوراق مال
 األسهم

titres à long term autres 
qu’actions 

long-term securities other 
than shares 

 أوراق مالية طويلة األجل عدا األسهم

titres indexées index-linked securities بطة برقم قياسأوراق مالية مرت 
titrisation securitisation تحويل األصول إلى أوراق مالية 
total des heures travaillées total hours worked مجموع ساعات العمل 
transfert transfer تحويل 
transfert en espèces cash transfer  تحويالت نقدية 
transferts courants current transfers ويالت جاريةتح 
transferts courants aux 

ISBLSM 
current transfers to NPISHs     ال  المؤسسات التي تحويالت جارية إلى 

ر   دم األس ربح وتخ ى ال دف إل ته
 المعيشية

transferts courants divers miscellaneous current 
transfers 

 تحويالت جارية متنوعة 

transferts courants entre 
administrations publiques 

current transfers within 
general government 

ن وحدات الحكومة          ة بي تحويالت جاري
 العامة
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transferts courants entre 

ménages 
current transfers between 

households 
 تحويالت جارية بين األسر المعيشية

transferts courants: amendes 
et les pénalités 

current transfers: fines and 
penalties 

 الغرامات والجزاءات:تحويالت جارية

transferts courants: loteries et 
les paris 

current transfers: lotteries and 
gambling 

 اليانصيب والقمار: تحويالت جارية

transferts courants: paiments 
d’indemnités 

current transfers: payments of 
compensation 

  دفع التعويضات:تحويالت جارية

transferts en capital capital transfers رأسمالية تحويالت 
transferts en capital en 

espèces 
capital transfers in cash نقدًا (رأسمالية تحويالت( 

transferts en capital en nature capital transfers in kind عينًا (رأسمالية حويالتت( 
transferts en capital, autres capital transfers, other تحويالت رأسمالية أخرى 
transferts en nature transfer in kind تحويالت عينية 
transferts sociaux en nature social transfers in kind عينية اجتماعية تحويالت 
transitivité (en comparaisons 

internationales) 
transitivity (in international 

comparisons) 
 )الدولية المقارنات في (التعدي قابلية

transport, marges de  margin, transport هامش النقل 
travailleurs  outworkers  عمال خارجيون 
travailleurs indépendants self-employed workers ساب أنفسهمعاملون لح 
travailleurs pour leur propre 

compte 
own account workers   عاملون لحساب أنفسهم 

travaux en cours sur actifs 
cultivés, stock des 

work-in-progress on 
cultivated assets, 
inventories of 

 )مخزون(أصول مفتلحة قيد اإلنجاز

travaux en cours, stocks des work-in-progress, inventories 
of 

 )مخزون(أعمال تحت التنفيذ 

TVA déductible deductible VAT ضريبة القيمة المضافة المقتطعة 
TVA facturée invoiced VAT  ى نة عل افة المبي يمة المض ريبة الق ض

 الفاتورة
TVA non déductible non-deductible VAT تطعة ضريبة القيمة المضافة غير المق 
unité d’activité économique kind-of-activity unit  وحدة بحسب نوع النشاط 
unité d’analyse analytical unit  وحدة تحليلية 
unité de production 

homogène 
homogenous production unit وحدة اإلنتاج المتجانس 

unité gouvernementale government unit وحدة حكومية 
unité institutionnelle institutional unit وحدة مؤسسية 
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unité locale local unit  وحدة محلية 
utilisations disposals في األصول (تصرف( 
valeur ajoutée brute gross value added قيمة مضافة إجمالية 
valeur ajoutée brute aux prix 

de base 
gross value added at basic 

prices 
 قيمة مضافة إجمالية بأسعار أساسية

valeur ajoutée brute aux prix 
des producteurs 

gross value added at 
producers prices 

 المنتجين قيمة مضافـة إجمالية بأسعار

valeur ajoutée nette net value added  قيمة مضافة صافية 
valeur nette net worth  صافي القيمة 
variations de la valeur nette changes in net worth تغير في صافي القيمة 
variations de la valeur nette 

nationale réelle 
changes in real national net 

worth 
 تغير في صافي القيمة القومية الحقيقية

variations des stocks (y 
compris les travaux en 
cours) 

changes in inventories 
(including work-in-
progress) 

ير في       قيدشمل األعمال   ي(مخزون   التغ
 )التنفيذ

 
 
 


