Colette Allouch
Lexicographie français- hébreu- français

Notions bancaires
français > hébreu

accaparement du marché
acheteur de l'option
actif net à court terme
actif sous-jacent
action du capital non-appelé
actionnaire
actionnaire inscrit / immatriculé / enregistré
adossé
agent

agio
analyse des tendances
appel de marge
arbitrage ; arbitrage boursier
attribution d'actions
au mieux
augmentation de capital
autorisation de débiter un compte
aval
banque correspondante

יקת ַהּׁשּוק
ַ ְּד ִח
אֹופצִיָּה
ְּ ַב ַעל
הֹון חֹוזֵר
ֶנכֶס ָּב ִסיס
הֹון ְּמנָּיֹות לֹא נִדְּרָּׁש
ַב ַעל ְּמנָּיָּה
]ַב ַעל ְּמנָּיָּה רָּׁשּום [בספרי החברה
גַב ֶאל גַב
ֶך [מורשה
ְּ ֲמיל נְּיָּרֹות ֵער
ִ  ע,ְּסה
ָּ ֲמיל בּור
ִע
,לסחור בניירות ערך בבורסה מסוימת
קונה או מוכר ניירות ערך בעבור
]לקוחותיו
]ַאג'יֹו [תוספת מעל המחיר הנקוב
ְּ
ַמה
ָּ ִּתּוח ְּמג
ַ נ
ִיׁשת ַבּטּוחֹות
ַ ְּדר
ׁש ָּערִים
ְּ נִּצּול ַפ ֲערֵי
ַה ְּקצַָּאת ְּמנָּיֹות
יטב
ָּ ְּב ֵמ
ְּדלַת הֹון
ָּ ַהג
ׁשבֹון
ְּ ְּחיּוב ֶח
ִ ְּׁשָאה ל
ָּ ַהר
ִׁש ָּטר
ְּ  עַרְּבּות ל,ָאוָּל
ַּתב
ָּ ַבנְּק כ

banque de compensation / clearing

ּלּוקין
ִ ַבנְּק ִס

base zéro

ְּב ִסיס ֶא ֶפס

biens et exigibilités
billet de banque
blanchiment d'obligations
bon de souscription d'actions
boom ; période de prospérité
bourse

ָּסים וְ ִה ְת ַחיְ בּויֹות
ִ נְּכ
ֶסף
ֶ ׁש ַטר כ
ְּ
כִבּוס ִאגְּרֹות חֹוב
מּוׁשית
ִ ִמ
ְּסה; גֵאּות
ָּ גֵאּות [כגון גֵאּות ַבבּור
]ְּכלִית
ָּ כַל
ְּסה
ָּ בּור

bourse des assurances
bourse des marchandises / de commerce
bourse des valeurs mobilières
bourse d'options
bourse électronique

ּטּוח
ַ ְּסת ִב
ַ בּור
ְּסת ְּסחֹורֹות
ַ בּור
ֶך
ְּ ְּסת נְּיָּרֹות ֵער
ַ בּור
אֹופצִיֹות
ְּ ְּסת
ַ בּור
ֶק ְּטרֹונִית
ְּ ְּסה ֵאל
ָּ בּור

bulle spéculative

בּועָּה

caissier

ַס ָּפר
ְּ כ

capital
capital- action non émise
capital émis ; capital-actions émis

הֹון
הֹון ְּמנָּיֹות לֹא ֻמנְּפָּק
ְּפק
ָּ הֹון ְּמנָּיֹות ֻמנ

capital minimum

ְּערִי
ָּ הֹון ִמז

capital négatif

ׁשלִילִי
ְּ הֹון

capital nominatif d'action
capital social ; capital-actions

הֹון ְּמנָּיֹות רָּׁשּום
הֹון ְּמנָּיֹות

capital-action appelé

הֹון ְּמנָּיֹות נִדְּרָּׁש

capital-action souscrit

הֹון ְּמנָּיֹות ָּחתּום

capital-actions versé / libéré

ִפרָּע
ְּ הֹון ְּמנָּיֹות נ

capitalisation
capitaux propres
chambre de compensation
charge d'entretien
charge fixe
chèque en devises étrangères
commerce de contrepartie

ִהּוּון
ְּמי
ִ הֹון עַצ
ָּקה
ָּ ִמ ְּסל
ׁשעְּבּוד צָּף
ִ
ׁשעְּבּוד ָּקבּו ַע
ִ
 ֵצ'ק נָּקּוב,ְּקּובה ְּב ַמ ְּט ֵב ַע חּוץ
ָּ ַה ְּמ ָּחָאה נ
ְּב ַמ ְּט ֵב ַע חּוץ
גֹומלִין
ְּ ַס ַחר

compensation

ִיקה
ָּ ּלּוקין; ְּסל
ִ ִס

compromis

ּתמּורֹות
ְּ ׁש ְּקלּול
ִ

compte courant sur marge ; compte d'achat de
titres
compte de compensation

ׁשבֹון ַבּטּוחֹות
ְּ ֶח

compte rendu périodique

ּלּוקין
ִ ׁשבֹון ִס
ְּ ֶח
תי
ִ קּופ
ָּ ּת
ְּ דּוח
ַ

comptes débiteurs / à recevoir / recevables

ָּבים
ִ ׁשבֹונֹות ַחי
ְּ ֶח

concessions mutuelles

ּתמּורֹות
ְּ ׁש ְּקלּול
ִ

conditions
consolidation de capital
consortium
consortium bancaire

ָּאים
ִ ּתנ
ְּ
ִאחּוד הֹון
ַמ ֲאגָּר
ַמ ֲאגָּד [קבוצה של ארגונים שחברו
לצורך עניין פיננסי משותף או לצורך
 במסחר וכדומה,עסקה משותפת בייצור
 כגון קבוצת,כדי להשיג מטרה משותפת
בנקים שחברו יחד למתן משותף של
]הלוואה ללקוח

ֲתידִי
ידית ,חֹוזֶה ע ִ
ֲת ִ
עִ
ׁשּלֵם"
חֹוזֵה " ַקח אֹו ַ
ֲה ָּמרָּה
ֶך
ֲה ָּמרַת נְּיָּרֹות ֵער ְּ

contrat à terme normalisé / standardisé / sur
marché organisé
contrat prendre ou payer
conversion
conversion de titres

ַבר ֲה ָּמרָּה

convertible

ַּתב
ַבנְּק כ ָּ

correspondant bancaire

ּתלּוׁש ,ב"ת
תרְּ -
ָּב ַ

coupon détaché

ְּסה
ׁש ֲערֵי בּור ָּ
גִלְּיֹון ַ
ֶך [מורשה
ֲמיל נְּיָּרֹות ֵער ְּ
ְּסה ,ע ִ
ֲמיל בּור ָּ
עִ
לסחור בניירות ערך בבורסה מסוימת,
קונה או מוכר ניירות ערך בעבור
לקוחותיו]

cours en bourse

ְּפ ָּקה
הֹוצָּאֹות ַהנ ָּ
ִסי"ף [המחיר כולל עלות ,ביטוח
והובלה]
ִמ ְּמ ָּסרִים ְּדחּויִים
ַב ַעל ִא ֶגרֶת חֹוב
ׁשבֹון
זִכּוי ֶח ְּ
ְּכלִיל
ַדלְּפֵק
ֵבר ל ֶ
ֵמע ֶ

courtier

coût d'émission
coût, assurance et fret - CAF
créances à plus d'un an
créancier obligataire
crédit
cumulatif
de gré à gré

ְּחלֶק
ֵחלֶק כ ֵ

de même rang

ְּחלֶק
ֵחלֶק כ ֵ

de rang égal ; de même rang

ִא ֶגרֶת חֹוב לֹא ֻמ ְּב ַט ַחת
ְּמּותה
ִא ֶגרֶת חֹוב צ ָּ
ׁשבֹון
ִחיּוב ֶח ְּ
ִמ ְּמ ָּסרִים
ִידנְּד
ַהכְּרָּזָּה עַל ִדיו ֵ
ֶתר [הסכום שבו צ'ק או דרישה
ׁשיכַת י ֶ
ְּמ ִ
אחרת לתשלום גדול מסכום האשראי
שניתן למושך; הסכום שלקוח חייב לבנק
בשל צ'קים או כסף מזומן שנמשכו
בסכום העולה על הפיקדון שלו בחשבון
הבנק .יתרת החובה או החסרה היא
תוצאה של משיכת יתר]
קּופת ַארְּכָּה [בפירעון
ּת ַ
ׁשלּום; ְּ
ּת ְּ
ַארכַת ַ
ְּ
קּופת ֶח ֶסד [כגון בתשלום
ּת ַ
הלוואה]ְּ ,
מסים]

débenture
débenture irrachetable
débit
débiteurs ; créances ; comptes débiteurs
déclaration d'un dividende
découvert

délai de grâce

ָּאכּותי
ִ
ִבּקּוׁש ְּמל

demande artificielle

ִיׁשת ַבּטּוחֹות
ְּדר ַ

demande de couverture supplémentaire

ׁשלּום
ּת ְּ
ִיׁשת ַ
ְּדר ַ
הֹוצָּאֹות יִּסּוד
ִג ֶזרֶת
נ ְּ
ַב ַעל ִא ֶגרֶת חֹוב

demande de paiement
dépenses de constitution
dérivé
détenteur d'obligations

diligence raisonnable /nécessaire
directeur ; membre du conseil de direction
disagio
dividende

יקת נְּאֹותּות
ַ ְּב ִד
ַהלִים
ֲ  ֲח ֵבר מֹו ֶעצֶת ְּמנ,ֶקטֹור
ְּ ִדיר
]ַאג'יֹו [הנחה מהשער הנקוב
ְּ יס
ְּ ִד
ִידנְּד
ֵ ִדיו

dividende annuel

ָּתי
ִ ׁשנ
ְּ ִידנְּד
ֵ ִדיו

dividende déclaré

ִידנְּד ֻמכְּרָּז
ֵ ִדיו

dividende détaché

 ב"ד, ִדיוִידֵנְּד-תר
ַ ָּב

dividende différé
dividende en espèces / en argent
dividende final

ְּחה
ֶ ִידנְּד נִד
ֵ ִדיו
ֻמן
ָּ ִידנְּד ִב ְּמז
ֵ ִדיו
סֹופי
ִ ִידנְּד
ֵ ִדיו

dividende non imposable

ִידנְּד ְּפטּור ַמס
ֵ ִדיו

dividende non monétaire

ֻמן
ָּ ׁשּלֹא ִב ְּמז
ֶ ִידנְּד
ֵ ִדיו

dividende non versé

ׁשלּום
ְּ ְּת
ַ ִידנְּד ל
ֵ ִדיו

dividende participatif

ּתף
ֵ ּת
ַ ׁש
ְּ ִידנְּד ִמ
ֵ ִדיו

dividende partiel
dividende privilégié / prioritaire

ְּקי
ִ ִידנְּד ֶחל
ֵ ִדיו
ִידנְּד ְּבכֹורָּה
ֵ ִדיו

dividende provisoire / intérimaire

ִידנְּד ֵביַניִם
ֵ ִדיו

dividendes ne varietur

ִידנְּד ָּקבּו ַע
ֵ ִדיו

division d'actions
droit
droit d'inscription
échanges compensés
effet commercial
émission au pair / à la valeur
emprunt
emprunt assorti d'un remboursement forfaitaire
encaissable ; remboursable
endos ; endossement
entreprise ; établissement ;
commerce ; maison ; firme ;
entreprise commerciale
escompte
établissement des prix
état financier
état financier / type
euro-obligation
ex-dividende
ex-droits
exécution
exécution

ִפּצּול ְּמנָּיֹות
זַכָּאּות
ְּד ֵמי רִּׁשּום
גֹומלִין
ְּ ַס ַחר
 ַנ ַע"ם,ֶך ִמ ְּס ָּחרִי
ְּ ְּניַר ֵער
ֶך נָּקּוב
ְּ ְּפ ָּקה ְּב ֵער
ָּ ַהנ
 ִמ ְּלוֶה,ַהלְּוָָּאה
ַהלְּוַָּאת ָּבלֹון
 ַבר ִפ ְּדיֹון,ִפ ֶדה
ְּ נ
ֲה ָּס ָּבה
לֹבת [איחוד של מפעלי תעשייה
ֶ ׁש
ְּ ּת
ִ
ומסחר בבעלות משותפת ולהם ניהול
]משותף מלא או חלקי
נִכָּיֹון
ַה ְּמ ָּחרָּה
דּוח
ַ
דּוח לִכְּאֹורָּה
ַ
יּורֹובֹונְּד
 ב"ד, ִדיוִידֵנְּד-תר
ַ ָּב
 ב"ז, ְּזכֻיֹות-תר
ַ ָּב
ִבּצּו ַע
 ביצועי,ִבּצּועִים [כגון ביצועים של חברה
]קרן נאמנות

exécution partielle
extraterritorial
facture pro forma
fixation des prix
fluctuation des cours
fonds de dotation
Fonds de réserve et de surplus
fonds de roulement
fonds d'État britanniques
fonds propres
formation du prix en fonction
des coûts marginaux
formule type
fractionnement d'actions

 ב"ח,ְּקי
ִ ִבּצּו ַע ֶחל
גְּבּולִי-חּוץ
ׁשבֹון לִכְּאֹורָּה
ְּ ֶח
ַה ְּמ ָּחרָּה
ּתנּודָּה
ְּ
עֹומדֶת
ֶ ֶקרֶן
ֳד ִפים
ָּ הֹון ְּקרָּנֹות וָּע
הֹון חֹוזֵר
]ְּּתית [בבריטניה
ִ ׁשל
ַ ִא ֶגרֶת חֹוב ֶמ ְּמ
ְּמי
ִ הֹון עַצ
ְּפי עֲלּות ׁשּולִית
ִ ַה ְּמ ָּחרָּה ל
ׁשל ֶח ְּברָּה
ֶ תָאר
ְּ ִמ
ִפּצּול ְּמנָּיֹות

frais de compensation

ִיקה
ָּ ַמלַת ְּסל
ְּ ע

frais de constitution

הֹוצָּאֹות יִּסּוד

frais de gestion
frais de ventilation/ de distribution
frais d'émission
franco à bord - FAB
franco le long du bateau - FLB
gestionnaire de portefeuille

ְּד ֵמי נִהּול
ַמלַת ֲה ָּפצָּה
ְּ ע
ְּפ ָּקה
ָּ הֹוצָּאֹות ַהנ
]פֹו"ב [המחיר על סיפון האנייה
]ָּפא"ס [המחיר לצד האנייה
יקים
ִ ּת
ִ ַהל
ֵ ְּמנ

gratification ; prime ; boni ; bonus

ֲה ָּט ָּבה

groupement

ַמ ֲאגָּר

hausse maximum

נּודה
ָּ ּת
ְּ ּת ְּקרַת
ִ

hors cote / bourse

ַדלְּפֵק
ֶ ֵבר ל
ֶ ֵמע

impôt à payer après réduction

ְּבל
ָּ ַמס ֻמג

inscription à la cote officielle

ְּסה
ָּ ְּמ ְּס ָּחר ַבבּור
ִ רִּׁשּום ל

instrument sous option
intérêt réel
l'offre et la demande
marchandisage

ֶנכֶס ָּב ִסיס
ִבית רֵָאלִית
ִר
ְּה ֵּצ ַע
ֶ ִבּקּוׁש ו
ּת ְּסחּור [פעולות נלוות לשיווק הכרוכות
ִ
 קידום, פרסום:בהצגת מוצר ובמכירתו
 מכירה, תצוגות מסחריות,מכירות
]ישירה וכדומה

marché à la baisse / baissier

ׁשּוק ֻד ִבים

marché à la hausse / haussier

ׁשּוק ָּפרִים

mobilisation de fonds

גִיּוס הֹון

mouvement des cours

ּתנּודָּה
ְּ

multinationale
non négociable

ְּא ִמית
ֻ ל-ֶח ְּברָּה רַב
לֹא ָּס ִחיר

obligation
obligation à coupon zéro
obligation à coupons
obligation à court terme
obligation à échéance reportable
obligation à escompte / à prime
obligation à haut risque / de pacotille / à risque
élevé
obligation à intérêt différé / non libérée
obligation à intérêt variable
obligation au porteur
obligation au-dessus du pair / à prime
obligation cautionnée par un tiers / assortie d'une
sûreté personnelle
obligation convertible en
actions
obligation cotée en bourse

ָאג"ח
ָּ ,ִא ֶגרֶת חֹוב
ּתלּוׁש
ְּ ִא ֶגרֶת חֹוב ְּבלִי
לּוׁשים
ִ ּת
ְּ נֹושאת
ֵ ִא ֶגרֶת חֹוב
ִא ֶגרֶת חֹוב ִק ְּצרַת מֹועֵד
ְּחה
ָּ ׁש ִפרְּעֹונָּּה נִד
ֶ ִא ֶגרֶת חֹוב
ִא ֶגרֶת חֹוב ְּבנִכָּיֹון
ִא ֶגרֶת חֹוב זִבּורִית
ְּחית
ֵ ִא ֶגרֶת חֹוב נִד
ּתנָּה
ַ ׁש
ְּ ִבית ִמ
ִ ִא ֶגרֶת חֹוב ְּבר
ַמֹוכ"ז
ָּ ִא ֶגרֶת חֹוב ל
ֶמיָּה
ְּ ִא ֶגרֶת חֹוב ִב ְּפר
ִא ֶגרֶת חֹוב ֶנ ֱערֶבֶת
 ִא ֶגרֶת חֹוב,ִא ֶגרֶת חֹוב ַבת ֲה ָּמרָּה
ַה ָּמרָּה
ֲל
ְּמ ְּס ָּחר
ִ ְּׁשּומה ל
ָּ ִא ֶגרֶת חֹוב ר

obligation de premier rang

יפה
ָּ ֲד
ִ ִא ֶגרֶת חֹוב ע

obligation de second rang

חּותה
ָּ ִא ֶגרֶת חֹוב ְּפ

obligation de sociétés

ִידית
ִ ּת ֲאג
ַ ִא ֶגרֶת חֹוב

obligation d'État ; emprunt d'État

ְּּתית
ִ ׁשל
ַ ִא ֶגרֶת חֹוב ֶמ ְּמ

obligation d'exécution de l'avenir

ידית
ִ ֲת
ִ ִמ ִסירָּה ע
ְּ ִא ֶגרֶת חֹוב ל

obligation double option
obligation en devise étrangère

ִא ֶגרֶת חֹוב ְּברֵרָּה כְּפּולָּה
ִא ֶגרֶת חֹוב ְּב ַמ ְּט ֵב ַע חּוץ

obligation en dollars

דֹולרִית
ָּ ִא ֶגרֶת חֹוב

obligation étrangère

ִא ֶגרֶת חֹוב זָּרָּה

obligation exempte d'impôt / libre d'impôt / non
imposable
obligation garantie
obligation indexée
obligation municipale / des municipalités

ִא ֶגרֶת חֹוב ְּפטּורַת ַמס
ִא ֶגרֶת חֹוב ֻמ ְּב ַט ַחת
ְּמּודת ַמדָּד
ַ ִא ֶגרֶת חֹוב צ
ִא ֶגרֶת חֹוב עִירֹונִית

obligation négociable

ִא ֶגרֶת חֹוב ְּס ִחירָּה

obligation non émise

ְּפ ֶקת
ֶ ִא ֶגרֶת חֹוב לֹא ֻמנ

obligation non négociable

ִא ֶגרֶת חֹוב לֹא ְּס ִחירָּה

obligation participante/ participative

ּת ֶפת
ֶ ּת
ַ ׁש
ְּ ִא ֶגרֶת חֹוב ִמ

obligation recherche et développement

 ָא ַג"ח מֹו"פ,ּתּוח
ַ ּופ
ִ ִא ֶגרֶת חֹוב ֶמ ְּח ָּקר

obligation remboursable par acomptes

ְּׁשעּורִין
ִ ִפ ֵדית ל
ְּ ִא ֶגרֶת חֹוב נ

obligation remboursable par anticipation

ִא ֶגרֶת חֹוב ְּקרִיָאה

obligation remboursée

ִא ֶגרֶת חֹוב ְּפדּויָּה

obligation risquée
obligation sans intérêt
obligations de l'Etat d'Israël

ַּתירַת ִסכּון
ִ ִא ֶגרֶת חֹוב ע
ִבית
ִ ִא ֶגרֶת חֹוב ְּבלִי ר
]"ְּדס
ְּ ָּאל ["בֹונ
ֵ ִשר
ְּ ׁשל ְּמ ִדינַת י
ֶ ִא ֶגרֶת חֹוב

offre
offre directe
opération d'arbitrage ;
arbitrage boursier
opération de couverture

opération de troc ; échange
option
option américaine

ֶה ֵּצ ַע
]ְּׁשירָּה [בניירות ערך
ִ ַהּצָּעָּה י
ׁש ָּערִים
ְּ נִּצּול ַפ ֲערֵי
גִדּור [קנייה או מכירה של מכשירים
 אופציות וכדומה) שיש,פיננסיים (חוזים
,בהם התחייבות לספק בעתיד נכסים
 ניירות ערך וכדומה במחיר,סחורות
 מטרת הגידור היא למנוע.קבוע מראש
או להגביל נזקים או הפסדים בעקבות
 ובכך להגן על הקונה או,שינוי במחיר
]על המוכר
ִיפין
ִ ַס ַחר ֲחל
אֹופצִיָּה
ְּ
ִיקנִית
ָּ ָאמר
ֵ אֹופצִיָּה
ְּ

option d'achat

אֹופ ִציַת ֶרכֶׁש
ְּ

option d'achat d'actions souscription d'actions

אֹופ ִציַת ְּמנָּיָּה
ְּ

option de vente

אֹופ ִציַת ֶמכֶר
ְּ

option double

אֹופצִיָּה כְּפּולָּה
ְּ

option en argent

ֶסף
ֶ ְּקדַת ַהכ
ֻ אֹופצִיָּה ִבנ
ְּ

option en argent

ֶסף
ֶ תֹוך ַהכ
ְּ אֹופצִיָּה ְּב
ְּ

option européenne
option mixte
option périmée
option sans argent / hors du cours / au-dessus du
prix
option sur contrats à terme
option sur devise
option sur indice boursier
option sur obligations
ordre
ordre à cours limité

ירֹופית
ִ אֹופצִיָּה ֵא
ְּ
אֹופ ִציַת ִמרְּוָּח
ְּ
ׁש ָּפ ְּקעָּה
ֶ אֹופצִיָּה
ְּ
ֶסף
ֶ אֹופצִיָּה ִמחּוץ ַלכ
ְּ
ידית
ִ ֲת
ִ אֹופ ִציַת ע
ְּ
אֹופ ִציַת ַמ ְּט ֵב ַע
ְּ
אֹופ ִציַת ַמדָּד
ְּ
אֹופ ִציַת ִא ֶגרֶת חֹוב
ְּ
 הֹורָָּאה,ְּפ ֻקדָּה
ְּבלַת ְּמ ִחיר
ָּ ְּפ ֻקדָּה ְּב ַהג

ordre à double option

אֹופ ִציַת ֻאכָּף
ְּ

ordre à l'appréciation

ׁשּקּול ַדעַת
ִ ְּפי
ִ ְּפ ֻקדָּה ל

ordre au cours du marché
ordre au mieux / au cours du marché
ordre de paiement permanent

ִב ְּמ ִחיר ַהּׁשּוק
ְּפ ֻקדָּה ִב ְּמ ִחיר ַהּׁשּוק
הֹורַָּאת ֶק ַבע

ordre de vente stop

ִסיּוג ֶה ְּפ ֵס ִדים

ordre de vente stop

ְּסיּוג ֶה ְּפ ֵס ִדים
ִ ְּפ ֻקדָּה ל

ordre échelonné

ַבים
ִ ׁשל
ְּ ְּפ ֻקדָּה ִב

ordre équilibré

ְּפ ֻקדָּה ְּמַא ֶזנֶת

ordre exceptionnel

ְּפ ֻקדָּה ֲחרִיגָּה

ordre limité dans le temps

ְּמן
ַ ְּבלַת ז
ָּ ְּפ ֻקדָּה ְּב ַהג

papier commercial
parachute doré ; prime de départ exorbitante
pari passu ; de rang égal ; de même rang
période de prospérité
période de récupération
placement direct

 ַנ ַע"ם,ֶך ִמ ְּס ָּחרִי
ְּ ְּניַר ֵער
ָּהב
ָּ ֵח ז
ַ ַמ ְּצנ
ְּחלֶק
ֵ ֵחלֶק כ
ְּסה; גֵאּות
ָּ גֵאּות [כגון גֵאּות ַבבּור
]ְּכלִית
ָּ כַל
קּופת ֶה ְּחזֵר
ַ ּת
ְּ
]ְּׁשירָּה [בניירות ערך
ִ ְּפ ָּקה י
ָּ ַהנ

point de référence

ְּקדַת ִמדּוד
ֻנ

police d'assurance

ּטּוח
ַ ִיסת ִב
ַ פֹול

politique fiscale

יס ָּקלִית
ְּ ְּמ ִדינִיּות ִפ

politique monétaire

ִיטרִית
ָּ ְּמ ִדינִיּות מֹונ

pool
pool bancaire

porteur d'obligations
poste
prélèvement automatique / automatisé
preneur de l'option
prestation déterminée
prêt ; emprunt
prêt hypothécaire inversé
prime
prime de départ exorbitante
prix affiché
produit dérivé
produit support
promoteur
propriété
qualité de l'obligation

ַמ ֲאגָּר
ַמ ֲאגָּד [קבוצה של ארגונים שחברו
לצורך עניין פיננסי משותף או לצורך
 במסחר וכדומה,עסקה משותפת בייצור
 כגון קבוצת,כדי להשיג מטרה משותפת
בנקים שחברו יחד למתן משותף של
]הלוואה ללקוח
ַב ַעל ִא ֶגרֶת חֹוב
עֹומדָּה
ְּ
ְּׁשָאה
ָּ  ִפי ַהר-ִחיּוב עַל
אֹופצִיָּה
ְּ ַב ַעל
]ֻמגְּדַר ְזכּויֹות [בקרן פנסייה
 ִמ ְּלוֶה,ַהלְּוָָּאה
ְּּתה ֲהפּוכָּה
ָּ ׁשכַנ
ְּ ַמ
ֶמיָּה
ְּ ְּפר
ָּהב
ָּ ֵח ז
ַ ַמ ְּצנ
ְּסם
ַ ׁש ֻפר
ֶ ְּמ ִחיר
ְּזרִים
ָּ מּוצרִים נִג
ָּ
ֶנכֶס ָּב ִסיס
 ְּמ ַקדֵם,ְּמ ַקדֵם ְּמכִירֹות
ַב ֲעלּות
ֵאיכּות ִא ֶגרֶת חֹוב

rapport annuel / d'exercice / annuel de gestion

ָּתי
ִ ׁשנ
ְּ דּוח
ַ

rapport financier

ַס ִפי
ְּ דּוח כ
ַ

rapport immédiat

דּוח ִמיָּדִי
ַ

réclamation ; revendication
reclassement ; reclassification
recouvrement

ִבּקּוׁש
ִסּוּוג ֵמ ָּחדָּׁש
ְּביָּה
ִג

réescompte

ׁשנֶה
ְּ נִכְּיֹון ִמ

réexpression

ֶהּצֵג ֵמ ָּחדָּׁש

reformulation ; réexpression

ֶהּצֵג ֵמ ָּחדָּׁש

refuser de payer un chèque
règlement à l'amiable
regroupement d'actions
rente
revendication
société multinationale
société par actions

ִבד; ִחּלֵל
ֵ  ֵסרֵב ֵצ'ק; לֹא כ,ֵסרֵב ַה ְּמ ָּחָאה
 יִּׁשּוב,ׁשבֹון
ְּ יִּׁשּוב ֶח
ִאחּוד ְּמנָּיֹות
]ְּטה [הכנסה קבועה שלא מהשתכרות
ָּ רֶנ
ִבּקּוׁש
ְּא ִמית
ֻ ל-ֶח ְּברָּה רַב
ּת ֲאגִיד [התחברות של אנשים לגוף
ַ
משפטי המוכר על פי החוק וכשר
. לזכויות ולפעולות משפטיות,לחיובים
, שותפות,תאגיד עשוי להיות ֶחברה
] אגודה שיתופית,עמותה

solde créditeur

ִתרַת זְּכּות
ְּ י

solde débiteur

 ִח ְּסרָּה,חֹובה
ָּ ִתרַת
ְּ י

souscripteur

ּתם
ָּ ַח

souscription

ִחּתּום

sous-produit ; produit dérivé

ְּזרִים
ָּ מּוצרִים נִג
ָּ

sous-réservation

ִחּתּום ֶח ֶסר

stagflation

ְּפלַצְּיָּה
ְּ ְּס ַטג

stagnation économique
stipulation
sursouscrition
tarification au coût marginal ; formation du prix
en fonction des coûts marginaux
taux de change
taux d'intérêt nominal
taux préférentiel ; taux d'intérêt préférentiel
tirage d'un chèque
tournée de présentation
ventilation des dépenses
volatilité ; instabilité

ִק ָּפאֹון
]תנָּיָּה [פיננסית
ְּ ַה
ֶתר
ֶ ְּמנַת י
ָּ ַהז
ְּפי עֲלּות ׁשּולִית
ִ ַה ְּמ ָּחרָּה ל
ִיפין
ִ ׁשעַר ֲחל
ַ
ינלִית
ָּ נֹומ
ִ ִבית
ִר
ִבית
ִ ׁשעַר ר
ַ ;יסית
ִ ְּק ִאית ְּב ִס
ָּ ִבית ַבנ
ִר
יסי
ִ ְּב ִס
ׁשיכַת ֵצ'ק
ִ  ְּמ,ׁשיכַת ַה ְּמ ָּחָאה
ִ ְּמ
יפה
ָּ ש
ִ ַמ ַּסע ֲח
הֹוצָּאֹות ֲה ָּפצָּה
ָּתיּות
ִ ּתנּוד
ְּ
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]ַאג'יֹו [תוספת מעל המחיר הנקוב
ְּ

obligation sans intérêt

ִבית
ִ ִא ֶגרֶת חֹוב ְּבלִי ר

obligation à coupon zéro

ּתלּוׁש
ְּ ִא ֶגרֶת חֹוב ְּבלִי

obligation en devise étrangère
obligation à escompte / à prime
obligation au-dessus du pair / à prime
obligation à intérêt variable
obligation double option
obligation convertible en
actions
obligation en dollars
obligation à haut risque / de pacotille / à risque
élevé
obligation étrangère
obligation non garantie ; débenture

ִא ֶגרֶת חֹוב ְּב ַמ ְּט ֵב ַע חּוץ
ִא ֶגרֶת חֹוב ְּבנִכָּיֹון
ֶמיָּה
ְּ ִא ֶגרֶת חֹוב ִב ְּפר
ּתנָּה
ַ ׁש
ְּ ִבית ִמ
ִ ִא ֶגרֶת חֹוב ְּבר
ִא ֶגרֶת חֹוב ְּברֵרָּה כְּפּולָּה
 ִא ֶגרֶת חֹוב,ִא ֶגרֶת חֹוב ַבת ֲה ָּמרָּה
ַה ָּמרָּה
ֲל
דֹולרִית
ָּ ִא ֶגרֶת חֹוב
ִא ֶגרֶת חֹוב זִבּורִית
ִא ֶגרֶת חֹוב זָּרָּה
ִא ֶגרֶת חֹוב לֹא ֻמ ְּב ַט ַחת

obligation non émise

ְּפ ֶקת
ֶ ִא ֶגרֶת חֹוב לֹא ֻמנ

obligation non négociable

ִא ֶגרֶת חֹוב לֹא ְּס ִחירָּה

obligation au porteur
obligation d'exécution de l'avenir
obligation garantie
obligation recherche et développement
obligation d'État ; emprunt d'État
fonds d'État britanniques
obligation participante/ participative
obligation à intérêt différé / non libérée
obligation à coupons
obligation cautionnée par un tiers / assortie d'une
sûreté personnelle
obligation remboursable par acomptes

ַמֹוכ"ז
ָּ ִא ֶגרֶת חֹוב ל
ידית
ִ ֲת
ִ ִמ ִסירָּה ע
ְּ ִא ֶגרֶת חֹוב ל
ִא ֶגרֶת חֹוב ֻמ ְּב ַט ַחת
 ָא ַג"ח מֹו"פ,ּתּוח
ַ ּופ
ִ ִא ֶגרֶת חֹוב ֶמ ְּח ָּקר
ְּּתית
ִ ׁשל
ַ ִא ֶגרֶת חֹוב ֶמ ְּמ
]ְּּתית [בבריטניה
ִ ׁשל
ַ ִא ֶגרֶת חֹוב ֶמ ְּמ
ּת ֶפת
ֶ ּת
ַ ׁש
ְּ ִא ֶגרֶת חֹוב ִמ
ְּחית
ֵ ִא ֶגרֶת חֹוב נִד
לּוׁשים
ִ ּת
ְּ נֹושאת
ֵ ִא ֶגרֶת חֹוב
ִא ֶגרֶת חֹוב ֶנ ֱערֶבֶת
ְּׁשעּורִין
ִ ִפ ֵדית ל
ְּ ִא ֶגרֶת חֹוב נ

obligation négociable

ִא ֶגרֶת חֹוב ְּס ִחירָּה

obligation de premier rang

יפה
ָּ ֲד
ִ ִא ֶגרֶת חֹוב ע

obligation municipale / des municipalités

ִא ֶגרֶת חֹוב עִירֹונִית

obligation risquée
obligation remboursée
obligation de second rang
obligation exempte d'impôt / libre d'impôt / non
imposable
obligation indexée
débenture irrachetable
obligation à court terme
obligation remboursable par anticipation
obligation cotée en bourse
obligations de l'Etat d'Israël
obligation à échéance reportable
obligation de sociétés
obligation
aval
option

ַּתירַת ִסכּון
ִ ִא ֶגרֶת חֹוב ע
ִא ֶגרֶת חֹוב ְּפדּויָּה
חּותה
ָּ ִא ֶגרֶת חֹוב ְּפ
ִא ֶגרֶת חֹוב ְּפטּורַת ַמס
ְּמּודת ַמדָּד
ַ ִא ֶגרֶת חֹוב צ
ְּמּותה
ָּ ִא ֶגרֶת חֹוב צ
ִא ֶגרֶת חֹוב ִק ְּצרַת מֹועֵד
ִא ֶגרֶת חֹוב ְּקרִיָאה
ְּמ ְּס ָּחר
ִ ְּׁשּומה ל
ָּ ִא ֶגרֶת חֹוב ר
]"ְּדס
ְּ ָּאל ["בֹונ
ֵ ִשר
ְּ ׁשל ְּמ ִדינַת י
ֶ ִא ֶגרֶת חֹוב
ְּחה
ָּ ׁש ִפרְּעֹונָּּה נִד
ֶ ִא ֶגרֶת חֹוב
ִידית
ִ ּת ֲאג
ַ ִא ֶגרֶת חֹוב
ָאג"ח
ָּ ,ִא ֶגרֶת חֹוב
ִׁש ָּטר
ְּ  עַרְּבּות ל,ָאוָּל
אֹופצִיָּה
ְּ

option européenne

ירֹופית
ִ אֹופצִיָּה ֵא
ְּ

option américaine

ִיקנִית
ָּ ָאמר
ֵ אֹופצִיָּה
ְּ

option en argent

ֶסף
ֶ ְּקדַת ַהכ
ֻ אֹופצִיָּה ִבנ
ְּ

option en argent

ֶסף
ֶ תֹוך ַהכ
ְּ אֹופצִיָּה ְּב
ְּ

option double
option sans argent / hors du cours / au-dessus du
prix
option périmée

אֹופצִיָּה כְּפּולָּה
ְּ
ֶסף
ֶ אֹופצִיָּה ִמחּוץ ַלכ
ְּ
ׁש ָּפ ְּקעָּה
ֶ אֹופצִיָּה
ְּ

option sur obligations

אֹופ ִציַת ִא ֶגרֶת חֹוב
ְּ

ordre à double option

אֹופ ִציַת ֻאכָּף
ְּ

option sur indice boursier

אֹופ ִציַת ַמדָּד
ְּ

option sur devise

אֹופ ִציַת ַמ ְּט ֵב ַע
ְּ

option de vente

אֹופ ִציַת ֶמכֶר
ְּ

option d'achat d'actions souscription d'actions

אֹופ ִציַת ְּמנָּיָּה
ְּ

option mixte

אֹופ ִציַת ִמרְּוָּח
ְּ

option sur contrats à terme
option d'achat

ידית
ִ ֲת
ִ אֹופ ִציַת ע
ְּ
אֹופ ִציַת ֶרכֶׁש
ְּ

consolidation de capital

ִאחּוד הֹון

regroupement d'actions

ִאחּוד ְּמנָּיֹות

qualité de l'obligation
délai de grâce

diligence raisonnable /nécessaire
bulle spéculative

ֵאיכּות ִא ֶגרֶת חֹוב
קּופת ַארְּכָּה [בפירעון
ַ ּת
ְּ ;ׁשלּום
ְּ ּת
ַ ַארכַת
ְּ
קּופת ֶח ֶסד [כגון בתשלום
ַ ּת
ְּ ,]הלוואה
]מסים
יקת נְּאֹותּות
ַ ְּב ִד
בּועָּה

bourse
bourse électronique
bourse d'options
bourse des assurances
bourse des valeurs mobilières
bourse des marchandises / de commerce
ordre au cours du marché
au mieux
banque correspondante ; correspondant bancaire

ְּסה
ָּ בּור
ֶק ְּטרֹונִית
ְּ ְּסה ֵאל
ָּ בּור
אֹופצִיֹות
ְּ ְּסת
ַ בּור
ּטּוח
ַ ְּסת ִב
ַ בּור
ֶך
ְּ ְּסת נְּיָּרֹות ֵער
ַ בּור
ְּסת ְּסחֹורֹות
ַ בּור
ִב ְּמ ִחיר ַהּׁשּוק
יטב
ָּ ְּב ֵמ
ַּתב
ָּ ַבנְּק כ

banque de compensation / clearing

ּלּוקין
ִ ַבנְּק ִס

base zéro

ְּב ִסיס ֶא ֶפס

créancier obligataire ; porteur d'obligations ;
détenteur d'obligations
acheteur de l'option ; preneur de l'option
actionnaire
actionnaire inscrit / immatriculé / enregistré

ַב ַעל ִא ֶגרֶת חֹוב
אֹופצִיָּה
ְּ ַב ַעל
ַב ַעל ְּמנָּיָּה
]ַב ַעל ְּמנָּיָּה רָּׁשּום [בספרי החברה

propriété

ַב ֲעלּות

exécution

ִבּצּו ַע

exécution partielle
exécution
réclamation ; revendication

 ב"ח,ְּקי
ִ ִבּצּו ַע ֶחל
 ביצועי,ִבּצּועִים [כגון ביצועים של חברה
]קרן נאמנות
ִבּקּוׁש

l'offre et la demande

ְּה ֵּצ ַע
ֶ ִבּקּוׁש ו

demande artificielle

ָּאכּותי
ִ
ִבּקּוׁש ְּמל

convertible
ex-dividende ; dividende détaché
ex-droits
coupon détaché
boom ; période de prospérité
adossé
recouvrement
opération de couverture

mobilisation de fonds
cours en bourse
état financier

ַבר ֲה ָּמרָּה
 ב"ד, ִדיוִידֵנְּד-תר
ַ ָּב
 ב"ז, ְּזכֻיֹות-תר
ַ ָּב
 ב"ת,ּתלּוׁש
ְּ -תר
ַ ָּב
ְּסה; גֵאּות
ָּ גֵאּות [כגון גֵאּות ַבבּור
]ְּכלִית
ָּ כַל
גַב ֶאל גַב
ְּביָּה
ִג
גִדּור [קנייה או מכירה של מכשירים
 אופציות וכדומה) שיש,פיננסיים (חוזים
,בהם התחייבות לספק בעתיד נכסים
 ניירות ערך וכדומה במחיר,סחורות
 מטרת הגידור היא למנוע.קבוע מראש
או להגביל נזקים או הפסדים בעקבות
 ובכך להגן על הקונה או,שינוי במחיר
]על המוכר
גִיּוס הֹון
ְּסה
ָּ ׁש ֲערֵי בּור
ַ גִלְּיֹון
דּוח
ַ

rapport financier
état financier / type
rapport immédiat
rapport annuel / d'exercice / annuel de gestion

ַס ִפי
ְּ דּוח כ
ַ
דּוח לִכְּאֹורָּה
ַ
דּוח ִמיָּדִי
ַ
ָּתי
ִ ׁשנ
ְּ דּוח
ַ

compte rendu périodique

תי
ִ קּופ
ָּ ּת
ְּ דּוח
ַ

accaparement du marché

יקת ַהּׁשּוק
ַ ְּד ִח

dividende
dividende provisoire / intérimaire

ִידנְּד
ֵ ִדיו
ִידנְּד ֵביַניִם
ֵ ִדיו

dividende privilégié / prioritaire

ִידנְּד ְּבכֹורָּה
ֵ ִדיו

dividende en espèces / en argent

ֻמן
ָּ ִידנְּד ִב ְּמז
ֵ ִדיו

dividende partiel
dividende non versé
dividende déclaré
dividende participatif
dividende différé
dividende final
dividende non imposable
dividendes ne varietur
dividende non monétaire
dividende annuel
disagio
directeur ; membre du conseil de direction
frais de gestion
droit d'inscription
appel de marge ; demande de couverture
supplémentaire
demande de paiement
augmentation de capital
capitalisation
capital
fonds de roulement ; actif net à court terme

ְּקי
ִ ִידנְּד ֶחל
ֵ ִדיו
ׁשלּום
ְּ ְּת
ַ ִידנְּד ל
ֵ ִדיו
ִידנְּד ֻמכְּרָּז
ֵ ִדיו
ּתף
ֵ ּת
ַ ׁש
ְּ ִידנְּד ִמ
ֵ ִדיו
ְּחה
ֶ ִידנְּד נִד
ֵ ִדיו
סֹופי
ִ ִידנְּד
ֵ ִדיו
ִידנְּד ְּפטּור ַמס
ֵ ִדיו
ִידנְּד ָּקבּו ַע
ֵ ִדיו
ֻמן
ָּ ׁשּלֹא ִב ְּמז
ֶ ִידנְּד
ֵ ִדיו
ָּתי
ִ ׁשנ
ְּ ִידנְּד
ֵ ִדיו
]ַאג'יֹו [הנחה מהשער הנקוב
ְּ יס
ְּ ִד
ַהלִים
ֲ  ֲח ֵבר מֹו ֶעצֶת ְּמנ,ֶקטֹור
ְּ ִדיר
ְּד ֵמי נִהּול
ְּד ֵמי רִּׁשּום
ִיׁשת ַבּטּוחֹות
ַ ְּדר
ׁשלּום
ְּ ּת
ַ ִיׁשת
ַ ְּדר
ְּדלַת הֹון
ָּ ַהג
ִהּוּון
הֹון
הֹון חֹוזֵר

capital minimum

ְּערִי
ָּ הֹון ִמז

capital social ; capital-actions

הֹון ְּמנָּיֹות

capital-action souscrit

הֹון ְּמנָּיֹות ָּחתּום

capital- action non émise

הֹון ְּמנָּיֹות לֹא ֻמנְּפָּק

action du capital non-appelé

הֹון ְּמנָּיֹות לֹא נִדְּרָּׁש

capital émis ; capital-actions émis

ְּפק
ָּ הֹון ְּמנָּיֹות ֻמנ

capital-action appelé

הֹון ְּמנָּיֹות נִדְּרָּׁש

capital-actions versé / libéré

ִפרָּע
ְּ הֹון ְּמנָּיֹות נ

capital nominatif d'action

הֹון ְּמנָּיֹות רָּׁשּום

capitaux propres ; fonds propres
Fonds de réserve et de surplus
capital négatif
frais d'émission ; coût d'émission
ventilation des dépenses
frais de constitution ; dépenses de constitution

ְּמי
ִ הֹון עַצ
ֳד ִפים
ָּ הֹון ְּקרָּנֹות וָּע
ׁשלִילִי
ְּ הֹון
ְּפ ָּקה
ָּ הֹוצָּאֹות ַהנ
הֹוצָּאֹות ֲה ָּפצָּה
הֹוצָּאֹות יִּסּוד

ordre de paiement permanent

הֹורַָּאת ֶק ַבע

sursouscrition

ֶתר
ֶ ְּמנַת י
ָּ ַהז

gratification ; prime ; boni ; bonus
déclaration d'un dividende
prêt ; emprunt
emprunt assorti d'un remboursement forfaitaire
chèque en devises étrangères
établissement des prix ; fixation des prix
tarification au coût marginal ; formation du prix
en fonction des coûts marginaux
conversion
conversion de titres
émission au pair / à la valeur
placement direct
endos ; endossement
reformulation ; réexpression
offre
offre directe
attribution / attribution d'actions
autorisation de débiter un compte
stipulation
droit
crédit
multinationale ; société multinationale
contrat prendre ou payer
extraterritorial
débit
prélèvement automatique / automatisé
pari passu ; de rang égal ; de même rang
compte courant sur marge ; compte d'achat de
titres
facture pro forma
compte de compensation
comptes débiteurs / à recevoir / recevables

ֲה ָּט ָּבה
ִידנְּד
ֵ ַהכְּרָּזָּה עַל ִדיו
 ִמ ְּלוֶה,ַהלְּוָָּאה
ַהלְּוַָּאת ָּבלֹון
 ֵצ'ק נָּקּוב,ְּקּובה ְּב ַמ ְּט ֵב ַע חּוץ
ָּ ַה ְּמ ָּחָאה נ
ְּב ַמ ְּט ֵב ַע חּוץ
ַה ְּמ ָּחרָּה
ְּפי עֲלּות ׁשּולִית
ִ ַה ְּמ ָּחרָּה ל
ֲה ָּמרָּה
ֶך
ְּ ֲה ָּמרַת נְּיָּרֹות ֵער
ֶך נָּקּוב
ְּ ְּפ ָּקה ְּב ֵער
ָּ ַהנ
]ְּׁשירָּה [בניירות ערך
ִ ְּפ ָּקה י
ָּ ַהנ
ֲה ָּס ָּבה
ֶהּצֵג ֵמ ָּחדָּׁש
ֶה ֵּצ ַע
]ְּׁשירָּה [בניירות ערך
ִ ַהּצָּעָּה י
ַה ְּקצַָּאת ְּמנָּיֹות
ׁשבֹון
ְּ ְּחיּוב ֶח
ִ ְּׁשָאה ל
ָּ ַהר
]תנָּיָּה [פיננסית
ְּ ַה
זַכָּאּות
ׁשבֹון
ְּ זִכּוי ֶח
ְּא ִמית
ֻ ל-ֶח ְּברָּה רַב
"ׁשּלֵם
ַ חֹוזֵה " ַקח אֹו
גְּבּולִי-חּוץ
ׁשבֹון
ְּ ִחיּוב ֶח
ְּׁשָאה
ָּ  ִפי ַהר-ִחיּוב עַל
ְּחלֶק
ֵ ֵחלֶק כ
ׁשבֹון ַבּטּוחֹות
ְּ ֶח
ׁשבֹון לִכְּאֹורָּה
ְּ ֶח
ּלּוקין
ִ ׁשבֹון ִס
ְּ ֶח
ָּבים
ִ ׁשבֹונֹות ַחי
ְּ ֶח

souscription
sous-réservation
souscripteur
euro-obligation
règlement à l'amiable

ִחּתּום
ִחּתּום ֶח ֶסר
ּתם
ָּ ַח
יּורֹובֹונְּד
 יִּׁשּוב,ׁשבֹון
ְּ יִּׁשּוב ֶח

solde créditeur

ִתרַת זְּכּות
ְּ י

solde débiteur

 ִח ְּסרָּה,חֹובה
ָּ ִתרַת
ְּ י

blanchiment d'obligations
cumulatif
caissier
non négociable
consortium bancaire ; pool bancaire

consortium ; pool ; groupement
prestation déterminée

כִבּוס ִאגְּרֹות חֹוב
ְּכלִיל
ַס ָּפר
ְּ כ
לֹא ָּס ִחיר
ַמ ֲאגָּד [קבוצה של ארגונים שחברו
לצורך עניין פיננסי משותף או לצורך
 במסחר וכדומה,עסקה משותפת בייצור
 כגון קבוצת,כדי להשיג מטרה משותפת
בנקים שחברו יחד למתן משותף של
]הלוואה ללקוח
ַמ ֲאגָּר
]ֻמגְּדַר ְזכּויֹות [בקרן פנסייה

politique monétaire

ִיטרִית
ָּ ְּמ ִדינִיּות מֹונ

politique fiscale

יס ָּקלִית
ְּ ְּמ ִדינִיּות ִפ

sous-produit ; produit dérivé
prix affiché

ְּזרִים
ָּ מּוצרִים נִג
ָּ
ְּסם
ַ ׁש ֻפר
ֶ ְּמ ִחיר

bon de souscription d'actions

מּוׁשית
ִ ִמ

débiteurs ; créances ; comptes débiteurs

ִמ ְּמ ָּסרִים

créances à plus d'un an
gestionnaire de portefeuille
impôt à payer après réduction
chambre de compensation
tournée de présentation
hors cote / bourse ; de gré à gré
parachute doré ; prime de départ exorbitante
promoteur
tirage d'un chèque
découvert

ִמ ְּמ ָּסרִים ְּדחּויִים
יקים
ִ ּת
ִ ַהל
ֵ ְּמנ
ְּבל
ָּ ַמס ֻמג
ָּקה
ָּ ִמ ְּסל
יפה
ָּ ש
ִ ַמ ַּסע ֲח
ַדלְּפֵק
ֶ ֵבר ל
ֶ ֵמע
ָּהב
ָּ ֵח ז
ַ ַמ ְּצנ
 ְּמ ַקדֵם,ְּמ ַקדֵם ְּמכִירֹות
ׁשיכַת ֵצ'ק
ִ  ְּמ,ׁשיכַת ַה ְּמ ָּחָאה
ִ ְּמ
ֶתר [הסכום שבו צ'ק או דרישה
ֶ ׁשיכַת י
ִ ְּמ
אחרת לתשלום גדול מסכום האשראי
שניתן למושך; הסכום שלקוח חייב לבנק
בשל צ'קים או כסף מזומן שנמשכו
בסכום העולה על הפיקדון שלו בחשבון
 יתרת החובה או החסרה היא.הבנק
]תוצאה של משיכת יתר

prêt hypothécaire inversé

ְּּתה ֲהפּוכָּה
ָּ ׁשכַנ
ְּ ַמ

formule type

ׁשל ֶח ְּברָּה
ֶ תָאר
ְּ ִמ

dérivé
effet commercial ; papier commercial
escompte
réescompte
actif sous-jacent ; instrument sous option ; produit
support
biens et exigibilités
encaissable ; remboursable
arbitrage ; opération d'arbitrage ; arbitrage
boursier
point de référence

ִג ֶזרֶת
ְּ נ
 ַנ ַע"ם,ֶך ִמ ְּס ָּחרִי
ְּ ְּניַר ֵער
נִכָּיֹון
ׁשנֶה
ְּ נִכְּיֹון ִמ
ֶנכֶס ָּב ִסיס

ָּסים וְ ִה ְת ַחיְ בּויֹות
ִ נְּכ
 ַבר ִפ ְּדיֹון,ִפ ֶדה
ְּ נ
ׁש ָּערִים
ְּ נִּצּול ַפ ֲערֵי
ְּקדַת ִמדּוד
ֻנ

analyse des tendances

ַמה
ָּ ִּתּוח ְּמג
ַ נ

reclassement ; reclassification

ִסּוּוג ֵמ ָּחדָּׁש

commerce de contrepartie ; échanges compensés

גֹומלִין
ְּ ַס ַחר

opération de troc ; échange

ִיפין
ִ ַס ַחר ֲחל

stagflation
coût, assurance et fret - CAF
ordre de vente stop
compensation

ְּפלַצְּיָּה
ְּ ְּס ַטג
 ביטוח,ִסי"ף [המחיר כולל עלות
]והובלה
ִסיּוג ֶה ְּפ ֵס ִדים
ִיקה
ָּ ּלּוקין; ְּסל
ִ ִס

refuser de payer un chèque

ִבד; ִחּלֵל
ֵ  ֵסרֵב ֵצ'ק; לֹא כ,ֵסרֵב ַה ְּמ ָּחָאה

poste

עֹומדָּה
ְּ
ֶך [מורשה
ְּ ֲמיל נְּיָּרֹות ֵער
ִ  ע,ְּסה
ָּ ֲמיל בּור
ִע
,לסחור בניירות ערך בבורסה מסוימת
קונה או מוכר ניירות ערך בעבור
]לקוחותיו

agent ; courtier

frais de ventilation/ de distribution

ַמלַת ֲה ָּפצָּה
ְּ ע

frais de compensation

ִיקה
ָּ ַמלַת ְּסל
ְּ ע

contrat à terme normalisé / standardisé / sur
marché organisé
franco le long du bateau - FLB
franco à bord - FAB
police d'assurance
fractionnement d'actions ;
division d'actions
ordre limité dans le temps
ordre à cours limité
ordre au mieux / au cours du marché
ordre échelonné

ֲתידִי
ִ  חֹוזֶה ע,ידית
ִ ֲת
ִע
]ָּפא"ס [המחיר לצד האנייה
]פֹו"ב [המחיר על סיפון האנייה
ּטּוח
ַ ִיסת ִב
ַ פֹול
ִפּצּול ְּמנָּיֹות
ְּמן
ַ ְּבלַת ז
ָּ ְּפ ֻקדָּה ְּב ַהג
ְּבלַת ְּמ ִחיר
ָּ ְּפ ֻקדָּה ְּב ַהג
ְּפ ֻקדָּה ִב ְּמ ִחיר ַהּׁשּוק
ַבים
ִ ׁשל
ְּ ְּפ ֻקדָּה ִב

ordre exceptionnel

ְּפ ֻקדָּה ֲחרִיגָּה

ordre de vente stop

ְּסיּוג ֶה ְּפ ֵס ִדים
ִ ְּפ ֻקדָּה ל

ordre à l'appréciation

ׁשּקּול ַדעַת
ִ ְּפי
ִ ְּפ ֻקדָּה ל

ordre équilibré

ְּפ ֻקדָּה ְּמַא ֶזנֶת

ordre

 הֹורָָּאה,ְּפ ֻקדָּה

ֶמיָּה
ְּפר ְּ
ִק ָּפאֹון
עֹומדֶת
ֶקרֶן ֶ
ִבית
ׁשעַר ר ִ
יסית; ַ
ְּק ִאית ְּב ִס ִ
ִבית ַבנ ָּ
רִ
יסי
ְּב ִס ִ
ינלִית
נֹומ ָּ
ִבית ִ
רִ
ִבית רֵָאלִית
רִ
ְּטה [הכנסה קבועה שלא מהשתכרות]
רֶנ ָּ
ְּסה
ְּמ ְּס ָּחר ַבבּור ָּ
רִּׁשּום ל ִ

prime
stagnation économique
fonds de dotation
taux préférentiel ; taux d'intérêt préférentiel
taux d'intérêt nominal
intérêt réel
rente
inscription à la cote officielle

ׁשּוק ֻד ִבים

marché à la baisse / baissier

ׁשּוק ָּפרִים

marché à la hausse / haussier

ֶסף
ׁש ַטר כ ֶ
ְּ

billet de banque

ׁשעְּבּוד צָּף
ִ

charge d'entretien

ׁשעְּבּוד ָּקבּו ַע
ִ
ִיפין
ׁשעַר ֲחל ִ
ַ
ּתמּורֹות
ׁש ְּקלּול ְּ
ִ
ּת ֲאגִיד [התחברות של אנשים לגוף
ַ
משפטי המוכר על פי החוק וכשר
לחיובים ,לזכויות ולפעולות משפטיות.
תאגיד עשוי להיות ֶחברה ,שותפות,
עמותה ,אגודה שיתופית]

charge fixe
taux de change
compromis ; concessions mutuelles
société par actions

ָּאים
ּתנ ִ
ְּ

conditions

ּתנּודָּה
ְּ

; fluctuation des cours
mouvement des cours
volatilité ; instabilité

ָּתיּות
ּתנּוד ִ
ְּ
ּת ְּסחּור [פעולות נלוות לשיווק הכרוכות
ִ
בהצגת מוצר ובמכירתו :פרסום ,קידום
מכירות ,תצוגות מסחריות ,מכירה
ישירה וכדומה]
קּופת ֶה ְּחזֵר
ּת ַ
ְּ
נּודה
ּת ָּ
ּת ְּקרַת ְּ
ִ
לֹבת [איחוד של מפעלי תעשייה
ׁש ֶ
ּת ְּ
ִ
ומסחר בבעלות משותפת ולהם ניהול
משותף מלא או חלקי]

marchandisage

période de récupération
hausse maximum
; entreprise ; établissement ; commerce ; maison
firme ; entreprise commerciale

