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accaparement du marché 

ִחיַקת ַהּׁשּוק  דְּ
acheteur de l'option  

ִציָּה  ַבַעל אֹופְּ
actif net à court terme 

 הֹון חֹוֵזר
actif sous-jacent  

ִסיס  ֶנֶכס בָּ
action du capital non-appelé 

נָּיֹות לֹא ִנדְּרָּׁש  הֹון מְּ
actionnaire 

נָּיָּה  ַבַעל מְּ
actionnaire inscrit / immatriculé / enregistré 

נָּיָּה רָּׁשּום   [בספרי החברה]ַבַעל מְּ
adossé 

 ַגב ֶאל ַגב
agent  מורשה ]ֵעֶרךְּ  ֲעִמיל נְּיָּרֹות, ֲעִמיל בּורְּסָּה

, לסחור בניירות ערך בבורסה מסוימת
קונה או מוכר ניירות ערך בעבור 

 [לקוחותיו
agio 

 [תוספת מעל המחיר הנקוב]יֹו 'ַאגְּ 
analyse des tendances 

ַגמָּה  ִנּתּוַח מְּ
appel de marge  

ִריַׁשת ַבּטּוחֹות  דְּ
arbitrage ; arbitrage boursier 

ִרים ִנּצּול עָּ  ַפֲעֵרי ׁשְּ
attribution d'actions 

נָּיֹות  ַהקְּצַָּאת מְּ
au mieux 

ֵמיטָּב  בְּ
augmentation de capital 

 ַהגְּדַָּלת הֹון
autorisation de débiter un compte 

בֹון ָאה לְִּחיּוב ֶחׁשְּ  ַהרְּׁשָּ
aval 

ר, ָאוָּל טָּ  ַערְּבּות ִלׁשְּ
banque correspondante  

בַבנְּק    ַכּתָּ
banque de compensation / clearing 

 ַבנְּק ִסּלּוִקין
base zéro 

ִסיס ֶאֶפס  בְּ
biens et exigibilités  ְוִהְתַחְיבּויֹותנְּכִָּסים 
billet de banque 

ַטר ֶכֶסף  ׁשְּ
blanchiment d'obligations 

 ִכבּוס ִאגְּרֹות חֹוב
bon de souscription d'actions 

 ִממּוִׁשית
boom ; période de prospérité  ה]ֵגאּות ֵגאּות ; כגון ֵגאּות ַבבּורְּסָּ

 [ַכלְּכִָּלית
bourse 

 בּורְּסָּה



bourse des assurances 
 בּורְַּסת ִבּטּוחַ 

bourse des marchandises / de commerce 
 בּורְַּסת סְּחֹורֹות

bourse des valeurs mobilières 
 בּורְַּסת נְּיָּרֹות ֵעֶרךְּ 

bourse d'options 
ִציֹות  בּורְַּסת אֹופְּ

bourse électronique 
רֹוִנית ה ֵאֶלקְּטְּ  בּורְּסָּ

bulle spéculative 
 בּועָּה

caissier 
פָּר  ַכסְּ

capital 
 הֹון

capital- action non émise 
נָּיֹות לֹא ֻמנְּפָּק  הֹון מְּ

capital émis ; capital-actions émis 
נָּיֹות ֻמנְּפָּק  הֹון מְּ

capital minimum 
ִרי  הֹון ִמזְּעָּ

capital négatif 
ִליִלי  הֹון ׁשְּ

capital nominatif d'action 
נָּיֹות רָּׁשּום  הֹון מְּ

capital social ; capital-actions 
נָּיֹות  הֹון מְּ

capital-action appelé 
נָּיֹות ִנדְּרָּׁש  הֹון מְּ

capital-action souscrit 
נָּיֹות חָּתּום  הֹון מְּ

capital-actions versé / libéré 
נָּיֹות ִנפְּרָּע  הֹון מְּ

capitalisation 
 ִהּוּון

capitaux propres  
 הֹון ַעצְִּמי

chambre de compensation 
לָּקָּה  ִמסְּ

charge d'entretien 
 ִׁשעְּבּוד צָּף

charge fixe 
 ִׁשעְּבּוד קָּבּועַ 

chèque en devises étrangères ֵבַע חּוץ ַמטְּ חָָּאה נְּקּובָּה בְּ ק נָּקּוב 'צֵ , ַהמְּ
ֵבַע חּוץ ַמטְּ  בְּ

commerce de contrepartie  

ִלין   ַסַחר גֹומְּ
compensation 

ִליקָּה; ִסּלּוִקין  סְּ
compromis  

מּורֹות  ִׁשקְּלּול ּתְּ
compte courant sur marge ; compte d'achat de 

titres בֹון ַבּטּוחֹות  ֶחׁשְּ
compte de compensation 

בֹון ִסּלּוִקין  ֶחׁשְּ
compte rendu périodique 

ִתי קּופָּ  דּוַח ּתְּ
comptes débiteurs / à recevoir / recevables 

בֹונֹות ַחיִָּבים  ֶחׁשְּ
concessions mutuelles 

מּורֹות  ִׁשקְּלּול ּתְּ
conditions 

נִָּאים  ּתְּ
consolidation de capital 

 ִאחּוד הֹון
consortium  

 ַמֲאגָּר
consortium bancaire   קבוצה של ארגונים שחברו ]ַמֲאגָּד

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



contrat à terme normalisé / standardisé / sur 

marché organisé חֹוֶזה ֲעִתיִדי, ֲעִתיִדית 
contrat prendre ou payer 

 "ַקח אֹו ַׁשֵּלם"חֹוֵזה 
conversion 

רָּה  ֲהמָּ
conversion de titres 

ַרת נְּיָּרֹות ֵעֶרךְּ   ֲהמָּ
convertible 

רָּה  ַבר ֲהמָּ
correspondant bancaire 

ב  ַבנְּק ַכּתָּ
coupon détaché 

ַתר לּוׁש-בָּ  ת"ב, ּתְּ
cours en bourse 

 ִגלְּיֹון ַׁשֲעֵרי בּורְּסָּה
courtier מורשה ]ֲעִמיל נְּיָּרֹות ֵעֶרךְּ , ֲעִמיל בּורְּסָּה

, לסחור בניירות ערך בבורסה מסוימת
קונה או מוכר ניירות ערך בעבור 

 [לקוחותיו
coût d'émission 

 הֹוצָּאֹות ַהנְּפָּקָּה
coût, assurance et fret - CAF 

 
ביטוח , המחיר כולל עלות]ף "ִסי

 [והובלה
créances à plus d'un an 

ִרים דְּחּוִיים סָּ  ִממְּ
créancier obligataire  

 ַבַעל ִאֶגֶרת חֹוב
crédit 

בֹון  ִזכּוי ֶחׁשְּ
cumulatif 

 כְִּליל
de gré à gré 

 ֵמֵעֶבר ַלֶדלְֵּפק
de même rang 

 ֵחֶלק כְֵּחֶלק
de rang égal ; de même rang 

 ֵחֶלק כְֵּחֶלק
débenture 

ַטַחת  ִאֶגֶרת חֹוב לֹא ֻמבְּ
débenture irrachetable 

ה  ִאֶגֶרת חֹוב צְּמּותָּ
débit 

בֹון  ִחיּוב ֶחׁשְּ
débiteurs ; créances ; comptes débiteurs 

ִרים סָּ  ִממְּ
déclaration d'un dividende 

 ַהכְּרָּזָּה ַעל ִדיוִיֵדנְּד
découvert  ִׁשיַכת ֶיֶתר ק או דרישה 'הסכום שבו צ]מְּ

אחרת לתשלום גדול מסכום האשראי 
הסכום שלקוח חייב לבנק ; שניתן למושך

קים או כסף מזומן שנמשכו 'בשל צ
בסכום העולה על הפיקדון שלו בחשבון 

ת החובה או החסרה היא יתר. הבנק
 [תוצאה של משיכת יתר

délai de grâce לּום קּוַפת ַארְּכָּה ; ַארְַּכת ַּתׁשְּ בפירעון ]ּתְּ
קּוַפת ֶחֶסד , [הלוואה כגון בתשלום ]ּתְּ

 [מסים
demande artificielle 

לָּאכּוִתי  ִבּקּוׁש מְּ
demande de couverture supplémentaire 

ִריַׁשת ַבּטּוחֹות  דְּ
demande de paiement 

לּום ִריַׁשת ַּתׁשְּ  דְּ
dépenses de constitution 

 הֹוצָּאֹות ִיּסּוד
dérivé 

 ִנגְֶּזֶרת
détenteur d'obligations 

 ַבַעל ִאֶגֶרת חֹוב



diligence raisonnable /nécessaire 
ִדיַקת נְּאֹותּות  בְּ

directeur ; membre du conseil de direction 
ַנֲהִלים, ִדיֶרקְּטֹור  ֲחֵבר מֹוֶעֶצת מְּ

disagio 
ַאגְּ   [הנחה מהשער הנקוב]יֹו 'ִדיסְּ

dividende ִדיִויֵדנְּד 
dividende annuel 

נִָּתי  ִדיִויֵדנְּד ׁשְּ
dividende déclaré 

 ִדיִויֵדנְּד ֻמכְּרָּז
dividende détaché 

ַתר  ד"ב, ִדיִויֵדנְּד-בָּ
dividende différé 

 ִדיִויֵדנְּד ִנדְֶּחה
dividende en espèces / en argent 

ן ֻזמָּ  ִדיִויֵדנְּד ִבמְּ
dividende final 

 ִדיִויֵדנְּד סֹוִפי
dividende non imposable 

 ִדיִויֵדנְּד פְּטּור ַמס
dividende non monétaire 

ן ֻזמָּ  ִדיִויֵדנְּד ֶׁשּלֹא ִבמְּ
dividende non versé 

לּום  ִדיִויֵדנְּד לְַּתׁשְּ
dividende participatif 

ַּתֵּתף  ִדיִויֵדנְּד ִמׁשְּ
dividende partiel 

 ִדיִויֵדנְּד ֶחלְִּקי
dividende privilégié / prioritaire 

 ִדיִויֵדנְּד בְּכֹורָּה
dividende provisoire / intérimaire 

 ִדיִויֵדנְּד ֵביַנִים
dividendes ne varietur 

 ִדיִויֵדנְּד קָּבּועַ 
division d'actions 

נָּיֹות  ִפּצּול מְּ
droit 

 ַזכָּאּות
droit d'inscription 

ֵמי ִרּׁשּום  דְּ
échanges compensés 

ִלין  ַסַחר גֹומְּ
effet commercial  

ִרי חָּ  ם"ַנעַ , נְַּיר ֵעֶרךְּ ִמסְּ
émission au pair / à la valeur 

ֵעֶרךְּ נָּקּובַהנְּפָּקָּה   בְּ
emprunt 

 ִמלְֶּוה, ַהלְּוָָּאה
emprunt assorti d'un remboursement forfaitaire 

לֹון  ַהלְּוַָּאת בָּ
encaissable ; remboursable 

ֶדה יֹון, ִנפְּ  ַבר ִפדְּ
endos ; endossement 

בָּה  ֲהסָּ
entreprise ; établissement ;  
commerce ; maison ; firme ;  
entreprise commerciale 

לֶֹבת  איחוד של מפעלי תעשייה ]ִּתׁשְּ
ומסחר בבעלות משותפת ולהם ניהול 

 [משותף מלא או חלקי
escompte 

 ִנכָּיֹון
établissement des prix  

רָּה חָּ  ַהמְּ
état financier 

 דּוחַ 
état financier / type 

 דּוַח ִלכְּאֹורָּה
euro-obligation 

 יּורֹובֹונְּד
ex-dividende  

ַתר  ד"ב, ִדיִויֵדנְּד-בָּ
ex-droits 

ַתר  ז"ב, זְֻּכיֹות-בָּ
exécution 

 ִבּצּועַ 
exécution  ביצועי , כגון ביצועים של חברה]ִבּצּוִעים

 [קרן נאמנות



exécution partielle 
 ח"ב, ִבּצּוַע ֶחלְִּקי

extraterritorial 
 גְּבּוִלי-חּוץ

facture pro forma 
בֹון ִלכְּאֹורָּה  ֶחׁשְּ

fixation des prix 
רָּה חָּ  ַהמְּ

fluctuation des cours  
נּודָּה  ּתְּ

fonds de dotation 
 ֶקֶרן עֹוֶמֶדת

Fonds de réserve et de surplus 
ִפים רָּנֹות וֳָּעדָּ  הֹון קְּ

fonds de roulement  
 הֹון חֹוֵזר

fonds d'État britanniques 
ַׁשלְִּּתית   [בבריטניה]ִאֶגֶרת חֹוב ֶממְּ

fonds propres 
 הֹון ַעצְִּמי

formation du prix en fonction  

des coûts marginaux רָּה לְִּפי ֲעלּות ׁשּוִלית חָּ  ַהמְּ
formule type 

ָאר ֶׁשל ֶחבְּרָּה  ִמתְּ
fractionnement d'actions  

נָּיֹות  ִפּצּול מְּ
frais de compensation 

ִליקָּה ַלת סְּ  ַעמְּ
frais de constitution  

 הֹוצָּאֹות ִיּסּוד
frais de gestion 

ֵמי ִנהּול  דְּ
frais de ventilation/ de distribution 

ַלת ֲהפָּצָּה  ַעמְּ
frais d'émission  

 הֹוצָּאֹות ַהנְּפָּקָּה
franco à bord - FAB 

 [המחיר על סיפון האנייה]ב "פֹו
franco le long du bateau - FLB 

 [המחיר לצד האנייה]ס "פָּא
gestionnaire de portefeuille 

ַנֵהל ִּתיִקים  מְּ
gratification ; prime ; boni ; bonus 

בָּה  ֲהטָּ
groupement 

 ַמֲאגָּר
hausse maximum 

נּודָּה ַרת ּתְּ  ִּתקְּ
hors cote / bourse  

 ֵמֵעֶבר ַלֶדלְֵּפק
impôt à payer après réduction 

 ַמס ֻמגְּבָּל
inscription à la cote officielle 

ר ַבבּורְּסָּה  ִרּׁשּום לְִּמסְּחָּ
instrument sous option  

ִסיס  ֶנֶכס בָּ
intérêt réel 

 ִרִבית ֵרָאִלית
l'offre et la demande 

 ִבּקּוׁש וְֶּהֵּצעַ 
marchandisage  חּור פעולות נלוות לשיווק הכרוכות ]ִּתסְּ

קידום , פרסום: בהצגת מוצר ובמכירתו
מכירה , תצוגות מסחריות, מכירות

 [ישירה וכדומה
marché à la baisse / baissier 

 ׁשּוק ֻדִבים
marché à la hausse / haussier 

ִרים  ׁשּוק פָּ
mobilisation de fonds 

 ִגיּוס הֹון
mouvement des cours 

נּודָּה  ּתְּ
multinationale  

 לְֻּאִמית-ֶחבְּרָּה ַרב
non négociable 

ִחיר  לֹא סָּ



obligation 
 ח"ָאגָּ , ִאֶגֶרת חֹוב

obligation à coupon zéro 
לּוׁש ִלי ּתְּ  ִאֶגֶרת חֹוב בְּ

obligation à coupons 
לּוִׁשים  ִאֶגֶרת חֹוב נֹוֵשאת ּתְּ

obligation à court terme 
 ִאֶגֶרת חֹוב ִקצְַּרת מֹוֵעד

obligation à échéance reportable 
 ִאֶגֶרת חֹוב ֶׁשִפרְּעֹונָּּה ִנדְּחָּה

obligation à escompte / à prime 
ִנכָּיֹון  ִאֶגֶרת חֹוב בְּ

obligation à haut risque / de pacotille / à risque 

élevé ִאֶגֶרת חֹוב ִזבּוִרית 
obligation à intérêt différé / non libérée 

 ִאֶגֶרת חֹוב ִנדְֵּחית
obligation à intérêt variable 

ַּתנָּה ִרִבית ִמׁשְּ  ִאֶגֶרת חֹוב בְּ
obligation au porteur 

 ז"ִאֶגֶרת חֹוב ַלמֹוכָּ 
obligation au-dessus du pair / à prime 

יָּה ֶרמְּ  ִאֶגֶרת חֹוב ִבפְּ
obligation cautionnée par un tiers / assortie d'une  

sûreté personnelle ִאֶגֶרת חֹוב ֶנֱעֶרֶבת 
obligation convertible en  

actions 
רָּה ִאֶגֶרת חֹוב , ִאֶגֶרת חֹוב ַבת ֲהמָּ

רָּה  ַלֲהמָּ
obligation cotée en bourse 

ר חָּ ה לְִּמסְּ  ִאֶגֶרת חֹוב רְּׁשּומָּ
obligation de premier rang 

 ִאֶגֶרת חֹוב ֲעִדיפָּה
obligation de second rang 

ה  ִאֶגֶרת חֹוב פְּחּותָּ
obligation de sociétés 

 ִאֶגֶרת חֹוב ַּתֲאִגיִדית
obligation d'État ; emprunt d'État 

ַׁשלְִּּתית  ִאֶגֶרת חֹוב ֶממְּ
obligation d'exécution de l'avenir 

ִסירָּה ֲעִתיִדית  ִאֶגֶרת חֹוב ִלמְּ
obligation double option 

ֵררָּה כְּפּולָּה  ִאֶגֶרת חֹוב בְּ
obligation en devise étrangère 

ֵבַע חּוץ  ִאֶגֶרת חֹוב בְַּמטְּ
obligation en dollars 

 ִאֶגֶרת חֹוב דֹולִָּרית
obligation étrangère 

 ִאֶגֶרת חֹוב זָּרָּה
obligation exempte d'impôt / libre d'impôt / non 

imposable ִאֶגֶרת חֹוב פְּטּוַרת ַמס 
obligation garantie 

ַטַחת  ִאֶגֶרת חֹוב ֻמבְּ
obligation indexée 

 ִאֶגֶרת חֹוב צְּמּוַדת ַמדָּד
obligation municipale / des municipalités 

 ִאֶגֶרת חֹוב ִעירֹוִנית
obligation négociable 

ִחירָּה  ִאֶגֶרת חֹוב סְּ
obligation non émise 

 ִאֶגֶרת חֹוב לֹא ֻמנְֶּפֶקת
obligation non négociable 

ִחירָּה  ִאֶגֶרת חֹוב לֹא סְּ
obligation participante/ participative 

ַּתֶּתֶפת  ִאֶגֶרת חֹוב ִמׁשְּ
obligation recherche et développement 

ר ּוִפּתּוחַ  קָּ  פ"ח מֹו"ָאגַ , ִאֶגֶרת חֹוב ֶמחְּ
obligation remboursable par acomptes 

ֵדית לְִּׁשעּוִרין  ִאֶגֶרת חֹוב ִנפְּ
obligation remboursable par anticipation 

ִריָאה  ִאֶגֶרת חֹוב קְּ
obligation remboursée 

 ִאֶגֶרת חֹוב פְּדּויָּה
obligation risquée 

 ִאֶגֶרת חֹוב ַעִּתיַרת ִסכּון
obligation sans intérêt 

ִלי ִרִבית  ִאֶגֶרת חֹוב בְּ
obligations de l'Etat d'Israël 

רֵָּאל  ִדיַנת ִישְּ  "[בֹונְּדְּס]"ִאֶגֶרת חֹוב ֶׁשל מְּ



offre 
 ֶהֵּצעַ 

offre directe 
 [בניירות ערך]ַהּצָּעָּה יְִּׁשירָּה 

opération d'arbitrage ;  
arbitrage boursier עִָּרים  ִנּצּול ַפֲעֵרי ׁשְּ
opération de couverture  קנייה או מכירה של מכשירים ]ִגדּור

שיש ( אופציות וכדומה, חוזים)פיננסיים 
, בהם התחייבות לספק בעתיד נכסים

ניירות ערך וכדומה במחיר , סחורות
היא למנוע מטרת הגידור . קבוע מראש

או להגביל נזקים או הפסדים בעקבות 
ובכך להגן על הקונה או , שינוי במחיר

 [על המוכר
opération de troc ; échange 

 ַסַחר ֲחִליִפין
option 

ִציָּה  אֹופְּ
option américaine 

ִנית ִציָּה ָאֵמִריקָּ  אֹופְּ
option d'achat 

ִצַית ֶרֶכׁש  אֹופְּ
option d'achat d'actions souscription d'actions 

נָּיָּה ִצַית מְּ  אֹופְּ
option de vente 

ִצַית ֶמֶכר  אֹופְּ
option double 

ִציָּה כְּפּולָּה  אֹופְּ
option en argent 

ִציָּה ִבנְֻּקַדת ַהֶכֶסף  אֹופְּ
option en argent 

ִציָּה בְּתֹוךְּ ַהֶכֶסף  אֹופְּ
option européenne 

ִציָּה ֵאירֹוִפית  אֹופְּ
option mixte 

ִצַית ִמרְּוָּח  אֹופְּ
option périmée 

ִציָּה ֶׁשפָּקְּעָּה  אֹופְּ
option sans argent / hors du cours / au-dessus du 

prix ִציָּה ִמחּוץ ַלֶכֶסף  אֹופְּ
option sur contrats à terme 

ִצַית ֲעִתיִדית  אֹופְּ
option sur devise 

ֵבעַ  ִצַית ַמטְּ  אֹופְּ
option sur indice boursier 

ִצַית ַמדָּד  אֹופְּ
option sur obligations 

ִצַית ִאֶגֶרת חֹוב  אֹופְּ
ordre 

ֻקדָּה  הֹורָָּאה, פְּ
ordre à cours limité 

ִחיר ַלת מְּ ַהגְּבָּ ֻקדָּה בְּ  פְּ
ordre à double option 

ִצַית ֻאכָּף  אֹופְּ
ordre à l'appréciation 

ֻקדָּה לְִּפי ִׁשּקּול ַדַעת  פְּ
ordre au cours du marché 

ִחיר ַהּׁשּוק  ִבמְּ
ordre au mieux / au cours du marché 

ִחיר ַהּׁשּוק ֻקדָּה ִבמְּ  פְּ
ordre de paiement permanent 

 הֹורַָּאת ֶקַבע
ordre de vente stop 

ֵסִדים  ִסיּוג ֶהפְּ
ordre de vente stop 

ֵסִדים ֻקדָּה לְִּסיּוג ֶהפְּ  פְּ
ordre échelonné 

ַלִבים ֻקדָּה ִבׁשְּ  פְּ
ordre équilibré 

ַאֶזֶנת ֻקדָּה מְּ  פְּ
ordre exceptionnel 

ֻקדָּה ֲחִריגָּה  פְּ
ordre limité dans le temps 

ַלת זְַּמן ַהגְּבָּ ֻקדָּה בְּ  פְּ



papier commercial 
ִרי חָּ  ם"ַנעַ , נְַּיר ֵעֶרךְּ ִמסְּ

parachute doré ; prime de départ exorbitante 
 ַמצְֵּנַח זָּהָּב

pari passu ; de rang égal ; de même rang 
 ֵחֶלק כְֵּחֶלק

période de prospérité  ה]ֵגאּות ֵגאּות ; כגון ֵגאּות ַבבּורְּסָּ
 [ַכלְּכִָּלית

période de récupération 
ֵזר קּוַפת ֶהחְּ  ּתְּ

placement direct 
 [בניירות ערך]ַהנְּפָּקָּה יְִּׁשירָּה 

point de référence 
 נְֻּקַדת ִמדּוד

police d'assurance 
 פֹוִליַסת ִבּטּוחַ 

politique fiscale 
ִלית קָּ ִדיִניּות ִפיסְּ  מְּ

politique monétaire 
ִרית ִדיִניּות מֹוִניטָּ  מְּ

pool  
 ַמֲאגָּר

pool bancaire  קבוצה של ארגונים שחברו ]ַמֲאגָּד
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

porteur d'obligations  
 ַבַעל ִאֶגֶרת חֹוב

poste 
דָּה  עֹומְּ

prélèvement automatique / automatisé 
ָאה-ִחיּוב ַעל  ִפי ַהרְּׁשָּ

preneur de l'option 
ִציָּה  ַבַעל אֹופְּ

prestation déterminée  [בקרן פנסייה] ְזכּויֹותֻמגְַּדר 
prêt ; emprunt 

 ִמלְֶּוה, ַהלְּוָָּאה
prêt hypothécaire inversé 

ה ֲהפּוכָּה ַכנְּּתָּ  ַמׁשְּ
prime 

יָּה ֶרמְּ  פְּ
prime de départ exorbitante 

 ַמצְֵּנַח זָּהָּב
prix affiché 

ִחיר ֶׁשֻפרְַּסם  מְּ
produit dérivé 

 מּוצִָּרים ִנגְּזִָּרים
produit support 

ִסיס  ֶנֶכס בָּ
promoteur 

ִכירֹות ַקֵדם מְּ ַקֵדם, מְּ  מְּ
propriété 

 ַבֲעלּות
qualité de l'obligation 

 ִאֶגֶרת חֹובֵאיכּות 
rapport annuel / d'exercice / annuel de gestion 

נִָּתי  דּוַח ׁשְּ
rapport financier 

ִפי  דּוַח ַכסְּ
rapport immédiat 

 דּוַח ִמיִָּדי
réclamation ; revendication 

 ִבּקּוׁש
reclassement ; reclassification 

 ִסּוּוג ֵמחָּדָּׁש
recouvrement 

 גְִּביָּה
réescompte 

ֶנה  ִנכְּיֹון ִמׁשְּ
réexpression 

 ֶהֵּצג ֵמחָּדָּׁש
reformulation ; réexpression 

 ֶהֵּצג ֵמחָּדָּׁש



refuser de payer un chèque 
חָָּאה  ִחֵּלל; לֹא ִכֵבד; ק'ֵסֵרב צֵ , ֵסֵרב ַהמְּ

règlement à l'amiable 
בֹון  ִיּׁשּוב, ִיּׁשּוב ֶחׁשְּ

regroupement d'actions 
נָּיֹות  ִאחּוד מְּ

rente 
ה   [הכנסה קבועה שלא מהשתכרות]ֶרנְּטָּ

revendication 
 ִבּקּוׁש

société multinationale 
 לְֻּאִמית-ֶחבְּרָּה ַרב

société par actions  התחברות של אנשים לגוף ]ַּתֲאִגיד
משפטי המוכר על פי החוק וכשר 

. ולפעולות משפטיותלזכויות , לחיובים
, שותפות, תאגיד עשוי להיות ֶחברה

 [אגודה שיתופית, עמותה
solde créditeur 

ַרת זְּכּות  ִיתְּ
solde débiteur 

ַרת חֹובָּה רָּה, ִיתְּ  ִחסְּ
souscripteur 

ם  ַחּתָּ
souscription 

 ִחּתּום
sous-produit ; produit dérivé 

 מּוצִָּרים ִנגְּזִָּרים
sous-réservation 

 ִחּתּום ֶחֶסר
stagflation 

ַלצְּיָּה ַטגְּפְּ  סְּ
stagnation économique 

אֹון  ִקפָּ
stipulation 

נָּיָּה   [פיננסית]ַהתְּ
sursouscrition  

ַנת ֶיֶתר  ַהזְּמָּ
tarification au coût marginal ; formation du prix 

en fonction des coûts marginaux  רָּה לְִּפי ֲעלּות חָּ  ׁשּוִליתַהמְּ
taux de change 

 ַׁשַער ֲחִליִפין
taux d'intérêt nominal 

 ִרִבית נֹוִמינִָּלית
taux préférentiel ; taux d'intérêt préférentiel ִסיִסית ִאית בְּ ַׁשַער ִרִבית ; ִרִבית ַבנְּקָּ

ִסיִסי   בְּ
tirage d'un chèque 

ִׁשיַכת ַהמְּחָָּאה ִׁשיַכת צֵ , מְּ  ק'מְּ
tournée de présentation 

 ַמַּסע ֲחִשיפָּה
ventilation des dépenses 

 הֹוצָּאֹות ֲהפָּצָּה
volatilité ; instabilité 

נּודִָּתיּות  ּתְּ
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 [תוספת מעל המחיר הנקוב] יֹו'ַאגְּ 
obligation sans intérêt 

ִלי ִרִבית  ִאֶגֶרת חֹוב בְּ
obligation à coupon zéro 

לּוׁש ִלי ּתְּ  ִאֶגֶרת חֹוב בְּ
obligation en devise étrangère 

ֵבַע חּוץ  ִאֶגֶרת חֹוב בְַּמטְּ
obligation à escompte / à prime 

ִנכָּיֹוןִאֶגֶרת חֹוב   בְּ
obligation au-dessus du pair / à prime 

יָּה ֶרמְּ  ִאֶגֶרת חֹוב ִבפְּ
obligation à intérêt variable 

ַּתנָּה ִרִבית ִמׁשְּ  ִאֶגֶרת חֹוב בְּ
obligation double option 

ֵררָּה כְּפּולָּה  ִאֶגֶרת חֹוב בְּ
obligation convertible en  

actions 
רָּהִאֶגֶרת  ִאֶגֶרת חֹוב , חֹוב ַבת ֲהמָּ

רָּה  ַלֲהמָּ
obligation en dollars 

 ִאֶגֶרת חֹוב דֹולִָּרית
obligation à haut risque / de pacotille / à risque 

élevé ִאֶגֶרת חֹוב ִזבּוִרית 
obligation étrangère 

 ִאֶגֶרת חֹוב זָּרָּה
obligation non garantie ; débenture 

ַטַחת  ִאֶגֶרת חֹוב לֹא ֻמבְּ
obligation non émise 

 ִאֶגֶרת חֹוב לֹא ֻמנְֶּפֶקת
obligation non négociable 

ִחירָּה  ִאֶגֶרת חֹוב לֹא סְּ
obligation au porteur 

 ז"ִאֶגֶרת חֹוב ַלמֹוכָּ 
obligation d'exécution de l'avenir 

ִסירָּה ֲעִתיִדית  ִאֶגֶרת חֹוב ִלמְּ
obligation garantie 

ַטַחת  ִאֶגֶרת חֹוב ֻמבְּ
obligation recherche et développement 

ר ּוִפּתּוחַ  קָּ  פ"ח מֹו"ָאגַ , ִאֶגֶרת חֹוב ֶמחְּ
obligation d'État ; emprunt d'État 

ַׁשלְִּּתית  ִאֶגֶרת חֹוב ֶממְּ
fonds d'État britanniques 

ַׁשלְִּּתית   [בבריטניה]ִאֶגֶרת חֹוב ֶממְּ
obligation participante/ participative 

ַּתֶּתֶפת  ִאֶגֶרת חֹוב ִמׁשְּ
obligation à intérêt différé / non libérée 

 ִאֶגֶרת חֹוב ִנדְֵּחית
obligation à coupons 

לּוִׁשים  ִאֶגֶרת חֹוב נֹוֵשאת ּתְּ
obligation cautionnée par un tiers / assortie d'une  

sûreté personnelle ִאֶגֶרת חֹוב ֶנֱעֶרֶבת 
obligation remboursable par acomptes 

ֵדית לְִּׁשעּוִרין  ִאֶגֶרת חֹוב ִנפְּ
obligation négociable 

ִחירָּה  ִאֶגֶרת חֹוב סְּ
obligation de premier rang 

 ב ֲעִדיפָּהִאֶגֶרת חֹו
obligation municipale / des municipalités 

 ִאֶגֶרת חֹוב ִעירֹוִנית



obligation risquée 
 ִאֶגֶרת חֹוב ַעִּתיַרת ִסכּון

obligation remboursée 
 ִאֶגֶרת חֹוב פְּדּויָּה

obligation de second rang 
ה  ִאֶגֶרת חֹוב פְּחּותָּ

obligation exempte d'impôt / libre d'impôt / non 

imposable ִאֶגֶרת חֹוב פְּטּוַרת ַמס 
obligation indexée 

 ִאֶגֶרת חֹוב צְּמּוַדת ַמדָּד
débenture irrachetable 

ה  ִאֶגֶרת חֹוב צְּמּותָּ
obligation à court terme 

 ִאֶגֶרת חֹוב ִקצְַּרת מֹוֵעד
obligation remboursable par anticipation 

ִריָאה  ִאֶגֶרת חֹוב קְּ
obligation cotée en bourse 

ר חָּ ה לְִּמסְּ  ִאֶגֶרת חֹוב רְּׁשּומָּ
obligations de l'Etat d'Israël 

רֵָּאל  ִדיַנת ִישְּ  "[בֹונְּדְּס]"ִאֶגֶרת חֹוב ֶׁשל מְּ
obligation à échéance reportable 

 ִאֶגֶרת חֹוב ֶׁשִפרְּעֹונָּּה ִנדְּחָּה
obligation de sociétés 

 ִאֶגֶרת חֹוב ַּתֲאִגיִדית
obligation 

 ח"ָאגָּ , ִאֶגֶרת חֹוב
aval 

ר, ָאוָּל טָּ  ַערְּבּות ִלׁשְּ
option 

ִציָּה  אֹופְּ
option européenne 

ִציָּה ֵאירֹוִפית  אֹופְּ
option américaine 

ִנית ִציָּה ָאֵמִריקָּ  אֹופְּ
option en argent 

ִציָּה ִבנְֻּקַדת ַהֶכֶסף  אֹופְּ
option en argent 

ִציָּה בְּתֹוךְּ ַהֶכֶסף  אֹופְּ
option double 

ִציָּה כְּפּולָּה  אֹופְּ
option sans argent / hors du cours / au-dessus du 

prix ִציָּה ִמחּוץ ַלֶכֶסף  אֹופְּ
option périmée 

ִציָּה ֶׁשפָּקְּעָּה  אֹופְּ
option sur obligations 

ִצַית ִאֶגֶרת חֹוב  אֹופְּ
ordre à double option 

ִצַית ֻאכָּף  אֹופְּ
option sur indice boursier 

ִצַית ַמדָּד  אֹופְּ
option sur devise 

ֵבעַ  ִצַית ַמטְּ  אֹופְּ
option de vente 

ִצַית ֶמֶכר  אֹופְּ
option d'achat d'actions souscription d'actions 

נָּיָּה ִצַית מְּ  אֹופְּ
option mixte 

ִצַית ִמרְּוָּח  אֹופְּ
option sur contrats à terme 

ִצַית ֲעִתיִדית  אֹופְּ
option d'achat 

ִצַית ֶרֶכׁש  אֹופְּ
consolidation de capital 

 ִאחּוד הֹון
regroupement d'actions 

נָּיֹות  ִאחּוד מְּ
qualité de l'obligation 

 ֵאיכּות ִאֶגֶרת חֹוב
délai de grâce לּום קּוַפת ַארְּכָּה ; ַארְַּכת ַּתׁשְּ בפירעון ]ּתְּ

קּוַפת ֶחֶסד , [הלוואה כגון בתשלום ]ּתְּ
 [מסים

diligence raisonnable /nécessaire 
ִדיַקת נְּאֹותּות  בְּ

bulle spéculative 
 בּועָּה



bourse 
 בּורְּסָּה

bourse électronique 
רֹוִנית ה ֵאֶלקְּטְּ  בּורְּסָּ

bourse d'options 
ִציֹות  בּורְַּסת אֹופְּ

bourse des assurances 
 בּורְַּסת ִבּטּוחַ 

bourse des valeurs mobilières 
 בּורְַּסת נְּיָּרֹות ֵעֶרךְּ 

bourse des marchandises / de commerce 
 בּורְַּסת סְּחֹורֹות

ordre au cours du marché 
ִחיר ַהּׁשּוק  ִבמְּ

au mieux 
ֵמיטָּב  בְּ

banque correspondante ; correspondant bancaire 
ב  ַבנְּק ַכּתָּ

banque de compensation / clearing 
 ַבנְּק ִסּלּוִקין

base zéro 
ִסיס ֶאֶפס  בְּ

créancier obligataire ; porteur d'obligations ; 

détenteur d'obligations ַבַעל ִאֶגֶרת חֹוב 
acheteur de l'option ; preneur de l'option 

ִציָּה  ַבַעל אֹופְּ
actionnaire 

נָּיָּה  ַבַעל מְּ
actionnaire inscrit / immatriculé / enregistré 

נָּיָּה רָּׁשּום   [בספרי החברה]ַבַעל מְּ
propriété 

 ַבֲעלּות
exécution 

 ִבּצּועַ 
exécution partielle 

 ח"ב, ִבּצּוַע ֶחלְִּקי
exécution  ביצועי , כגון ביצועים של חברה]ִבּצּוִעים

 [קרן נאמנות
réclamation ; revendication 

 ִבּקּוׁש
l'offre et la demande 

 ִבּקּוׁש וְֶּהֵּצעַ 
demande artificielle 

לָּאכּוִתי  ִבּקּוׁש מְּ
convertible 

רָּה  ַבר ֲהמָּ
ex-dividende ; dividende détaché 

ַתר  ד"ב, ִדיִויֵדנְּד-בָּ
ex-droits 

ַתר  ז"ב, זְֻּכיֹות-בָּ
coupon détaché 

ַתר לּוׁש-בָּ  ת"ב, ּתְּ
boom ; période de prospérité  ה]ֵגאּות ֵגאּות ; כגון ֵגאּות ַבבּורְּסָּ

 [ַכלְּכִָּלית
adossé 

 ַגב ֶאל ַגב
recouvrement 

 גְִּביָּה
opération de couverture  קנייה או מכירה של מכשירים ]ִגדּור

שיש ( אופציות וכדומה, חוזים)פיננסיים 
, בהם התחייבות לספק בעתיד נכסים

ניירות ערך וכדומה במחיר , סחורות
מטרת הגידור היא למנוע . קבוע מראש

או להגביל נזקים או הפסדים בעקבות 
הגן על הקונה או ובכך ל, שינוי במחיר

 [על המוכר
mobilisation de fonds 

 ִגיּוס הֹון
cours en bourse 

 ִגלְּיֹון ַׁשֲעֵרי בּורְּסָּה
état financier 

 דּוחַ 



rapport financier 
ִפי  דּוַח ַכסְּ

état financier / type 
 דּוַח ִלכְּאֹורָּה

rapport immédiat 
 דּוַח ִמיִָּדי

rapport annuel / d'exercice / annuel de gestion 
נִָּתי  דּוַח ׁשְּ

compte rendu périodique 
ִתי קּופָּ  דּוַח ּתְּ

accaparement du marché 
ִחיַקת ַהּׁשּוק  דְּ

dividende 
 ִדיִויֵדנְּד

dividende provisoire / intérimaire 
 ִדיִויֵדנְּד ֵביַנִים

dividende privilégié / prioritaire 
 ִדיִויֵדנְּד בְּכֹורָּה

dividende en espèces / en argent 
ן ֻזמָּ  ִדיִויֵדנְּד ִבמְּ

dividende partiel 
 ִדיִויֵדנְּד ֶחלְִּקי

dividende non versé 
לּום  ִדיִויֵדנְּד לְַּתׁשְּ

dividende déclaré 
 ִדיִויֵדנְּד ֻמכְּרָּז

dividende participatif 
ַּתֵּתף  ִדיִויֵדנְּד ִמׁשְּ

dividende différé 
 ִדיִויֵדנְּד ִנדְֶּחה

dividende final 
 ִדיִויֵדנְּד סֹוִפי

dividende non imposable 
 ִדיִויֵדנְּד פְּטּור ַמס

dividendes ne varietur 
 ִדיִויֵדנְּד קָּבּועַ 

dividende non monétaire 
ן ִדיִויֵדנְּד ֻזמָּ  ֶׁשּלֹא ִבמְּ

dividende annuel 
נִָּתי  ִדיִויֵדנְּד ׁשְּ

disagio 
ַאגְּ   [הנחה מהשער הנקוב]יֹו 'ִדיסְּ

directeur ; membre du conseil de direction 
ַנֲהִלים, ִדיֶרקְּטֹור  ֲחֵבר מֹוֶעֶצת מְּ

frais de gestion 
ֵמי ִנהּול  דְּ

droit d'inscription 
ֵמי   ִרּׁשּוםדְּ

appel de marge ; demande de couverture 

supplémentaire ִריַׁשת ַבּטּוחֹות  דְּ
demande de paiement 

לּום ִריַׁשת ַּתׁשְּ  דְּ
augmentation de capital 

 ַהגְּדַָּלת הֹון
capitalisation 

 ִהּוּון
capital 

 הֹון
fonds de roulement ; actif net à court terme 

 הֹון חֹוֵזר
capital minimum 

ִרי  הֹון ִמזְּעָּ
capital social ; capital-actions 

נָּיֹות  הֹון מְּ
capital-action souscrit 

נָּיֹות חָּתּום  הֹון מְּ
capital- action non émise 

נָּיֹות לֹא ֻמנְּפָּק  הֹון מְּ
action du capital non-appelé 

נָּיֹות לֹא ִנדְּרָּׁש  הֹון מְּ
capital émis ; capital-actions émis 

נָּיֹות ֻמנְּפָּק  הֹון מְּ
capital-action appelé 

נָּיֹות ִנדְּרָּׁש  הֹון מְּ
capital-actions versé / libéré 

נָּיֹות ִנפְּרָּע  הֹון מְּ
capital nominatif d'action 

נָּיֹות רָּׁשּום  הֹון מְּ



capitaux propres ; fonds propres 
 הֹון ַעצְִּמי

Fonds de réserve et de surplus 
ִפים רָּנֹות וֳָּעדָּ  הֹון קְּ

capital négatif 
ִליִלי  הֹון ׁשְּ

frais d'émission ; coût d'émission 
 הֹוצָּאֹות ַהנְּפָּקָּה

ventilation des dépenses 
 הֹוצָּאֹות ֲהפָּצָּה

frais de constitution ; dépenses de constitution 
 ִיּסּודהֹוצָּאֹות 

ordre de paiement permanent 
 הֹורַָּאת ֶקַבע

sursouscrition  
ַנת ֶיֶתר  ַהזְּמָּ

gratification ; prime ; boni ; bonus 
בָּה  ֲהטָּ

déclaration d'un dividende 
 ַהכְּרָּזָּה ַעל ִדיוִיֵדנְּד

prêt ; emprunt 
 ִמלְֶּוה, ַהלְּוָָּאה

emprunt assorti d'un remboursement forfaitaire 
לֹון  ַהלְּוַָּאת בָּ

chèque en devises étrangères ֵבַע חּוץ ַמטְּ חָָּאה נְּקּובָּה בְּ ק נָּקּוב 'צֵ , ַהמְּ
ֵבַע חּוץ ַמטְּ  בְּ

établissement des prix ; fixation des prix 
רָּה חָּ  ַהמְּ

tarification au coût marginal ; formation du prix 

en fonction des coûts marginaux רָּה לְִּפי ֲעלּות ׁשּוִלית חָּ  ַהמְּ
conversion 

רָּה  ֲהמָּ
conversion de titres 

ַרת נְּיָּרֹות ֵעֶרךְּ   ֲהמָּ
émission au pair / à la valeur 

ֵעֶרךְּ נָּקּוב  ַהנְּפָּקָּה בְּ
placement direct 

 [בניירות ערך]ַהנְּפָּקָּה יְִּׁשירָּה 
endos ; endossement 

בָּה  ֲהסָּ
reformulation ; réexpression 

 ֶהֵּצג ֵמחָּדָּׁש
offre 

 ֶהֵּצעַ 
offre directe 

 [בניירות ערך]ַהּצָּעָּה יְִּׁשירָּה 
attribution / attribution d'actions 

נָּיֹות  ַהקְּצַָּאת מְּ
autorisation de débiter un compte 

בֹון ָאה לְִּחיּוב ֶחׁשְּ  ַהרְּׁשָּ
stipulation 

נָּיָּה   [פיננסית]ַהתְּ
droit 

 ַזכָּאּות
crédit 

בֹון  ִזכּוי ֶחׁשְּ
multinationale ; société multinationale 

 לְֻּאִמית-ֶחבְּרָּה ַרב
contrat prendre ou payer 

 "ַקח אֹו ַׁשֵּלם"חֹוֵזה 
extraterritorial 

 גְּבּוִלי-חּוץ
débit 

בֹון  ִחיּוב ֶחׁשְּ
prélèvement automatique / automatisé 

ָאה-ִחיּוב ַעל  ִפי ַהרְּׁשָּ
pari passu ; de rang égal ; de même rang 

 ֵחֶלק כְֵּחֶלק
compte courant sur marge ; compte d'achat de 

titres בֹון ַבּטּוחֹות  ֶחׁשְּ
facture pro forma 

בֹון ִלכְּאֹורָּה  ֶחׁשְּ
compte de compensation 

בֹון ִסּלּוִקין  ֶחׁשְּ
comptes débiteurs / à recevoir / recevables 

בֹונֹות ַחיִָּבים  ֶחׁשְּ



souscription 
 ִחּתּום

sous-réservation 
 ִחּתּום ֶחֶסר

souscripteur 
ם  ַחּתָּ

euro-obligation 
 יּורֹובֹונְּד

règlement à l'amiable 
בֹון  ִיּׁשּוב, ִיּׁשּוב ֶחׁשְּ

solde créditeur 
ַרת זְּכּות  ִיתְּ

solde débiteur 
ַרת חֹובָּה רָּה, ִיתְּ  ִחסְּ

blanchiment d'obligations 
 ִכבּוס ִאגְּרֹות חֹוב

cumulatif 
 כְִּליל

caissier 
פָּר  ַכסְּ

non négociable 
ִחיר  לֹא סָּ

consortium bancaire ; pool bancaire  ארגונים שחברו קבוצה של ]ַמֲאגָּד
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

consortium ; pool ; groupement 
 ַמֲאגָּר

prestation déterminée  [בקרן פנסייה] ְזכּויֹותֻמגְַּדר 
politique monétaire 

ִרית ִדיִניּות מֹוִניטָּ  מְּ
politique fiscale 

ִלית קָּ ִדיִניּות ִפיסְּ  מְּ
sous-produit ; produit dérivé 

 מּוצִָּרים ִנגְּזִָּרים
prix affiché 

ִחיר ֶׁשֻפרְַּסם  מְּ
bon de souscription d'actions 

 ִממּוִׁשית
débiteurs ; créances ; comptes débiteurs 

ִרים סָּ  ִממְּ
créances à plus d'un an 

ִרים דְּחּוִיים סָּ  ִממְּ
gestionnaire de portefeuille 

ַנֵהל ִּתיִקים  מְּ
impôt à payer après réduction 

 ַמס ֻמגְּבָּל
chambre de compensation 

לָּקָּה  ִמסְּ
tournée de présentation 

 ַמַּסע ֲחִשיפָּה
hors cote / bourse ; de gré à gré 

 ֵמֵעֶבר ַלֶדלְֵּפק
parachute doré ; prime de départ exorbitante 

 ַמצְֵּנַח זָּהָּב
promoteur 

ִכירֹות ַקֵדם מְּ ַקֵדם, מְּ  מְּ
tirage d'un chèque 

ִׁשיַכת ַהמְּחָָּאה ִׁשיַכת צֵ , מְּ  ק'מְּ
découvert  ִׁשיַכת ֶיֶתר ק או דרישה 'הסכום שבו צ]מְּ

דול מסכום האשראי אחרת לתשלום ג
הסכום שלקוח חייב לבנק ; שניתן למושך

קים או כסף מזומן שנמשכו 'בשל צ
בסכום העולה על הפיקדון שלו בחשבון 

יתרת החובה או החסרה היא . הבנק
 [תוצאה של משיכת יתר

prêt hypothécaire inversé 
ה ֲהפּוכָּה ַכנְּּתָּ  ַמׁשְּ

formule type 
ָאר ֶׁשל ֶחבְּרָּה  ִמתְּ



dérivé 
 ִנגְֶּזֶרת

effet commercial ; papier commercial 
ִרי חָּ  ם"ַנעַ , נְַּיר ֵעֶרךְּ ִמסְּ

escompte 
 ִנכָּיֹון

réescompte 
ֶנה  ִנכְּיֹון ִמׁשְּ

actif sous-jacent ; instrument sous option ; produit 

support ִסיס  ֶנֶכס בָּ
biens et exigibilités  ְוִהְתַחְיבּויֹותנְּכִָּסים 
encaissable ; remboursable 

ֶדה יֹון, ִנפְּ  ַבר ִפדְּ
arbitrage ; opération d'arbitrage ; arbitrage 

boursier עִָּרים  ִנּצּול ַפֲעֵרי ׁשְּ
point de référence 

 נְֻּקַדת ִמדּוד
analyse des tendances 

ַגמָּה  ִנּתּוַח מְּ
reclassement ; reclassification 

 ִסּוּוג ֵמחָּדָּׁש
commerce de contrepartie ; échanges compensés 

ִלין  ַסַחר גֹומְּ
opération de troc ; échange 

 ַסַחר ֲחִליִפין
stagflation 

ַלצְּיָּה ַטגְּפְּ  סְּ
coût, assurance et fret - CAF 

 
ביטוח , המחיר כולל עלות]ף "ִסי

 [והובלה
ordre de vente stop 

ֵסִדים  ִסיּוג ֶהפְּ
compensation 

ִליקָּה; ִסּלּוִקין  סְּ
refuser de payer un chèque 

חָָּאה  ִחֵּלל; לֹא ִכֵבד; ק'ֵסֵרב צֵ , ֵסֵרב ַהמְּ
poste 

דָּה  עֹומְּ
agent ; courtier מורשה ]ֵעֶרךְּ  ֲעִמיל נְּיָּרֹות, ֲעִמיל בּורְּסָּה

, לסחור בניירות ערך בבורסה מסוימת
קונה או מוכר ניירות ערך בעבור 

 [לקוחותיו
frais de ventilation/ de distribution 

ַלת ֲהפָּצָּה  ַעמְּ
frais de compensation 

ִליקָּה ַלת סְּ  ַעמְּ
contrat à terme normalisé / standardisé / sur 

marché organisé חֹוֶזה ֲעִתיִדי ,ֲעִתיִדית 
franco le long du bateau - FLB 

 [המחיר לצד האנייה]ס "פָּא
franco à bord - FAB 

 [המחיר על סיפון האנייה]ב "פֹו
police d'assurance 

 פֹוִליַסת ִבּטּוחַ 
fractionnement d'actions ; 
division d'actions נָּיֹות  ִפּצּול מְּ
ordre limité dans le temps 

ַלת זְַּמן ַהגְּבָּ ֻקדָּה בְּ  פְּ
ordre à cours limité 

ִחיר ַלת מְּ ַהגְּבָּ ֻקדָּה בְּ  פְּ
ordre au mieux / au cours du marché 

ִחיר ַהּׁשּוק ֻקדָּה ִבמְּ  פְּ
ordre échelonné 

ַלִבים ֻקדָּה ִבׁשְּ  פְּ
ordre exceptionnel 

ֻקדָּה ֲחִריגָּה  פְּ
ordre de vente stop 

ֵסִדים ֻקדָּה לְִּסיּוג ֶהפְּ  פְּ
ordre à l'appréciation 

ֻקדָּה לְִּפי ִׁשּקּול ַדַעת  פְּ
ordre équilibré 

ַאֶזֶנת ֻקדָּה מְּ  פְּ
ordre 

ֻקדָּה  הֹורָָּאה, פְּ



prime 
יָּה ֶרמְּ  פְּ

stagnation économique 
אֹון  ִקפָּ

fonds de dotation 
 ֶקֶרן עֹוֶמֶדת

taux préférentiel ; taux d'intérêt préférentiel ִסיִסית ִאית בְּ ַׁשַער ִרִבית ; ִרִבית ַבנְּקָּ
ִסיִסי   בְּ

taux d'intérêt nominal 
 ִרִבית נֹוִמינִָּלית

intérêt réel 
 ִרִבית ֵרָאִלית

rente 
ה   [הכנסה קבועה שלא מהשתכרות]ֶרנְּטָּ

inscription à la cote officielle 
ר ַבבּורְּסָּהִרּׁשּום   לְִּמסְּחָּ

marché à la baisse / baissier 
 ׁשּוק ֻדִבים

marché à la hausse / haussier 
ִרים  ׁשּוק פָּ

billet de banque 
ַטר ֶכֶסף  ׁשְּ

charge d'entretien 
 ִׁשעְּבּוד צָּף

charge fixe 
 ִׁשעְּבּוד קָּבּועַ 

taux de change 
 ַׁשַער ֲחִליִפין

compromis ; concessions mutuelles 
מּורֹות  ִׁשקְּלּול ּתְּ

société par actions  התחברות של אנשים לגוף ]ַּתֲאִגיד
משפטי המוכר על פי החוק וכשר 

. לזכויות ולפעולות משפטיות, לחיובים
, שותפות, תאגיד עשוי להיות ֶחברה

 [אגודה שיתופית, עמותה
conditions 

נִָּאים  ּתְּ
fluctuation des cours ;  
mouvement des cours נּודָּה  ּתְּ
volatilité ; instabilité 

נּודִָּתיּות  ּתְּ
marchandisage  חּור פעולות נלוות לשיווק הכרוכות ]ִּתסְּ

קידום , פרסום: בהצגת מוצר ובמכירתו
מכירה , תצוגות מסחריות, מכירות

 [ישירה וכדומה
période de récupération 

ֵזר קּוַפת ֶהחְּ  ּתְּ
hausse maximum 

נּודָּה ַרת ּתְּ  ִּתקְּ
entreprise ; établissement ; commerce ; maison ; 

firme ; entreprise commerciale 
לֶֹבת  איחוד של מפעלי תעשייה ]ִּתׁשְּ

ומסחר בבעלות משותפת ולהם ניהול 
 [משותף מלא או חלקי

 

 


