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 تـقديـم
 

مصاركزية ولؤسىىتىىظن مصالع مصةرتقة دل قعمذ لاة  ع  أرسىىم لس م لفظي ا مصارىىظر  
سىىىا،مند تع ،  أأع أبىىىفظا مصاةظصا ومصتىىىةظظ  مصافظي قو صةلعيل ورلة  ا  أ،   
دسرتىة ظوصةىف يا أأىع مصاسىظان امن مصةبلىة تةاى  مصاس مي كاىظ يرىىىىعر  و مص سىظ   

مصةا ويرق مصةا  مصاابثلة  و مصاس مد أورمق  ا  دةاظو  مصا،ضىىىى، ظن ومصل ىىىىظيظ 
داظلشىاظ ذة  مص سظ  ومصررقي ضضىظية ضصم اص د يةع بىاعوق مصالع مصةرتا ضىاو لاظرسىةف  
صاشىىىىظأىف كىفلىظ ىة ياقىة صاىةم مصاس مد  ىعظمذ لو مصةلىظرير وملورمق يا ل ة   مصس،م ى  
مصالعية ومصارىريقة مصةا دةة   تف شى ة مصارىظر  مصاركزية ولؤسىتىظن مصالع مصةرتقةي  

ورمق لو أج  دتىاق  مد ظا مصلرمرمن ومصة،بىقظن مصةا يرىعرذظ  ودةع ذة  مصةلظرير ومل
مصاس مي ويا ضىىىى،  لظ د ىىىىااةف ك  ذة  ملورمق ومصةلظرير لو لة ،لظن لرقع   و 
ل،ضى، ظن امن بى ة تف اظ  مصارىظر  مصاركزيةد يلع رأل مصاس م أ ف لو مصااظسى  

اعوق تاشىىر ذة  أ  دةظح صاظ أكبر يربىىة لو مصاشىىر ومصة، يذي صةص د يلع تظلىىر مصرىى 
مصتىىى تىىى ة مصةا دة ىىىاو ملورمق مصةا يلعلاظ مصتىىىظظ  مصافظي قو ضصم جظ   مصةلظرير 
وملورمق مصةا دةعذظ مص سظ  ومصرىاعوق أ،  مصل ىظيظ مصالعية ومصارىريقة امن ملذاقةي  
ويةاث  مصغرض لو مصاشىىرد يا د،يقر مصاة ،لظن و يظظ  مص، ا تاة  مصل ىىظيظي يظصاع  

ذ، دزويع مصلظرئ تفكبر لعر لو مصاة ،لظن مصاةظأة أ،  مصا،ضىىىى، ي  مصرئقتىىىىا لااظ  
  فل  أ  دتظ ع ذة  مصت ت ة   م دةاق  مصثلظية مصاظصقة ومصالعية ومصارريقة مصةرتقةي

 
 وهللا ولي التوفيق،

 
 

 عبد الرحمن بن عبد هللا الحميدي
 المدير العام رئيس مجلس اإلدارة

 صندوق النقد العربي 
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 المصطلحات وتعريفها
 

Letter English Term Arabic 
Term French Term  التعريف باللغة العربية 

A Accounting 
Capital 

رأس مصاظ   
 مصافظسبا

 
Capital 

Comptable 

ذ  ويلظ ومص ر،م  ملب،   تقو  مصررق 
تظصاةظيقر  و ابذ  مصافظسبا  ص ةةري  
مصعوصقة   ومصاةظيقر  مصعوصقة  مصافظسبقة 

 ص ةلظرير مصاظصقةي

A Accounting 
Consolidation  مصةساقذ مصافظسبا  

Consolidation comptable 

دساقذ مصبقظ ظن مصاظصقة لغرمض مصةلظرير  
ذة   لتة علا  مصم  مصا،جاة  مصاظصقة 
مصبقظ ظن واص   ابذ تظصاةظيقر مصافظسبقة 

 اةظيقر مصعوصقة ص ةلظرير مصاظصقةي  مصمصعوصقة و

A 
Accounting 
policies & 
practices 

مصتقظسظن 
  ااظرسظنومص

 مصافظسبقة

Principes et pratiques 
comptables 

مصاةر   مصافظسبقة  ومل رم   مصتقظسظن 
ض ةاظظذظ  ومص،مج   ذ  وظوصقظ ذ  لف قظ   قاظ 

  اع ض عمظ مصبقظ ظن مصاظصقةي  

A 
Accounting 
Valuation 
Methods 

أرق مصةلققل  
 مصافظسبا

Méthodes d’évaluation 
comptables 

مص رق مصافظسبقة مصاةةاع  يا دفعيع لقل 
 ص بقظ ظن مصاظصقةيمصةاظبر مصاك، ة 

A 

Accumulated 
Other 
Comprehensive 
Income (OCI) 

مصاسا،   
مصةرمكاا صةاظبر 
مصعخ  مصشظل   

 ملخرل

 
 

Encours accumulés d’autres 
revenus généraux 

لو  تا،ظ  ي ل  لفظسبا  لرا،م  ذ، 
مصافللة  غقر  مل بظ   ولو  مإليرمظمن 
مصاظ   رأس  لك، ظن  ضاو  دفةت  
مصاةظيقر  تا،ج   يتاح  ا  مصا ظلاد 
أتظا  ضاو  تةراقراظ  مصافظسبقةد 
مصبا،ظ  ذة   لو  مصعخ (ي  )لظئاة  مصاةقسة 
دلققل   ض ظظ   مصاظدسة  و  مصررولظن 
غقر  ملرتظح  مصةلظريةد  مصا،ج،ظمن 
مصافللة   م   غقر  ومص تظئر  مصافللة 
مصةظظصة   تظصلقاة  مصارارة  مصاظصقة  ملظومن 

 ظل  ملخرليللظت   اظبر مصعخ  مصش

A Acquisitions  مصةا   أو
لبف  Acquisitions ماسةف،ما أو  مصكظل   تظصةا    لؤستة  لقظم 

   يمصكظل  صاؤستة أخرل

A Additional Tier 
1 Capital 

رأس مصاظ   
ملسظسا 
 مإلضظيا 

 

Fonds propres additionnels 
de premier niveau 

د    غقر  ملسظسا  مصاظ   رأس   اظبر 
ملسال  أا ة  أل،ق  ضاو  مصارارة 

 مصةظظيةي  

A 
Adequate 
Internal 
Controls 

كرظية مص بط 
 مصعمخ ا 

Procédures suffisantes de 
contrôle 

ومصتقظسظن  مل  اة  مصفظكاة   كرظية 
ومصةارقةية ومإلجرم من   )مصاؤستقة( 

ضبط يا  ود،جقف    مصعمخ قة  مصةا قظن 
وضظمر  ودفعيع  مصةا   مل اظ د  مصا ظأر 

 ةّل دفعيعذظي  ي
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A Adverse Interest 
rate Movements  

مصةغقرمن  
مصاةظكتة يا 
 لةعان مصر،مئع 

Fluctuations défavorables 
des taux d’intérêts 

مصر،مئع  لةعان  يا  مصاةظكتة  مصةغقرمن 
رتفقة  دؤثر   م  ومصةا  ملس،مق  يا 
مصت،ق  ل ظأر  صفسل  ذ  ويلظ مصارر  

 مصاظلئة  و اص ي

A Allocation of 
Capital 

رأس د رقص 
 مصاظ  

Répartition des fonds 
propres 

يلرع لاف د رقص   ذ، لرا،م ضأةرم ي
ل ظأر  صا،مجاة  مصاظ   رأس  لو  جز  
ل ظأر  مإلئةاظ د  كا ظأر  لةقاة 

 مصت،قد ل ظأر مصةشغق  وغقرذظي 

A 
Asset backed 
commercial 
paper 

أورمق دسظرية 
 لع ،لة تفب، 

Papier commercial adossé à 
des actifs 

لةعموصة  ساعمن  لك   لظصقة   م  أورمق 
 ا قظن دتاقع ملب،  مصاظصقة   ظدسة  و 
 أو مصاظظيةي 

A Asset 
classification  ،دراق  ملب 

 
 

Classements des actifs 

دراق   مصم  داع   رلظتقة  دلققل  آصقة 
ملب،  تقو أب،  لاةسة وأب،  غقر 
لاةسة واص  تاع  ضسةعرمك مصاؤو ظن أو 
مصا ررظن صا،مجاة مص تظئر مصافةا ة 

 مصةظئع  صألب،  غقر مصااةسةي  

A Asset grading   ظرجظن دلققل
 Notation des actifs ملب، 

دراق   مصم  داع   ظمخ قة  دلققل  آصقة 
مص ظبة   مصا ظأر  صعرجة  ذ  ويلظ ملب،  
تك  لااظ واص  تاع  مصاتظ ع  يا ضظمر   
ملب،   مصاظلئة  و  مإلئةاظ   ل ظأر 

 مصااةسة ود   غقر مصااةسةي  

A 
Asset liability 
Management 
Committee 

صساة ضظمر   
ملب،  
 ومص ر،م 

Comité de Gestion actif 
passif 

مصةارقةية داع   مصة قظ  دظتةة صإلظمر   صساة 
مصم مإللرم    م ضظمر  لرظظر ملل،م  

مصارر     وضسةةاظان يا  ملل،م  
لرقر  مصةا،ي   دف،ي   وضظمر   ا قظن 
لروض  مصم  مص ر،م(  )جظ    ملج  
ملج   ولة،س ة  لرقر   ودت قرظن 
ضخةب   وضظمر   ملب، (  )جظ   
مإلسةفلظلظن مصاظدسة  و اص د كاظ دةام  
مصرظئع   أسةظر  تإظمر  ل ظأر  مص ساة  ذة  

 مصاردب ة تاة  مصةا قظني   

A Asset liquidity 
risk 

 ل ظأر
 Risque de liquidité d’actif دتقق  ماب،  

لو  دتقق   ،   مصلعر    م  ذا  عم 
مص تظئر دكبّع  ظو   ولت    ملب،   يا 

مصت،ق   لفعظد واص  تتب   عم لب لة 
أو  ةقسة   مصت،ق    اض رمامصاظصقة  ذة  

 تشك   ظمي   

A Asset quality  ملب،  ج،ظ Qualité de l’actif     ظرجة    ج،ظ د ة تفت   ملب،  
 ل ظأرذظ مإلئةاظ قةي    

A Asset 
securitizations 

 د،ري  ملب،  
 Titrisations d’actifs )دتاقع( 

ذقك ة لظصقة داع  مصم جاذ أب،  لةقاة  
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لع ،لة تاة  ملب،  وللّتاة مصم  ع   
ذ صعرجة ل ظأر ذة  ملب،   لرمئح ويلظ

 ثل تقةاظ مصم مصاتةثاريوي  
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A 
Associated risks  مصا ظأر

 Risques associés مصاشةركة
لو   لو  ،   أكثر  يشةرك  أ   ياكو 
مصارر    مصةفثقر   م  يا  مصا ظأر 

 ول ظ رة ملثر ملأظظي صك  لااظي
A 

Audit committee  صساة مصةعلق   /
 Comité d’audit مصارمجةة 

دابث   و لس م مإلظمر د ودشر    م  
مصارر    يا  مصعمخ ا  مص بط  أ  اة 
و  م أ ش ة مصةعلق  مصعمخ ا كاظ و  م  

لر،ض   أ اظ   ولةظتةة  مصارملبة  دةققو 
ضظمر    لس م  يرأساظ   ،  مص ظرجاد 

 .لتةل  وغقر دارقةي
A 

Audit function  وظقرة مصةعلق / 
 Fonction d’audit مصارمجةة 

ضسةشظري ل،ض، اد  ظمخ ا    شظأ 
كظية  لو  ا   مصةفكع  لااةف  ولتةل  
ص تقظسظن   ذ  ويلظ مصارر   يا  مللتظم 
مصعمخ قة   مص بط  وأ  اة  ومإلجرم من 

 مصا،ض، ةي 
A Auditing 

standards 
/  لةظيقر مصةعلق 
مصاةظيقر مصعوصقة مصا،ض، ة صةا قل أسم  Normes D’audit مصارمجةة 

 ول،م ع مصةعلق ي 
A Available stable 

funding 
مصاةظح  مصةا،ي  

 تشك  لتةلر 
Financement Stable 

Disponible 

ثظتةة   دا،ي   وأظومن  لرظظر  د،مير 
دا،ي   ا،   يا  دتةةا   ولتةلر  

 مصا،ج،ظمن أ،ي ة ملج ي 

B Back testing مجةةضخةبظرمن ر Test rétrospectif 

داع  مصم للظر ة مصاةظئج مصاة،لةة لذ د    
لفعظ ي  يةر   لاقة  خب   ذ  ية قظ مصافللة 
مصلروض  للظر ة  اص   مللث ة   م  لو 
مصاظدسة  و   مصة،لةظن  لذ  ذ  ية قظ مصاةةثر  

   .ضسة عمم   ظم دراق  ظمخ ا
B 

Bank – like 
activities 

أ ش ة لبف 
 Activités de Type Bancaire لرريقة

دلعم تةض مل ش ة مإللةرظظية خعلظن 
أ ش ة   لذ  ل ا، اظ  يا  دةشظتف 
مصارظر  ا سقاظ دلعيل مصةت قرظن تشةم  
مصبرملج  أو  مص،ظمئذ  لب،   أ ،م اظ وأةم 

 مإلظخظريةي
B 

Bank for 
international 
settlements 
(BIS) 

تا  مصةت،يظن  
 مصعوصقة 

Banque des Règlements 
Internationaux 

د لركز   1930أيظر  ظم    17دفسم يا  
لااةف  مصت،يتريةد  تظ    لعياة  يا 
دفلقو   يا  مصاركزية  مصارظر   لتظ ع  
ودةزيز   ومصاظصا  مصالعي  مإلسةلرمر 
وصة   مصاسظ   ذةم  يا  مصعوصا  مصةةظو  
مص ظص   مصاركزي  مصارر   ظور 

 تظصارظر  مصاركزية صعو  مصةظصلي
B 

Banking book  مصافر ة
 Portefeuille Bancaire مصارريقة 

لفر ةقود   مصم  مصارر   دلتل سسبن 
)لفر ة  مصاةظجر   أ ش ة  صلقع  ملوصم 
مل ش ة   تظلا  صلقع  ومصثظ قة  مصاةظجر ( 

 مصارريقة )مصافر ة مصارريقة(ي 
B 

Banking laws  مصل،م قو
 Législation Bancaire مصارريقة 

مصل،م قو مصرظظر   و مصت  ة مصةشريةقة  
مصارريا   مصةا   صااظرسة  ومصارروضة 

 يا أي ظوصةي  
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B 
Banking 
regulations 

مصةة قاظن  
 Règlementation bancaire مصارريقة 

مصةة قاظن مصرظظر   و مصت  ظن مصرلظتقة 
مصةا   صااظرسة  ومصاا اة  مصارريقة 
ذ   أبلظ ظوصة  أي  يا  مصت قل  مصارريا 

 ص ل،م قو مصارريقة مصارروضةي 
B 

Banking rules  مصل،م ع مصارريقة Règles bancaires 
سقر   أتو  دفظيظ   م  مصةا  مصل،م ع 

 مصةا  مصاررياي  

B 

Basel 
Committee on 
Banking 
Supervision 

صساة تظ   ص رلظتة  
 مصارريقة 

Comité de Bâle pour le 
Contrôle Bancaire 

د د ل لاث قو  1975دفستت مص ساة  ظم  
لو  ك   يا  مصرلظتقة  مصت  ظن   و 

 ومصبرم ي  وت سقكظ وأسةرمصقظ ملرجاةقو
 وأصاظ قظ ولا لة وير تظ ومصرقو وكاعم
ومصااع  مص ظبة  مإلظمرية ك، ج ذ، ج

وك،ريظ   ومصقظتظ  وضي ظصقظ وض عو قتقظ
 وروسقظ وضيرصاعم ومصاكتق  وصكتاب،رج
أيريلقظ  وجا،ا  وساغظي،ر  ومصتة،ظية
 ودركقظ وس،يترم ومصت،يع وضسبظ قظ 
 مصاةفع  ومص،ايظن مصاةفع  ومصاا كة

مصةا    م  يظظ   لااةاظ  مللريكقةي 
يةظصقة مصةة قاظن مصارريقةد مصرلظتة   م 
مصةا   ل،م ع  ودفتقو  مصارظر د 
تاع    ك ف  واص   مصةظصل  أ،   مصارريا 

 دةزيز مإلسةلرمر مصاظصاي
B Beneficial 

Ownership  مصاتةرقع مصااظئا Bénéficiaires effectifs 
مصاتةرقع  أو  مإللةرظظي  مصف   بظأ  
مصااظئا لو مصااظيذ مصاظظية وغقر مصاظظية  

 مصاظلئة  و ل كقة لةقاةي  
B 

Bond Market   س،ق ساعمن
 Marché obligataire مصعيو 

ولرم   تقذ  يةّل  أقث  مصاظصقة  مصت،ق 
مصعيو   مصاشظتاة  ساعمن  مصاظصقة  وملورمق 

 صاظ كظلظومن مصاظصقة مصاركبة وغقرذظي
B Build-up of 

Risks درمكل مصا ظأر Accumulation de risques  سبلة ياعّظ  تاظ  لةقاة  ل ظأر  درمكل 
 وضسةلرمر مصل ظ  مصارريا تشك   ظمي        

B 
Business 
Disruption  دة   مصةا Perturbation de l’activité 

 عم لعر  مصارر    م لةظتةة أ اظصف  
لشظك   أو  لأعمث  أبقةا  ةقسة  تشك  

 لةقاةي 

B 
Business Model  ا،اج  

 Modèle opérationnel مل اظ 
 ا،اج مصةا  مصةي يلّرر  لس م مإلظمر  
يا  مصاشظأ  أوجف  كظية  دتققر  يا 

 مصارر ي  

C Capital 
Adequacy  كرظية رأس مصاظ Adéquation de fonds propres 

مصلظظر  مصاظ   رأس  لو  مللث   مصاتة،ل 
ضسةقةظا ومصفعّ      م  مصافةا ة  مص تظئر 

ياكو  صاعخرمدالي  مصا،ظ قو  لو ختظر  
مصاظ   رأس  لو  مللث   مصاتة،ل  دفعيع 
كاتبة لو ل،ج،ظمن مصارر  أو كاتبة 

 لو مصا،ج،ظمن مصارجفة تظصا ظأري
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C 
Capital 
Conservation 
Buffer 

 ذظلش مصافظي ة
   م رأس مصاظ  

Volant de conservation des 
fonds propres 

مصفعّ   ي ظ    م  رأساظصا  يظئض  ذ، 
تف  مإلأةرظظ  ي     مصاظ د  صرأس  ملظ م 
مصةظظيةد  ملسال  أا ة  أل،ق  يئة  ضاو 
يكّ،  لو ملرتظح مصافةسز  خب  يةرمن 

لو 5ي2يل   و    أامصاا،د   م    %
مصا،ج،ظمن مصارجفة تظصا ظأري يتةةا   
مصة رق    يا  مصرلظتقة  مصت  ظن  لب   لو 
لو ضسةرمدقسقظن مصارظر  مصاظظية مصم  
واص    ملظ م  مصفعّ  لتة،يظن  مصةا   اع 
ضا   ملرتظح  د، يةظن  لو  مصة رق    بر 
لو  لريح  تاظلش  مإلأةرظظ  أظان  يا 

 ي  رأس مصاظ 

C Capital 
Instrument اظصقة أظم  رأس Instrument de Capital 

دتاح  تاؤذبن  دةاةذ  لظصقة  أظم  
رأس  يئظن  لو  ومأع   ضاو  تإأةتظتاظ 

 مصاظ  مصا ظلاي

C Capital 
Management   ضظمر  رأس مصاظ Gestion des fonds Propres 

مصا  ،تة  مصرسظلق   و ، قة  كاقّة  دفعيع 
تاظ  مصارر د  ضسةرمدقسقة  صا،مكبة 

مسةقةظا   مصافةا ة ي او  مص تظئر 
 خظبة يا ملولظن مص ظغ ةي 

C Capital Markets  س،ق رأس مصاظ Marché de Capitaux 

د،يّر   مصةا  مصعوصقة  أو  مصاف قة  مصت،ق 
مصرسظلق   مصفر،    م  يرص 

يةل    ومإلسةثاظر أقث  مصت،ق  ض ف  يقاظد 
)لة،س ة وأ،ي ة  مصعيو  ساعمن  ضبعمر 
ذ   تقةظ تاظ  ومصةعمو   وملسال  ملج ( 

ي  ولرم ذ

C Capital 
Planning 

  د  قط رأس
 مصاظ  

Gestion prospective des fonds 
propres 

وكقرقة  مص ظبة  ملل،م   لةظتةة  ا، 
مص ظرجقة  أو  مصعمخ قة  تظصة،مل   دفثرذظ 

للظر ة   كرظيةاظ  أ،  تولعل  ظصة،لةظن 
 ا، مصارر  ود ،ر مصا ظأرد ودفلقو  
مص ظبة   ملل،م   صع ل  تعي ة  خ ط 
ظرو   لية  مصارر   صا،مجاة 

 ضظغ ةي 

C Capital Strength  لةظ ة رأس مصاظ Solidité des Fonds Propres 
و ، قة  كاقة  خب   لو  لقظساظ  ياكو 

 ملل،م  مص ظبة ص ارر ي 

C Capital 
Structure 

ذقك قة رأس 
 Structure des Fonds Propres مصاظ  

مص ظبة   ملل،م   ولك، ظن  دركقبة 
)أل،ق   يئظداظ  ل ة    تقو  ص ارر  
مصاظ   رأس  مصةظظيةد  ملسال  أا ة 

ورأس   مإلضظيا  مصاظ   ملسظسا 
 مصاتظ ع(ي
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C Capital 
Surcharges 

لة  بظن  
 رأساظصقة ضضظيقة 

Exigence Supplémentaire de 
Fonds Propres 

مصاظ  مصت  ظن   رمس  لو  مصا  ،تة 
ملظ م  مصفعّ  ضضظية  و  مصرلظتقة 
ومل  اة   مصل،م قو  تا،ج   مصارروض 

 مصارريقةي  

C Capital Targets    رأس مصاظ
 مصاتةاع 

Niveaux Cibles de Fonds 
Propres 

مص،مج   مصاظ   رأس  لو  ملظ م  مصفع 
مصا ظأر  لو  كاتبة  ضصقف  مص،ب،  

)ل ظأر مصةظلة  أو  مصت،قد   مصاشةركة 
أو  مصةشغق (د  ل ظأر  مإلئةاظ د  ل ظأر 

 كاتبة لو مصا،ج،ظمني  

C Cash Flow 
Mismatches 

/  عم  مصةرظون
يا  مصا،م لة

 مصةعيلظن مصالعية

Asymétries des Flux de 
Trésorerie 

مصعمخ ة   مصالعية  مصةعيلظن  تقو  مصرظرق 
لرا،م   وذ،  مص ظرجة  مصالعية  ومصةعيلظن 

 يتةةا  يا ضظمر  مصتق،صةي  

C Central 
Counterparty 

مص ر  مصالظت   
 Contrepartie Centrale اركزيمص

لؤستة دةا  يا أس،مق ملورمق مصاظصقة  
مصةعمو د  أريا  تقو  ك،سقط  مصالعية  أو 

د ة  ظور   ص اشةري وظور تفقث  مصبظئذ 
 مصاشةري ص بظئذي

C Checks and 
balances  مصةفل  ومصا ظتلة Doubles Contrôles  مصت  ظن ير   لبعأ  يةةاع  رلظتا    ظم 

 ومصربأقظني 

C Chief Audit 
Executive 

رئقم وأع   
ضظمر  Directeur D’audit مصةعلق  مصعمخ ا  ية،صم  لتةل   دارقة  لعير    ولةظتةة 

  شظأ مصةعلق  مصعمخ اي 

C 
Chief 
Compliance 
Officer 

 Directeur de Conformité رئقم مالةثظ  
لو دلقّع   لعير لتةل  ية،صم لااة مصةفكع 
مصارر  تظصل،م قو ومل  اة ومصةة قاظن  

 مصار قة مإلجرم ي 

C Chief executive 
Officer مصةارقةي  مصرئقم Directeur Général  ياثّ  أ  م س  ة دارقةية يا مصارر ي 

C Chief financial 
Officer  مصاعير مصاظصا Directeur Financier 

مإللرم    م   ية،صم  دارقةي  لعير 
مصة  قط   مصافظسبةد  مصاظصقةد  مإلظمر  
و شرذظ   مصاظصقة  مصبقظ ظن  وض عمظ  مصاظصا 
ذ صألب،  وص اةظيقر مصعوصقة ص ةلظرير   ويلظ

 مصاظصقةي    

C Chief Risk 
Officer لعير مصا ظأر Directeur de la Gestion des 

Risques 

دارقة مصتقظسة اةظتةة و مصاعير مصةي يةام ت
مصةظلة إلظمر  مصا ظأرد تاظ يقاظ مصةةر  

مصاظلئةد   لقظس مصا ظأر و  م مصا ظأر 
مإللكظ ظن   د،مير  لو  ومصةفكع  ولةظتةةاظ 
مصب لة  مصاظصقة  وغقر  مصاظصقة  ومصلعرمن 
ووضذ  مصافةا ة  مص تظئر  إلسةقةظا 

 مصتل،  مصعمخ قة مصااظسبة صةص ي   

C Collaterals مص اظ ظن Suretés Réelles 
ملب،  مصاظصقة وغقر مصاظصقة مصةا يتةرظظ 
لااظ يا د رق  مص تظر  تإيةرمض دةثر  

 مص ر  مصالظت ي 
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C Collective 
Provisions 

مصا ررظن  
تةك،يااظ    ل ررظن Provisions Collectives مصةساقةقة  مصارر   يل،م 

 ي   م ظيو أو أب  لفعظ

C 

Committee on 
Payments and 
Settlement 
Systems (CPSS) 

صساة م  اة 
مصاعي، ظن  
 ومصةت،يظن 

Comité des Systèmes de 
Paiement et de Règlement 

(CSPR) 

دةا   مصعوصقة  مصةت،يظن  صبا   دظتةة  صساة 
صألس،مق  ملسظسقة  مصباقة  دةزيز    م 
مصعيذ   أ  اة  د ،ير  خب   لو  مصاظصقة 

 ومصالظبةيومصةت،ية 
C 

Common Equity 
Tier 1 Capital 
(CET1) 

أل،ق أا ة 
 – ملسال مصةظظية

 مصشريفة ماوصم 

Actions Ordinaires de 
Premier Niveau 

مصا ظلا   مصاظ   رأس  لو  ملوصم  مصرئة 
تظ   صالررمن  ذ  لو 3)ويلظ دةفص   (د 

 اظبر وأظومن رأساظصقة  ظصقة مصس،ظ د 
ولظظر    م   صإلسةرجظ   لظت ة  غقر 
وذا  ولتد  أي  يا  مص تظئر  ضلةرظص 
ملسال  لبفظا  مصاظصقة  مصفل،ق  داثّ  
صاة   ملظ م  مصفعّ  مصةررقةي  مصةظظية  اع 

ذ،  تبة   مصا،ج،ظمن %  5ي4مصرئة  لو 
 مصارجفة تظصا ظأري 

C Communication 
Channels  لا،من مادرظ Canaux de Communication 

ضاو  مصا ة رة  مإلظمرية  مصاتة،يظن 
مصاقك  مصةا قاا مصةا دت كاظ مصارمسبن 

 ومصةلظرير يا مصارر ي 
C 

Compensation 
Committee اكظيآنصساة مص Comité de Compensations 

لاظلاظ   لو  مإلظمر د  صاس م  دظتةة  صساة 
يا  مصاةةاع   ومصاةظيقر  ملسم  لرمجةة 
لو  مصارر   يا  مصةظل قو  أظم   دلققل 
ضصم   ضسةاظظمذ  واص   مصاتة،يظن  ل ة   
مصاةظئج مصافللة   م مصاعل مص ،ي  و  م  

 مصا ظأر مصاردب ة تاة  مصاةظئجي  
C 

Compliance 
Function 

/  مالةثظ  وظقرة
 Fonction de Conformité مإلصةزمم

وظقرة لتةل ة داع  ضصم مصةفكع لو دلقّع  
ومل  اة   تظصل،م قو  مصارر  
مصرظظر   و   ومصةة قاظن  ومإلجرم من 

 مصت  ظن مصرلظتقةي  
C Compliance 

Officer 
/  مالةثظ  لتؤو 

مالرم    م  ا   لعير لتةل  ية،صم   Directeur de Conformité مإلصةزمم
 ظمئر  مإللةثظ ي 

C 

Compliance 
Risk 

ل ظأر  عم 
 Risque de Conformité / مإلصةزمم مالةثظ 

أو   ل ظأر مصلظ ، قة  ص ةل،تظن  مصةةرض 
ملثر  أو  مصاظصقةد  مص تظئر  أو  مصا ظلقةد 

 عم مصت با   م ساةة مصارر  تتب   
ص ل،م قو مصار قة   مالةثظ   ومصةة قاظن 

وضجرم من  مصتقظسظن  ويا  مإلجرم  
 مصةا  مصعمخ قةي     

C 

Components of 
Capital 

لك، ظن رأس 
 مصاظ  

Composantes des Fonds 
Propres 

 يةفص  رأس مصاظ  مصا ظلا لو:  
مصم   ياع   مصةي  أسظساد  لظ   رأس 
ضسةقةظا مص تظر  يا أي ولت وذ، يلتل  

 مصم يئةقو:
 أل،ق أا ة ملسال مصةظظية
 رأس لظ  أسظسا ضضظيا 
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مصم   ياع   مصةي  مصاتظ ع  مصاظ   رأس 
دررقة   أظ   يا  مص تظر   ضسةقةظا 

 مصارر  
لسا، ة لو  د ل ك  يئة لو ذة  مصرئظن  

مصةا  مصرأساظصقة  وملظومن  مصةاظبر 
لو  مصافعظ   مصاؤذبن  تفت   د ة   

 مصت  ظن مصرلظتقة مصاف قةي 
C Concentration 

Limits 
 سل،  مصةركز

Limites de Concentration 

ذ ص فعّ  ذ أو ظمخ قظ مصفعوظ مصارروضة   ظلقظ
يا مل ش ة مصرئقتة لو ل ظأر مصةركز  

ولرظظر   لث  ومصة،ظقرظن  مصةت قرظن 
 مصةا،ي ي  

C 

Conduct risk  ل ظأر مصت ،ك
 Risque de Conduite مصاااا

مصاظظية   مصاظظية أو غقر  مص تظر   ل ظأر 
مصةا ياكو أ  يةفثر تاظ مصارر   ةقسة  

دلعيل مصبرملج ومص علظن مصارريقة     عم
وآلاة  ت ريلة أل،ق   لااقة  دفرظ 

 مصارر  وأل،ق مصاتةا   مصاظصاي 
C 

Conflicts of 
interest  د ظرا مصارظصح Conflits D’intérêt 

بفة    مإل ةبظرمن دؤثر   م  لع  مصةا 
مصةا   ضجرم من  أو  مصاة ة   مصلرمرمن 
دةظرضاظ  أو  د،ميلاظ  تتب   مصا،ض، ة 
لذ   مصبةقع  مصاعل  أو  مصلري   مصاعل  يا 
لر فة مصساة مإلظمرية مصاةاقة ض  تشك  

 لبظلر أو غقر لبظلري 
C 

Consolidated 
basis م أسظس لسّاذ   Base Consolidée 

ض عمظ و شر مصبقظ ظن مصاظصقة تشك  ي ار 
وص ،أعمن  ص ارر   مصاظصقة  مص،ضةقة 
لركظن(   أو  لؤستظن  أو  )لرظر  

 مصةظتةة صفي  
C 

Consolidated 
supervision أع مصرلظتة مصا، Contrôle sur Base Consolidée 

لاظرسة مصرلظتة   م أسظس لساذ تاع  
مصاظصقة   مإللكظ ظن  كرظية  لعل  لو  مصةفكع 
وغقر  ومصرتفقة(  مصتق،صة  مصاظ د  )رأس 
مصاظصقة )مصا،مرظ مصبشريةد أ  اة وترملج 
يةةرض   مصةا  مصا ظأر  لو  ص فعّ  مصةا ( 
مصارريقة   ومصاؤستظن  مصارر   صاظ 

 ومصاظصقة وغقر مصاظصقة مصةظتةة صفي  
C Consumer 

protection    أاظية مصاتةا Protection du 
Consommateur 

أل،ق   مصفرظظ   م  ي او  لظ  ك  
أو  داققز  ظو   ولرظصفف  مصاتةا   
 ضجفظ  أو غش أو دفظي  أو دب  ي    

C 
Contagion Risk ل ظأر مصةعول Risque de Contagion 

م ةشظر لشظك  أو أ لظن لظصقة أو   ل ظأر
أو    ضصم  ملةرظظية ظو   أو  لرظر    عّ  

 لا لة جغرميقةي  
C 

Contingency 
Funding Plan 

مصةا،ي  خ ة 
 مص ظرئ 

Plan de Financement 
D'urgence 

مصةا،ي    لرظظر  صةفلقو  ل،ض، ة  خّ ة 
دسظو   لو  مصارر   داكقو  ضصم  داع  
مصتق،صة  اع   مص غط   م  أظان 

 أعوثاظي   
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C Contingent 
Capital 

رأس لظ  
 Capital Conditionnel مص ،مرئ 

يا  أسال  ضصم  ص ةف،ي   لظت ة  ظيو  أظومن 
درمجذ  أظ   يا  أو  أ لة  أعوث  أظ  
 لؤلرمن لظصقة لفعظ  ضصم لتة،ل لةقّوي 

C Contingent 
funding 
obligations 

مصةزملظن دا،ي  
 لفةا ة

Obligations de Financement 
Éventuelles 

مصةزملظن دا،ي  يردبط دتعيعذظ تفعوث 
ذة   دراق   يةّل  لةقاةي  د ،رمن 

 ماصةزملظن خظرج مصاقزم قةي   
C Contractual 

Funding 
Obligations 

مصةزملظن دا،ي  
 دةظلعية

Obligations Contractuelles 
de Financement 

تا،ج    لةر    قاظ  دا،ي   مصةزملظن 
  ل،ظي 

C Controlling 
Interests  لتق ر  أرص Pouvoirs de Contrôl 

لااة   صاتبة  لرر   يا  دا ّ   أرص 
مصفّ   صرظأ   دتاح  أسااف  لو 

 مالةرظظي مصتق ر    م مصلرمرمني 
C Convertible 

Bonds 
ساعمن لظت ة 

ذ  Obligations Convertibles ص ةف،ي  ضصم أسال  ساعمن ظيو لظت ة ص ةف،ي  ضصم أسال ويلظ
ذي    آلصقة لفعظ  لتبلظ

C Core Principles 
for Effective 
Banking 
Supervision 

مصابظظئ ملسظسقة 
ص رلظتة مصارريقة  

 ةظصة مصر

Principes Fondamentaux 
Pour un Contrôle Bancaire 

Efficace 

مصارظر    صةا قل  ا   ملظ م  مصاةقظر 
ويظ  ي   مأةرم ي  تشكٍ   ومصرلظتة   قاظ 
مصارريقة   ص رلظتة  تظ    صساة  أبعرن 

 ي 1997ذة  مصابظظئ لّو  لر   ظم 
C Corporate 

Culture  مصثلظية مصاؤستقة Culture D'entreprise 
ومصة،جاظن   ومصلقل  مليكظر  لسا، ة 

ضاو   مصتظئع   مصةا     لرر  و ظظمن 
 ي ومصةا دؤثر يا مل اظ 

C 

Corporate 
Governance 

أ،كاة  
 Gouvernance D'entreprise ؤستظنمصا

دفعظ   مصةا  ومصاةظيقر  ومصل،م ع  مصل،م قو 
مصا ضظمر   تقو  لو  ظأقة    ؤستةمصةبلة 

أو  مصارظصح  وأبفظا  ملسال  وأا ة 
لو  ظأقة    ؤستةملأرم  مصاردب ة تظصا

 أخرلي  
C Corporate 

Values ؤستةلقل مصا Valeurs Propres à 
L'entreprise 

مصر ترة مصةا قة ومصابظظئ مصةا دفعظ ضأظر  
مصا ظمخ   لذ   ؤستةمصةةظل   وخظرجاظ 

 ملأرم  كظية امن مصر ةي  
C 

Corrective 
Measures 

مإلجرم من 
 Mesures Correctrices مصةرفقفقة

مإلجرم من مصاة ة  إل مصة أسبظا لشك ة 
جاة   لو  ذ  سظتلظ ظارن  ضة   أو  ل ة 

 ودرظظي أعوثاظ لسعظمذ لو جاة أخرلي 
C 

Correspondent 
Banking 

مصارر   
 Banques Correspondantes مصارمس  

أخرل   ظوصة  يا  مصاة،مجع  مصارر   ذ، 
يةةظل  لةف لرر  لف ا لو أج  دارقة  
 ا قظدف مصارريقة يا ذة  مصعوصةي وتةص  
مص،كق   ظور  مصارمس   مصارر   ي ة  

 ص ارريا مصاف اي    
C 

Cost of Capital   ك رة رأس مصاظ Côut du Capital   لب لو  مصا  ،ا  ص ةظئع  ملظ م  مصفعّ 
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C Contingent 
Capital 

رأس لظ  
 Capital Conditionnel مص ،مرئ 

يا  أسال  ضصم  ص ةف،ي   لظت ة  ظيو  أظومن 
درمجذ  أظ   يا  أو  أ لة  أعوث  أظ  
 لؤلرمن لظصقة لفعظ  ضصم لتة،ل لةقّوي 

C Contingent 
funding 
obligations 

مصةزملظن دا،ي  
 لفةا ة

Obligations de Financement 
Éventuelles 

مصةزملظن دا،ي  يردبط دتعيعذظ تفعوث 
ذة   دراق   يةّل  لةقاةي  د ،رمن 

 ماصةزملظن خظرج مصاقزم قةي   
C Contractual 

Funding 
Obligations 

مصةزملظن دا،ي  
 دةظلعية

Obligations Contractuelles 
de Financement 

تا،ج    لةر    قاظ  دا،ي   مصةزملظن 
  ل،ظي 

C Controlling 
Interests  لتق ر  أرص Pouvoirs de Contrôl 

لااة   صاتبة  لرر   يا  دا ّ   أرص 
مصفّ   صرظأ   دتاح  أسااف  لو 

 مالةرظظي مصتق ر    م مصلرمرمني 
C Convertible 

Bonds 
ساعمن لظت ة 

ذ  Obligations Convertibles ص ةف،ي  ضصم أسال  ساعمن ظيو لظت ة ص ةف،ي  ضصم أسال ويلظ
ذي    آلصقة لفعظ  لتبلظ

C Core Principles 
for Effective 
Banking 
Supervision 

مصابظظئ ملسظسقة 
ص رلظتة مصارريقة  

 ةظصة مصر

Principes Fondamentaux 
Pour un Contrôle Bancaire 

Efficace 

مصارظر    صةا قل  ا   ملظ م  مصاةقظر 
ويظ  ي   مأةرم ي  تشكٍ   ومصرلظتة   قاظ 
مصارريقة   ص رلظتة  تظ    صساة  أبعرن 

 ي 1997ذة  مصابظظئ لّو  لر   ظم 
C Corporate 

Culture  مصثلظية مصاؤستقة Culture D'entreprise 
ومصة،جاظن   ومصلقل  مليكظر  لسا، ة 

ضاو   مصتظئع   مصةا     لرر  و ظظمن 
 ي ومصةا دؤثر يا مل اظ 

C 

Corporate 
Governance 

أ،كاة  
 Gouvernance D'entreprise ؤستظنمصا

دفعظ   مصةا  ومصاةظيقر  ومصل،م ع  مصل،م قو 
مصا ضظمر   تقو  لو  ظأقة    ؤستةمصةبلة 

أو  مصارظصح  وأبفظا  ملسال  وأا ة 
لو  ظأقة    ؤستةملأرم  مصاردب ة تظصا

 أخرلي  
C Corporate 

Values ؤستةلقل مصا Valeurs Propres à 
L'entreprise 

مصر ترة مصةا قة ومصابظظئ مصةا دفعظ ضأظر  
مصا ظمخ   لذ   ؤستةمصةةظل   وخظرجاظ 

 ملأرم  كظية امن مصر ةي  
C 

Corrective 
Measures 

مإلجرم من 
 Mesures Correctrices مصةرفقفقة

مإلجرم من مصاة ة  إل مصة أسبظا لشك ة 
جاة   لو  ذ  سظتلظ ظارن  ضة   أو  ل ة 

 ودرظظي أعوثاظ لسعظمذ لو جاة أخرلي 
C 

Correspondent 
Banking 

مصارر   
 Banques Correspondantes مصارمس  

أخرل   ظوصة  يا  مصاة،مجع  مصارر   ذ، 
يةةظل  لةف لرر  لف ا لو أج  دارقة  
 ا قظدف مصارريقة يا ذة  مصعوصةي وتةص  
مص،كق   ظور  مصارمس   مصارر   ي ة  

 ص ارريا مصاف اي    
C 

Cost of Capital   ك رة رأس مصاظ Côut du Capital   لب لو  مصا  ،ا  ص ةظئع  ملظ م  مصفعّ 
 مصاتةثاريو يا أظومن رأس مصاظ ي 

C 
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C 

Countercyclical 
Capital Buffer 

ذظلش رأس مصاظ  
مصا  ،ا 

صا،مجاة دل بظن  
مصعورمن  
 مالةرظظية

Volant de Fonds Propres 
Contracyclique 

تةل بظن   دك،ياف  لردبط  رأساظ   ذظلش 
ذةم   دك،يو  يةّل  مالةرظظيةي  مصعورمن 
مصةظظية   ملسال  مصاظلش لو أل،ق أا ة 

تقو   يةرموح  و0وذ،  لو 5ي%2   %
تفت    تظصا ظأر  مصارّجفة  مصا،ج،ظمن 

 ي 3لة  بظن تظ   
C Counterparty 

Credit Risk 
ل ظأر مئةاظ   
 Risque de Contrepartie مص ر  مصالظت  

ضيرظ   ضلكظ قة  عم  ل ظأر  ظجاة  و 
تظصةتعيع  اع  تظصةزملظدف  مصالظت   مص ر  

 ماسةفلظقي   
C 

Country Risk  ل ظأر مصعوصة Risque Pays 

ظوصة   يا  تظاسةثاظر  مصاردب ة  مصا ظأر 
داةكم   م   أ   لف اظ  لو  ومصةا  لةقاة 
ملب،   ولقاة  ماسةثاظر  أرتظح 

 مصاة،مجع  يا ذة  مصعوصةي  
C 

Covered Bonds  ساعمن امن
 Obligations Sécurisées دغ قة 

ل ا، ة  دك،   مصةا  مصتاعمن  لو    ، 
تةظئعمن لسا، ة لو ملب،  مصاظصقة أو 
أوص،ية  مصتاعمن  ذة   وصفظل ا  مصاظظيةي 
مصا ظصبة تظصعيذ يا أظ  دةثر لرعر ذة   

 مصتاعمني 
C 

Credit 
Administration 

مإللرم  مإلظمري  
 Gestion des Crédits ئةاظ   م ما

ل ظأر  ضظمر   لرمأ   لو  ومأع  
لاح   مصا،ميلة   م  تةع  دبعأ  مائةاظ د 
مصلرضي  أقظ   أق ة  ودتةار  مائةاظ  
وذا دةام تظصا ظأر مصةشغق قة مصاردب ة  
تظصا   مائةاظ ا ومصافظي ة   م لروأ 
بفة   لو  مصةفّكع  يقاظ  تاظ  مائةاظ   لاح 
مصالعلةد  ومصكرظان  مص اظ ظن  وسبلة 

وي    مصرذو  ومصةتسق د  ل،ظ  مصرذو 
   ضصخييي

C 

Credit Bureau   ماسةةبم لكة
 Bureaux de Crédits مائةاظ ا 

مصاعياقو   مصاة ،لظن  و  صساذ  لكة  
ودلعيااظ ص ارظر  ولؤستظن مصةت ق  
لاح  يا  ا قة  يتظ ع  لاظ  ملخرل 

 مصةت ق ي  
C 

Credit 
Conversion 
Factor 

لةظل  مصةف،ي   
 مإلئةاظ ا 

Facteur de Conversion des 
Crédits 

مصا ظأر  اأةتظا  مصافعظ   مصاةظل  
خظرج  مصاتس ة  صألب،   مائةاظ قة 
مائةاظ   ل ظأر  أّ   أقث  مصاقزم قةد 
صقتت   مصاقزم قة  خظرج  صألب،   مصرة قة 
ولب   صةم  مصاتس ةد  مصابظصغ  تظص رور  
ص ا ظأر  مصةثلق   أو م   مأةتظا 
مصابظصغ   يإّ   ملب، د  صاة   مائةاظ قة 

مصاقزم قة خظرج  ذ   مصاتّس ة  ويلظ دفّ،  
دااقعمذ   ظمخ  مصاقزم قة  ضصم  لفعظ   صات  

 إلسةةاظ   ت  مصةثلق  مصااظسبةي  
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C 

Credit Default 
SWAP 

 ل،ظ دبظظ  مصةةثر  
 مائةاظ ا 

Contrats Dérivés sur Défaut 
(CDS) 

 ،  لو  ل،ظ مصاشةلظن مصاظظية ضصم دلعيل 
مئةاظ   ل ظأر  دفلقو   م  أو  أاظية 
)ساعمن  لةقاة  تفب،   لردب ة  لفعظ  
ظيود أسالد ساعمن خزياة ييي( وذا تةص  
مائةاظ   ل ظأر  صبقذ  أريلة  داث  

 مصاردب ة تاة  ملب، ي  
C 

Credit 
Derivatives 

 ل،ظ مصاشةلظن  
 Dérivés de Crédits مائةاظ قة 

 لع تقو أريقو يةةاع يقف مص ر  ملّو  
تةتعيع   مائةاظ قة(  مصفاظية  )لشةري 
)تظئذ   مصثظ ا  مص ر   ضصم  ظورية  ظيةظن 
مصفاظية مائةاظ قة(د واص  للظت  دةاع ذةم 
لااظ   جز   أو  مصةلع  لقاة  تةتعيع  ملخقر 
ي،ر أر،  أعث مئةاظ ا لةقو كةعذ،ر  
مصفاظية  ل،ض،   ملب،    ، قة 

 مائةاظ قةي  
C 

Credit Event  أعث مئةاظ ا Evénement De Crédit 

أو  تظإليبس  مائةاظ ا  مصفعث  يةاث  
لتط لال    أب  مصعيو مو  مصة  ّ   و سعمظ

مصفعث ذةم  ملأقظ    ةج  و  تةض   يا 
 ض ظظ  جعوصة مصاعي، قةي  مصفظجة ضصم

C 

Credit granting 
Process 

 ا قة لاح 
 ئةاظ  ما

Procédure D'octroi Des 
Crédits 

دبعأ  ومصةا  مصلرض  صفقظ   مصكظل ة  مصعور  
دف ق   ضصم  مالةرمض  أ    دلعيل  لو 
أو   تظصا،ميلة  مصلرمر  ضصم  مص     وظرمسة 
 علاظ ثل لةظتةة وضظمر  مصا   مائةاظ ا  
تظإلضظية ضصم مصارمجةة مصعورية ص،ضةقة 

 مصلرضي  
C 

Credit 
Insurance 

مصةفلقو   م  
 Assurance De Crédit ئةاظ  ما

دلعم  مصةا  مصةفلقو  ترملج  لو  ومأع  
خب  لو  ص لرض  دا،ي    كةةزيزمن 

اص   آخرد  ص ر   ذ  ك قظ مو  ذ  جزئقظ مص  ر 
خب  لقاة تمإليرظ     لو  كظل   أو  سز  

أو  اع  مصاعيو  دةثر  أظ   يا  مصلرض 
يا   ذ  لتبلظ لفعظ  مئةاظ ا  أعث  أر،  

  لع مصةفلقوي 
C 

Credit Linked 
Notes 

ساعمن لردب ة 
 تاشةلظن ضئةاظ قة

Instruments Lies a une Note 
de Crédit 

أورمق لظصقة دةفصّ  لو أظم  ظيو لذ لشةلة 
مصةةثر   دبظظ   دةاقز  و  ل،ظ  مئةاظ قةي 
لك   مصفاظية   م  تإبعمر  مائةاظ ا 
مائةاظ   تا ظأر  لردب ة  لظصقة  أورمق 
ل،ض،   لفعظ   أب،   مصاظلئة  و 
لرعر  يإّ   وذكةم  مائةاظ قةي  مصفاظية 
ملورمق )أو لشةري مصفاظية مائةاظ قة( 

 لسعظمذ ل ظأر مص ر  مصالظت ي صو يةفا   
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C 

Credit Default 
SWAP 

 ل،ظ دبظظ  مصةةثر  
 مائةاظ ا 

Contrats Dérivés sur Défaut 
(CDS) 

 ،  لو  ل،ظ مصاشةلظن مصاظظية ضصم دلعيل 
مئةاظ   ل ظأر  دفلقو   م  أو  أاظية 
)ساعمن  لةقاة  تفب،   لردب ة  لفعظ  
ظيود أسالد ساعمن خزياة ييي( وذا تةص  
مائةاظ   ل ظأر  صبقذ  أريلة  داث  

 مصاردب ة تاة  ملب، ي  
C 

Credit 
Derivatives 

 ل،ظ مصاشةلظن  
 Dérivés de Crédits مائةاظ قة 

 لع تقو أريقو يةةاع يقف مص ر  ملّو  
تةتعيع   مائةاظ قة(  مصفاظية  )لشةري 
)تظئذ   مصثظ ا  مص ر   ضصم  ظورية  ظيةظن 
مصفاظية مائةاظ قة(د واص  للظت  دةاع ذةم 
لااظ   جز   أو  مصةلع  لقاة  تةتعيع  ملخقر 
ي،ر أر،  أعث مئةاظ ا لةقو كةعذ،ر  
مصفاظية  ل،ض،   ملب،    ، قة 

 مائةاظ قةي  
C 

Credit Event  أعث مئةاظ ا Evénement De Crédit 

أو  تظإليبس  مائةاظ ا  مصفعث  يةاث  
لتط لال    أب  مصعيو مو  مصة  ّ   و سعمظ

مصفعث ذةم  ملأقظ    ةج  و  تةض   يا 
 ض ظظ  جعوصة مصاعي، قةي  مصفظجة ضصم

C 

Credit granting 
Process 

 ا قة لاح 
 ئةاظ  ما

Procédure D'octroi Des 
Crédits 

دبعأ  ومصةا  مصلرض  صفقظ   مصكظل ة  مصعور  
دف ق   ضصم  مالةرمض  أ    دلعيل  لو 
أو   تظصا،ميلة  مصلرمر  ضصم  مص     وظرمسة 
 علاظ ثل لةظتةة وضظمر  مصا   مائةاظ ا  
تظإلضظية ضصم مصارمجةة مصعورية ص،ضةقة 

 مصلرضي  
C 

Credit 
Insurance 

مصةفلقو   م  
 Assurance De Crédit ئةاظ  ما

دلعم  مصةا  مصةفلقو  ترملج  لو  ومأع  
خب  لو  ص لرض  دا،ي    كةةزيزمن 

اص   آخرد  ص ر   ذ  ك قظ مو  ذ  جزئقظ مص  ر 
خب  لقاة تمإليرظ     لو  كظل   أو  سز  

أو  اع  مصاعيو  دةثر  أظ   يا  مصلرض 
يا   ذ  لتبلظ لفعظ  مئةاظ ا  أعث  أر،  

  لع مصةفلقوي 
C 

Credit Linked 
Notes 

ساعمن لردب ة 
 تاشةلظن ضئةاظ قة

Instruments Lies a une Note 
de Crédit 

أورمق لظصقة دةفصّ  لو أظم  ظيو لذ لشةلة 
مصةةثر   دبظظ   دةاقز  و  ل،ظ  مئةاظ قةي 
لك   مصفاظية   م  تإبعمر  مائةاظ ا 
مائةاظ   تا ظأر  لردب ة  لظصقة  أورمق 
ل،ض،   لفعظ   أب،   مصاظلئة  و 
لرعر  يإّ   وذكةم  مائةاظ قةي  مصفاظية 
ملورمق )أو لشةري مصفاظية مائةاظ قة( 

 لسعظمذ ل ظأر مص ر  مصالظت ي صو يةفا   
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C 

Credit Risk 
Mitigation 
Techniques 

دلاقظن مصة رق   
لو ل ظأر 
 مائةاظ  

Techniques D'attenuation de 
Risque de Crédit 

تظصة رق    دتاح  مصةا  مصةلاقظن  لسا، ة 
ودشا    م سبق    لو ل ظأر مائةاظ  

مصاظصقةد   مص اظ ظن  مصفرر  ا  مصاثظ  
ومصا  ،تظن   مصا،ج،ظمن  تقو  مصةلظص 
مصالعلةد  مصكرظان  مصاقزم قةد  ظمخ  

 مصاشةلظن مصاظصقةي 
C Credit 

Underwriting  ضاظ  مإلئةاظ L'octroi de Prêts  مصةظم مصةلقّع  دّل  لع  أ ّف  لو  مصةفل    ا قة 
 تظصشروأ كظية صااح ما ةاظظي   

C 
Crisis 
Management  ضظمر  مل لة Gestion de Crise 

مصةةظأا    مصاتب    ا قة ماسةةعمظ صكقرقة 
ذ   م   س بظ دؤثر  مصةا  مصة،مل   لذ 
مصارر د اص  لب  وخب  وتةع أعوث 

 ذة  مصة،مل ي   
C 

Cross Border 
Supervision 

مصرلظتة  بر  
 Supervision Transfrontaliere مصفعوظ 

مصارريقة   مصاسا، ظن  لرملبة   ا قة 
ت عم    يا  و ا قظن  د،مجع  صعياظ  مصةا 

 أخرلي  
C 

Cross Checking مصاةبظظ  فل مصة Verification par 
Recoupement 

ضأعل ضجرم من مص بط مصعمخ ا مص،مج  
 م ةاظظذظ يا مصارظر ي  

C 
Currency 
Mismatch 

/  عم  درظون
يا  ل،م لة

 مصةابن 
Asymetrie des Devises 

درظون مصةابن تقو ملب،  ومص ر،م 
يا مصاقزم قة وخظرج مصاقزم قة يؤظي ضصم  
أا  لرمكز ل ذ ظمئاة أو لعياة يا  ا ة  

 لةقاة أو  ع   ابني 
C 

Cyclicality مصةل بظن مصعورية Cyclicité 
مالةرظظية   مصعورمن  يا  مصةل بظن 

لرمرمن   مصاتةثاريو ودفثقرمداظ   م 
   يو  م ضسةرمدقسقظن مصةا  مصاةبةة

D Debt Capacity   م  مصلعر  
 Capacité D'endettement ماسةعم ة

مصاعيو  يتة قذ  مصةا  مصاعي، قة  لقاة 
أ    ظو   لفعظ   جعوصة  ضاو  دتعيعذظ 
ذ   م مص،ضذ مصاظصا ص اعيو   يؤثر اص  س بظ

 ي   فومسةارمرية
D 

Debt 
Restructuring 

ض ظظ  جعوصة  
 Restructuration de la Dette مصاعي، قة 

)كظصارر (  مصعمئاة  مصساة  تقو  مدرظق 
ومصساة مصاعياة مصةا د،مجف بة،تظن يا 
وجعوصة   دا قل  ض ظظ   مصتعمظد   م 
مصشروأ  دغققر  اص   يا  تاظ  مصاعي، قة 
لقاة  أو  كظإلسةفلظق  مصاةر    قاظ 

 مللتظأ وغقرذظ
D 

Definition of 
Default  دةري  مصةةثر Definition du Défaut 

دةرمجذ  لةةثرمذ  اعلظ  مصعيو  يةةبر 
مص،يظ   مصةاق    م  لعر   لؤلرمن 
مصعيو   يةتل  لظ  ذ  وغظصبظ مصاظصقةي  تظصةزملظن 
مللتظأ  دتعيع  يا  دفخقر  تفر،  

ذ    90مصاتةفلة صرةر   لاقة دزيع  و   ي،لظ
ومصااظرسظن  مل رم   لة ل  تفت  
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مصعوصقة تظإلضظية ضصم درمجذ ل ف،ظ يا 
 ظصقة ومصاتةلب قةي  مصةعيلظن مصالعية مصف

D 

Deleveraging    د رقض  ت
 Desendettement مصاظصقة   مصرميةة

د رقض  ت  مصرميةة صعل مصارر  أي  
ما ةاظظ أكثر   م لرظظر دا،ي  امدقة 
لو  ماسةعم ة  ما ةاظظ   م  ود رق  

 ملس،مق مصاظصقةي  
D 

Deposit 
Insurance 
Scheme 

  ظم ضاظ  
 مص،ظمئذ

Systeme de Garantie des 
Dépôts 

  ظم ياع  لو خب  دساقذ ملةرمكظن 
لظصقة لو مصارظر  ومصاؤستظن مصاظصقة  
مصةا دة لم وظمئذ ضصم مصةفلقو   م وظمئذ 
أو  مصارر   دةثّر  أظ   يا  مصزتظئو 
وظمئذ  دة لم  مصةا  ملخرل  مصاؤستظن 

 واص  صغظية لب غ لةقّوي 
D 

Derivatives لشةلظن لظصقة Produits Dérivés 

  أب  أظومن لظصقة دتةاع لقاةاظ لو أظم   
أأع   أظم   لو  أو  لظصا  أو  ألقلا 
مصاؤلرمن مصت،لقةي لو مللث ة   م ذة  

لظ   مصةل،ظ   ي ا:مصةل،ظ  مآلج ةد  مصةل،ظ 
 مصاتةلب قةد مص قظرمند  ل،ظ مصابظظصةييي  

D Derivatives 
Market 

س،ق مصاشةلظن  
 Marche des Dérivés مصاظصقة 

مصت،ق   يقاظ ذا  مصةعمو   يةّل  مصةا 
مصاظصقةي ياكو صاة  مصت،ق أ    تظصاشةلظن 

 دك،  لا اة أو غقر لا اةي
D Deteriorating 

Assets 
عذ،ر أب،  دة
 داظ ج،ظ

Actifs en Voie de 
Dégradation 

ذ  ل ف،ظظ ذ  درمجةظ دشاع  تعأن  أب،  
ذ   يا لقاةاظ و/أو يا مصلعر    م  ول ا،سظ
 مصتعمظي  

D 
Direct Credit 
Subsititutes 

دةاعمن ماأب   
 Substituts Directs de Crédit مصابظلر مائةاظ قة 

مصاقزم قة تفقث   مصةزملظن دةظلعية خظرج 
مصارر    لبظلر    م  لتؤوصقة  درد  
يا أظصة دةثر مص ر  مصالظت  كظصكرظان  

 مصارريقة ومصلب،ان وغقرذظي 
D Disaster 

Recovery and 
Business 
Continuity Plan 

خ ة مصةةظيا لو  
مصك،مرث 
ومسةارمر 

  اظ ما

Plan de Reprise D'activité et 
Plans D'urgences 

ل،ض، ة   ذ  خّ ة  صكقرقة  لتبلظ آصقة  دفعظ 
يا  مصارر   ودةظيا  مصةا   مسةارمر 

 أظ  أعوث كظرثةي 

D 

Disclosure and 
Transparency 

مصشرظيقة  
 ومإليرظح

Communication et 
Transparence 

سقظسة دكر  دفلق  لبعأ مصةعمصة يا د،يقر  
لتظ ع   تاع   مصب لة  مصاة ،لظن 
مصلرمرمن  مد ظا  مصاتةثاريو   م 

  م لة ،لظن بفقفة  ماسةثاظرية تاظ ذ 
ملأرم   كظية  وأر،   ووميقة 
يا   لةكظيئة  يرص  مصاتةرقع    م 

 مص،ب،  ضصم مصاة ،لةي   
D 

Dividends مصا،  ة ملرتظح Dividendes 
أرة لو ملرتظح مصرظيقة مصةا ي،  اظ 
مصارر  ضصم لتظذاقف ك  تفت   تبة  

 لتظذاةفي   
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D 
Domestic 
Systemically 
important banks 
(D-SIB's) 

امن  مصارظر  
ذ   ماذاقة لف قظ

Banques domestiques 
d'importance systémique 

ذا مصارظر  مصةا دؤثر   م ضسةلرمر 
مصارريا ومصاظصا يا ت ع لةقود  مصا ظم 
)تا،ج    مصرلظتقة  مصت  ظن  تعأن  صةم 

مصارظر   3للررمن تظ     ضيب  ذة    )
لة  بظن   ويرض  مإلذةاظم  لو  لزيعمذ 

    .رلظتقة ضضظيقة   قاظ
D 

Due Diligence  مصةاظية مص،مجبة Vigilance Nécessaire 
مصةاظية مصةا ية،ج    م مصارر  مصلقظم 
تاظ لب  مصةةظلع أو دارقة  ا قة لذ أر  

 آخري
D 

Dynamic 
provisions 

ل ررظن  ظلة  
امن أبقةة  
 ظياظلقكقة 

Provisions dynamiques 

ذ للظت      ررظنداث  مصا مصاكّ، ة سا،يظ
لسا    مصاة،لّذ   م  مص تظئر  لةعّ  

تةع   مإلئةاظ قة    خرل مصافر ة 
دكّ،     ررظنمصا لااظي  ذ  ية قظ مصاكّ، ة 

مصا ملولظن     ررظنذة   يا   ظظ  
ملولظن   يا  دةثر  أي  صا،مجاة  مصسقع  

 مصفرجةي 

E Earning per 
share مصةظئع   م مصتال Revenu par action 

ص ة، يذ  لقاة   مصلظت ة  مصرظيقة  ملرتظح 
 يتظصاتبة إلجاظصا  عظ ملسال مصةظظية

E 

Economic 
capital 

رأس مصاظ   
 Fonds propres économiques مإللةرظظي 

صا،مجاة  مصا ررة  مصرسظلق   لقاة 
مإلئةاظ د  مصا ظأر ملخرل غقر ل ظأر

واص    مصةشغق   ل ظأر  مصت،قد  ل ظأر 
صاة   مصعمخ ا  مصةلققل  ضصم  تظإلسةاظظ 

 مصا ظأري 
E 

Economic risk  مصا ظأر
 Risque économique مإللةرظظية

مإللةرظظية مصاظجاة  و  عم    مصا ظأر 
جرل  لشرو   لو  كظيقة  ضيرمظمن  د،صع 
دا،ي ف صةغ قة دكظصق  مصةشغق  ومصم سعمظ  
ذةم   مصاةردبة  و  مصعي،   مصةزملظن 

 مصاشرو ي
E 

Eligible capital    رأس مصاظ
 Fonds propres éligibles مصاؤذ 

مصرأساظصقة  ملظومن  ياثّ   اظبر 
مصالب،صة مصةا دةاةّذ تظص رظئص مصاؤذ ة 
ملل،م   ضاو  اظبر  إلأةتظتاظ 

 مص ظبة ملسظسقّة ومصاتظ ع ي  
E 

Emerging risks مصا ظأر مصاظلئة Risques émergents 
صل دكو ل،ج،ظ  يا تعمية   مصةا  مصا ظأر 
مصاشرو  ومصةا دة ح لةظصااظ لذ دلعم  

 .لرمأ  مصاشرو 
E Ethical & 

professionnel 
standards 

مصاةظيقر مصاااقة 
 وملخبلقة

Normes d’éthique et de 
profession 

مصا،ض، ة   وملخبلقة  مصاااقة  مصاةظيقر 
 لو لب  جاظ  لتةل  صةا قل  ا  لةقّوي 

E Excessive credit  
growth 

مصاا، مإلئةاظ ا  
 مصا  رظ 

Progression excessive des 
crédits 

مصاا، مإلئةاظ ا مصاةتظر  تشك  ا ياتسل  
مصاا، مإللةرظظي   مصل ظ  مو لذ  لذ  ا، 

 تشكٍ   ظمي
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E Executive  
director 

  ، لس م 
 Directeur exécutif مإلظمر  مصةارقةي

لاظم  يشغ   مصةي  مإلظمر   لس م   ،  
دارقةية ضظمرية يا مصارر  ويك ّ  تااظم  

 صعيفي 
E Expected future 

cash flows 
مصةعي  مصالعي  

 مصاة،لذ مصاتةلب ا 
Flux de trésorerie futurs 

attendus 
مصةعي  مصالعي مصاة،لّذ مصةي ياكو أ  يزيع 
 أو يل   و مصةعي  مصالعي مصرة ا مصافل ي

E Expected loss 
(EL) 

مص تظئر 
مصاة،لةة/ 
 مصافةا ة

Perte attendue 
يتة،ج    مصةا  مصافةا ة  مص تظئر  داث  

 للظت ة صاظي / ل ررظن دك،يو لؤو ظن

E Export Credit 
agencies 
(ECA’s) 

وكظان دراق   
 مصرظظرمن

Organisme de crédit à 
l’exportation 

ل مصعو   تةراق   دا،ي  دةاا  غرمض 
 مصةسظر  مصعوصقةي 

E 
Exposure at 
default (EAD) 

مصةةّرض لقاة 
 Exposition en cas de défaut  اع أعوث مصةةثر 

)دتاقبن   مصةةرضظن  لقاة  داث  
مصابظلر    وغقر  مصابظلر   لرريقة( 
ملل،م   كرظية  ضأةتظا  يا  مصاةةاع  
 مص ظبة تاظ ذ   م لااج مصةلققل مصعمخ اي  

E 
External credit 
assessment 
institutions 
(ECA’s) 

  لؤستظن دراق 
 ةمص ظرجق مائةاظ 

Institutions externes 
d’évaluation du crédit 

لب   لو  مصاؤستظن  تاة   مإل ةرم   يةل 
مصت  ظن مإللرميقة ومصرلظتقة مصاةاقة يا 
دفذق  سةة  ظوصة   م أسظس لةظيقر  ك  
مإلسةلبصقةد  مصا،ض، قةد  وذا:  لفعظ  
مصارظظر  وج،ظ  مإليرظحد  مصشرظيقةد 

 مصب لة ومصارعملقةي 

F Fiduciary assets ا،ج،ظمن مص
 Actifs fiduciaires قة ئاظ سةمإل

لقظم "مصااشئ" ت،ضذ ل،ج،ظمن  ظئع  صف  
تةرر    مإلئةاظ قة(  مصةلل  )دتام 
ذ صةلع ضئةاظ ا تاع  لقظم  "مصاؤداو" ويلظ
ذةم ملخقر تة،ظقراظ تشك  ضسةاتظتا أو 

 صلظ  دة قاظن لفعظ ي  
F 

Financial Action 
Task Force 
(FATF) 

لسا، ة مصةا  
 مصاظصا 

Groupe d’Action Financière 
(GAFI) 

مصرظظر   ااظ   مصة،بقظن  تة بق   دةام 
ملل،م   دبققض  لكظيفة  لسظ   يا 
يا   مصااث ّة  مصعو   يا  مإلرذظا  ودا،ي  
مصاظصا  مصةا   لسا، ظن 

(MENAFATF, APG, CFATF, 
EAG, ESAAMLG, 
GAFISUD, GIABA, 

Moneyval ي) 
F 

Financial 
consumer 
protection 

  اتةا  أاظية مص
يا مصل ظ  مصاظصا  

 ومصارريا 

Protection de l’utilisateur des 
services financiers 

دةل  ا قة أاظية مصةاب  لو خب  دثلق  
مصةاق  ود، قةف صاةرية أل،لف وومجبظدف 
تةفعيع   تظصالظت   مصاظصقة  مصاؤستة  ولقظم 
وضذ   أري   مصةظلة  و  مصاتؤوصقظن 

تفاظية    مةامصتقظسظن ومإلجرم من مصةا د  
ولةظصسة  د لا  آصقة  يقاظ  تاظ  مصةاب  

 مصشكظول مصالعلةي 
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يا   مصااث ّة  مصعو   يا  مإلرذظا  ودا،ي  
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EAG, ESAAMLG, 
GAFISUD, GIABA, 

Moneyval ي) 
F 

Financial 
consumer 
protection 

  اتةا  أاظية مص
يا مصل ظ  مصاظصا  

 ومصارريا 

Protection de l’utilisateur des 
services financiers 

دةل  ا قة أاظية مصةاب  لو خب  دثلق  
مصةاق  ود، قةف صاةرية أل،لف وومجبظدف 
تةفعيع   تظصالظت   مصاظصقة  مصاؤستة  ولقظم 
وضذ   أري   مصةظلة  و  مصاتؤوصقظن 

تفاظية    مةامصتقظسظن ومإلجرم من مصةا د  
ولةظصسة  د لا  آصقة  يقاظ  تاظ  مصةاب  

 مصشكظول مصالعلةي 
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F 
Financial 
intelligence unit 

/  وأع  مإلخبظر
 مصاظصقة مصةفريظن

Cellule de renseignement 
financier 

لسا، ة   دفت  غا، ت  ض دا ،ي 
(Egmont Group  دةام مصةا   )

لسظ   يا  تقااظ  يقاظ  مصعوصا  تظصةةظو  
 دبققض ملل،م  ودا،ي  مإلرذظاي 

F 
Financial 
markets ملس،مق مصاظصقة Marchés financiers 

ص اتةثاريو  يتاح  مصةي  مصت،ق 
مصاظصقة  تظلظومن  ص ةعمو   ومصاؤستظن 
لو  وغقرذظ  ومصةابن  ومصرأساظصقة 

 ومصب ظئذ ملخرلي مصا،مظ ملوصقة 
F Financial 

reporting مصةلظرير مصاظصقة Communication financière   لعللة  و رساقة  لظصقة  دلظرير  داثّ  
 مص،ضذ مصاظصا وأظم  لؤستة لةقّاةي

F Financial safety 
net 

لبكة مللظ  
 Filet de sécurité financière مصاظصقة 

تظل  اة ومصل،م قو مصا ظم مصاظصا مصاع ،م  
مصارريقة   وتظصرلظتة  ص ة بق   مصلظت ة 

 مصرظ  ةي 
F Financial system 

assessment 
program 
(FSAP) 

تر ظلج دلققل  
 مصل ظ  مصاظصا

Programme d’évaluation du 
secteur financier 

مل  اة   يةظصقة  دلققل  ضصم  ياع   تر ظلج 
صعل   ومصارريقة  مصرلظتقة  ومصااظرسظن 
مصعوصا   مصالع  باعوق  لب   لو  مصعو  

 ومصبا  مصعوصاي  
F 

Financial 
stability Board 
(FSB) 

مإلسةلرمر   لس م
 مصاظصا 

Conseil de Stabilité 
Financière 

مصاظصا  مإلسةلرمر  لؤستة  تإظمر   دةام 
لو مصعوصقة    مصااشف   مصةت،يظن  تا   لب  

(BIS  وصساة تظ    ظم )ولاّاةاظ    1999
ومصرلظتقة  مإللرميقة  مصت  ظن  لتظ ع  
مصارريا   مصل ظ   ودةزيز  دل،ية    م 

 ي مصا ة رةومصاظصا يا مصب عم   
F 

Financial 
strength مصاظصقة  اةظ ةمص Solidité financière 

 Tierملسظسقة )دةةبر ملل،م  مص ظبة 
I لو أذل مصةاظبر مصاةةاع د لو وجاة )

مص،ضذ   لةظ ة  صةفعيع  مصرلظتقةد  مصا ر 
 مصاظصا ص اؤستةي   

F Foreign 
exchange 
market 

مس،مق مصةابن 
 Marché des changes جابقة ما

مصةا د ةام تظصةعمو  يا   جابقةماس،مق ما
 مصةابني 

F Forward  
looking  
provisioning 

  ا ررظنمص
 Provisionnement dynamique مصةظلة مصاتةعركة

يا     ررظنمصا دك،يااظ  يةل  مصةا 
ماولظن   يا  مصسقع  اسة عملاظ  ماولظن 

 ي مصرةبة
F Forward rate 

agreements  
(FRA) 

مدرظلقظن دفعيع  
سةر مصرظئع  

 ج ة مآل
accords de taux futur 

مصرظئع   صةثبقت  تبة  أريقو  تقو   لع 
لو   م ةبظرمذ مصاتةلب قة واص  صرةر  لفعظ   
 دظريخ لفعظ يا مصاتةلب ي 

F Foundation 
internal rating-
based approach 
(F- IRB) 

لااج مصةلققل  
 -مصعمخ ا
 ملسظسا

Approche fondée sur les 
notations internes  - 

fondation 

مصعمخ ا ملسظسا مصاةةاع كاةقظر مصةلققل  
صلقظس كرظية رأس مصاظ  تاظ ذ   م مصااظاج 
صةلققل   مصارر   ي ّ،رذظ  مصةا  مصعمخ قة 

 مصةاب ي 
F Funding gaps مصةا،ي قة رس،منمص Déficit de financement  ذ لو مصارظظر مصةا،ي  غقر مصاة،ير أظصقظ

أو مصعمخ قة ص شركة )صساة  لص مصتق،صة  
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مصةع ا يا لقاة ملل،م  مص ظبة( مللر  
مل ل،م  مصةي دغ قةف  و أري  دةزيز 

 مص ظبة أو مإلسةعم ةي   
F 

Funding 
liquidity risk 

 مصتق،صة ل ظأر
مصلعر     و مصاظدسة

  م دفلقو 
 مصةا،ي  لرظظر

Risque de liquidité 

ل ظأر  عم مصلعر    م مصةتعيع مصر،ري 
مصارر     ضصإلصةزملظن مللر مصةي يةرّ 

صا ظأر  عم مصلعر    م مصةتعيع  اع مو   
ذ لةةثرمذ    يأ   وتظصةظصا ض ةبظر  لرريظ

F Funding needs   مإلأةقظجظن
صةفلقو   Besoins de financements مصةا،ي قة مصا  ،تة    ماأةقظجظنمصا،مرظ 

 يةمصةا،ي ق
F 

Funding risk مصا ظأر مصةا،ي قة Risque de financement 

مصةبظيو  لتة،ل  صلقظس  مإلجرم من  ضد ظا 
ملج   مصلرقر   مصا  ،تظن  لقاة  تقو  لظ 
صةرظظي   مللر  صاظ  مصالظت ة  ومصا،ج،ظمن 
مصاؤستة   م دتقق    ل ظأر  عم لعر  
صةتعيع  مصااظس   مص،لت  يا  مصا،ج،ظمن 

 مصاة،جبةي  ماصةزملظنلقاة 
F Funding 

strategies 
مإلسةرمدقسقظن  

 Stratégies de financement مصةا،ي قة
صةفلقو  ملج   وأ،ي ة  لة،س ة  خ ة 

 ي مصةا،ي قة ماأةقظجظن

F 
Funds transfer  
pricing (FTP) 

لرظظر   دتةقر
 Prix de transfert de fonds ةا،ي  مص

وسق ة د تة عم صلقظس لتظذاة ك  لرعر 
ماجاظصقة  مصرتفقة  لعمخق   لو  ظخ  

ومص ة  يا كٍ  لو وصةفعيع ألظكو مصل،   
 ذة  مصارظظري 

F 
Futures market   س،ق مصةل،ظ

 Marché à terme مآلج ة 
لرم   دةل  ا قظن  أقث  مصاظصا  مصت،ق 

 ي وتقذ مصةل،ظ مآلج ة/مصت ذ
 

G General market  
risk 

ل ظأر مصت،ق 
 Risque de marché général مصةظلة

مصت،ق مصاظدسة  و دغقّر ملسةظر    ل ظأر
ترة  دغقّر لؤلرمن مصت،ق مصةظلة )لثبذ: 
لةعان   أو  مصب ظصة  ضردرظ   تبة 

 ملسةظر(ي 
G 

General 
provisions 

   ررظنمصا
 Provisions générales مصةظلة

 مصارر  يل،م مصةا  ررظنمصا
ختظئر  أعوث ضلكظ قة للظت  تةك،يااظ

 دشاع صل  أب،  أو ظي،  لتةلب قة   م
 يا مصةع ّا لؤلرمن لو لؤّلر  أي تةع

 مصاظدسة مصالعية مصةعيّلظن يا أو/لقاةاظ و
 . ااظ

G Generally 
accepted 
accounting 
principles 
(GAAP) 

مصابظظئ مصافظسبقة 
 مصاةةظر    قاظ

Principes comptables 
généralement admis 

ومصاةظيقر  مصابظظئ  لسا، ة  داث  
مصةا د،ضذ لو   مصافظسبقة  وماجرم من 
ود ررض   م   ل ةرة  لسظصم  لب  
يا   اسة عملاظ  ومصاؤستظن  مصشركظن 

 م عمظ تقظ ظداظ مصاظصقةي 
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مصةع ا يا لقاة ملل،م  مص ظبة( مللر  
مل ل،م  مصةي دغ قةف  و أري  دةزيز 

 مص ظبة أو مإلسةعم ةي   
F 

Funding 
liquidity risk 

 مصتق،صة ل ظأر
مصلعر     و مصاظدسة

  م دفلقو 
 مصةا،ي  لرظظر

Risque de liquidité 

ل ظأر  عم مصلعر    م مصةتعيع مصر،ري 
مصارر     ضصإلصةزملظن مللر مصةي يةرّ 

صا ظأر  عم مصلعر    م مصةتعيع  اع مو   
ذ لةةثرمذ    يأ   وتظصةظصا ض ةبظر  لرريظ

F Funding needs   مإلأةقظجظن
صةفلقو   Besoins de financements مصةا،ي قة مصا  ،تة    ماأةقظجظنمصا،مرظ 

 يةمصةا،ي ق
F 

Funding risk مصا ظأر مصةا،ي قة Risque de financement 

مصةبظيو  لتة،ل  صلقظس  مإلجرم من  ضد ظا 
ملج   مصلرقر   مصا  ،تظن  لقاة  تقو  لظ 
صةرظظي   مللر  صاظ  مصالظت ة  ومصا،ج،ظمن 
مصاؤستة   م دتقق    ل ظأر  عم لعر  
صةتعيع  مصااظس   مص،لت  يا  مصا،ج،ظمن 

 مصاة،جبةي  ماصةزملظنلقاة 
F Funding 

strategies 
مإلسةرمدقسقظن  

 Stratégies de financement مصةا،ي قة
صةفلقو  ملج   وأ،ي ة  لة،س ة  خ ة 

 ي مصةا،ي قة ماأةقظجظن

F 
Funds transfer  
pricing (FTP) 

لرظظر   دتةقر
 Prix de transfert de fonds ةا،ي  مص

وسق ة د تة عم صلقظس لتظذاة ك  لرعر 
ماجاظصقة  مصرتفقة  لعمخق   لو  ظخ  

ومص ة  يا كٍ  لو وصةفعيع ألظكو مصل،   
 ذة  مصارظظري 

F 
Futures market   س،ق مصةل،ظ

 Marché à terme مآلج ة 
لرم   دةل  ا قظن  أقث  مصاظصا  مصت،ق 

 ي وتقذ مصةل،ظ مآلج ة/مصت ذ
 

G General market  
risk 

ل ظأر مصت،ق 
 Risque de marché général مصةظلة

مصت،ق مصاظدسة  و دغقّر ملسةظر    ل ظأر
ترة  دغقّر لؤلرمن مصت،ق مصةظلة )لثبذ: 
لةعان   أو  مصب ظصة  ضردرظ   تبة 

 ملسةظر(ي 
G 

General 
provisions 

   ررظنمصا
 Provisions générales مصةظلة

 مصارر  يل،م مصةا  ررظنمصا
ختظئر  أعوث ضلكظ قة للظت  تةك،يااظ

 دشاع صل  أب،  أو ظي،  لتةلب قة   م
 يا مصةع ّا لؤلرمن لو لؤّلر  أي تةع

 مصاظدسة مصالعية مصةعيّلظن يا أو/لقاةاظ و
 . ااظ

G Generally 
accepted 
accounting 
principles 
(GAAP) 

مصابظظئ مصافظسبقة 
 مصاةةظر    قاظ

Principes comptables 
généralement admis 

ومصاةظيقر  مصابظظئ  لسا، ة  داث  
مصةا د،ضذ لو   مصافظسبقة  وماجرم من 
ود ررض   م   ل ةرة  لسظصم  لب  
يا   اسة عملاظ  ومصاؤستظن  مصشركظن 

 م عمظ تقظ ظداظ مصاظصقةي 
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G 

Generic risk   مصا ظأر مصةظلة
 Risque générique مصافةا ة

أ    ياكو  مصةا  مصةظلة  مصا ظأر  دفعيع 
مصةا  مللقظ   )أي  مصاؤستة  دةةرض 

دتب    أ   ومصةعمتقر ياكو  مص رر( 
لو   أي  ول،   مأةاظ   لو  ص فع  مصاة ة  

 ذة  مصا ظأري
G 

Global 
systemically 
important banks 
(G- SIB’s) 

مصارظر  امن  
ماذاقة مصا ظلقة  

ذ    ظصاقظ

Banques d’importance 
systémique mondiale 

ذا مصارظر  مصكبرل مصةا دا ب    قاظ 
مصارريقة مصةا لسا، ة لو مصاؤلرمن  

د بق    تاع   واص   تظ    صساة  أعظداظ 
تاظ   ضضظيقة  وملرميقة  رلظتقة  لة  بظن 
مصااعظ   مصا ظأر  لو  مصفع  مصم  يؤظي 

 ص ا ظم مصاظصا مصةظصاا كك ي

G 

Going - concern 
capital 

ملل،م  مص ظبة  
مصسظذز  إلأرظ   
ختظئر  اع 

ول، اظ يا أي  
 ولت لو ملولظن 

Fonds propres en continuité 
d’exploitation 

ملسظسقة  مص ظبة  ملل،م   داث  
(TIER 1 Capital:مصةا دةفص  لو ) 

 (دCET 1أا ة أل،ق ملسال مصةظظية )
مإلضظيقة  ملسظسقة  مص ظبة  ملل،م  

(Additional TIER 1 ) 
G 

Gone - concern 
capital 

ملل،م  مص ظبة  
مصةا دشةرك يا 

مص تظئر ضأرظ  
  اع مصةررقة 

Fonds propres en liquidation 

 TIERداث  ملل،م  مص ظبة مصاتظ ع  ) 
II capital ي) 

G 

Goodwill  مصشار Ecart d’acquisition ou 
survaleur 

مصا ا،سة  ذم غقر  مصثظتةة  ملب،   أأع 
لرم   ثاو  تاظ  يزيع  مصةا  مصلقاة  وداث  
لظ  و  أو أرة لةقاة يا لركة  أسال 
مصالةاظ    ملب،   صرظيا  مصةظظصة  مصلقاة 

 مص ظبة تة   مصشركةي 
G 

Grading system  ظم مصةراق   Système de notation 

  Loan Grading Systemياع   
   م   مصاتظ ع  مصم   م سبق  مصاثظ (  )
 أو مصارر  يا مائةاظ  ل ظأر ضظمر (

ذ  مصاؤستة  دفعيع صاظأقة  مصاظصقةد خر،بظ
ومصةت قرظن لفر ة ل ظأر  مصلروض 
مصةا قظن   دةّلع وظرجة أسل لذ ويةاظس 

 تفقث مصاظصقة  مصاؤستة أو  مصارر  يا
 مصااا،أة مصلروض ومصةت قرظن دلققل يةل
تقو  ويلذظ ص ةاققز  لفعظ   صعرجظن  ع  

 مصلروض مصااةسة وغقرذظ غقر مصااةسةي 
G 

Guarantee كرظصة Garantie 

ذا كةظا يةةاع تا،جبف مصكرق  تف  يعيذ  
صفتظا مصش ص مصرظظر  للر  مصكرظصة 
لع   خب   مصاظ   لو  ذ  لب غظ )مصاتةرقع( 
لفعظ  واص  تاظ ذ   م أ   وتظصاقظتة  و  

ثظصث   أظ   أر   يا  مصاكر، (  )مصةاق  
  عم لقظم مصاكر،  تةا  لفعظ لةر    قفي 
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H 
High quality 
liquid assets 
(HQLA’s) 

 مصتظئ ة ب، ما
 مصس،ظ    ظصقة

Actifs liquides de bonne 
qualité 

ياكو  مصةا  ود    مصالعية  ماب،   داث  
دف،ي اظ مصم  لع تلقاة ا دل   و لقاةاظ  

خب   مصت،لقة   مصتق،صة  لة  بظن  صالظت ة 
ذي  30  ي،لظ

H 

Home host 
relationships 

 تقو مصةبلظن
 مصت  ةقو

 ملم مصرلظتقةقو
 ومصاتة قرة

Relations entre autorités du 
pays d’origine et du pays 

d’accueil 

 ومصت  ة ملم مصرلظتقة مصت  ة دل،م
 ص اسا، ظن مصاتة قرة مصرلظتقة

مصفعوظد مصارريقة  تةبظظ   بر 
 مصرلظتة أج  لو ومصةةظو  مصاة ،لظن

وكقظ ظن   مصاسا، ة   م مصرةّظصة
 يا مصرةظ  مصةةظل  أج  ولو مصاسا، ةد

 مصت  ظن ود    .مل لظن أظان
مصارظر  مصرلظتقة  صعياظد ملجابقة لو 

 أت  مصاف قة  ا قظداظ داظرس أ 
  لو مصارظر  رتاظ مصا  ،تة مصاةظيقر
 .مصاف قة

H Home 
supervisors 

مصت  ة مصرلظتقة  
 Autorités du pays d’origine ملم

مصت  ة مصةا د  ذ صرلظتةاظ مصاسا، ظن  
مصارريقة تاظ يقاظ وأعمداظ ويرو اظ يا  

 مص ظرجي
H 

Host supervisors 
مصت  ة مصرلظتقة  

مصا قرة/  
 مصاتة قرة

Autorités du pays d’accueil 
صرلظتةاظ   د  ذ  مصةا  مصرلظتقة  مصت  ة 
صارظر    مصةظتةة  ومصررو   مص،أعمن 

 أجابقةي 

I Impairment test دع ا لقاة   ضخةبظر
 Test de dépréciation ماب، 

مإلخةبظر مصةع ّاد  تإخةبظر  مصةي    يلرع 
ومصاتظذاظن   مصاظصقة  ملظومن  صف  د  ذ 
ص ةلاقظن   ذ  ويلظ ذ  أو ضجاظصقظ ذ  ضيرمظيظ ومصعي،  

مصعوصقةد مصافظسبة   مصاةك،ر  يا لةظيقر 
 ظالقاة دةرضت كظ ت لع ضام لظ صاةرية

 لؤو ة دك،يو دعٍ  يتة،ج   لي مصعيةرية
 .مصافللة مص تظئر صا،مجاة

I Incremental 
risk charge  
(IRC) 

رأس مصاظ   
 مإلضظيا 

Charge pour risque 
supplémentaire 

للظت   مصا  ،ا  مإلضظيا  مصاظ   رأس 
امن  لظصقة  أورمق وأظومن  يا  مصة،ظق  
ل ظأر لردرةة )  م سبق  مصاثظ  أورمق 

 لظصقة لةظظ دتاقعذظ / د،ريلاظ(ي  
I 

Independent 
director 

  ، لس م 
 Directeur indépendant مإلظمر  مصاتةل 

مص رظئص  يقف  دة،مير  مصةا  مصة ، 
 مصةظصقة: 

   ، لس م ضظمر  غقر دارقةيد
 لو غقر كبظر مصاتظذاقود 

مإلظمر   لو  ل ص  أي  لتةل   و 
مصارر    لتظذاا  كبظر  و و  مصةارقةية 

 تشك  لبظر أو غقر لبظلرد 
 لو غقر لعياا مصارر ي 
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H 
High quality 
liquid assets 
(HQLA’s) 

 مصتظئ ة ب، ما
 مصس،ظ    ظصقة

Actifs liquides de bonne 
qualité 

ياكو  مصةا  ود    مصالعية  ماب،   داث  
دف،ي اظ مصم  لع تلقاة ا دل   و لقاةاظ  

خب   مصت،لقة   مصتق،صة  لة  بظن  صالظت ة 
ذي  30  ي،لظ

H 

Home host 
relationships 

 تقو مصةبلظن
 مصت  ةقو

 ملم مصرلظتقةقو
 ومصاتة قرة

Relations entre autorités du 
pays d’origine et du pays 

d’accueil 

 ومصت  ة ملم مصرلظتقة مصت  ة دل،م
 ص اسا، ظن مصاتة قرة مصرلظتقة

مصفعوظد مصارريقة  تةبظظ   بر 
 مصرلظتة أج  لو ومصةةظو  مصاة ،لظن

وكقظ ظن   مصاسا، ة   م مصرةّظصة
 يا مصرةظ  مصةةظل  أج  ولو مصاسا، ةد

 مصت  ظن ود    .مل لظن أظان
مصارظر  مصرلظتقة  صعياظد ملجابقة لو 

 أت  مصاف قة  ا قظداظ داظرس أ 
  لو مصارظر  رتاظ مصا  ،تة مصاةظيقر
 .مصاف قة

H Home 
supervisors 

مصت  ة مصرلظتقة  
 Autorités du pays d’origine ملم

مصت  ة مصةا د  ذ صرلظتةاظ مصاسا، ظن  
مصارريقة تاظ يقاظ وأعمداظ ويرو اظ يا  

 مص ظرجي
H 

Host supervisors 
مصت  ة مصرلظتقة  

مصا قرة/  
 مصاتة قرة

Autorités du pays d’accueil 
صرلظتةاظ   د  ذ  مصةا  مصرلظتقة  مصت  ة 
صارظر    مصةظتةة  ومصررو   مص،أعمن 

 أجابقةي 

I Impairment test دع ا لقاة   ضخةبظر
 Test de dépréciation ماب، 

مإلخةبظر مصةع ّاد  تإخةبظر  مصةي    يلرع 
ومصاتظذاظن   مصاظصقة  ملظومن  صف  د  ذ 
ص ةلاقظن   ذ  ويلظ ذ  أو ضجاظصقظ ذ  ضيرمظيظ ومصعي،  

مصعوصقةد مصافظسبة   مصاةك،ر  يا لةظيقر 
 ظالقاة دةرضت كظ ت لع ضام لظ صاةرية

 لؤو ة دك،يو دعٍ  يتة،ج   لي مصعيةرية
 .مصافللة مص تظئر صا،مجاة

I Incremental 
risk charge  
(IRC) 

رأس مصاظ   
 مإلضظيا 

Charge pour risque 
supplémentaire 

للظت   مصا  ،ا  مإلضظيا  مصاظ   رأس 
امن  لظصقة  أورمق وأظومن  يا  مصة،ظق  
ل ظأر لردرةة )  م سبق  مصاثظ  أورمق 

 لظصقة لةظظ دتاقعذظ / د،ريلاظ(ي  
I 

Independent 
director 

  ، لس م 
 Directeur indépendant مإلظمر  مصاتةل 

مص رظئص  يقف  دة،مير  مصةا  مصة ، 
 مصةظصقة: 

   ، لس م ضظمر  غقر دارقةيد
 لو غقر كبظر مصاتظذاقود 

مإلظمر   لو  ل ص  أي  لتةل   و 
مصارر    لتظذاا  كبظر  و و  مصةارقةية 

 تشك  لبظر أو غقر لبظلرد 
 لو غقر لعياا مصارر ي 
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I 
Independent 
validation 

ضجرم من مصةفل  
 Validation indépendante مصاتةل 

مإلجرم من مصةا دل،م تاظ جاة لة ررة  
مصااةسظند   أ   لو  ص ةفكع  لتةل ة 
تظص رظئص  دةاةّذ  مل  اة  مص علظند 

 وتظصشروأ مصةا أعظن صاظي  
I 

Initial capital    رأس مصاظ
 Capital initial مصةفسقتا

مصاظ    ياث   ظظ     )مصةيرأس 
تفت    مصا  ،تة  مصع قظ  مصا ررظن 
ص ابظلر    مصا  ،ا  مصاؤستة(  أبقةة 
أسظسا  تشك   يتةةا   ومصةي  تةا  

 ي  مصةفسقتقةصةغ قة مصارظري  
I 

Institute of 
Internal 
Auditors (IIA) 

/  جاةقة مصاعللقو
 مصارمجةقو
 مصعمخ ققو 

Institut des Auditeurs 
Internes 

يا  ظم   د ةام    1941أ شفن  ذقئة  وذا 
تاااة   يةة    يقاظ  مصة،جقاظن  ت،ضذ 
مصا ،صة  مصساة  وذا  مصعمخ اد  مصةعلق  

مصى لاظظ    CIA  Certifiedصااح 
Internal Auditor ي 

I 

Interconnectdne
ss 

لسا، ة لةرمت ة  
 Interconnection لو مصاعياقو

ض  مصةرمتط ومصةعمخ  تقو لسا، ة لعياقو  
ياكو أ  يةرض ومأعمذ لاال مصم ل ظأر 
 عم ضيسظظ أل،م  أو دتعيع مإلصةزملظن يا 
أظ  دةرض ومأع أو أكثر لو مصاعياقو  

 مصاةرمت قو مصم بة،تظن لظصقةي  
I Interest rate 

risk in the 
banking book 
(I.R.R.B.B) 

 دل  ل ظأر 
 يا مصرظئع  أسةظر

 مصافر ة
 مصارريقة 

Risque de taux d’intérêt dans 
le portefeuille bancaire 

صاظ  يةةرض  أ   مصااكو  مصا ظأر 
أسةظر  يا  دغقرمن  مصارر   ةقسة 
يا  يفا اظ  مصةا  مصاظصقة  صألظومن  مصر،مئع 

 لفر ةف   م مخةب  ألكظصاظي 
I 

Internal Capital 
Adequacy 
Assessment 
Process 
(ICAAP) 

مجرم من مصةلققل 
مصعمخ ا صكرظية 
 رمس مصاظ  

Dispositif interne 
d’adéquation des fonds 

propres 

يا مصركقز  مصثظ قة    2 رت مدرظلقة تظ    
تظ ةاظظ  مصارر   يل،م  أ   لااظد   م 
ملل،م   صكرظية  مصةمدا  مصةلققل   ا قة 
مصةا قة  ذة   لو  مصاع   ض   مص ظبةي 
مصرأساظ   صكرظية  ظمخ ا  دلققل  ضجرم  
أ    مصااكو  مصا ظأر  جاقذ  صةغ قة 

 مصارر ييةةرض صاظ 
I 

Internal control 
environment 

تقئة مصرلظتة 
 Dispositif de contrôle interne مصعمخ قة 

ذا مصبقئة مصةا ي  لاظ مصارر  ص اظ  
مصتقظسظن   يةظصقة  أذعميف  بر  دفلق  
مصةا قظن   ول،م ع  ومإلجرم من 

 مصا،ض، ة لو لب في 
I 

Internal 
governance  مصف،كاة مصعمخ قة Gouvernance interne 

وماجرم من  مصتقظسظن  دشا    ظم 
ومصل،م ع ومصل،م قو ومل  اة مصا،ض، ة  
لو لب  ضظمر  مصارر  صقةل مصةلقع تاظ لو 
لب  جاقذ مصساظن مصاةاقة صة ة  ملظومر 

 يا لةظتةة ودفلق  أذعم  مصاؤستةي 

I 
Internal limits   مصفعوظ

ذ  مصا،ض، ة  Limites internes ظمخ قظ
ضظمر    لب   لو  مصا،ض، ة  مصفعوظ  داثّ  
مصاؤستة يا لاظرسة  شظأاظ تاظ يةاظس   
دفّا اظ   مصااكو  مصا ظأر  لذ  تب  
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وتشكٍ  ا يؤظي ضصم مصةسظو    م مصات  
مصت  ظن  لب   لو  مصاةةاع   ومصاةظيقر 

 مإللرميقةي  
I 

Internal model 
method 

مصاا،اج   أريلة
 مصعمخ ا 

Méthode des modèles 
internes 

للظرتة دةاقّز تلعرداظ مصةظصقة   م دفتم  
مصا ظأر تاع  دفعيع لقاة مصةةّرض  اع 

دةةاع   مصةةثر  كرظية أعوث  إلأةتظا 
مصةلققل  لااج  تاظ ذ   م  مص ظبة  ملل،م  

 مصعمخ اي 
I Internal ratings-

based Approach 
(IRB) 

مصةراق  مصاباا  
  م لةظيقر  

 ظمخ قة 

Approche basée sur les 
notations internes 

ضدرظلقة ضأظر  مصتاظح   2تظ      ضاو  دل 
مص ظص   دلققاال  تإجرم   ص ارظر  
مصرأساظ   مأةتظا  تاع   ص ا ظأر 

 مصةا قااي 
I 

Internal risk 
assessment 

 مصعمخ ا مصةلققل
 ص ا ظأر

Procédure interne 
d’évaluation du risque 

ذ، مصةلققل مصعمخ ا ص ا ظأر مصةي يل،م تف  
ل ظأر  تقو  دة،    أقث  مصارر  
مئةاظ د س،قد دشغق د وغقرذظي دة او 
دلققااظ   مصا ظأر  دفعيع  مصةا قة  ذة  
أ اظ   دفثقرذظ   م  لعل  وظرمسة 

 مصارر ي 
I International 

Accounting 
Standards 
Board 

لس م لةظيقر  
 مصافظسبة مصعوصقة 

Conseil International des 
normes comptables 

صاؤستة  مصاةظيقر  ص،ضذ  لتةل ة  ذقئة 
مصعوصقة   مصاظصقة  مصةلظرير  ي IFRSلةظيقر 

مصعوصقة   مصافظسبة  لةظيقر  لس م  دفسم 
مصةظم لةظيقر 2001يا  ص ساة  خ رظ  د 

 (يIASCمصافظسبة مصعوصقة )
I International 

accounting 
standards (IAS) 

لةظيقر مصافظسبة 
 مصعوصقة 

Normes comptables 
internationales 

مصةا   مصافظسبقة  مصاةظيقر  لو  لسا، ة 
دفعظ كقرقة ضظاظر مصةا قظن مصافظسبقة يا 

 مصبقظ ظن مصاظصقة ولةظصسةاظي 
I International 

financial 
reporting 
standards 
(IFRS) 

مصاةظيقر مصعوصقة 
إل عمظ مصةلظرير  

 مصاظصقة 

Normes internationals 
d’information financière 

صغة  ظصاقة    باات ذة  صةك،   مصاةظيقر 
دك،    تفقث  مصةسظرية  ص شؤو   لشةركة 
ولظت ة  لرا،لة  مصشركظن  أتظتظن 

 ص الظر ة يا ظو   ع ي

I 

International 
monetary fund 

باعوق مصالع 
 مصعوصا 

Fonds Monétaire 
International 

وكظصة   ذ،  مصعوصا  مصالع  باعوق 
 " ترية،  ووظ "لة ررة لو لا ،لة  

تا،ج    أ شئ  مصاةفع د  صأللل  دظتةة 
ص ةا    م    1945لةظذع  ظوصقة يا  ظم  

ويلذ   مصةظصااي  مالةرظظ  سبلة  دةزيز 
مصةظباةد   وملا و  يا  مصراعوق  للر 
جاقذ   يشا ،   مصةيو  أ  ظؤ   ويعير  

مصبظ تةعظذل  ذ  دلريبظ مصةظصل   193صغ  ت عم  
 ت عمي

I International 
Organization of 
Securities 

مصاا اة مصعوصقة  
صاقئظن ملورمق 

 مصاظصقة 

Organisation Internationale 
des commissions de bourse 

مصرئق  1983دفستت  ظم   يا  تللرذظ  ا 
مسبظ قظد ذا جاةقة لو مصاؤستظن مصةا 
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وتشكٍ  ا يؤظي ضصم مصةسظو    م مصات  
مصت  ظن  لب   لو  مصاةةاع   ومصاةظيقر 

 مإللرميقةي  
I 

Internal model 
method 

مصاا،اج   أريلة
 مصعمخ ا 

Méthode des modèles 
internes 

للظرتة دةاقّز تلعرداظ مصةظصقة   م دفتم  
مصا ظأر تاع  دفعيع لقاة مصةةّرض  اع 

دةةاع   مصةةثر  كرظية أعوث  إلأةتظا 
مصةلققل  لااج  تاظ ذ   م  مص ظبة  ملل،م  

 مصعمخ اي 
I Internal ratings-

based Approach 
(IRB) 

مصةراق  مصاباا  
  م لةظيقر  

 ظمخ قة 

Approche basée sur les 
notations internes 

ضدرظلقة ضأظر  مصتاظح   2تظ      ضاو  دل 
مص ظص   دلققاال  تإجرم   ص ارظر  
مصرأساظ   مأةتظا  تاع   ص ا ظأر 

 مصةا قااي 
I 

Internal risk 
assessment 

 مصعمخ ا مصةلققل
 ص ا ظأر

Procédure interne 
d’évaluation du risque 

ذ، مصةلققل مصعمخ ا ص ا ظأر مصةي يل،م تف  
ل ظأر  تقو  دة،    أقث  مصارر  
مئةاظ د س،قد دشغق د وغقرذظي دة او 
دلققااظ   مصا ظأر  دفعيع  مصةا قة  ذة  
أ اظ   دفثقرذظ   م  لعل  وظرمسة 

 مصارر ي 
I International 

Accounting 
Standards 
Board 

لس م لةظيقر  
 مصافظسبة مصعوصقة 

Conseil International des 
normes comptables 

صاؤستة  مصاةظيقر  ص،ضذ  لتةل ة  ذقئة 
مصعوصقة   مصاظصقة  مصةلظرير  ي IFRSلةظيقر 

مصعوصقة   مصافظسبة  لةظيقر  لس م  دفسم 
مصةظم لةظيقر 2001يا  ص ساة  خ رظ  د 

 (يIASCمصافظسبة مصعوصقة )
I International 

accounting 
standards (IAS) 

لةظيقر مصافظسبة 
 مصعوصقة 

Normes comptables 
internationales 

مصةا   مصافظسبقة  مصاةظيقر  لو  لسا، ة 
دفعظ كقرقة ضظاظر مصةا قظن مصافظسبقة يا 

 مصبقظ ظن مصاظصقة ولةظصسةاظي 
I International 

financial 
reporting 
standards 
(IFRS) 

مصاةظيقر مصعوصقة 
إل عمظ مصةلظرير  

 مصاظصقة 

Normes internationals 
d’information financière 

صغة  ظصاقة    باات ذة  صةك،   مصاةظيقر 
دك،    تفقث  مصةسظرية  ص شؤو   لشةركة 
ولظت ة  لرا،لة  مصشركظن  أتظتظن 

 ص الظر ة يا ظو   ع ي

I 

International 
monetary fund 

باعوق مصالع 
 مصعوصا 

Fonds Monétaire 
International 

وكظصة   ذ،  مصعوصا  مصالع  باعوق 
 " ترية،  ووظ "لة ررة لو لا ،لة  

تا،ج    أ شئ  مصاةفع د  صأللل  دظتةة 
ص ةا    م    1945لةظذع  ظوصقة يا  ظم  

ويلذ   مصةظصااي  مالةرظظ  سبلة  دةزيز 
مصةظباةد   وملا و  يا  مصراعوق  للر 
جاقذ   يشا ،   مصةيو  أ  ظؤ   ويعير  

مصبظ تةعظذل  ذ  دلريبظ مصةظصل   193صغ  ت عم  
 ت عمي

I International 
Organization of 
Securities 

مصاا اة مصعوصقة  
صاقئظن ملورمق 

 مصاظصقة 

Organisation Internationale 
des commissions de bourse 

مصرئق  1983دفستت  ظم   يا  تللرذظ  ا 
مسبظ قظد ذا جاةقة لو مصاؤستظن مصةا 
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Commissions 
(IOSCO) 

ومصةل،ظ  مصاظصقة  ملورمق  أس،مق  دا ل 
 مآلج ة يا مصةظصلي 

I International 
swaps and 
derivatives 
association 
(ISDA) 

مصساةقة مصعوصقة  
ص اشةلظن  

ومصالظي ظن  
 مصاظصقة 

Association Internationale 
des swaps et dérivés 

لركزذظ  ق،ي،رك    1985دفستت  ظم  
يا  ص اشظركقو  دسظرية  لا اة  وذا 

مصاةعموصة   مصاظصقة   over theمصاشةلظن 
counter  مصاا اة ذة   لظلت  ولع  د 

 تة،أقع  لع مصةةظل  يا مصاشةلظن مصاظصقةي 

I Internationally 
active banks 
(IAB’s) 

مصارظر   
ذ   مصاش ة ظوصقظ

Banques qui opèrent à 
l’échelle internationale 

رأساظصقة  تلظ ع   دةاةّذ  مصةا  مصارظر  
وأسل لقزم قة كبقريو وتإ ةشظر خظرجا 

 ومسذ و ا قظن لرريقة لةلّع ي 
I 

Intraday 
liquidity 

 ل ظأر ضظمر 
 خب  مصتق،صة
 مص،مأع  مصق،م

Liquidité intrajournalière 

مصةي   تك   ا ة  مصارة،ح  مصل ذ  لركز 
ي،م ياكو   خب   تف  مإلأةرظظ  ص ارر  

صةاكقو   دتةةا   ظظ   وذا  ومأعد   ا  
مصارر  لو دغ قة دبظظ  دسظري لةقّو 

 يا مص،لت مصا  ،اي
I Investment 

grade 
دراق  ظرجة 

ويفا    Catégorie investissement ماسةثاظر  مائةاظ ا  ص ةراق   لتة،ل  ذ، 
 ل ظأر لفعوظ  ص اتةثاريوي 

K Key risk 
indicators 

لؤلرمن  
 Indicateurs clé du risque مصرئقتقة مصا ظأر

ضظمر    لب   لو  يتة عم  للقظس  ذ، 
خ ،ر   لعل  صإلظا    م  مصارر  

  شظأ لةقوي

K 
Know Your 
Customer 
(KYC) 

م ر   ا،اج 
 Connaître son client  اق  

مصةاظية  ضجرم من  ضاو  ياعرج   ا،اج 
ص ةفل   مصارر   مصةا يل،م تاظ  مص،مجبة 
لكظيفة  ضأظر  يا  ذ،ية  ابئف  لو 
مإلرذظاي  ودا،ي   ملل،م   دبققض 
ية ّاو ذةم مصاا،اج مصاة ،لظن ملسظسقة 
ا  مصاثظ   سبق   ك   اق د   م   و 
ولكظ    مصةا،م   مصكظل د  ماسل  مصفرر 

مص مص،ضذ  مصاااةد  يا مإللظلةد  تاظ  اظصا 
 ضصخ  اص  مصعخ  مصشاريدييي

L Large exposures  مصةةّرضظن
 Grand risques مصكبقر  

لو  مصكبقر   مصةةّرضظن  لرا،م  يةةبر 
مصارظذقل ماأةرم ية ملسظسقة وذ، يتاح  

مصةركقزي دلظس مصةةرضظن   تإظمر  ل ظأر
مصكبقر   تبة ضصم ملل،م  مص ظبة مصةظئع   
مصرظظر    مص،رلة  وتفت   لرر ي  صكّ  

د 2014 و صساة تظ   مصعوصقة يا  قتظ   
ير،ق   دةّرض  أي  كبقرمذ  ذ  دةرضظ يةةبر 

% لو ملل،م  مص ظبةي دتةثام  10 تبة  
 مصةةرضظن ضصم مصعو  لو ذةم مصارا،مي  

L 
Legal covenants  مصلظ ، قةمصةةاعمن Engagements juridiques    لروأ ودةاعمن ضاو مصةل،ظ مصلظ ، قةي 
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L 

Legal risk مصا ظأر مصلظ ، قة Risque juridique 

داسلد   م    ل ظأر لع  ختظئر  أعوث 
يا   دغققر  مصفررد  و  ا  مصاثظ   سبق  
أو  و  تاظ  مصاةا،   ومل  اة  مصل،م قو 
أو  و  مصةاب   لذ  ل ظئقة   زم ظن 
مصةا قظن   لو  جعيع   أ ،م   يا  مصعخ،  
ضّ    وأ  اةي  صل،م قو  مص ظضةة  غقر 
مصا ظأر مصلظ ، قة ذا جز  لو ل ظأر 

 مصةشغق ي 
L 

Lender of last 
resort مصالرض ملخقر Prêteur en dernier ressort 

ظور ي ةبف  ظظ  مصبا  مصاركزي يا أظ   
ا   لظصقة  أ لة  ضصم  لرر   أي  دةّرض 
سقاظ صساة دلعيل ظ ل مصتق،صة ص ارر   
مإلأظر  ذةم  يا  أ لة  لو  يةظ ا  مصةي 
ويةةةر   قف مصفر،    م دا،ي  صة بقة 

  ةي  لة  بظن مصتق،صة لو خب  ماسةعم
L 

Less stable 
deposits 

مص،ظمئذ ملل   
 Dépôts moins stables مسةلرمرمذ 

أسر   تشك   ص تف   مصاةّرضة  مص،ظمئذ 
لو غقرذظ وتظصةظصا دتة،ج  دفلقو  تبة 
ص ةتقق   مصلظت ة  ملب،   لو  لردرةة 
مصاظجاة  و  مصا ظأر  صةغ قة  تتر ة 

 ضلكظ قة سف  ذة  مص،ظمئذي  
L 

Leverage ratio   تبة مصرميةة 
 Ratio de levier مصاظصقة 

دةةاع   م   ا  مصاظ   رأس  صكرظية  لقظس 
ض ةاظظ  ضبط  ضصم  وداع   مصا ظأر 
وتظصةظصاد   ماسةعم ةي  مصارظر    م 
مصرميةة   صاتبة  أظ م  أعّ  وضذ  يةةبر 
مصارظر ي   رسظلق   كرظية  صا ظم  لكّابذ 
مصارريقة   ص رلظتة  تظ    صساة  ضلةرأت 

تظ     للررمن  دل   تبة   أا   3ضاو 
ملسظسا  و   مصاظ   لو 3رأس   %

خظرج  يقاظ  تاظ  ملب،   لسا،  
 .مصاقزم قة

L 

Licensing 
authority 

مصت  ة مصاظ فة 
 ص ةرمخقص

Autorité qui accorde les 
agréments 

ود،مي   مصةرمخقص  دااح  مصةا  مصت  ة 
  م دفسقم ولبظلر  أ اظ  أي لرر   

مص ظرج و  م يةح يرو  صف ود،سةف يا  
دشا    ولروأ  لةظيقر  تاظ ذ   م  واص  
ظرمسة   مصفرر  ا  مصاثظ   سبق     م 
جعول يلعلاظ مصارر  ضصم مصت  ة مصةا  
مصاتظذاقو  ذ،ية  تظصةرخقصد  دل،م 
مصرئقتققود مسةرمدقسقة مصارر د مصةلقّع 

 ضصخ تظل  اة ومصل،م قو مصاظية ييي
L 

Licensing 
criteria لةظيقر مصةرخقص Critères d’agrément 

دشا  مصاةظيقر ومصشروأ ص فر،    م  
مصةرخقصد   م سبق  مصاثظ  ا مصفررد  
ذ،ية  مالةرظظيةد  مصسعول  ظرمسة 
مسةرمدقسقة  مصرئقتققود  مصاتظذاقو 
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ومل  اة   تظصل،م قو  مصةلقّع  مصارر د 
 ضصخ مصاظية ييي

L 

Liquidation مصةررقة Liquidation 

ملسال  أا ة  تا،جباظ  يةلظسل   ا قة 
مصةظظية أب،  مصارر  مصرظيقة أي تةع 
وكظية  مصا،ظ قو  أل،ق  دت،ية  دةّل  أ  
ملسال  وأا ة  مآلخريو  مصعمئاقو 

 مصةر ق قةي  
L 

Liquidity 
adequacy كرظية مصتق،صة Adéquation de la liquidité 

ول،مرظ  مصتظئ ة  ملب،   كرظية  داث  
مصةا،ي  صةغ قة مصةعيلظن مصالعية مص ظرجة  

 خب  يةر   لاقة لةقاةي  
L 

Liquidity 
contingency 
funding 

دا،ي  مصتق،صة 
 Financement d’urgence مص ظرئة 

مصاتؤوصة  مصساظن  لو  ل،ض، ة  خّ ة 
تاع   مصارر   يا  مصتق،صة  ضظمر    و 
مص غط   م  أظان  دسظو   لو  داكقاف 
مصتق،صة  اع أعوثاظي دردكز ذة  مص  ةد  
ضظمر   لس م  ي،مي    قاظ  مصةا 
دفعيع  أسظسا   م:  تشك   مصارر د 
أظان مص غط مصةا ياكو أ  دؤثر   م  
مصفظجظن  دلعير  مصتق،صة؛  وضةقة 

مصااكو مصة مإلجرم من  دفعيع  ا،ي قة؛ 
ودفعيع   مل لة؛  أعوث  مد ظاذظ  اع 
ذة   دارقة  مصا،صسقو  ملل ظص 

 مإلجرم مني 
L 

Liquidity 
Coverage Ratio  

 تبة دغ قة 
 مصتق،صة 

Ratio de couverture de 
liquidité (RCL) 

مصةا   ماببأظن  ضأعل  لو  دةةبر 
ي  دتاح  تبة 3د ااةاظ لة  بظن تظ    

مصارر    لعر   تلقظس  مصتق،صة  دغ قة 
  م دفّا  ل ظأر مص غط   م سق،صةف 

ثبثقو تظاأةرظظ    صرةر   ود زلف  ذ  ي،لظ
مصتظئ ة  ظصقة   ملب،   لو  تا زو  

ملل    د،م ي   م  لو  100مصس،ظ    %
مص ظرجة  مصالعية  مصةعيلظن  خب     بظيا 

ذي   30يةر    ي،لظ
L 

Liquidity Gap 
مصرس،  يا 
مسةفلظلظن 
 مصتق،صة 

Déficits de liquidité 
ومص ر،م  ملب،   تقو  مصرظرق  ذ، 
مصافةتبة يا مصتق،صة ومصةا دتةف  خب  

 يةر   لاقة لةقاةي 
L 

Liquidity 
Monitoring tools  

أظومن لرملبة  
 Outils de suivi de la liquidité مصتق،صة 

لرملبة  يا  مصاتة علة  ملظومن  دشا  
ا    ل ظأر مصاثظ   سبق   مصتق،صةد   م 

)لثبذ    مصفرر: وضذ ص تق،صة  لؤلرمن 
ضجاظصا  ضصم  مصفر   مصتظئ ة  ملب،  
مأةتظا   مصرس، د  دف ق   ماصةزملظن(د 
صبا،ظ ملب،   مصاة،لةة  مصالعية  مصةعيلظن 
خظرج  مصافةا ة  وماصةزملظن  ومص ر،م 

 مصاقزم قةي  
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L 

Liquidity needs    مصفظجة ضصم
 Exigences de liquidité مصتق،صة 

ذ صفسل  يةّل دفعيع مصفظجة ضصم مصتق،صة ويلظ
خب    مص ظرجة  مصالعية  مصةعيلظن  بظيا 
مصفظجة   د بقة  ياكو  لفعظ ي  يةر   لاقة 
ا   مصاثظ   سبق   مصتق،صةد   م  ضصم 
مصفررد لو خب   يظظ  ملب،  مصتظئ ة  
 أو دفلقو خ ،أ دا،ي  لو مصارمس قوي 

L 

Liquidity 
Planning   خّ ة مصتق،صة Plan de financement 

تقو   مصة،مي   صةفلقو  ل،ض، ة  خّ ة 
أو   ي،م  خب   مص ظرجة  مصالعية  مصةعيلظن 
مصالعية  ومصةعيلظن  لةقاة  يةر   لاقة 
ضصم   مصلظت ة  ملب،   وأسل  مص،مرظ  
صة بقة  مصةا ياكو ما ةاظظ   قاظ  مصةتقق  

 مصفظجة ضصم مصتق،صةي  
L 

Liquidity Risk 
Mitigation 
Techniques  

مصة رق   دلاقظن 
ل ظأر لو 

 مصتق،صة 

Techniques d’atténuation du 
risque 

de liquidité 

ضظمر    سقظسة  ضاو  لةةاع   دلاقظن 
سبق    ودشا د   م  مصتق،صة  ل ظأر 
دا،ي   دفلقو خ ،أ  مصفررد  مصاثظ  ا 
لو مصارمس قو دتةةا  يا أظان لةقاة  
تقو   ص رس،   سل   وضذ  ودا،يةاظد 
ل ة    ومص ر،م   م  ملب،  

 ضصخماسةفلظلظنيييي
L 

Liquidity 
Shortfalls 

مصالص يا 
 Pénurie de liquidité مصتق،صة 

مصاب غ مص،مج  د،ير  لو مصتق،صة صقر   
ملظ م مصا  ،ا يا  مصارر  ضصم مصفعّ 
مل  اة   يا  أو  مصعمخ قة  سقظسظدف 

 مصةشريةقة مصاةا،  تاظي  
L 

Liquidity stress 
scenarios 

سقاظري،ذظن  
مخةبظرمن مص غط 

   م مصتق،صة 

Scénario de tension sur la 
liquidité 

مص غط  مخةبظرمن  سقاظري،ذظن  دشا  
  م مصتق،صة د   مصاردب ة تظصارر  أو 
ذة   دردكز  تظصت،قي  مصاردب ة  د   
لةشعظ    يرضقظن  مصتقاظري،ذظن   م 
تشك   ظمي ويةّل دفعيع   م ض،   ةظئج 
ماخةبظرمن مصةفثقر مصافةا    م وضةقة 

 مصتق،صةي  
L 

Liquidity 
transformation   مصتق،صةدف،ي Transformation de liquidité 

أخرل  وظي،   وظمئذ  مسة عمم   ا قة 
أب،    صةا،ي   ودف،ي اظ  ملج   لرقر  

 أ،ي ة ملج  لث  مصلروضي
L 

Loan Grading 
System 

دراق     ظم 
 Système prêt de classement مائةاظ  

  ظم صةراق  ل ظأر لفر ة مصلروض 
ودلققل  ، قة   مصافر ة ومصةت قرظند 

مإلئةاظ قة تشك   ظمد يتةةا  لغرمض  
دفعيع  مإلئةاظ د  ل ظأر  كإظمر   ظمخ قة 
مصرسظلق   د رقص  مصةتةقرد  لةظيقر 
ظرجظن  لو  شر  يةفص   ظظ   مصب لةي 
غقر   ص عي،   ملل   ثبثة   م  لااظ 

  .مصااةسة
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أخرل  وظي،   وظمئذ  مسة عمم   ا قة 
أب،    صةا،ي   ودف،ي اظ  ملج   لرقر  

 أ،ي ة ملج  لث  مصلروضي
L 

Loan Grading 
System 

دراق     ظم 
 Système prêt de classement مائةاظ  

  ظم صةراق  ل ظأر لفر ة مصلروض 
ودلققل  ، قة   مصافر ة ومصةت قرظند 

مإلئةاظ قة تشك   ظمد يتةةا  لغرمض  
دفعيع  مإلئةاظ د  ل ظأر  كإظمر   ظمخ قة 
مصرسظلق   د رقص  مصةتةقرد  لةظيقر 
ظرجظن  لو  شر  يةفص   ظظ   مصب لةي 
غقر   ص عي،   ملل   ثبثة   م  لااظ 

  .مصااةسة
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L Loan loss 
provisions 

 ل ررظن
صا،مجاة ختظئر 

 مصلروض

Provisions pour pertes sur 
prêts 

 ظلة صا،مجاة مص تظئر غقر    ررظنل
مصلروض  لفر ة  مصافعظ    م 

مصا د ة    و    ررظن ومصةت قرظند 
كا ّررظن  دتةعرك  مصةا  مص ظبة 
صا،مجاة مص تظئر مصاة،لةة   م لروض 
ضيرمظيةي دفعظ كاتبة لو ضجاظصا لفر ة 

 .نمصلروض ومصةت قرظ
L 

Loan to value 
(LTV) ratio 

 تبة مصعيو مصم  
 Le ratio prêt/valeur ب  لقاة ما

ل ظأر  دف ق   أظومن  لو  ومأع  
دتةةا  لو   مصةت ق د  مصسز   دفعيع  يا 

مصةاق    ية،ج    م  مصةي  مصلرض 
مصعيو  و  تبة  يزيع  ا  أقث  دا،ي فد 

% لثبذ( لو مصلقاة مصة اقاقة 75لةقاة )
 .صألب /ملب،  مصاا،ي لرمؤذظ

L 

Loss absorbing 
capacity 

مصلعر    م  
 ملةرظص
 مص تظئر

Capacité d'absorption de 
perte 

لعر  ملظومن مصرأساظصقة   م ضلةرظص  
تظصلعر   تة اظ  يةاةذ  أقث  مص تظئرد 
مص تظئر ي،ر أر،صاظد    م ضلةرظص 
يا   مآلخر  مصبةض  يشةرك  ا  أقو  يا 

  .ضلةرظص مص تظئر ضا  اع مصةررقة
L 

Loss Given 
Default (LGD) 

مصاة،لةة مص تظر  
 مصةةثر  اع

Perte anticipée lors du 
défaut 

مصارر    ية،لذ  مصةا  مصعيو  لو  مصاتبة 
وذا  مصاعيود  دةثّر  أظ   يا  ختظرداظ 
ومأع  لو لك، ظن ل ظأر مإلئةاظ  مصةا  
مصااظذج  د بق   ضسةةاظصاظ  اع  يس  

  .2مصاةلعلة مصافعظ  تا،ج  تظ  

M Macroeconomic 
policies 

مصتقظسظن 
 مالةرظظية مصك قة 

Politiques macro-
économiques 

دؤثر   م   مصةا  ومإلجرم من  مصتقظسظن 
 ،مل  مإللةرظظ مصك اد كظصتقظسظن مصةا 
لةعان   أو  مصب ظصة  لةعان  دؤثر   م 

 .مصة  ل وغقرذظ
M Macroprudentia

l supervision 
مصرلظتة  

 ماأةرم ية مصك قة 
Surveillance Macro 

prudentielle 

مصارريقة مصةا درّكز  لو أسظصق  مصرلظتة 
مصةظلة   مصا ظلقة  مصا ظأر    م 

 .ومصاشةركة تقو جاقذ مصارظر 
M 

Management 
information 
system (MIS) 

  ظم ص اة ،لظن  
 مإلظمرية 

Système de gestion 
d’information 

  ظم لة ،لظدا يتاح تةساقذ مصاة ،لظن  
مصااظس    مص،لت  يا  ضسة رمجاظ  وض ظظ  
مصارر    م   ضظمر   ضأب   يؤلو  تاظ 
مصةلظرير مصب لة أ،  أوضظ  مصارر   

  .مصاظصقة ومصةشغق قة
M 

Margin lending 
transactions 

مصةت ق  للظت   
أب،  لظصقة  

 لرذ، ة

Opérations de prêts sur 
marge 

أب،    يا  مإلسةثاظر  تاع   مإللةرمض 
لظصقة دؤخة ك اظ ة لو لب  مصارر د  
ا دزيع لقاة مصلرض  ظظ   و  تبة لةقاة  
لو ضجاظصا مصلقاة مصت،لقة صاة  ملب، د  
ويا أظ  دع ت ذة  مصلقاةد يإ ف ية،ج   
لفر ة  أسل  مصالةرض  يظظ     م 
مصارر    صرظصح  مصارذ، ة  ملب،  

 دك،يو مصاظلش مصافعظي   تاع  ض ظظ  
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M 

Marked-to-
market 

ذ   مصةلققل ويلظ
 لسةظر مصت،ق 

Evaluation selon les prix du 
marché 

ص فتظتظن   مصةظظصة  مصلقاة  صلقظس  أريلة 
مصةا دشاع دغقرمذ لذ مص،لت تعاذ لو مصلقاة 
مصم   ذة   مصلقظس  أريلة  داع   مصعيةريةي 

مصبقظ ظن   لتة عم  ب،ر  ض  ظ   مصاظصقة 
مصاظصا   مصاركز  ألقلة  وملةقة  و  أكثر 

 .مصفظصا ص ارر 
M 

Market 
capitalization 

مصلقاة مصت،لقة  
 Capitalisation boursière صرأس مصاظ  

لو أ ،م  دفعيع لقاة رأساظ  مصارر د  
ذ  ويلظ مصارر   رأساظ   دفعيع  يةل  أقث 
ودفةت    مصتالد  صتةر  مصت،لقة  ص لقاة 
وتظصةظصا  مصاظ   صرأس  مإلجاظصقة  مصلقاة 
ذ صةعظ ملسال  مصلقاة مصت،لقة ص ارر  دبةظ
مصم  ص تالي  مصت،لقة  وص لقاة  مصاةعموصة 
جظ   رأس مصاظ  مصافظسبا ورأس مصاظ  

مإللةرظظيد  مصا  مصاظ   ورأس  ظلا 
صرأس  مصت،لقة  مصلقاة  لرا،م  يتةةا  
مصرظيقة   مصلقاة  مصم  مص،ب،   يا  مصاظ  
يا   ذ  خر،بظ مصارر   صا،ج،ظمن 

   . ا قظن مصعلج ومإلسةف،ما
M 

market 
discipline مصت،ق م  بظأ Discipline de marché 

لرا،م رلظتا يةةاع   م مصاتةثار مصةي  
لرمرمدف   لتؤواذ  و  يك،   أ   ياكو 
لظصقة  س،ق  وج،ظ  أظ   يا  مإلسةثاظرية 
مصاة ،لظن   ص اتةثاريو  دلعم  لرظية 
مص،لت  ويا  ومصرفقفة  مصااظسبة 
مصااظس ي ض ةاع ذةم مصارا،م ص ار  ملوصم 

مصرظظر     2 تا،ج  للررمن ضدرظلقة تظ  
د وض ةبر ومأعمذ  2006تشك   اظئا  ظم  

دفعيع   مصم  ص ،ب،   مصثبث  مصع ظئل  لو 
ولع  مصارر د  لظ   رأس  صكرظية  لظل  
مصع ظلة   ذة   تا،ج   مصارظر   أصزلت 
مإليرظأظن  لو  لفعظ   لسا، ة  تاشر 
ظرجة   مصاظ د  رأس  و ، قة  أسل  أ،  
مصا ظأر  لذل  مصةةرض  ولتة،ل 
مص،سظئ   مصم  تظإلضظية  مصارريقة 

و مصارر  يا  وملسظصق  مصاتة علة ل
 ضظمر  ذة  مصا ظأري   

M 

Market indexes 
 Indices boursiers لؤلرمن مصت،ق 

للظيقم ضأرظئقة دةكم أظم  س ة لةقّاة 
لو   ذاظك  ، ظ   مصاظصقةي  ملورمق  لو 
مصاؤلرمن: د   مصةا دلقم أظصة مصت،ق 
تررة  ظلة لاكو أ  دةكم أظم  مصت،ق 

ت،ر   أ ع  سةظ عمرظ  لؤلر  ( 500)لث  
ود   مصةا دلقم أظصة مصت،ق يا ل ظ  أو  
ج، ز   ظمو  لؤلر  )لث   لةقّاة  باظ ة 

 صراظ ة مصال (ي 
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M 

Marked-to-
market 

ذ   مصةلققل ويلظ
 لسةظر مصت،ق 

Evaluation selon les prix du 
marché 

ص فتظتظن   مصةظظصة  مصلقاة  صلقظس  أريلة 
مصةا دشاع دغقرمذ لذ مص،لت تعاذ لو مصلقاة 
مصم   ذة   مصلقظس  أريلة  داع   مصعيةريةي 

مصبقظ ظن   لتة عم  ب،ر  ض  ظ   مصاظصقة 
مصاظصا   مصاركز  ألقلة  وملةقة  و  أكثر 

 .مصفظصا ص ارر 
M 

Market 
capitalization 

مصلقاة مصت،لقة  
 Capitalisation boursière صرأس مصاظ  

لو أ ،م  دفعيع لقاة رأساظ  مصارر د  
ذ  ويلظ مصارر   رأساظ   دفعيع  يةل  أقث 
ودفةت    مصتالد  صتةر  مصت،لقة  ص لقاة 
وتظصةظصا  مصاظ   صرأس  مإلجاظصقة  مصلقاة 
ذ صةعظ ملسال  مصلقاة مصت،لقة ص ارر  دبةظ
مصم  ص تالي  مصت،لقة  وص لقاة  مصاةعموصة 
جظ   رأس مصاظ  مصافظسبا ورأس مصاظ  

مإللةرظظيد  مصا  مصاظ   ورأس  ظلا 
صرأس  مصت،لقة  مصلقاة  لرا،م  يتةةا  
مصرظيقة   مصلقاة  مصم  مص،ب،   يا  مصاظ  
يا   ذ  خر،بظ مصارر   صا،ج،ظمن 

   . ا قظن مصعلج ومإلسةف،ما
M 

market 
discipline مصت،ق م  بظأ Discipline de marché 

لرا،م رلظتا يةةاع   م مصاتةثار مصةي  
لرمرمدف   لتؤواذ  و  يك،   أ   ياكو 
لظصقة  س،ق  وج،ظ  أظ   يا  مإلسةثاظرية 
مصاة ،لظن   ص اتةثاريو  دلعم  لرظية 
مص،لت  ويا  ومصرفقفة  مصااظسبة 
مصااظس ي ض ةاع ذةم مصارا،م ص ار  ملوصم 

مصرظظر     2 تا،ج  للررمن ضدرظلقة تظ  
د وض ةبر ومأعمذ  2006تشك   اظئا  ظم  

دفعيع   مصم  ص ،ب،   مصثبث  مصع ظئل  لو 
ولع  مصارر د  لظ   رأس  صكرظية  لظل  
مصع ظلة   ذة   تا،ج   مصارظر   أصزلت 
مإليرظأظن  لو  لفعظ   لسا، ة  تاشر 
ظرجة   مصاظ د  رأس  و ، قة  أسل  أ،  
مصا ظأر  لذل  مصةةرض  ولتة،ل 
مص،سظئ   مصم  تظإلضظية  مصارريقة 

و مصارر  يا  وملسظصق  مصاتة علة ل
 ضظمر  ذة  مصا ظأري   

M 

Market indexes 
 Indices boursiers لؤلرمن مصت،ق 

للظيقم ضأرظئقة دةكم أظم  س ة لةقّاة 
لو   ذاظك  ، ظ   مصاظصقةي  ملورمق  لو 
مصاؤلرمن: د   مصةا دلقم أظصة مصت،ق 
تررة  ظلة لاكو أ  دةكم أظم  مصت،ق 

ت،ر   أ ع  سةظ عمرظ  لؤلر  ( 500)لث  
ود   مصةا دلقم أظصة مصت،ق يا ل ظ  أو  
ج، ز   ظمو  لؤلر  )لث   لةقّاة  باظ ة 

 صراظ ة مصال (ي 
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M 

Market makers باّظ  مصت،ق Teneurs de marché 

أسةظر  يا  تظصةفثقر  دةاةذ  لركظن 
لعرداظ   م   خب   لو  مصاظصقة  ملب،  
مص،لت  يا  وتقةاظ  ملب،   ذة   لرم  
ملسظسا  مصعور  ويةاث   د ةظر ي  مصةي 
صراّظ  مصت،ق يا د،يقر مصتق،صة أو خ   
يا   مآلخريو  مصاشظركقو  ألظم  يرص 
مصت،ق صشرم  لسا، ة كبقر  لو ملسال 

مآلج ة   ومصةل،ظ  وأظومن ومصةابن 
لفعظ  تتةر  تقةاظ  أو  ملخرل  مصةعمو  

 وومضحي  
M 

Market risk ل ظأر مصت،ق Le risque de marché 

دةّرض مصارمكز مصافا،صة ظمخ     ل ظأر
ص تظئر  وخظرجاظ  مصارر   لقزم قة 
 ةقسة صةل ّ  ملسةظر يا مصت،ق )ل ظأر 
ملسالد   ل ظأر  مصرظئع د  أسةظر  دل   
ل ظأر  مصت ذد  ل ظأر  مصل ذد  ل ظأر 

  .مص قظرمن(
M 

Material risks  مصا ظأر مصاظلة Les risques importants 

أسل  مصكبقر   م  مصةفثقر  امن  مصا ظأر 
أو  سق،صةف  رتفقةفد  مصارر د  أ اظ  
ضصم  لرر   لو  د ة    وذا  لب دفي 
مصرئقتقة   مل ش ة  تفت   آخر 
دةلّع  ظرجة  مصارر د  أسل  ص ارر د 

 مصةا قظند مصة،مجع يا مص ظرجييي   
M 

Maturity 
mismatch 

مصةرظون يا 
 Asymétrie des échéances ماسةفلظق 

يا  أسظسا  تشك   مصارا،م  ذةم  يتةةا  
تقو   مصرظرق  وياث   مصتق،صةد  ضظمر  
وضسةفلظلظن  ملب،   ضسةفلظلظن 

 مص ر،مي 
M 

Maturity 
transformation 

  يةر  دف،ي 
 ماسةفلظلظن 

Transformation de 
l'échéance 

يةل   تفقث  ص ارظر   ملسظس  مص،ظقرة 
مص،ظمئذ( امن  د لا لرظظر دا،ي  )لث  
دا،ي   يا  وضسةةاظصاظ  لرقر   آجظ  
لروض امن آجظ  أ،ي ةد لاظ يؤظّي ضصم  
ويةرض   مإلسةفلظلظن  يا  درظون 
ول ظأر  مصتق،صة  صا ظأر  مصارر  

 دل   أسةظر مصر،مئعي   
M 

Merger  مصعلج Fusion. 

ضصم   لرر   ضل  آخر   ا قة  لرر  
 و أري  ضل جاقذ ل،ج،ظمن وأل،ق  
ول  ،تظن ومصةزملظن مصارر  مصااعلج 
ول  ،تظن   وأل،ق  ل،ج،ظمن  ضصم 

 ومصةزملظن مصارر  مصعملجي 
M Micro 

prudential 
Supervision 

مصرلظتة  
ماأةرم ية صك  

 لرر 

Surveillance micro-
prudentielle 

ملوضظ  مصرلظتة مصةا دردكز   م دلققل  
مصاظصقة ومصةشغق قة صك  لرر    م أع   
تظصل،م قو  مصارر   دلقع  لعل  ولرملبة 

   .ومصةة قاظن مصاظية 
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M 

Minimum 
Capital 
Requirements 

مصفع  لة  بظن 
صرأس  ملظ م

 مصاظ  

Exigences minimales de 
fonds propres 

ذ لو رأس  مصفع ملظ م مصارروض   ظلقظ
مصاة،لةة   غقر  مص تظئر  صا،مجاة  مصاظ د 
مصةا لع داةج  و ل ظأر لفعظ  يةةرض  
صاظ مصارر د ود ة   لقاة رأس مصاظ  
ملظ م  مصفع  تظخةب   مصارروض 
مصرلظتقة  مصت  ظن  لب   لو  مصارروض 
رأس  صكرظية  مصعوصقة  تظصاةظيقر  و ابذ 

 ي 3أو تظ    2تظ  د  1مصاظ  كاةظيقر تظ  
M 

Minimum 
Provisioning 

مصفع ملظ م  
 Seuil minimal de provision  ررظن ص ا

مصفع ملظ م ص اؤو ظن مصةا ية،ج    م  
ضلة ظ اظ مل بظ    مصارر   أتظا  لو 

لة،لةة   ختظئر  صا،مجاة  ومإليرمظمن 
  ةقسة ص ةع ا مصفظب  يا أب،  لةقاةي

M Minimum 
Prudential 
Standards 

مصفع ملظ م لو  
مصاةظيقر  

 أةرم يةما

Normes prudentielles 
minimales 

مإلأةرم ية  مصاةظيقر  لو  ملظ م   مصفع 
مصا بلة يا ظوصة لةقاة كاةظيقر ومصتق،صة 
مصارريقة   ص ةتاقبن  مصلر،ل  ومصفعوظ 

   يوغقرذظ
M 

Minority 
Interest أل،ق ملل قة Intérêts minoritaires 

د ار أل،ق ملل قة  اع دساقذ أتظتظن  
وي    مصةظتةة  مصشركظن  لذ  ملم  مصشركة 
داث    تةص   وذا  مصكظل ي  مصعلج  أس ،ا 
مصشركة  )غقر  مصاتظذاقو  تظلا  أرة 
يا ك،    ا  مصةيو  مصاتظذاقو  أي  ملم( 

 مصتق ر  يا مصشركظن مصةظتةةي 
M 

Model Risk  ل ظأر مصااظاج Risque de modèle 

مصارر     ل ظأر مسةةاظ    ظلئة  و 
ياكو  أقث  ضأرظئقةد  وأسظصق   صااظاج 
أ  د بام مصلرمرمن   م  ةظئج غقر ظلقلة  
أو تتب    مصااظاج  يا ذة   أخ ظ   تتب  

 ض ةاظظ يرضقظن تةقع   و مص،ملذي
M 

Money 
Laundering & 
Financing 
Terrorism 

 غت دبققض / 
ملل،م  ودا،ي  

 مإلرذظا

Le blanchiment d'argent et 
le financement du terrorisme 

ضصم ضخرظ    غت  ا قظن   ملل،م  داع  
غقر   ت رق  مصاةفدقة  ملل،م   لرظظر 
لظ ، قة ولرظظرذظ غقر لشرو ةد لثبذ:  
مصرلظولد  ومصا عرمند  ملس فة  تقذ 
مصةب    مص رمئ د  ظيذ  لو  مصةاّرا 

مصاظصقةد  ا قظن مأةقظ دييي   ضصخ تظلس،مق 
مصا ظم  ضصم  ضظخظ  ذة  ملل،م   ولفظوصة 

دسة  و  ا قظن مصاظصا   م أ اظ أل،م   ظ
 لظ ، قة ولرظظرذظ  ا قظن لشرو ةي 

ضصم   داع   مإلرذظا  دا،ي   ألظ  ا قظن 
لبظلر  بر  غقر  تشك   ملل،م   ضيرظ  
ولؤستظن  أيرمظ  ضصم  ووس ظ   لا،من 
دا،ي   ا قظداظ   تاع   ضرذظتقة 

 ودفركظداظي 
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M 

Minimum 
Capital 
Requirements 

مصفع  لة  بظن 
صرأس  ملظ م

 مصاظ  

Exigences minimales de 
fonds propres 

ذ لو رأس  مصفع ملظ م مصارروض   ظلقظ
مصاة،لةة   غقر  مص تظئر  صا،مجاة  مصاظ د 
مصةا لع داةج  و ل ظأر لفعظ  يةةرض  
صاظ مصارر د ود ة   لقاة رأس مصاظ  
ملظ م  مصفع  تظخةب   مصارروض 
مصرلظتقة  مصت  ظن  لب   لو  مصارروض 
رأس  صكرظية  مصعوصقة  تظصاةظيقر  و ابذ 

 ي 3أو تظ    2تظ  د  1مصاظ  كاةظيقر تظ  
M 

Minimum 
Provisioning 

مصفع ملظ م  
 Seuil minimal de provision  ررظن ص ا

مصفع ملظ م ص اؤو ظن مصةا ية،ج    م  
ضلة ظ اظ مل بظ    مصارر   أتظا  لو 

لة،لةة   ختظئر  صا،مجاة  ومإليرمظمن 
  ةقسة ص ةع ا مصفظب  يا أب،  لةقاةي

M Minimum 
Prudential 
Standards 

مصفع ملظ م لو  
مصاةظيقر  

 أةرم يةما

Normes prudentielles 
minimales 

مإلأةرم ية  مصاةظيقر  لو  ملظ م   مصفع 
مصا بلة يا ظوصة لةقاة كاةظيقر ومصتق،صة 
مصارريقة   ص ةتاقبن  مصلر،ل  ومصفعوظ 

   يوغقرذظ
M 

Minority 
Interest أل،ق ملل قة Intérêts minoritaires 

د ار أل،ق ملل قة  اع دساقذ أتظتظن  
وي    مصةظتةة  مصشركظن  لذ  ملم  مصشركة 
داث    تةص   وذا  مصكظل ي  مصعلج  أس ،ا 
مصشركة  )غقر  مصاتظذاقو  تظلا  أرة 
يا ك،    ا  مصةيو  مصاتظذاقو  أي  ملم( 

 مصتق ر  يا مصشركظن مصةظتةةي 
M 

Model Risk  ل ظأر مصااظاج Risque de modèle 

مصارر     ل ظأر مسةةاظ    ظلئة  و 
ياكو  أقث  ضأرظئقةد  وأسظصق   صااظاج 
أ  د بام مصلرمرمن   م  ةظئج غقر ظلقلة  
أو تتب    مصااظاج  يا ذة   أخ ظ   تتب  

 ض ةاظظ يرضقظن تةقع   و مص،ملذي
M 

Money 
Laundering & 
Financing 
Terrorism 

 غت دبققض / 
ملل،م  ودا،ي  

 مإلرذظا

Le blanchiment d'argent et 
le financement du terrorisme 

ضصم ضخرظ    غت  ا قظن   ملل،م  داع  
غقر   ت رق  مصاةفدقة  ملل،م   لرظظر 
لظ ، قة ولرظظرذظ غقر لشرو ةد لثبذ:  
مصرلظولد  ومصا عرمند  ملس فة  تقذ 
مصةب    مص رمئ د  ظيذ  لو  مصةاّرا 

مصاظصقةد  ا قظن مأةقظ دييي   ضصخ تظلس،مق 
مصا ظم  ضصم  ضظخظ  ذة  ملل،م   ولفظوصة 

دسة  و  ا قظن مصاظصا   م أ اظ أل،م   ظ
 لظ ، قة ولرظظرذظ  ا قظن لشرو ةي 

ضصم   داع   مإلرذظا  دا،ي   ألظ  ا قظن 
لبظلر  بر  غقر  تشك   ملل،م   ضيرظ  
ولؤستظن  أيرمظ  ضصم  ووس ظ   لا،من 
دا،ي   ا قظداظ   تاع   ضرذظتقة 

 ودفركظداظي 
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M 

Money Market مصت،ق مصالعية Marché monétaire 

أقث   مصاظصقة  مصةعمو   ملس،مق  يةّل 
تظلورمق مصاظصقة وأظومن مصعيو مصلرقر  
ملج  أي د   مصةا يك،  مسةفلظلاظ ساة 

   م ملكثري

N National 
Discretion  ةمص،أاقمصةلعيرمن Discrétion nationale 

 ظظ  لظ يةرك ص ت  ظن مصرلظتقة مصاف قة  
ضد ظا لرمرمن تشف  لةظصسظن لةقاة  اع 

ظوصا  د بق    صاةقظر  مصةظئع   مصاة  بظن 
مصاظ  مصرظظر   لفعظ كاةقظر كرظية رأس 

مصارريقة ص رلظتة  تظ    صساة  لث    د و 
مصافعظ   د    أل  لو  دثلق   ض ةاظظ  ت  

 يا مصاةقظر  اع د،مير لروأ خظبةي  
N 

Net Stable 
Funding Ratio 

بظيا  تبة 
 مصةا،ي  مصاتةلر 

Taux net de financement 
stable 

ضاو     ومأع مصاةةاع   مصات   لو 
تظ     تظصتق،صةي   3للررمن  مص ظبة 

ملج   أ،ي ة  مصتق،صة  لقظس  مصم  ياع  
أٍع   تظصفرظظ   م  مصارظر   د زم  أقث 
أظ م لو مصةا،ي  مصثبظن ومصاتةلر يةظظ  
   م ملل  أسل ملب،  أ،ي ة ملج ي

N 
Nominations 
committee  مصةةققاظن صساة 

Comité des mises en 
candidature 

دفعظ  مإلظمر   صاس م  دظتةة  صساة 
لس م  ل  ظ   مصا  ،تة  مصا،مبرظن 
يرأساظ  مصةارقةيقود  وص اعرم   مإلظمر  
 .  ، لس م ضظمر  لتةل  وغقر دارقةي

N 

Non-Performing 
Loans 

مصعي،  غقر  
مصااة اة /  
 مصاةةثر  

Prêts non performants 

مصةعيلظن  يا  صةع   مصةا دةرضت  مصعي،  
صةةثر   مصاة،لةة  ةقسة  مصاتةلب قة  مصالعية 
ذ   لرا،لظ تظ    صساة  أ  ت  مصالةرضي 
يا   دفخقر  أر،   يشا   ص ةةثر  ذ   ظلظ

ذد وية،ج     90دتعيع مللتظأ ير،ق   ي،لظ
مصبع    مصفظصة  ذة   يا  مصارر     م 
 تإد ظا ضجرم من ضأةرم ية كإيلظ  مصر،مئع

  .مصب لة  ررظنو/أو ضسةعرمك مصا
N 

Non-bank 
financial 
institutions 

لؤستظن لظصقة 
 غقر لرريقة 

Institutions financières non 
bancaires 

مصاؤستظن مصاظصقة مصةا دلعم خعلظن لظصقة 
كظصلروض  مصارريقة  تظص علظن  لبقاة 
صقتت لرخرة   مإلظخظرد وذا  وأ ش ة 
يةر    لظ  ودشك   كارظر د  ص ةا  
ذة   مللث ة   م  لو  مص  د  ترقرية 

باظظي    مصاؤستظن: مصاظصقةد  مصشركظن 
 ماسةثاظر  

N Non- 
controlling 
interest 

ل،ق مال قة أ
)أل،ق غقر  
 مصاتق ر   قاظ( 

Part des actionnaires sans 
contrôle 

مآلخريو  اع   مصاتظذاقو  يا كف  لظ 
لتظذاة    مسةف،ما   م  )لظت ة(  لركة 

 ي ()دظتةةلركة لتظذاة أخرل 
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N 
Non-executive 
director 

  ، لس م 
 Administrateur non exécutif مظمر  غقر دارقةي

صقتت   ضظمر   لس م  صعيف   ، 
لتؤوصقظن ضظمرية وذ، غقر لك   تااظم 
لو  أي  و/أو  مصارر   ظمخ   دارقةية 

   .يرو ف ووأعمدف مصةظتةة يا مص ظرج
N 

Non-performing 
assets 

ملب،  غقر  
 Actifs non performants / مصةظل ة  مصااةسة

ومصةت قرظن  )مصة،ظقرظن  مصةا ملب،    )
مصالعية   مصةعيلظن  يا  صةع   دةرضت 
مصاتةلب قة مصاة،لةة  ةقسة صفر،  أعث 
مصالظت   مص ر   صعل  لفعظ  ضئةاظ ا 
مصاظصقة  ملظومن  لرعر  أو  كظصالةرض 
مصةراق د  يا  ذظم  د رقض  )ضيبسد 
بة،تظن لظصقة ودشغق قة(د أقث ية،ج   
مصبع    مصفظصة  ذة   يا  مصارر     م 

كإيلظ  مصر،مئع   تإد ظا ضجرم من ضأةرم ية
 .مصب لة  ررظنو/أو ضسةعرمك مصا

N 

Non risk-based 
capital measure 

للقظس صكرظية 
رأس مصاظ  ا 
يةةاع   م 
 مصا ظأر

Mesure de l'adéquation du 
capital non basée sur le 

risque 

مصاظ  ا يةةاع  صةلققل كرظية رأس  للقظس 
ت    تظصا ظأر  مصاظ   رأس  رتط    م 
ذةم   ضسة عمم  أ قع  ملب، ي  تاسا،  
مصاظصقة  مل لة  تةع  ومسذ  تشك   مصاةقظر 

تظ   للررمن  ضاو  وذ،    3مصةظصاقة 
 .يةر  تات  مصرميةة مصاظصقة

O Off balance 
sheet risk 

ل ظأر خظرج  
 مصاقزم قة

Risque d’exposition hors 
bilan 

لو  دةرضظن  مصاظجاة  و  مصا ظأر 
خظرج مصاقزم قة أي د   مصةةرضظن مصةا 

ذ   ذ ضصةزملظ لبظلرمذ   م    لظ ، قظ ا دشك  أظصقظ
أو   ومصكرظان  مصةةاعمن  لث   مصارر  

  .خ ،أ مإلئةاظ  مصااا،أة مصم مصغقر
O 

Off-site 
examination  مصرلظتة مصاكةبقة Supervision documentaire 

لو مصةلاقظن ملسظسقة يا  ا  مصت  ظن 
أوضظ   لةظتةة  مصم  داع   مصرلظتقةي 
خب    لو  لتةار  تشك   مصارظر  
لعل  يقاظ  تاظ  مصارس ة  مصعورية  مصةلظرير 
لةظتةة   دة،صم  ومل  اةي  تظصل،م قو  مصةلقّع 
مصرلظتة   دلظرير  يا  مص،مرظ   مصابأ ظن 

  .مصاقعم قة
O 

On-Balance 
Sheet netting 

مصةلظص تقو 
 ب، ما
  ر،م ومص

Compensation au bilan 

دلاقظن   ضاو  لو  مصةلاقة  ذة   دتةةا  
ل ظأر لو  مإلئةاظ   اع    مصة رق  

مأةتظا رأس مصاظ  مصا ظلاي لو مللث ة 
مصةا  مصلروض  مصةا قظن  ذة     م 
أو  وظمئذ  للظت   مصةاق   يتةفر    قاظ 
تاة    أررمذ  لردب ة  ظمئاة  أتظتظن 

 .مصلروض
O 

On balance 
sheet risk 

ل ظأر ظمخ   
 Risque dans le bilan مصاقزم قة

ل،ج،ظمن  مصاظلئة  و  مصا ظأر 
ل ظأر  لث   مصارر   ول  ،تظن 
ل ظأر  مصت،قد  ل ظأر  مإلئةاظ د 

 .مصتق،صة ول ظأر دل   أسةظر مصرظئع 
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N 
Non-executive 
director 

  ، لس م 
 Administrateur non exécutif مظمر  غقر دارقةي

صقتت   ضظمر   لس م  صعيف   ، 
لتؤوصقظن ضظمرية وذ، غقر لك   تااظم 
لو  أي  و/أو  مصارر   ظمخ   دارقةية 

   .يرو ف ووأعمدف مصةظتةة يا مص ظرج
N 

Non-performing 
assets 

ملب،  غقر  
 Actifs non performants / مصةظل ة  مصااةسة

ومصةت قرظن  )مصة،ظقرظن  مصةا ملب،    )
مصالعية   مصةعيلظن  يا  صةع   دةرضت 
مصاتةلب قة مصاة،لةة  ةقسة صفر،  أعث 
مصالظت   مص ر   صعل  لفعظ  ضئةاظ ا 
مصاظصقة  ملظومن  لرعر  أو  كظصالةرض 
مصةراق د  يا  ذظم  د رقض  )ضيبسد 
بة،تظن لظصقة ودشغق قة(د أقث ية،ج   
مصبع    مصفظصة  ذة   يا  مصارر     م 

كإيلظ  مصر،مئع   تإد ظا ضجرم من ضأةرم ية
 .مصب لة  ررظنو/أو ضسةعرمك مصا

N 

Non risk-based 
capital measure 

للقظس صكرظية 
رأس مصاظ  ا 
يةةاع   م 
 مصا ظأر

Mesure de l'adéquation du 
capital non basée sur le 

risque 

مصاظ  ا يةةاع  صةلققل كرظية رأس  للقظس 
ت    تظصا ظأر  مصاظ   رأس  رتط    م 
ذةم   ضسة عمم  أ قع  ملب، ي  تاسا،  
مصاظصقة  مل لة  تةع  ومسذ  تشك   مصاةقظر 

تظ   للررمن  ضاو  وذ،    3مصةظصاقة 
 .يةر  تات  مصرميةة مصاظصقة

O Off balance 
sheet risk 

ل ظأر خظرج  
 مصاقزم قة

Risque d’exposition hors 
bilan 

لو  دةرضظن  مصاظجاة  و  مصا ظأر 
خظرج مصاقزم قة أي د   مصةةرضظن مصةا 

ذ   ذ ضصةزملظ لبظلرمذ   م    لظ ، قظ ا دشك  أظصقظ
أو   ومصكرظان  مصةةاعمن  لث   مصارر  

  .خ ،أ مإلئةاظ  مصااا،أة مصم مصغقر
O 

Off-site 
examination  مصرلظتة مصاكةبقة Supervision documentaire 

لو مصةلاقظن ملسظسقة يا  ا  مصت  ظن 
أوضظ   لةظتةة  مصم  داع   مصرلظتقةي 
خب    لو  لتةار  تشك   مصارظر  
لعل  يقاظ  تاظ  مصارس ة  مصعورية  مصةلظرير 
لةظتةة   دة،صم  ومل  اةي  تظصل،م قو  مصةلقّع 
مصرلظتة   دلظرير  يا  مص،مرظ   مصابأ ظن 

  .مصاقعم قة
O 

On-Balance 
Sheet netting 

مصةلظص تقو 
 ب، ما
  ر،م ومص

Compensation au bilan 

دلاقظن   ضاو  لو  مصةلاقة  ذة   دتةةا  
ل ظأر لو  مإلئةاظ   اع    مصة رق  

مأةتظا رأس مصاظ  مصا ظلاي لو مللث ة 
مصةا  مصلروض  مصةا قظن  ذة     م 
أو  وظمئذ  للظت   مصةاق   يتةفر    قاظ 
تاة    أررمذ  لردب ة  ظمئاة  أتظتظن 

 .مصلروض
O 

On balance 
sheet risk 

ل ظأر ظمخ   
 Risque dans le bilan مصاقزم قة

ل،ج،ظمن  مصاظلئة  و  مصا ظأر 
ل ظأر  لث   مصارر   ول  ،تظن 
ل ظأر  مصت،قد  ل ظأر  مإلئةاظ د 

 .مصتق،صة ول ظأر دل   أسةظر مصرظئع 
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O 
Onsite 
examination مصرلظتة مصاقعم قة Supervision sur site 

لو مصةلاقظن ملسظسقة يا  ا  مصت  ظن 
ظرمسظن  ضجرم   مصم  داع   مصرلظتقةد 
لوضظ   لفعظ   أو  لظل ة  لقعم قة 

  .مصارر  يا دظريخ لةقو
O 

Operational 
deposits  مصةشغق قةمص،ظمئذ Dépôts opérationnels 

وظمئذ لردب ة تظصةا قظن مصق،لقة تاظ يقاظ  
صةغ قة   دتةةا   مصةا  مصسظرية  مصفتظتظن 
ومصفتظتظن   مصشقكظن  وسف   مصف،مان 

دا،ي    تةا قظن  مصةسظر  مصاردب ة 
مصةا قظن   لو  غقرذظ  أو  مص ظرجقة 
ذة   يةح  دتةع ا  مصةا  مصارريقة 

 مصفتظتظن ومصفتظتظن مصاسّاع  وغقرذظي
O 

Operational risk   ل ظأر مصةشغق Risque opérationnel 

مص علظن  تةلعيل  مصاةة لة  مصا ظأر 
مصةا داشف   مصارريقة  مصااةسظن  ول ة   

يا   ظم   ثغرمن  ص،ج،ظ  مص بط  ةقسة 
أ  اة   يا  ل  ظ   أو  ةقسة  مصعمخ ا 
مصةشغق  مإلصكةرو ا ومصةا ياكو أ  ياةج  
أو  عم   يش   جرم   لو  ختظئر   ااظ 
مصةا قظن   مصةظصقة:  مصةاظبر  أأع  لب لة 
مل  اة   أو  مصبشرية  مصا،مرظ  أو  مصعمخ قة 

 أو ملأعمث مص ظرجقةي 
O 

Operations risk  ل ظأر مصةا قظن Risque sur opérations 
مصا ظأر مصةا داشف   م سبق  مصاثظ  لو 
أخ ظ  يا دارقة مصةا قظن أو  لظأ ضة  
 يا مصتقظسظن ومإلجرم من مصا،ض، ةي  

O 

Options market  س،ق  ل،ظ
 Marché des options مص قظر

أي  مص قظر  تةل،ظ  يقاظ  مصةعمو   يةّل  س،ق 
صاظصكاظ   دة ا  مصةا  مصلظ ، قة  مادرظلظن 

مص قظر يا دارقة أو  عم دارقة  ا قة أ   
)أسالد  لظصقة  أب،   تقذ  أو  لرم  
سةر   أجابقةييي(   م  ساعمند  ابن 

 لفعظي
O Outsourced 

activities 

أ ش ة لارة   بر  
ماسةةظ ة  

 تارظظر خظرجقة

Activités 
externalisées 

لركظن   تاظ  دل،م  لاظم  أو  أ ش ة 
لة ررة لو خظرج مصارر  تا،ج   

  لع وضاو ض،متط ولروأ لةقاةي 

P 
Parallel-owned 
banking 
structures 

مصارظر  امن  
 مصا كقة مصاة،م ية

Structures 
bancaires 
parallèles 

مصت  ظن  صرلظتة  لرظر  غقر خظضةة 
مصاةاقة يا ت ع لةقو يا كاظ أو يؤثر يا 
يا   مالةرظظي  مصف   أبفظا  لرمرداظ 
لرر  ي  ذ صرلظتة مصت  ظن مصاةاقة  

 يا ذةم مصب عي  
P 

Parent 
companies  ّمصشركة ملم Sociétés mères 

 مصشركة مصةا:  
تاتبة   أسال 50دتظذل  لو  أكثر  أو   %

لركة أخرل أو أل،ق مصةر،يت مصةظئع  
 صاة  ملسال؛ 
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أو يك،  صاظ مصلعر    م مصةفّكل تلرمرمن 
 لركة أخرلي   

P Past due 
obligation 

مصةزملظن لتةفلّة  
 وغقر لتعظ 

Arriérés de 
créances 

دا ب  ذة  مصفظصة   م ساعمن مصلروض 
مصاعيو   يل،م  أ   ظو   دتةف   مصةا 

 تةتعيعذظ يا دظريخ ماسةفلظقي  
P 

Pay out ratio   لةعّ  د، يذ
 ملرتظح 

Ratio de 
distribution 

كفرتظح   مصا،  ة  مصعخ   بظيا   تبة 
مصشك   دفةت    م  ملسالي  صفا ة 
مص،مأع/   ص تال  مصا،    مصرتح  مصةظصا: 

 رتفقة ك  سالي  
P 

Payment and 
settlement 
systems 

م  اة مصعيذ  
 ومصةت،يظن 

Systèmes de 
paiement et de 

règlement 

ملظومن  لو  لسا، ة  ذا  مصعيذ  أ  اة 
مصةا   ومل  اة  مصارريقة  ومإلجرم من 
 د او دف،ي  ملل،م  تقو مصارظر  

أّلظ أ  اة مصةت،ية يا ذا أ  اة دتة عم 
صةتاق  دت،ية  ا قظن دف،ي  ملل،م  أو 

 ملظومن مصاظصقةي 
P 

Peer reviews  دلققل تظصالظر ة لذ 
 مللرم  

Evaluation par les 
pairs 

للظر ة  دةةاع   م  دف ق قة  ظرمسة 
لو  لسا، ة  لذ  لةقّو  لرر  
و/أو  لاظث   تفسل  دةاةذ  مصارظر  

 خرظئص لشةركةي   
P 

Performing 
loans 

مصلروض 
ومصةت قرظن  

 مصةظل ة 

Créances 
courantes 

لااظ   مصاتةرقعو   لظ م   مصةا  مصلروض 
تظصةزملظدال   مإليرظ   تلعر    م  يةاةة،  
)أةم لذ وج،ظ يا تةض ملأقظ   لظأ  
مصلعر    درمجذ  ضصم  دؤظي  لع  ضة  

 مصاتةلب قة   م مصةتعيع(ي  
P 

Period of stress يةر  مل لة Période de tension 

مصارر    خبصاظ  يشاع  مصةا  مصرةر  
لب دفد   )سق،صةفد  أظمئف  ذ   م  ضغ ظ
رتفقةف(  ةقسة  ،مل  خظبة تف أو  ةقسة  
 ،مل  خظرجقة  ظدسة لو مصت،ق أو لو  

  ،مل  ملةرظظيةي  
P 

Political risk مصا ظأر مصتقظسقة Risque politique 
داسل لو  عم ماسةلرمر مصتقظسا   ل ظأر

جّرم   لو  أو  لةقاة  ظوصة  يا  مللاا  أو 
مصتقظسقة  مصبقئة  أو  مصا ظم  يا  دغققر لال 

 مصاةةاع  يا ظوصة لةقاةي    
P 

Potential risk مصا ظأر مصافةا ة Potential risk   ضجاظصا مصا ظأر مصةا ياكو أ  يةةرض
 صاظ مصارر  ومصةا لع ياةج  ااظ ختظئري 

P 

Preferred shares ملسال مصةر ق قة 
 مصااةظ   /

Actions 
préférentielles 

مصفل،ق  تساقذ  مصةر ق قة  ملسال  دةاةذ 
أ    تظسةثاظ   مصةظظية  صألسال  مصةظئع  
مصةر،يت يا مصساةقظن مصةا،لقةي وذا 
ملسال  ملي  قة   م أا ة  تف   دةاةذ 
مصةظظية يقاظ يةة   تة، يذ أ ربة ملرتظح  
مصارر   اع   ل،ج،ظمن  ضلةتظم  ويا 
ملسال  دراّ   أ   ياكو  مصةررقةي 

س مصاظ  مصا ظلا يا مصةر ق قة ضاو رأ
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مصةر،يت يا مصساةقظن مصةا،لقةي وذا 
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مصةظظية يقاظ يةة   تة، يذ أ ربة ملرتظح  
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ملسال  دراّ   أ   ياكو  مصةررقةي 

س مصاظ  مصا ظلا يا مصةر ق قة ضاو رأ
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لو   لسا، ة  يقاظ  د،ميرن  أظ  
تا،ج    دفعيعذظ  دّل  مصةا  مصاؤذبن 

 ي3للررمن تظ   
P 

Primary market مصت،ق ملوصقة Marché primaire 

مإلبعمرمن   دةل لو خبصاظ  مصةا  مصت،ق 
مصسعيع  لو ملسال ومصتاعمن وغقرذظ لو  
ضصم  دت،يلاظ  تاع   مصاظصقة  ملورمق 
مصساا،ر ص ار  ملوصم  و أري  تا،ك  
ذ  أي ظ مصت،ق  ذة   ود ةر   ماسةثاظرد 

 تت،ق مإلبعمري
P 

Probability of 
default (PD’s)  مأةاظ  مصةةثر Probabilité de 

défaut 

دتعيع   مصةاق    م  لعر   مأةاظ   عم 
خب  يةر  لفعظ ي وذا ومأع    ضصةزملظدف

لو لك، ظن لقظس ل ظأر مإلئةاظ   اع 
 ضسةةاظ  ملسظصق  مصاةلعلةي

P 

Problem assets   ملب،  مصاةةثر Actifs à problèmes 

دةثر   د ار  بلظن  مصةا  مصا،ج،ظمن 
د أو دع   كةفخر يا مصتعمظ  و مإلسةفلظق

يا مصةعيلظن مصالعية مصاتةلب قة لظ لع يؤظي 
ضصم  عم دفرق اظ أو مصم  عم دفرق اظ 
مصارظر   ظظ   دل،م  كظل ي  تشك  
ضيرمظية   و/أو  ضجاظصقة  لؤو ظن  تةك،يو 

 للظت  ذة  ملب، ي
P 

Problem bank 
situation 

وضذ مصارر   
 مص ةق /مصاشك ة 

Situation bancaire 
problématique 

و/أو   لظصقة  لشظك   لو  يةظ ا  لرر  
مصاثظ   سبق   دة او   م  دشغق قةد 
مصتق،صةد ضة  يا ملل،م   ضة  يا 

أ  يا  ضة   مإلظمر   مص ظبةد  اة 
ضظمر   أ  اة  أو  مصرلقع   مصارريقة 

 مصا ظأر أو أ  اة مص بط مصعمخ اي
P 

procyclicality  مصةرمتط مإليسظتا Pro cyclicité 

مصةرمتط مإليسظتا تقو مص،ضذ مإللةرظظي  
ومصاظصاي   مصارريا  ومصل ظ قو  مصةظم 
ذةم   ألث ة  لو  مصةت ق   ويةةبر  شظأ 
تزيظظ    مصارظر   دل،م  أقث  مصةرمتطد 
أسل مصةت قرظن ود رق  مصلق،ظ   م لاح 
مإللةرظظي   مصرومج  أولظن  يا  مإلئةاظ  
ومصم مإلأسظم  و مصةت ق  ومصةشعظ أكثر 

مصرك،ظ   يا أولظن  يا  مإلئةاظ   لاح 
 مإللةرظظيي 

P 

Prudential 
reports دلظرير مأةرم ية Etats prudentiels 

مصرلظتقة  مصت  ظن  د  باظ  ظورية  دلظرير 
مإلجرم من  لو  كسز   مصارظر   لو 
دلقع  لعل  لةظتةة  تاع   مصرلظتقة 
مصارظر  تظصاة  بظن مصا ظلقة تاظ يؤلو 

 ضسةلرمر وسبلة مصل ظ  مصاررياي

P Public 
disclosures  مإليرظح مصةظم Publications 

لب    لو  يةل  شرذظ  ظورية  دلظرير 
أسظس  لاة ل   م  تشك   مصارظر  
دزويع  ضصم  داع   لّساذد  أو  ضيرمظي 
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)مصاتظذاقود  مصرئقتققو  مصاتة علقو 
مصرلظتقةدييي مصت  ظن  (  ضصخمصةاب د 

ومصاشظركقو يا مصت،ق تظصاة ،لظن مصةا 
مصارظر    صاة   مصاظصا  مص،ضذ  دةكم 

دةةرض   مصةا  ومصا ظأر  ضصقاظد وأظم ذظ 
ذة   إلظمر   مسةرمدقسقظداظ  ضصم  تظإلضظية 
ومإلجرم من  مصتقظسظن  وضصم  مصا ظأرد 

 مصاةة لة تظإلظمر  مصرلقع ي

R Reciprocal cross 
holdings 

مصاتظذاظن  
 مصاةبظظصة

Participations 
croisées 

réciproques 

مصاتظذاظند مصابظلر  أو غقر مصابظلر د 
أي   يا  مصارر   تاظ  يل،م  لو مصةا 

ملسال  يقاظ  )تاظ  مصرأساظصقة  ملظومن 
مصةظظية وملسال مصةر ق قة( مصرظظر   و  
ذةم   لقظم  للظت   أكثر(  )أو  آخر  لرر  
ملظومن  لو  أي  يا  تظصاتظذاة  ملخقر 
مصرأساظصقة مصرظظر   و مصارر  ملّو   
أو  بريح  لتب   مدرظق  تا،ج   واص  

 ضاااي
لو   مصاةبظظصة  مصاتظذاظن  ذة   دازي   يةل 

ملل،م  ضا مصا ظلقة   م  مصةةعيبن  و 
مص ظبة  اع مأةتظا مصات  مصا ظلقة تاظ  

 يقاظ  ت  مصاب  ي 
R 

Recovery plan خ ة دةظيا Plans de 
recouvrement 

دفعيع  ضصم  داع   ل،ثلة  خ ة  ا  
دؤثر   م   أ   ياكو  مصةا  مصا ظأر 
مسةارمرية  ا  مصارر د ومإلجرم من 
مصارةرض مد ظاذظ يا أظ  أعوث أي لو  
ذة   دة او  أ   يس   مصا ظأرد  ذة  
وضأةرم ية  ولظئقة  ضجرم من  مص  ة 
تظإلضظية مصم د، يذ صألظومر ود،بقراظ  

ظ  اع  ود،ثقلاظ تشك  لبئل يةقح مسة عملا
 مص رور ي 

R 
Regulatory 
adjustments   دا قاقةدةعيبن Ajustements 

réglementaires 

مصةا  مصةازيبن و/أو مإلضظيظن  لسا،  
دةل   م كظية يئظن ملل،م  مص ظبة تغقة  
دفعيع مصلقاة مصرظيقة صرأس مصاظ  مصاةةاع  

 يا مأةتظا مصات  مصا ظلقةي 
R 

Regtech   مصةكا،ص،جقظ
دكا،ص،جقظ  Regtech مصةا قاقة دتة عم  جعيع   دلاقة  ذا 

 .مصاة ،لظن صةةزيز مصةا قظن مصةا قاقة
R 

Regulatory 
capital 

رأس مصاظ   
 Regulatory capital صةا قاا م

ملل،م  مص ظبة مصاةةاع  تكظية يئظداظ تةع  
ضجرم  مصةةعيبن مصا ظلقة   قاظ تاظ يقاظ  
مصةازيبن و/أو مإلضظيظن تغقة مأةتظا  
مصاب  د   مصا ظلقةد ا سقاظ  ت   مصات  
دةري    مصا ظلا  مصاظ   رأس  يشا  
ص ارر د   مص ظبة  ملل،م   لك، ظن 
مصةاظبر  صلب،   مصاؤذ ة  ومصشروأ 
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R 
Regulatory 
adjustments   دا قاقةدةعيبن Ajustements 

réglementaires 

مصةا  مصةازيبن و/أو مإلضظيظن  لسا،  
دةل   م كظية يئظن ملل،م  مص ظبة تغقة  
دفعيع مصلقاة مصرظيقة صرأس مصاظ  مصاةةاع  

 يا مأةتظا مصات  مصا ظلقةي 
R 

Regtech   مصةكا،ص،جقظ
دكا،ص،جقظ  Regtech مصةا قاقة دتة عم  جعيع   دلاقة  ذا 

 .مصاة ،لظن صةةزيز مصةا قظن مصةا قاقة
R 

Regulatory 
capital 

رأس مصاظ   
 Regulatory capital صةا قاا م

ملل،م  مص ظبة مصاةةاع  تكظية يئظداظ تةع  
ضجرم  مصةةعيبن مصا ظلقة   قاظ تاظ يقاظ  
مصةازيبن و/أو مإلضظيظن تغقة مأةتظا  
مصاب  د   مصا ظلقةد ا سقاظ  ت   مصات  
دةري    مصا ظلا  مصاظ   رأس  يشا  
ص ارر د   مص ظبة  ملل،م   لك، ظن 
مصةاظبر  صلب،   مصاؤذ ة  ومصشروأ 



قاموس مصطلحات الرقابة المصرفية

قاموس مصطلحات المعلومات ا	ئتمانية

قاموس مصطلحات نظم الدفع والتسوية

قاموس مصطلحات الرقابة المصرفية

قاموس مصطلحات المعلومات ا	ئتمانية

قاموس مصطلحات نظم الدفع والتسوية

40

 الرقابة المصرفية قاموس مصطلحات  
 

38 
 

مصرأ ذة  وملظومن  ضاو  ساظصقة 
 مصاك، ظني 

R Regulatory 
perimeter مصا ظق مصا ظلا Regulatory 

perimeter 
مصت،ق   يا  مصاشظركقو  ودفعيع  دةري  
مصاظصقة مصةيو يةل د بق  مصل،م قو ومل  اة  

 مصرلظتقة   قالي 
R 

Related party 
transactions 

لةظلبن لذ  
أأرم  امن  

  بلة 

Related party 
transactions 

مصةا قظن مصابظلر  وغقر مصابظلر د ظمخ   
تقو  دةل  مصةا  مصاقزم قةد  خظرج  أو 
لتظذاا  كبظر  لو  وأي  مصارر  
مإلظمر د  لس م  أ  ظ   مصارر د 
مصلقاقو   م ضظمر  مصارر د وأسر  ك  
مصاؤستظن  ضصم  تظإلضظية  لاالد 

 ومصارظر  مصةظتةة و/أو مصاردب ةي
R 

Remunerations مصاكظيآن Remunerations 

ومصةبومن   ومصاكظيآن  مصةة،ي ظن 
مصرومد    يقاظ  تاظ  مصالعيةد  وغقر  مصالعية 
ومصا ررظن ودة،ي ظن  اظية مص علة  
مصةا دعيذ ص ةظل قو تشك  لتةار أو تعومم  
جزئا يا مصارر د ولااظ كظ ت أبقةة  

 مصةبلة لةال ولااظ كظ ت ردبالي 
R Repurchase 

agreements and 
securities 
finance 

 ا قظن ض ظظ  
مصشرم  ومصةا،ي  
للظت  رذو 
 أورمق لظصقة

Repurchase 
agreements and 

securities finance 

 ل،ظ دا،ي  يل،م أأع ملأرم  تا،جباظ  
تبقذ أورمق لظصقة ضصم أر  آخرد   م  
أ  يل،م مص ر  ملو  تإ ظظ  لرم  ذة  
لةر    وتتةر  لفعظ  دظريخ  يا  ملورمق 

ذي    قف لتبلظ
R 

Reputation risk ل ظأر مصتاةة Reputation risk 

داشف  و  ي،مجااظ مصارر مصا ظأر مصةا  
تةض  أ،   س با  رأي  ظم  دكّ،    و 
يلعلاظ   مصةا  مص علظن  أو  مصااظرسظن 
مصارر  أو مصةا قظن مصةا ي   ذ تاظد 

مصةا   مصاة ،لظن  كظ ت  تاظ  س،م ذ  يةعمو  
مصرأي مصةظم بفقفة أو لغ ،أةد مللر 
مصةاب    ثلة  ذ   م  س بظ ياةكم  لع  مصةي 
يا   ض  رظض  مصم  يؤظي  أو  تظصارر د 
أسااف  سةر  يا  أو  مصارر   ضيرمظمن 

 مصاةعموصةي 
R 

Required stable 
funding 

مصةا،ي  مصاتةلر  
 مصا  ،ا

Financement 
stable exigé 

لرظظر ملل،م  لو مصا  ،تظن وغقرذظ 
مص،مج  دفلقااظ   مصاظ   لو  اظبر رأس 
ذ   صةا،ي  ل ة   أ ،م  ملب،  خر،بظ
ملب،   و/أو  دسعيعذظ  سقةظظ  مصةا  د   
مصارر    يرة    م  مصةا 
مصةا  ملب،   و/أو  دتقق اظ)تقةاظ( 
يرة  ضسةةاظصاظ كرذو للظت  مصفر،   
ض ظظ   )لث   ا قظن  مصةا،ي     م 

   م (يمصشر
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R 

Rescheduling   ض ظظ  جعوصة
 Rééchelonnement مصعي،  

  ض ظظ  ذقك ة جعو  مصتعمظ ملب ا ص عي،  
 و أري   يظظ  يةر     )ملب  ومصر،مئع(

ية ا   جعيع  جعو   لاا  أت   مصتعمظ 
مصابظصغ   صةتعيع  أأ،   يةر   مصاعيو 
يربة   ص عمئو  ويؤلو  مصاتةفلة   قفد 

 أكبر صةفرق  ظي، ف مصااا،أةي 
R 

Resecuritization   د،ري  / ض ظظ
 Retitrisation دتاقع 

لظصقة  أورمق  تإبعمر  دل،م  لظصقة  ذاعسة 
تفب،  لظصقة دل دتاقعذظ  جعيع  لردب ة  

ذي   سظتلظ
R 

Resilient banks/ 
banking system 

مصارظر   
مصار ة/مصل ظ  
 مصارريا مصار ة

Etablissements 
résilients/ système 
bancaire résilient 

مصةا   مصارظر   أو  مصارريا  مصل ظ  
أولظن  يا  مصرا،ظ  مصلعر    م  صعياظ 

مصرأي مصةظم مل لظند وتظصةظصا دةاةذ تثلة  
مص،ظمئذ  مسةل ظا  مصافظي ة   م  يا 
مصفرظظ   م   لو خب   واص   ومصةاب د 
ودفلقو   كظيقةد  وسق،صة  خظبة  أل،م  

 رتفقة أةم يا أولظن مل لظني 
R 

Resolution 
authority 

س  ة لةظصسة  
 مصارظر  
مص ةقرة /  
 مصاشك ة

 
 

Autorité de 
résolution 

مصلرمرمن  تإد ظا  د ةام  ضظمرية  س  ة 
مصااظسبة تشف  مصارظر  مصةا دةظ ا لو 
)دلققع   دشغق قة  و/أو  لظصقة  بة،تظن 
مل ش ةد  تبةض  مصلقظم  مصارر   و 
ضظمر    مصلظئاقو   م  ضظمر   دغققر 
ض ظظ    رسظلق   لعيةد  ضخ  مصارر د 

 مصاقك ةد أ   مإل علظج أو مصةررقة(ي
R 

Resolution plan 

لةظصسة خ ة 
 مصارظر  
مص ةقرة /  
 مصاشك ة

 
 

Plan de résolution 

خ ة مصةا  مصةا د ةاظ مصت  ة مصاشرية 
   م لةظصسة مصارظر  مصاةةثر ي

R 

Retail funding   مصةا،ي  لو
 مليرمظ 

 
Crédit de détail 

أو   مص،ظمئذ  د لا  خب   لو  مصةا،ي  
ي،ير  وذ،  مليرمظي  لو  ماسةعم ة 
لرظظر  يا  مصةا،   لو  لزيع  ص ارر  

 مصةا،ي ي   
R 

Retention rate   لةع  ماأةرظظ
 تظلرتظح 

 
Taux de rétention 

ومصاتةبلظ  مصا،  ة  غقر  ملرتظح     تبة 
تغقة   مصاعور   مصارر   أرتظح  ضاو 
وأسل  ود ،ير  شظأظن   يظظ  

 مصارر ي 
R Reverse 

repurchase 
agreements 
(Repo’s) 

 ا قظن ض ظظ  
 مصشرم  مصاةظكتة

 
Convention de 

revente 

 لع لبرم تقو أريقو يل،م مص ر  ملو  
تشرم  أظومن لظصقة لو مص ر  مصثظ ا لذ 

ذةم مص ر  مصثظ ا دةاع تإ ظظ  تقةاظ ضصم 
يا ولت لفعظ يا مصاتةلب  وتتةر لةر   

ذي    قف لتبلظ
R 

Ring-fencing   مصةف،أ تإس ،ا
 مصرر  مصةظم

Dispositif de 
cantonnement 

أو  مصارر   ل،ج،ظمن  ير    ا قة 
تاع    أ ش ةف  أو  لو  ا قظدف  جز  
دررض  كف   لفعظ د  صا ظأر  مصةف،أ 
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R 

Rescheduling   ض ظظ  جعوصة
 Rééchelonnement مصعي،  

  ض ظظ  ذقك ة جعو  مصتعمظ ملب ا ص عي،  
 و أري   يظظ  يةر     )ملب  ومصر،مئع(

ية ا   جعيع  جعو   لاا  أت   مصتعمظ 
مصابظصغ   صةتعيع  أأ،   يةر   مصاعيو 
يربة   ص عمئو  ويؤلو  مصاتةفلة   قفد 

 أكبر صةفرق  ظي، ف مصااا،أةي 
R 

Resecuritization   د،ري  / ض ظظ
 Retitrisation دتاقع 

لظصقة  أورمق  تإبعمر  دل،م  لظصقة  ذاعسة 
تفب،  لظصقة دل دتاقعذظ  جعيع  لردب ة  

ذي   سظتلظ
R 

Resilient banks/ 
banking system 

مصارظر   
مصار ة/مصل ظ  
 مصارريا مصار ة

Etablissements 
résilients/ système 
bancaire résilient 

مصةا   مصارظر   أو  مصارريا  مصل ظ  
أولظن  يا  مصرا،ظ  مصلعر    م  صعياظ 

مصرأي مصةظم مل لظند وتظصةظصا دةاةذ تثلة  
مص،ظمئذ  مسةل ظا  مصافظي ة   م  يا 
مصفرظظ   م   لو خب   واص   ومصةاب د 
ودفلقو   كظيقةد  وسق،صة  خظبة  أل،م  

 رتفقة أةم يا أولظن مل لظني 
R 

Resolution 
authority 

س  ة لةظصسة  
 مصارظر  
مص ةقرة /  
 مصاشك ة

 
 

Autorité de 
résolution 

مصلرمرمن  تإد ظا  د ةام  ضظمرية  س  ة 
مصااظسبة تشف  مصارظر  مصةا دةظ ا لو 
)دلققع   دشغق قة  و/أو  لظصقة  بة،تظن 
مل ش ةد  تبةض  مصلقظم  مصارر   و 
ضظمر    مصلظئاقو   م  ضظمر   دغققر 
ض ظظ    رسظلق   لعيةد  ضخ  مصارر د 

 مصاقك ةد أ   مإل علظج أو مصةررقة(ي
R 

Resolution plan 

لةظصسة خ ة 
 مصارظر  
مص ةقرة /  
 مصاشك ة

 
 

Plan de résolution 

خ ة مصةا  مصةا د ةاظ مصت  ة مصاشرية 
   م لةظصسة مصارظر  مصاةةثر ي

R 

Retail funding   مصةا،ي  لو
 مليرمظ 

 
Crédit de détail 

أو   مص،ظمئذ  د لا  خب   لو  مصةا،ي  
ي،ير  وذ،  مليرمظي  لو  ماسةعم ة 
لرظظر  يا  مصةا،   لو  لزيع  ص ارر  

 مصةا،ي ي   
R 

Retention rate   لةع  ماأةرظظ
 تظلرتظح 

 
Taux de rétention 

ومصاتةبلظ  مصا،  ة  غقر  ملرتظح     تبة 
تغقة   مصاعور   مصارر   أرتظح  ضاو 
وأسل  ود ،ير  شظأظن   يظظ  

 مصارر ي 
R Reverse 

repurchase 
agreements 
(Repo’s) 

 ا قظن ض ظظ  
 مصشرم  مصاةظكتة

 
Convention de 

revente 

 لع لبرم تقو أريقو يل،م مص ر  ملو  
تشرم  أظومن لظصقة لو مص ر  مصثظ ا لذ 

ذةم مص ر  مصثظ ا دةاع تإ ظظ  تقةاظ ضصم 
يا ولت لفعظ يا مصاتةلب  وتتةر لةر   

ذي    قف لتبلظ
R 

Ring-fencing   مصةف،أ تإس ،ا
 مصرر  مصةظم

Dispositif de 
cantonnement 

أو  مصارر   ل،ج،ظمن  ير    ا قة 
تاع    أ ش ةف  أو  لو  ا قظدف  جز  
دررض  كف   لفعظ د  صا ظأر  مصةف،أ 
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مصت  ظن مصرلظتقة   م يرو  مصارظر   
ملجابقة مصةظل ة صعياظ ضسةبلظ  ل،ج،ظمن 
دةّرض   أظ   يا  مصب ع  ظمخ   مصرر  
واص   لظصقة  صرة،تظن  ملم  مصارر  
مصارر    ير   ل،ظ ا  أاظية  تاع  

 ا يا ذة  مصعوصةي ملجاب
R 

Risk appetite  ظرجة دلب 
 مصا ظأر

Degré 
d’acceptation du 

risque 

وأ ،م    ص ا ظأر  مإلجاظصا  مصاتة،ل 
ي مصةا    م    مصارر   ك، مصا ظأر 

مسةرمدقسقةف    اظ لب ةص  مسةةعمظ دفلق   تغقة 
تشك   وأذعميف مصاتة،ل  ذةم  دفعيع  يةل  ي 
مصا ظأر   لتب  لتة،ل  يك،   مصةا 

مصالب،  لة،مي  لذ مسةرمدقسقة مصارر   
 وأذعميفي 

R 

Risk assessment دلققل مصا ظأر Evaluation des 
risques 

  م    فةا ةدلعير ظرجة دفثقر ملأعمث مصا
ملذعم  و  ماسةرمدقسقة  دفلق 

مصا،ض، ة لو لب  مصارر  لو خب   
لبعأ   ظرجة  دلققل لو  ذ  م  بلظ مصا ظأر 

مصاتةلب قة   ملأعمث  ول،   مأةاظ  
اة  ملأعمثد تظإلضظية  ص  مصاة،لذ  ةفثقرمصو

ضصم دلعير لعل مردبظأ ملأعمث مصاة،لةة  
ويةظصقة  كرظ    ولعل  تةض  لذ  تة اظ 
ذة   إلظمر   ومل  اة  مصتقظسظن 

دفعيع   مصا ظأري يا  مصااج  ذةم  يتة عم 
ومصةةظل    ماسةسظتة  مصا ظأر كقرقة  لذ 

 مصافةا ةي
R 

Risk based 
capital measures 

للقظس صرأس  
مصاظ  يةةاع   م 

 مصا ظأر

Mesures de fonds 
propres basées sur 

les risques 

أظم  صةفعيع كرظية رأساظ  مصارر  لباقة  
تظ    صساة  أبعرن  مصا ظأري    م 

لو  لر    1988ص رلظتة مصارريقة  ظم  
ذ يرتط رأس مصاظ  مصا  ،ا   لةقظرمذ ظوصقظ
مص،ب،  ضصقف تا ظأر مصارر  وذ، لظ  

تظ   تإدرظلقة  يةر   لظلت  1أببح  ثل  د 
لاة  ظم  مصالررمن  ذة   تة ،ير  مص ساة 

بعرن    2000 لةقظر  ولع  لك     م 
جعيع  ظم   تظ    2006ظوصا  ي    2سّاا 
إلظخظ  لرا،م    مض رنصكو صساة تظ  د  

رأس  رتط  يةةاع   م  ا  لكّا   ضضظيا 
تإجاظصا  رت ف  ت   تظصا ظأر  مصاظ  
مصاظصقة   صأل لة  واص   ةقسة  مصا،ج،ظمن 

 (ي 2010-2007مصةظصاقة )
R 

Risk capacity دفا  مصلعر    م  
 Capacité de risque مصا ظأر

ياكو  مصةي  مصا ظأر  لو  مللرم  مصفع 
دفا ف   مسةرمدقسقةف  ص ارر   صةفلق  

  م    وأذعم  مل اظ ي ية،ل  اص  مصفع
مصاة،مير د   مصرسظلق   كرظية وأسل  لعل 
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ضظمر   وأ  اة  مصعمخ اد  مص بط  أ  اة 
لو  مصارروضة  ومصلق،ظ  مصا ظأر 

 مصت  ظن مصرلظتقة ومإللرميقةي 
R 

Risk 
concentrations مصا ظأر زمندرك Concentrations 

des risques 

لر  ح يشقر ضصم لتة،ل مصا ظأر صعل  
صا ظأر  مصارر  مصةي ياةج لو مصةركز 

لفعظ  كظصةركز يا ل ظأر مإلئةاظ د أو 
مصةا،ي     يامإل ةاظظ   م لرظظر لفعظ   

أو ضسةةاظ  أ ،م  لفعظ  لو مص اظ ظن  
مإلسةرمدقسا  مصةركز  أو  مصكرظاند  أو 
ل ظ ظن  أو   م  لفعظ   أس،مق    م 

 ضلةرظظية لةقاةي
R 

Risk coverage  دغ قة مصا ظأر Couverture du 
risque 

مصةغ قة مصا  ،تة ص ا ظأر مصافةا ة مصةا  
ودك،    مصارر   صاظ  يةةرض  لع 
دفلقااي  تغ ظ   لشا،صة  غقر  ختظئرذظ 

ذة  ية،ج  د رقص رسظلق  صا،مجاة  
 مص تظئر غقر مصاة،لةةي

R 

Risk drivers لفرزمن  
 Facteurs de risque مصا ظأر

مصكظلاة لو مصةا قظن   مصة،مل مصاؤثرمن و
يلعلاظ   مصةا  ومل ش ة  ومص علظن 

وأذعم     مصارر  مسةرمدقسقة  صةفلق  
د ودؤظي ضصم دفل  ك   ،  لو  مل اظ 

 أ ،م  مصا ظأري
R 

Risk exposures  مصةةرض
 ص ا ظأر

Exposition aux 
risques 

مصا مصاظلئة  و   ةّرضةمصلقاة  ص ا ظأر 
مصةا   ومص علظن  ومل ش ة  مصةا قظن 

مصارر  مسةرمدقسقة   يلعلاظ  صةفلق  
 ي وأذعم  مل اظ 

R 

Risk focused 
supervision 

مصرلظتة مصاباقة 
   م مصا ظأر 

Supervision basée 
sur les risques 

لااسقة خظبة تظصت  ظن مصرلظتقةد دةةاع 
مصا ظأر   دف ق   تشك     م  ودلققااظ 

مصاكةبقة  مصرلظتة  يقاظ  ودشظرك  لتةار 
مصارمأ   ودة او  مصاقعم قةد  ومصرلظتة 

 مصةظصقة: 
 دفعيع مل ش ة مصرئقتقة ص ارر ي -
 دف ق  ودلققل ل ظأر ذة  مل ش ةي -
ذة     - ضظمر   يا  مصاةةاع   مل  اة  دلققل 

ومصرلظتة   مص بط  وأ  اة  مصا ظأر 
م مص،سظئ   لو  وغقرذظ  صةا مصعمخ قة 

ذة   لو  مصفعّ  يا  مصارر   يتة علاظ 
 مصا ظأري

مصا ظأر   - ولتة،ل  ظرجة  دفعيع 
ص ا ظأر  مصةةرض  أي لتة،ل  مصاةبلقةد 
ضظمر    دلاقظن  تظإل ةبظر  ملخة  تةع 

 مصا ظأر مصاا،   ااظ أ ب ي
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ضظمر   وأ  اة  مصعمخ اد  مص بط  أ  اة 
لو  مصارروضة  ومصلق،ظ  مصا ظأر 

 مصت  ظن مصرلظتقة ومإللرميقةي 
R 

Risk 
concentrations مصا ظأر زمندرك Concentrations 

des risques 

لر  ح يشقر ضصم لتة،ل مصا ظأر صعل  
صا ظأر  مصارر  مصةي ياةج لو مصةركز 

لفعظ  كظصةركز يا ل ظأر مإلئةاظ د أو 
مصةا،ي     يامإل ةاظظ   م لرظظر لفعظ   

أو ضسةةاظ  أ ،م  لفعظ  لو مص اظ ظن  
مإلسةرمدقسا  مصةركز  أو  مصكرظاند  أو 
ل ظ ظن  أو   م  لفعظ   أس،مق    م 

 ضلةرظظية لةقاةي
R 

Risk coverage  دغ قة مصا ظأر Couverture du 
risque 

مصةغ قة مصا  ،تة ص ا ظأر مصافةا ة مصةا  
ودك،    مصارر   صاظ  يةةرض  لع 
دفلقااي  تغ ظ   لشا،صة  غقر  ختظئرذظ 

ذة  ية،ج  د رقص رسظلق  صا،مجاة  
 مص تظئر غقر مصاة،لةةي

R 

Risk drivers لفرزمن  
 Facteurs de risque مصا ظأر

مصكظلاة لو مصةا قظن   مصة،مل مصاؤثرمن و
يلعلاظ   مصةا  ومل ش ة  ومص علظن 

وأذعم     مصارر  مسةرمدقسقة  صةفلق  
د ودؤظي ضصم دفل  ك   ،  لو  مل اظ 

 أ ،م  مصا ظأري
R 

Risk exposures  مصةةرض
 ص ا ظأر

Exposition aux 
risques 

مصا مصاظلئة  و   ةّرضةمصلقاة  ص ا ظأر 
مصةا   ومص علظن  ومل ش ة  مصةا قظن 

مصارر  مسةرمدقسقة   يلعلاظ  صةفلق  
 ي وأذعم  مل اظ 

R 

Risk focused 
supervision 

مصرلظتة مصاباقة 
   م مصا ظأر 

Supervision basée 
sur les risques 

لااسقة خظبة تظصت  ظن مصرلظتقةد دةةاع 
مصا ظأر   دف ق   تشك     م  ودلققااظ 

مصاكةبقة  مصرلظتة  يقاظ  ودشظرك  لتةار 
مصارمأ   ودة او  مصاقعم قةد  ومصرلظتة 

 مصةظصقة: 
 دفعيع مل ش ة مصرئقتقة ص ارر ي -
 دف ق  ودلققل ل ظأر ذة  مل ش ةي -
ذة     - ضظمر   يا  مصاةةاع   مل  اة  دلققل 

ومصرلظتة   مص بط  وأ  اة  مصا ظأر 
م مص،سظئ   لو  وغقرذظ  صةا مصعمخ قة 

ذة   لو  مصفعّ  يا  مصارر   يتة علاظ 
 مصا ظأري

مصا ظأر   - ولتة،ل  ظرجة  دفعيع 
ص ا ظأر  مصةةرض  أي لتة،ل  مصاةبلقةد 
ضظمر    دلاقظن  تظإل ةبظر  ملخة  تةع 

 مصا ظأر مصاا،   ااظ أ ب ي
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للظر ة مصا ظأر مصاةبلقة لذ مصرسظلق    -
مصاظصقة   مصا،مرظ  لو  وغقرذظ  مصاة،مير  

 مصاةظأة ص ارر ي 
 دلققل  اظئا إلجاظصا ل ظأر مصارر ي   -

R 

Risk governance أ،كاة مصا ظأر Gestion des 
risques 

داث    - مصف،كاةد  لة  بظن  لو  جز  
مصاةةاع   مصةظم  مإلظمر    لو لس ممإلأظر 

 يقاظ يةة ّ  تاظ ي ا:
ضد ظا مصلرمرمن أ،  ضسةرمدقسقة  ا     -

يا   ض ةاظظ   مص،مج   ومصاااج  مصارر  
 مصةةر    م مصا ظأر ودلققااظد 

دفّا    - تعرجة  مصةلقّع  لعل  لرملبة 
صا ة    مصالب،صة  ومصتل،   مصا ظأر 
ذ لذ ضسةرمدقسقة مصةا د  مل ش ة ض تسظلظ

تاع    - مصا ظأر  وضظمر   ولقظس  دفعيع 
 مصفعّ لو دفثقرمداظي 

R Risk 
identification دفعيع مصا ظأر Détection des 

risques 

ملسظسقة مصارمأ   ضاو  لو   يةةبر 
دفعيع   صةا قة تةع  مصا ظأري  ضظمر  

ضسةلرم    يةل  ص ارر د  مصةظلة  ملذعم  
تظإل ةبظر مصة،مل    أخةمذ مصا ظأر مصاردلبة  

أبقةة   مصارر د  )أسل  مصعمخ قة 
مص ظرجقة ضصخمصاشظأييي ومصة،مل    )

مإللةرظظيةد   مص رو   يا  )دغقّرمن 
جعيع ييي مصافق ة ضصخدشريةظن   )

 تظصارر ي 
R 

Risk limits  ،أعوظ / سل 
 Limites de risques مصا ظأر

مصا ظأر  ولتة،ل  أبقةة  دفعيع  تةع 
صةلق   مصافةا ة   مصارر   ي،مجااظ  مصةا 

مل اظ  وأذعم   وتاع   مسةرمدقسقة  د 
ل،مجاة ذة  مصا ظأرد   م ك  لرر   
دفعيع مصتل،  مصعمخ قة مصالب،صة صا ة   
مصرئقتقة تظل ش ة  مصاردب ة    مصا ظأر 
)أ ش ة مصةت ق د أ ش ة مصت،ق مصاظصقةد  
مصةشغق قة   ومل ش ة  مصةا،ي   أ ش ة 
ملخرل(د ومصةا    م لةظتةة لعل مصةلقّع 

تإسةارمري ودةعي اظ  مصتل،   دك،    تاة  
مصتل،  ضاو مصفعوظ مصالب،صة ومصاةةاع   

 ص ا ظأر لو مصارر ي 
R 

Risk committee  صساة مصا ظأر Comité de gestion 
des risques 

دةام   مإلظمر   لس م  لابثلة  و  صساة 
تظإللرم    م أتو د بق  أسم ضظمر  
ضظمر   لس م  يرأساظ   ،  مصا ظأرد 
تاة ااظ   ود ل  دارقةي  وغقر  لتةل  
مص ساة   ذة   لاظم  لو  لتةل قوي  أ  ظ  
تإظمر   مص ظبة  مصتقظسظن  لرمجةة 
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تظإلسةرمدقسقظن   مصرأي  وضتعم   مصا ظأر 
 وتاظلش مصا ظأر  مصةظمي  مصاةبةة 

R Risk 
management 
process 

مظمر    مجرم من
 مصا ظأر

Dispositif de 
gestion des risques 

مصةي   مصا ظأر  إلظمر   مصةا ا  مإلأظر 
مصا ظأرد أظومن  يشا    ذة   دفعيع 
دلققااظد ولقظساظ وض عمظ مصةلظرير  وآصقظن  

 مصب لة أ،صاظ تشك  ظوريي 
R 

Risk mapping  د، يذ مصا ظأر Cartographie des 
risques 

تاع  دلققل مصا ظأرد وتةع مصةةر    م  
ذ  س بظ دؤثر  أ   لف اظ  لو  مصةا  ملأعمث 
  م  ا  مل ش ة مصرئقتقة ص ارر د  

د، يذ ملأعمث  ود  قط  يةل  ذ   ذة     تقظ قظ
  م لسا، ظن تفت  ضأةاظ  أر،صاظ 
وظرجة مص تظئر مصاة،لةة مصةا ياكو أ  

يا    داةجي ص اتظ ع   مصااج  ذةم  يتة عم 
مصا ظأر  ضظمر   أوص،يظن  ودردق   دفعيع 

      م لتة،ل مصارر ي
R 

Risk profile ساة مصا ظأر Profil de risque 

مصافةا ة   م  ذا   ر  لركبة ص ا ظأر  
دظريخ  يا  مصارر   صعل  لةقو  لتة،ل 
لفعظي دفخة يا ما ةبظر أ ،م  مصا ظأر 
ولعداظ ودرمت اظد وكق  ياكو أ  دؤثر  
وأذعم    ماسةرمدقسقة  صساة  ملظم     م 

 يمل اظ 
R 

Risk self-
assessment 

دلققل امدا 
 ص ا ظأر

Auto évaluation 
du risque 

ص ا ظأر  لااسقة امدا  دةةاع   م    دلققل 
ودفعيعذظ   م   مصا ظأر  مصةةّر    م 
لتة،ل ل ة   ظومئر وأ ش ة مصارر   
ودلققل لعل يةظصقة أ  اة مص بط مصعمخ ا  

 مصاةة لة تإظمر  مصا ظأري 
R 

Risk-weighted 
assets 

 ب، ما
تفو م    مصارجفة

 مصا ظأر

Actifs pondérés 
des risques 

مصاقزم قة   ظمخ   مصا،ج،ظمن  لسا،  
وتا،ظ خظرج مصاقزم قة مصارّجفة تفو م  
مصت،ق  ل ظأر  مإلئةاظ د  ل ظأر 
يا   مصالظم  داثّ   مصةشغق د  ول ظأر 
ضأةتظا  تبة كرظية رأس مصاظ  تا،ج   

 للررمن صساة تظ  ي

S Safeguarding of 
assets  ،أاظية ملب Préservation des 

actifs 

ملسظسقة  مصةاظبر  ضاو  لو  يةةبر 
ص  بط مصعمخ ا تفقث يةل أاظية أب،   
ضجرم من  ضد ظا  خب   لو  مصارر  
دتاح تظصةابف تظكرمذ لية ثغرمن لاظ يساّ   
س،    أو  غش  أية  ا قظن  مصارر  

 ضئةاظ ي
S 

Scenario 
analysis ررضقظندف ق  مص Analyse de 

scénario 

د وذا ساعضخةبظرمن مصلو أ ،م  ضجرم   
يرضقظن دشا    لف اظ    تاظ   لو  ل ة رة 

ية او  تفقث  مصارر د  مصةفثقر   م 
مصة،مل   لو  لسا، ة  لااظ  ك  
يا  )دغقرمن  مصاةرمت ة  ومصاةغقرمن 
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تظإلسةرمدقسقظن   مصرأي  وضتعم   مصا ظأر 
 وتاظلش مصا ظأر  مصةظمي  مصاةبةة 

R Risk 
management 
process 

مظمر    مجرم من
 مصا ظأر

Dispositif de 
gestion des risques 

مصةي   مصا ظأر  إلظمر   مصةا ا  مإلأظر 
مصا ظأرد أظومن  يشا    ذة   دفعيع 
دلققااظد ولقظساظ وض عمظ مصةلظرير  وآصقظن  

 مصب لة أ،صاظ تشك  ظوريي 
R 

Risk mapping  د، يذ مصا ظأر Cartographie des 
risques 

تاع  دلققل مصا ظأرد وتةع مصةةر    م  
ذ  س بظ دؤثر  أ   لف اظ  لو  مصةا  ملأعمث 
  م  ا  مل ش ة مصرئقتقة ص ارر د  

د، يذ ملأعمث  ود  قط  يةل  ذ   ذة     تقظ قظ
  م لسا، ظن تفت  ضأةاظ  أر،صاظ 
وظرجة مص تظئر مصاة،لةة مصةا ياكو أ  

يا    داةجي ص اتظ ع   مصااج  ذةم  يتة عم 
مصا ظأر  ضظمر   أوص،يظن  ودردق   دفعيع 

      م لتة،ل مصارر ي
R 

Risk profile ساة مصا ظأر Profil de risque 

مصافةا ة   م  ذا   ر  لركبة ص ا ظأر  
دظريخ  يا  مصارر   صعل  لةقو  لتة،ل 
لفعظي دفخة يا ما ةبظر أ ،م  مصا ظأر 
ولعداظ ودرمت اظد وكق  ياكو أ  دؤثر  
وأذعم    ماسةرمدقسقة  صساة  ملظم     م 

 يمل اظ 
R 

Risk self-
assessment 

دلققل امدا 
 ص ا ظأر

Auto évaluation 
du risque 

ص ا ظأر  لااسقة امدا  دةةاع   م    دلققل 
ودفعيعذظ   م   مصا ظأر  مصةةّر    م 
لتة،ل ل ة   ظومئر وأ ش ة مصارر   
ودلققل لعل يةظصقة أ  اة مص بط مصعمخ ا  

 مصاةة لة تإظمر  مصا ظأري 
R 

Risk-weighted 
assets 

 ب، ما
تفو م    مصارجفة

 مصا ظأر

Actifs pondérés 
des risques 

مصاقزم قة   ظمخ   مصا،ج،ظمن  لسا،  
وتا،ظ خظرج مصاقزم قة مصارّجفة تفو م  
مصت،ق  ل ظأر  مإلئةاظ د  ل ظأر 
يا   مصالظم  داثّ   مصةشغق د  ول ظأر 
ضأةتظا  تبة كرظية رأس مصاظ  تا،ج   

 للررمن صساة تظ  ي

S Safeguarding of 
assets  ،أاظية ملب Préservation des 

actifs 

ملسظسقة  مصةاظبر  ضاو  لو  يةةبر 
ص  بط مصعمخ ا تفقث يةل أاظية أب،   
ضجرم من  ضد ظا  خب   لو  مصارر  
دتاح تظصةابف تظكرمذ لية ثغرمن لاظ يساّ   
س،    أو  غش  أية  ا قظن  مصارر  

 ضئةاظ ي
S 

Scenario 
analysis ررضقظندف ق  مص Analyse de 

scénario 

د وذا ساعضخةبظرمن مصلو أ ،م  ضجرم   
يرضقظن دشا    لف اظ    تاظ   لو  ل ة رة 

ية او  تفقث  مصارر د  مصةفثقر   م 
مصة،مل   لو  لسا، ة  لااظ  ك  
يا  )دغقرمن  مصاةرمت ة  ومصاةغقرمن 
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مصاظصقة  أو  مإللةرظظية  مصاؤلرمن 
أأعمث   أبقةقةد  ك،مرث  ملسظسقةد 

 (يضصخسقظسقةييي
S 

Scope of 
application  مصة بق    ظق Champs 

d’application 

د بق    يس   مصةي  مصرلظتا  مصاتة،ل 
مإللرميقة   م   ومصةة قاظن  مصاةظيقر 
أو  مإليرمظية  مصاظصقة  )مصبقظ ظن  أسظسف 
جاقذ   أو  مصاف قة  مصةا ة  مصاساةةد 

 (ي   ضصخمصةابند  شظأ أو أ ش ة لفعظ يييي
S 

Secured funding  ،دا،ي  ل ا Financement 
garanti 

مصا ا، ة  ومإلصةزملظن  مصا  ،تظن 
 تفب،  لفعّظ  لا ،كة لو مصارر ي

S Securities 
financing 
transactions 

 ا قظن دا،ي   
 ملظومن مصاظصقة

Opérations de 
financement des 

valeurs mobilières 

لرم   صةا،ي   لروض  لاح   ا قظن 
ملظومن  د    رذو  صلظ   لظصقة  أظومن 

 صار فة مصالرضي
S 

Segregation of 
duties ير  مصااظم Séparation des 

mandats 

مصعمخ قة   مصرلظتة  أ ش ة  درةق   تاع  
لو  أخ ظ   أو  أ،مظث غش  أي  ودرظظي 
مصااظم  د، يذ  ية،ج   مصا،ّظرقود  لب  
مصربأقظن   وير   أل ظص    م  عّ  
ل ة    تقو  دةظرض  أي  صةساّ  

 مإلظمريةي مصاتة،يظن 
S 

Sensitivity 
analysis دف ق  مصفتظسقة Analyses de 

sensibilités 

د وذا د ة   ساعلو أ ،م  ضخةبظرمن مص
مص دف ق   ظرمسة  ررضقظ و  تإيةرمض  ن 

 ظل  ومأع أو لةغقر ومأع لث  ضأةاظ  
دل ّبظن يا أسةظر مصرظئع د أسةظر مصل ذييد 
أ اظ د   أسل  اص    م  دفثقر  ولعل 

 رتفقةد سق،صة ولب   مصارر ي
S 

Sensitivity to 
market risk 

ظرجة مصةفثر  
 تا ظأر مصت،ق 

Sensibilité au 
risqué de marché 

ظرجة دفثّر مصرتفقة و/أو ملل،م  مص ظبة  
مصاظصقة   ملس،مق  يا  ملسةظر  تةغقر 
مصةابند أسةظر  مصرظئع د أسةظر  كفسةظر 

 ملسال وأسةظر مصت ذي
S 

Shadow banking 
system    بقرية مص Système bancaire 

de l’ombre 

أو   مصارريقةد  غقر  مصاظصقة  مل ش ة 
لسا، ة أ اظ  مص،سظأة مإلئةاظ قة مصةا 
د   ذ تاظ مصاؤستظن ومل ش ة )تشك   
مصا ظم   ضأظر  خظرج  جزئا(  أو  ك ا 

 مصارريا مصةل قعيي 
S 

Shell bank لرر  وذاا Banques fictives 
أو   لظظي  صف وج،ظ  صقم  مصةي  مصارر  
لرريقة   صاسا، ة  يةبذ  وا  ية ا 

 لرخص صاظ تشك  لظ ، اي 
S 

Short positions  ة لكش،يلرمكز Positions courtes 

مصارر    يقاظ  يك،   مصةا  مص،ضةقة 
ذد لث  تقذ أسال أو أظومن لظصقة لع دل  لعياظ
مصا  ،تظن   دك،   أو  اعلظ  ضسةعم ةاظد 
تةا ة لةقّاة أكبر لو مصا،ج،ظمن تظصةا ة 

  قااظي  
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S 
Significant 
influence  دفثقر ذظم Influence 

significative 

لو   ومضفة  سق ر   ذاظك  يك،    اعلظ 
جاة   تظصلرمرمن لب   يةة ّ   يقاظ  لةقّاة 

مصاة ة ي صقم تظص روري أ  دك،  ذة   
 مصساة لو كبظر مصاتظذاقو يا مصارر ي 

S 
Significant 
ownership 

ج،ذرية لتظذاة 
 لؤثر   /

Participations 
significatives 

لرملبة  ا قظن  مصرلظتقة  مصت  ظن    م 
لةرية  تاع   مصاظلة  ص اتظذاظن  مصةرّرغ 

دغقّر مصار،ا ومصتق ر    م لرمرمن كقرقة  
 وضسةرمدقسقظن مصارر ي

S Special purpose 
vehicle 

لركة امن 
 Structures ad hoc غرض خظص 

خظبةد   لظ ، قة  ذقك قة  امن  لركة 
دا ّ    ذعياظ  ملمد  مصاؤستة  لتةل ة  و 

 ودا،ي  ل،ج،ظمن لةقّاةي
S 

Specific market 
risk 

مصت،ق  ل ظأر
 مص ظبة 

Risque de marché 
spécifique 

ل ظأر مصت،ق مصاظدسة  و دغقر ملسةظر  
لسبظا  ظئع  صارعر ملظم  مصاظصقة لث  
ض  رظض  مإلئةاظ اد  مصةراق   ض  رظض 
 يا مصرتفقة أو يا أسل مل اظ  مصتا،يةي

S 
Specific 
provisions 

 ررظن ل
 خظبة 

Provisions 
spécifiques 

ي   ررظنمصا مصارر     ك، اظمصةا 
للظت  ختظئر لة،لةة   م لسا، ة لو  
لقاةاظ  ةقسة   يا  مصةع ا  تتب   ملب،  

 صفر،  أعث ضئةاظ ا لةقوي 
S 

Specific risks  لفعظ ل ظأر Risque spécifique 
دةريرظداظ   د ة    مصةا  مصا ظأر 
ت ع  لو  صاظ  مصاتبّبة  ومصة،مل   ودفثقرمداظ 

ضصم آخر كا ظأر ضصم آخر ولو لرر   
  مصتق،صة ول ظأر مصةرّكزي

S 
Spot market مصت،ق مصر،رية Marché au 

comptant 
وملظومن  مصت ذ  دت قل  يةل  لظصقة  س،ق 

 مصاظصقة مصاشةرم  لو خبصف ي،رمذي 
S 

Stable deposits   وظمئذ لتةلر Dépôts stables   سفباظ يةل  أ   مصارّجح  غقر  لو  وظمئذ 
ذ يا   أولظن مل لظني سريةظ

S 
Suptech   مصةكا،ص،جقظ

لب    Suptech مصرلظتقة  لو  مصابةكر   مصةكا،ص،جقظ  مسة عمم 
 .مصاقئظن مإللرميقة صع ل مإللرم  

S 
Stand-alone 
basis  أسم يرظية   م Séparément 

مصاظصقة  صبقظ ظدف  ذ  ويلظ مصارر   دلققل 
مإليرمظية أي ظو  ملخة تظإل ةبظر دفثقر  

ويا تقظ ظن   ذ  لف قظ مصةظتةة  مص،أعمن 
 مص ظرجي

S 

Standardized 
interest rate 
shock 

مصرعلظن  
سةظر  مصلقظسقة ل
 مصرظئع 

Choc standard de 
taux d’intérêt 

ياكو لقظس ل ظأر دل ّ  لةعّان أسةظر 
ضيةرمض خب   لو  دغقّر    مصر،مئع  دفثقر 

لةقظري يا لةعّان مصر،مئع تظصاتبة صكظية  
ض ةبرن   ولع  مص ر،مي  و/أو  ملب،  
دل ّ   أ   مصارريقة  ص رلظتة  تظ    صساة 

 ل ة   200لةعّان أسةظر مصر،مئع ت،ملذ  
أغ     يا  لةل،   دل ّ   ذ،  أسظس 

 مصفظاني
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S 

Standardized 
approach  مصاااج مصاةقظري Approche 

standard 

لااج ل،ّأع صلقظس مصا ظأرد يةةاع   م 
جاة   لب   لو  مصا ظأر  لتة،ل  دلققل 
خظرجقة  و مصارر  كظصاةظيقر مصعوصقة  
وذ،  مصرلظتقةد  مصت  ظن  دة قاظن  أو 
يةةاع  مصةي  مصعمخ ا  مصاااج  ي ة    و 
ومل  اة   وملسظصق   مصررضقظن    م 

 مصعمخ قة مصةظئع  ص ارر ي     
S Standby letter 

of credit 

 
م ةاظظ لتةاعي  

 مص      اع

Lettre de crédit 
standby 

لو  ت     مصارر   بظظر  و  دةّاعد 
مصةاق د يةاث  تعيذ ضصةزملظن مصةاق  دسظ  

 أر  ثظصث يا أظ  د  ّرف  و مصعيذي 
S State owned 

banks 

مصارظر   
مصاا ،كة لو 

 مصعوصة 

Banques détenues 
par l’Etat 

غقر  أو  لبظلر   مصاا ،كة  مصارظر  
لبظلر د تشك  كظل  أو جزئا لو مصعوصة  

 أو لو لؤستظن مصل ظ  مصةظمي 
S 

Statistical 
Returns 

 لظريرمصة
 مإلأرظئقة

Déclarations 
Statistiques 

مصةلظرير مإلأرظئقة مصةا د  باظ مصت  ظن 
ظوري   تشك   مصارظر   لو  مصرلظتقة 

لتظ عداظ يا دفظية مصعور مصرلظتا تاع   
 مصا  ،ا لااظي 

S 
Stock Market  س،ق ملسال Bourse des 

Valeurs 
تظلسالي   يقاظ  مصةعمو   يةل  مصةا  مصت،ق 
أو  لا اة  دك،   أ   مصت،ق  صاة   ياكو 

 غقر لا اةي 
S 

Stock of 
Provisions 

لقاة 
   ررظنمصا

 مصاك، ة

Stock de 
Provisions 

مصاك، ة لو لب     ررظنكظية أ ،م  مصا
أو لردل    دع  أظب   مصارر  للظت  
خظبةد   )لؤو ظن  ل،ج،ظمدف  لقاة    م 
لؤو ظن  ظلةد   ضجاظصقةد  لؤو ظن 

 (ي ضصخييي
S Stock Surplus 

(Share 
Premium) 

 بومن ضبعمر  
 Prime d’Action ملسال

لب   ملسال لو  ضبعمر  لقاة  تقو  مصررق 
مإلساقة   ومصلقاة  صاة  مصارر   مصةظئع  

 ملسالي
S 

Strategic Risk  مصا ظأر
 مإلسةرمدقسقة 

Risque 
Stratégique 

مصاظلئة  و لرمرمن   مصا ظأر  ضد ظا 
مصبةقع   م   مصاعل  يا  دؤثر  ج،ذرية 

يا ودؤثر  مصارر   مسةرمدقسقة   أ اظ  
كظ ةاظظ مسةرمدقسقة غقر لبئاة أو   ف ا 

مصة،لةظن   لذ  لةقاة  أأعمث   عم ل ظتلة 
ومصررضقظن ومصةاظبر مصةا ت اقت   قاظ  

 ذة  مإلسةرمدقسقةي 
S 

Stress Testing مخةبظرمن مص غط Tests de Stress 

ضخ ظ  مصارر  اخةبظرمن لباقّة   م  
لةشعظ  ذ   يرضقظن  لتبلظ تاع     ولفعظ  

لقظس لعل دفثقرذظ   م سق،صةفد أرتظأف  
لعر   دلققل  وتظصةظصا  مص ظبة  وأل،مصف 
مصفظان   ل،مجاة  مصارر    م 
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S 

Structured 
Financing 
Instruments 

أظومن دا،ي   
 لركبة 

Instruments de 
Financement 

Structurés 

ص ارر   بر  ومصتق،صة  مصةا،ي   دفلقو 
ضصم  ل ظأرذظ  أو  ل   مصا،ج،ظمن  تقذ 
لظ ، قةد   ذقظك   خب   لو  ثظصثة  أأرم  
لو  مصةا،ي   دفلقو  مصاثظ :  سبق     م 
خب  تقذ أب،  تا،ج   ا قظن دتاقعد 

 ضصخي ييي
S 

Subordinated 
Bonds تظ ع  ساعمن ل Obligations 

Subordonnées 

أظ   يا  ضيرظؤذظد  يةّل  ظيو  ساعمن 
تةع   مصةزملظن مصةررقةد  كظية  دتعيع 

مصارر  ولب  مسةرظمظ مصاتظذاقو صلقاة 
 أسااالي 

S 

Subsidiary  لركة دظتةة Filiale 

در،ق   تاتبة  لا ،كة  لو 50لركة   %
أو   ملم(  مصشركة  )دتام  أخرل  لركة 
ومسةرمدقسقةاظ   تإظمرداظ  دةفكل  لركة 
مصشركة  مصةشغق قة  و ا قظداظ  وسقظسظداظ 

 ملمي
S 

Succession Plan   خ ة دفلقو تعا Plan de succession 

لو  دفعّظ  مصارر   ضظمر   د ةاظ  خ ة 
مصفتظسة  مصارمكز  لو  صك   خبصاظ 
مصا،ظرقو/مصاعرم  مصةيو يا،ت،   اال يا 
ذة   ود     مصارمكزد  ذة   لغ،ر  أظ  
مصا،ظرقو   ودلققل  دعري   مص  ة 

 مصارلفقو إللغظ  ذة  مصارمكزي
S 

Supervisory 
Approach  مصااج مصرلظتا Approche 

Prudentielle 

أسظصق   تة ،ير  مصرلظتقة  مصت  ة  دل،م 
مصرةظصة دةةاع تشك  أسظسا   م   ص رلظتة 
أذاقة  لذ  ذ  داظلقظ مصا ظأر  دلققل 
مصارر  يا مصل ظ  وضيسظظ ضأظر  ا   

 لبئل ص ةعخ  مصابكر ومصاةظصسةي
S 

Supervisory 
Colleges 

  مصاساةظن
 رلظتقة مص

Collèges 
Prudentiels 

أوضظ   أ،   دةاف،ر  مجةاظ ظن 
لرر  لة،مجع يا  عظ لو مصب عم  د ل 
ضظمر    مصرلظتقة و و  مصاقئظن  لاث قو  و 
مص،أعمن يا ك  لو مصب عم  أقث ية،مجع 
مصارر د ذعياظ مصةةظو  مصرةظ  صارملبة  

 أ ش ة مصارر   بر مصفعوظي 
S Supervisory 

Reporting  مإليرظح مصرلظتا Reporting 
Prudentiel 

ومصعرمسظن  ومإلأرظ من  مصةلظرير 
مصت  ة   دل،م  مصةا  مإليرظأظن  ول ة   

 مصرلظتقة تاشرذظي
S 

Supervisory 
Review and 
Evaluation 
Process 

 ا قة مصارمجةة  
 ومصةلققل مصرلظتقة

Processus de Surveillance et 
d’Évaluation 

Prudentielle 

مصةلققل   صةا قة  مصرلظتقة  مصت  ظن  لرمجةة 
مصةا   ومصتق،صة  مصاظ   رأس  صكرظية  مصةمدا 
مصةا قة  ذة   ودفخة  مصارر د  تاظ  لظم 
للظت    مصرأساظصقة  مصاة  بظن  تظإل ةبظر 
كظية أ ،م  مصا ظأر و ، قة سقظسة ضظمر   
 ذة  مصا ظأر تاظ يقاظ ل ظأر مصتق،صةي

S Supervisory 
Techniques ة قمصرلظت مصةلاقظن Téchniques 

Prudentielles 
سبق    ةلاقظنمص يا  مصاتةةا ة  مصرلظتقة 

ملس ،ا لةاظس    د بق   تشك   مصرلظتا 
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 ومصةلققل مصرلظتقة

Processus de Surveillance et 
d’Évaluation 

Prudentielle 

مصةلققل   صةا قة  مصرلظتقة  مصت  ظن  لرمجةة 
مصةا   ومصتق،صة  مصاظ   رأس  صكرظية  مصةمدا 
مصةا قة  ذة   ودفخة  مصارر د  تاظ  لظم 
للظت    مصرأساظصقة  مصاة  بظن  تظإل ةبظر 
كظية أ ،م  مصا ظأر و ، قة سقظسة ضظمر   
 ذة  مصا ظأر تاظ يقاظ ل ظأر مصتق،صةي

S Supervisory 
Techniques ة قمصرلظت مصةلاقظن Téchniques 

Prudentielles 
سبق    ةلاقظنمص يا  مصاتةةا ة  مصرلظتقة 

ملس ،ا لةاظس    د بق   تشك   مصرلظتا 
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ل ظأر أبقةة  وأذاقةف    لذ  مصارر  
مصرلظتة   مصاكةبقةد  مصرلظتة  لااظ:  مصاتبقةد 

مصرلظتة    مصك قة   أةرم ية مامصاقعم قةد 
 ومإلجةاظ ظن مصعورية لذ مصارظر ي

S Suspicious 
Transactions ا قظن لشب،ذة  Transactions 

Suspectes 
 ا قظن دع ، ص ش  أ،  سبلةاظ ولعل 

ومل  اة ومصاةظيقر د ظتلاظ لذ مصل،م قو  
 مصار قة مإلجرم ي 

S 

Swaps  ل،ظ دبظظ  Contrats 
d’Échange 

ذ لظ دك،   ل،ظ   أظومن لظصقة لشةلة غظصبظ
دك،    أريقود  تقو  دعيلظن  لعية  دبظظ  
د،لةظدااظ لةبظياةد ضاو يةر   لاقة يا 
تاع   ملظومن  ذة   د تةةا   مصاتةلب ي 

أ ،م  ذة  مصا ظرتة أو مصةفّ،أي لو أذل 
مصةل،ظ:  ل،ظ دبظظ  مصر،مئع و ل،ظ دبظظ  

 مصةابني 
S 

Systemic 
Importance ملذاقة يا مصا ظم Importance 

systémique 

مإللةرظظ  مصارر    م  دفثقر   أذاقة 
ذ ض    ذ ومصل ظ  مصارريا خر،بظ  ا،لظ
لو أقث أساف أو  ، قة مص علظن مصةا 
تظلا  لذ  أ اظصف  دعمخ   أو  يلعلاظ 

 مصارظر ي 
S 

Systemic Risk ل ظأر   ظلقة Risque 
Systémique 

مصاظلئة تظصت،ق    مصا ظأر  ومصاةة لة 
وياةج  ااظ كك د  أو  دةثّ   مصارريا  ر 
لرريقة لؤستة  دفلق     ضخرظق  يا 

مل اظ د   وأذعم   لو مسةرمدقسقة  اص  
أو  ع   آخر  لرر   ضخرظق  أو  دةثر 

ضصم م اقظر مصل ظ    اص   لرظر  لع يل،ظ
 مصارريا ويؤثر   م مإللةرظظ مص،أااي

S Systemically 
Important 
Financial 
Institutions 
(SIFIs) 

لؤستظن لظصقة 
امن أذاقة يا  

 مصا ظم

Institutions 
Financières 

d’Importance 
Systémique 

دفثقر   امن  د ةةبر  لفعظ   لظصقة  لؤستظن 
ومإللةرظظ  مصارريا  مصل ظ   لال   م 

 مص،أااي

T Technology Risk  ل ظأر
 مصةكا،ص،جقظ 

Risque 
Téchnologique 

مصاة ،لظن    ل ظأر  ظجاة دلاقة   و 
س،  مسةةاظ  أو   ودفخة  ع  ألكظ  لااظ

دة   مص،سظئ  مإلصكةرو قة مصةا يتةةا اظ  
مصارر  لاظ لع يةتبّ  ترلعم  لة ،لظن  
دلعيل  لو  مصارر   داّكو  أو  عم  لااة 

 خعلظدف تشك  أبقةا صزتظئافي

T Tier1 Capital 
رأس مصاظ   
 – ملسظسا

 مصشريفة ماوصم 

Fonds Propres de 
Premier Niveau 

(Fonds Propres de 
Base) 

)وصقم   مصاظ   صرأس  رلظتا  لرا،م 
لفظسبا(د جرل د ،ير  تا،ج  مدرظلقة 
 تظ   اأةتظا  ت  مصاب  ي ية او: 

لو  دةفص   مصةظظية:  ملسال  أا ة  أل،ق 
مإلبعمرد   مصاظ د  بومن  رأس 
مصتظتل مصاةظئج  ة مإلأةقظأظند 
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أي    ، قة   ضصخد مصاعور دييي ودةةبر 
ملو    مصاتة،ل  ك، اظ  خظبة  أل،م  
ظمئل  تشك   مصارر   ختظئر  اسةقةظا 

 وظو  لقع أو لرأي
رأس مصاظ  ملسظسا مإلضظيا: دةفص  لو  
مصالعلظن مصالعية مصةا دعيذ ي،مئعد ملسال 
غقر  مصةظئعمن  امن  مصعمئاة  مصةر ق قة 

ة لشظتاةد مصةرمكاقة وأية أظومن رأساظصق
 ضصخي ييي

مصةةعيبن مصرلظتقة: مصةةعيبن   م رأس  
مصرلظتقة  مصت  ظن  د  باظ  مصةا  مصاظ  
مصفلقلقة   م   مصارر   لعر   صةةكم 

 مسةقةظا مص تظئري 

T Tier 2 Capital 
رأس مصاظ   

 – مصاتظ ع
 مصشريفة مصثظ قة 

Fonds Propres de 
Deuxième Niveau 
(Fonds Propres 

Complémentaires) 

د  اتظ ع دة او ذة  مصرئة ساعمن مصعيو مص 
مصا مصع ل  ملسال تظ ع لروض  د 

مصةظئعمن   امن  أو  لفعظ   صاع   مصةر ق قة 
لظت ة   ظيو  أظومن  وأية  ييي  مصةرمكاقةد 
لروأ  يقاظ  ودة،مير  ختظئر  اسةقةظا 
لو  مصرئة  ذة   ضصم  مصةفذ   لو  صةاكقااظ 

 5اظ  و  رأس مصاظ  )لثبذ: أ  ا دل  لعد 
مصرلظتقة  مصةةعيبن  ضصم  ضضظية  سا،من( 
مص تظئر  مسةقةظا  يا  مصا  ،تةي دشةرك 
رأس  لتظ ع   )دةا    م  مصةررقة   اع 

 مصاظ  ملسظسا(ي

T Trading Book   لفر ة مصاةظجر Portefeuille de 
négociation 

لب    لو  مصاشةرم   مصاظصقة  ملظومن 
ودفلق    مصاةظجر   تاع   مصارر  
ترة   واص   مصلرقر  مصاعل  يا  ملرتظح 
يا  ملسةظر  دغقّر  مصا ظرتة   م 
أس،مق   ذ  خر،بظ مصاظصقة  ملس،مق 
مصاةظظ   مصةابند  ملسالد  مصتاعمند 

 ومصاشةلظني 

T Transfer of 
ownership م ةلظ  مصا كقة Transfert de 

propriété 
رسظلق   يا  ملسال  تقذ   ا قظن 

مصةر،يت تقو مصارظر  وم ةلظ  أل،ق  
 ل ة   مصاتةثاريوي

T Transfer Risk  ل ظأر مصةف،ي Risque de 
Transfert 

مصتقظسقةد  مصا ظأر  ضاو  دراقراظ  يةّل 
مصةا ة  دف،ي   مصلعر    م  وذا  عم 
لق،ظ لو  تتب   مصب ع  ضصم خظرج  مصاف قة 
مصت  ظن  أو  مصاركزي  مصارر  

 مصاف قةي 

T Treasury Bonds  مص زياةساعمن Obligations du 
Trésor 

تظصةا ة  مصفك،لظن  درعرذظ  ظيو  أظومن 
 مصاف قة أو ملجابقةي

U Uncertainties  عم مصقلقو  Incertitudes  أظان  عم مصةقلّو مصةا لو لف اظ مصةفثقر
   م ملذعم  مصا،ض، ةي 
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أي    ، قة   ضصخد مصاعور دييي ودةةبر 
ملو    مصاتة،ل  ك، اظ  خظبة  أل،م  
ظمئل  تشك   مصارر   ختظئر  اسةقةظا 

 وظو  لقع أو لرأي
رأس مصاظ  ملسظسا مإلضظيا: دةفص  لو  
مصالعلظن مصالعية مصةا دعيذ ي،مئعد ملسال 
غقر  مصةظئعمن  امن  مصعمئاة  مصةر ق قة 

ة لشظتاةد مصةرمكاقة وأية أظومن رأساظصق
 ضصخي ييي

مصةةعيبن مصرلظتقة: مصةةعيبن   م رأس  
مصرلظتقة  مصت  ظن  د  باظ  مصةا  مصاظ  
مصفلقلقة   م   مصارر   لعر   صةةكم 

 مسةقةظا مص تظئري 

T Tier 2 Capital 
رأس مصاظ   

 – مصاتظ ع
 مصشريفة مصثظ قة 

Fonds Propres de 
Deuxième Niveau 
(Fonds Propres 

Complémentaires) 

د  اتظ ع دة او ذة  مصرئة ساعمن مصعيو مص 
مصا مصع ل  ملسال تظ ع لروض  د 

مصةظئعمن   امن  أو  لفعظ   صاع   مصةر ق قة 
لظت ة   ظيو  أظومن  وأية  ييي  مصةرمكاقةد 
لروأ  يقاظ  ودة،مير  ختظئر  اسةقةظا 
لو  مصرئة  ذة   ضصم  مصةفذ   لو  صةاكقااظ 

 5اظ  و  رأس مصاظ  )لثبذ: أ  ا دل  لعد 
مصرلظتقة  مصةةعيبن  ضصم  ضضظية  سا،من( 
مص تظئر  مسةقةظا  يا  مصا  ،تةي دشةرك 
رأس  لتظ ع   )دةا    م  مصةررقة   اع 

 مصاظ  ملسظسا(ي

T Trading Book   لفر ة مصاةظجر Portefeuille de 
négociation 

لب    لو  مصاشةرم   مصاظصقة  ملظومن 
ودفلق    مصاةظجر   تاع   مصارر  
ترة   واص   مصلرقر  مصاعل  يا  ملرتظح 
يا  ملسةظر  دغقّر  مصا ظرتة   م 
أس،مق   ذ  خر،بظ مصاظصقة  ملس،مق 
مصاةظظ   مصةابند  ملسالد  مصتاعمند 

 ومصاشةلظني 

T Transfer of 
ownership م ةلظ  مصا كقة Transfert de 

propriété 
رسظلق   يا  ملسال  تقذ   ا قظن 

مصةر،يت تقو مصارظر  وم ةلظ  أل،ق  
 ل ة   مصاتةثاريوي

T Transfer Risk  ل ظأر مصةف،ي Risque de 
Transfert 

مصتقظسقةد  مصا ظأر  ضاو  دراقراظ  يةّل 
مصةا ة  دف،ي   مصلعر    م  وذا  عم 
لق،ظ لو  تتب   مصب ع  ضصم خظرج  مصاف قة 
مصت  ظن  أو  مصاركزي  مصارر  

 مصاف قةي 

T Treasury Bonds  مص زياةساعمن Obligations du 
Trésor 

تظصةا ة  مصفك،لظن  درعرذظ  ظيو  أظومن 
 مصاف قة أو ملجابقةي

U Uncertainties  عم مصقلقو  Incertitudes  أظان  عم مصةقلّو مصةا لو لف اظ مصةفثقر
   م ملذعم  مصا،ض، ةي 
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U 
Unconditionally 
Cancellable 
Commitments 

مصةزملظن لاكو  
ضصغظؤذظ ظو  أي  

 لرأ

Engagements 
Révocables sans 

condition 

مصةزملظن للرر  تقو مصارر  وأأرم  
ذ  ثظصثة ض اظ ياكو ص ارر  أ  ي غقاظ ويلظ
 اسةاتظتف مصا    وظو  لقع أو لرأي

U Underlying 
Assets 

 أب،  لردب ة
 Actifs sous-jacents تفظومن لظصقة

دك،   مب،  لظ  ذ  غظصبظ لظصقةد د  أظومن 
مصاظصقة  ملظومن  صةتةقر  ذ  أسظسظ دشك  

 مصاشةلةي
U 

Undue Risk  ل ظأر غقر
لبظصغ  Risques Excessifs لبرر   تشك   صا ظأر  مصارر   دةرض 

 يقف وغقر لبّرري
U 

Unexpected 
Loss 

ختظئر غقر 
 Perte Inattendue لة،لةة 

لفر ة  مصاة،لةة   م  غقر  مص تظئر 
لقظساظ د،ظقرظن   ياكو  مصارر د 

مصة ظير مصةي يزيع  و لة،سط   تاتة،ل 
 مص تظئر مصاة،لةةي

U 
Unsecured 
funding 

مصةا،ي  غقر 
 مصا ا، 

Financement Non 
Garanti 

أقث   تفب،   مصا ا،   غقر  مصةا،ي  
 يل،م مصارر  تة لا مص،ظمئذ أو مإلسةعم ة
ظو  دلعيل أية ضاظ ظن لبظلر  ص فر،   

   م ذةم مصةا،ي ي

V Valuation 
Practices  لاظرسظن مصةلققل Pratiques de 

Valoristion 
لو  مصاةةاع   وملسظصق   مص رق 
ومصةا  لقزم قةف  تا،ظ  صةلققل  مصارر  
 دةاظلم لذ مصاةظيقر مصافظسبقة مصعوصقةي

V Value at Risk 
(VAR) 

مصاةّرضة  مصلقاة 
 Valeur en Risque ص ا ظأر

لقاة   اأةتظا  د تةةا   ضأرظئقة  أظم  
مص تظئر مصافةا ة واص  خب  يةر   لاقة  

 لفعّظ  وتاظ ذ   م لتة،ل ثلة لفعّظي 
V 

Voting Rights  أل،ق مصةر،يت Droits de Vote 

مصةظظي   ص تال  مصارمي   مصةر،يت  أ  
ضاو  مصاشظركة  صرظأبف  يتاح  مصةي 
مصلرمرمن  مد ظا  يا  مصةا،لقة  مصساةقة 
مصا روأة  مصا،مضقذ  يا  مصرأي  وضتعم  

   م مصساةقةي  

W Wholesale 
Funding 

مصةا،ي  لو  
مصاؤستظن 
 ومصشركظن

Financement de 
Gros 

أو   مص،ظمئذ  د لا  خب   لو  مصةا،ي  
مصشركظند  مصاؤستظند  لو  مإلسةعم ة 
مصاركزية  مصارظر   مصارظر د 
ضصم   ضضظية  مصةظم  مصل ظ   ولؤستظن 

 مصاقئظن مإلل قاقة ومصعوصقةي 

W World Bank  مصبا  مصعوصا La Banque 
Mondiale 

مللل  صاا اة  دظتةة  ظوصقة  لظصقة  لؤستة 
للّرذظ   يا مصاةفع د  وملا و  مصةظباة 

جرل  مللقركقةي  مصاةفع   مص،ايظن 
دا،    يا  م ةاظ     1944دفسقتاظ   ل  

لروض  صةفلقو  مصثظ قة  مصةظصاقة  مصفرا 
ضصم مصعو  مصاظلقة تاع  لتظ عداظ ومصفعّ 

 لو مصرلري
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