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                   Le mot « accord » en économie  
בכלכלה                            " הסכם"המילה   

  

  

 
accord  הסכמה/ הסכם  

accord à court terme הסכם קצר מועד  

accord à long terme הסכם לתקופה ארוכה  

accord à option הסכם עם אופציה  

accord à taux différé דחוי לשיעור הסכם  

accord achat-vente הסכם קנה ומכור  

accord bilatéral צדדי-הסכם דו  

accord collectif הסכם הנובע ממשא ומתן קיבוצי  

accord collectif sur les salaires הסכם עבודה קיבוצי  

accord commercial ם סחרהסכ  

accord contractuel הסכם חוזי  

accord d’antériorité הסכם כפיפות  

accord d’arbitrage בוררות הסכם  

accord d’exclusivité הסכם בלעדיות  

accord d’extradition הסגרה הסכם  

accord d’indemnisation/ sur les 

indemnités 

  הסכם שיפוי

accord de commerce bilatéral צדדי-סכם סחר דוה  

accord de commercialisation הסכם שיווק  

accord de compensation/ de 

clearing 

  הסכם סילוקים

accord de compérage ; accord 

bidon 

  אתי לא הסכם

accord de coopération industrielle  הסכם שיתוף פעולה תעשייתית  

accord de crédit réciproque החלף הסכם  

accord de crédit renouvelable הסכם אשראי מתחדש  

accord de fiducie הסכם נאמנות  

accord de gré à gré הדדי הסכם  

accord de libre-échange הסכם סחר חופשי  

accord de licence  הסכם רישוי  

accord de nantissement שעבוד הסכם  

accord de non concurrence תחרות-אי הסכם  

accord de paiements תשלומים הסכם  

accord de participation הסכם חלוקת רווחים  

accord de principe בעיקרון/ עקרונות הסכם  

accord de prolongation הסכם הארכה  

accord de réciprocité הסכם גומלין  

accord de règlement הסדר  

accord de règlement définitif סופי הסדר  

accord de remboursement הסכם החזר  

accord de restriction des 

exportations 

  הסכם הגבלת ייצוא

accord de traitement préférentiel הסכם העדפה  

accord de troc חליפין סחר הסכם  

accord de vente הסכם מכירה  

accord de vente à crédit הסכם מכירה באשראי  

accord de vente-rachat הסכם מכירה בחזרה  

accord de ventes liées הסכם מכירה מותנה  



accord écrit בכתב/כתוב הסכם  

accord écrit préalable ובכתב מראש הסכם  

accord entre actionnaires הסכם בעלי מניות  

accord entre les parties sur 

décision du tribunal 

  פטהסכם על פי צו של בית המש

accord équitable הסכם הוגן  

accord exceptionnel הסכם חריג  

accord général sur les tarifs 

douaniers et le commerce 

  הסכם כללי לתעריפי מכס ובסחר

accord global/ d’ensemble הסכם כולל  

accord interdisant la grève הסכם אי שביתה  

accord international לאומי-הסכם בן  

accord lié הסכם כובל  

accord modifiable הסכם פתוח  

accord monétaire הסכם כספי  

accord multilatéral צדדי-הסכם רב  

accord mutuel הסכם הדדי  

accord officiel הסכם רשמי  

accord portant sur- הסכם בדבר-  

accord pour la vente הסכם למכור  

accord préalable כם מראשהס  

accord provisoire הסכם ביניים  

accord secret הסכם סודי  

accord solennel הסכם חגיגי  

accord sur les salaires הסכם עבודה  

accord tacite מכללה /להלכה/ הסכם לא כתוב  

accord tacite/implicite שבשתיקה/הסכם אילם  

accord tarifaire הסכם על המחירים  

accord temporaire הסכם זמני  

accord unilatéral צדדי-הסכם חד  

accord verbal/oral פה-הסכם בעל  

accord-cadre אב הסכם  

Accords Généraux d’Emprunts 

(GAB) 

  להלוואות כללי הסכם

accords salariaux  הסכמי שכר  

accord-type הסכם אחיד  

annulation d’un accord הסכם מביצוע הימנעות  

clauses de l’accord ההסכם סעיפי  

commun accord כללי הסכם  

conclure un accord לבוא לכלל הסדר  

conformément aux dispositions  de 

l’accord 

  ההסכם לתנאי בהתאם

convention d’accord הבנה מזכר  

d’un commun accord בהסכמה כללית  

donner son accord להסכים  

gentleman’s agreement הסכם של רצון טוב /נטלמני'הסכם ג  

interprétation de l’accord ההסכם פרשנות  

parvenir à un accord להסכם להגיע  

projet d’accord הסכם טיוטת  

protocole d’accord הסדר כתב  

respect d’un accord הסכמים כיבוד  

sceller un accord לחתום על הסכם  

se mettre d’accord הבנה לידי לבוא  

suivant notre accord  בהתאם להסכם בינינו  

violation d’un accord הסכם כיבוד אי  

 


