دننګرهارپوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد ښاغيل پوهنیار عبداهلل اعدل او ښاغيل امان اهلل ورین
په زیار یللک شوی دا قاموس (اقتصادي اصطالحات) یوه ډېره مهمه او ارزښتناکه هڅه ده ،چې په
پښتو ژبه د لومړي ځل لپاره د یو منظم اقتصادي قاموس په بڼه یللک شوی او خرپیږي.
داوسین نړۍ چټکو پرخمتګ ونو ،بدلونونو او نوښتونو د برش ژوند او د اقتصاد چاپرییال ته ډیر ژور
بدلون ورکړی ،چې دا چټک بدلونونه د ژوندانه په هره برخه کې هل ورایه احساسیږي .د نوی
تکنالوژۍ او برښنایې چاپېریال په رامنځته کېدلو رسه اوسمهال رسبریه په خمکېنیو اصطالحاتو،
نوي مفاهیم او اصطالحات د ورځنیو حبثونو لویه برخه جوړوي ،نو د اقتصادپه برخه کې د دغه
ډول قاموسونو ،نه یوازې یللک  ،بلکې تازه کول هم یوه اړتیا ده .زموږ دوطن او خلکو لپاره دا هل
خواشینۍ کمه نه ده ،چې په نویو ساینيس علومو او پوهنو کې اکرنده اثار لږ لري او یایې نه لري او
ً
اوس چې په وطن کې د پرخمتګ او ترقۍ یو نسبتا چټک پړاو پیل شوی ،یقینا چې ښه موقع ده او
په دې برخه کې ډېر څه کول په اکر دي ،اړینه ده چې دمهمو عرصي پوهنو په برخه کې آثار ویللک
يش او یا هم وژباړل يش تر څو ځوان نسل ته وړاندې يش.د اقتصاد د اصطالحاتو دا قاموس د همدغو
هڅو یوه ښه نمونه ده او دویاړ ځای دی ،چې زموږ د پوهنتون یو استاد او ملګری یې په دې بریايل
شول ،چې په منظم ډول دغه ترشیيح قاموس ویليک ،ترتیب یې کړي او بیا یې خرپاوي ته مټې
رابډويه ،د اقتصاد د اصطالحاتو دغه قاموس مې هل رسه ترپایه وکوت ،ډېر نوي اصطالحات او خربې
مې خمې ته راغلې چې د لوستونکو تنده پرې ماتیدای یش.
دپوهنتون دوره د ځوانانو د زده کړې تر ټولو مهمه دوره وي ،په دې دوره کې یوازې په پوهنتوين
کتابونو بسنه نه کې ږي ،ځوانان او حمصلنی باید افايق مطالعه وکړي او خپلې جتربې پراخه اکندې،
داقتصاد پوهنځي استاد د خپل ملګري په ملتیا د حمصلینو د حتصیيل او عليم سویې دلوړاوي په په
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موخه دا یلکنه د قاموس په بڼه کړی  ،چې د نلډون د اصل په پامنیوي رسه د مانا او حمتوی هل پلوه
د اقتصادي اصطالحاتو دا تعریفونه او معناوې په ډېره ښه توګه رسه ترتیب شوي او د استفادې وړ
دي .پښتو ژبې ته چې اوسمهال په ډېر لومړين پړاو کې نور عرصي علوم خپلوي او آثار پرې خرپوي،
د دا ډول اثارو خرپیدل ډېر ګټور دي ،که څه هم چې دا ډول اثار په لومړیو کې ګڼې نیمګړتیاوې
لري چې ما هم په خپل نوبت ددې اثر د کتنې پر مهال دغه نیمګړتیاوې یلکوال استاد ته د اصالح
لپاره په ګوته کړي ،خو هیڅ ان ساين هڅه هل نیمګړتیاوو خايل نه وي ،زه ډاډمن یم ،چې دا یلکنه به
ورو -ورو پراخه او په راتلونکو چاپونو کې به ددې قاموس نیمګړې برخې بشپړې يش .نو ځکه
زه دواړو ښاغلو ته شابایس ورکوم او حوصله ورته غواړم ،چې دخپل وطن ،خلکو ،ژبې او پرخمتګ
لپاره یې دا الر ټالکې ده.
د یادونې وړ بولم چې په دې قاموس یلکنه او ټولوونه کې هل معتربو اثارو استفاده شوې ،مطالعه
ورته شوې او بیا هغه اثار تر کره کتنې الندې نیول شوي،په پای کې یلکونکي ترې خپل شخيص
برداشت کړی او هغه یې په حتلیيل بڼه په دې قاموس کې ځای کړي ،ځکه نو دا یو نوښت او غوره
هڅه ده ،چې په راتلونکي وخت کې به نورو دا ډول نوښتونو ته الر پرانزیي.
زه ښاغيل استاد پوهنیار عبداهلل اعدل او امان اهلل ورین ته مباريک وایم ،او سپارښتنه کوم ،چې ډېر
ژر دا اثر چاپ او خپور کړي او په دې توګه افغان ځوانانو ته دخری رسونې په دغه لوی اکر کې
دلوی خدای هل درباره د اجرونو مستحق وګرځي.
په ډېر درناوي
رسڅېړونکی ډاکټر حممد علم ”اسحق زی”
جالل اباد
۴۲۴۱.۱.۳۲
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ډیر د خوشحالۍ ځا ی دی چې په هیواد کې وار په وار د ویښتیا او روڼتیا په لوري اوچت ګامونه
پورته کېږي .قاموس یلکنه په دې لوري کې یوه متبارزه نښه ده .دا د یوې ژبې د بډاینې د پړاوونو
په لړ کې یو په زړه پورې او مهم پړاو دی .دا دی اوس په پښتو ژبه کې ددغه پړاو شاهد یاستو.
درې اکهل خمکې مې د افغانستان د علومو ااکډمۍ کې په دې هلکه څو ځله وړاندیز وکړ چې د
قاموس یلکنې په موخه د دایره املعارف په مرکز کې د آریانا دایره املعارف د انستیتیوت تر ځنګ،
د افغان قاموس انستیتوت فعال يش .دا په داسې حال کې ده چې هل نیکه مرغه د علومو د ااکډمۍ
د ژبو او ادبیاتو مرکز خپوا یو شمری عمويم قاموسونه نرش کړي هم دي ،خو د اختصايص قاموسونو
اړتیا ال اوس هم پر ځای پاتې ده .دا دی اوس د ډېر ویاړ ځای دی چې موږ د یو شمری مسليک او
اختصايص قاموسونو د یلکنې او چاپ شاهد هم یاستو .دغه قاموسونه یو شمری یې د حقوقو
اوسیايس علومو په برخه کې ،یو – دوه د طب په برخه کې ،یو د جیودیزي او اکين توکو او یو – دوه
هم دختنیک په برخه کې یللک شوي دي  ،خو د اقتصاد په برخه کې ال اوس هم پوره اکر نه وه شوی،
حال دا چې اقتصادي ادبیات او مطالعات اوس په نړۍ کې مهم لومړیتوب لري .دافغانستان دبدې
ورځې یو المل بیوزيل ،بیسوادي ،دراز راز تعصباتو شتون اود اوهامو ،خرافاتو ،بهرنیو السوهنو،
حتجر ،دښونځیو دروازو د تړلو او په جمموع کې دفرهنګی بدلونو په وړاندی یب توپریي ده .هل نیکه
مرغه په دې یوه وروستۍ لسزیه کې افغانانو ددغو ناوړه ښاکرندو په وړاندې په میړانه ،خو هل ډیرو
ستونزو او قربانیو ډکه الره ووهله .د دې مزل یوه السته راوړنه د ویښ ،حتصیل کرده او هغو پوهو
ځوانانو ډګر ته راوتل دي ،چې د هیواد دننه او بهر یې خپلې لوړې او مسلکې زده کړې کړي دي
او په زړورتیا رسه د نوي افغانستان په هلکه فکر او اکر کوي .په دی لړ کې ستاسو په الس کې
موجود د اقتصاد د اصطالحاتو دا کتاب د دغه هڅو یوه غوره او د ستاینې وړ بیلګه ده .دغه کتاب
ښاغيل پوهنیار عبداهلل اعدل او امان اهلل ورین په ګډه ترتیب او یلیلک دی ،چې د مسليک او
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اختصايص اصطالحاتو لرونکی دی .زه هیله لرم دغه هڅې چې اوس یې دا دی بنسټ کېښودل
شو په راتلونکي کې د یو مرکز هل الرې په ښه شلک تنظیم او رهربي يش او سیستماتیکه بڼه به
غوره کړي.
ما د اقتصاد د اصطالحاتو دغه کتاب وکوت او په بشپړیدو یی ډیر خوښ شوم .کتاب د  ۴۰۱۱شاوخوا
د مهمو اقتصادي اصطالحاتو لرونکی دی ،هیله ده د اقتصاد د ډګر مسلکې اکرکوونکو ،حمصالنو
او د اقتصادي موسساتو اکدرونو ته ګټور واقع يش .په راتلونکې کې ښاغلو اعدل او ورین ته د
دوی دعليم او مسليک چاور په برخو کې د ال زیانو بریایلتوبونو غوښتونکی یم .د کتاب د چاپ
هل امله د کتاب یلکواالنو  ،خرپندویې ادارې  ،ټولو هیوادوالو او د مطالیع مینه والو ته مباريک وایم.
په درناوی
پوهاند حممدبشری دودیال
د اقتصاد پوهنځی استاد
۴۱/۱/۴۲۴۱
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خوږو لوستونکو!
ستاسې په الس کې دغه یلکنه که څه هم ښايي هومره چې باید وای معیاري نه وي خو د لکونو
لکونو خوارۍ پایله او په پښتو ژبه د خپل ډول یوه بې سارې یلکنه ،راټولونه او ژباړه ده ،څو اکهل
وړاندې چې په پښتو ژبه په اقتصاد کې نږدې هېڅ یلکنه نه تر سرتګو کېده د ننګرهار په پوهنتون
کې حمصلنی وو  ،هاغه مهال زه او زما ګڼ نور ټولګیوال د اقتصاد هل ډېرو لومړنیو اصطالحاتو رسه
هم نابدله وو او د دې اصطالحاتو هل انګلیيس بڼې رسه مو ستونزې تر پښتو او دري اصطالحاتو
الزیاتې وې .په ځانګړي ډول د هغو حمصلینو ستونزې ال ډېرې وي چې هل پښتو ژبې پرته په نورو
ژبو نه پوهیدل د هر سمسرت په پای کې چې به لکه د هماغه مهال لکچر نوټ بشپړ شو نو د آزموینې
لپاره به مو د مچتووايل په موخه د اړونده مضمون مهم اصطالحات راغونډ کړل او د استادانو هل
ویناوو څخه د راټولو شویو یادښتونو او د الس یليلک چپرت په مرسته به مو ایله د سمسرت په پای کې
د یوې اقتصادي اصطالح په صحیح مانا ځان و پوهاوه ،نږدې د هر سمسرت په پای کې مو تل دا سې
احساس لرلو چې اکش خمکې هل خمکې لږ تر لږده د دغو اقتصادي اصطالحاتو او مفاهیمو په عمويم
مانا پوهېدالی چې هماغه وخت مو پرې صنيف حبثونه کړي وای او د استادانو هل لکچرونو مو مناسبه
ګټه اخیستې وای ،دې حالت زه او زما ځینې نور ټولګیوال وهڅولو چې هل هر سمسرت څخه دخمه د
هر مضمون اړونده کتابونه په کتابتون یا بازار کې پیدا او مطالعه کړو تر څو مو دا تشه تر یوه حده
ډکه کړې وي .هل بده مرغه هاغه مهال نه یوازې دا چې په پښتو کې زموږ د غوښتنې رسه سم داسې
لېکنه نه وه بلکې په نورو ژبو( انګلیيس ،دري او اردو) کې مو هم داسې یلکنه پیدا نه کړه چې دا
ستونزه حل کړای يش نو هل هماغه ځایه مو هوډ وکړ چې د هر سمسرت په پای کې به د ټولو مضامینو
مهم اصطالحات راغونډوو او بیا به ټول په ټولزی ډول د راتلونکو ټولګیو د حمصلینو د آسانتیا لپاره
د هغوی په واک کې ورکوو تر څو مو لږ تر لږه د راتلونکې لپاره دا ستونزه هواره کړي اويس .دا
ً
پروسه زمونږ د حتصیل د دورې تر وروسيت اکهل تقریبا بشپړه شوه خو هل فراغت وروسته زه (عبداهلل
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اعدل ) د دویم ځل لپاره د تدریس په چارو بوخت شوم او امان اهلل ورین په دنده بوخت شو ،هل یو
څه وخت وروسته چې مو بیا په دې هلکه مشوره کوهل نو دې پایلې ته ورسېدو چې زمونږ راټول
شوي اصطالحات هل یوې خوا ډېر کم او بل داچې یوازې د ننګرهار پوهنتون د چپرتونو پورې
حمدود دی او بله ستونزه یې دا وه چې انګلیيس معیاري اصطالحات وررسه مل نه وه ،چې دې حالت
زموږ اکر هل هغه څه چې موږ یې تصور اکوه نور هم پېچیل او څو چنده دروند کړ چې لکه نا لکه به
آن دا چاره زموږ هل وسه وتلې ښاکرېده .خو بیا مو هم ژمنه وکړه او دیلکنې چارې مو رسه ووېشلې.
هل دې ټولو بوختیاوو وروسته د ګران ورور امان اهلل ورین هل خوا بیا بیا ټینګار کېده او هل ژمنې
ً
رسه سم یې په لومړي ځل ګڼ اقتصادي مفاهیم هل نلډو تعریفونو رسه عمال مچتو کړي وو ماته
راکړل چې هم یللک شوي اصطالحات وګورم  ،پاتې برخې یې ویلکم او د انګلیيس مفاهیمو پښتو
بڼه ور بشپړه کړم  ....دا نو لومړی ځل و چې داسې احساس مو وکړ چې دا اکر شوین دی او ان شاء
اهلل چې ډېر ژر به یې بشپړ کړو .لکه چې مو لومړنۍ نسخه تیاره کړه نو بیا مو په همزمان ډول د
پښتو د ادبیاتو دکتنې لپاره د ادبیاتو یو استاد ته او د اقتصاد د ختنیيک اړخ د کتنې لپاره د اقتصاد
پوهنځي درنو استادانو ته د نظر اخیستنې لپاره وړاندې کړه ،هغوی داسې نیمګړتیاوو ته متوجه
کړم چې ګواکې دا یلکنه په بشپړه ډول هل رسه کتل او اصالح کول غواړي چې دې اکر یو ځل بیا
ډېر وخت ته اړتیا لرهل .هل دې وروسته زما د ماسرتۍ د دورې بوختیاوې او زما د ملګري د دندې
بوختیاوې پلمه شوې چې یو ځل بیا تر ډېره حده بشپړه شوی اکر ټکین يش .هل نیکه مرغه هل دې
ټولو ستونزو وروسته لکه چې د یوې عليم-څېړنزیې دورې لپاره بېرته جرمين ته والړم نو اکيف
وخت مې پیدا کړ چې نږدې  ۴۳۱ساعته پرهل پسې متمرکز اکر وکړم او د اکر پایلې وخت په وخت هل
خپل ژمن ملګري رسه د مشورې او ال بشپړتیا لپاره رشیکې کړم چې په پایله کې دغه اوسنې بڼه
مچتو او پرېکړه مو وکړه چې د شدیدې اړتیا په پامنیوي رسه یې ډېر ژر د اقتصاد د ګڼو مینه والو
خدمت ته وړاندې کړو.
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اوس چې دا مچتو شوې بڼه ستاسو په الس کې ده هل یوې خوا خورا زیات هیله مند یو چې ستاسې
د پاملرنې وړ وګرځي او لږ تر لږه ستا سې د لوستلو د وخت په اندازه ارزښت ولري او هل بلې خوا
تاسو ټولو درنو لوستونکو څخه هیله لرو چې د همدې یلکنې د ال ښه وايل او معیاري کولو به برخه
کې د زړه هل تله په خپلو سموونکو وړاندیزونو رسه هل موږ رسه مرسته وکړ او زموږ په
اړیکشمېرو یا برېښنایلکونو مونږ ته خپل وړاندیزونه د راتلونکي چاپ د ال ښه وايل په موخه
راولېږ .
په پای کې هل هغو ټولو استادانو او ملګرو څخه چې مونږ رسه یې د کتاب په بیالبېلو برخو کې
مرسته کړې ده د زړه هل کومې منندوی یو او په راتلونکي کې د اقتصاد د اصطالحاتو د دې قاموس
د ال پراختیا او معیاري کولو په برخه کې د ټولو درنو الهماکرۍ ته سرتګې په الر یو .د یادونې وړ
ده چې ددې کتاب په ترتیب کې د معتربو رسچېنو څخه ګټه اخېستل شوې ده چې د کتاب په پای
کې ذکر شوي او د کتاب د جوړښت  ،حمتوا او هل هغه څخه د ګټې اخیستنې نلډې الرې چارې د
کتاب په پیل کې توضیح شوي.
په درنښت
پوهنیار عبداهلل اعدل
امان اهلل ورین
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درنو لوستونکو ! ستاسې په الس کې د اقتصاد د اصطالحاتو دغه کتاب چې نږدې  ۴۰۱۱د اقتصاد
او جتارت معیاري انګلیيس اصطالحات لري داسې ترتیب شوی چې لومړی هره اصطالح په تر ټولو
مناسبه پښتو بڼه مانا شوې او د هرې انګلیيس اصطالح الندې یللک شوې .وروسته همدغه
اصطالح په تفصیل رسه توضیح شوې تر څو لوستونکی د اقتصاد په بیالبیلو برخو کې د هغې په
عمويم مفهوم  ،د استعمال ځای  ،او په زیاتره ځایونو کې په عميل مثالونو وپوهیږي  .همدا راز که
د یوې اصطالح رسه مشابه یا د هغې متضاده اصطالح په همدې کتاب کې موجوده وي نو د هرې
اصطالح لپاره د توضیحاتو په پای کې یادونه شوې چې لوستونکی اړونده اصطالح ته مراجعه
وکړي تر څو هل مشابه او یا متضادو مفاهیمو رسه هم اشنا يش.
په دی کتاب کې ټول موجود اصطالحات د انګلیيس معیاري بڼې په اساس د انګلییس الفباء تورو
د تسلسل په پامنیوي رسه ترتیب شوي چې د هر انګلییس حرف د صفحاتو شمېر او پته دکتاب په
رس کې په نلډ فهرست کې ښودل شوي  ،عالوه هل دې د کتاب د پاڼو په رسپاڼه یا  Headerکې د
هرې پاڼې چپ لوري ته د انګلیيس یو حرف لوستونکي ته الرښوونه کوي چې په دې پاڼو کې
هغه اصطالحات دوام لري چې په همدې انګلییس حرف پیل شوي وي .نو لوستونکی کویل يش
چې د یوې اصطالح دلټون لپاره د هغې د انګلیيس د لومړي حرف په پامنیوي رسه لومړی هغه په
نلډ فهرست کې ولټوي او بیا اړونده پاڼو ته وريش او په آساین رسه یې په نلډ وخت کې پیدا کړي.
همدا راز ځیین اصطالحات چې په خپل ذات کې فريع عنوانونه لري د اصيل اصطالح الندې پّه
مسلسل ډول تعریف شوي ،د بېلګې په توګه د انفالسیون یا  Inflationد اصطالح الندې د
انفالسیون ټول ډولونه د فريع عنوانونو په بڼه تعریف شوي چې دغه فريع عنوانونه د کتاب د الفباء
ً
د تسلسل څخه مستثین دي .بنا که چېرې یوه اصطالح په عمويم عنوانونو کې نه ښاکري نو
لوستونکي کویل يش چې نوموړې اصطالح د اصيل اصطالح په فريع عنوانونو کې پیدا کړي.
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د یادولو وړ ده چې د دې کتاب په ترتیب کې د ژبنیو او حتت لفظي ماناګانو او کره پښتو په پرتله
زیاته پاملرنه د یوې اصطالح عمويم مفهوم ته شوې او هیڅ ځاې کې د یوې اصطالح بشپړ
تیوریکي تعریف ټيک به ټيک نده راوړل شوی ،برعکس هڅه شوې چې د یوې انګلییس اصطالح
لپاره ډیره مروجه پښتو مانا ویللک يش که څه هم چې ښايي دا مانا ډیره کره پښتو ژباړه نه اويس .په
همدې بنیاد ځیین ځایونو کې اصطالحاتو ته یو د بل په ځای استعمایلدونکې څو پښتو ماناګانې
یللک شوي د بېلګې په توګه د  Costانګلییس اصطالح لپاره پښتو مانا (لګښت  /مرصف) یللک
شوی چې لګښت یې کره پښتو مانا خو مرصف ډېره مروجه مانا ده او دواړه د اقتصاد په حبثونو کې
یو د بل پر ځای اکرول کېږي  .همدا راز د ( )/عالمه زیاتره ځایونو کې د متبادلې مانا لپاره اکرول
شوې یعنې د دې عالمې دواړو خواو ته یللک شوې لکمې متبادلې یا مشابه مانا ګانې لري .په همدې
ډول د دې کتاب په لومړي چاپ کې د نلډون په نیت هل اصطالحاتو رسه د هغوی اړونده ریاضیيک
فورمولونه او یا هم ګرافونه ندي ترسیم شوي چې انشااهلل په راتلونکي کې به دغه تشه هم ډکه
يش.
یوځل بیا هل تاسو درنو لوستونکو مننه چې خپلې مطالعې ته مو دغه کتاب ځانګړی کړ  ،تر څنګ
یې هل تاسو درنو څه خورا په درنښت هیله کوو چې که د لوستلو په بهری کې هل هر ډول ستونزې
رسه مخ یاست او یا هم کوم رغنده وړاندیز لر نو د خرپندویې ادارې په اړیکشمېرو یا بریښنا
یلک یې رارسه رشیک کړ .
هل پاملرنې مو یوه نړۍ مننه
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Economic & Business Terms

A

A
Abatement
تزنیل/کمښت
د مایلاتو هغه پاتې برخه چې د دولت هل خوا خبښل کېږي او یا هم پکې په یوه معلومه اندازه کمښت
رامنځته کېږي.
Ability to Pay Principle of Taxation
د پرداخت د وړتیا هل خمې د مایلې ټالکو اصل
د مایلې د ټالکو هغه اصل دی ،چې هل خمې یې دولت مایله د مایله ورکوونکو د تادیايت توان هل خمې
ټايک نه د هغو خدمتونو هل خمې ،چې ټونلې ته یې وړاندې کوي .چې د (faculty principle of
) taxationاصطالح ورته هم اکرول کېږي .د مایلاتو لپاره د حاصله ګټې اصل (Benefit-
) Received Principle of Taxationرسه یې پرتله کړئ.
Abnormal Cost
غری اعدي لګښت
د ضایعاتو د زیاتوايل ،د تویلدي وړتیا د کموايل او یا هم د اکرمندانو د اعتصاب په پایله کې د تویلد
د تمام شد په لګښت کې زیاتوايل ته غری اعدي لګښت ویل کېږي.
Abnormal Loss
غری اعدي زیان
هغه زیان ته وايی چې د توکو او خدمتونو د پلور څخه ترالسه شوی نا خالص ټولزی عواید د تمام شد
ټولزی لګښت څخه کم وي.
Abnormal Profit
غری اعدي ګټه
هغه ګټه چې د تویلد د پروسې د جارې ساتلو لپاره د حد اقل ګټې څخه لوړه وي او دا ډول ګټه
ً
معموال هل احنصاري) (Monopolyاو اویلګوپويل) (Oligopolyجوړښتونو څخه ترالسه کیږي.
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Abrasion
فرسايش (د سکو د وزن کمېدل)
په ځانګړي ډول د سکو د فرسايش لپاره اکرول کیږي یعنې د استعمال په پایله کې د سکې په وزن
کې کمښت ته د وزن کمیدلو فرسايش ویل کېږي.
Absolute Advantage
مطلق مزیت
دا نظریه د ادم سمیت هل لوري رامڼخته شوې ده او په ځانګړي ډول د سوداګرۍ او تبادلې په مباحثو
کې اکرول کېږي  ،ددې نظریې هل خمې که چېرې یو کس ،اکروبار او یا یو هېواد هل یو ډول رسچینو
نه په ګټې اخېستنې رسه د بل کس ،اکروبار او یا د هېواد په پرتله ډېر یا ارزانه تویلد تررسه کړي د
ً
مطلق مزیت لرونکی کس،هېواد یا اکروبار ګڼل کیږی .دا حبث معموال د هېوادونو ترمنځ د
سوداګرۍ په برخه کې زیات رامنځته کېږي ،همدا راز دغه اصطالح دعني تویلد لپاره د کمو
لګښتونو په استدالل رسه هم صدق کوي .هل نسيب مزیت ( (comperative advantageرسه یې
پرتله کړئ.
Absolute Poverty Level
د فقر مطلقه سطحه
د فقر یا غربت د اندازې معلومولو یو میتود دی ،چې هل خمې یې په ټونله کې هغه وګړي په مطلق
ً
غربت کې ژوند کوي ،چې عموما یې د عوایدو اندازه د ژوند د بنسټزو اړتیاوو د رفع کولو لپاره د
اړینو عوایدو څخه څو ځله کمه وي او د خپلې فزیکې سالمتیا لپاره هم اړینې رسچېنې (لکه
اکیف غذا او اکلوري ) نه لري .دا حالت د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د هر چا لپاره صدق کویل يش .هل
نسيب غربت هل سطحې ) (Relative Poverty Levelرسه یې پرتله کړئ.
Accelerating Premium
مزتایده جایزه
هغه مبلغ ته ویل کېږي ،چې د تویلدي رشکت مالک یې اکرګرانو ته په تویلد کې د زیاتوايل هل امله
دتشویق او هڅونې په موخه د انعام په توګه ورکوي.
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Accelerator
شتاب ورکونکی  -تېزونکی -مرسع
په اعمه اصطالح هغه قوې ته ویل کیږي چې د یو يش د حرکت او رسعت د زیاتوايل المل وګرځي.
په ځانګړي ډول د ميل اقتصاد او پانګې اچونې په برخه کې د یو حسايب رضیب په بڼه اکرول کیږي
او د پانګونې په لګښتونو او نا خالص داخيل تویلد کې د تغری ترمنځ نسبت په مرسته ښودل کیږي.دا
په دې مانا چې :که چېرې اقتصادي وده زیاته وي نو اکروباري سکتور د مازادې تقاضا (Excess
) demandد رفع کولو په خاطر د توکو او خدمتونو په تویلد کې ډېره پانګونه کوي .همدا راز د
عني مفهوم د افادې لپاره د شتاب ورکونکي تاثری ( )Accelerator effectاصطالح هم ډېره دود
ده چې په اقتصاد کې د ودې هل امله په پانګونه باندې مثبته اغزیه څرګندوي او په نا خالص ميل
تویلد کې د تغری په وسیله اندازه کېږي.
Accessorial Services
مرستندویه خدمتونه
مرستندویه خدمتونه هغه ځانګړو خدمتونو ته ویل کېږي چې د یو خدمت رسه په اضايف ډول
عرضه کیږي لکه د ترانسپورت په برخه کې :هغو خدمتونو ته وايی ،چې یو رشکت یې د ترانسپورت
لپاره د یوې الزيم برخې په ډول تررسه کوي ،لکه بسته بندي ،سورت کول او داسې نور خدمتونه.
Account
حساب – صورت حساب
هل مايل ادارو رسه یو ډول حساب  ،چې هل خمې یې ځانګړی معامالت تررسه کیدیل يش او دحساب
صالحیت لرونکي په اکمل ډول خپل معلوم حساب کې شته شتمين ته الرسیس پیدا کوي د مثال
په ډول په یو بانک کې د حساب پرانیستل .د معامالتو د ډول او بڼې هل پلوه ډول ډول حسابونه وجود
لری څو عمده حسابونه عبارت دي هل:
 :۱جاري حساب )(current accout
 :۲سپما حساب)(saving account
:۳معیادي حساب ).(time deposit
 :۴ګډ حساب )(Joint Accout
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هل مايل ادارو رسه د حساب په اړه د ال ډېرو مالوماتو لپاره ذکر شوو د حساب ډولونو ته هم رجوع
وکړئ.
Accounting
حماسبه
د یو اکروبار په هلکه د مايل معلوماتو راټولول ،ثبتول ،صنفبندي کول او خالصه کول او په پويل بڼه
یې د اکروبار د نتېجې په بڼه ښودلو ټولې پروسې ته وايی.
Accounting Cost
حماسبوي لګښتونه
د حماسبې لګښتونه هغه واقيع او ښاکره لګښتونه دي چې په یوه اکروبار کې د ټولو معامالتو د ثبت
ً
او ریکارډ په بنسټ حماسبه کیږي .معموال د اقتصادي لګښتونو د اصطالح په وړاندې اکرول
کیږي.
Accounting Profit
حماسبوي ګټه
د یوه اکروبار د ښاکره ثبت شوو نا خالصو عوایدو او د حماسبوي لګښتونو ترمنځ توپېر ته حماسبوي
ګټه ویل کېږي .د حماسبوي او اقتصادي ګټې) (Economic profitترمنځ ښاکره توپری شتون لري.
د بېلګې په توګه :په اقتصادي عوایدو/ګټه کې نه یواځې حماسبوي لګښتونه په پام کې نیول کېږي،
بلکې ځینې ځانګړي اقتصادي لګښتونه هم باید په پام کې ونیول يش لکه فرصيت لګښتونه
) (Marginal costsخو په حماسبه کې فرصيت لګښتونه په نظر کې نه نیول کیږي.
Accrual basis
تعهدي پایه
په اړوند حساب کې د یو معاملې ثبتول خمکې دلې ،چې واقيع لګښت یې تررسه شوی یا عواید یې

ترالسه شوي وي.
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د بېلګې په توګه :د توکو د پلور څخه هغه اندازه عواید چې ال تراوسه ترالسه شوي نه وي خو په
راتلونکي کې به ترالسه يش؛ خو معامله په اوسين وخت کې په خپل اړوند حساب کې ثبتېږي.
Accrued Interest
متعلقه ربح
هغه سود یا ټکټانه ،چې پر اصيل مبلغ ور اضافه شوې وي خو ال تر اوسه ترالسه شوې نه وي.
Accumulation
راغونډېدل یا مجع آوري
د یو تويک یا شتمنۍ ترالسه کول او نوموړی تويک یا شتمين د خپوانیو ترالسه شویو توکو او یا شتمنیو
ُ
رسه د یو ځای کولو پروسې ته راغونډېډل ویل کېږي او معموال دا اصطالح تر ډېره په ميل اقتصاد
کې د پانګې راغونډولو ) (Capital Accumulationپروسې لپاره اکرول کېږي.
Action Lag
د اجرا یا تطبیق مهلت
د پالیسۍ جوړولو او تطبیق ترمنځ زماين فاصلې ته د اجراء مهلت ویل کېږي یا د اقتصادي پالیسیو
په برخه کې هل هاغه مودې څخه عبارت دى ،چې د یوې اقتصادي پالیيس عميل کېدلو لپاره ورته
ً
اړتیا وي .د بېلګې په ډول :د پويل سیاست لپاره نسبتا کمې مودې ته اړتیا ده مګر د مايل سیاست
عميل کول اوږد مهال یا اوږدې مودې ته اړتیا لري .د ال ډېړ معلوماتو لپاره داخيل مودې
( )insidelagاو پریکړې مودې ( (decisionlagته رجوع وکړئ.
Activity Policy
کړنزیه سیاست  /پالیيس
د دولت هغه سیاست چې د روښانه تګالرو په وسیله د ځانګړو موخو د ترالسه کولو لپاره جوړېږي،
چې تر ټولو اعم ډول یې د اکروباري دایرې (دوران) (Business Cycle) ،د ثبات په موخه عميل
ګامونه پورته کول ،د وزګارتیا راکمولو سیاست ،د انفالسیون د کچې د راکمولو یا ثابت ساتلو

سیاست او داسې نور سیاستونه دربر نیيس ،چې کرنزی سیاست ته اختیاري سیاست
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( (Discretionary Policyهم ویل کېږي .د ال ډېرو معلوماتو لپاره اختیاري مايل/پويل
سیاست) (Discretionary Fiscal/monetary Policyته هم رجوع وکړئ
Actual Investment
حقیيق پانګونه
د پانګونې هغو لګښتونو څخه عبارت دی ،چې اکروباري سکتور یې په یو معلوم وخت کې په
واقيع ډګر کې تررسه کوي ،چې په کیزني اقتصادي نظریاتو کې د يلک اقتصاد په څېړنه کې یوه مهمه
برخه جوړوي.
Ad Valorem Tariff
د ارزښت هل خمې تعرفه
پر واردايت توکو یا خدمتونو باندې د حمصول هغه ډول څخه عبارت دی ،چې د توکو یا خدمتونو د
ارزښت هل خمې ټالک کېږي .د بېلګې په توګه :یو تلوېزیون افغانستان ته واردېږي ،چې ارزښت یې
پنځوس زره افغانۍ وي او د ارزښت هل خمې د تعرفې اندازه یې (  ) ۱۵۱وي نو په نوموړي تلوېزیون
 ۰۵۷۷افغانۍ حمصول اخېستل کېږي .د ټن هل خمې حمصول ) (tonnageرسه يی پرتله کړئ.
AdvaloremTax
د ارزښت هل خمې مایله
د مایلې هغه ډول ،چې د توکو او خدمتونو په پلور باندې د ارزښت د سلنې هل خمې ټالک کېږي ،چې
دري اعم ډولونه یې عبارت دي هل:
 :۱پر پلور مایله).(sales tax
 :۲پر عوایدو مایله).(income tax
 :۳پر جایدادونو مایله)(property tax
د ال ډېرو مالوماتو لپاره ذکر شوو اصطالحاتو ته هم رجوع وکړئ.
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Adam Smith
ادم سمیت
د اوسين معارص اقتصاد مشهور بنسټ ایښودونکی کس دی .نوموړی اقتصاد پوه د ساکټلنډ
اوسېدونکی وو ،چې په  ۱۰۲۳میالدي اکل کې پیدا او په  ۱۰۷۷میالدي اکل کې مړ شوی دی
نوموړي د ملتونو ثروت ) (TheWealth Of Nationتر عنوان الندې یو کتاب یلیلک ،چې په
 ۱۰۰۱میالدي اکل نرش شو چې د همدغه کتاب د لېلکو په وجه ورته د معارص اقتصاد د پالر لقب
هم ورکړل شوی دی ،د غريب هېوادونو او ځینو نورو پرخمتللو هېوادونو په اقتصادي وده کې یې د
پام وړ رول لوبویل دی .نوموړی اقتصاد پوه لومړین کس وو ،چې اقتصادي څېړين او مباحثې یې د
لومړي ځل لپاره د کتاب په بڼه ټونلې ته وړاندې کړې نوموړي په خپل کتاب کې یوه لویه او اړینه
موضوع په آزاده سوداګري باندې تمرکز کول وه ،چې د اقتصاد په برخه کې دا کتاب په نړۍ کې تر
ټولو مشهور کتاب ګڼل کېږي او د نړۍ ډېر شمری هېوادونه اوس هم د نوموړي هل نظریاتو څخه ګټه
پورته کوي .د یادولو وړ ده ،چې دادم سمیت په نظریاتو کې مسلمان پوه ابن خدلون ،چې هل ادم
سمیت څخه یې ډېر خپوا د مقدمة ابن خدلون په نوم یلکنه کړې وه او د نوموړي په لېکنه کې د
ادم سمیټ نظریاتو ته ورته نظریات شتون لري ،همدا راز د سمیت نظریات ډېر په جامع او لومړين
بڼه وړاندې شوي وو ،چې وروسته د نورو پوهانو هل خوا بشپړه شوي .د مطلق مزیت تیوري
) (absolute advantage theoryیې تر ټولو مشهوره تیوري ګڼل کېږي.
Adverse Selection
ناسمه یا نقیصه ټاکنه
دا یوه ځانګړې اصطالح ده ،چې په اقتصاد،مدیریت احصاییه او په زیاتره ډول د بیيم په مسایلو
کې اکرول کېږي ،ناسمه یا نقیصه ټاکنه په بازار کې هغه وخت رامنځته کېږي ،چې لکه د معاميل
دوه اړخونه د معاملې په اړه یو شان معلومات ونه لري او د نا انډوهل مالوماتو asymmetric
 informationپه شتون کې معامله تر ډېره د هغه کس په ګټه رسته ورسیږي ،چې د مقابل لوري
په انډول ډېر معلومات ولري.
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Adverse Trade Balance
د سوداګرۍ معکوسه موازنه
په بهرنۍ سوداګرۍ کې هغه حالت چې د یو هېواد د صادراتو ارزښت د نوموړي هېواد د وارداتو د
ارزښت په پرتله کم وي او پدې توګه د سودا ګری بیالنس د هیواد د غوښتنې خالف وی .د ال
ډېرو مالوماتو لپاره د سوداګرۍ کرس  Trade deficitته هم رجوع وکړئ.
Advertisement
تشهری یا اعالنات
د ګټې ،عوایدو او پلور د ډېروايل په موخه د اکروبارونو هل لوري د توکو او خدمتونو په اړه
پې رودونکو ته د معلوماتو رسولو هل پروسې څخه عبارت دی چې د بازار موندنې مهمه برخه
ً
جوړوي ،چې معموال د تلوېزیونونو ،راډیوګانو ،ورځپانو ،جملو ،د سړک اغړې ختتو او داسې نورو
معلومايت او رسنزیو وسایلو په وسیله تررسه کېږي.
Advertising
اعالنات
د عرضه کوونکو هل لوري مستهلکینو ته د توکو او خدمتونو د ورپېژندلو ټولو اړوندو کړنو ته
اعالنات ویل کېږي ،چې په یليلک ،تصویري ،غږیز یا برېښنايی بڼه تررسه کېږي.
Affiliated Company
تړیل رشکت
) (Allied companyته رجوع وکړئ.
African Development Bank
د افریقا پرخمتیايی بانک
د افریقا پرخمتیايی بانک په ( )۱۷۱۴میالدي اکل کې د افرېقايی هېوادونو د اقتصادي او ټونلزیې
پرخمتیا په موخه تأسیس شوی دی مرکزي دفرت یې د اعج سواحل هېواد د ابېجان په ښار کې دی،
چې اوسمهال پکې (  )۵۳افریقايی او ( )۲۴امریکايی او اروپايی هېوادونه ونډه لري.
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Age of High Mass Production
د لوړې کتلې د تویلد دوره
د ډبلیو ډبلیو راستو)  (w.wrostoد نظریې هل خمې دا د اقتصادي ودې یا رشد پنځمه مرحله ده،
چې په دې مرحله کې د خلکو د عوایدو سطح لوړېږي ،چې هل خمې یې د استهاليک توکو په لګښت
کې هم ډېروایل راځي او اکروبارونه د تقاضا د ډېروايل په ځواب کې د نورو اکرګرانو په استخدام
الس پورې کوي .د دې مرحلې څخه خمکې څلور نورې مرحلې عبارت دي هل:
 :۱عنعنوي ټونله ()traditional society
 :۲د خزیش یا اوچتیدو لپاره خمکیین رشط ( )precondition for take-off
 :۳د ټوپ مرحله ()take-off
 :۴د پوخوايل په لور ګام )(Drive to maturity
د ډبلیو ډبلیو روستو د نظریې هل خمې د اقتصادي ودې یا رشد د مرحلو په اړه د ال ډېرو مالوماتو
لپاره یادو شوو مرحلو ته هم رجوع وکړئ
Agglomeration
غونډیدل
په یوه ځای کې د څو ورته یا تړلو اکروبارونو او یا کړنو یو ځای کولو څخه عبارت دی .د بېلګې
په توګه :یو پانګوال ،چې په اکبل ،جالل آباد او مزار رشیف کې یې په خمتلفو تویلدي کړنو کې
پانګونه کړې ده او نوموړی پانګوال دا ټوهل پانګونه یوازې اکبل ته انتقالوي چې هم یې اداره کول
اسانه يش او هم یې د نظارت او داسې نورو کړنو لګښتونه د اماکن ترحده راکم يش .د دغه
اقتصادي روش ترشا ډېر دالیل نور هم شته لکه ځیين وخت دا ډول راغونډیدل د طبیيع رسچینو د
جغرافیايی موقعیت او لکه نا لکه هم د سیالو صنایعو رسه د لګښتونو د یوشانوايل په موخه د
اکروبارونو تمرکز او جتمع په یو ځانګړي ځاى کې صورت نیيس.
Agglomeration Economy
متمرکز /مرتاکم یا جتميع اقتصاد

هغه اقتصاد ،چې د ورته اکروبارونو د نږدې موقعیت هل امله یې په تویلدي لګښتونو
کې کموایل شتون لري یا په بل عبارت د اکروبارونو تمرکز په یو ځانګړي موقعیت کې
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نسبتا اقتصادي او آرزانه تمامېږي .د بېلګې په توګه :په متحده ایاتلونو کې د تېلو

A

صنعت ( )petroleum industryپه تکساس ایالت کې تمرکزلري.
AggregateDemand
ټولزیه تقاضا
په یو اقتصاد کې ټولو اکیلو او خدمتونو ته په ټولو بازارونو کې تقاضا ټولزیه تقاضا بلل کېږي .او یا
هم دا چې :په اقتصاد کې په تویلد شویو نهايی توکو او خدمتونو باندې په ټولزیه توګه هل هغه ټولزیو
ً
لګښتونو څخه عبارت دي ،چې په یوه معلوم وخت (معموال یو اکل) کې تررسه کېږي ،چې الندې
برخې په بر کې نیيس:

)AD = C+I+G+(X-M

په ذکر شوي مساوات کې
 AD :۱ټولزیه تقاضا )(Aggregate Demand
 C :۲د کورنیو استهاليک لګښتونه )(Household Consumption Expenditures
 I :۳د اکروبارونو لګښتونه (پانګونه ))(Investment Expenditures
 G :۴دوليت پریودنې لګښتونه )(Government Purchases
 (X-M) :۵خالص صادرات )(Export-Import
چې دا ټول لګښتونه د يلک اقتصاد د څلورو سکتورونو یعنې:
 :۱د کورنیو سکتور )(House hold sector
 :۲اکروباري سکتور )(Business sector
 :۳دوليت سکتور )(Government sector
 :۴بهرين سکتور ))Foreign sector
هل لوري تررسه کېږي .چې د يلک لګښتونو تابع )(Aggregate Expenditure Equation
اصطالح ورته هم اکرول کېږي
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Aggregate Demand(AD)-Aggregate Supply(AS)model
د ټولزیې عرضې او ټولزیې تقاضا ماډل
هغه اقتصادي موډل دې ،چې د قیمتونو د کچې او د واقيع تویلد ترمنځ تړاو په ګوته کوي ،چې د
اکروباري دوران ) ، (Business cycleناخالص داخيل تویلد ( ،)GDPوزګارتیا ،انفالسیون او
داسې نورو اقتصادي موضواعتو د څېړنې په موخه ترې ګټه اخېستل کېږي .د یادولو وړ ده یچ د
ً
ټولزیې عرضې او ټولزیې تقاضا کرښې تقریبا د انفرادي تقاضا او عريض په شان ترسیمیږی خو تر
شا یې څېړنه توپېر لري  ،همدا راز په عمودي حمور یې د قېمت په ځای د هیواد په کچه د قېمتونو
سطحه په نظر یک نیول کیږي.
Aggregate Expenditure
ټولزی لګښتونه
د یو اکل په جریان کې د يلک اقتصاد د څلورو سکتورونو یعنې:
 :۱کورنیو سکتور )(House hold sector
 :۲اکروباري سکتور )(Business sector
 :۳دوليت سکتور )(Government sector
 :۴او بهرين سکتور ))Foreign sector
هل لوري په نا خالص داخیل تویلد ( (GDPباندې د تررسه شویو ټولزیو لګښتونو څخه عبارت دي.
د دې ډول لګښت څخه د ميل اعید د اندازه ګریى د یوې طریقې په ډول هم ګټه اخیستل کیږي.
Aggregate Expenditure Equation
د ټولزی لګښت تابع
په اقتصاد کې د ټولزیو لګښتونو مساوات )AE=C+I+G+(X-Mڅخه عبارت دی ،چې په دې
مساوات کې :
 AE .1ټولزی لګښتونه ()Aggregate Expenditure
 C .2د کورنیو استهاليک لګښتونه ))Consumption Expenditure
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 I .3د پانګونې لګښتونه ))Investment Expenditures
 G .4دولیت لګښتونه )(Government Expenditure
 (X-M) .5خالص صادرات) (Export-Importچې  Xد صادراتو او Mوارداتو د ارزښت په
مانا دی.
Aggregate Market
ټولزی بازار
د هیواد په کچه د ټولزیې تقاضا او ټولزیې عرضې د یو ځای کیدلو په مانا ده .په اقتصاد کې دا د
یو اقتصادي موډل په بڼه ښودل کیږي ،چې د بازار هل معیاري ماډل څخه په ګټه اخېستنې د ټولزیې
تقاضا او ټولزیې عرضې هل تقاطع څخه رامنځته کېږي .هل دې ماډل څخه په اقتصاد کې د قیمتونو
د سطحې او واقيع تویلد او د اکروباري دایرې (دوران) ،نا خالص داخیل تویلد ) ،(GDPوزګارتیا،
انفالسیون او داسې نورو اقتصادي موضواعتو او پدېدو د څېړنې کې ترېنه ګټه اخېستل کېږي.
Aggregate Market Disequilibrium
د ټولزی بازار عدم تعادل
په بازار کې هغه حالت ،چې پکې ټولزیه عرضه او ټولزیه تقاضا یو د بل رسه د تعادل په حالت کې
قرار ونلري یا په بله ژبه په بازار کې ټولزیه عرضه او ټولزیه تقاضا یو هل بله څخه کم یا زیات وي.
Aggregate Market Equilibrium
د ټولزی بازار تعادل
په ټولزی بازار کې هغه حالت چې پکې ټولزیه تقاضا او ټولزیه عرضه په خپل منځ کې په مطلق
ډول د تعادل په حالت کې قرار ولري او د تغری لپاره کوم ذايت میالن شتون ونه لري .او یا هم په بل
عبارت :د تویلدوونکو هل لوري د ټولو تویلد شویو توکو او خدمتونو د پېرلو لپاره په بازار کې د
پریودونکو هل اړخه همدومره تقاضا شتون ولري.
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Aggregate Market Shock
د ټولزی بازار ټاکن
لکه ،چې په ټولزی بازار کې د ټولزیې عريض او ټولزیې تقاضا ترمنځ د تعادل حالت هل منځه والړ
يش .او یا هم په بل عبارت :په ټولزی بازار کې ټولزیه عرضه د ټولزیې تقاضا یا ټولزیه تقاضا د ټولزیې
عريض څخه د پام وړ اندازه ډېره يش نو پدې توګه اقتصادي ټاکن رامنځته کیږي.
Aggregate Output
ټولزی حاصل
ً
په معلوم وخت ،معموال یو اکل کې په معلومو قیمتونو رسه په اقتصاد کې د نهايی تویلد شویو توکو
او خدمتونو هل مقدار څخه عبارت دی ،چې د نا خالص داخیل تویلد ( (GDPاصطالح هم ورته
اکرول کېږي.
Aggregate Production Function
د ټولزی تویلد تابع
په اقتصاد کې ټولزی تویلد او په تویلد کې د استعمال شویو منابعو (په ځانګړي ډول رسه د اکرګرې
قوې) ترمنځ ریاضیيک اړیکې څخه عبارت دی .د ال ډېرو معلوماتو لپاره د تویلد تابع
( (production functionsته رجوع وکړئ.
Aggregate Supply
ټولزیه عرضه
ً
په یو معلوم وخت )معموال د یو اکل په جریان) کې د ټولزی تویلد شویو نهايی توکو او خدمتونو د
مقدار یاهم د پويل ارزښت څخه عبارت دی ،چې عرضه کونکي یې بازار ته (د سوداګرۍ په شمول)
وړاندې کوی.
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Agrarian Society/Economy
په کرنه والړ اقتصاد
هغه اقتصاد ،چې په يلک توګه د کرنې په سکتور تکیه ولري یا دا ،چې په ناخالص داخیل تویلد
( (GDPکې یې د کرنې سکتور د پام وړ برخه جوړوي.
Agriculturale Conomics
کرنزی اقتصاد
د اقتصاد د علم هغه برخه ،چې په ځانګړي ډول د کرنزیو توکو د تویلد او توزېع او په کرنزیه تویلدي
پروسه کې د اقتصاد د اصولو او قوانینو د تطبیق او د هغه موسساتو او نهادونو څخه حبث کوي ،چې
کرنزی خدمتونه وړاندې کوي.
All Risk Insurance
د ټولو خطرونو بیمه
د بېمې د هوکړه یلک هغه ډول ،چې د ټولو متوقعه خطراتو په وړاندې عقد کېږي بغری هل هغو
خطراتو څخه ،چې په هوکړه یلک کې یې یادونه شوی وي .چې د ()All Loss Insurence
اصطالح ورته هم اکرول کېږي..
Allied Company
تړیل رشکت
هغه رشکت چې په یو بل لوی رشکت پورې تړیل وي او د نوموړي رشکت پالیسۍ پرمخ وړي د
( (Affiliated Companyاصطالح ورته هم اکرول کېږي.
Allocation
ختصیص/ځانګړي کول
په اعمه وینا ځانګړي کولو ته وايی خو د تویلد په پروسه کې د توکو او خدمتونو د تویلد په موخه د
تویلد د عواملو د ځانګړي کولو او د کورنیو د استهاليک لګښتونو لپاره تویلد شویو توکو او خدمتونو
د توزېع هل پروسې څخه عبارت دی څو د کمیابۍ ) (Scarcityستونزه د اماکن تر حده راکمه او د
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منابعو د ضایع کېدو خمنیوى ويش .د اقتصاد په تیوري کې دلې اصطالح څخه د رسچینو د ځانګړي
کولو په مفهوم هم اکر اخېستل کېږي.
د بېلګې په توګه :د خمتلفو موخو د ترالسه کولو په منظور د رسچنیو ځانګړي کول یا دا ،چې د
تویلد کومه وسیله د کوم تويک او یا خدمت د تویلد په موخه واکرول يش څو هل بلې هرې ټاکنې څخه
ګټور تمام یش.
Allocation Efficiency
د ختصیص اغزیمنتوب
د تویلد هل شته منابعو او وسایلو څخه د ګټه اخېستنې په پایله کې د اماکن ترحده د مستهلکینو د
رضایت حاصلولو ته د ختصیص موثریت ویل کېږي .یا هم په بل عبارت :د حمدوده منابعو څخه د
اماکن تر حده داسې ګټه پورته يش ،چې د استعمال په پایله کې یې د مستهلکینو نا حمدوده اړتیاوې
او غوښتنې د اماکن ترحده رفع کړای یش ،چې همدا د ختصیص بنسټریه موخه جوړوي.
Amalgamation
اداغم یا یوځای کېدل /آمزیش
لکه چې دوه یا ډېر سهايم رشکتونه) (Corporationsد یو واحد رشکت د رامنځته کولو په موخه
رسه یو يش د آمزیش په نامه یادېږي.
Amortization
د فرسايش ويش/سپما/او په مساویانه قسط د پور تادیه
لغوي مانا يی سپما یا زیرمه کول دي په حماسبه کې د فزیکي شتمنیو لپاره د فرسايش رسه په
مرتادفه مانا اکرول کېږي او د یوې شتمين د لګښت د ويش مفهوم ارایه کوي خو په اعم ډول د
پورونو یا د رحبې د تادیې هل هغه ډول څخه عبارت دی ،چې د وخت هل خمې په مساویانه ډول رسه
تررسه کېږي .د بېلګې په توګه :نوی اکبل بانک اتل ته سل زره افغانۍ پور ورکوي ،چې د رحبې لکین
کچه یې  ۲۷سلنه وي او د بانک او اتل ترمنځ داسې هوکړه یلک تررسه کېږي ،چې اتل به هره میاشت
بانک ته معلومه اندازه اصل مبلغ د رحبې اندازې رسه یو ځای تادیه کوي تر څو د اکل په پای ته
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ً
رسېدو رسه اتل ټول پور او د پور رحبه تصفیه کړي دا ډول پورونه معموال د موټر پریودلو په معامالتو
کې ډېر یلدل کیږي.
Annuity
لکین پرداخت/قسط
په مايل او تمویيل چارو کې د تائید شوي او یا منظور شوي معلوم مبلغ لپاره په مکرر او دوامداره
ً
ډول (معموال په لکين ډول) د پیسو تادیه کولو ته لکنۍ پرداخت ویل کېږی.
Anti Dumping Duty
د ډمپنګ ضد تعرفه
هل هغه ګمريک حمصول څخه عبارت دی ،چې د نورو هېوادونو د ډمپنګ عمل په وړاندې وضع کېږي
تر څو د مقابل لوري د ډمپنګ اغېزې را کمې او کورين تویلد ته د پراختیا اماکنات ډېر يش.
د بېلګې په توګه :پاکستان پدې موخه چې ،چې په افغانستان کې د غوري سېمنټ هل ماتې رسه مخ
کړي افغانستان ته د پاکستاين سېمنټو د صادرولو په برخه کې د ډمپنګ سیاست څخه اکر اخيل او
حیت ځینې وخت د خپل داخیل قیمت په پرتله د افغانستان لپاره صادرايت قېمت را غورځوي؛ خو د
افغانستان دولت ،چې د کورنیو تویلداتو څخه د مالتړ مسئویلت په اغړه لري په دې موخه ،چې
غوري سېمنټ د پاکستاين آرزانه سېمنټو په وړاندې هل ماتې څخه وژغوري په پاکستاين سېمنټو
باندې فوق العاده لوړه تعرفه وضع کوي ،څو دلې الرې د پاکستان د ډمپنګ عمل خنیث کړي .د
افغانستان هل لوري د پاکستان د ډمپنګ عمل پر وړاندې په پاکستاين سېمنټو باندې د دا ډول لوړې
ګمريک تعريف وضع کولو ته د ډمپنګ ضد تعرفه ) (Antidumping Dutyویل کېږي .او یا هم په
بل عبارت :د ډمپنګ پر وړاندې فوق العاده ګمريک حمصول ټالکو په مانا ده.
Antitrust Law
د اکروباري احتاد ضد قانون
ً
هغه قانون ،چې معموال په بازار کې د هغه احنصار (چې د پېرودونکو په وړاندې د اکروبارونو د
خپلمنځي احتاد هل امله رامنځته کیږي) هل منځه وړلو په موخه د دولت هل لوري وضع کېږي څو په
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بازار کې احنصار هل منځه یوړل يش او د توکو او خدمتونو د تویلدوونکو ترمنځ په مناسب ډول
سیايل رامنځته کړي.
Applied Economics
تطبیيق اقتصاد
د اقتصاد هغه برخه چې د اقتصادي ستونزو د حل په موخه د اقتصاد د علم د نظریاتو او الرښوونو
د تطبیق الرې تر څېړنې الندې نیيس.
Apportioned Tax
ختصیص کېدونکي مایله
هل هغې مایلې څخه عبارت دی چې د یو ځانګړي پالن یا برنامې هل خمې هم راټولېږي او رشیکېږي.
په ځانګړي ډول دا هغه مایلات دي  ،چې د دولت د یو والیيت ادارې هل لوري راټول شوي او نورو
والیيت ادارو ته وېشل کېږي .د بېلګې په توګه :د ننګرهار والیيت اداره مایلات راټولوي او اکبل ته
یې رالېږي او بیا د مایلې وزارت د چارواکو هل لوري د هېواد نورو والیتونو ته د هغوی د اړتیاو هل
خمې وېشل کېږي
Appraisal
بیه ټاکنه
د یو با صالحیته ادارې هل لوري په رسيم ډول د یو ملکیت د قېمت ټاکنې ته بیه ټاکنه ویل کېږي.
د بېلګې په توګه :د سپني غر غوړیو تویلد فابریکه غواړي ،چې د خپلو اقتصادي فعایلتونو د ال
پراختیا په موخه هل افغان ميل بانک څخه پور ترالسه کړي؛ خو افغان ميل بانک د نوموړي رشکت
څخه د پور د اندازې په پرتله د لوړ قېمت جایداد د پور د تضمني په توګه غواړي او رشکت خپل
جایداد د یو با صالحیته ادارې په وسیله ،چې د جایدادونو د ارزښت ټاکنې دنده پرمخ وړي قېمت
ټاکنه کوي څو هل افغان ميل بانک څخه پور ترالسه کړي.
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Appreciation
ارزښت زیاتېدنه
په اعم ډول د ارزښت د زیاتېدلو په مانا ده .په مايل او بانکي چارو کې د ېوې شتمنۍ په ارزښت یا
د قېمتونو په منځنۍ سطحه کې په دایيم ډول رسه ډېروایل ،چې په خپله د شتمین د کیفیت د تغری
هل خمې نه بليک د نورو اقتصادي فکتورونو هل امله رامنځته کېږي .چې په مايل راپورونو کې د
ارزښت دا ډېروايل لپاره استدالل د پیژندل شوي/منل شوي ( )Recognizedپه لفظ رسه کېږي.
همدا راز دا اصطالح د پیسو د ارزښت په اړوند هم اکرول کېږي چې د یو یا څو هېوادونو د پويل
واحدونو په وړاندې د داخيل پیسو د ارزښت لوړیدل دي ،چې د تباديل ازادې نرخ په سیستم کې د
بازار او د تبادلې ثابت نرخ په سیستم کې د پويل پالیيس جوړونکو هل خوا رامنځته کېږي .د بېلګې
په توګه :د هېواد پويل واحد په ارزښت کې د اقتصادي ودي ،پرخمتیا او ښه وايل په موخه لوړوایل
راتلل .هل فرسايش ( (depreciationرسه یې پرتله کړئ.
Arbitrage
آربیټراژ
په یو بازار کې د یو تويک پېرل او په سماليس ډول یې په بل بازار کې په لوړ قېمت پلورلو ته آربیرتاژ
ً
ویل کېږي .چې دا عمل معموال په مايل بازار کې د ونډو یا اسعارو د پری او پلور په برخه کې ډېر
لېدل کېږي.
د بېلګې په ډول :یو پانګه وال د ټوکیو د ونډو په بازار کې یوه ونډه په یو میلیون امریکايی ډالر
پریي او په سماليس توګه یې د نیویارک د ونډو په بازار کې په یو میلیون او پنځوس زره امریکايی
ډالره پلوري ،چې په دې ډول پنځوس زره امریکايی ډالر ګټه ترالسه کوي.
Arbitration
حکمیت یا منځګړیتوب
لکه ،چې د دوه اکروبارونو یا د دوه کسانو ترمنځ یوه مايل شخړه رامنځ ته يش او د نوموړې شخړې

د حل په موخه څو ناپېی يل کسان غوره کړي او د شخړې دواړه خواوې داسې پرېکړه کوي ،چې د
ً
منځګړو پرېکړه به حتما مين نو په دې ډول د شخړې او یا دعوې فیصله کولو ته حکمیت ویل
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کېږي یا د د دوه ډلو ترمنځ د یوې مايل شخړې د حل و فصل په موخه د یوې درېیمې ناپېلې ډلې
مداخلې منځګړیتوب ویل کېږي چې د مناقشې دغه حل هل حمکمې څخه بهر تررسه کېږي او په
دواړو خواوو تطبیقېږي.
Asiancrises
د آسیا حبران
د  ۱۷۷۱-۱۷۷۰میالدي لکونو ترمنځ د ختیځې آسیا ځینې هېوادونه هل اقتصادي او مايل حبران رسه
مخ شو ،چې دغه اقتصادي او مايل حبران ته د آسیايی حبران نوم ورکړل شوی دی او د دې هېوادونو
اقتصاد ته د  AsianTiger Economiesاصطالح هم اکرول کېږي ،چې عبارت دي هل :جنويب
کوریا ،سینګاپور ،هانګانګ او ټایوان څخه .د ال ډېرو مالوماتو لپاره ټایګر اقتصاد (tiger
) economyته هم رجوع وکړئ.
)Asian Development Bank (ADB
آسیايی پرخمتیايی بانک
نوموړی بانک په ۱۷۱۱میالدي اکل کې تأسیس شوی ،چې موخه یې په آسیا کې د غربت راکمول
ً
او د ټونلزیې ودې زیاتول دي ،چې معموال د پرخمتیايی پروژو لپاره غریبو هېوادونو ته پورونه او
مرستې ورکوي ،د خپلې اړتیا پیسې د بانډونو د نرشولو او د غړو هېوادونو د ااعنو او مرستو څخه
ترالسه کوي مرکزي دفرت یې د فلپني هېواد په مانیال ښار کې دی اوسمهال  ۱۰غړي هیوادونه لری
چې  ۵۱یې اسیايی او پاتې یې هل آسیا بهر هیوادونه دی .او اوسمهال اروپايی ټونله او د امریکا متحده
ایاالت هم د دی بانک غړیتوب لري.
Asset
شتمين
د حماسبې په برخه کې یو ارزښت لرونکي تويک یا يش ته ،چې په اکروبار کې ترینه ګټه اخېستل
کېږي شتمين ویل کېږي او د یو تویلدي واحد یا تصدۍ د بیالنس په چپ اړخ کې ثبتیږي .په
اقتصادي اصطالح کې :ټول هغه تویلدي وسایل ،چې د توکو او خدمتونو د تویلد په موخه ترېنه ګټه
اخېستل کېږي شتمين ګڼل کېږي .لکه کمپیوټر ،مېز ،چويک ،پیسې او داسې نور وسایل.
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)Association of Southeast Asian Nations (ASEAN
د جنوب ختیځې اسیا هیوادونو ټونله
آسیان یو سیمه ایز سیایس – اقتصادي سازمان دی ،چې په  ۱۷۱۰میالدي اکل کې د پنځو هېوادونو
(اندونزییا ،مالزییا ،فلپني ،سنګاپور او تایلنډ) هل لوري د تایلنډ په پالزمینه بناکک کې تأسیس
شوی دی ،چې په  ۱۷۱۴میالدي اکل کې بروين ،په  ۱۷۷۵میالدي کې ویتنام ،په  ۱۷۷۰میالدي اکل
یک برما او په  ۱۷۷۷میالدي اکل کې کمبودیا هم د نوموړی سازمان غړیتوب ترالسه کړ او اوسمهال
لس غړي هیوادونه لري .د نوموړي سازمان عمده موخې د اقتصادي ودې چټکول ،په سیمه کې
ټونلزیه او لکتوري پرخمتیا ،سمیه ایز امن او ثبات ته پراختیا ورکول دي.
Assumption
فرضیه
هغه لومړنۍ فرضيي او رشطونه  ،چې په اقتصادي تیوریګانو او څېړنو کې رغنده رول لوبوي ،چې
د پېچیده او پیچلو موضوګانو د څېړنو او ساده کولو او د لومړنیو او ساده موډلونو او تیوریګانو د
ارایې په موخه ترېنه ګټه اخېستل کېږي .د ال ډېرو مالوماتو لپاره د پیسو مقداري نظریې
) (quantity theory of moneyته هم رجوع وکړئ.
Assurance
ډاډ (بیمه)
د بېمې ځینې رشکتونه د  insurenceپر ځای د  assuranceاصطالح اکروي ،چې دا هم د بېمې
مانا افاده کوي .د ال ډېرو مالوماتو لپاره بیمې ( (Insuranceته رجوع وکړئ.
Asymmetric Information
نا انډوهل معلومات
د معلوماتو هغه نا انډوهل حالت چې د یوې مايل یا اقتصادي معاملې د تررسه کولو په برخه کې په
معامله کې د دوه ښکېلو اړخونو ترمنځ رامنځته کیږي او یو اړخ د بل اړخ په پرتله ډېر یا کم
معلومات ولري ،چې هل خمې یې معامالت د یوه اړخ په ډېره ګټه او د بل اړخ په لږه ګټه او یا هم زیان
ً
تمامیږي  ،د یادولو وړ ده ،چې دا اصطالح عموما په ټولو بازارونو کې خو په مايل او دونډو په
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بازارونو کې ډېره د پام وړ ده او د همدې ستونزې د حل لپاره وخت په وخت قوانني او مقرارت وضع
کېږي
Asymmetric Shock
نا انډوهل اقتصادي ټاکن
هغه غری مرتاقبه پېښه ،چې را منځته کېدل یې ټول اقتصاد یا د اقتصاد یو سکتور یا په سیمه یک
هیوادونه تر خپل اغزی الندې راويل او د اغزیې الندې بیال بیلې سیمې په بیال بیله کچه وځپي چې
دا تل د هغه هیوادونو په برخه کې صدق کوي چې یوه کرنیس یا یو ډول اکروبار پر مخ بیايی.
د بېلګې په توګه :که چېرې په نړیوال بازار کې د تېلو قېمت په ناڅاپي ډول ټیټ يش نو په پایله
کې یې د تېلو صادرونکو هېوادونو اقتصاد یا هم د تېلو صنعت تر خپل اغېز الندې راويل .او یا هم
د یورو پویل واحد ته هر ډول ګواښ اروپايی هیوادونه ځپي او دا زیان د هر هیواد لپاره توپېر لري.
Atomistic Competition
زره یي سیايل
هغه اقتصاد یا ټونله ،چې پکې کوچين اکروبارونه او آزاد تویلدي واحدونه په اکرثیت کې شتون
ولري او د هغوی ترمنځ د زیات شمېر هل امله سخته سیايل شتون ولري چې زره یې سیالۍ ته اکمله
سیايل ) (perfect competitionهم ویل کېږي .د ال ډېرو ماالماتو لپاره اکملې سیايل (perfect
) competitionته رجوع وکړئ.
Auction
مزایده/بويل
ً
هغه ځای ،چې پلورونکي او پېرودونکي پکې د توکو او خدمتونو (معموال د مايل وسایلو او
کرنزیو تویلداتو) د قېمت د ټالکو په اړه حبث کوي .او یا هم په بل عبارت :هغه مناقشوي بازار ،چې
د پلور لپاره پکې بويل تررسه کېږي .یا هم د توکو د پلور هغه روش چې د ډیرو سوداګرو د

وړاندیزونو هل منځه تويک په هغه کس پلورل کېږي چې د پېر تر ټولو لوړ نرخ یې وړاندې کړی وي
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Audit
تفتیش
په حماسبه کې د تفتیش یا کنرتول په مانا ده او د یو اکروبار ټول مايل راپورونه او حماسبوي کتابونه
د ارزښت او د حماسبې نافذو قوانیونو هل خمې د ثبت او راپور صحت کنرتولوي.
Autarchy
آتريک یا سوداګریزه انزوا (پرته هل سوداګرۍ حالت)
هغه نظریه او حالت ،چې هل خمې یې هیواد په خپل ځان اتکا لري او هل نورو هېوادونو رسه د توکو
او خدمتونو راکړه ورکړه (سوداګري) تررسه نکړي ،د نړیوالې سوداګرۍ په مباحثو کې دغه
اصطالح د ازادې سوداګرۍ رسه د بند اقتصاد د پرتلې لپاره اکرول کېږي .چې د اتريک ((Autarky
او پر ځان بسیا ملت ( (self sufficient Nationاصطالح ورته هم اکرول کېږي.
Autonomous
ازاد یا خپلواک
په اقتصاد کې د خپلواک متحول په مفهوم اکرول کېږي یانې په یوه متغری کې تغری په بل متغریه
کې په تغری او یا علت پورې نه وي تړیل بلکې په هر متغری کې تغری په خپلواک ډول تررسه کېږي.
Autonomous Consumption
خپلواک استهالک
د کورنیو هغه استهاليک لګښتونه ،چې په عوایدو یا تویلداتو (په ځانګړي ډول ميل اعید او نا خالص
داخیل تویلد یا د ترصف وړ شخيص عواید) پورې تړيل نه وي او حیت که د کورنیو عواید هېڅ شتون
هم ونه لري بیا هم دا ډول لګښتونه تررسه کېږي د بېلګې په توګه :د کورنیو هل لوري د خورايک
توکو ،بلاس او داسې نور لګښتونه.
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Autonomous Expenditure
خپلواک لګښت
دا اصطالح د میل اقتصاد په مباحثو کې ډېره اکرول کیږي .هغه لګښتونه په برکې نیيس چې په ميل
اعید او یا نا خالص داخيل تویلد پورې تړيل نه وي او حیت که ميل اعید او یا نا خالص داخيل تویلد
شتون هم ونه لري بیا هم دا ډول لګښتونه تررسه کېږي .د بېلګې په توګه :هغه لګښتونه ،چې د
بهرنیو مرستو په مټ تررسه کېږي.
Autonomous Government Purchase
خپلواکه دوليت پېرودنه
د دوليت لګښت هغه بڼه  ،چې په عواید او یا تویلداتو ( په ځانګړي ډول رسه په ميل اعید او یا نا
خالص داخيل تویلد ) پورې تړيل نه وي او حیت که ميل اعید او یا نا خالص داخيل تویلد کې هیڅ
تغریهم شتون هم ونه لري؛ نو بیا هم دا ډول لګښتونه تررسه کېږي .د بېلګي په توګه :د دفايع وړتیا
د لوړولو په موخه د وسلو پېرودل.
Autonomous Investment
خپلواکه پانګه اچونه
هغه اکروباري پانګونه ،چې په عوایدو او تویلداتو (په ځانګړي ډول رسه په ميل اعید او نا خالص
داخيل تویلد) پورې تړيل نه وي او په خپلواک ډول د پانګونې لګښتونه تررسه کېږي .لکه د دولت
انکشايف زیربنايی پروژې چې شاید هل بودجې یا بهرين پور څخه تمویل يش.
Autonomous Net Export
خپلواک خالص صادرات
د صادرايت سکتور په وسیله هغه خالص صادرات ،چې په عوایدو او یا تویلداتو (په ځانګړي ډول
ميل اعید او نا خالص داخيل تویلد) پورې تړيل نه وي او حیت که ميل اعید او نا خالص داخيل تویلد
کې کوم تغری شتون هم ونه لري بیا هم دا ډول صادرات تررسه کېږي .لکه هل خمکې قرارداد شوو
توکو صادارات یا د استخرايج موادو صادارت.
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Autonomous Saving
خپلواکه سپما
د کورنیو هل عوایدو څخه سپما ،چې په عوایدو او تویلداتو پورې تړلې نه وي او حیت که د کورنیو
عواید شتون هم ونه لري بیا هم دا ډول سپما تررسه کېږي.
Autonomous Variable
خپلواک متحول
په اقتصاد کې خپلواک متحول هغه متحول دی ،چې هل نورو متحویلنو رسه نیغ په نیغه داسې اړیکه
نه لري ،چې په یوه کې تغری د بل هل امله رامنځته يش .په احصایه کې هغه متحول عوامل ،چې قسما
په غری اقتصادي عواملو پورې تړيل وي .د بېلګې په توګه :د اقتصادي فعایلتونو په برخه کې هغه
تغریات ،چې د سیايس ،ټونلزیو یا د وګړو د افاکرو هل خمې رامنځته کېږي.
Average
اوسط
په احصائیه کې ،د اعدادو په یوه معلومه سلسله کې هغه عدد ،چې د یو ګروپ اعدادو د خالصه
کولو په موخه ترې ګټه اخېستل کېږي .اوسط یا منځین ارزښت د خپلو اړونده سلسلو استازیتوب
کوي .او په احصائیه کې یې درې اعم ډولونه عبارت دي هل:
 :Median د اعدادو په هغه سلسله کې ،چې د ارزښت هل خمې ترتیب شوي وي د موقعیت
هل خمې هل منځين عدد څخه عبارت دی.
 :Mode د اعدادو په یوه سلسله کې هغه عدد ،چې تر ټولو ډېر تکرار شوی وي.
 : Mean هغه عدد ،چې د اعدادو په یوه سلسله کې د اعدادو په شمری باندې د اعدادو د
جمموعې هل وېش څخه ترالسه شوی وي.
د اعدادو الندنۍ سلسله په نظر کې نیسو او هل خمې یې درې واړه اوسطونه په دې ډول رسه ترالسه

کوالی شو ،۱،۲،۲،۷،۱۲،۱۳،۱۰ :چې د اعدادو په دې سلسله کې  modeد دوه عدد دی ،چې د نورو
عددونو په پرتله ډېر تکرار شوی دی median ،د  ۷عدد څخه عبارت دی ،چې د سلسلې منځنې
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عدد دی او  meanد  ۰څخه عبارت دی ،چې د اعدادو جمموعه  ۵۱او د اعدادو شمېر  ۰دی نو
.۵۱/۰=۰

)Average Cost(AC
اوسط/متوسط لګښت
په يف واحد تويک باندې تررسه شویو ټولو لګښتونو ته ټولزی لګښت ویل کیږي .او لکه ،چې د تویلد
ټول لګښتونه د تویلد پر ټول مقدار ووېشل يش نو متوسط لګښت تر السه کېږي .د بېلګې په توکه
که د سل مرته ټوکر په تویلد باندې ټول لګښت ( ټول ثابت او ټول متغری لګښت) اته زره افغانۍ
فرض کړو نو د يف مرت ټوکر متوسط لګښت هل اتیا افغانیو څخه عبارت دیAC = TC/Q .
)Average Factor Cost (AFC
د اعمل اوسط لګښت
د تویلدي وسېلې په يف واحد باندې د تررسه شوی ټولزی لګښت څخه عبارت دی او د عواملو هل خمې
حماسبه کېږي .لکه چې د تویلد عواملو ټول لګښت د تویلد عواملو په جمموعه باندې ووېشل یش نو
د اعمل اوسط لګښت (  (AFCتر السه کېږي.
)Average Fixed Cost(AFC
متوسط ثابت لګښت
په يف واحد تویلد باندې د تر رسه شوی ثابت لګښت هل اندازې څخه عبارت دی .او لکه ،چې یواځې
ټول ثابت لګښتونه د تویلد پر مقدار ووېشل يش نو متوسط ثابت لګښت تر السه کېږي .د بېلګې
په توګه :که د سل مرت ټوکر په تویلد باندې ټول ثابت لګښتونه درې زره افغانۍ وي نو د يف واحد
ټوکر متوسط ثابت لګښت هل دېرشو افغانیو څخه عبارت دیAFC= TFC/TQ .
)Average Product (AP) and Marginal Product (MP
اوسط تویلد او نهايی تویلد
جممویع تویلد تقسیم پر ټولو تویلدي عواملو د یف واحد تویلدي اعمل هل اوسط تویلد) (APڅخه
عبارت ده .همدا راز د هر اضایف واحد تویلدي اعمل د اکرولو په پایله يک ترالسه کیدونکی تویلد د
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نهايی یا اضايف تویلد ) )MPڅخه عبارت دي .د متوسط تویلد او نهايی تویلد ترمنځ تړاو داسې واضح
کیدای يش ،چې :د متوسط تویلد اندازه د نهايی تویلد او متوسط تویلد په پرتلې باندې تکیه لري
دا په دې مانا که چېرې نهايی تویلد د متوسط تویلد څخه کم يش نو متوسط تویلد په کمیدو پیل
کوي او که چېرې نهايی تویلد د متوسط تویلد څخه ډېر وي نو متوسط تویلد په ډېرېدو پیل کوي
او باالخره که نهايی تویلد د متوسط تویلد رسه مساوي يش نو په متوسط تویلد کې هېڅ تغری نه
رامنځته کېږي او یا هم دا چې ثابت پاتې کېږي.
Average Product/Average Physical Product
اوسط تویلد/اوسط فزیکي تویلد
که چېرې د تویلد نور ټول عوامل ثابت وګڼو ،نو د تویلد د یو متغری اعمل (په ځانګړي ډول اکرګر)
د یو واحد د استعمال په پایله کې د تویلد شویو توکو او خدمتونو متوسطې اندازې ته متوسط تویلد
یا متوسط فزیکي تویلد ویل کېږي .او همدارنګه لکه ،چې ټولزی تویلد د تویلد په متغریه عواملو
باندې ووېشل یش نو متوسط تویلد یا متوسط فزیکي تویلد تر السه کېږي.
Average Propensity to Consume
لګښت لپاره متوسط میالن
د کورنیو د استهاليک لګښتونو او د ترصف وړ عوایدو ( )Disposable Incomeترمنځ د تناسب
څخه عبارت دی .په دې مانا چې د لګښت متوسط میالن هغه متوسط مبلغ ده چې کورنۍ یې د
خپلو استهاليک لګښتونو لپاره د خپلو عوایدو څخه بېلوي .او لکه ،چې د کورنیو لګښت د هغوی
پر عوایدو وويشل یش نو لګښت ته متوسط میالن اندازه ترالسه کېږي یاين د اعید مرصفیدونکي
بريخ سلنه د ټول اعید په تناسب .په پورته فورمول کې  APCلګښت لپاره متوسط میالن C ،
ً
مرصف  Y ،اعید او  Tمایله ده  .معموال دا مفهوم د ترصف وړ عوایدو ()Disposable Income
او د ميل اعید هغه نسبت یا اندازه ښاکره کوي ،چې د کورنیو د استهاليک لګښتونو په موخه ترې
ګټه اخېستل کېږي
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Average Propensity to Save
د سپما لپاره متوسط میالن
د کورنیو د ترصف وړ عوایدو ) (Disposable Incomeاو سپما ترمنځ نسبت ته د سپما لپاره
متوسط میالن ویل کېږي او هغه اوسط مبلغ ښاکره کوي ،چې کورنۍ یې د خپلو عوایدو څخه د
سپما په موخه بېلوي او لکه چې د کورنیو سپما د هغوی پر عوایدو ووېشل يش نو سپما ته متوسط
میالن ترالسه کېږي.
)Average Revenue (AR
متوسط عواید
د پلورل شویو تویلداتو د يف واحد تویلد د پلور څخه تر السه شوی نا خالص عوایدو ته متوسط
عواید ویل کېږي .او لکه ،چې د تویلداتو د پلور څخه ترالسه شوي عواید د پلورل شویو تویلداتو په
مقدار باندې ووېشل يش نو متوسط عواید تر السه کېږي.

AR = TR/TQ

)Average Revenue(AR) and Marginal Revenue (MR
متوسط اعید او نهايی اعید
د بازار او پلور په برخه کې ټولزی پلور تقسیم پر د خرڅو شویو توکو شمېر څخه اوسط اعید ()AR
ترالسه کیږي په دا سې حال کې چې د هر وروسيت خرڅېدونکي واحد څخه ترالسه کیدونکي
اعید ته نهايی یا اضايف اعید ( (MRویل کېږي .د متوسط عوایدو او نهايی عوایدو د اندازې ترمنځ
تړاو په دې ډول واضح کوالی شو ،چې :د بشپړه سیايل ) (perfect competitionپه بازار کې
 AR=MRوي؛ خو په احنصاري ) ،(Monopolyاولګوپويل) (Oligopolyاو احنصاري
سیايل) (Monopolistic competitionپه بازار کې  MR<ARوی.
Average Revenue per User
هل هراستعمالوونکو څخه اوسط اعید
په خمابرايت او ټیيل کمونیکشن برخه کې کمپين معموال خپلو مشرتیا نو ته د خدمتونو په وړاندي د
هر پېرودونکی پر رس ترالسه کیدونکي عوایدو هل حماسبې رسه عالقمند وي ،چې د دې موخې
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لپاره ټول ترالسه کیدونکي عواید په ټولو استعمالوونکو هل ويشلو څخه هل هر استعمالونکي څخه
متوسط عواید ترالسه کېږي.
Average Revenue Product
د تویلد اوسط اعید
د تویلد اوسط اعید د عواملو د مودلیت لپاره یو مقیاس دي لکه ،چې د تویلد نور ټول عوامل ثابت
وګنل يش نو د تویلد د یو متغریه اعمل د استعمال په پایله کې ترالسه شوي ټول اعید ته ټولزی اعید
ویل کیږي او لکه ،چې ټولزی عواید د تویلد په متغریه عواملو ووېشل يش؛ نو د تویلد اوسط اعید (
(Average Revenue Productتر السه کېږي.
Average Tax Rate
د مایلې منځنۍ کچه
د مایلې په بڼه د تادیه کېدونکي مبلغ نرخ د مایله کیدونکي مبلغ په پرتله چې د مایلې په ډول
تادیه کېږي .که د سلنې په بڼه وښودل یش نو لکه ،چې د مایلې په بڼه ټول تر السه شوی مبلغ د
مایلې پر قاعده ووېشل يش نو د مایلې متوسطه کچه تر السه کېږي.
د بېلګې په توګه :اتل پنځوس زره افغانۍ میاشتين عواید لري او پنځه زره افغاين د میاشتې مایله
نهايی کچي (
ورکوي؛ نو د مایلې متوسطه کچه د لس سلنې څخه عبارت دی .د ماليي هل ِ
 )Marginal Tax Rateرسه یې پرتله کړئ.
)Average Total Cost (ATC
ټولزی اوسط لګښت
په یو واحد تويک باندې د ټولزیو تر رسه شویو لګښتونو هل اوسط څخه عبارت دی .او یا هم دا چې:
متوسط ټولزی لګښت ( (ATCد متوسط ثابت لګښتونو ( (Average Fixed Costاو متوسط
متغریه لګښتونو ( )Average Variable Costد جممویع څخه عبارت دي یعنې:

) (ATC=AFC+AVCاو د تویلد په مقدار باندې د تویلد د لګښت د وېش څخه تر السه کېږي.
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)Average Variable Cost (AVC
متوسط متغری لګښت
په يف واحد تويک باندې د تررسه شویو ټولزیو متغریه لګښتونو څخه عبارت دی او لکه ،چې ټول
متغریه لګښتونه د تویلد په مقدار ووېشل يش؛ نو متوسط متغریه لګښت ترالسه کیږي.
د بېلګې په توګه :که د سل مرته ټوکر په تویلد باندې ټول متغریه لګښتونه پنځه زره افغانۍ وي؛ نو
په یو مرت ټوکر باندې متوسط متغریه لګښت پنځوس افغانۍ څخه عبارت دی.
Average Variable Product
اوسط متغری تویلد
که چېرې د تویلد نور ټول عوامل ثابت وګڼو؛ نو د تویلد د یو متغری اعمل د استعمال په پایله کې د
تر السه شویو ټولو تویلداتو اندازې ته متوسط متغری تویلد ویل کېږي .او لکه ،چې ټول تویلد د تویلد
په متغریه عواملو ووېشل يش؛ نو متوسط متغریه تویلد تر السه کېږي.
Axiom
مسلم حقایق (فرضیې)
هغه بنسټزیې فرضیې یا رشطونه ،چې د یوې تیوري بنسټ جوړوي لکه شخيص نظرونه ،سیايس
نظرونه یا لکتوري ارزښتونه ،چې د یوې تیوری بنسټ جوړوي.

29

Economic & Business Terms

B

B
Backward Countries
وروسته پاتې هیوادونه
هغه هېوادونه ،چې د وګړو د ژوند سطحه یې ټېټه ،د تویلد فن یې په لومړنیو او وروسته پاتې وسایلو
والړ وي او اکروبارونه او سوداګري هم پکې ډېره وروسته پاتې او ساده بڼه لري ،چي د وروسته
پاتې هېوادونو او د درېیمې نړۍ هېوادونو اصطالح هم اکرول کېږي.
Baddebt
مشکوک /بد پور
هغه پور ته وايی چې ترالسه کېدل یې په شک کې وي او یا هم د بیا ترالسه کېدو وړ نه وی.
Balance
بیالنس
په اقتصاد او حماسبه کې په ځانګړو ماناوو اکرول کېږي .په ساده لغوي مفهوم رسه ترازو ته ویل
کېږي؛ خو په حماسبه کې د یو اکروبار د یوې معلومې دورې ټولو مايل معامالتو نلډیز د یو راپور په
ډول وړاندې کوي ،چې ښي اړخ ته يی د پانګونې رسچینې او چپ خوا ته يی شتمين یا د پانګې په
ً
اکر اچول شوې بڼه ښودل کېږي .په نړیوال اقتصاد کې معموال د تادیاتو بیالنس د سوداګرۍ بیالنس
اونورو بڼو باندې ځانګړی مفهوم لري.
)Balance Of Payment (BOP
د تادیاتو بیالنس
د یو اکل په اوږدو کې هل نورو هېوادونو رسه د یو هېواد د ټولو اقتصادي او مايل راکړو ورکړو حساب
ته د تادیاتو بیالنس ویل کېږي چې د دغو راکړو ورکړو ثبت د تادیاتو په بیالنس کې تررسه کېږي
ً
چې معموال په دوه لویو عمويم برخو وېشل کېږي ،چې عبارت دي هل:
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 :۱جاري حساب ) ،(Current Accountچې د وارداتو ،صادراتو ،خدمتونو او انتقاالتو په وړاندې
تادیات هل دواړو اړخونو (هېوادونو) په بر کې نیيس.
 :۲د پانګې حساب ) ،(Capital Accountچې د مايل او فزیکي شتمنیو په وړاندې تادیات هل
دواړو اړخونو (هېوادونو) په بر کې نیيس.
Balance of Payment Deficit
د تادیاتو د بیالنس کرس
لکه چې د یو اکل په اوږدو کې د اقتصادي او مايل معامالتو په وړاندې د یو هېواد تادیات نورو
هېوادونو ته نظر د نورو هېوادونو هل لوري نوموړي هېواد ته ډېر وي نو د تادیاتو د بېالنس دغه ډول
د تادیاتو د بېالنس کرس په نوم یادېږي .او یا هم په بل عبارت :د یو هېواد هل لوري نورو هېوادونو ته
ډېر تادیات تررسه کېږي او د نورو هېوادونو هل لوري نوموړي هېواد ته لږ تادیات تررسه کېږي چي
ځینې وخت ورته د تادیاتو غری مساعد بیالنس ((Unfavorable Balance Of Payment
اصطالح هم اکرول کېږي .د تادیاتو د بیالنس مازاد ( (Balance Of Payment Surplusرسه
یې پرتله کړئ.
Balance of Payment Surplus
د تادیاتو د بیالنس مازاد
لکه چې د یو اکل په اوږدو کې د اقتصادي او مايل راکړو ورکړو په وړاندې د یو هېواد تادیات نورو
هېوادونو ته نظر د نورو هېوادونو هل لوري نوموړي هېواد ته کم وي نو د تادیاتو د بیالنس دغه ډول
د تادیاتو د بېالنس مازاد په نوم یادېږي .او یا هم په بل عبارت :یو هېواد هل لوري نورو هېوادونو ته
کم تادیات تررسه کېږي او د نورو هېوادونو هل لوري نوموړي هېواد ته ډېر تادیات تررسه کېږي،
چې ځینې وخت ورته د تادیاتو مساعد بیالنس ()Favorable Balance of Payment
اصطالح هم اکرول کېږي .د تادیاتو بیالنس کرس ( (Balance of Payment Deficitرسه یې
پرتله کړئ.
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Balance of Service
د خدمتونو بیالنس
د تادیاتو بېالنس د جاري حساب هل دوه برخو یوه برخه ده (بله برخه یې د سوداګرۍ بېالنس دی)،
چې د هېواد د خدمتونو د صادراتو په وړاندې رسیدات او د خدمتونو د وارداتو پر وړاندې تادیات
په بر کې نیيس.
Balance of Trade
د سوداګرۍ بیالنس
د تادیاتو د بېالنس د جاري حساب هل دوو برخو یوه برخه د سوداګرۍ بیالنس ده (بله برخه یې د
خدمتونو بېالنس دی) ،چې د یو اکل په اوږدو کې د یو هېواد د صادراتو او وارداتو ارزښت پکې
یللک کېږي.
Balance of Trade Deficit
د سوداګرۍ د بیالنس کرس
د یو هېواد د سوداګرۍ بېالنس د کرس بڼه هغه حالت دی لکه چې د یو اکل په اوږدو کې د صادراتو
ارزښت د وارداتو ارزښت په پرتله کم وي؛ نو په دې توګه نوموړی هېواد په بهرنۍ سوداګرۍ کې
د کرس رسه مخ وي ځکه ،چې په بهرنۍ سوداګرۍ کې نورو هېوادونو ته ډېر تادیات تررسه کوي او
د نورو هېوادونو هل لوري نوموړي هېواد ته کم تادیات تررسه کېږي،چې ځینې وخت ورته د
سوداګرې غری مساعد بېالنس ) )Unfavorable Balance of Tradeاصطالح هم اکرول
کېږي .د سوداګرۍ بېالنس مازاد ) (Balance of Trade surplusرسه یې پرتله کړئ.
BalanceofTradeSurplus
د سوداګرۍ د بیالنس مازاد
د یو هېواد د سوداګرۍ بېالنس مازاد هغه حالت دی لکه چې د یو اکل په اوږدو کې د صادراتو
ارزښت د وارداتو د ارزښت په پرتله ډېر وي؛ نو په دې توګه نوموړی هېواد د بهرنۍ سوداګرۍ په
برخه کې د مازاد درلودونکی دی ځکه ،چې نوموړی هېواد په بهرنۍ سوداګرۍ کې نورو هېوادونو
ته کم تادیات تررسه کوي او د نورو هېوادونو هل لوري نوموړي هېواد ته ډېر تادیات تررسه کېږي،
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چې ځینې وخت ورته د سوداګرۍ مساعد بېالنس ( )Favorable Balance of Tradeاصطالح
هم اکرول کېږي د سوداګرۍ بېالنس کرس ) (balance of trade deficitرسه یې پرتله کړئ.
Balance Sheet
د بیالنس پاڼه
یو مايل صورت حساب دی چې په یوه ټالکې مايل دوره کې د یو اکروباري سازمان د پانګې ،شتمنیو
او پورونو اندازه په ګوته کوي .یا دا ،چې بېالنس شیټ د یو اکوباري سازمان مايل حالت څرګندوي،
چې نوموړی سازمان څومره پانګه ،شتمين او پورونه لري؟ او آیا اکروبار یې په ښه ډول پرمخ ځي
ً
او که څنګه؟ او اساسا شتمين پکې د پورونو او پانګې رسه مساوي وي ،چې بېالنس شیټ د یو
اکروباري سازمان هل دوو مهمو مايل صورت حسابونو څخه یو دی د اکروباري سازمان دویم مايل
صورت حساب د عوایدو صورت حساب ( (Income Statementدی چې د ګټې او تاوان حساب
) )Profit and Loss Accountهم ورته ویل کېږي.
Balanced Budget
متوازنه بودجه
ً
د یو نهاد د بودجې هغه حالت ،چې په یو معلوم وخت (معموال یو مايل اکل) کې یې ختمیين عواید
او لګښتونه په تعادل یا توازن کې قرار ولري .دا په دې مانا ،چې ختمیين عواید او ختمیين لګښتونه
ً
رسه مساوي وي ،چې معموال په نړیواهل کچه ډېر کم تر سرتګو کېږي .د بوديج مازاد ( (Budget
 Surplusاو بوديج کرس ( )Budget Deficitرسه یې پرتله کړئ.
Balanced Budget Multiplier
د متعادلې/متوازنې بودجې رضیب
هغه مقیاس (نسبت /رضیب) ده چې په ټولزی تویلد یا نا خالص داخيل تویلد ) (GDPکې تغری چې
په دوليت لګښتونو کې د برابر تغرید مایلې په اندازه کې د تغری هل خمې رامنځته کېږي ښاکره کوي،
چې په دې صورت کې د رضیب قېمت یو او په دې توګه د دولت په بودجه کې کرس او یا مازاد نه
رامنځته کېږي.
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Balanced Growth
متوازنه وده
د اقتصادي ودې هغه ډول چې په اقتصاد کې په ټولو سکتورونو او فعایلتونو کې په متناسب ډول
تررسه کېږي یا هم د اقتصادي ودې هغه حالت چې د هېواد په ټولو سیمو کې په متوازن ډول تررسه
کېږي .هل غری متوازين ودي ) (unbalanced growthرسه یې پرتله کړئ.
Balanced Trade
متوازنه سوداګرۍ
د بهرنۍ سوداګرۍ هغه حالت چې د وارداتو او صادراتو ارزښت رسه مساوي وي.
Bank
بانک
بانک هغې مايل ادارې ته وايی ،چې د خلکو امانتونه مين،پورونه ورکوي او د هېواد د پیسو یوه
ځانګړې برخه تر اغېزې الندې راويل .بانکونه د خپلو مايل دندو هل پلوه په بېالبېلو نومونو نومول
کېږي او د خپيل اکري ساحې هل خمې تعریفېږي لکه:
 :۱مرکزي بانک )(Central bank
 :۲صعنيت بانک )(Industrial bank
 :۳سوداګریز بانک )(Commercial bank
 :۳نړېوال بانک )(World bank
 :۴د آسیا پرخمتیايی بانک )(Asian development bank
 :۵د تصفیې نړېوال بانک )(Bank for international settlement
 :۱د افریقا پرخمتیايی بانک )(African development bank
 :۰اساليم پرخمتیايی بانک )(Islamic development bank
 :۱د اروپایې ټونلې مرکزي بانک )(European Central bank
د خمتلفو بانکو او د هغوی د دندو په اړه د ال ډېرو مالوماتو لپاره ذکر شوو بانکونو ته هم رجوع
وکړئ.
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Bank Commission
بانکي کمیشن
هغه مبلغ ،چې د بانکي خدمتونو د تررسه کولو په وړاندې د مشرتیانو خلوا د بانک ته تادیه کېږي.
Bank Failure
د بانک پاتې راتلل
د بانک پاتې راتلل هغه حالت بیانوي لکه ،چې په یو معلوم وخت کې د بانک پورونه د بانک د
شتمنیو څخه ډېر وي او پدې توګه بانک هل خپل فعایلت څخه بهر کېدو ته اړ يش؛ نو په دې حالت
کې د نوموړي بانک فعایلتونه په موقت ډول رسه د هېواد مرکزي بانک په الس کې اخيل یا هم
کېدای يش ،چې نوموړی بانک د یو بل بانک هل لوري وپېرل يش یا وررسه مدغم يش څو خپل
فعایلت هل رسه پیل کړي.
)Bank for International Settlement(BIS
د تصفیې نړیوال بانک
یو نړیوال مايل نهاد دی ،چې د نورو هېوادونو مرکزي بانکونو او مايل نهادونو څخه جوړ او د هغوی
لپاره خدمتونه تررسه کوي ترڅو هل هغوي رسه د پویل او مايل ثبات په رامنځته کولو کې مرسته
وکړي نوموړی مايل نهاد په  ۱۷۳۷میالدي اکل کې تأسیس شوی ،چې په نړیواهل سطحه تر ټولو خپواین
نړیوال مايل نهاد ګڼل کېږي ،مرکزي دفرت یې د سويس هېواد په  Baselښار کې موقعیت لري ،دوه
نمایندګي لري ،چې یوه یې په هانګ اکنګ کې او بله په مکسیکو کې دی .نوموړي بانک ته د
مرکزي بانکونو مرکزي بانک) (Central bank of Central banksاصطالح ورته هم اکرول
کېږي.
Bank Note
بانکنوټ
ً
یو ډول اکغذي پیسې چې د هیوادونو رسيم کرنيس کڼل کیږي ،او معموال مرکزي بانک یې حامل
ته د هغه د مطابلې په وخت کې د ټايلک مبلغ د تادیې وعده ورکوي.
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Bank Panic
بانکي وارخطايی
په یو هېواد کې د یو بانک په نااکمېدو رسه د خلکو رسه دا اندېښنې ،چې کېدای يش نور بانکونه
هم هل ورته رسنوشت رسه مخ يش؛ نو که چېرې دولت په مايل برخه کې اقدامات تررسه نه کړي؛ نو
د خلکو دا اندېښنې کېدای يش ،چې د نورو بانکونو د نااکيم المل هم وګرځي او په پایله کې
خلک په بانکونو باندې د خپلو امانتونو د بېرته راوېستلو لپاره هجوم وروړې ،چې د مايل حبران
بڼه نیيس چې د بانکي وارخطایۍ په نوم یادیېږي.
Bank Reserve
بانکي ذخریه
هغه مبلغ ،چې بانکونه یې د خپلو ورځنیو سوداګریزو راکړو ورکړو لکه د چکونو تادیه ،مشرتیانو
ته د پیسو ورکړه یا د نورو مايل نهادونو ترمنځ د راکړو ورکړو لپاره د زېرمې په ډول سايت .د یادونې
وړ ده ،چې ټول سوداګریز بانکونه د مرکزي بانک هل خوا په معلومه زېرمه یا ریزف باندي د قوانینو
هل خمې ملکفوي.
Bank Run
بینک رن (پر بانک هجويم منډه)
هغه حالت ،چې په نسيب ډول رسه هل معمول څخه د بانک ډېر مشرتیان په یو ځل هل بانک څخه د
ً
خپلو پیسو د اېستلو هڅه کوي (معموال دا ډول حالت په نلډ مهال لکه په یوه یا څو ورځې په برکې
ً
نیيس) او پر بانک هجوم وروړي .او دا حالت معموال هغه وخت رامنځ ته کېږي ،چې خلک پر مايل
سیسټم خپل باور هل السه ورکړي یا دا ،چې هېواد د حبراين کېدو په لوري روان وي.
Bankruptcy
دیوايل کېدل (افالس )
لکه ،چې د یو بانک پورونه د نوموړي بانک هل شتمنیو څخه ډېر وي او په قانوين ډول یې د دېوايل
کېدو اعالن ويش او یا هم لکه ،چې یو بانک د خپلو پورونو د تادیه کولو توان ونه لري او په قانوين
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ډول رسه یې د دېوايل کیدو اعالن ويش .د پرداخت وړتبا ( (solvencyاو هل تنګ اليس یا
ورشکتګي ( )insolvencyرسه یې پرتله کړئ.
Bar Chart
بار چارټ
د اعدادو د ګرافیيک ښودنې یو ډول دی ،چې په عمودي یا افيق ډول رسه د معلوماتو د ارایه کولو په
موخه استعمالېږي.
Barrier to Entry
د ننوتلو په وړاندې خنډونه
هغو قانوين ،دوليت ،ټکنالوژیکي یا اقتصادي خنډونو ته وايی ،چې بازار ته د نورو اکروبارونو او یا
رشکتونو د دخول خمه نیيس.
د بېلګې په توګه :یو اکروبار په یو تويک یا یو خدمت د تویلد په برخه کې نوښت رامنځ ته کوي؛ نو
دولت نورو اکروبارونو ته د قانون هل خمې د دې اجازه نه ورکوي چې همدغه ډول تويک یا خدمت
تویلد کړي ځکه ،چې نوښت یې بل اکروبار کړی او تر معلوم وخت پوري یې نوموړی اکروبار د
امتیاز حق لري چې دې ته قانوين موانع ویل کېږي لکه د تکرث حق (.(Copy Right
Barrier to Exit
د وتلو په وړاندې خنډونه
هغه موانع او خنډونه دې ،چې هل امله یې یو اکروباري کمپين نيش کویل هل بازار څخه ووځي ،په
دې مانا ،چې هل بازار څخه د وتلو لګښتونه دومره زیات وي ،چې کمپین نيش کویل خپل اکروبار
بند کړي.
Barriers to Trade
سوداګریز خنډونه
هر هغه عمل چې د هېوادونو ترمنځ د ازادې سوداګرۍ خمه نیيس سوداګریز خنډونه ګڼل کېږي لکه
تعرفه ،سهمیه ټالک او نور سوداګریز حمدودیتونه.
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Barter Economy
بارټر اقتصاد
هغه اقتصاد ،چې پکې د توکو او خدمتونو تبادهل په مستقیم ډول رسه د توکو او خدمتونو په وړاندې
تررسه کېږي پرته هل دې چې د توکو او خدمتونو په تبادهل کې پیسې د تادیې د وسېلې رول ولوبوي.
د د ال ډېرو معلوماتو لپاره بارټر سېسټم ته رجوع وکړئ .هل پويل اقتصاد (Monetary
) Economyرسه یې پرتله کړئ.
Barter System
بارتر سیستم
هغه سېسټم ،چې تويک او خدمتونه پکې په مستقیم ډول رسه د توکو او خدمتونو په وړاندې تبادهل
کېږي په دې مانا ،چې د توکو او خدمتونو په تبادهل کې پیسې د تبادلې وسیلې په توګه دنده نه
تررسه کوي .دا سیسټم په نړۍ کې هغه وخت شتون درلوده ،چې پیسې نه وې رامنځته شوې .بارټر
سیسټم الندنۍېنیمګړتیاوې لري:
 :۱د متقابلې اړتیا شتون :په دې مانا ،چې که یو کس جوارو ته اړتیا ولري او غنم وررسه وي؛ نو
باید یو داسې کس پیدا کړي ،چې هغه غنمو ته اړتیا ولري او جوار وررسه وي تر څو ددوی ترمنځ
د توکو تبادهل تررسه يش.
 :۲د ډېر وخت لپاره د ارزښت نه زیرمه کېدل :په دې مانا ،چې تويک لکه د پیسو په ډول د ډېر وخت
لپاره نيش ذخریه کېدای چې په راتلونکي کې د نورو توکو او یا خدمتونو د تبادلې لپاره ترې ګټه
واخیستل يش.
 :۳د ارزښت د اندازه ګریي لپاره د واحدې وسېلې نه شتون  :په بارټر سېسټم کې د توکو او خدمتونو
د ارزښت د معلومولو لپاره واحده وسیله شتون نلري بلکې د متقابل رضایت په شتون کې یو تويک
د بل تويک په وړاندې تبادهل کېږي.
 :۴د راتلونکي لپاره د تادیاتو یوې واحدې وسیلې نه شتون  :چون په بارټر سیسټم کې د تادیې
واحده وسیله شتون نلري؛ نو راتلونکي تادیات ،چې د پور په بڼه وي هم هل ډېرو ستونزو رسه مخ
کېږي.
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 :۵د یوې اکملې او اړېنې معاملې د تررسه کولو لپاره په ډېره اندازه رسه د توکو او خدمتونو شتون:
په دې مانا ،چې که یو کس یو تويک او یا خدمت ته بېړین اړتیا ولري؛ نو د نوموړي تويک او یا خدمت
د تر السه کولو په موخه باید نوموړي رسه په ډېره اندازه رسه تويک شتون ولري تر څو هغه کس ،چې
د نوموړي کس د اړتیا وړ تويک او خدمتونه لري؛ نو  ،چې هر تويک ته د مقابل لوري اړتیا وي باید
وررسه شتون ولري تر څو معامله تر رسه يش.
Baserate
د اساس /نسبت/نرخ /سطحه
په حماسبه کې  :هغه بنسټزیه تادیه (مزد  ،چارج) ده چې هل هغه رسه نوره لګښتونه لکه فیس یا
اضافه اکري او نور ورعالوه کیږي .په احصائیه او احتماالتو کې هغه خمکیين احتمال ته وايی ،چې
په راتلونکي باندې مرشوط نه وي.
د بېلګې په ډول لکه ،چې داسې حالت وي ،چې دیوې سیمې د نفوسو یوه سلنه یې بې سواده دی او
 ۷۷سلنه نور باسواد نه لري؛ نو دغه یوه سلنه بې سواده وګړي هل  Baserateڅخه عبارت ده؟
Basel Committee
د بازل کمېټه
بازل په سويس کې د یو ښار نوم دی او دا کمېټه په  ۱۷۱۱میالدي اکل کې رامنځته شوېده ،مرکزي
دفرت یې په سويس کې دی او په نړیواهل کچه د بانکونو د نظارت او کړنو لپاره مقررات وضع کوي.
Basis Point
بیس نقطه
یوځانګړی مقیاس دی ،چې یو واحد یې د یو فیصد سلمې برخې رسه مساوي دی او یا هم دا چې،
د تبادلې یا د سود په نرخ کې د یو پر لس زرمې برخې هل خمې رامنځته شوی تغری په ګوته کوي.
د بېلګې په توګه :که د سود نرخ د  ۱ ۲.۵۰څخه  ۱۳.۵۰ته لوړوایل وکړي؛ نو د سود نرخ د یو فیصد

یا د  base point۱۱۱په اندازه لوړ شوی دی(.(1%=100Bp
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Bear
بیرئ
د ونډو په بازار کې :هغه کس ،یا حمتکر پانګوال چې د ونډو د قېمت د ښکته کېدو وړاندوینه کوي
او په دې هیله ،چې په راتلونکي کې ونډې په ارزان قېمت رسه وپېري په اوسڼي وخت کې یې په
پلور اقدام کوي .هل بول ( )bullرسه یې پرتله کړئ.
Bear Market
بری بازار
د ونډو په بازار کې هغه حالت ،چې د یوې ونډې قېمت په عمويم ډول رسه ټېټېږي او په بازار کې
ډېری برخه اخېستونکي داسې انګریي ،چې دا حالت (د ونډه د قېمت ټېټېدل) به همداسې دوام
ُ
ولري او تر شلو فیصدو پورې رکود زغيم .معموال دا حالت هغه وخت رامنځته کېږي ،چې په
ُ
اقتصاد کې رکود یا ډېره ورو وده شتون ولري او دا حالت معموال اوږد مهال لکه میاشتې یا لکونه
په بر کې نیيس .هل بول بازار ( (Bull Marketرسه یې پرتله کړئ.
Bearer
حامل
د بانکوايل په اصطالح کې هغه کس ،چې بانک ته چک د نقدولو په موخه وړي د چک حامل
ورته ویل کېږي.
Behavioral Economics
د کردار/سلوک اقتصاد
د اقتصاد هغې برخې ته وايی ،چې په عمل کې د وګړو د اقتصادي پرېکړو په څېړلو او د خلکو په
سلوک باندې تمرکز لري .لکه د سپما ،لګښت او داسې نورو پرېکړو څېړل اوسمهال په اقتصاد او
اکروبار کې د سلوک څېړنه ډېر اهمیت لري.
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Beneficiary
ګټه اخیستونکی
هغه وګړي ،چې هل یوې پروژې څخه ګټه پورته کوي .د بېلګې په توګه :یوه خرییه مؤسسه په یوه
يلک کې یو کویه کېندي؛ نو د يلک ټول وګړي چې هل کويه څخه اوبه ترالسه کوي د ګټه اخیستونکو
په نوم یادېږي.
Benefit Principle
د ګټې اصل
د مایلې هغه ډول ،چې هل خمې یې هغه تويک او یا خدمتونه ،چې د مایلو هل الرې تمویلیږي خلک
ترې د قانون هل خمې د ګټې اخېستنې حق ولري .د بېلګې په توګه :دوليت پوهنتونونه ،لویې الرې او
داسې نور.
Benefit-Cost Analysis
د ګټې او لګښت څېړنه
هغه ختنیيک څېړنه چې هل خمې یې د یو عمل او یا اکر په وسیله رامنځته شوی ګټورتوب د هغه د
فرصيت لګښتونو رسه پرتله کېږي او د تررسه کولو لپاره یې په همدې بنسټ پریکړه کیږي .دا په
دې مانا ،چې :که د یو تویلد او یا عمل څخه تر السه شوی ګټورتوب د نوموړي تویلد او یا عمل د
فرصيت لګښتونو څخه ډېر وي نو تویلد او یا عمل اغېزمن دی او باید ادامه پیدا کړي او برعکس
یې تویلد یا عمل غری موثر ګڼل کېږي.
Benefit-Cost Ratio
د لګښت -ګټورتوب نسبت
د توکو د يف واحد هل پلور څخه ترالسه شوې ګټې او د نوموړي تويک د تویلد د لګښتونو تر منځ نسبت
ته د لګښت -ګټورتوب نسبت ویل کېږي او لکه چې د یو تويک د پلور څخه تر السه شوې ګټه په

نوموړي تويک باندې تررسه شوي لګښت باندې ووېشل يش نو د لګښت او ګټورتوب نسبت تر السه
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کېږي او که ،پایله یې هل یو څخه لویه وي؛ نو د تويک تویلد ګټور دی .ځینې وخت ورته د ګټورتوب-
لګښت نسبت ( )Cost-Benefit Ratioاصطالح هم اکرول کېږي.
Benefit-Received Principle of Taxation
د مایلاتو لپاره د حاصله ګټې اصل
د دولت هل لوري د مایلې ټالکو د دې قاعدې هل خمې مایله باید دولت د خدمتونو څخه د ګټه اخیستو
د تناسب هل خمې وټالک يش.
د بېلګې په توګه :د ښاري او لکیو د اوسېدونکو ترمنځ د مایلې ټالکو په برخه کې باید توپری شتون
ولري دا په دې مانا ،چې هغه وګړي ،چې په ښاري سیمو کې ژوند کوي؛ نو د دولت هل ډېرو خدمتونو
څخه ګټه پورته کوي نظر هغه وګړو ته ،چې په لکیوالو سیمو کې ژوند لري؛ نو په دې توګه باید په
ښاري وګړي باندې د لکیوالو وګړو په پرتله د مایلې اندازه لوړه وي .چې د Compensatory
 principle of taxationاصطالح ورته هم اکرول کېږي .د پرداخت د وړتیا هل خمې د مایلې ټالکو
اصل ( )Ability to pay principle of taxationرسه یې پرتله کړئ.
)Better Business Bureau(BBB
د ښه اکروبار دفرت
د اکروبارونو او سازمانونو هغه ټونله ،چې په ټونله کې د خپلو مشرتیانو د ساتلو او په اقتصاد کې
د غری اخاليق او غری قانوين راکړو ورکړو د نه تررسه کېدو په وړاندې هڅه کوي.
Big Business
لوى اکروبار
ً
لوی اکروبارونه معموال هغه اکروبارونو ته ویل کېږي ،چې الندنۍ ځانګړتیاوې ولري:
 :۱په هېواد کې د ځانګړي تویلد لوی مقدار تویلدوي.
 :۲په هېواد کې د منابعو او وسایلو لویه برخه په خپل واک کې ولري.
 :۳په بازار کې د توکو د قېمت د کنرتول په برخه کې ډېره ونډه ولري.
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هل کوچين اکروبار ) (small businessرسه يی پرتله کړئ.
Bilateralagreement
دوه اړخزیه هوکړه
په سوداګرۍ کې هغه هوکړه یلک چې د نړیوالې سوداګرۍ په برخه کې ترې ګټه اخېستل کېږي او
په پایله کې یې د هوکړه یلک دواړه اړخونه تر خپلې اغېزې الندې راويل.
د بېلګې په توګه :افغانستان او پاکستان د سېمنټو په برخه کې دوه اړخزی هوکړه یلک ته داخلېږي
او دواړه هېوادونه داسې هوکړه یلک تررسه کوي ،چې تر معلوم وخت پورې به د نورو هېوادونو رسه
د سېمنټو سوداګري نه تررسه کوي.
Bilateral Monopoly
دوه اړخزی احنصار
لکه ،چې په بازار کې یوازې یو پېرودونکی او یو پلورونکی د یو تويک او یا خدمت په برخه کې
دوه اړخزی هوکړه یلک ته داخل يش.
د بېلګې په توګه :د پلخمري د سېمنټو فابرېکه هل یو سوداګر رسه دوه اړخزی هوکړه یلک ته داخلېږي،
چې د پلخمري د سېمنټو فابرېکه به خپل سېمنټ یوازې په نوموړي سوداګر پلوري او نوموړی
سوداګر هم د نورو فابرېکو څخه د سېمنټو د رانېولو حق نه لري او په دې توګه به یوازې د پلخمري
سېمنټ پېري نو پدې توګه دوه اړخزیه احنصار رامنځته کېږي.
Bimetallism
دوه فلزیتوب
هغه پويل سېسټم ،چې پويل واحد پکې د قانون هل خمې په دوه فلزاتو( لکه طال او نقره) کې شتون
ولري او دواړه پويل واحدونه د قانون هل خمې په اقتصاد کې د توکو او خدمتونو په پری او پلور کې د
چلښت او منلو وړ وي.
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Birth Rate
د زیږون کچه
د یو هېواد په نفوسو کې په هرو زرو نفرو کې په اکل کې د نوو پیدا شویو ماشومانو اندازه په ګوته
کوي.
د بېلګې په توګه :په  ۲۷۷۱میالدي اکل کې په افغانستان کې د ماشومانو د زېږون کچه  ۴۰پر ۱۷۷۷
ښودل شوی دی .دا په دې مانا ،چې :په افغانستان کې هر اکل په هرو  ۱۷۷۷نفرو باندې  ۴۰نوي پیدا
شوي ماشومان هم ور زیاتېږي .د مړینې هل کچې ( (death rateرسه یې پرتله کړئ.
Blackeonomy
تور اقتصاد
هغه اقتصاد چې په کې غری قانوين او ممنوع تویلدات پلور ته وړاندې کېږي او هل همدې امله دغه
ډول اقتصادي فعایلتونه په غری رسيم ډول تررسه کېږي د ال ډېرو مالوماتو لپاره پټ اقتصاد
( (Underground economyته هم رجوع وکړئ.
Black Market
تور بازار
هغه غری قانوين بازار ،چې پکې تويک او خدمتونه هل قانوين ټالک شوي اعظيم قېمت څخه په لوړ
ً
پلورل کېږي معموال هغه وخت لکه ،چې دولت د یو تويک او یا خدمت لپاره اعظيم قېمت ( Price
 )Ceilingوټايک خو ځیين پلورونکي یې په ځینو ځایونو کې دلې اعظيم قېمت څخه لوړ پلوري.
د بېلګې په توګه :د افغانستان دولت په اکبل کې د یو لېټر ډېزلو اعظيم قېمت (Price
) ۵۷Ceilingافغانۍ ټايک؛ خو د تېلو پلورونکو یوه ډهل یې په پټه د  ۵۷افغانیو څخه په لوړ قېمت
پلوري.
Black Pricing
تور قېمت اېښودنه
د قېمت دویمه درجه توپری/تبیعض ) (second degree price discriminationته رجوع
وکړئ.
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Blocked Currency
بهر ته غری انتقايل پیسې
هغه پیسې چې د دولت هل لوري یې په بهر ته انتقال باندې بندیز لګول شوی وي.
Bond
بانډ
ً
د پور اخېستلو اوږد مهاهل سند دی ،چېمعموال دولت او یا ځینې لوی اکروبارونه یې د خپلې اړتیا
وړ پیسو د تر السه کولو په موخه نرشوي ،چې په بانډ کې پور اخېستونکی پور ورکونکي ته د
ً
رحبې کچه ،چې معموال ثابت وي د بانډ د رس رسید د پوره کېدو هل اصيل مبلغ رسه یو ځای تادیه
ً
کوي .بانډ معموال د لسو لکونو او یا ډېر وخت لپاره نرشېږي .د بېلګې په توګه :د افغانستان دولت
یو بانډ ،چې قېمت يی سل میلیونه افغانۍ وي او د رحبې کچه یې  ۵۱وي د لسو لکونو لپاره نرشوي،
چې د لس لکونو په پوره کېدوه رسه دولت د نوموړي بانډ پېرودونکي ته سل میلیونه افغانۍ او د
هر اکل  ۵۱رحبه تادیه کوي .د خزانې بِل ) (treasury billرسه یې پرتله کړئ.
Bonus
بونس /خبشيش
ً
هل معلومې او معمولې اندازې اضافه تادیه چې د انعام یو ډول تررسه کېږي .مثال یو کس ته د هغه
ً
د خدمتونو په وړاندې د مزد او معاش برسېره اضايف تادیه چې معموال د پیسو په ډول تررسه کېږي.
Boom
بوم (اقتصادې لوړتیا مرحله)
په اقتصاد کې په چټک ډول د توکو او خدمتونو په قیمتونو کې لوړوایل او په اکروباري کړنو کې د
پراختیا رامنځته کېدل یا دا ،چې :اوږد مهاهل اقتصادي ودې ته ) )boomویل کېږي.
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Boom & Bust
رونق او نزول (لوړتیا او ځوړتیا)
اوږد مهاهل اقتصادي ودې ته Boomاو نزول ته  Bustویل کېږي .په بوم حالت کې اقتصاد د نوسان
ً
هل سختو رشایطو راوتیل وی او تقریبا د اکمل استخدام حالت ته یا رسیدیل او یاهم نزدې وی او د
بوسټ حالت یې معکوس ده.
Boom Market
ګرم بازار
هغه بازار چې د عرضې په پرتله په کې تقاضا زیاته وي او هل دې امله د قېمتونو لوړوایل حمسوسېږي.
Bounty
بسپنه
هغه مبلغ ،چې د دولت هل لوري ځینو صنایعو ته د هغوی د هڅونې ،تقویې یا د صادراتو د ډېروايل
په موخه تادیه کېږي .چې ځینې وخت ورته د سبسایدي او صادرايت جایزې )(Export Bounty
اصطالحات هم اکرول کیږي.
Bourse
بورس
بورس یوه فرانسوي اصطالح ده ،او دا اصطالح په اروپا کې مايل بازارونو ته ډېره اکرول کېږي؛ خو
په امریکا او داسې نورو پرخمتللو هېوادونو کې د ونډو تبادلې بازار ) (stock exchangeاو د
توکو تباديل بازار ( )commodity exchangeپه نوم یادېږي.
Boycott
پرېکون
په اقتصاد کې هغه سازمانديه شوې هڅې دي ،چې د پېرودونکو د یوې ډلې هل لوري د پلورونکي
او یا تویلدونکي د یو ځانګړي تويک او یا خدمت په وړاندې ،چې د پلور لپاره یې وړاندې کوي د
نه پېرلو لپاره تررسه کېږي.
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د بېلګې په توګه :د یو تويک یا خدمت د تویلدونکي هل لوري د یوې ټونلې ارزښتونه په پام کې نه
نېول او تویلد تررسه کول لکه د بوټانو او څپلکو جوړولو هغه رشکت ،چې په بوټونو او څپلکو یې
د اهلل جل جالهل او حممد صل اهلل علیه وسلم نومونه یللک شوي وو د نړۍ ټولو مسلمانانو هل لوري
یې د پېرودلو رسه پرېکون وشو.
Brain Drain
د مغزونو تېښته
هل نېستمنو او وروسته پاتې هېوادونو څخه د پوهو او جمربو وګړو تېښتې او نورو هېوادو کې مېشت
کېدلو ته د مغزونو تېښته ویل کېږي.
Brand
سوداګریزه نښه
د یو تويک یا خدمت یو ځانګړی نوم ،لکمه ،سمبول او یا نورو پېژندونکو ځانګړتیاوو استعمال ،چې
د مستهلکینو او مشرتیاتو لپاره د پېژندنې وړ وي تر څو یې په پلور کې ډېروایل رامنځته يش.
او یا هم په بل عبارت :هغه نوم ،لکمه ،سمبول او یا نورې ځانګړتیاوې ،چې هل خمې یې تویلد پېژندل
کېږي او په مرسته یې د نورو ورته تویلداتو څخه د یوې تویلدي رشکت تویلدات بیلیږي .د بېلګې
په توګه :په افغانستان کې د سپني غر غوړي ،چې برانډ یې هم همدا نوم او په واورو پټ غر دی .او
یو ښه برانډ باید الندنۍ ځانګړتیاوې ولري .د پېژندلو وړ ،واضح ،هل مانا ډک او ټونلې ته د منلو وړ
وي.
Brand Equity
د برانډ قدرت/ارزښت
د یو سوداګریز تويک یا خدمت هغه ذايت ارزښت ،چې په بازار کې یې د وخت په تېرېدو ترالسه کړی
وي .او د خلکو هل لوري په پراخ ډول رسه پېژندل شوی او منل شوی وي چې همدا رشکت کویل يش

تر نورو لوړ قېمت وضع کړي.
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Brand Loyalty
د برانډ لپاره وفاداري
په بازار کې د یو تويک یا خدمت د پریودلو لپاره د مشرتیانو او مستهلکینو ترجېح وفاداري او یا
مثبت رویې ته د برانډ لپاره وفاداري ) )Brand Loyaltyویل کېږي .د بېلګې په توګه :یو کس
سپني غر غوړیو پېرلو او ګټه اخېستلو ته دلې امله ترجېح ورکوي ،چې د افغانستان تویلد دی او
کیفیت یې هم لوړ او قېمت یې مناسب دی.
Brand Name
برانډ/سوداګریز نوم
د یو تويک او یا خدمت د برانډ هغه برخه ،چې لوستل کېږي لکه سپني غر غوړي ،چې هم د سپني
غر غوړیو نوم او هم یې د برانډ یوه برخه دی.
Brand Preference
د برانډ لپاره ترجیحات
هغه مبلغ ،چې یو پېرودونکی او یا مستهلک یې د یو تويک او یا خدمت برانډ ته د وفادارۍ او یا
ترجیح ورکولو هل وجې تادیه کوي .د بېلګې په توګه :که د سپني غر غوړیو قېمت د نورو غوړیو په
پرتله لوړ هم يش؛ نو بیا یې هم یو کس پریي.
Brand Recognition
د برانډ پېژندنه یا شهرت
هل یوې سوداګریزې نښې څخه د پریودونکو خربتیا او منلو ته د برانډ پیژندنه ویل کېږي ،چې د
دې نښې الندې تویلدات د پېرودونکی لپاره د پریودنې پر مهال د یوه اختیار په شلک منل کېږي او
د پریودولو په اړه یې فکر کوي .او یا هم هغه برانډ چې په بازار کې یو ځانګړی او پیژندل شوی نوم
ولري
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Breakage
د زیانمن شویو توکو تاوان
هغه مبلغ چې د توکو د یلږد په وخت کې د توکو په وړاندې رامنځته شوي زیان د جربان په وړاندې
تادیه کېږي.
Breakeven Point
د تساوي نکته
د تویلد هغه مقدار یا هغه نکته ده ،چې پکې ټولزی عواید په تويک باندې د تررسه شویو لګښتونو
رسه مساوي وي.او په ګراف کې په هغه نقطه کې رامنځته کېږي ،چېرته ،چې د ټولزیې ګټې منحين
د ټولزی لګښت د منحين رسه قطع کړي یا لکه ،چې د متوسط ټولزی لګښت منحین د متوسطو عوایدو
منحين رسه قطع کړي.
Brettonwoods
بریټن ووډز
هل دوهمې نړیوالې جګړې څخه وروسته په  ۱۷۴۴میالدي اکل کې د امریکا د متحده ایاالتو د
 Bretton woodsپه ښار کې یو نړیوال کنفرانس راوغوښتل شو څو په نړیواهل کچه د پويل سېسټم
لپاره یوه خاکه جوړه کړي د دې ناستې په پایله کې نړیوال بانک) (world bankاو نړیوال وجيه
صندوق ) (international monetary fundرامنځته شول او پرېکړه وشوه ،چې د نړیوال وجيه
صندوق د غړو هېوادونو د پويل واحدونو ترمنځ د تبادلې نرخ باید د ډالر هل خمې ثابت وټالک يش او
هر هېواد کوالی ،چې خپل ډالر په طال تبدیل کړي؛ خو په  ۱۷۰۱میالدي اکل کې د ویتنام جنګ
او اقتصادي حالت خرابوایل د امرېاک د متحده آیاالتو د وخت ولسمرش  Richard Nixonاړ کړ،
چې په طال باندې د ډالرو تبادلې دا سېسټم هل منځه یويس.
Broad Market
پراخ بازار
د ونډو په اصطالح کې :د ونډو د پېر او پلور هغه دوره ،چې د ونډ پېر او پلور په کې په لویه کچه
رسه تررسه کېږي.
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Broker
دالل یا رصاف
هغه کس ،چې په بازار کې عرضه کونکي او تقاضا کونکي د توکو او خدمتونو د معاملې د تررسه
کولو لپاره یو ځای کوي او په وړاندې یې حق الزمحه اخيل .هل دالل ( )Dealerرسه یې پرتله کړئ.
Brokerage
داليل
هغه مبلغ ،چې دالل ته د هغه د خدمتونو په وړاندې تادیه کېږي ،چې ځینې وخت د سلنې هل خمې
او ځینې وخت هم په ثابت ډول تادیه کېږي.
Bubble
ببل (حباب)
هل اصيل قېمت څخه د یو تويک یا هم شتمنۍ قېمت څو ځله لوړېدلو ته ببل یا پواکنه ) (Bubbleوايی
کېږي .دا اصطالح د ونډو په بازارونو کې ډېره معمول ده ،چې ښه بېلګه یې د ډاټ اکم ببل Dot
 Com Bubbleوه چې د انرتنیيت کمپنیو د اسهامو نرخونه یو ځل ډیر لوړ او بیا ډیر زیات ښکته
شول یچ د حبران سبب وګرځیده.
Budget
بودجه
د یو مايل اکل لپاره د یو نهاد د عوایدو او لګښتونو ختمني څخه عبارت دی او بودجه هل درېیو حاتلونو
څخه یو حالت اختیاروي:
 :۱متوازنه بوجه (.(Balanced Budget
 :۲د بوديج کرس (.(Budget Deficit
:۳د بودجې مازاد (.(Budget Surplus
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د ال ډېرو مالوماتو لپاره نوموړو اصطالحاتو ته هم رجوع وکړئ.
Budget Constraint
د بودجې حمدودیت
د بودجې حمدودیت د اعید هل سطحې رسه یا د دوه خمتلفو توکو متبادل ترکیب ،چې په یو معلوم
قېمت او د اعید په معلومې سطحې رسه د اخیستلو وړ وي .د بودجې کرښه )(Budget Line
اصطالح هم ورته هم اکرول کېږي.او د مستهلکینو د تقاضا په حتلیل (د بې توپریه منحين په بڼه)
کې ترې ګټه اخیستل کېږي.
Budget Deficit
د بودجې کرس
د یو مايل اکل په اوږدو کې د یو نهاد د بودجې هغه حالت ،چې د ختمیين عوایدو په پرتله یې د ختمیين
لګښتونو اندازه ډېره وي؛ نو دې حالت ته د بودجې کرس ویل کېږي .د بودجې مازاد ( Budget
 )Surplusرسه یې پرتله کړئ.
Budget Proportion
د بودجې تناسب
د ارجتاعیت د ټاکونکو عواملو ) (Elasticity Determinantsڅخه یو دی دوه نور عوامل یې
عبارت دي هل:
 :۱د متبادلو توکو شتون )(substitute Availibility
 :۲معلوم وخت ))Time period
ً
او د ارجتاعیت د ټاکونکی دې اعمل هل خمې ویل کېږي چې :د هغه تويک ارجتاعیت نسبتا زیات
وي ،چې زیاته بودجه ورته ځانګړې شوې وي.

51

Economic & Business Terms

B

Budget Line
د بودجې کرښه
د بودجې حمدودیت ) (Budget constraintته رجوع وکړئ.
Budget Surplus
د بودجې مازاد
د یو مايل اکل په اوږدو کې د یو نهاد د بودجې هغه حالت ،چې د ختمیين لګښتونو په پرتله د ختمیين
عوایدو اندازه ډېره وي؛ نو د بودجې دغه حالت ته د بودجې مازاد ویل کېږي .د بودجې
کرس( (Budget Deficitرسه یې پرتله کړئ.
Buffer Stock
د موادو احتیايط زېرمه
د توکو زېرمه چې په بېړنیو او یا هم هغو حاالتو کې چې د لومړنیو موادو عرضه هل ستونزو رسه مخ
يش ترېنه ګټه اخیستل کېږي.
Building Cycle
د ساختمان دوران
هغه تکراري زمان ،چې د کورونو جوړولو او پلور اکروبار پکې په اول وخت کې په ډېرېدو وي
او وروسته د کساد یا کمېدو رسه مخ يش (چې د کورونو جوړولو لپاره د بانکونو هل لوري د پور
ً
ورکړه تر اغېز الندې راويل) .د ساختمان یو بشپړ دوران معموال د  ۲۷-۱۵لکونو پورې وخت په برکې
نیيس.
Bulk Pricing
توک یا ګروپي قېمت اېښودنه
د قېمت د توپری/تبعیض )(price discriminationهغه ډول ،چې پلورونکی د توکو په خمتلف
مقدار پلورلو باندې خمتلف قېمتونه وضع کوي ،چې د قېمت دویمه درجه توپری/تبعیض
( (second degree price discriminationاصطالح ورته هم اکرول کېږي .د ال ډېرو
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معلوماتو لپاره د قېمت لومړۍ/دریمه درجه توپری/تبعیض first/third degree price
 discriminationته هم رجوع وکړئ.
Bull
بول
د ونډو په بازار کې :هغه پانګه وال ،چې د ونډو د قېمت د لوړېدو وړاندوینه کوي او په دې ډول د
ونډو په پریودلو الس پورې کوي څو په راتلونکي کې یې د قېمت د لوړوايل څخه ډېره ګټه ترالسه
کړي .هل بیری ( (bearرسه یې پرتله کړئ.
Bull Market
بول یا لوړېدونکی بازار
د ونډو په بازار کې هغه حالت ،چې د ونډو قېمت پکې په عمويم ډول رسه د لوړېدو په حال کې
ً

وي او د ونډو په بازار کې برخه اخېستونکي داسې انګېري ،چې دا حالت به دوام وکړي .معموال
دا حالت هغه وخت رامنځته کېږي ،چې پانګه اچونکي د اقتصادي حالت ښه وايل او ګټې د
ډېروايل وړاندوینه کوي .هل بری بازار ( (Bear Marketرسه یې پرتله کړئ.
Bullion
بولني

ً
غری مسکوکه طال یا نقره ،چې معموال د خښتې په بڼه شتون ولري او ځینې وخت تاریيخ او زړو
سکو ټه هم دا اصطالح اکرول کېږي.
Bureaucracy
بیورو کرايس
هغه اداري سیسټم یا پروسه ،چې هل خمې یې سازمانونه او نهادونه خپل ورځين اکرونه په پېچیده
ډول د منظمو یللکو قواعدو په تعقیبولو رسه په رسيم مکتوبونو او اداري پروسیجرونو رسه پر مخ
بیايی او د اکرونو تررسه کول پکې معلوم وخت ،ډېرو لګښتونو او حوصلې ته اړتیا لري.
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Bureaucrat
بیوروکرات
هغه کس ،چې په بېروکرايس اداره کې اکر کوي او دفرتي تګالرې پیل کوي.
Business
اکروبار
هغه نهاد ،سازمان یا هم اداره ،چې د ګټې د ترالسه کولو په موخه د توکو او خدمتونو د تویلد او
عرضې لپاره د تویلد منابع رسه یو ځای کوي .اکروبار ښايی ځینې وخت د ( )Firmپه شلک وجود
ولري .د یو اکروباري سازمان درې عمده ډولونه د ملکیت هل پلوه عبارت دی هل :
 :۱انفرادي اکروبار ) (Sole Proprietorshipاو یا هم )(proprietorship
 :۲تضامين یا غری تضايم رشکت ).(Partnership
 :۳سهايم رشکت ).(Corporation
د اکروبار په اړه د ال ډېرو مالوماتو لپاره ذکر شوو ډولونو ته هم رجوع وکړئ.
Business Cycle
اقتصادی دوران (اکروباری دوران)
دا اصطالح د اقتصادی دوران ( (Economic Cycleرسه په مرتادف ډول استعمایلږی او هل همدی
امله په دی یلکنه یک دواړه اصطالحات د مفهوم هل پلوه په مرتادف ډول استعمال شوی .دا اصطالح
د لومړي ځل لپاره د  friedrichپه نوم یو اسرتایلايی اقتصاد پوه هل خوا په  ۱۷۰۴میالدي اکل کې
وڅېړل شوه ،چې د همدې څېړنې هل امله ورته د نوبل جایزه ورکړل شوه .اکروباری دوران په نا
خالص داخيل تویلد ) (GDPکې متداوم پراختیا او یا کموایل رامنځته کېدل په ګوته کوي ،چې یو
ً
مکمل اکروباري دوران یا دایرې معموال هل دریو لکونو تر پنځو لکونو پورې وخت په برکې نیيس؛
خو ځینې وخت کېدای يش ،چې لس او یا هل لسو لکونو څخه ډېر وخت هم په بر کې ونیيس .یو
اکروباري دوران یا دایره څلور مرحلې لري چې عبارت دي هل:
 :۱اقتصادي رونق)(expanstion
 :۲څوکه )(Peak
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 :۳کساد )(Contraction
(Trough) :۴
د اقتصادی دوران په خمتلفو مراحلو یک ګڼ شاخصونه او اندیکاتورونه د اقتصادی دوران د بېالبېلو
مراحلو وړاندوینه ګڼل کیږی .د بیلګی په توګه:
 Leading دا د اقتصاد دتغریاتو څخه د خمه تغری خوري لکه د ونډو په بازار کې د قیمتونو
کچه.
 ،Coincident دا د اقتصادي نوساناتو او تغریاتو رسه یو ځای تغری خوري او اوسين حالت
څرګندونه کوي لکه د نا خالص داخيل تویلد کچه.


 ،Laggingچې د ټول اقتصاد د تغری څخه وروسته تغری خوري لکه استخدام کچه.

دا اندیکاتورونه یا شاخصونه د اکروباري دایرې د رونق ) )Expansionاو کساد
) )Contractionد مرحلو څخه خمکې د څو میاشتو لپاره پورته او ښکته خوا ته حرکت ته میالن
لري .د ال ډېرو معلوماتو لپاره د یا د اکروباري دوران یا دایرې مرحلو Business Cycle Phases
ته رجوع وکړئ.
Business Cycle Indicator
د اکروباري دوران انډیکېتور
د اقتصادي احصائیو هغه طبقه بندي ،چې د اکروباري دوران یا دایرې د انبساط ))Expansion
او انقباظ ( )Contractionد مرحلو په اړه ګټور معلومات ارایه کوي او دغه احصائیه په درېیو
ګروپونو وېشل کېږي ،چې د اکروباري دایرې یا دوران د اندازه کولو لپاره تر ټولو غوره او ډېره
استعمالېدونکې اندازه ګریۍ ) )Business Cycle Measurementعبارت دی هل:
 د واقيع ناخالص داخيل تویلد د ودې سطحه)(Real gross GDP Rate
 د وزګارتیا سطحه )(Unemployment Rate
 د انفلالسیون سطحه )(Inflation Rate
 د ال ډېروم مالوماتو لپاره ذکر شوو اصطالحاتو ته هم رجوع وکړئ.
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Business Cycle Phases
د اکروباري دوران مرحلې
ً
د اکروباري دایرې یا دوران مرحلې معموال په دوه مرحلو وېشل کېږي(خو ځینې اقتصاد پوهان د
رونق څخه کساد ته او د کساد نه رونق ته د اقتصاد داخلې دل هم بیال بیلې مرحيل بويل او په دې
ډول وايی ،چې اکروباري دایرې یا دوران څلور مرحيل لري) ،چې عبارت دي هل:
 :۱د اقتصادي رونق مرحله ( :)Expansionد اکروباري دایرې یا دوران هل هغه مرحلې څخه
عبارت دی ،چې پکې اقتصادي کړنې د ډېرېدو ،د وزګارتیا کچه په کمیدو او اقتصادي وده د
ډېرېدو په حال کې وي.
 :۲د اقتصادي کساد مرحله ( :)Contractionهل هغې مرحلې څخه عبارت دی ،چې پکې
اقتصادي کړنو د کمېدو،د وزګارتیا کچه د لوړېدو او اقتصادي وده د کمیدو په حال کې وي .چې
دا دوه مرحلې بیا په خپل وار رسه یو بل ته د انتقال هل خمې په دوه برخو وېشل کېږي ،چې عبارت
دي هل:
 :۱څوکه ) :(Peakد رونق ) (Expansionمرحلې څخه د کساد ) (contractionمرحلې ته د
اکروباري دوران انتقال د څوکې مرحلې څخه عبارت دی.
 :(Trough) :۲او د کساد ( )Contractionد مرحلې نه د رونق ) )Expansionمرحلې ته د
اکروباري دایرې یا دوران انتقال ته د  Troughمرحلې څخه عبارت دی .داقتصادي رونق د مرحلې
لومړی برخه د ( (Recoveryپه نوم یادېږي او کساد مرحلې ته د ) (recessionاصطالح هم
اکرول کېږي.
Business Inventory
اکروباری ګودام
د نهايی توکو  ،نیمه اکره یا خامو موادو او داسې نور وسایلو ګودام ،چې اکروبارونه یې هل ځان رسه
ولري او د ګڼو موخو په خاطر ترې ګټه اخېستل کېږي لکه :د تویلد په مقدار کې د کموايل په حالت
کې یې د عرضې د ځواک په توګه یا په پلور کې د زیان هل منځه وړلو په موخه د ذخېرې په توګه
ترې ګټه اخېستل.
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Business Plan
اکروباري پالن
یو سنجول شوی رسيم اکروباری تګالره ده یچ د اکروبار د کړنو پېژندنه کوي،یچ اکروبار څه
وکړی؟ او څنګه یي تررسه کړی؟ .د اکروبار د یلدلوری رسه سم راتلونکې دندې اوموخې بیانوي
او د اکروبار د راتلونکي په اړه روښانه تګالرې او مایل بودجه په برکې نیيس ،چې د اکروبار د
ادامې وسیله ګڼل کېږي.
Business Sector
اکروباری سکتور

ُ
د يلک اقتصاد په څېړنه کې اکروباري سکتور یا سازمان د يلک اقتصاد د څلورو عمده سکتورونو
څخه یو دی د يلک اقتصاد درې نور سکتورونه عبارت دي:
 :۱د کورنیو سکتور ((Household Sector
 :۲دوليت یا اعمه سکتور ((public Sector
 :۳بهرین سکتور ((Foreign sectoe
ُ
او معموال په دی سکتور یک په اعمه اکروباري اصطالح هغه سازمانونه او ادارې شاملې دي ،چې د
ګټې ترالسه کولو په موخه رامنځ ته شوې وي او په اقتصاد کې د پېرودونکو او مستهلکینو د
اړتیاوو او غوښتنو د رفع کولو په موخه وسایل او منابع د تویلد لپاره په اکر اچوي.
Business Transfer Payment
اکروباري انتقايل تادیات
ً
د اکروبارونو هل لوري مشرتیانو ته هغه تادیات ،چې د تویلد د پېر په وخت کې ظاهرا په وړیا ډول
تررسه کېږي .د بېلګې په توګه :مشرتیانو ته د ځینو تویلداتو د پېر په وخت کې د ځینو ډایلو ورکول.
Buyer’s Expectation
د پېرودونکو توقع
هغه توقعات او وړاندویين ،چې مشرتیان یې هل بازار څخه لري یا هم پالیيس جوړوونکي چې دا
توقعات پېشبیين کوي او د همدغو توقعاتو پر بنسټ د راتلونکي لپاره پرېکړې کوي.
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Buyer’s Market
د پېرودونکو بازار
په سیالزی بازار کې هغه غری متوازن حالت ،چې پېرودونکي پکې د قېمت په راښکته کولو کې د
ً
کنرتول او فشار راوړلو توان ولري او معموال په دې بازاریک قېمت ښکته وي .او یا هم دا ،چې په
بازار کې مازاد ( )surplusشتون ولري خو دا په دې مانا نه دی چې په بازار کې د تقاضا کوونکو
ترمنځ د سیالۍ کموایل شتون لري بلکې د پریودونکو بازار هغه سیالزیي بازار ته وايی ،چې په
مؤقيت توګه د تقاضا د مقدار او د عرضې د مقدار ترمنځ دا ډول غری متوازن حالت رامنځته يش .د
پلورونکو بازار ( )seller’smarketرسه یې پرتله کړئ.
Buyer’s Monopoly
د پېرودونکو احنصار
په بازار کې هغه حالت چې د یو ځانګړي تويک عرضه کوونکي ډېر خو تقاضا کوونکی یوازې یو
کس وي نو د نوموړي تويک په وړاندې پېرودونکی د احنصار درلودونکی دي .چې د مونوپسوين
) (monopsonyاصطالح ورته هم اکرول کېږي.
Buyer’s Remorse
د پېرودونکي پښیماين
هغه حالت لکه ،چې یو پېرودونکی یو تویلد وپریي او بیا ورته د نوموړي تویلد د پری په اړه شک
ً
پیدا يش ،چې آیا نوموړي ددي تویلد د پری پرېکړه پر ځای وه او کنه؟ دا حالت معموال هغه وخت
رامنځته کېږي ،چې د تویلد قېمت لوړ وي او په دې ډول یې پېرودونکي ته د پریودلو په اړه شک
پیدا کېږي او په پریودلو یي پیښمانه کیږی .چي دی حالت ته ځیین وخت د ذهين توپری یا اختالف
) (Cognitive Dissonanceاصطالح هم اکرول کېږي.
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Buyer’s Surplus
د پریودونکي مازاد
د پریدونکي لپاره د قېمت هغه توپېر ،چې د پری د واقيع قېمت او د مشرتي خلوا د تويک لپاره متوقعه
د پری د قېمت ترمنځ شتون ولري .یا په ختنیيک حلاظ د بازار د قیمت د کرښې څخه پورته او د تقاضا
د کرښې ترمنځ ارزښت ته مازاد وایې چې په پیسو اندازه کیدیل يش.
د بېلګې په توګه :که د یو تويک د پری واقيع قېمت په بازار کې  ۲۷افغانۍ وي او پریودونکی یې د
لزوم په حالت کې په  ۲۷افغانۍ د نوموړي تويک پریودلو ته حارض وي خو تویک هل واقيع قېمت څخه
په کم قېمت ) )۱۵افغانۍ وپریي نو په دې حالت کې  ۵افغانۍ د پریودونکي هل مازاد څخه عبارت
دی .د پلورونکي مازاد ) (Seller’s Surplusرسه یې پرتله کړئ.
By-Product
متمم تویلد
دوه یا ډېر تويک چې په عني وخت کې یو ځای او هل یوې منبع څخه تویلدېږي او د یو تويک تویلد په
اتوماتیک ډول رسه د بل تويک تویلد رامنځته کوي .که ځینې وخت حیت د دویم تویلد غوښتنه شتون
هم ونه لري بیا یې هم تویلد تررسه کېږي .د بېلګې په توګه :د ارې په وسیله د ختتې جوړولو په
وخت کې د ختتې ترڅنګ د ارې د بورو تویلد .متمم تویلد ته ځینې وخت د ګډ تویلد Joint
 Productاو تکمیلونکي تویلد ( )Complement Productاصطالحات هم اکرول کېږي.
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C
د انګلیيس د يس توری
د يلک اقتصاد په مطالعه کې د استهالک ( (Consumptionپه مفهوم اکرول کېږي او د ټولزیو
لګښتونو په مساوات کې د کورنۍسکتور د استهاليک لګښتونو لپاره معیاري خمفف دی یعنې:
) ،AE=C+I+G+(X-Mچې په دې مساوات کې:
 AE :۱ټولزی لګښتونه ((Aggregate Expenditure
 C :۲د کورنیو سکتور استهاليک لګښتونه ()Consumption Expenditure
 I :۳د اکروباري سکتور په وسیله د پانګونې لګښتونه )(Investment Expenditures
 G :۴دوليت لګښتونه )(Government Expenditures
 (X-M) :۵خالص صادرات) (Net exportچې  Xد صادراتو یا  Exportاو  Mد وارداتو او یا
Importڅخه استازیتوب کوي.
Call Back Pay
فوق العاده تادیه
لکه چې د یو رشکت اکرکونکي په رسيم ډول رخصت شوي وي؛ خو د رشکت مسئولني د یو بیړين
او اړین اکر د تررسه کولو لپاره د رشکت ځینې اکرکونکې راوغواړي نو پر دې ډول ورته د مزد او
معاش عالوه یوه ځانګړې او فوق العاده تادیه تررسه کړي چې دغه تادیه د بېړنۍ حق الزمحې یا فوق
العاده تادیې په نوم یادېږي.
Call Loan
د غوښتنې وړ پور
هغه پور ،چې د داین د غوښتنې په وخت کې باید تصفیه يش یعنې دا ،چې وخت یې ټایلک نه وي
(لکه نا لکه یې وخت ټایلک وي) بلکې هر وخت ،چې یې داین د تصفیې غوښتنه وکړي؛ نو باید بغری
هل قید او رشط څخه تصفیه يش.
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Cambridge Equation
د کیمریج مساوات
د پیسو د مقدار او د هغوی د ارزښت په اړه دوه نظریي شتون لري یچ یوه یې د فیرش د پیسو د مقدار
تیوري) (Quantity Theory of moneyده او بله یې د کیمریج مساوات ده .او په پويل نظریاتو
کې د نقده بیالنس معادلې ته د کېمربېج مساوات ویل کېږي.
یعنې ،M=kPY :چې په دې مساوات کې Pد اکروبار د معامالتو د قېمت وسطي سطح M ،د پیسو
مقدار Y،حقیيق ميل اعید او  Kد عوامو هل خوا د سیالو (نقدو) شتمنیو ته د خلکو غوښتنه ده .د
نقده بېالنس مساوات )(Cash balance equationاصطالح ورته هم اکرول کېږي او نلډ مفهوم
یې دا ده چي د پیسو ارزښت په یو معلوم وخت کې نقدو پیسو ته په تقاضا او عرضې پورې تړاو
لري.
CAMEL
کیمل
نوموړې اصطالح هل پنځه بېال بېلو اصطالحاتو څخه د خمفف په توګه جوړه شوې چې د سوداګریزو
بانکونو په بررسۍ کې ترېنه ګټه اخېستل کېږي او دا پنځه اصطالحات عبارت دي هل:
 :۱د پانګې بسنه )(capital adequacy
 :۲د پانګې کفایت ()asset quality
 :۳مدیریت )(management
 :۴اعید )(earning
 :۵سیایلت )(liquidity
ال ډېرو ماالماتو لپاره نوموړو اصطالحاتو ته رجوع وکړئ.
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)Cannibalise ( Cannibalization
معاوض (ځاینیوونکی)
په دې مانا ،چې د نوښت په پایله کې په بازار کې یو موجود تويک د نوي تويک په وسیله هل منځه ځې
یا دا ،چې تر ډېره خپل ارزښت هل السه ورکوي .د بېلګې په توګه :د ډجيیټل عاکسۍ په رامنځته
کیدو رسه د عکس اخیستنې د فلمونو بازار په تدریيج ډول نږدي هل منځه تلیل .همدا راز دا
اصطالح په ټوهل کې په هغه حالت کې اکرول کېږي یچ د یوه سوداګریز برانډ د ډېر زیات پلور په
پایله کې یو بل برانډ خپل پلور او د بازارونډه هل السه ورکړي.
Canons of Taxation
د مایلې اېښودنې اصول
د یو معقول مايل سیاست بنسټزیو قواعدو او اصولو څخه عبارت دی چې دغه اصول په الندې ډول
دي:
 مایله باید ټایلک بڼه ولري.
 مایله باید په هغه وخت او زمان کې راټوهل يش چې د راټولولو لپاره یې الزم وي یعنې دا
چې د مایلې راټولول پکې آسان وي.
 مایله باید د مایله ورکوونکو د عوایدو په تناسب وټالک يش.
 د مایلې د راټولولو لګښتونه باید د اماکن ترحده کم اويس.
چې پورتين څلور قواعد په الندې ډول خالصه کوالی شو:
 :۱اطمینان  :۲سهولت  :۳عدالت او  :۴سپما (په لګښتونو کې).
Capital
پانګه
پانګه په اقتصاد کې د تویلد د څلورو عمده عواملو څخه یو دی د تویلد درې نور عمده عوامل
عبارت دي هل:
 :۱ځمکه ((Land
 :۲اکر/اکرګر ((Labor
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 :۳اکرفرما/متصدي ((Entrepreneur
او پانګه هغه مبلغ یا وسایلو ته وايی چې د تویلد د پروسې د تمویل او پرمخ بیولو په موخه اکرول
کېږي لکه پیسې .خو په حماسبه کې پانګه هغه مبلغ ته ویل کېږي چې د اکروبار د اکرفرما هل لوري
د اکروبار د پرمخ بېویلو لپاره د اکروبار په واک کې ورکول کېږي.
Capital Account
د پانګې حساب
د تادیاتو بیالنس هل دوه عمده برخو څخه یو یې د پانګو حساب ده (د تادیاتو د بیالنس بله عمده
برخه هل جاري حساب ( (Current Accountڅخه عبارت دی ،چې د یو اکل په اوږدو کې هل نورو
هېوادونو رسه د یو هېواد د ټولو مايل او فزیکي شتمنیو راکړه ورکړه پکې په ثبت رسول کېږي .او
دوه برخې لري ،چې په یوه برخه کې یې د هېواد هل لوري د نورو هېوادونو څخه پریودل شوې مايل او
فزیکي شتمنۍ ثبتېږي او په بله برخه کې یې د بهرنیانو هل لوري د نوموړي هېواد پېرودل شوې
مايل او فزیکي شتمنیو ثبت تررسه کېږي.
Capital Adequacy Ratio
د پانګې د بسیا نسبت
د بانک د پانګې نسبت نظر د بانک شتمنۍ ته چې د قانون هل خمې باید د ټالک شوي حد اقل اندازې
څخه کمه نه وي.
Capital Accumulation
د پانګې را غوڼډېډل
راغونډېدل ) (accumulationته رجوع وکړئ.
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Capital Depreciation
د پانګې استهالک
د وخت په تېرې دو یا د کوم بل اعمل هل امله د پانګې په ارزښت کې کموايل ته د پانګې استهالک
ویل کېږي چې په حماسبه کې ډېر اکرول کېږي .د ال ډېرو مالوماتو لپاره استهالک )(depreciation
ته هم رجوع وکړئ.
Capital Flight
د پانګې تېښته
ً
په چټکۍ رسه هل یو هېواد څخه د پانګې وتلو ته د پانګې تېښته ویل کېږي ،دا حالت معموال هغه
وخت رامنځته کېږي ،چې پانګه اچوونکي د هېواد په اقتصاد باندې خپل اعتماد هل السه ورکړي
یا دا چې په نورو هېوادونو کې د ډېرې ګټې ترالسه کولو فرصت شتون ولري.
Capital Flow
د پانګې جریان
هل یو سکتور څخه بل سکتور ته او یا هم هل یو هېواد څخه بل هېواد ته د پانګې یلږد ته د پانګي
جریان ویل کېږي چې دا جریان دوه برخې په برکې نییس چې عبارت دي هل:
 :۱هل بهر څخه د پانګې جریان ) :(Capital Inflowهغه پانګه چې هل نورو هېوادونو څخه هېواد
ته جریان مويم
 :۲بهر ته د پانګې جریان ) :(Capital out Flowهغه پانګه چې هل هېواد څخه بهر ته جریان
مويم.
Capital Formation
د پانګې جوړښت
په یو اقتصاد کې د پانګې جوړښت یا هل خپوا څخه زیاتوايل څخه عبارت دی چې په بېالبېلو ډولونو
تررسه کېږي .لکه د سپما هل الري ،یا په فریکي ډول د پانګې زیاتیدل د هېواد په کچه او یا هم هل
خمتلفو الرو لکه د بهرین پانګوين یا پورونو هل الرې د پانګي زیادښت.
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Capital Gain
هل پانګې څخه ګټه
د یوې رسمایوي پانګې د پلور څخه ترالسه شوې ګټې څخه عبارت دی چې د مايل پانګونې په
پایله کې رامنځته کیږی ،لکه د ونډې هل پلور څخه ترالسه شوې ګټه.
Capital GainTax
د پانګې پر ګټه مایله
د مایلې هغه اندازه ،چې د یوې پانګې د پلور د قېمت او د هغې د پری د اصيل قېمت ترمنځ په توپری
باندې اخېستل کېږي.
Capital Goods
پانګه ایز تويک
هغه تويک چې خمکې تویلد شوي وي او د نورو توکو او خدمتونو د تویلد په پروسه کې د تویلد د
اعمل په توګه برخه اخيل لکه ماشني آالت ،جتهزیات او داسې نور.
همدا راز کېدای یش چې هل پانګه ایزو توکو څخه یوازې د خدمتونو د تویلد او اعید د ترالسه کولو
لپاره ګټه واخېستل يش .هل استهاليک توکو ) (Consumption Goodsرسه يی پرتله کړئ
Capital Intensive
رسمایه بر
هغه تویلد ،چې پکې د نورو تویلدی عواملو په پرتله ډېرې پانګې استعمال ته اړتیا لېدل کېږي
لکه د طیارو یا د بېړیو تویلد .او یا هم په بل عبارت :هغه تویلد یچ په هغه کې د پانګې د استعمال
ونډه نظر بل تویلدي اعمل ته ډېره وي رسمایه بر تویلد یا تویک بلل کېږي .هل اکر بر Labor
intensiveرسه یې پرتله کړئ.
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Capital Investment
رسمایوي پانګونه
د استهاليک توکو د تویلد په موخه د رسمایوی توکو اکروبار او ګټې اخېستنې ته رسمایوي پانګونه
ویل کېږي .او یا هم هغه بانګه اچونه چې په ماشني آالتو باندې تررسه کېږي.
Capital-Labor Ratio
د پانګې او اکر نسبت
دا نسبيت مجله د توکو او یا خدمتونو په تویلد کې د اکرګرې قوې او پانګې ترمنځ نسبت په ګوته
کوي چې په یوه تویلدی پروسه کې د پانګې نسبت ډېر دی او که د اکرګرې قوې؟ .د ال ډېرو
مالوماتو لپاره رسمایه بر/اکر بر ( (capital/labor intensiveته رجوع وکړئ.
Capital Market
د پانګې بازار
هغه مايل بازار چې پکې د اوږد مهاهل مايل وسایلو لکه بانډ ،ونډو او نورو راکړه ورکړه تررسه کېږي
څو اکروباري نهادونه ترې د خپلې اړتیا پانګه ترالسه کړي .د پیسو بازار ((Money Market

رسه یې پرتله کړئ .د یادولو وړ ده ،چې د مايل بازار دوه بڼي د مهال هل پلوه رسه بیلیږي په دې مانا،
چې د پانګې بازار ( ) Capital Marketکې د اوږده مهال د تمویل معامالت تررسه کېږي او په
( )Money Marketکې د نلډ مهال.

Capital Paid
پرداخت شوې پانګه
 Paid in Capitalته رجوع وکړئ
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Capital Structure
د پانګې جوړښت
د یو اکروبار یا رشکت د پورونو او د خالصې شتمنۍ د تمویل ترکیب څخه عبارت دی .دا په دې مانا
چې :د رشکت د پانګې څومره برخه هل پورونو او څومره یې د رشکت د مالکینو هل شتمنیو څخه
تمویل شوې ده ،چې د ( (gearingاصطالح ورته هم اکرول کېږي.
Capitalism
کپیټلزیم (پانګوال اقتصادي نظام)
هغه اقتصادي سیسټم دی چې د تویلد په وسایلو خصويص ملکیت ،فردي اقتصادي آزادي ،سیايل،
په بازار کې د عرضې او تقاضا په وسیله د قېمت ټالک او داسې نورو ځانګړتیاو والړ وي او پانګه
په اقتصاد کې بنسټزی رول لوبوي .هل سوسیالزیم ) (Socialismرسه یې پرتله کړئ.
Cardinal
اکرډینل
په اعمه اصطالح هغه اندازه ګریي چې په کيم (عددي) ډول رسه تررسه کېږي لکه ۱،۲،۳،۴،۵،او
داسې نور ،چې د لوړوايل ،وزن ،اوږدوايل او داسې نورو اندازه ګرییو په موخه ترې ګټه اخیستل
کېږي لکه پنځه کیلو غوښه ۱۲ ،مرته ټوکر ۲.۳مرته لوړ چت او داسې نور .په اقتصادي حبثونو کې
د افادې ) )Utilityاو د بېاکرۍ کچه ،انفالسیون او داسې نورو اقتصادي پدیدو د څېړنو په برخه
کې ترې ګټه اخېستل کېږي .هل ترتیيب ( )Ordinalرسه یې پرتله کړئ.
Cardinal Utility
عددي افاده
د توکو او خدمتونو هل استهالک څخه د ترالسه شوي ګټورتوب یا افادې ) (utilityیا رضایت عددي
ً
بڼی څخه عبارت دی چې د مطلق اندازه ګریي هل خمې اندازه کېږي ،معموال په واقيع نړۍ کې تر
اوسه په دې بڼه کومه عميل بېلګه شتون نه لري .هل ترتیيب افادې ( )ordinal utilityاصطالح رسه
یې پرتله کړئ.
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Caribbean Community Caricom
د کریابني ټونله
یو سیمه یزی سازمان دی چې په ۱۷۰۵میالدي اکل کې د باربډوس ،جامیاک ،ګیانا او ټرینیډاډ او
ټوبیکو هل لوري تأسیس شوی دی او په اوسين وخت کې  ۱۵غړي هېوادونه لري ،چې ځینې یې د
اکرابني د سیمې او ځینې نور یې بیا غری اکرابني هېوادونه دي ،چې د نظارت کوونکو دنده پراغړه
لري .د دې سیمه ایز سازمان موخې عبارت دي هل :د اکر او ژوند پرخمتليل معیارونه ترالسه کول ،هل
نورو هېوادونو رسه اقتصادي اړیکو ته پراختیا ورکول ،اقتصادي ودې ته ډېروایل ورکول او داسې
نور.
Cartel
اکرتل
په یو ډول او ورته صنایعو کې د هېوادونو او یا اکروبارونو ترمنځ هل هغه رسيم (یا غری رسيم او
حیت ځینې وخت ممنوعه) هوکړه یلک څخه عبارت دی چې په بازار کې په قېمت باندې کنرتول
ترالسه کولو په موخه عقد کېږي څو قېمتونه د اماکن تر حده لوړ وسايت .د بېلګې په توګه :د تېلو
صادرونکو هېوادونو سازمان ) ،(OPECچې په خپل منځ کې همدا ډول هوکړه یلک لري.
Cash
نقده
په اعم ډول نقدو پیسو ته وايی .خو په یو هېواد کې د عرضه شویو پیسو هغه برخه چې د اکغذي
پیسو او یا سکو په ډول شتون لري یا هغه مبلغ چې اکروبارونه یې په الس کې لري .نقده پیسې په
دوو برخو وېشل کېږي چې عبارت دي هل:
 په دوران کې پیسې ) :(CashIn Circulationهغه پیسې ،چې په اقتصاد کې د توکو او
خدمتونو د قېمتونو د تادیې په موخه ترینه ګټه اخېستل کېږي.
 هل بانکونو رسه شته پیسې ( :(Vault Cashهغه پیسې ،چې هل بانکونه رسه شتون ولري.
Cash Balance Equation
د نقده بېالنس مساوات
د کیمربیج مساوات) (cambrage Equationته رجوع وکړئ.
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Cash Book
د نقدې کتاب
هغه کتاب یا کتاچبه چې د یو اکروبار یا رشکت ټولې نقده راکړې ورکړې پکې یللک کېږي.
Cashier
رصاف
 Tellerته رجوع وکړئ.
Cash Flow
نقده جریان
د اکروباري سازمان د ټولو نقده راکړو ورکړو حساب ته د نقده جریان ویل کېږي .چې دوه برخې
په برکې نیيس چې عبارت دي هل:
 :۱اکروبار ته راتلونکې نقده پیسې ) :(Cash Inflowهغه پیسې چې په نقده ډول د اکروبار د
کړنو په پایله کې اکروبار ته جریان مويم.
 :۲هل اکروبار څخه تلونکې نقده پیسې ) :(Cash out Flowهغه پیسې چې په نقده ډول هل
اکروبار څخه تلونکې وي،
Causation
د علت او معلول اړیکه
هغه حالت ،چې پکې د یوې پېښې رامنځته کېدل د بلې پېښې رامنځته کېدول المل وګرځي .د
بېلګې په توګه :په اقتصاد کې د تویلد په اندازه کې د کموايل راتلو هل امله د وزګارتیا کچه هم
لوړېږي .هل خپلمنځي تړاو ( )Correlationرسه یې پرتله کړئ.
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Cause and Effect
علت او معلول/تاثری
هغه مفکوره چې وايی :په نړۍ کې هره پېښه د هغې نه خمکې رامنځ ته شوې پېښې پایله ده او عليم
موخه یې داده څو د دې دواړو پېښو ترمنځ اړیکې وڅېړل يش او د اړتیا په مهال یې د تکرار خمه
ونېول يش.
Central Bank
مرکزي بانک
په هېواد کې د بانګونو په ډکر کې هغه صالحیت لرونکی او د قانون هل خمې خپلواک مرکزي
بنسټ دی ،چې د پیسو د ساملې عرضې ،د پويل سیاست د رهربي کولو او مايل او پویل ثبات رامنځ
ته کولو او ساتلو مسوویلت په اغړه لري ،مرکزي بانک یوه اعمه اداره ده او د پیسو په چاپ او عرضه
کې احنصاري صالحیت لري .د افغانستان مرکزي بانک د افغانستان بانک (Da Afghanistan
) Bankدی.
Central Bank of Central Banks
د مرکزي بانکونو مرکزي بانک
د تصفیې نړېوال بانک ) (Bank for international settlementته رجوع وکړئ.
Central Planning
مرکزي پالن جوړونه
په یو اقتصاد کې د دولت هل لوري د هغه پراخه کنرتول سیسټم دی چې د تویلد سازمانديه او د
هغې د ختصیص پرېکړه هم په برکې نیيس ،چې په  ۱۷۵۷اکل څخه وروسته د څو لسزیو لپاره په
خپواين شوروي احتاد او ځینو نورو هېوادونو کې د کمونسیيت او سوسیالیسيت اقتصادي سیسټم په
پرمخ بیولو کې یې رغنده رول لوباوه ،چې د اقتصاد د څلورو بنسټزیو پوښتنو یعنې:
 :۱څه یش تویلد يش؟ )?(What to produce
 :۲څنګه تویلد يش؟ )?(How to produce
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 :۳چا لپاره تویلد يش؟ )?(For whom to produce
 :۴په څومره اندازه تویلد یش؟ )?(How much to produce
ته د ځواب ورکولو او منابعو د ځانګړي کولو یو مشهور مرکزي مېتود یې په بر کې نیوه ،د دې
سیستم پلویان باور لري چې خصويص ملکیت او د بازار ازادي ښې پایلې نه لري او دې دواړو ته
اجازه هم نه ورکوي پدې سېستم کې د هر ډول تویلد لپاره د دولت هل لوري مرکزي پالن جوړېږي،
چې کوم تويک او یا خدمت ،د چا لپاره ،په څومره اندازه او باآلخره څنګه تویلد يش؟.
Centralization
مرکزیتوب
مرکزي یا متمرکز سیستم یوه اداري اصطالح ده او هغه ډول سازماين او اداري جوړښت ده چې د
چارو واګی او واکونه د مرکز رسه وي او د ټیټې کچې چاروايک د پریکړو حق یا کم او یا یې هم
نه لري .هل غری مرکزي ) (decentralizationرسه یې پرتله کړئ.
Ceteris Paribus
سیټريس پارابوس (که نور هرڅه ثابت وګڼل وي)
یوه التیين اصطالح ده چې مفهوم یې ده  :که (نور ټول عوامل ثابت وګنل يش) .هل دې اصطالح څخه
ً
معموال په اقتصاد کې په فرضیو کې ډېره ګټه اخېستل کېږي.
د بېلګې په توګه :د پیسو په مقداري نظریه ) (quantity theory of moneyکې یوه فرضیه،
چې وايی :که چېرې نور ټول عوامل ثابت وګڼل يش؛ نو په اقتصاد کې د پیسو مقدار په دوه چنده
کېدو رسه د توکو او خدمتونو قېمتونه هم دوه چنده کېږي او د پیسو مقدار په نیمايی کېدو رسه د
توکو او خدمتونو قېمتونه هم نیمايی کېږي.
Chamber of Commerce/Trade
د سوداګرۍ خونه /اطاق جتارت
د عمده پلورونکو سوداګرو د یو مرکب سازمان هغه جوړښت دی چې د صنيف ټونلې د ګډو موخو
د ترالسه کولو په موخه رامنځته کېږي .او یا هم دا چې :د سوداګرو او صنعتاکرانو سیمه ایزه ټونله
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ده ،چې په سیمه کې د اکروبار او سوداګری د رشایطو د ښه وايل لپاره اکر کوي او هل خپل منځ څخه
په منتخب ډول مدیره هیت او مرش ټايک .د بېلګې په توګه :په افغانستان کې د سوداګرۍ او صنایعو
خونه ) (chamber of commerce and industriesچې همدا دندې پرمخ وړي.
Channel of Distribution
د ويش چینل
هغه بېال بېلې شیوې او الرې چارې چې په مرسته یې د تویلدونکو څخه مستهلکینو ته د تويک
رسول کېږي.
Cheap Money
ارزانه پیسې
دا اصطالح په اقتصاد کې هغه حالت افاده کوي ،لکه چې د توکو او خدمتونو عمويم سطح لوړه
شوي وي او پیسو خپل خپواین ارزښت هل السه ورکړی وي او په دې توګه د خپوا په پرتله یوه اندازه
ُ
کم تويک د نسبتا ډېرو پیسو په وسیله ترالسه کېږي؛ نو په دې توګه داسې فکر کېږي ،چې پیسې
د توکو او خدمتونو په پرتله ارزانه شوي دي .هل ګرانو پیسو ( (dear Moneyرسه یې پرتله کړئ.
Check/Cheque
چک
د بانک د یو مشرتي هل لوري د بانک په نوم هغه بې رشطه سند دی ،چې هل خمې یې د سند وروړنکي
ً
ته معلوم مبلغ د هغه د غوښتنې په وخت کې تادیه کېږي او معموال په درې ډوهل دی ،چې عبارت
دي هل:


حامل چک ) :(Bearer Cheaqueهل هغه چک څخه عبارت دی چې هر کس ،چې یې
بانک ته وړاندې کړې نقدویل يش.



د شخص په نوم چک ( :)Order Cheaqueهل هغه چک څخه عبارت دی چې

یلکونکی یې مايل ادارې یا بانک ته د تادیې امر کوي او د چک لرونکی یلیلک مبلغ
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ترالسه کویل يش .د چک لرونکی کویل يش ،چې نوموړی چک بل چا ته د چک په شا د
یلکنې )(Endorsementپه وسیله انتقال کړي.
 کراس چک ) :(Crossed Cheaqueهل هغه چک څخه عبارت دی چې په نقده ډول د
بانک هل خوا نه تادیه کېږي بلکې یواځې هل یو حساب څخه بل حساب ته پیسې انتقالویل
يش.
Circular Flow
دایروي جریان
د لوی او کوچين اقتصاد په مباحثو کې د مشرتیانو او تویلدوونکو ترمنځ د تویلد ،اعید او منابعو
دایيم او دوراين حرکت او اقتصادي جریان ته دایروي جریان ویل کېږي.
Civilian Labor Force
د اکر مليک قوه
په هېواد کې ټول هغه مليک وګړي ،چې د اکر کولو قانوين عمر یې پوره کړی وي (لکه په افغانستان
کې اتلس لکين) د اکر کولو اراده او وړتیا ولري په اکر ګمارل شوي وي یا د اکر په لټه کې وي د
ُ
هیواد د اکر مليک قوه بلل کیږي .چې معموال د اکرګرې قوې ) (Labor Forceاصطالح ورته هم
اکرول کېږي.
Classical Economics
الکسیک اقتصاد (نظریايت مکتب)
هغه اقتصادي نظریات ،چې د ادم سمیت هل نظریاتو څخه رسچینه اخيل او زیاتوي چې :په بازار
باندې د دولت هل لوري د کنرتول نه شتون د ملې تویلد د پراختیا او د اکمل استخدام رامنځته کېدو
ساتنه کوي او په دې توګه د تویلد هل وسایلو څخه په اغېزمن ډول ګټه اخېستل کېږي همدارنګه
په ټونله کې د انفرادي وګړو هل لوري د شخيص ګټو تعقیب په نهایت کې د ټونلزیې رفاه المل
ګرځي .د الکسیک اقتصادي درې بنسټزیې فرضیې عبارت دي هل :
 ارجتايع قېمتونه ()Flexible Prices


د يس قانون ()Says Law
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د سپما او پانګه اچونې مساوات ()Saving Investment Equality

الکسیک اقتصادي نظریاتو مکتب د ادم سمېټ ،ډېوېډ رېاکرډو او رابرت ماتلوس په نظریاتو والړ
دی او په اقتصادي آزادۍ ،بشرپ سیايل او د بشرپ سیالۍ په تعادل باندې اعتقاد لري.
Classical School
الکسیک مکتب
د معارص اقتصاد لومړین نظریايت مکتب ده ،چې بنسټ ایښودونکي يی ادم سمیت ،ریکاردو،
ماتلوس او جان ستوارت میل دي .د دوی په نظر پرانیسیت/آزاد بازار په خپله پرته هل مداخيل د نه
یلدونکي الس ) (Invisible Handsپه وسیله تعادل ته رسیږي .نورې مهمې فرضيي یې عبارت
دي هل :ارجتايع قیمتونه او بل دا چې  ،چې عرضه په خپله ځانته تقاضا پیداکوي.
Closed Corporation
تړیل یا حمدود سهايم رشکت
ً
هغه سهايم رشکت ،چې د ونډو پېر او پلور یې په حمدودو وګړو پورې تړيل او معموال په مايل بازار
کې نه تررسه کېږي .او یا هم په بل عبارت :د ونډو پېر او پلور یوازې د رشکت ونډه والو ترمنځ
تررسه کېږي.
Closed Economy
تړیل اقتصاد
د یو هېواد د اقتصاد هغه سېسټم  ،چې بهرنۍ سوداګرۍ ته یا اجازه نه ورکوي یا ډېره کمه اجازه
ورکوي او په دې توګ ه پرته دلې ،چې هل نورو هېوادونو رسه د توکو او خدمتونو تبادهل تررسه کړي
ً
خپلې داخيل ستونزې په خپله رفع کول غواړي ،.چې دا سېسټم په شمايل کوریا کې عمال اوس هم
شتون لری .هل پرانیسيت اقتصاد ( )Open Economyرسه یې پرتله کړئ.
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Closing Price
وروسیت قېمت
د ونډو په بازار کې :د ونډو هغه قېمت ،چې هل خمې یې په یوه ټالکې ورځ وروستۍ ونډه پلورل شوې
وي.
Closed Shop
تړلې استخدام
هغه هوکړه یلک ،چې هل خمې یې اکروبارونه یوازې دا اجازه لري ،چې یوازې د اکرګرانو د احتادیې
غړي استخدام کړي او په دې وسېله د اکرګرانو ټونله غواړي ،چې په بازار کې د استخدام په برخه
ً
کې خپل کنرتول وسايت ،چې دا ډول هوکړه یلک په نړۍ کې تقریبا هل منځه تلیل دی .هل آزاد استخدام
( (open shopرسه یې پرتله کړئ.
Coase Theorem
د کووز تیوریکي قضیه
هغه نظریايت ترکیب ،چې د رونالډ کوز هل لوري رامنځته شوی او وايی ،چې :د چاپېریال الودګي یا
کثافت د تویلدونکو او هل هغه څخه د متاثره شویو ډلو ترمنځ د خربو اترو په وسیله کنرتویلدی
يش .دا په دې مانا ،چې :د متاثره شویو ډلو هل لوري د تویلدوونکو رسه د خربو اترو هل الرې د الودګي
او کثافت ستونزه په حقويق او اقتصادي بڼه هوارېدای یش.
Cobweb Theorem
د کبویب (د عنکبوت د ځالې) قضیه
ً
د دې نظر یې هل خمې په بازار کې د ځینو توکو (معموال د کرنزیو توکو) قېمتونه د فصل د تغریاتو هل
امله د تعادل په نقطه کې قرار نه نیيس بلکې د تعادل د نقطې په شا او خوا را څرخېږي؛ او په دې
توګه که د دې ډول توکو د قېمت د خط سری ګراف رسم يش؛ نو د عنکبوت د تار بڼه غوره کوي.
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Coefficient of Elasticity
د ارجتاعیت رضیب
هغه عددي اندازه ګریي ،چې په یوه متغری یک هر تغری یا عمل په وړاندې د بل متغری د تغری یا عکس
العمل اندازه ښاکره کوي ،چې تر ټولو مشهور ډولونه یې عبارت دي هل:
 د تقاضا د قېمت ارجتاعیت)(Income elasticity of demand
 د عرضې د قېمت ارجتاعیت دي).(price elasticity of supply
د یادونې وړ دوه نور ډولونه یې عبارت دي هل:
 د تقاضا د عوایدو ارجتاعیت ()Income Elasticity of Demand
 د تقاضا متقاطع ارجتاعیت ()Cross Elasticity of Demand
د ارجتاعیت په اړه د ال ډېرو مالوماتو پاره ذکر شوو ډولونو او ارجتاعیت ) (Elasticityته هم رجوع
وکړئ.
Cognitive Dissonance
ذهين اختالف
لکه ،چې یو پېرودونکی یو تویلد واخيل او بیا ورته د نوموړي تویلد پریودلو په اړه شک پیدا یش،
ً
چې آیا نوموړي ددي تویلد د اخېستلو پرېکړه پر ځای وه او کنه؟ او دا حالت معموال هغه وخت
رامنځته کېږي ،چې د تویلد قېمت لوړ وي او پېرودونکي ته یې په پریلو کې شک پیدا يش .د
پریودونکي پښېمانیتا (  (Buyers Remorseاصطالح ورته هم اکرول کېږي.
Coincident Economic Indicator
همزمان/اتفایق اقتصادي اندیکاتور/شاخص
د اکروبارې دایرې/دوران انډېکیټور( )Business Cycle Indicatorد دریو احصایو څخه یوه ده
دوه نور یې عبارت دي هل:
(Leading Economic Indicator) :۱
(Lagging Economic Indicator( :۲
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دغه شاخص یا اندیکېتور د اکروباري دایرې یا دوران د رونق ) )Expansionاو کساد
( (Contractionد مرحلو رسه یو ځای او په یو وخت پورته او ښکته خوا ته میالن پیدا کوي چې
هل همدې ا مله اتفایق اندیکاتور بلل کیږی ،چې د کساد ( (Contractionد مرحلې په پیل رسه
نزول کوي او د رونق ( )Expansionد مرحلې په پیل رسه صعود بڼه غوره کوي .لکه د ميل اعید
سطحه.
Coins
ِسکې
د یو هېواد د نرش شویو پیسو هغه ډول ،چې د فلز په شلک نرش شوي وي یا دا ،چې :د فلز یوه برخه
یا د فلزاتو مرکبات ،چې د ځینو عالماتو او شلکونو هل خمې ځانګړی شوی وي ،د دولت هل لوري یې
رضب وهل شوي وي او په اقتصاد کې د قانوين پیسو په بڼه نرش شوي وي .لکه په افغانستان کې
فلزي یوه ،دوه او پنځه افغانۍ.
Collateral
ضمان/ضمانت
اعید ،مال ،جایداد یا کوم بل قېميت تويک یا شتمين ،چې پور اخېستونکی یې پور ورکونکي ته د
پور د تصفیې د ضمانت په توګه ږدي.
Collective Bargaining
ډهل ایزه چانه وهل
د اکروبارونو او د اکرګرانو د ټونلو ترمنځ د خربو اترو هغه پروسه ،چې موخه یې د اکرګرانو د مزد،
اکر ساعتونو ،د پرخمتګ رشایطو ،امتیازاتو او داسې نورو اړوند مسایلو باندې یو دوه اړخزی هوکړه
یلک رامنځته کول او هل خمې یې د اکرګرانو د ټونلې غړي په اکروبار کې په دنده ګمارل وي؟ او هغه
هوکړه یلک ،چې د ډهل ایزه چانه وهلو په پایله کې رامنځته کېږي د ډهل ایزه چانه وهلو هوکړه یلک
( (Collective Bargaining Agreementپه نوم یادېږي ،چې د اکروبارونو او د اکرګرانو د
ټونلې ترمنځ د یو رسيم هوکړه یلک بڼه غوره کوي.
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Collectivism
ډهل ایز توب
په پراخه توګه په ټونلزیه  ،سیایس او اقتصادي برخو کې په بېالبېلوماناګانو اکرول کیږی ،خو په
اقتصاد کې هغه تیوري ،چې په اقتصاد کې په ټولو تویلدي وسایلو باندې د مشرتک ملکیت څخه
مالتړ کوي ډهل ایز توب ګڼل کیږي ،چې وګړو ته د کور ،البسه ،غذايی موادو او داسې نور اړینو
توکو د ملکیت لرلو اجازه ورکوي .همدا راز په لکتوري حلاظ هم هغه ټونلې ،چې خلک یې دکورنې
په بڼه ژوند کوي او په کورنۍ کې د هر غړي پرېکړه (اقتصادي پرېکړه) د کورنۍ د نورو غړو یا د
کورنۍ د مرش تر اغزیې الندې وي د ډهل ایز توب د ځانکړتیاو لرونکی ټولین په نوم پیژندل کیږی.
Collusion
دسیسه جوړول (ایتالف)
ً
ً
معموال هغه پټ هوکړه یلک ،چې د سیالو اکروبارونو (معموال د اویلګوپويل اکروبارونو) هل لوري په
دې موخه عقد کېږي ،څو په بازار کې کنرتول وسايت ،قېمتونه لوړ کړي ،لږ تویلد وکړي او لوړ
ً
قېمت وټايک او په دې توګه ډېره ګټه تر السه کړي ،چې دا ډول هوکړه یلک تقریبا په ټولو هېوادونو
کې منع ګرځول شوی دی.
Command Economy
دستوري اقتصاد
هغه اقتصاد چې د دولت تر پوره کنرتول الندې وی  ،او د اقتصاد څلورو بنسټزیو پوښتنو یعنې:
 :۱څه یش تویلد يش؟ )?(What to produce
 :۲څنګه تویلد يش؟ )?(How to produce
 :۳د چا لپاره تویلد يش؟ )?(For Whom to produce
 :۳په څومره اندازه تویلد يش؟ ?(How much to produce
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ته د ځواب ورکولو لپاره د منابعو په ځانګړي کولو باندې دولت هل خپل ځواک او کنرتول څخه
ګټه اخيل.چې په  ۲۷میالدي پیړۍ کې یې دوه تر ټول لوی او د یادونې وړ اقتصاد د چني او خپواين
شوروی احتاد وو ،چې پکې کمیونیسټي او سوسیالېسټي اقتصادي سېسټم شتون درلوده.
Commerce
سوداګري
ً
معموال په لویه پیمانه د توکو او یا امتعو پېر او پلور ته ) )commerceویل کېږي ،چې دا د
ً
سوداګرۍ نسبتا پراخه مفهوم ارایه کوي ،چې دا نه یواځې د توکو پېر او پلور بلکې هل تویلدونکو
څخه تر مستهلکینو پورې د توکو د رسولو ټوهل پروسه هم په بر کې نیيس.
Commercial Bank
سوداګریز بانک
هغه بانک ته ویل کېږي چې امانتونه قبلوي ،اکروباري پورونه ورکوي او په خپله هم پانګونه کوي.
یا سوداګریز بانک چې عمده دنده یې د مشرتیانو د امانتونو منل او اکروبارونو ته د پورونو ورکړه
ً
جوړوي او معموال ځینې نورې دندې لکه د پیسو انتقال ،د بانکي تضمینونو تررسه کول او داسې
نورې هم تررسه کوي .د بېلګې په توګه :په افغانستان کې د افغان ميل بانک ،پشتين بانک ،غضنفر
بانک ،نوی اکبل بانک ،او داسې نور سوداګریز بانکونه.
Commercial Paper
سوداګریزه پاڼه
هغه معلوم مهاهل ،بهاداره مايل سند یا حتریري وعده ،چې د اکروبارونو هل لوري په دې موخه نرشېږي
تر څو د خپلې اړتیا وړ پانګه ترالسه کړي ،چې د رحبې یوه معلومه اندازه پرې تادیه کېږي او
ً
معموال د یو اکل او یا لږ وخت لپاره نرشېږي لکه یوه ،دوه یا درې میاشتې او یا ډېر وخت تر یو اکل
ً
پورې .معموال د هغو اکروبارونو هل لوري نرشیږي چې ډېر لوی وي ،ګټه یې ډېره وي او ډېر با ثباته
وي.
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Commodity
تویک/امتعه
ً
یو منقول اقتصادي تويک ته وايی یا دا چې :یو متجانس تویلد ،چې معموال په فزیکي بڼه شتون ولري
ً
لکه تیل ،سلور ،کتاچبه او داسې نور ،چې معموال ورته د ) )goodsاصطالح هم اکرول کېږي.
Commodity Exchange
د توکو تبادهل (بازار)
هغه بازار ،چې پکې د امتعو او توکو (لکه غنم ،اکټن ،بوره ،تېل ،ګاز ،طال ،سپني زر او داسې نورو)
د ملکیت لېږد تررسه کېږي او دا یلږد په دوه بنسټزیو ډولونو رسه تررسه کېږي چې عبارت دي هل:
 په سماليس ډول د تويک یلږد :چې په نقده بازار ) (Spot marketکې تررسه کېږي.
 په راتلونکي وخت کې د تويک لېږد :چې د راتلونکي بیعې ) (Futuresپه مرسته صورت
نیيس.
د ال ډېرو مالوماتو لپاره ذکر شوو اصطالحاتو ته هم رجوع وکړئ.
Commodity Money
جنيس پیسې
هغه پیسې ،چې دواړه ډوهل (هم تبادلوي او هم استعمال) ارزښت ولري لکه رسه زر ،چې د یوې
امتعې په توګه هم په خپله ذايت ارزښت لري او هم د زیوراتو په بڼه اکرول کیدی يش همدا راز د
تبادلې د وسیلې په ډول هم اکرول کیدیل يش.
Common Market
ګډ بازار
د دوه او یا ډېرو هېوادونو ترمنځ هغه هوکړه یلک ،چې هل خمې یې د نوموړو هېوادونو ترمنځ سوداګریز
خنډونه هل منځه وړل کېږي او د نوموړو هېوادونو ترمنځ د منابعو انتقال ته په آزادانه ډول د حرکت
اجازه ورکوي او هل نورو هېوادونو رسه د سوداګرۍ اعمه سیاست پرمخ وړي .لکه ګمريک ټونله،

اقتصادي ټونله او د ازادې سوداګرۍ ټونلې ترټولو ښه بېلګه یې د اروپا ګډ بازار دى.
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Common Property Goods
د ګډ ملکیت تويک
هغه تويک ،چې د ټونلې ټول وکړي ترې د یو شان ګټې اخېستنې حق ولري،هغه څوک چې په وړاندې
یې قیمت نه تادیه کوي نو هل ګټه اخېستنې څخه یې حمرومول ستونزمن او یا هم نا ممکن دی؛ لکه
حبرونه ،یا اعمه پارک .دا د اعمه توکو یو ډول ده او د بازارهل الرې ددې ډول توکو یې عرضه ستونزې
لري هل همدې امله حکومت د دغه ډول توکو وړاندې فیس یا مایله اخيل.
Common Stocks
اعدي ونډې
د ونډو د دوه ډولونو څخه یو دي (د ونډو بل ډول هل ترجیيح/امتیازي ونډې ((Preffer Stock
څخه عبارت دی) او په سهايم رشکت کې د ونډو مالکیت څخه عبارت دی چې د رشکت په شتمنیو
باندې د قانوين حق او ونډه لرونکي وي .چې ترجیيح/امتیازي ونډه ( (Preffer Stockد سهايم
رشکت په خالصو شتمنیو باندې لومړنۍ او اعدي ونډه ( (Common Stockدویمه قانوين دعوه
لرونکي وي په دې مانا ،چې په قانوين دعوه کې ترجیيح ونډو ته د اویلت حق ورکول کېږي .د
بېلګې په توګه :د اکروبار د احنالل په وخت کې اول حق ترجیيح/امتیازي ونډې ته ورکول کېږي.
Common-wealth Nations
د اکمنویلټ/مشرتک املنافع هیوادونو سازمان
نوموړی سازمان په  ۱۷۱۵میالدي اکل کې تأسیس شوی او  ۵۳پرخمتیايی او پرخمتليل هېوادونه یې
غړیتوب لري او موخه یې د غړو هېوادونو ترمنځ د هر اړخزیه مرستو رامنځته کول ،د مشورو
ډېروایل ،ډېموکرايس ته وده ورکول ،د سولې رامنځته کولو لپاره اکر کول ،ښه حکومتوايل او د غربت
هل منځه وړل دي او د دې سازمان مرکزي دفرت په نلدن کې دی.
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Company
کمپين /رشکت
ً
معموال د یو کس نه د ډېرو کسانو په وسیله رامنخته شوی هغه اکروباري سازمان ،چې د توکو او
خدمتونو د تویلد په منظور د تویلد عوامل رسه یو ځای کوي .ځینې وخت رشکت ته د تصدۍ
( ،)Firmاکروبار ) (Businessاو تشبث ( (Enterpriseاصطالح هم اکرول کېږي.
Comparable Worth
پرتله ایز ارزښت
هغه آند ،چې وايی :د خمتلفو دندو د تررسه کولو لپاره ،چې د پرتلې وړ؛ خو نه یو شان مهارت ته اړتیا
وي؛ نو باید ،چې ورته یو شان مزد ورکړل يش څو د اکرګرانو ترمنخ تبعیض/توپری طبقه بندي هل
منځه الړه يش لکه د ښځې او نر په استخدام کې ،چې اکرثه وخت د اجورې توپری رامنځته کېږي.
Comparative Advantage
نسيب مزیت
په پرتله ایز ډول په کم لګښت د یو تويک په پرتله د بل تويک د ښه او اقتصادي تویلد وړتیا ته نسيب
ً
مزیت ویل کېږي معموال د نړیوالې سوداګرۍ په برخه کې دلې اصطالح څخه ډېره ګټه پورته کېږي.
دا اصطالح د لومړي ځل لپاره د ډېوېډ رېاکردو هل لوري واکرول شوه او واضح کوي ،چې هېوادونه د
نسيب مزیت په پایله کې د توکو او خدمتونو په تویلد کې ختصص پیدا کوي او باالخره کوالی يش،
چې ختصیص تویلد او سوداګرۍ په پایله کې ډېره ګټه ترالسه کړي .هل مطلق مزیت (absolute

) advantageرسه یې پرتله کړئ.
Compensating Wage
جرباين مزد
په خمتلفو بازارونو او سیمو کې خمتلفو اکرګرانو ته د رشایطو په پام کې نیولو رسه د خمتلف مزد
ورکړه ،چې د اکر په رشایطو پورې تړيل وي او د اکرګرانو تویلدي وړتیا په پام کې نېولو رسه تررسه
کېږي لکه د اکر خطر ،د ښوونې او روزنې کچه ،د اکر موقعیت او داسې نورو هل خمې.
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ً
د بېلګې په توګه :د یو پانګه وال د یو اکر موقعیت په نسبتا ناامنه او د بل عني اکر موقعیت په نسبتا
ارامه سیمه کې وي چې د منطق هل خمې په نا امنه سیمه کې اکرکونکي ته د ارامه سیمه کې د
اکرکونکي په پرتله ډېر مزد د جربان په ډول ورکول کېږي.
Compensatory Duty/Tariff
جرباين تعرفه/ګمريک حمصول
د تعرفې وضع کولو هغه ډول چې د یو ځانګړي هېواد څخه په واردايت توکو باندې د باملثل ډول رسه
تررسه کېږي ترڅو د مقابل هیواد عمل جربان یش
Compensatory Principle of Taxation
د مایلې معاوضيت اصل
د مایلاتو لپاره د حاصله ګټې اصل ) (Benefit-Recieved Principle of Taxationته رجوع
وکړئ.
Competition
سیايل
په بازارونو کې د ساملې سیالۍ هغه قانوين عمل او یا کړنې ،چې د دوه او یا ډېرو سیالو اکروبارونو
ترمنځ ،چې یو شان تويک یا خدمتونه عرضه کوي او یا ورته تقاضا لري د یو بل په وړاندې یې تررسه
کیږي لکه اعالنات ،د تویلد د کیفیت ښه کول ،د قېمت راټیټول او داسې نور ،چې د عني تویلد
ً
لپاره وي او معموال په دوه ډولونو رسه تررسه کېږي ،چې عبارت دي هل:
 :۱د څو سیالو اکروبارونو ترمنځ سیايل )(Competition Among a Few
 :۲د ډېرو اکروبارونو ترمنځ سیايل (.(Competition Among Many

د یادولو وړ ده ،چې سیايل د اقتصاد هل بنسټزیو مباحثو څخه ده او په بیالبیلو بڼو ترسرتګو کېږي
لکه د تویلدوونکو ترمنځ سیايل ،د تقاضا کوونکو ترمنځ سیايل.
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Competition Among a Few
د لږو ترمنځ سیايل
د کم شمېر پلورونکو او پریودونکو ترمنځ سیايل ،چې هر یو ( پلورونکی او پریودونکی ) په
بازار کې د قېمت په ټالکو تر ډېر کم حد کنرتول ولري .د بېلګې په توګه :په افغانستان کې د
خمابرايت رشکتونو ترمنځ سیايل.
Competition Among Many
د ډېرو ترمنځ سیايل
په بازار کې د ډېرو پلورونکو او پریودونکو ترمنځ د سیايل شتون ،چې هېڅ یو یې هم د قېمت د
کنرتول وړتیا ونه لري .دا ډول سیايل د اکملې سیالۍ ) (perfect competitionپه بازار کې لېدل
کېږي.
Competitive Forces
سیالزی ځواکونه
د بازار په چاپېریال کې هغه ځواکونه ،چې د مشرتیانو ترمنځ د سیايل او د نورو تویلدوونکیو رسه
د سیالۍ هل خمې رامنځته کېږي.
Competitive Market
سیالزی بازار
هغه بازار ،چې په لوی شمری عرضه کونکي او تقاضا کونکي د یو بل پر وړاندې د عني تويک او یا
خدمت د پلور یا پری په برخه کې سیايل کوي او هېڅ یو یې هم په یوازې توګه په بازار کې د قېمت
په ټاکنه باندې د کنرتول ترالسه کولو وړتیا ونه لري.
Complement in Consumption
په استهالک کې تکمیلوونکي
یو یا ډېر تويک ،چې په استهالک کې یو د بل تکمیلونکي وي او په ګډه د غوښتنو او اړتیاو د رفع
کېدو المل وګرځي لکه موټر او تیل.
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Complement in Production
په تویلد کې تکمیلوونکي
دوه یا ډېر تويک ،چې د عني وسایلو څخه د ګټه اخېستنې په پایله کې په ګډه تویلدېږی او د یو تويک
تویلد په اتوماتیک ډول د بل تويک د تویلد المل ګرځي لکه د لرګي څخه د ختتې جوړولو په وخت
کې د لرګي بور هم تویلدېږي.
Complement Product
په تویلد کې تکمیلونکی
متمم تویلد ) (by-productته رجوع وکړئ
Complementary Goods
تکمیلوونکي تويک
دوه یا ډېر تويک ،چې یوه تويک ته په تقاضا کې تغری بل تويک ته هم په تقاضا کې د تغری المل ګرځي یا
دا ،چې :دوه یا ډېر تويک ،چې یو د بل په نه شتون کې نيش استعمایلدی لکه کمپوټر او د کمپیوټر
سافټ ویر.
Compound Interest
مرکبه ربح
د رحبې هل دوه ډولونو څخه یو دی (بل ډول یې ساده ربح ( (Simple Interestده) .دا د رحبې هغه
ډول دی ،چې پر اصيل مبلغ او د نه تادیه شوي رحبې په اندازه باندې په مکرر ډول زیاتېږي یا دا،
چې :په اصل مبلغ د رحبې تادیه او پر رحبې بیا هم د رحبې تادیه کولو ته مرکبه ربح ویل کېږي.
د بېلګې په توګه :د بانک یو مشرتي په بانک کې د سلو افغانیو د سپما یو حساب لري ،چې بانک
ورته  ۵۱رحبه تادیه کوي؛ نو که د رحبې ډول ساده رحبه په ډول وي نو بیا د اکل په پای کې ورته
 ۱۷۵افغانۍ تادیه کوي خو که د رحبې د تادیې شلک یې مرکبه رحبه وي نو بیا مشرتي ته د اکل پای

کې  ۱۲.۱۷۵افغانې تادیه کوي ،چې دا اضايف  ۱۲.۷افغانۍ په رحبه باندې د رحبې د تادیې څخه ترالسه
شوي دي.
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Conciliation
خپالینه یا روغه
د دوه اکروبارونو او یا رشکتونو ترمنځ د یوې شخړې د حل په موخه د یوې دریمې ناپېلې ډلې
مداخلې ته ( )Conciliationویل کېږي ،چې ځینې وخت ورته د منځګړیتوب ()Medition
اصطالح هم اکرول کېږي .چون دریمه ډهل د قانون هل الرې د شخړې د حل په موخه نه داخلېږي؛
نو دلې امله یې پرېکړه د شخړې اړخونه د پرېکړې په عميل کولو ملکفې ندي.
Conditional Sale
مرشوط پلور
مزدوج پلور ) (Tie in Saleته رجوع وکړئ.
Confidence Index
د باور شاخص
دا شاخص په اقتصاد کې د توکو او خدمتونو څخه د ګټې اخېستنې په پایله کې د مستهلکینو د
ترالسه شوي رضایت اندازه په ګوته کوي .او یا هم په بل عبارت :د توکو او خدمتونو د استهالک
ً
څخه مستهلکینو د رضایت اندازه څومره ده؟ او معموال د یوې رسوې په ډول رسه تررسه کېږي .د
بېلګې په توګه :په رسوې کې الندې پوښتنې مطرح کېږي:
 :۱آیا د مستهلکینو هل لوري د تویلد استعمال د تېر اکل په پرتله سږ اکل ښه دی؟
 :۲آیا مستهلکني د نورو توکو هل پریودلو رسه عالقه لري؟
:۳آیا د نوي تویلد څخه مستهلکني رضایت لري؟
او داسې نورو پوښتنو مطرح کول ،.چې د دې ډول پوښتنو ځوابونه په معیاري ډول رسه په پنځو
مقداری برخو ويشل کیږي چې عبارت دي هل :
 :۱بېيخ ناراضه  :۲ناراضه  :۳بې توپېره  :۴رايض  :۵ډېر رايض.
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Conglomerate Merger
کنګلومرییټ اداغم
د اکروبارونو د اداغم هل دریو ډولونو څخه یو دی دوه نور ډولونه یې عبارت دي هل:
 :۱افيق اداغم ()horizontal merger
 :۲عمودي اداغم ( (vertical merger

او د اداغم هغه ډول دې چې هل خمې په مطلق ډول رسه دوه جال اکروبارونه د یو واحد ملکیت الندې
راځې .د بېلګې په توګه :د لوبو د وسایلو یو تویلدونکی اکروبار د اوبو د تصفیې اکروبار رسه یو
ځای کېږي او دواړه اکروبارونه تر یو واحد ملکیت الندې راځي .د اداغم په اړه د ال ډېرو مالوماتو
لپاره د اداغم ذکر شوو ډولونو ته هم رجوع وکړئ.
Constant Cost
ثابت لګښت
ثابت لګښت د تویک تمام شد هل هغه لګښت څخه عبارت دی چې د يف واحد تويک د تویلد په ډېرېدو
یا کمیدو پورې تړیل نه وي.
د بېلګې په توګه :د اليس صنایعو تویلدونکی ،چې په انفرادي ډول اکر کوي او پدې ډول یې د پیل
څخه تر پایه د تمام شد لګښت ثابت وي او د تویلد د مقدار په زیاتیدو او کمیدو رسه لګښتونه
تغری نه کوی .هل زیاتیدونکي/صعودي لګښت ( )Increasing Costاو کمیدونکي/نزويل
لګښت ) (decreasing costرسه يی پرتله کړئ.
)Constant Gross Domestic Product (GDP
ثابت نا خالص داخيل تویلد
ً
په یو معلوم وخت (معموال د یو اکل په اوږدو) کې په هېواد کې د تویلد شویو نهايی توکو او خدمتونو
د بازار ارزښت څخه عبارت دی ،چې په ثابتو قیمتونو رسه اندازه شوی وي .چې ځینې وخت ورته

د واقيع نا خالص داخيل تویلد ( )Real GDPاصطالح هم اکرول کېږي.
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Constant Return to Scale
د مقیاس په نسبت متناسب پیداوار
په اوږد مهال کې د تویلد په وسایلو کې په معلومه اندازه ډېروایل ،چې د تویلد په اندازه کې هم په
متناسب ډول رسه د ډېروايل رسه مل وي .او یا هم په بل عبارت :که د تویلد عوامل دوه چنده يش نو
په پایله کې د تویلد مقدار هم دوه چنده کېږي.
د بېلګې په توګه :یو رشکت په خپلو ټولو تویلدي وسایلو لکه اکرګر ،پانګه او داسې نورو کې لس
سلنه ډېروایل راويل او په پایله کې یې د تویلد په اندازه کې هم لس سلنه ډېروایل رامنځته يش .چې
دا ډول ډېروایل د مقیاس په نسبت متناسب پیداوار ګڼل کېږي.
د دې اصطالح نورې بڼې عبارت دي هل:
 :۱د مقیاس په وړاندې زیاتیدونکی/صعودي پیداوار ( )Increasing Returen to Scale
 :۲د مقیاس په وړاندې کمیدونکی/نزويل پیداوار ()DecreasingReturn to Scale
د مقیاس په وړاندې د پیداوار په اړه د ال ډېرو مالوماتو لپاره ذکر شوو اصطالحاتو ته هم رجوع
وکړئ
Consumer Behavior
د مستهلک سلوک
هغه عمل (سلوک او رویه) چې د مستهلکینو هل لوري د توکو او خدمتونو څخه د ګټې اخېستنې
ً
په موخه معموال په بازار کې تررسه کېږي.
دا په دې مانا چې :د دې سلوک د مطالعې په پایله کې معلومیږي چې مستهلکني کوم ډول تویلد
رسه ډېره عالقه لري؟ مستهلکني قېمت ته او که کیفیت ته ترجېح ورکوي؟ او داسې نور ،چې په
دې توګه تویلدونکو ته د مستهلکینو خوښه منعکس کېږي او تویلدونکي د مستهلکینو د
خوښې رسه سم تويک او خدمتونه عرضه کوي او د مستهلک سلوک د جزوي اقتصاد او بازار موندنې

ډېر اړین موضواعت جوړوي.
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ConsumerConfidence
د مستهلک باور
ً
هغه شاخص دی چې معموال د یو هېواد د اقتصاد په اوسين او راتلونکي حالت باندې د ټونلې
(مستهلکینو) د اطمینان څرګندونه کوي .دا په دې مانا چې :که مستهلکني د اقتصاد په اوسين
ً
حالت کې خوښ وي او راتلونکي ته خوشبني وي؛ نو اقتصاد معموال د رونق په مرحله کې قرار
لري؛ خو برعکس که مستهلکني د اقتصاد په اوسين حالت څخه ناراضه وي او په راتلونکي باندې
هم اطمینان ونه لري؛ نو اقتصاد د کساد مرحلې په لورې حرکت کوي او د مستهلکینو د اطمینان
ً
سنجش معموال د یوې رسوې په وسیله وخت په وخت تررسه کېږي.
Consumer Deficit
د مستهلک کرس
هغه رضایت او تسکني ،چې مستهلکني یې د توکو او خدمتونو هل استهالک څخه ترالسه کوي د
هغوی لپاره د تادیه شوي قېمت څخه کم وي .د مستهلک مازاد ) )Consumer Surplusرسه
یې پرتله کړئ.
Consumer Equilibrium
د مستهلک تعادل
هغه حالت چې مستهلک د تادیې په وړاندې اضافه یا کم فرصیت لګښتونه ونلري په دې مانا،
چې د یو تويک په پریودلو باندې لس افغانۍ لګښت رایلغ وي نو که دا لس افغانۍ د یو بل تويک په
پریودلو باندې لګښت رسه پرتله يش نو که فرصيت ګټورتوب د دواړو توکو مساوي وي؛ نو مستهلک
په تعادل کې قرار لري.
دا په دې مانا ،چې :لکه ،چې پېرودونکی اراده ولري ،چې په بازار کې یو تويک د بل تويک په وړاندې
تبادهل کړي؛ نو په حقېقت کې په بازار کې د دوه توکیو د تبادلې وړتیا رسه یو شان ده او مستهلک
هل دواړو څخه عني رضایت ترالسه کوي.
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)ConsumerPriceIndex(CPI
د مستهلکینو د قېمت شاخص
ً
د مستهلکینو (معموال د ښاري مستهلکینو) هل لوري د ورځين استعمال لپاره د پریودل کیدونکیو
ً
توکو او خدمتونو(د یوې بستې یا کڅوړې ) د قېمت د شاخص څخه عبارت دی ،چې معموال په
پرخمتللو هېوادونو کې د قیمتونو د کچې او د انفالسیون کچې د اندازه ګریي په موخه د یوې رسوې
ً
په ډول تقریبا هره میاشت سنجول کېږي.
ConsumerSovereignty
د مستهلک سلطه/ولکه
هغه تصور او آند ،چې وايی :مستهلکني د بازار پادشاهان دي دا ځکه ،چې په نهایت کې همدا
مستهلکني دي ،چې د حمدوده منابعو څخه د ګټې اخېستنې په پایله کې د تویلد شویو توکو او
خدمتونو د استهالک په اړه پرېکړه کوي او که چېرې مستهلکني د تویلدوونکیو هل لوري د تویلد
شویو توکو او خدمتونو په استهالک الس پورې نه کړي؛ نو تویلدونکي نيش کوالی چې د توکو او
خدمتونو تویلد ته ادامه ورکړي او په دې ډول اړ دي ،چې د خپلو اکروبارونو دروازې وتړي.
ConsumerSurplus
د مستهلک مازاد
هغه حالت ده چې په هغه کې د مستهلکینو رضایت او تسکني ،چې هغوی یې د توکو او خدمتونو
د استهالک څخه ترالسه کوي د هغوی لپاره د تادیه شوي قېمت څخه ډېر وي.
دا په دې مانا ،چې :مستهلک ،چې د توکو او یا خدمتونو د ترالسه کولو لپاره کوم مبلغ تادیه کوي
نو د توکو او خدمتونو هل استهالک څخه د هغې په پرتله ډېر رضایت ترالسه کړي ،چې دا د هر
مستهلیک خواهش هم وي .یا دا ،چې :د یو تويک د پلور د واقيع قېمت او د هغه قېمت ترمنځ توپېر،
چې پېرودونکی یې د تادیې اراده او وړتیا ولري .په ختنیکې حلاظ په ګراف کې د تقاضا هل منحين
الندې او د قیمت هل کرښې پورته ساحې څخه عبارت ده .د مستهلک کرس ( (Consumer

 Deficitرسه یې پرتله کړئ.
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Consumers
لګښتوونکي یا مستهلکني
هغه وګړي ،چې د خپلو اړتیاوو او غوښتنو د رفع کولو لپاره د توکو او خدمتونو په استهالک کې
ښکېل وی .او یا هم په بل عبارت :د ټونلې هغه وګړي ،چې تویلد شوي تويک او خدمتونه په نهایت
کې هغوی مرصفوي.
Consumption
استهالک
په اعم ډول د اړتیاوو او غوښتنو د رفع کولو په موخه د توکو او خدمتونو هل استهالک او ګټه
اخېستنې څخه عبارت دی،او په ميل اقتصاد کې په نا خالص داخيل تویلد ) (GDPباندې د کورنیو
هل لوري د لګښت یوه برخه جوړوي.
په نا خالص داخیل تویلد باندې د لګښتونو درې نورې برخې عبارت دي هل:
 :۱د اکروبارونو په وسیله پانګونه )(Investment Expenditures
 :۲دوليت لګښتونه )(Government Expenditures
 :۳خالص صادرات )(Net export

په ميل اقتصاد کې د ټولزیو لګښتونو په اړه د ال ډېرو مالوماتو لپاره ذکر شوو برخو ته هم رجوع
وکړئ.
Consumption Expenditure
نهايی/استهاليک لګښت
د لوی/يلک اقتصاد په حبث کې ،په نا خالص داخيل تویلد ( (GDPباندې د کورنیو هل لوري تررسه
شوي او یا تررسه کېدونکو لګښتونو لپاره یو اعمه اصطالح ده .دغه لګښتونه په دریو ډلو ويشل
کېږي  Nondurable ،Durableاو . Services
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)Consumption Function(CF
د استهالک تابع
یوه ریاضیکې تابع ده ،چې د مستهلکینو د لګښت بڼه توضیح کوي ،چې په لومړي ځل د کیزن هل
خوا وپیژندل شوه اوسمهال په اقتصاد کې د ټولزی لګښت د سنجش لپاره هم ورڅخه ګټه اخیستل
کېږي .په دې ریاضیکې تابع کې د کورنیو د عوایدو او د هغوی د لګښتونو ترمنځ مثبته او
مستقیمه اړیکه شتون لري .دا په دې مانا ،چې :د اعید په زیاتیدو لګښت هم زیاتیږي .په ګراف
کې په خپله د تابع منحين ) (Cد کورنیو لګښت په ماناc0 ،د مستقل لګښت په مانا ،د منحين میل
یا رضیب ( )C1مستهلکینو هل لوري لګښت ته د تمایل اندازه او( )Ydلګښت وړ اعید اندازه ښيي.

Consumption Goods
استهاليک تويک
هغه تويک ،چې د استعمال په پایله کې یې په فوري ډول رسه د اړتیاوو او غوښتنو د رفع کولو لپاره
تسکني او یا رضایت رامنځته کېږي یا هغه تويک ،چې د نهايی استهالک په موخه تویلد شوي وي
لکه غوړي ،بوره ،وړه او داسې نور .هل رسمایوي توکو ) (Capital Goodsرسه يی پرتله کړئ.
Consumption Income Relation
د استهالک او اعید اړیکه
ً
د یو اقتصادي واحد (معموال کورنیو) د عوایدو او استهاليک لګښتونو ترمنځ ریاضیيک اړیکې څخه
عبارت دی .دا اړیکه دا ښاکره کوي چې :کورنۍ د خپلو عوایدو څومره برخه په استهاليک لګښتونو
ً
مرصفوي؟ او څومره برخه یې د سپما په موخه اکروي؟ چې معموال د استهالک جدول
) (Consumption Scheduleپه مرسته ښودل کېږي.
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Consumption Tax
پرلګښت/استهالک مایله
د مستهلکینو هل لوري د استهاليک توکو په پریودلو باندې تادیه کېدونکي مایلې ته د استهالک
مایله ویل کېږي.
د بېلګې په توګه :پر پلور مایله) (Sales Taxدا په دې مانا ،چې :که یوه کېلو غوښه  ۲۷۷افغانۍ
قېمت ولري او  ۲۱مایله تادیه کېږي؛ نو لکه ،چې یو کس یوه کېلو غوښه پریي نو  ۲۷۴افغانۍ تادیه
کوي ،چې دا  ۴افغانۍ اضايف تادیه د استهالک هل مایلې څخه عبارت دي
Contagion
رسایت
هل یو هېواد څخه بل هېواد ته د اقتصادي ستونزو یا حبران رسایت څخه عبارت دی .یا دا ،چې :په یو
هېواد کې اقتصادي ستونزې په بل هېواد کې د اقتصادي ستونزو د رامنځته کېدو المل وګرځي .د
بېلګې په توګه :په یونان کې اقتصادي حبران ټولې اروپايی ټونلې ته په غزیدو ټوهل اروپايئ ټونله هل
ستونزو رسه خمامخ کړه.
Contestable Market
د سیالۍ وړ بازار
هغه بازار ،چې پکې د تویلدوونکو په چټک ننوتلو او یا وتلو په وړاندې په کمه اندازه خنډونه
شتون ولري .په دې مانا ،چې :که چېرې د تويک قېمت په تويک باندې تررسه شوي لګښت څخه لوړ
وي؛ نو تویلدونکي په آساين رسه بازار ته داخلیږي .او که د تويک قېمت په تويک باندې تررسه شوي
لګښت څخه کم وي نو تویلدونکي په آساين رسه هل بازار څخه خارجېږي یعنې دا چې :په عرضه
کې کموایل راويل یا باللک عرضه نه تررسه کوي او په حقیقت یک دغه بازار د سیالۍ لپاره وړ بازار
وی.
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Contingency Fund
احتیايط فنډ
هغه فنډ (مایل منابع ) چې د ممکنه ناوړو پیښو پر وړاندې د ګټه اخېستو او جربان په موخه ساتل
کېږي.
Contraction
کساد (انقباض)
کساد د اکروباري دایرې یا دوران هل دوه بنسټزیو مرحلو څخه یوه ده (د اکروباري دایرې یا دوران
بله مرحله د اقتصادي رونق ) (Expansionهل مرحلې څخه عبارت دی) او هل هغې مرحلې څخه
عبارت دی ،چې په اقتصاد کې اقتصادي کړنې په یو معلوم وخت کې د کمېدو او د بېاکرې کچه
د لوړېدو په حال کې وي ،چې د اکروباري دایرې یا دوران دغه مرحلې ته ځینې وخت د
( )Recessionمرحله هم ویل کېږي .د ال ډېرو معلوماتو لپاره د اکروباري دایرې یا دوران مرحلو
) (Business Cycle phasesته هم رجوع وکړئ.
Contractionary Fiscal Policy
انقبايض مايل سیاست
د اقتصادي سیاستونو هل ډلې یو مهم اقتصادي سیاست ده چې د حکومت هل خوا د اقتصادي موخو
لپاره په الره اچول کیږي .انقبایض مايل سیاست په دوليت لګښتونو کې د کموايل یا د مایلې په اندازه
کې د ډېروايل او یا هم هل دواړو مرتادفو الرو داقتصادي ثبات لپاره اکرول کیږی  ،چې ډېری وخت
د اکروبارې دایرې یا دوران د رونق په مرحله کې د هغه ستونزو هل منځه وړلو په موخه ،چې د
انفالسیون المل ګرځي په الره اچول کیږي .هل انقبايض پويل سیاست ( (Contractionary
 Monetary Policyرسه یې پرتله کړئ.
Contractionary Gap
انقبايض خالء/تشه
هغه تشه یا خال او یا هم توپری ،چې په اقتصاد کې په نلډه موده کې حقیيق تویلد تعادل او د اکمل
استخدام په مهال د حقیيق تعاديل تویلد ترمنځ وجود لري په داسې ډول ،چې د نلډ مهال تعاديل تویلد
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هل اکمل استخدام تعاديل حقیيق تویلد څخه کم وي .چې دا په اقتصاد کې د کساد)(contraction
مرحلې یوه برخه جوړوي.
Contractionary Monetary Policy
انقبايض پويل سیاست
ً
د اقتصادي ثبات د سیاستونو هل ډلې هغه مهم سیاست ده چې معموال د مرکزي بانک هل خوا طرح
ً
او تطبیقیږي ،چې هل خمې یې په اقتصاد کې د پیسو عرضه راکمېږي .او معموال عمده موخه یې د
اکروبارې دایرې یا دوران د رونق په مرحله کې د هغه ستونزو هل منځه وړل وی ،چې د انفالسیون
المل ګرځي .هل انقبايض مايل سیاست ( (Contractionry Fiscal Policyرسه یې پرتله کړي.
Contractionary Policy
انقبايض سیاست
انقبايض سیاست یوه عمويم اصطالح ده چې مايل او پویل دواړه اړخه په برکې نییس .انقبايض
سیاست د پويل او مايل پالیسیو ترکیب په بڼه تعریفیږي ،چې هل خمې یې په دوليت لګښتونو کې د
کموايل یا په مایله کې د ډېروايل ) (Contractionary Fiscal Policyاویا هم په اقتصاد (جریان)
کې د پیسو د عرضې د کموايل ) (Contractionary Monetary Policyهل الرې د ثبات
رامنځته کولو په موخه په الره اچول کیږي ،چې دا سیاست د اکروباري دایرې یا دوران
) (Business Cycleد رونق په مرحله کې د هغه ستونزو هل منځه وړلو په موخه ،چې د انفالسیون
المل ګرځي اکرول کیږي .او دوه عمده برخې لري چې عبارت دي هل:
 :۱انقبايض پویل سیاست ()Contractionary Monetary Policy

 :۲انقبايض مايل سیاست (.)Contractionary Fiscal Policy
د ال ډېرو مالوماتو لپاره د انقبايض سیاست ذکر شوو برخو ته هم رجوع وکړئ.
Contributive Standard
د ونډې معیار
د ټونلې ترمنځ د توکو او خدمتونو د تویلد څخه ترالسه شویو عوایدو د وېش هل دریو معیارونو څخه
یو دی دوه نور معیارونه یې عبارت دي هل:
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 :۱د مساوات معیار ()Equality Standard
 :۲د اړتیاو معیار ()Need Standard

او د دې معیار هل خمې د ټونلې وګړو ترمنځ د توکو او خدمتونو په تویلد کې د هغوی د ونډې
اخېستنې هل خمې د عوایدو وېش تررسه کېږي .لکه په واقيع نړۍ کې ،چې هل همدې معیار څخه ګټه
اخېستل کېږي.
د بېلګې په توګه :د ښوونځي یو ښونکی یوازې هل سهار څخه تر غرمې پورې د تدريس دنده پرمخ
وړي او یو بل ښونکی هل سهاره تر غرمې او بیا هل ماسپښني تر ماښام پورې د تدريس دنده پرمخ
وړي؛ نو باید ،چې دویم ښونکي ته د اول ښونکي په پرتله ډېر معاش ورکړل يش.
Controlled Economy
کنرتول شوی اقتصاد
هغه اقتصادي نظام یا سیسټم ،چې په هره برخه کې یې د دولت کنرتول یا نظارت شتون ولري .یعنې
دا ،چې :په اقتصاد کې د هر ډول توکو او خدمتونو تویلد د دولت تر نظارت او کنرتول الندې تررسه
کېږي.
Convertible Money
د تبادلې وړ پیسې
هغه پیسې ،چې د یو هېواد په پويل واحد باندې د تبادلې وړ وي او یا هم دا چې :د هېواد پويل واحد
په وړاندې تبادهل کېدای يش .لکه د افغانیو پر وړاندې ډالر ،یورو او نور .هل نه بدیلدونکو پیسو
( )Inconvertible Moneyرسه یې پرتله کړئ.
Copyright
د اکپي حق (د تکثری حق )
د دولت هل لوري هغه کس یا نهاد ته (چې یو نوښت یې کړی وي او په خپل نوم یو تویلد بازار ته
وړاندې کړي) د څو لکونو لپاره د یو احنصاري حق د ورکړې څخه عبارت دی او په دې توګه نور
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وګړي او نهادونه یې پرته د حق لرونکي هل اجازې د استعمال یا تکثری حق نلري.چې ځینې وخت
ورته د امتباز حق ( (patentاصطالح هم اکرول کېږي.
Core Inflation Rate
د انفالسیون بنیادي کچه
ً
په اقتصاد کې د انفالسیون هغه اوږد مهاهل کچه چې معموال د غذايی او نفيت موادو د قیمتونو په پام
کې نیولو څخه پرته حماسبه کیږي .د غذایې او نفيت موادو قېمت ځکه هل دې ډول حماسبې څخه
ً
ويستل کیږي چې د دغه توکو قېمت تقریبا هره ورځ تغری خوري او د اوږد مهاهل تریند یا میالن په
شاوخوا کې ډېر احنراف لری.
Corporate Bond
د سهايم رشکت بانډ
هغه بانډ چې د سهايم رشکت هل لوري د رسمایوي پانګه اچوين ) (Capital Investmentلپاره د
ً
پیسو د ترالسه کولو په موخه نرشېږي چې د رسرسید وخت یې معموال پنځه یا ډېر لکونه په برکې
نیيس خو ځینې وخت تر دېرشو لکونو پورې هم نرشېږي او رحبې لوړ اندازه پرې تادیه کېږي چې
ً
معموال د مايل بازار هل الرې یې پری او پلور تررسه کېږي.
Corporate Income Tax
د سهايم رشکت پر اعید مایله
هغه مایله چې یوازې د سهايم رشکتو هل ګټې اخېستل کېږي .په دې توپېر ،چې :دا ډول مایله د نورو
اکروبارونو هل ګټې نه اخېستل کېږي لکه تضامين رشکت ) (corporationاو انفرادي اکروبار
).(proprietorship
خو په دې ډول مایله اخېستنه باندې هر وخت دا نیوکه کېږي ،چې هل سهايم رشکت څخه دوه ځلې
مایله اخېستل کېږي یعنې یو ځل د سهايم رشکت په ګټه او بیا د سهايم رشکت د رشیکانو ترمنځ

په وېشل شویو عوایدو باندې د مایلې اخېستل .خو د د دې ډول مایلې د ورکړې پلویان بیا دا دیلل
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وړاندې کوي ،چې د سهايم رشکت د خپلو پورونو د تادیې په وړاندي حمدوداملسئویلت دي نو په
دې ډول باید چې دا ډول مایله ورکړي.
Corporate Profit Distribution
د سهايم رشکت د ګټې ويش
د سهايم رشکت ګټه په دریو برخو وېشل کېږي:
 د ګتې یوه برخه د مایلې په توګه دولت ته تادیه کېږي.
 دویمه برخه یې د سهايم رشکت د پانګې د ډېروايل په موخه بېلېږي څو د راتلونکو
لګښتونو او پانګه اچونو په موخه واکرول يش.
 دریمه برخه یې د سهايم رشکت د مالکینو ترمنځ د ګټې په توګه وېشل کېږي.
Corporate Stock
د سهايم رشکت ونډه
په سهايم رشکت کې د ملکیتونو هغه ونډه چې د رشکت هل خوا نرش او د ونډوالو هل خوا رانیول
کیږي ،دا ونډه د سهايم رشکت په شتمنیو کې د قانوين حق دعوه لرونکي وي .دغه ډول ونډې
ً
معموال په دوه عمده ډولونو ويشل کیږي ،چې عبارت دي هل:
 :۱اعدي یا اعمه ونده ()Common Stock
 :۲ترجیيح یا امتیازي ونډه ()Preffer Stock
د ال ډېرو مالوماتو لپاره نوموړو اصطالحاتو ته هم رجوع وکړئ.
Corporation
سهایم رشکت
د ملکیت هل خمې دا د اکروبارونو هل دریو ډولونو څخه یو دی دوه نور ډولونه عبارت دي هل:
 :۱تضامين رشکت )(Partnership

:۲انفرادي اکروبار ))Sole Proprietorship
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سهايم رشکت د ملکیتونو د ونډو هل خمې رامنځته شوی وي او د مالکینو څخه جال یو حکيم یا
حقويق کسیت ګڼل کېږي په دې مانا ،چې په دې ډول اکروبار کې ونډه لرونکي د اکروبار د
پورونو پر وړاندې په شخيص ډول مسئول ندي او د پورونو د تادیې په وړاندې په اکروبار کې د
خپلې ونډې په اندازه مسئویلت په اغړه لري او بس.
د بېلګې په توګه :که د یو سهايم رشکت ټوهل شتمين سل میلیارده افغانۍ وګڼو او ټول پورونه یې یو
سل او لس میلیارده افغانۍ ته ورسېږي نو د سهايم رشکت ونډه وال د سل میلیارد افغانیو پورونو د
تادیې مسئول دی او د پاتې لس میلیارده افغانیو د تادیې مسئویلت په اغړه نلري .د ال ډېرو مالوماتو
لپاره د اکروبار قانوين بڼو ) (Legal Typesته هم رجوع وکړئ.
Correlation
همبستګي یا خپلمنځي تړاو
ً
په اعم ډول هغه حالت چې پکې دوه او یا ډېرې پېښې تقریبا په عني وخت کې رامنځته شوي وي
په احصاییه کې د دوه متحویلنو د یو ځای وقوع او د هغوی د خپل منځي اړیکې په مانا دی .هل
علت او معلول ( (Causationرسه یې پرتله کړئ.
Cost
لګښت
په اعم ډول هغه مقدار تادیي ته وایي چې د یو تويک/يش د ترالسه کولو په وړاندې تادیه کیږي .خو
ً
په اقتصاد کې معموال د ټولو هڅو ،مادي وسایلو ،وخت  ،منابعو او هل السه تللو فرصتونو مايل
ارزښت ده چې د یو تويک یا خدمت د تویلد او عرضې لپاره په اکر اچول کیږي.
Cost Minimization
د لګښت اصغري کول
د یو تويک په تویلد باندې د اماکن تر بریده د لګښت د راکمولو هل پروسې څخه عبارت دی .چې د

ضایعاتو ،مزد او معاش او داسې نورو لګښتونو د راکمولو هل الرې تررسه کېږي.
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Cost of Capital
د پانګې لګښت
د یو اکروبار هل لوري د پانګې مالک ته د پانګې د قېمت تادیې څخه عبارت دی ،چې د پانګې څخه
د ګټې اخیستنې په وړاندې تادیه کېږي.
Cost of Living
د ژوندانه لګښت
د پیسو او یا عوایدو هغه اندازه ،چې د ژوند د غوښتل شوي معیار یا د ژوند لپاره د اړینو توکو او
ً
خدمتونو د ترالسه کولو لپاره بېله شوي وي .او معموال د مستهلک د قېمت شاخص (Consumer
) Price Indexپه مرسته مشخص کېږي.
Counter Cyclical Policy
د نوسان ضد (استقرار) پالییس
د دولت هغه سیاست ،چې په اکروباري دوران یا دایرې کې د نوساناتو د خنیث کولو او د وزګارتیا
او انفالسیون د کچې د لوړوايل څخه د خمنیوي په موخه جوړېږي ترڅو په اقتصاد کې تویلدي کړنې
ډېرې يش .چې د استقرار سیاست ) (Stabilization Policyاصطالح ورته هم اکرول کېږي.
Coupon Rate
د کوپون نرخ
ً
په مايل شتمنیو (معموال د ثابت اعید لرونکو مایل شتمنیو لکه بانډ) باندې هل هغه لکين باز پرداخت
څخه عبارت دی ،چې د هغې د ارزښت د سلنې هل خمې تادیه کېږي.
د بېلګې په توګه :یو بانډ ،چې سل زره افغانۍ قېمت ولرې د لکين باز پرداخت اندازه یې پنځه زره
افغانۍ وي؛ نو د کوپون نرخ ( (Coupen Rateیې هل  ۵۱څخه عبارت دی.
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)CPI for Urban Wage(CPI-W
د ښاري مزد لپاره د مستهلکینو قېمت شاخص
هغه شاخص ،چې په مرسته یې د ښاري اوسېدونکو اکرګرانو په وسیله ورځین ترالسه شوی مزد
او د دفرتي اکرکوونکو هل لوري ترالسه شوی معاش ،چې د توکو او خدمتونو په پریودلو باندې
ً
مرصفېږي سنجول کېږي .چې دا اندازه ګېري معموال هره میاشت تررسه کېږي او نرشېږي چې په
ُ
پرخمتللو هېوادونو کې معموال د اکرګرانو د ټونلو هل لوري نرشیږي.
CPI Index and GDP Price Deplator
د مستهلکینو د قیمت شاخص او د يج ډي پي دیفلیټور
په اقتصاد کې د انفالسیون د کچې او د قیمتونو د سطحې د سنجش دوه متبادلې طریقې دي ،چې
ا

CPIمعمول میاشتین راپور په شلک تررسه کېږي او  GDP Price Deplatorد قیمتونو پراخه
سنجش په برکې نیيس ،چې په لکين ډول وړاندې کېږي .یعنې په یوه اقتصادي دوره (تېر اکل ،
میاشتین ،ربعوار ،او یا لکين ډول رسه) یک د قیمتونو په منځنۍ کچه کې تغری او د انفالسیون کچه
څومره ده؟.
Craft Union
صنيف ټونله
د اکرګرانو هغه ټونله  ،چې په یو صنعت کې یو شان دندو لرونکو هل لوري رامنځته شوي وي که
څه هم د یو اکروبار یا د یو رشکت اکرکونکي نه وي او موخه یې د ټونلې د غړو د هر اړخزیه ګټو
تامینول او ساتل دي.
د بېلګې په توګه :په افغانستان کې د صنعت اکرانو یا د سوداګرو ښځو ټونله .چې ځینې وخت ورته
سوداګریزې ټونلې ( (Trade Unionاصطالح هم اکرول کېږي.
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Credit
اعتبار یا پور
د توکو ،خدمتونو ،پیسو او یا هر بل ارزښت په تبادهل کې د راتلونکې تادیې د وعدې څخه عبارت
دی ،چې ښې بېلګې یې کریډټ اکرت ،بانډ ،دوليت تضمینات او داسې نور دي .همدا راز د مضاعفې
حماسبې په اصطالح کې :د یوې سوداګریزې معاملې ثبت لپاره چې دوه اړخونه ټالک کیږي د حساب
ښۍ لوري هم د کریدیټ په نوم یادیږي .هل ډبیټ ) (Debitرسه یې پرتله کړئ.
Credit Card
کریډېټ اکرډ
د تایاتو د سیستم د یوې بريخ په ډول د تادیې یوه وسیله ده ،چې د بانکونو او کریدیيت ټونلو هل خوا
نرشیږي .د اکرت لرونکی کویل يش چې په مرسته یې ورځين معامالت او پریودنه تررسه کړي په
دې رشط ،چې د اکرت هل نرشونکو رسه فعال حساب ولري او هل هغه چا څخه چې د توکو او یا
خدمتونو پریودنه کوي هغه ته هم دغه ډول تادیه دمنلو وړ وي .کریډیټ اکرډ د الکرتونیيک
ځانګړتیاو لرونکی هغه اکرډ دی چې د یو بانک او یا هم د یوې با اعتباره پويل بنسټ هل لوري
صادر شوی وي او پلورونکي ته یې ددې اماکن ورکوي څو د توکو او خدمتونو د نقده پری پر ځای
ددې اکرډ په اکرولو پریودنه تررسه کړي.
Credit Crunch
کریډېټ کرنچ
د کرېډټ په نرشولو او یا د پورپه ورکولو باندې د هېواد په کچه د دولت هل لوري د بانکونو په
وړتیا کې کموایل راوستلو ته ) (Credit Crunchویل کېږي .دا په دې مانا ،چې :د سوداګریزو
بانکونو هل لوري د پور ورکړې په وړاندې د دولت هل خوا د قوانینو او مقرراتو سختول څو په اقتصاد
کې د انفالسیون ستونزه راکمه او یا یې هم خمنېوی ويش .د ال ډېرو معلوماتو لپاره انقبايض پويل
سیاست ) (Contractionary Monetrary Policyته هم رجوع وکړئ.
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Credit Union
د کرېډېټ ټونله
د سپما هغه غری انتفايع بنسټ څخه عبارت دی ،چې ځانګړي ډلې لکه د رشکت او یا اکروبار
اکرکوونکو ته په کمه رحبه ځینې بانکي خدمتونه (لکه د پور ورکول) وړاندې کوي.
Creditor
داین
هغه کس ،هېواد یا اکروبار چې بل کس ،هېواد یا اکروبار ته یې پور ورکړی وي او په راتلونکي
کې ورته تادیه کېږي داین بلل کیږي .هل مدیون ( (debtorرسه یې پرتله کړئ.
Creditor Nation
داین هیواد
په اعم ډول پور ورکوونکي هیواد ته داین هېواد ویل کېږي .همدا راز هغه هېواد ،چې د پور اندازه
یې بهرنیو هېوادونو ته نظر د بهرنیانو هل لوري نوموړي هېواد ته کمه وي داین هیواد بلل کېږي .او
یا هم په بل عبارت :هېواد د نورو هیوادونو ،اکروبارونو او مرصفونکو په وړاندې کم پوروړی وي
او داسې نور هېوادونه ،اکروبارونه او مرصفونکي یې ډېر پوروړي وي.
د بېلګې په ټوګه :که په  ۱۳۷۴اکل کې افغانستان په نورو هېوادونو ،اکروبارونو او مرصفونکو
باندې دوه میلیارده افغانۍ پور ورلري او په افغانستان باندې د نورو هېوادونو ،اکروبارونو او
مرصفونکو د پور اندازه د دوه میلیارده افغانیو څخه کمه وي نو په  ۱۳۷۴اکل کې افغانستان یو داین
هېواد ( (Creditor Nationدی .هل مدیون هېواد ( (Debitor Nationرسه یې پرتله کړئ.
Cross Elasticity of Demand
د تقاضا متقاطع ارجتاعیت
د دوه یا څو توکو د تقاضا ترمنځ هغه تړیل عکس العمل لپاره یو اندازه ګریي ده ،چې د یو تويک په

قېمت کې تغری په نسيب ډول د بل تويک په تقاضا کې د تغری المل وګرځي.
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او یا په بل عبارت :د یو تويک په قېمت کې تغری ،چې د یو بل تويک په تقاضا کې د نسيب تغری المل
وګرځي د متقاطع ارجتاعیت په مټ ښودل کیږي.
د بېلګې په توګه :که د اوړو قېمت لوړ يش؛ نو د وریژو په تقاضا کې په نسيب ډول رسه ډېروایل
رامنځته کېږي ،.چې ځینې وخت ورته د تقاضا د قېمت متقاطع ارجتاعیت ( (Cross-Price
 Elasticity of Demandاصطالح هم اکرول کېږي .د ارجتاعیت په اړه ال ډېرو ماالماتو لپاره
ارجتاعیت ( (elasticityته هم رجوع وکړئ.
Crowding Out
ناهیيل کول (د تراکم سیاست)
د دولت هغه کړنې ،چې په اقتصاد کې تویلدونکي ناهیيل کوي یا دا ،چې د خصويص سکتور د
ځینو اقتصادي فعایلتونو د کموايل المل ګرځي لکه :په پانګونه کې کموایل ،چې یو مورد یي د دولت
هل خوا په پراخه کچه هل بازار څخه د پور اخیستل دی او په دې توګه د سود کچه لوړېږي ،چې دلې
امله اکروبارونو هل لو ري په رسمایوي توکو کې د پانګونې خمه نیول کېږي .همدا راز ځینې وخت
دولت داسې تويک یا خدمتونه ټونلې ته وړاندې کړي چې هغه په حقیقت کې د خصويص اکروبارونو
لپاره یو ګټور فرصت ګڼل کیدای يش.
Currency
کرنيس یا پويل واحد
په حمدوده مانا :قانوين پیسو ته ویل کېږي؛ خو په عليم اصطالح کې :هغه شتمين ،چې د تبادلې
ُ
وسېلې په توګه په عمويم ډول رسه منل شوي وي کرنيس ګڼل کیږي ،چې معموال بهرنۍ پیسې په
برکې نیيس.
یا دا ،چې:هغه اکغذي سند ،چې د دولت د یو با صالحیته بنسټ هل لوري د پیسو په نوم نرشېږي او
په هېواد کې د پیسو دنده تررسه کوي لکه په افغانستان کې افغانۍ ،چې د افغانستان بانک هل لوري
نرشیږي او سکې یې هم یوه برخه جوړوي .نوموړې اصطالح ځینې وخت یوازې د بهرنیو پیسو په

وړاندې اکرول کېږي.
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Currency Appreciation
د پويل واحد د ارزښت زیاتیدنه
د نورو هېوادونو د پويل واحدونو په وړاندې د یو هېواد د پويل واحد ارزښت زیاتیدلو ته
) (Currency appreciationویل کېږي او یا هم دا چې :د هېواد په پويل واحد کې د توکو او
خدمتونو د پری په ځواک او وړتیا کې ریاتوايل ته د کرنسۍ د ارزښت زیاتیدل ویل کېږي.
د بېلګې په توګه :د یو هېواد د اقتصادي ودې چټک زیاتوایل هل امله د پويل واحد په ارزښت کې هم
ُ
لوړوایل رامنځته کېږي .خو د کرنسۍ د ارزښت زیاتیدل معموال په قصدي ډول تررسه کېږي .د پويل
واحد د ارزښت تزنیل ) (Currency depreciationرسه یې پرتله کړئ.
Currency Board
کرنیس بورډ
هغه مدیره هیت یا مايل چاروايک چې دنده یې د یو هېواد پويل ارزښت د نورو هېوادونو د پیسو د
تبادلې کچې په وړاندې ثابت ساتل دي لکه د تبادلې ثابته کچه رامنځته کول.
Currency Depreciation
د کرنيس د ارزښت تزنیل
د هېواد په پويل واحد کې د توکو او خدمتونو د پریودول په وړتیا کې کموایل ته د کرنسۍ د ارزښت
تزنیل ( )Currency Depreciationویل کېږي ،همدا راز د نورو هېوادونو د پیسو په وړاندې د
هېواد د پويل واحد ارزښت کمیدلو ته هم نوموړې اصطالح اکرول کېږي .دا اصطالح تر ډیره په
نړیوال اقتصاد یک د پیسو د تبادیل د نرخ او د صادراتو د هڅونې د پالیسیو په حبثونو یک هم اکرول
ُ
ُ
کیږی .او معموال په قصدي ډول تررسه کېږي چې ښه بېلګه یې د چني هېواد دي چې معموال دا
ډول پالیيس پرمخ وړي .د کرنسۍ د ارزښت زیاتیدنې ) (Currency appreciationرسه یې
پرتله کړئ.
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Currency Peg
د پويل واحدثابت ساتنه
د دولت هغه سیاست ،چې هل خمې یې د هېواد پويل واحد د نورو هېوادونو د پیسو په وړاندې په ثابت
کچه تبادهل کېږي.
Current Account
جاري حساب
په لوی اقتصاد کې د تادیاتو د بېالنس د دوه برخو څخه یوه ده (بله برخه یې د پانګې حساب
ً
( (Capital Accountدی) ،چې په یو معلوم وخت (معموال په یو مايل اکل) کې د نورو هېوادونو
رسه د یو هېواد ټولې سوداګریزې راکړې ورکړې (د توکو او خدمتونو صادرات او واردات) پکې
ثبتېږي .جاري حساب د توکو او خدمتونو لپاره بېل شوی دی ،چې د خدمتونو برخې ته یې د
خدمتونو بېالنس ) (Balance of Serviceاو د توکو برخې ته یې د سوداګرۍ بېالنس
( (Balance of Tradeویل کېږي .همدا راز په بانکوايل کې جاري حساب د بانکونو د حسابونو
یو ډول دی ،او هل هغه حساب څخه عبارت دی ،چې د حساب مشرتي هر وخت کوالی يش ،چې
پیسې په خپل حساب کې اضافه یا هل خپل حساب څخه وبايس په دې حساب باندې د بانک هل
ُ
لوري معموال رحبه نه تادیه کېږي .د بانکي حسابونو په اړه د ال ډېرو مالوماتو لپاره حساب
) (Accountته هم رجوع وکړئ.
Current Account Deficit
د جاري حساب کرس
ً
د یو هېواد د تادیاتو د بېالنس د جاري حساب هغه حالت ،چې په یو معلوم وخت (معموال په یو
مايل اکل) کې د هېواد د توکو او خدمتونو د صادراتو ارزښت د نوموړي هېواد توکو او خدمتونو د
وارداتو د ارزښت په پرتله کم وي.او یا هم په بله ژبه :د هېواد د وارداتو په وړاندې تادیات د
صادراتو په وړاندې رسیداتو څخه ډېر وي .دا کرس د هېواد د تادیاتو د بیالنس د جاري حساب د
ټولو اقالمو (سوداګري  ،پانګونه  ،مرستې )...په مورد کې صدق کوي چې په پایله کې یې داخل ته
د رسیداتو په پرتله بهر ته تادیات ډېر وي .د جاري حساب مازاد )(Current Accout Surplus

رسه یې پرتله کړئ.
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Current Accout Surplus
د جاري حساب مازاد
ً
د یو هېواد د تادیاتو د بېالنس د جاري حساب هغه حالت ،چې په یو معلوم وخت (معموال یو مايل
اکل) کې د هېواد د توکو او خدمتونو د صادراتو ارزښت د نوموړي هېواد توکو او خدمتونو د وارداتو
د ارزښت په پرتله ډېر وي .او یا هم په بله ژبه :د هېواد د وارداتو په وړاندې تادیات د صادراتو په
وړاندې د رسیداتو څخه کم وي .دا مازاد د هېواد د تادیاتو د بیالنس د جاري حساب د ټولو اقالمو
(سوداګري  ،پانګونه  ،مرستې )...په مورد کې صدق کوي چې په پایله کې بهر ته د تادیاتو په پرتله
داخل ته رسیدات ډېر وي .د جاري حساب کرس ) (Current Accout Deficitرسه یې پرتله
کړئ.
Current Assets
متغریې شتمنۍ
ُ
معمموال په حماسبه کې استعمایلدونکې اصطالح ده .او هغه شتمنیوته وایي چې د یو اکل په دننه
کې ترې ګټه اخېستل کېږي او بڼه یې تغری کوي لکه خام مواد ،پیسې او داسې نور .هل ثابتو شتمنیو
( (Fixed Assetرسه یې پرتله کړئ.
)Current Gross Domestic Product(GDP
جاري ناخالصه داخيل تویلد
ً
په یو معلوم وخت (معموال یو اکل) کې په هېواد کې په اوسنیو قیمتونو د نهايی تویلد شویو توکو او
خدمتونو پويل ارزښت څخه عبارت دی چې په جاري قېمتونو ښودل شوي او حماسبه شوی وی .چې
اسيم ناخالص داخيل تویلد ) (Nominal Gorss Domestic Produtاصطالح ورته هم اکرول
کېږي .هل واقيع ناخالص داخيل تویلد ) (Real GDPرسه یې پرتله کړئ.
Current liability
جاري/نلډ مهاهل پور
د حماسبې په برخه کې :هغه پورونه ،چې باید د یو اکل په اوږدو کې تصفیه يش .یا دا ،چې :هغه
پورونه ،چې د تصفیې وخت یې د یو اکل نه ډېر نه وي جاري یا نلډ مهاهل پور ګڼل کیږي.
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Current Yield
جاري حاصل
ُ
د اصيل پانګې د سلنې هل خمې د یوې پانګونې (معموال رسمایوي پانګونې ) د لکين حاصل څخه
عبارت دی چې د بازار په اوسین بیه ښودل کیږي .د بېلګې په توګه :که د یوې پانګونې لګښت
 ۱۷۷۷۷۷افغانۍ وي او لکين حاصل یې  ۲۷۷۷۷افغانۍ وي نو جاري حاصل ) (current yieldیې ۲۷۱
څخه عبارت دی.
Custom Duty
ګمريک حمصول
هغه ګمريک حمصول ،چې پر هغو توکو اخېستل کېږي ،چې هل یوې سیايس حوزې یا هېواد څخه بلې
سیايس حوزې یا هېواد ته یلږدول کېږي ،ځینې وخت ورته یوازې د ) (customاصطالح هم اکرول
کېږي.
Custom House
ګمرک
ً
ګمرک یا هغه ځای چې پکې پر وارداتو باندې (ندرتا په ځینو صادراتو باندې هم) د قانون هل خمې
ګمريک حمصول اخېستل کېږي .په افغانستان کې ګمرک د مایلې وزارت اړونده څانګه ده چې د
وارداتو او صادراتو د تعرفو عواید تنظیموی.
Custom Union
ګمريک ټونله
د دوه یا ډېرو هېوادونو ترمنځ هل هغه هوکړه یلک څخه عبارت دی ،چې هل خمې یې د نوموړو هېوادونو
ترمنځ تر ډېره حده سوداګریز خنډونه هل منځه ځي او هل نورو هېوادونو رسه د سوداګرۍ اعم سیاست
پرمخ وړي که څه هم ،چې د نوموړو هېوادونو ترمنځ د منابعو ازادانه حرکتته اجازه نه ورکوي لکه
د آزادې سوداګرۍ ساحه (Free Trade Area).هلګډ بازار ) ،(Common Marketاقتصادي
ټونلې ( (Economic Unionاو د آزادې سوداګرۍ ساحې ) (Free Trade Areaرسه یې پرتله
کړئ.
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Cutthroatcompetition
وژونکې سیايل
د عرضه کوونکو ترمنځ هغه سیايل ،چې موخه یې د مقابل لوري هل منځه وړل یا هل مايت رسه مخ
کول وي؛ خو په پایله کې یې سیال لوري هل ډېرو زیانونو رسه مخ کېږي .او یا هم په بل عبارت :د
دې ډول سیايل په پایله کې ښکیل اړخونه د ډېرو زیانونو او تاوانونو رسه مخ کېږي.
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)Data (datum
ډاټا
هغه ترالسه شوي لومړين مالومات ،چې پروسس شوي نه وي ډاټا ګڼل کیږی .دا په دې مانا ،چې :د
جتزیې ،څېړنه او داسې نورې پروسې پرې نه وي تررسه شوي.
او یا هم دا ،چې :هغه عنارص او حقایق ،چې د اقتصادي موضواعتو په څېړنه کې ترې ګټه اخېستل
کېږي او هل خمې یې نور عنارص اندازه کېږي .چې ځینې وخت ورته د خامو مالوماتو(چې ال ترې
استفاده نه وي شوې او د استفادې لپاره مچتو هم نه وې ) اصطالح هم اکرول کېږي.
Defacto
بالفعل یا عمال
ُ

ُ
هغه رشکت یا اکروبارته وايی چې قانوين جواز یې نه وي ترالسه کړي خو عمال یا بالفعل خپل
اکروبار ته ادامه ورکوي
Dead Weight Cost/Loss
هل منځه تلیل مؤثریت/سواکيل
هغه اقتصادي عدم مؤثریت چې په بازار کې د عرضې او تقاضا د تغریاتو یا نورو مداخلو په پایله
کې رامنځته کیږي او اړونده ټونلې ته یې په ټولزی ډول اقتصادي زیان ورسیږي.
او یا هم په بل عبارت :لکه ،چې د بازار په جوړښت کې تغری رامنځته کېږي؛ نو د بازار د نوو رشایطو
هل خمې هل بازار څخه د مشرتیانو او تویلدونکو دواړو د ټولې سواکیل او یا هم مازاد اندازه ( (Total
 Welfare/Surplusکې توپری رامنځته کېږي نو که وروسیت جوړښت په ټولزی ډول هل خپواين څخه
کمه سواکيل یا رفاه رامنځته کړي نو هل منځه تللې رفاه یا سواکيل )(Dead weight cost/loss
ګڼل کېږي.
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Dear Money
ګرانې پیسې
دا اصطالح په اقتصاد کې هغه حالت افاده کوي ،چې :لکه ،چې په اقتصاد کې د توکو او خدمتونو
د قیمتونو عمويم سطح را ښکته يش؛ نو په دې حالت کې د خپوا په پرتله په کمو پیسو ډېر تويک او
خدمتونه ترالسه کېدای يش نو په دې توګه ویل کېږي ،چې پیسې ګرانې شوي دي.
او یا هم په ژبه :د توکو او خدمتونو په پرتله د پیسو ارزښت ډېر شوی دی.په ځانګړي ډول دا
اصطالح د اکروبار په برخه کې هغه مهال استعمایلږی یچ لکه د اکروبار لپاره د تمویل او د پیسو
ترالسه کول د لوړې ربیح هل امله ډېر ګران او ستونزمن وی .هل آرزانه پیسو )(cheap money
رسه یې پرتله کړئ.
Death Rate
د مړینې کچه
د هېواد د نفوسو په هرو زرو نفرو کې د هغو وګړو اندازه ،چې په یو اکل کې مري .او یا هم په بل
عبارت  :هر اکل د هېواد د نفوسو په هرو زرو نفرو کې څو وګړي مري؟ ،چې په  ۲۷۷۱میالدي اکل
کې دا کچه په افعانستان کې  ۲۷/۱۷۷۷ښودل شوی په دې مانا ،چې په هرو زرو نفرو کې شل کسان
هر اکل مري .د زېږون کچې ( (Birth Rateرسه یې پرتله کړئ.
Debenture
د پور پاڼې
هغه اعتباري پاڼې چې د رشکت د یوې ځانګړې شتمنۍ او یا هم د رشکت د ټولې شتمنۍ په وسیله
تضمني شوې وي او د هغې په وسیله رشکت خپل اکروبار تمویلوی.
Debit
ډبیټ
د مضاعفې حماسبې په اصطالح کې :د اړونده حساب په چپ لوري کې د یوې معاملې ثبت ته ډبت
ویل کېږي هل کریډټ ( (creditرسه یې پرتله کړئ.
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Debit Card
ډبیټ اکرډ
هل هغه اکرډ او یا هم انالین صالحیت ده  ،چې د اکرډ لرونکی یې په وسیله خپل حساب کتنې او
تعقیبولو ته الرسیس لریل يش .د دې اکرت په وسیله پېرودونکی یواځی په حساب کې د شته شتمنۍ
په اندازه معامالت تررسه کویل یش او هل هغه پورته معامالتو ته بانک یا بله مایل اداره پور نه ورکوی.
Debitor Nation
مدیون هیواد
هغه هېواد ،چې بهرنیو هېوادونو ته نظر د بهرنیانو هل لوري نوموړي هېواد ته ډېر پوروړی وي .او یا
هم په به بل عبارت :هېواد د نورو هیوادونو ،اکروبارونو او مستهلکینو په وړاندې ډېر پوروړی وي
او مقابل هېوادونه ،اکروبارونه او مستهلکني یې کم پوروړی وي.
د بېلګې په ټوګه :که په  ۱۳۷۴اکل کې افغانستان په نورو هېوادونو ،اکروبارونو او مستهلکینو
باندې دوه میلیارده افغانۍ پور ورلري او په افغانستان باندې د نورو هېوادونو اکروبارونو او
مستهلکینو د پور اندازه د دوه میلیارده افغانیو څخه ډېره وي نو په  ۱۳۷۴اکل کې افغانستان یو
مدیون هېواد ( )Debitor Nationګنل کېږي .هل داین هېواد ( (Creditor Nationرسه یې پرتله
کړئ.
Debt
پور یا قرض
هر هغه یش چې د ارزښت په اندازه یې یو کس یا بنسټ یې د بل کس یا بنسټ په وړاندې مدیون
وي ،چې دا پور کېدای يش ،چې پیسې یا هم تويک وي .او یا هم دا چې :هغه پیسې ،چې دولت،
رشکتونه یا حقیيق او حقويق وکړي یې د ځانګړو موخو د ترالسه کولو په خاطر په پور اخيل او په
وړاندې یې سود تادیه کوي.
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Debt for Givness
د پور خبښنه

ً
ټول پور یا د پور ټالکې برخه ،چې د خمتلفو دالیلو هل خمې خبښل کېږي ،چې معموال د هېوادونو
ترمنځ د پور خبښل ډېر رایج دي.
Debtor
مدیون
هغه کس ،هېواد یا اکروبار ،چې هل بل کس ،هېواد یا اکروبار څخه پیسې د پور په توګه ترالسه کړي
وي او په راتلونکي کې یې تادیه کوي د مدیون په نامه یادیږي .هل داین ) (creditorرسه یې پرتله
کړئ.
Deceased Account
د مړ شوي شخص/راکد حساب
هغه بانکي حساب چې لرونکی یې مړ شوی وي او بانک یې د قانوين ورثه تر ټالکو پورې تړي.
Decentralization
غری مرکزیتوب
په مدیریت کې غری مرکزي اداري جوړښت ته وايی او یا هم هغه اداري جوړښت چې د ادارې اړونده
واحدونو ته د امورو د تررسه کولو مسئویلت او صالحیت سپارل شوی وی غری متمرکز اداري
سیستم بلل کېږي .هل مرکزیتوب ) (Centralizationرسه یې پرتله کړئ.
Decession Making Process
د پریکړې کولو پروسه
د پرېکړې کولو پروسه تر ډېره یوه مدیرییت او سیاکلوژیکي اصطالح ده .خو په اقتصاد کې دا پروسه
د پرېکړې کولو هغه پنځه مرحلې په برکې نیيس ،چې هل خمې یې مرصفونکي د توکو او خدمتونو
د پریودلو پرېکړه کوي ،چې دا پنځه مرحلې عبارت دي هل:
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 د ستونزې پېژندنه :په دې مانا ،چې د کومې اړتیا او غوښتنې د رفع کولو لپاره د تويک او
یا خدمتونه پریودل کېږي.
 په ممکنه ډول رسه د مالوماتو مجع کول :په دې مانا ،چې د غوښتنې او یا اړتیا د رفع کولو
لپاره په بازار کې کوم ډول تويک او خدمتونه ،په کوم کیفیت او قېمت رسه شتون لري؟.
 د متبادلې الرې او وسیلې ټالک ( که چریې شتون ولري) :که چریې د یوې غوښتنې او یا
اړتیا د رفع کولو لپاره متبادهل وسیله شتون ولري نو د هغې وسیلې ټالک چې ارزانه او د ښه
کیفیت لرونکي وي.
 پرېکړه کول ( د توکو او خدمتونو د پریودلو).
 د توکو او خدمتونو پریودل.
Decline Stage
د نزول مرحله
د تویلد د ژوند دوران ( (product live cycleد څلورو مرحلو څخه وروستۍ مرحله ده ،چې
پدې مرحله کې په پلور او ګټه کې قوې کموایل رامنځته کېږی ،او دا مرحله ځینې وخت لږ وخت
او ځینې وخت ډېر وخت حیت لکونه لکونه په برکې نیيس او ځینې وخت کیدای يش چې نوموړی
تویلد د تل لپاره هل مايت رسه مخ يش .د ال ډېرو معلوماتو لپاره د تویلد د ژوند دوران (Product
) Life Cycleته رجوع وکړئ.
Decreasing Cost
کمیدونکی لګښت
هغه تویلدی پروسه یچ د تویلد په زیاتوایل رسه یي د یف واحد لګښت کمیدونکی وی او ال کمیږی.
او یا هم د ټولزی تویلد په ډېروايل د يف واحد تویلد د تمام شد په لګښت کې کموايل ته نزويل لګښت
ویل کېږي ،چې د متناقص تمام شد لګښت اصطالح ورته هم اکرول کېږي .هل زیاتیدونکي
لګښت ( (Increasing Costاو ثابت لګښت ( (Constant Costرسه یې پرتله کړئ.
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Decreasing Marginal Return
کمیدونکی/نزويل نهايی حاصل (بهره)
ً
په نلډ یا اوږده مهال کې د تویلد د متغریه عواملو (معموال اکرګره قوې) د هر واحد په ډېروايل رسه
د نوموړي متغریه اعمل هل نهايی یا وروسيت واحد څخه ترالسه کیدونکي تویلد يک کموايل راتللو ته
کمیدونکی نهايی حاصل ( (Decreasing Marginal Returnویل کېږي.
د بېلګې په توګه :لس اکرګران په یوه تویلد کې برخه اخيل او په یوه معلوم وخت کې پنځوس واحده
تويک تویلدوي چې په دې توګه هر اکرګر په منځين توګه پنځه واحده تويک تویلدوي ،یا دا چې د هر
اکرګر نهايی تویلد اندازه پنځه واحده دی خو اوس که چېرې د اکرګرانو شمېر هل لسو څخه یوولسو
ته لوړ يش او د تویلد اندازه د پنځوسو څخه دوه پنځوسو ته لوړه يش نو د اضايف اکرګر په استخدام
رسه یوازي دوه واحده تويک تویلد ډېر شوی دی دا په دې مانا ،چې د یوولسم اکرګر په استخدام رسه
د نوموړي په نهاي تویلد کې کموال رامنځته شوی دی .هل زیاتیدونکي نهایی حاصل
) (Increasing Marginal Returnرسه یې پرتله کړئ.
Decreasing Return to Scale
د مقدار په وړاندې کمیدونکی/نزويل حاصل
لکه چې په اوږد مهال کې د یو اکروبار هل لوري د تویلد په عواملو کې ډېروایل رايش خو د تویلد د
عواملو د ډېروايل په تناسب د تویلد په اندازه کې کم ډېروایل رامنځته يش نو نوموړې تویلدي
پروسه د مقدار په وړاندې کمیدونکي حاصل ځانکړتیا لري.
د بېلګې په توګه :یو اکروبار خپل تویلدي عوامل لس سلنه ډېروي ،چې په پایله کې یې د تویلد په
اندازه کې د لس سلنې څخه کم یعنې نهه سلنه یا دلې څخه کم ډېروایل رايش .د مقدار په
وړاندې زیاتیدونکي حاصل ) (Increasing Return to Scaleاو د مقدار په وړاندې ثابت
حاصل ( (Constant Returen to Scaleرسه یې پرتله کړئ.
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Deed
قباهل
قباهل یا د ملکیت د لېږد سند هل هغه قانوين حتریري سند څخه عبارت دی چې د غری منقول ملکیت
د یلږد هوکړه په برکې نیيس او دا ډول سند السلیک شوی ،مهر شوی وي او د ملکیت پریودونکي
ته تسلیمېږي.
Default
پاتې راتلل
د رشایطو رسه سم د وګړي ،دولت یا رشکتونو د پور په تادیه کې پاتې راتللو ته  Defaultویل کېږي.
Default Risk
د پاتې راتللو خطر
د احتمايل خطر هغه حالت چې وايی :پور ترالسه کونکی کېدای يش چې هل هوکړه یلک رسه سم
ټول مبلغ او یا د رحبې یا د دواړو د بېرته تادیې توان او وړتیا ونه لري.
Deferred Debt
موجل پور
هغه پور چې د رشکت د احنالل په وخت کې د نورو پورونو هل تصفیې څخه وروسته تصفیه کېږي.
Deferred Demand
موجله تقاضا
هغه تقاضا ،چې د توکو او خدمتونو د کمښت هل امله په تعویق اچول کېږي.
Deferred Income
موجل عواید
نه ترالسه شوي اعید ) (Unearned incomeته رجوع وکړئ.
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Deferred Tax
موجله مایله
هغه مایله چې رامنځته شوي وي خو ال تر اوسه نه وي تادیه شوي .او یا هم هغه مایله چې په
راتلونکي کې تادیه کېږي.
Deficit
کرس
په بېالبېلو اقتصادي مباحثو یک د بیالنس خالف حالت دی یچ منیف حالت څرګندوی لکه د
بودجې کرس ،د سوداګرۍ بېالنس کرس یا د تادیاتو بېالنس کرس .هل مازاد ( (surplusرسه یې پرتله
کړئ.
Deflation
ډیفالسیون
په هېواد کې په عمويم ډول د قیمتونو په منځنۍ کچه کې په دوامداره ډول رسه کموایل او د پیسو
په ارزښت کې ډېروايل ته ډیفالسیون ویل کېږي .هل انفالسیون ( )inflationرسه یې پرتله کړئ.
Defunct Company
منحل شوی رشکت
هغه رشکت یا کمپنۍ چې فعایلتونه یې درول شوي وي او د منحل شوي رشکت په توګه اعالن
شوی وي.
Degressive Taxation
نزويل یا کمیدونکي مایله
د مایلې د وضع کولو هغه ډول چې هل خمې یې د عوایدو په ډېرېدو په مایله کې هم لوړوایل رامنځته
کېږي خو په مایله کې لوړوایل په عوایدو کې د ډېروايل په پرتله کم وي.
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د بېلګې په توګه :په  ۱۷۷۷افغانیو عوایدو باندې  ۱۱مایله ،په  ۱۷۷۷۷افغانیو باندې  ۳۱مایله او په ۱۵۷۷۷
افغانیو باندې  ۴۱مایله ټالک .هل تصاعدي مایلې ( )progressive taxationاو متناسيب ماليي
( (proportional taxationرسه يی پرتله کړئ.
Demand
تقاضا
په یو معلوم وخت کې په ټايلک قېمت رسه د نهايی تویلد شویو توکو او خدمتونو پويل ارزښت څخه
عبارت دی چې پریودونکي یې د توکو او خدمتونو د پریودلو اراده او وړتیا دواړه په همزمان ډول
ولري .هل عرضې ) (supplyرسه يی پرتله کړئ.
Demand Curve
د تقاضا منحين
د تقاضا منحين د تقاضا د قېمت او د تقاضا د مقدار ترمنځ ګرافیيک تړاو په ګوته کوي ،چې د دې
منحين په افيق حمور د تقاضا مقدار او په عمودي حمور یې د قېمت اندازه ښودل کېږي .په عمويم
ډول د تقاضا منحین منیف یا نزویل میالن لری.
Demand Deposit
د غوښتنې وړ/عنداملطابله امانت
هغه بانکې امانت چې پرته هل زماين قید څخه په نقده تبدیلیدیل يش او د معامالتو د تررسه کولو
لپاره مچتو وي چي ځینې وخت ورته د جاري حساب ( (current accountاصطالح هم اکرول
کېږي .هل معیا ِدي امانت ( (time depositاو سپما امانت ( (saving depositرسه يی پرتله کړئ.
Demand Determinants
د تقاضا ټاکونکي عوامل
هل هغو ټاکونکو عواملو څخه عبارت دي ،چې په تقاضا کې د تغری المل ګرزي او د تقاضا د منحين

د رسمولو په وخت کې ثابت ګڼل کېږي ،هل دی ټاکونکو عواملو څخه په هر یوه کې تغری راتلل د
تقاضا د منحين د انتقال المل ګرځي .د تقاضا پنځه مهم ټاکونکي عوامل عبارت دي هل :
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 :۱اعید ()Income

 :۲ترجیح ()Preference
 :۳د پریودونکو شمېر ()Number of Butyers
:۴د پریودونکو وړاندوینه یا توقعات ()Buyers Expectation
 :۵د نورو توکو قېمتونه ()Other Prices

د ال ډېرو مالوماتو لپاره نوموړو اصطالحاتو ته هم رجوع وکړئ.
Demand Elasticity
د تقاضا ارجتاعیت
په یوه اړونده متغری کې د تغری( د بېلګې په توګه په عوایدو او یا هم د تويک په قېمت کې تغری) په
پایله کې د یو تويک په تقاضا کې رامنځته شوی تغری ته د تقاضا حساسیت یا د تقاضا ارجتاعیت
ویل کېږي چې په ځانګړی فورمول رسه د سنجش وړ ده

.

𝒚𝒕𝒊𝒕𝒏𝒖𝒒 𝒏𝒊 𝒆𝒈𝒏𝒂𝒉𝒄 %
𝒆𝒄𝒊𝒓𝒑 𝒏𝒊 𝒆𝒈𝒏𝒂𝒉𝒄%

=𝑬

Demand Management Policy
د تقاضا د مدیریت سیاست
د دولت هغه سیاست ،چې په هېواد کې په ټولزیه تقاضا کې د تغری هل الرې په اقتصاد کې د ثبات
رامنځته کولو په موخه جوړېږي .چې اعم ډولونه یې پويل سیاست ) (monetary plicyاو مايل
سیاست ) (fiscal policyڅخه عبارت دي .د ال ډېرو مالوماتو لپاره ذکر شوو ډولونو ته هم رجوع
وکړئ.
Demand Price
د تقاضا قېمت
هل هغه لوړ قېمت څخه عبارت دی چې پېرودونکي یې په معلوم وخت کې د معلومو توکو او
خدمتونو د پریودلو په وړاندې د تادیې اراده او وړتیا لري.
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Demand Shock
د تقاضا ټاکن
په بازار کې په ناڅاپي ډول د تعادل هل منځه تلل ،چې د تقاضا په ټاکونکو عواملو (Demand
) Determinatsکې د تغری په پایله کې رامنځته کېږي او د تقاضا د منحين د انتقال المل ګرځي،
چې کېدای يش د تقاضا د ډېروايل او یا کموايل هل امله رامنځته يش.
Demand Side Economics
د تقاضا د اړخ اقتصاد
هغه مايل او پويل سیاستونه چې موخه یې د تقاضا په يلک اندازه کې د تغری راوستلو هل الرې د
اقتصادي ودې هڅولوي ،د دې نظر پلویان د تقاضا هل الرې د پالیسیو تطبیق ډېر ګټور بويل .هل
عرضې اړخ اقتصاد ) (supply side economyرسه یې پرتله کړئ.
Demand Space
د تقاضا ساحه
هل هغې ساحې څخه عبارت دی ،چې د تقاضا په منحين او یا د تقاضا د منحين څخه ښکته قرار
لري دا په دې مانا ،چې:پېرودونکي د تقاضا په شتون کې هغه لوړ قېمت تادیه کوي ،چې د تقاضا
د قېمت څخه عبارت دی .د ال ډېرو مالوماتو لپاره د تقاضا قېمت ( (Demand Priceته رجوع
وکړئ.
Demand-Driven Business Cycle
د تقاضا پر سبب اقتصادی دوران
په اکروباري دوران ) (business cycleکې د بې ثباتۍ هغه حالت چې په نا خالص داخيل
تویلد) (GDPباندې د تقاضا په ټولزیو لګښتونو کې حداقل په یوه کې د تغری هل امله رامنځته
کېږي .دا په دې مانا ،چې :د کورنیو په لګښتونو ،یا د اکروبارونو په پانګونه ،یا دوليت لګښتونه یا
په خالصو صادراتو کې د تغری هل امله رامنځته کېږي .چې په عمويم ډول رسه په اکروباري دوران
یا دایرې ) (Business Cycleکې په نلډ مهال کې د بې ثباتۍ المل ګرځي.
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Demerit Goods
ناقص یا نا شايسته تويک
هغه تويک ،چې دولت یې په تویلد او استعمال باندې د پالیسیو یا د مایلې د لوړوايل هل الري یا په
مستقیم ډول کنرتل هل الري پابندي لګوي خو په ځینو هېوادونو کې یې تویلد او یا استعمال دلې
امله ،چې د ټونلزیو ستونزو المل ګرځي په مطلق ډول رسه بند وي.
د بېلګې په توګه :په افغانستان کې د رشابو ،هریوینو ،چرسو او داسې نورو مرضو توکو تویلد او
استعمال ته ،چې د قوانینو هل خمې اجازه نه ورکول کېږي .هل شايسته یا ګټورو توکو (Merit
) Goodsرسه یې پرتله کړئ.
Demographic Transition
ډیموګرافیک بدلون
هل نسيب لوړې اندازې څخه نسيب کمې اندازې ته د نفوسو د تودل او مړینې د کچې را کمولو حالت
ته ډیموګرافیک بدلون ( (Demographic Transitionویل کېږي.
Demographic Variable
ډیموګرافیک متحول
د جزوی اقتصاد او بازار موندنې په برخه کې د ټولزی نفوس هغه ځانګړتیاوې ،چې د توکو او
خدمتونو د پلور لپاره یې بازار موندونکي د بازار د طبقه بندي په موخه استعمالوي لکه عمر،
ښوونه او روزنه ،تويک ،عالقه او داسې نورې ځانګړتیاوي.
Demography
دیموګرايف
په ټونله کې د وګړو هر اړخزیې احصایوي مطالعې ته ډېموګرايف ویل کېږي لکه د نفوسو د ودې او
مړینې کچه ،عمر اوږدوایل ،روغتیا ،ښوونه او روزنې او داسې نورو مطالعه،
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Demonetize
غری پويل کول او یا هم هل رواجه اېستل
په فلزي حمتوی باندې د سکو د تبدیلیدو وړتیا هل منځه وړل او یا هم دا چې معیاري پیسې هل
جریان څخه وېستلو ته غری پويل کول وايی.هل بریته رواجول ) (remonitizationرسه یې پرتله
کړئ.
Dependent Variable
تابع متحول
په اقتصاد یک هم لکه د ریایض په شان د تابع متحول په ډول تعریفیږی او په ازاد متحول کې هر
ډول تغریات د اړیکې د بڼی په پام کې نېولو رسه په تابع متحول کې هم تغریات رامنځته کیږي.
Deposit
امانت
په مایل برخه یک ډېری وخت وګړي او اکروبارونه خپلې سپما د معلویم ربیح یا نورو رشایطو په
وړاندې په بانکونو او مایل ادارو یک د امانت ( (Depositپه بڼه سایت چې درې اعم ډولونه یې
عبارت دي هل:
 :۱معیادي امانت )(time deposit
 :۲جاري یا معاماليت/عنداملطابله حساب/امانت
 :۳د سپما امانتونه )(saving deposit
د ال ډېرو مالوماتو لپاره نوموړو اصطالحاتو ته هم رجوع وکړئ.
Deposit Insurance
د امانتونو بیمه
د بانک د دېوايل کیدو په حالت کې د مشرتیانو د بانکي امانتونو بېمې ته د امانتونو بېمه ویل

کېږي ،چې په ځینو هېوادونو کې اجباري بڼه لري او بانکونه اړ دي ،څو د مشرتیانو د امانتونو په
وړاندې بېمه ترالسه کړي.
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Deposit Multiplier
د امانت رضیب
هغه تغری ،چې د بانکي ریزرف یا زیرمې د کچې د زیاتیدو په پایله کې په معاماليت امانتونو
( (checkable depositsکې رامنځته کېږي او د دغه رضیب ساده ډول د مطلوبه زیرمې نسبت
ً
( )required reservesratioمعکوس ده مثال که بانک د امانتونو څخه  ۱.۷یا لس سلنه د زیرمې
په توګه وسايت نو رضیب یې هل  ۱۷څخه عبارت دی.
Depreciation
فرسايش یا استهالک
په قېمت او یا ارزښت کې په مسلسل ډول رسه د وخت په ترییدو رسه کموایل راتللو ته استهالک
ویل کېږي لکه د پیسو په ارزښت کې کموایل راتلل ( (Currency Depreciationیا د پانګې په
ارزښت کې کموایل راتلل .همدا راز په ختنییک برخه کې هم لکه د ماشني االتو په ارزښت یک د وخت
یا ګټه اخېستنې هل امله کموایل ته استهالک وایي .هل ارزښت زیاتیدنې ) (Appreciationرسه یې
پرتله کړئ.
Depression
کساد
په اقتصادي کړنو کې اوږد مهاهل نزول ته کساد یا تزنل ویل کېږي .کساد د اقتصادی
نوساناتو) (economic fluctuationاو د اکروباري دوران ( (Businesscycleپه حبثونو کې
ډېر اکرول کیږی د ال ډېرو مالوماتو لپاره اکروباري دوران ) (Business Cycleته هم رجوع
وکړئ.
Deregulation
د مقرراتو کمول
ً
معموال د دولت د سیاست تطبیقوونکو ادارو خلو د اکروبارونو یا مستهلکینو په بازار کې د راکړو
ورکړو په وړاندې د دولت هل لوري د وضع شویو مقرراتو راکمولو او یا آسانولو ته ((Deregulation
ویل کېږي.
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Derivatives
ډرایوټیوز (مشتقات)
د مایل بازارونو معموهل اصطالح ده او هل هغه مایل هوکړه یلک څخه عبارت ده ،چې تر معلومو
رشایطو الندې د دواړو اړخونو مايل مسویلتونه پکې تعریفیږی ،ارښت یي د مايل بازار په تغریاتو
ً
پوری مستقیما تړاو پیدا کوی ،او ددی الندی د مایل وسایلو یو لوی ګروپ تعریفیدالی یش لکه
 .swaps, futures, options, caps, floors, collars, forwardsد ال ډېرو مالوماتو لپاره
راتلونکې بیعې ( (Futuresته هم رجوع وکړئ.
Destructive Competition
خمربه سیايل
هغه سیايل ،چې په پایله کې یې د توکو او یا خدمتونو قېمتونه تر هغه حده را ټېټېږي ،چې په پایله
کې یې تویلدونکي په تویلد او عرضه کې هل زیان رسه مخ وي او نيش کوالی ،چې د مستهلکینو
د اړتیاو او غوښتنو د رفع کولو لپاره د قناعت خبش تویلد او عرضه تررسه کړي.
Determinants
ټاکونکي عوامل
په اعم ډول د بنسټزیو او ټاکوونکو عواملو په مانا ده ،په اقتصادي موډلونو کې په زیاته توګه هغه
عوامل ،چې د منحين د رسمولو ( د عرضې او یا تقاضا منحين) په وخت کې ثابت فرض کېږي او په
هر یوه کې تغری د منحين د انتقال المل ګرځي .د ال ډېرو معلوماتو لپاره د عرضې ټاکونکي عوامل
) (Supply Determinantsاو د تقاضا ټاکونکي عوامل ) (Demand Determinantsته هم
رجوع وکړئ.
Devaluation
د ارزښت تزنیل
په نړیوال اقتصاد کې د پیسو د ارزښت د تزنیل په مانا اکرول کیږی یا د نورو هېوادونو د پويل
واحدونو په وړاندې د یو هېواد د پويل واحد د ارزښت د راکمولو ته د پیسو په ارزښت کې کموایل
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ً
ویل کېږي ،چې معموال په اختیاري ډول تررسه کېږي .هل ارزښت زیاتیدنې ( (Revaluationرسه
یې پرتله کړئ.
Developed Countries
پرخمتليل هیوادونه
هغه هېوادونه چې نه یوازې د سړې رس اعید اندازه یې لوړه وي بلکې د تویلد په پروسه کې د پرخمتلو
روشونو څخه ګټه اخيل او د ښوونې او روزنې کچه ،د عمر منځین حد او د ژوند معیار یې هم نسبتا
لوړ وي پرخمتليل صنعيت هیوادونه بلل کیږی ،ابلته دا کوم ځانګړی او مطلق معیار نلري بلکې په
نسيب توګه هل نورو پرخمتیایي هیوادونو رسه پرتله کیږي .په همدې ډول هغه هېوادونه ،چې د نورو
په پرتله پرخمتلیل اقتصاد ،تکنالوژیکه او صنعيت زیربنا ،لوړ ميل اعید او سړي رس اعید او د
ژوندانه لوړمعیار لرونکي وي پرخمتليل هېوادونه ګڼل کڼل کېږي .هل پرخمتیايی هېوادونو
) (Developing Countriesرسه یې پرتله کړئ.
Developing Countries
پرخمتیايی هیوادونه
پرخمتیایي هېوادونو ته لکه نا لکه د لږو پرخمتللو ) (less developed countriesاصطالح هم
ً
ً
اکریږی معموال هغو هیوادونو ته ویل کیږی یچ نسبتا لږ اعید ولري د خلکو د ژوند سطحه یې ټیټه
ً
وي او لږ پرخمتلیل صنعیت سکتور ولری .معموال دا اصطالح د هغو هېوادونو لپاره اکرېږي چې هل
پرخمتللو هېوادونو رسه یې اقتصادي او سیايس واټن ډېر وي .هل پرخمتللو هېوادونو (Developed
) Countriesرسه یې پرتله کړئ.
Deviation
احنراف
په اعم ډول د یو ټايلک ارزښت او یا نقطې څخه لریې پاتې کېدل یا واټن نیولو ته احنراف ویل کېږي.
په احصاییه کې دغه اصطالح د اعدادو په یوه سلسله کې هل یو معلوم ارزښت څخه د سلسلې د
نورو مشاهداتو واټن په ګوته کوي او په ځانګړو فورمولونو د سنجش وړ دی.
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Diamond-Water Paradox
د املاسو – اوبو پراډاکس (معما)
هغه نظري تناقض یا معما چې وايی :که چېرې دا حقیقت ومنو چې د یو تويک قېمت د نوموړي تويک
ً
په ګټورتوب پورې تړیل دی؛ نو بیا ولې اوبه چې د املاسو په پرتله برش ته مستقما ډېرې ګټې لري د
املاسو په پرتله یې قېمت ډېر کم دی؟ چې په اقتصاد کې د داسې پوښتنو په اړوند د ټولزی ګټورتوب
او نهايی ګټورتوب هل خمې ځواب ویل کېږي او دا په دې مانا ،چې :خلک د هغو توکو په وړاندې لوړ
قېمت تادیه کوي ،چې نهايی ګټورتوب یې ډېر وي او هغه دا ،چې اوبه که څه هم ،چې په ډېره اندازه
رسه پیدا کېږي او ټولزی ګټورتوب یې ډېر دی؛ خو قېمت یې دلې امله د املاسو په پرتله کم دی،
چې نهايی ګټورتوب ) (Marginal Utilityیې کمه ده او املاس که څه هم ،چې ټولزی ګټورتوب
) (Total Utilityیې کمه ده او په لږه اندازه پیدا کېږي قېمت یې دلې امله لوړ دی ،چې نهايی
ګټورتوب اندازه یې ډېره ده .او یا هم دا چې د املاسو په پرتله د اوبو قېمت ځکه کم دی چې په نړۍ
کې په زیاته اندازه پیدا کېږي.
Differential Duty
توپېري حمصول
هل عني امتعې څخه د هغې د منبع (هېواد) په پام کې نېولو رسه خمتلف ګمريک حمصول اخېستنې ته
تبعیيض یا توپېري ګمريک حمصول ویل کېږي چې د ( )preferential dutyاو تعبیيض/توپریي
حمصول ( )discriminating dutyاصطالحات ورته هم اکرول کېږي.
Differentiated
متفاوت
په اعم ډول هل نورو څخه د یو يش توپېر ته وايی .د اقتصاد او بازار موندنې په برخه کې یوه اکروباری
سرتاتیژی ده یچ د سیاالنو په وړاندی د سیالزی مزیت د رامنځته کولو لپاره اکرول کیږی او هغه
تویلدي تګالره ،چې هل خمې یې یو اکروبار یا رشکت دوه یا ډېر ( (Market Mixته پرخمتیا ورکوي
چې په بازار کې د خمتلفو طبقو خلکو د اړتیاو او غوښتنو ته د سیالو اکروبارونو په نسبت لوړ
خدمتونه عرضه کړی ترڅو دا تویلد هل نورو متفاوت احساس يش.
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د بېلګې په توګه :یو اکروبار نسبت نورو ته په ځانګړی او لوړه سطحه خدمتونه په یومعلوم قېمت
عرضه کوی او پېرودونکی دغه تویلدات په همدی توپېر پیژین او هل دی څخه په ګټې اخېستنې
ډېری وخت تصدی کویل یش یچ که څه هم تویلدات یي ورته هم وی؛ خو کویل یش یچ په خمتلفو
قېمتونو یې عرضه کړی.
Diminishing Return Stage
د کمیدونکي/نزويل حاصل (بهرې) مرحله
تویلد په بېالبېلو مراحلو یک هغه مرحله ده یچ د تویلد د اعمل نهایي یا اضایف مودلیت منیف وی یاین
لکه یچ یو اعمل اضافه کیږی؛ نو تویلد نه یواځی دا یچ نه زیاتیږی بلیک راکمیږی او ال کمیدونکی
وي .د یادولو وړ ده ،چې ددی اصطالح مفهوم د کمیدونکي نهايی حاصل diminishing
) )marginal returnsهل مفهوم رسه توپېر لری ځکه په دی مرحله یک د هر اضایف اعمل په اکر
اچول مثبت تویلد لری؛ خو تویلد یي مخ په کمیدو وی د ال ډیرو مالوماتو لپاره د تویلد
مرحلو) (Production stagesته هم رجوع وکړئ.
Direct Relation
مستقیمه اړیکه
په اعم ډول یوه ریاضیيک اړیکه ده یچ د دوه متحویلینو ترمنځ نیغه او مستقیمه اړیکه ښيي .په
اقتصاد کې هغه ریاضیيک تصور ،چې وايی :که په یو تویلد کې دوه متغریه په داسې ډول رسه تغری
وکړي ،چې په یو متغری کې ډېروایل په بل متغری کې د ډېروايل او کموایل یې د کموايل المل وګرځي؛
نو دا ډول اړیکې ته مستقیمه اړیکه ویل کېږي ،چې ښه بېلګه یې د عريض منحين دی ،چې د
توکو او خدمتونو په قېمت کې لوړوايل د عريض د ډېروايل او کموایل یې د کموايل المل ګرځی .چې
ځینې وخت ورته مثبت تړاو ( )Positive Relationاصطالح هم اکرول کېږي .هل معکوس تړاو
( )Inverse Relationاو غری مستقیم تړاو ) )indirect relationرسه یې پرتله کړئ.
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Direct Cost
مستقیم لګښت
د توکو او یا هم خدمتونو د تویلد په پروسه کې هغه لګښت چې په مستقیم ډول د تویلد په پروسه
کې شامل وي لکه اکرګره قوه ،خام مواد او نور لګښتونه .هل غری مستقیم لګښت )(Indirect cost
رسه یې پرتله کړئ.
Direct Tax
مستقیمه مایله
هغه مایله ،چې په مستقیم ډول هل مایلې ورکونکي څخه اخېستل کېږي یا دا یچ د مالیی تادیه
کوونکی او د مالیی د اصیل بار وړونکی دواړه یو کس وی لکه پر معاشاتو مایله .هل غری مستقیمې
مایلې ) (indirect taxرسه یې پرتله کړئ.
Discount
ختفیف
په اعم ډول د خپل اصيل قېمت څخه د قېمت را ټیټولو ته ختفیف وايی .په مایل برخه کې هره مايل
وسیله لکه بانډ یا د خزانې بل ،چې د خپل اسيم ارزښت) (face valueڅخه په کم قېمت پلورل
ً
کېږي د ختفیف څخه عبارت دی .ختفیف معموال د الندې موخو د ترالسه کولو لپاره رامنځته
کېږي:
 د پریودونکو په شمېر کې ډېروایل راوستل.
 په بازار کې خپل سیاالن هل مايت رسه مخ کول.
 یا هم دا چې لکه چې په ګدام کې په ډېره اندازه رسه تویلد شتون ولري او اکروبار دلې
وېرې ،چې په راتلونکي کې د توکو او یا خدمتونو په قېمت کې کموایل رامنځته نيش
حتفیف ورکوي.
 او یا هم دا چې ،لکه چې اکروبار پیسو ته شدیده اړتیا ولري او هل نورو مايل ادارو څخه
ُ
ورته د پیسو ترالسه کول ګران او یا ډېر وخت ته اړتیا ولري نو معموال هل حتفییف څخه
ګټه پورته کوي.
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Discount Rate
د ختفیف نرخ
په اعم ډول هغه نسبت یا فیصدی ته وایي یچ د حتفیف په ډول اکرول کیږی .خو په مايل حبثونو کې
دا نرخ د ختفیف هغه اندازه ښاکره کوي چې د مايل شتمنیو لکه بانډ ) ،(bondد خزانې
ً
بل) (treasuty billیا د توکو او یا خدمتونو د پلور په وخت کې شتون لري یچ معموال د سلنې هل
خمې ښودل کیږی لکه  ۵۱یا  ۰۱یا نور.
Discount Window
د حتفیف کړیک (فرصت)
د مایل سیاست یوه وسیله ده ،چې په مرسته یې د هېواد مرکزي بانک نورو سوداګریزو بانکونو ته
د ختفیف هل خمې پورونه برابروي څو په نلډه موده یک سوداګریزو بانکونو د نقدیت یا سیایلت ستونزه
حل کړي.
Discretionary Fiscal Policy
اختیاري مايل سیاست
د انفالسیون او وزګارتیا د کچې د راکمولو او یا هم د دواړو راکمولو او په اکروباري دوران کې د
ثبات رامنځته کولو په موخه د دولت هل لوري په لګښتونو ،یا هم په مایله یا په دواړو کې د تغری د
رامنځته کولو ته اختیاري مايل سیاست ویل کېږي.
Discretionary Income
اختیاري اعید
د مایلې هل وضع کولو څخه وروسته هغه عواید ،چې کورنۍ او یا کس ورباندې په لږه او یا ډېره
اندازه اختیاري ( (Discretionaryکنرتول ولري او د لګښت او یا سپما په موخه ترې ګټه اخيل.
ً
معموال د ترصف وړ عوایدو ( )DisposableIncomeهل الرې سنجول کېږي .خو یوازیین توپېر
یې دا دی یچ د اعید په دی ډول یک هل نا خالص اعید څخه نه یواځی مایلات بلیک ورځین اړتیاوی
هم منیف کیږی لکه د کور کرایه،خوراک ،روغتیا او داسې نور.
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Discretionary Monetary Policy
اختیاري پويل سیاست
د اقتصادی پالیسیو په برخه یک د انفالسیون یا هم د وزګارتیا د کچې را کمولو او یا هم د دواړو
راکمولو او په اکروباري دوران ) (business cycleکې د ثبات رامنځته کولو په موخه د دولت هل
لوري په اقتصاد کې د پیسو د عرضې یا هم د سود په کچه یا په دواړو کې د رصیح تغری راوړلو او
داسې نورو موخو لپاره د معلومو مقرراتو په یو انرتوال یک د پالییس جوړوونکو هل خوا په اختیاري
ډول وخت په وخت د اړتیا رسه سم پرېکړه کېږي لکه په بیال بیلو وختونو کې د مرکزي بانک هل
ً
خوا د رحبې د بیالبیلو نرخونو ټالک چې دا پرېکړې معموال د هماغه وخت رسه سم او هل اعدي
پالیسۍ ور ها خوا اضایف اقدامات په برکې نیيس.
Discrimination
توپېر یا تبعیض
لغوي مانا يی تبعیض یا توپری ده .خو په کوچين اقتصاد کې د قېمت د توپېر په مفهوم اکریږي .د
خمتلفو الرو ،طرېقو او یا ډولونو هل الرې نظر د اکروونکو او یا اخېستونکو انفرادي وړتیا ته ،د
قېمت یا مزد هل الرې د هغوی تهدیدولو یا امتیاز ورکولو ته تبعیض ویل کېږي لکه نژاد ،تويک ،سیمه،
ً
مذهب او داسې نورو عواملو هل خمې توپری .چې معموال په درېو ډولونو تررسه کېږي چې عبارت دي
هل:
 :۱د قېمت لومړي درجه توپری/تعیض )(first degree price discrimination
 :۲د قېمت دویمه درجه توپری/تبعیض )(Second degree price discrimination
 :۳د قېمت دریمه درجه توپری/تبعیض )(Third degree price discrimination

د ال ډېرو مالوماتو لپاره نوموړو اصطالحاتو ته هم رجوع وکړئ.
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Discriminatory Tariff/Duty
تبعیيض ګمريک تعرفه
هغه ګمريک تع رفه چې هل خمې یې د مشابه توکو څخه چې د خمتلفو هېوادونو څخه واردېږي خمتلف
ګمريک حمصول اخېستل کېږي .چې د ( )differential tariff/dutyاصطالح ورته هم اکرول
کېږي.
Diseconomies of Scale
د مقدار غری اقتصادیت
د تویلد په اندازه کې د پراخوايل راوستلو په موخه په اوږد مهال کې د تویلدونکي هل لوري د تویلد
د ټولو عواملو ډېروایل په پایله کې یې چې د تویلد په متوسطو لګښتونو کې هم ډېروایل رامنځته
يش او د لګښت ډېروایل نظر تویلد ته ال زیاتیدونکی وي .د مقدار اقتصادیت (Economies of
) Scaleرسه یې پرتله کړئ.
Disequilibrium
عدم تعادل
په بازار کې هغه حالت ،چې پکې عرضه او تقاضا یو د بل رسه د تعادل په حالت کې قرار ونه لري
(د تعادل خالف حالت) .یا هغه حالت چې په بازار کې کرس) (Shortageیا مازاد)(surplus
شتون ولري .دا په دې مانا چې :په بازار کې د عرضې مقدار د تقاضا د مقدار یا د تقاضا مقدار د
عرضې د مقدار په پرتله ډېر وي نو په بازار کې غری متعادل حالت وجود لري .هل تعادل
) (Equilibriumرسه یې پرتله کړئ.
Disequilibrium Price
د عدم تعادل قېمت
هغه قېمت ،چې په بازار کې د عرضې او تقاضا د قوتونو ترمنځ د تعادل په رامنځته کولو کې پاتې
رايش .او یا هم په بله ژبه :په بازار کې د عرضې او تقاضا د قوتونو ترمنځ د تعادل د قېمت څخه
پرته بل هر قېمت ته د عدم تعادل قېمت ویل کېږي .هل تعاديل قېمت ) (equilibrium priceرسه
یې پرتله کړئ.
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Disinflation
د انفالسیون کموایل
د انفالسیون په کچه کې د کموايل راوستلو حالت ته وايی .په دې حالت کې اګر ،چې قېمتونه د
لوړېدو په حال کې وي؛ خو د قیمتونو د لوړوايل په رسعت کې کموایل شتون ولري.
د بېلګي په توګه :که داسې وګڼو ،چې په افغانستان کې تری اکل د انفالسیون کچه  ۱۱وو ،سږ اکل
دا اندازه  ۰۱وي او په راتلونکي اکل کې یې وړاندوینه  ۱۱وي؛ نو د دې ډول حالت شتون ته د
انفالسیون کموایل ویل کېږي.
Disintermediation
د منځګړي هل منځه وړل
په اقتصاد کې په سوداګریزو راکړو ورکړو کې د دریم یا منځګړي سوداګر هل منځه وړلو ته د
منځګړي هل منځه وړل ویل کېږي یا هم د توزیع په چینلونو لکه عمده پلورونکی ،اجينيس او
نورو کمول او بالخره په مستقیم ډول پلور ته الره هوارولو ته د منځګړي هل منځه وړل ویل کېږي،
چې ښه مثال يی انالین پلور دی .چې هل اقتصادي نظره د لګښتونو راکمولو او پریودونکو ته په
مستقیم ډول د خدمتونو هل پلوه خورا ډېر اهمیت لري.
Disinvestment
پانګه ايستنه
د دولت یا یوي اکروباري ادارې هل خوا د خپلو ځینو شتمنیو یا د اکروبار د ځینو برخو پلورلو او په
نقده پیسو بدلولو پروسې څخه عبارت دی .په ځانګړي ډول په الندې حاتلونو کې:
 :۱په هېواد کې په ټولې پانګې اچونې کې کموایل راتلل ،چې د شته پانګې استهالک په نویو شتمنیو
کې د پانګونې په پرتله ډېر وي یا په هېواد کې د نوې پانګونې اندازه د شته پانګې د استهالک په
پرتله کمه وي.

 :۲همدا راز لکه چې اکروبار یا نورې اقتصادې ادارې په پانګه ایزو توکو خپله پانګونه کموي.
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Dismal Science
د ثروت (غمجن) علم
د اقتصاد د علم متبادل (غری اديب) نوم دی دغې اصطالح ته په  ۱۱او  ۱۷پېړۍ کې پرخمتګ ورکړل
شوی دی ،چې د هغه مهال اقتصاد پوهانو داسې یو ویوونکی فکر اکوه ،چې د نفوسو دوامداره وده
د اکرګرانو په مزد او د وګړو د ژوند کچه تر خپل اغزی الندې راويل او تر ټولو ټیټ حد ته به یې
ورسوي او پدې توګه به یوازې اکروبارونه ډېره ګټه ترالسه کړي خو د نفوسو ډیره برخه به ال په
ستونزو کې پاتې يش.
DispersiveForce
تیتوونکی قوت
سیالې قواوې یا هغه قوتونه ،چې فعایلتونه یې یو د بل رسه د لرییوایل المل ګرځي .هل هڅونکو
قوتونو ) (AttractiveForcesرسه یې پرتله کړئ.
Disposable Income
د ګټې اخېستنې وړ اعید
ً
د لګښت وړ اعید یا په یو معلوم وخت (معموال د یو اکل په جریان) کې د کورنیو ټولزی عواید ،چې
د لګښت یا د سپما په موخه ترېنه ګټه اخېستل کېږي ،چې د کورنیو پر عوایدو د مایلې او داسې
نور لګښتونو د وضع کولو څخه وروسته پاتې کېږي ،چې ځینې وخت ورته د شخيص اعید
) (personal incomeاصطالح هم اکرول کېږي.
Dissaving
منفې سپما
د سپما متضاده اصطالح ده او په یو معلوم وخت کې لکه ،چې د کورنیو لګښتونه د هغوی د ترصف
وړ عوایدو ) (Disposable Incomeپه پرتله ډېر وي .د منیف سپما ()Negative Saving
اصطالح ورته هم اکرول کېږي.
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Distribution
ويش یا توزیع
د بازار موندنې په برخه کې د پېرودونکو لپاره د توکو او خدمتونو د پېرودلو په موخه د آسانتیاو
رامنځته کولو لپاره د توکو او خدمتونو په مناسب موقعیت او وخت کې ځای پر ځای کولو ته توزیع
ویل کېږي .په بازار موندنه کې دا اصطالح لکه نا لکه د ځای پر ځای کولو ) (placementرسه په
مرتادف نوم هم اکرول کېږي .همدا راز د توزیع موضوع د ميل اقتصاد په پالیسیو کې د اعید او د
اقتصادي رسچینو د ويش په مفهوم ډېره اکرول کیږي.
Distribution Standards
د توزیع یا ويش معیارونه
په اقتصاد کې د توکو او خدمتونو د تویلد په پایله کې د ټونلې د وګړو ترمنځ د ترالسه شویو عوایدو
د ويش څخه عبارت دی ،چې درې متبادلې الرې او معیارونه یې عبارت دي هل:
 په تویلد کې د برخه اخېستنې په تناسب د عوایدو د ويش معیار :(Contribution
) Standarپدې مانا چې د وګړو ترمنځ باید عواید په تویلد کې د هغوی د برخه اخېستنې
په تناسب وويشل يش.
 د مساوات معیار ) :(equity standardهل توکو او خدمتونو څخه ترالسه شوی اعید د
تونلې وګړو ترمنځ په مساویانه ډول رسه وېشل يش.
 د اړتیا معیار ( )Need Standardترالسه شوي عواید د ټونلې وګړو ترمنځ د هغوی د
اړتیاو په تناسب ووېشل يش.
Diversitification
تنوع او توپریول
په سوداګریزو شتمنیو کې د پانګونې د خطر راکمولو په موخه د یو ځايی پانګونې په ځای په بېالبېلو
مايل شتمنیو ،سیمو او صنایعو کې د پانګې اچونې څخه عبارت دی داسې چې :په خمتلفو سکتورونو
او صنایعو کې پانګه په دې خاطر په اکر واچول يش چې د پانګونې د احتمايل خطر په یوه برخه کې

د بلې برخې هل ګټې جربان او د خطر اندازه راکمه يش .په دې اړوند یو مشهور متل هم اکرول کیږي
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چي :یو کس باید ټولې هګې په یوه ټوکرۍ کې وا نه چوي (do not put all eggs in one
) basketدا ځکه ،چې که چېرې په یوه ټوکړۍ کې ټولې هګۍ واچوي او ټوکرئ ترینه ولوېږي نو
کیدای يش ،چې په ټوکرۍ کې شته ټولې هګۍ ماتې يش؛ خو که هګۍ په بېال بېلو ټوکریو کې
واچوي نو که یوه ټوکرۍ ولوېږي او هګۍ پکې ماتې يش نو په نورو ټوکریو کې خو به هګۍ سالمتې
پاتې وي او نقصان به ورته نه وي رسېدیل.
Dividends
د ويش وړ ګټه
د سهايم رشکت د ګټې هغه برخه ،چې د رشکت پر عوایدو د مایلې هل تادیه کولو وروسته د رشکت
ونډه لرونکو ته وېشل کېږي .د ال ډېرو معلوماتو لپاره د سهايم رشکت د ګټې ويش
( (Corporate Profit Distributionته هم رجوع وکړئ.
Divisablility
د ويش وړتیا
د پیسو او کریدیت په برخه کې د پیسو د څلورو عمده ځانګړتیاو څخه یوه هم د ويش وړتیا ده د
پیسو درې نورې ځانګړتیاوې عبارت دي هل:
 :۱د دوام وړتیا )(Durability
 :۲د یلږد وړتیا)(Transportability
 :۳جعل نه منونکې ))Non-Counterfietability
د ويش وړتیا څخه مطلب دا ده ،چې هر هغه یش ،چې په اقتصاد کې د پیسو دنده تررسه کوي باید
په وړو برخو د ويش وړتیا ولري او هره برخه یې په ټوهل کې د اصيل ارزښت لرونکې وي څو د توکو
او خدمتونو په تبادهل کې آسانتیاوې رامنځته کړي.
د بېلګې په توګه :که لس افغانۍ په یو پنځه ګون ،دوه دوه ګون او یو یوه ګون ووېشو نو په نهایت

کې د دې ټولو ټولزی ارزښت بیا هم د یوه لسګون هل ارزښت رسه برابر دی او هغه معامالت چې هل

لسو افغانیو کم ارزښت لري په ښه ډول تررسه کیدیل یش.
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Division of Labor
د اکر ويش
په اقتصاد کې هغه آند ،چې وايی :که چېرې د اکرګرې قوې ترمنځ د توکو او خدمتونو د تویلد په
پروسه کې فعایلتونه ووېشل يش؛ نو اکرګران خپل فعایلتونه په ښه او اغېزمن ډول رسه پرمخ وړي
او هم اکرګرانو ته د دې موقع ورکول کېږي چې په خپل اړونده اکر کې ختصص ترالسه کړي ،چې
دغه موضوع ته ادم سمېټ په خپل کتاب د ملتونو شتمنۍ) (the wealth of nationsکې هم
وضاحت ورکړی دی نوموړی وايی چې هر اکرګر باید په خپل اکر کې ختصص ترالسه کړي څو د
لګښتونو د کموايل او د تویلد د زیاتوايل رسه مرسته وکړي او دی موخې ته د رسیدلو لپاره خمکېین
رشط د اکر ويش دی.
Domestic Sector
داخيل سکتور
د یو هېواد د پولو په دننه کې د کورنیو ،اکروبارونو او دولت ترکیب ،چې په تویلدي او استهاليک
ً
کړنو کې برخه اخيل .دا سکتور معموال په نړیوالو اقتصادي اړیکو کې د بهرين سکتور Foreign
 Sectorپه وړاندې اکرول کیږي.
Dominant Firm
حاکمه یا مسلطه تصدي
هغه اکروبار ( ،)Firmچې په یو معلوم بازار کې د بازار زیاته برخه په خپله ولکه کې ولري او هل
لږې سیالۍ رسه مخ کېږي او کوالی یش ،چې په بازار کې د توکو او خدمتونو په قېمت ټاکنه باندې
ً
یو څه کنرتول ولري حاکمه تصدي بلل کیږي .معموال دا تصدي په بازار کې د پلور هل پلوه ډېره
ونډه ولري .او نور کوچين اکروبارونه د نوموړي اکروبار هل لوري ټالک شوی قېمت تعقیبوي .هل
حاشیوي تصدي ) (fringe firmرسه یې پرتله کړئ.
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Dormant Account
راکد حساب
هغه بانکي حساب چې هل ډېر وخت څخه یا صفر وي او یا هم ډېر لږ امانت ولري او د معامالتو هل
پلوه غری فعال یا راکد پاتې شوی وي .ځینې وخت دغه ډول حسابونه د خلکو د یاده وتلو هل امله
ً
راکد پاتې کیږي خو هل اوږدې مودې وروسته معموال بانک کوښښ کوي څو هل مشرتي رسه اړیکه
ونیيس.
Double Concidents of Wants
د غوښتنو دوه اړخزیه برابري
د بارټر سېسټم هغه ځانګړتیا ،چې :یو کس یو تويک ولري او یو بل تويک ته هم اړتیا ولري نو باید
داسې کس پیدا کړي ،چې د هغه د اړتیا تويک وررسه شته وي او هم د ده رسه شته تويک ته اړتیا ولري
څو د توکو راکړه ورکړه تررسه يش .د بېلګې په توګه :اسلم غوړیو ته اړتیا لري او غنم وررسه دي نو
باید په بازار کې داسې کس پیدا کړي ،چې غوړي ولري او غنمو ته اړتیا ولري څو اسلم ته غوړي
ورکړي او په وړاندې یې هل اسلم څخه غنم ترالسه کړي .د ال ډېرو معلوماتو لپاره بارټر سېسټم ته
رجوع وکړئ.
Double Counting
دوه ځلې حسابول
د ميل اعید د سنجش په برخه کې د یو تويک ارزښت ،چې په نا خالص داخيل تویلد کې هل یو نه ډېر
ځله (دوه ځله) حساب يش .چې پدې ډول د ميل اعید سنجش درست ندی او د ميل اعید په سنجض
کې ددې ډول حسابولو څخه باید ډډه ويش.
Double Taxation
دوه ځلې مایله
هغه مایله ،چې د یو اکروبار پر ګټه باندې دوه ځله وضع کېږي لکه د سهايم رشکت پر ګټه باندې
مایله ،چې یو ځل د سهايم رشکت هل ګټې څخه اخېستل کېږي او بیا لکه ،چې د سهايم رشکت ګټه
د ونډه لرونکو ترمنځ ووېشل يش د ونډه لرونکو پر عوایدو بیا هم د دولت هل لوري مایله اخېستل
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کېږي .د ال ډېرو معلوماتو لپاره سهايم رشکت ) (Corporationاو د سهايم رشکت د ګټې ويش
) (Corporate profit Distributionته هم رجوع وکړئ.
Doubtful Debt
مشکوک طلب
هغه پور چې ترالسه کول یې په قطيع ډول رسه یقیين نه وي او کېدای يش چې ټولې او یا هم د یوې
برخې ترالسه کول یې په شک کې وي.
Douply
ډ عرضې دوه ګوین احنصار
په اقتصاد کې د بازار د ډولونو څخه د اویلګوپويل) (Oligopolyبازار هغه جوړښت ،چې پکې
ً
دوه لوی تویلدونکي او یا خرڅونکي په بازار کې تقریبا عني تويک او یا خدمتونه عرضه کوي لکه
په نړیوال بازار کې د طیارو جوړولو دوه لوی رشکتونه ،چې عبارت دي هل  Boingاو  Airbusڅخه.
د تقاضا دوه ګوین احنصار ( )Doupsonyرسه یې پرتله کړئ.
Doupsony
د تقاضا دوه ګوین احنصار
د اویلګوپويل بازار هغه ځانګړی جوړښت ،چې پکې دوه لوی پېرودونکي په بازار کې د توکو او
خدمتونو د پریودولو برخه په خپل کنرتول کې ولري .د عرضې دوه ګوين احنصار ) ) Douplyرسه
یې پرتله کړئ.
Down Period
د بندیدلو دوره
د ترمیم په موخه د فابرېکې تړلو یا بندولو وخت ته د بندیدلو دوره ویل کېږي.
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Drive to Maturity
د پوخوايل په لور ګام
د ډبلیو ډبلیو روستو د نظریې هل خمې دا د اقتصادي ودې او پرخمتګ څلورمه مرحله ده ،چې د
اقتصادي جهش د مرحلې څخه وروسته پیلېږي ،په دې مرحله کې اقتصادي وده متداومه؛ خو تر
یوه حده نوساين حالت لري او په دې مرحله کې د تویلد وده د نفوسو د ودې په پرتله لوړه وي.
د اقتصادي ودې او پرخمتګ څلور نورې مرحلې عبارت دي هل:
 :۱عنعنوي ټونله ()Traditional society
 :۲د خزیش/اوچتیدو لپاره خمکیین رشط ( )Precondition for take-off
 :۳د جهش یا خزیش دوره ( )Take-off
 :۵لوړې کتلې د تویلد دوره ))Age of high mass production
د ال ډېرو مالوماتو بلاره نوموړو دورو او اصطالحاتو ته هم رجوع وکړئ.
Drived Demand
اشتقایق تقاضا
د تویلد او یا د تویلد عواملو په اړه هغه نظر ،چې وایې :د تویلد او د تویلد عواملو لپاره تقاضا په
نهایت کې د نوموړو عواملو څخه د ګټې اخېستنې په پایله کې د تویلد شویو توکو او خدمتونو په
تقاضا پورې تړلې ده .دا په دې مانا ،چې :که چېرې د تویلد عواملو څخه د ګټې اخېستنې په پایله
د تویلد شویو توکو او خدمتونو لپاره په بازار کې تقاضا ډېره وي؛ نو د تویلد نوموړو عواملو ته به هم
تقاضا ډېره وي .او یا هم په بل عبارت :هغه تقاضا ،چې یو تويک ته د تقاضا د رفع کولو هل امله بل
تويک ته رامنځته کېږي لکه موټرو ته د تقاضا په ډېریدو رسه سټیل ته هم تقاضا زیاتیږي.
Dualpay System
د تادیې دوه ګوین سیستم
د اکرګرانو د مزد د سنجش هغه مېتود ،چې لکه نا لکه په ترانسپوريت رشکتونو کې ترې ګټه اخېستل
کېږي او د دې مېتود هل خمې اکرګرانو ته مزد هم د ساعت او د هم د فاصلې پر بنسټ سنجول کېږي
او په پایله کې یې لوړ مزد اکرګرانو ته تادیه کېږي.
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Dumping
ډمپنګ
په نړیوال بازار کې د داخيل بازار په پرتله د یو تويک او یا خدمت په ټیټ قېمت رسه پلورلو ته ډمپنګ
ً
ویل کېږي او د ډمپنګ عمده موخې معموال په الندې ډول ښودل شوي دي:
 تویلدونکي په دې هڅه کې وي چې په نړیوال بازار کې خپل سیاالن هل مايت رسه مخ کړي
او بیا په خپله خوښه د تويک او یا خدمت قېمت وټايک.
 په نړیوال بازار کې د خپلو سیاالنو په ماتولو رسه په بازار کې کنرتول ترالسه کړي او د
ټیټ قېمت په ټالکو رسه د اماکن تر حده ډېره پلور اوګټه ترالسه کړي.
 تویلدونکي غواړي چې د بهرنې سوداګرۍ په بېالنس کې په شته کرس کې کموایل راويل
او دلې الرې بهرين اسعار ترالسه کړي.
 د ډمپنګ یوه موخه دا هم وي چې په هېواد کې داخيل تویلد ته پراختیا ورکړل يش .او د
اکروبارونو او صادرونکو هل لوري د توکو او خدمتونو په وړاندې د ډمپنګ عمل معموال
د دوتلونو هل لوري د سبسایډي په مرسته تررسه کېږي.
Durability
د دوام وړتیا
په صنعيت برخه کې ځینې تویلداتو ته هم دا اصطالح اکرول کې؛ خو د پیسو او کریدیت په برخه
کې د پیسو د څلورو عمده ځانګړتیاو څخه یوه ده ،د پیسو درې نوره ځانګړتیاوې عبارت دي هل:
 :۱د وېش وړتیا ((Divisibility
 :۲د لېږد یا انتقال وړتیا )(Transportability
 :۳جعل نه منونکی ((Non-Counterfietability
او د دوام هل وړتیا څخه موخه داده چې :هر هغه یش ،چې په اقتصاد کې د پیسو دنده تررسه کوي
باید ،چې د خپل فزیکي جوړښت او قانوين ارزښت ساتنې وړتیا ولري څو په هېواد کې د وګړو

اعتماد ترالسه کړای يش.
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Durable Goods
با دوامه تويک
هغه تويک ،چې د یو اکل نه ډېر وخت لپاره ترېنه ګټله اخېستل کېږي لکه موټر ،مېز ،چويک او داسې
نور ،چې د یو اکل نه ډېر وخت لپاره ترې ګټه اخېستل کېدای يش .هل بې دوامه توکو Non durable
 goodsرسه یې پرتله کړئ.
Duty
حمصول (ګمريک)
ُ
هغه ګمريک حمصول ،چې پر وارداتو (ندرتا په ځینو صادراتو) باندې اخېستل کېږي.
Duty Free
هل حمصول معاف
هغه تويک او خدمتونه ،چې پر واردولو یې ګمريک حمصول نه اخېستل کېږي یا دا ،چې :د ګمريک
حمصول تابع نه وي همدا راز هغه تویلدات هم دربر نیيس ،چې هل هېواد څخه دوباره صادریږي او
ً
معموال په پولو او هوايی ډګرونو کې د اخیستل شوې مایلې یوه برخه دوباره ورکول کېږي.
Dynamic Economics
حمرک ( پویا) اقتصاد
دا په اقتصاد کې د غری ثابت او متحرک حالت په مفهوم اکرول کېږي .د اقتصادي نظریاتو په برخه
کې د حبث وړ برخې په اقتصاد باندې د یوې پدېدې راتلونکي تاثریات په پوره ډول متحرک او بې
ثباته وي په برکې نیيس.
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E
Earned Income
ګټل شوی اعید
هغه عواید ،چې د خدمتونو د تررسه کولو یا د کومې سوداګریزې معاملې د تررسه کولو په پایله کې
ګټل شوي وي پرته هل دې یچ ترالسه شوی وی یا نه .هل نه ترالسه شوي اعید unearned income
یا هم موجل اعید ( (deferred incomeرسه یې پرتله کړئ.
Earned Surplus
ګټل شوی مازاد (زیادښت)
هل اقتصادي کړنو څخه ترالسه شوی ارزښت ( مبلغ) چې د رشکت د مالکینو ترمنځ نه وي ويشل
شوی چې د ساتل شوي اعید (  (retainedearningاصطالح ورته هم اکرول کېږي.
Earning Report
د ګټې راپور
ً
په یو معلوم وخت (معموال یو اکل) کې د یو اکروباري ،کورنۍ او یا دوليت بنسټ د عوایدو ،لګښتونو
او ګټې صورت حساب څخه عبارت دی.
Easy Money
آسانه پیسې
د دولت هل لوري د انبسايط پويل سیاست ) )ExpansionaryMonetaryPolicyد تعقیب په
پایله کې رامنځته کیدونکې په اسانه رشایطو ترالسه کیدونکې پیسې دي چې په اقتصاد کې د
زوال یا کساد د مرحلې څخه د خالصون په موخه د اقتصادي حترک رامنځته کولو لپاره بازار ته
وړاندې کیږي ،چې هل خمې یې دولت په اقتصاد کې د پیسو اندازه ډېروي یا د اکروبارونو لپاره د
ً
پیسو په ترالسه کولو کې (معموال د اکروبارونو هل لوري د سوداګریزو بانکونو څخه د پیسو په
ترالسه کولو کې) آسانتیاوي رامنځته کوي څو اکروبارونه په خپلو پانګه اچونو کې ډېروایل راويل
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او اقتصاد د کساد ) (Contractionهل مرحلې څخه د رونق )(Expansionمرحلې ته انتقال
وکړي .او یا هم په بل عبارت :د دولت هل لوري اکروبارونو ته د پیسو په ترالسه کولو کې د اسانتیاو
رامنځته کولو څخه عبارت دی څو اقتصاد د کساد هل مرحلې څخه د رونق مرحلې ته انتقال ومويم.
Econometrics
ایکانومیرتیکس (اقتصاد سنيج)
په اقتصاد کې د ریاضیيک او احصائیوي میتودونو پيل کولو علم ته ایکانومرتیکس وايی چې په
حقیيق ژوندانه کې د اقتصادي نظریاتو د ازمایښت او د بیال بیلو اقتصادي پدیدو د اړیکو د
موندلو په موخه ترېنه ګټه اخېستل کېږي .او یا هم په بل عبارتة د اقتصادي مسایلو د څېړلو او
بررسۍ په برخه کې د ریاضیيک او احصائیو پرخمتللو فورمولونو څخه ګټه اخېستلو او یا په ریاضیيک
ډول اقتصادي مسایلو څیړلو ته اقتصاد سنجې یا ااکنومیرتیکس ویل کېږي.
Economic
اقتصاد/اقتصادي
ً
لغوي مانا يی (اقتصادي ) ده ،دا اصطالح معموال د نورو اقتصادي اصطالحاتو رسه یو ځای اکرول
کېږي لکه:
 اقتصادي وده )(EconomicGrowth
 اقتصادي سیاست ))Economic Policy
 اقتصادي موخې )(EconomicGoals
 اقتصادي کړنې )(Economic activities
او هل داسې نور اقتصادي اصطالحاتو رسه یو ځای اکرول کېږي.
EconomicActivities
اقتصادي /کړنې
ټولې هغه کړنې ،چې د توکو او خدمتونو د تویلد او په نهایت کې د ګټې د ترالسه کولو په موخه
تررسه کېږي او په وړاندې یې تادیه تررسه کېږي هل اقتصادي کړنو عبارت دي .هل غری اقتصادي
کړنو ) (uneconomic activitiesرسه یې پرتله کړئ.
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Economic Analysis
اقتصادي څېړنه
په سیستماتیک او عليم الرو د اقتصادي پدېدو په اړه د حتقیق او څېړنې پروسې ته اقتصادي څېړنه
ویل کېږي.
د بېلګې په توګه :د یوې پروژې اقتصادي څېړنه او یا هم د یوې اقتصادي ستونزې اقتصادي څېړنه.
په اقتصادي څېړنو کې تر ټولو اړین عنارص اقتصادي اغېزمنتوب او د فرصیت لګښتونو هر اړخزیه
څیړنه ده.
Economic and Monetary Union
اقتصادي او پويل ټونله
هغه ټونله  ،چې د یو واحد اقتصادي او پويل سیاست د رامنځته کولو په موخه رامنځته شوې وي.:.
د ال ډېرو مالوماتو لپاره اروپايی ټونلې ) (European Unionته هم رجوع وکړئ.
Economic Cost
اقتصادي لګښت
لګښتونه په بیالبیلو ډولونو او معیارونو حماسبه کېږي خو د لګښتونو اقتصادي سنجش ډېر پراخ
ً
مفهوم افاده کوي مثال په حماسبه کې یواځي هغه اسيم لګښتونه ،چې د یوې معاميل په ډول درج
کېږي په نظر کې نیول کېږي او د ګټي او تاوان حساب په همدې معیار ترتیبیږي؛ خو په اقتصاد
کې پرته هل اسيم لګښت فرصيت لګښتونه هم په سنجش کې مهم ځای لري .د ال ډېرو مالوماتو
لپاره فرصيت لګښتونو ( )OpportunityCostته رجوع وکړئ.
Economic Cycle
اقتصادي دروان/دایره
اکروباري دوران/دایرې ) (Business Cycleته رجوع وکړئ.
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Economicdepression
اقتصادي رکود
د اقتصاد هغه وضعیت چې اقتصادي کړنې په کې بطي ،تقاضا کمه ،استخدام او پانګه اچونه په
کمېدو وي چې د اقتصادي رکود ( (Slumpاصطالح ورته هم اکرول کېږي.
Economic Efficiency
اقتصادي اغېزمنتوب
د شته منابعو او وسایلو څخه د ګټې اخېستنې په پایله کې د اماکن ترحده د مستهلکینو رضایت
ترالسه کولو ته اقتصادي اغېزمنتویت ویل کېږي .یا هم دا چې :هل حمدوده منابعو څخه پداسې توګه
ګټه پورته يش ،چې د اماکن ترحده د نا حمدوده اړتیاو او غوښتنو د رفع کولو المل وګرځي .د
اقتصادي اغېزمنتویت مفهوم تر ډېره د ممکنه پایلو ترالسه کولو او د هر ډول ضایعاتو راکمولو په
موخه اکرول کېږي.
Economic Entity
اقتصادي بنسټ/واحد
رشکت ،مؤسسه یا هر ډول سازمان چې د اقتصادي کړنو د تررسه کولو په موخه تأسیس شوي وي
یو اقتصادي واحد یا بنسټ بلل کیږي.
Economic Fluctuations
اقتصادي نوسانات
اقتصادي نوسانات په اقتصاد کې هل نلډ مهاهل او اوږد مهاهل اقتصادي دورانونو او مرحلو څخه عبارت
دی ،چې وخت په وخت تکراریږي او د اقتصاد یو بشپړ دوران کې دا ټولې مرحيل یط کوي لکه د
اقتصادي رونق ،رکود ،کساد او نزول مرحلې .د ال ډېرو مالوماتو لپاره نوساناتو ( )Fluctuationته
هم رجوع وکړئ.
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Economic Forces
اقتصادي قوې
د بازار موندنې په برخه کې :د بازار په چاپېریال کې د ګڼو اغزی لرونکو قواوو څخه یوه هم اقتصادي
قوه ده او په بازار کې د مستهلکینو او اکروباري سازمانونو په وسیله د پرېکړې کولو قوتونو ته
اقتصادي اغزی لرونکي ځواکونه ویل کېږي .او یا هم په بل عبارت :د بازار په چاپېریال کې هغه
قوتونه ،چې د مستهلکینو او اکروباري سازمانونو پرېکړې تر خپل اغزی الندې راويل .لکه د
اکروباري دوران یا دایرې په خمتلفو مرحلو کې د مستهلکینو او اکروبارونو پرېکړې او نور
اقتصادي عوامل یا قوتونه ګڼل کیږي.
Economic Goals
اقتصادي موخې
اقتصادي موخې د وګړو  ،کورنۍ  ،تصدۍ او هیواد په سطحه تعریفیدیل یش .خو د اقتصادي نظامونو
په برخه کې دا په خمتلط اقتصاد کې هغه موخې ،چې په اقتصاد کې یې د ټونلې وګړي د ترالسه
ً
کولو خواهش ولري او معموال په دوه برخو وېشل کېږي ،چې عبارت دی هل:
 :۱يلک موخې ) )Macro Goalsچې عبارت دي هل:
 اکمل استخدام )(Full Employment
 ثبات )(Stability
 اقتصادي وده )(Economic Growth
 :۲جزوي موخې ( (Micro Goalsچې عبارت دي هل:
 تویلدي اغېزمنتوب )(Economic Efficiency

146

Economic & Business Terms

E

Economic Goods
اقتصادي تويک
په اقتصاد کې د انساين اړتیاوو د رفع کولو او د رضایت او تسکني د ترالسه کولو لپاره د توکو او
خدمتونو تویلد تررسه کېږي او ټول هغه تويک ،چې د انساين هڅو په پایله يک تویلد ،د افادي لرونکي
او د ګټه اخېستنې ،یلږد او پلور وړ وي اقتصادي تويک ګڼل کېږي .چې د کمیابه توکو Scarce
 Goodsاصطالح ورته هم اکرول کېږي.
Economic Growth
اقتصادي وده
اقتصادي وده د اقتصاد هل دریو يلک موخو څخه یوه دی،د اقتصاد دوه نورې يلک موخې عبارت دي هل:
 :۱اکمل استخدام )(Full Employment
 :۲ثبات )(Stability
د اوږد مهال لپاره په اقتصاد کې د توکو او خدمتونو د تویلد په وړتیا کې ډېروايل ته اقتصادي وده
ویل کېږي د ال ډېرو معلوماتو لپاره اقتصادي موخو ) (Economic goalsته هم رجوع وکړئ.
Economic Imperialism
اقتصادي امرپیالزیم
د یو هېواد هل لوري پدې موخه د بل هېواد په ساحه او یا وګړو باندې د حاکمیت او اقتصادي نفوذ
ډېرول ترڅو هل موادو ،بازار او یا هم هل پانګې څخه یې ګټه ترالسه کړي.
Economic Indicators
اقتصادي اندیکیتور (شاخص)
هغه معلومايت نښې چې هل خمې یې د اقتصاد بیالبیل فعایلتونه اندازه او د هغوې زماين تریند یا
میالن معلومیږي.
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د بیلګې په توګه :نا خالص داخيل تویلد ( )GDPد اکروباري دوران یا دایرې د رونق او کساد د
مرحلو په اړه دغه معلومايت نښې (اندیکاتورونه) د ګټورو مالوماتو د تهیې عددي او اقتصادي
احصایې څخه عبارت دی چې دغه اقتصادي احصایې په دریو الندې برخو وېشل کېږي:
:۱نتیجوي تاخریي شاخص ()Lagging Economic Indicator
 :۲اتفايق/همزمان اقتصادي شاخص یا ( )Coincident Economic Indicator
)Leading Economic Indicator) :۳
د ال ډېرو مالوماتو لپاره ذکر شوو اصطالحاتو ته هم رجوع وکړئ.
Economic Planning
د اقتصاد پالنول
د بازار هل جوړښت څخه بهر د هر ډول اقتصادي کړنو تنظیم او پالنولو ته د اقتصاد پالنول ویل
کیږي .اقتصادي پالنونه په خپله یو اقتصادي جوړښت څخه عبارت دی چې هل خمې یې د رسچېنو
ً
ختصیص او د بازار په اړه پرېکړې تررسه کېږي او دې ډول پالنولو ته معموال هغه مهال په منطيق
ډول اړتیا پیدا کیږي لکه چې د بازار جوړښت په اعظيم ډول اقتصادي مؤثریت ته نيش رسیدلې
او یو ډول مثبتې مداخلې ته الره هواروي .لکه د اعمه توکو تویلد او توزیع.
Economic Policies
اقتصادي سیاستونه
هغه دوليت کړنې او کړنالرې ،چې دې پالیسیو هل خمې د اقتصادي فعایلتونو د متاثره کولو او د یو
یا ډېرو اقتصادي موخو د تعقیب په موخه تررسه کېږي .اقتصادي سیاستونه په څلورو بنسټزیو
ډولونو وېشل کېږي ،چې عبارت دي هل:
 :۱پويل سیاست ()Monetary Policy
 :۲مايل سیاست ()Fiscal Policy
،:۳تنظیموونکې سیاست ((Regulatory Policy
 :۴قضايی سیاست ()Judicial Policy
د اقتصادي سیاستونو په اړه د ال ډېرو مالوماتو لپاره نوموړو اصطالحاتو ته هم رجوع وکړئ.
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Economic Profit
اقتصادي ګټه
د کوچين او مدیریيت اقتصاد په برخه کې :د یوې تصدۍ اقتصادي ګټه چې هل نا خالصو عوایدو
څخه د ټولو حمسابوي او فرصيت لګښتونو هل وضع کولو وروسته پاتې کیږي او په دې ډول د
اکروبارونو د نا خالصې ګټې او ټولزیو اقتصادي لګښتونو ترمنځ توپېر ته اقتصادي ګټه ویل کېږي.
Economic Resources
اقتصادي رسچېنې
ټولې هغه رسچینې ،چې د اقتصادي اړتیاوو د رفع کولو لپاره ترینه ګټه اخېستل کېږي او د استعمال
او خواهش په پرتله په کمه اندازه رسه شتون ولري اقتصادي منابع ګڼل کېږي.
هل کمیابه رسچینو (  )scarece resourcesپه نوم هم یادیږي.
Economic Royalist
اقتصادي سلطه غوښتونکی
یوه غری عليم او لکه نا لکه استهزا امزیه اصطالح ده چې د هغو وګړو په وړاندې ترېنه ګټه اخېستل
کېږي چې د ډېر ثروت او اعید په درلودلو رسه ځان پر نورو لوړ ګڼي.
Economic Sanctions
اقتصادي بندیزونه
هل هغه اقتصادي ماهیت لرونکو او فشار راوړونکو اجباري تدابریو (بندیزونو او حمدودیتونو)
څخه عبارت دي چې په نړیوال و چارو کې د گډو پرېکړو د تنفیذ په موخه رامنځته کېږي او یو
رسکش ملت د نړیوالو قوانینو څخه متابعت په موخه جمبوروي.

149

Economic & Business Terms

E

Economic Science
د اقتصاد علم
په اقتصادې مسایلو او پدیدو کې د عليم او ساینيس میتودونو د پيل کولو علم دي لکه د بیال بیلو
تیوریګانو فرضیو او ماډلونو په مرسته د قیمتونو  ،بیاکری د کچې ،د بازار جوړښتونو ،او اکروباري
دوران یا اقتصادي نوساناتو توضیح او بیانول.
Economic Self Sufficiency
اقتصادي ځان بسیا
په اقتصادي حلاظ په ځان بسیا کیدلو یا خود کفايی ته وايی ،او یوه سیمه یا یو هېواد چې د خپلو
اړتیاو او غوښتنو د رفع کولو لپاره په خپله سیمه یا هېواد کې تویلد تررسه کوي او پدې توګه نه
غواړي چې د نورو سیمو او یا هېوادونو رسه سوداګري تررسه کړي او نه غواړي د هغوی د ټونلې
غوښتنو پوره کول په نورو پورې تړيل وي.
Economic System
اقتصادي سیستم
اقتصادي سیستم په یوه ټونله کې د توکو او خدمتونو د تویلد ،تبادلې ،وېش او د منابعو د ختصیص
یو سیستم دی .په دې سیستم کې ګڼې ادارې  ،قوانني او مقررات  ،اقتصادي بنسټونه او پېرودونکی
شامل دي چې په ټولزی ډول هماغه ټونله رامنځته کوي او دغه سیستم یي ځانګړی جوړښت جوړوي
چې دغه ټول اړخونه په څه ډول هل یو بل رسه اړیکه ولري او د ملکیت حقوق په څه ډول د دوی
ترمنځ تنظیمیږي .د اقتصادي سیستمونو بیال بیل ډولونه عبارت دي هل:
 :۱اساليم اقتصادي سیستم)(Islamic economic system
 :۲سوسیالیسيت اقتصادي سیستم )(socialism
 :۳پانګوال اقتصادي سیستم )(capitalism
 :۴خمتلط اقتصاد/اقتصادي سیستم )(mixed economy
د ال ډېرو مالوماتو لپاره نوموړو اصطالحاتو ته هم رجوع وکړئ.
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Economic Thinking
اقتصادي فکر کول
د یو عمل په هلکه د اقتصادي پرنسیپونو په پام کې نیولو رسه فکر او پریکړه کولو ته وايی داسې
چې هل خمې یې د یو عمل او اکر لګښتونه د نوموړي عمل یا اکر په وسیله د ترالسه شوې ګټې رسه
پرتله کېږي او د اقتصادي اصولو الندې یې په اړه وروسیت پریکړه کېږي.
Economic Union
اقتصادي ټونله
د دوه یا ډېرو هېوادونو ترمنځ هغه تړون ،چې د نوموړو هېوادونو ترمنځ په سوداګرۍ کې د خنډونو
هل منځه وړلو او د هر اړخزیه مرستو رامنځته کولو په موخه تررسه کېږي ،د نوموړو هېوادونو ترمنځ
د منابعو ازاد حرکت ته اجازه ورکوي او د نورو هېوادونو رسه د سوداګرۍ ځانګړی سیاست پرمخ
وړي .لکه اروپايی ټونله ،چې یوه اقتصادي او پويل ټونله ده.
Economic Warfare
اقتصادي جګړه
هغه اقتصادي کړنې چې د جګړې (اقتصادي یا سیايس جګړې) په حالت کې د دښمن د پرېشانه
کولو په موخه تررسه کېږي.
د بېلګې په توګه :د یو هېواد هل لوري په یوه ناپیيل هېواد کې د خامو موادو د عرضې کنرتول ترالسه
کول چې هل خمې یې د دښمن هېواد د سوداګري د بندیدو المل ګرځي او پدې توګه نيش کوالی چې
د خپلې اړتیا وړ خام مواد په اساين رسه ترالسه کړي او په پایله کې یې د دښمن هېواد سوداګري په
خپله حمارصه کې راويل.
Economics
اقتصاد (علم)
د اقتصاد د علم په مانا ده او اقتصاد هغه ټونلزی علم دی ،چې د مستهلکینو د نا حمدوده اړتیاوو او
غوښتنو د رفع کولو په موخه د توکو او خدمتونو د تویلد لپاره د حمدوده وسایلو د ختصیص مطالعه
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کوي ،چې د اقتصاد په دغه تعریف کې د یادونې وړ پنځه اصطالحات یا ټيک چې په عمويم ډول
اقتصاد ور څخه حبث کوي عبارت دي هل:
 :۱ټونلزی علم )(Social science
 :۲ناحمدوده اړتیاوې او غوښتنې )(Unlimited needs and wants

 :۳تویلد )(Production
 :۴حمدود وسایل )(Limited Resource/means
 :۵ختصیص )(Allocation
د ال ډېرو مالوماتو لپاره ذکر شوو اصطالحاتو ته هم رجوع وکړئ.
Economies of Scope
د تنوع اقتصادیت
د تویلد هغه پروسه ،چې پکې د دوه یا ډېرو توکو یو ځایي تویلد آرزانه او اقتصادي تمامېږي نظر
دېته ،چې هر یو یې په جال جال ډول رسه تویلد يش.
Economies of Scale
د مقدار اقتصادیت
د تویلد په اندازه کې د پراخوايل په موخه په اوږد مهال کې د تویلدونکي هل لوري د تویلد د ټولو
عواملو ډېروایل ،چې په پایله کې یې د تویلد په متوسطو لګښتونو کې کموایل رامنځته يش .چې د
دې لګښتونو د کموايل یو المل دا دی ،چې :په يف واحد تویلد باندې د ثابت لګښتونو اندازه
راکمېږي .او یا هم په بل عبارت :هغه حالت دې چې هم د تویلد عوامل ډېر يش او هم د تویلد د
متوسطو لګښتونو په اندازه کې کموایل رامنځته يش .د مقدار عدم اقتصادیت
) (Disecnomomies of Scaleرسه یې پرتله کړئ.
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Economist
اقتصاد پوه
هغه کس ،چې د اقتصاد په برخه کې یې لوړې زده کړې وي او د اقتصادي تیوریګانو او مسایلو په
ً
اکرولو ،مشورو ،څېړنو او داسې نورو برخو کې په ډېره اندازه مالومات ولري او معموال د اقتصادي
مسایلو په هر اړخزیه مطالعه او څېړنه کې هر اړخزیه مالومات ولري.
Economize
اقتصادي کول
د یو عمل د تر رسه کولو لګښتونه د اماکن تر حده راکمول او د اماکن ترحده ترې ډېره ګټه ترالسه
کولو څخه عبارت دی او همدارنګه په تویلد کې د اماکن ترحده د ضایعاتو او عدم مؤثریت راکمول
یا هل منځه وړلو څخه عبارت دی.
Economy
اقتصاد (د یو هیواد )
ً
معموال د یو هېواد ټولزی اقتصاد ته وايی او د کمیايب ) (Scarcityستونزې په نښه کولو لپاره د ټونلې
هل لوري د توکو او خدمتونو د تویلد ،ويش او د ګټې اخېستنې سېسټم ته ) )Economyویل کېږي،
چې بنسټزیه دنده یې د استهالک لپاره تویلد ،د تویلد ويش او منابعو د ختصیص څخه عبارت دی.
همدارنګه د یو هېواد د اقتصاد لپاره هم دا اصطالح اکرول کېږي لکه د افغانستان اقتصاد.
Efficiency
اغزیمنتوب
د شته منابعو او وسایلو څخه د ګټه اخېستلو په پایله کې د اماکن تر حده د زیات حاصل او رضایت
ترالسه کولوته اغزیمنتوب وايی ،چې دا په اقتصاد کې د پنځو اقتصادي موخو څخه یوه مهمه موخه
ده په ځانکړي ډول د جزوي اقتصاد د تویلد په برخه کې په ختنیيک حلاظ او د بازار د څیړنې په
برخه کې عرضه کوونکو او تقاضا لرونکو ته د بازار د ګټورتوب د پرتلې په حبثونو کې اکرول
کېږي او یا هم دا چې د یوه اقتصادي کړنه پداسې توګه تررسه کول چې په تررسه کولو رسه یې
ختصیص شوې منابع ټولې مرصف نيش.
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)Efficiency(Ratio
د اغزیمنتوب نسبت
د تویلد په پروسه کې د تویلد د عواملو د مقدار او د تویلد د مقدار ترمنځ نسبت څخه عبارت دی.
Efficiency Wage
د اغزیمنتوب مزد
هغه مزد چې د بازار هل نرخه لوړ وي او موخه یې د تویلد د ډېروايل په موخه د اکرګرانو هڅول وي.
Efficient
اغېزمن
د توکو او خدمتونو د تویلد په موخه په هغه ډول د منابعو ختصیص ،چې هل شته منابعو څخه د ګټه
اخېستنې په پایله کې په ممکنه اعظيم حد تویلد رامنځته او د مستهلکینو رضایت تر اعظيم حده
ترالسه يش .د بېلګې په توګه :د یو تويک د پریودلو لپاره د مستهلک هغه قېمت تادیه ،چې د ورکړې
اراده او وړتیا یې ولري او په داسې ډول یو تویک وپریي ،چې افاده یې تر ممکنه حده لوړه وي .په دې
ډول پرېکړو کې فرصيت لګښتونه هم ډېر رول لري.
Elastic
ارجتايع
په عمويم ډول هغه حالت ده لکه ،چې په یو متغریه کې تغری په بل متغریه کې د تغری المل وګرځي
او په دې توګه په یو متغریه کې نسيب تغری په بل متغریه کې هل نسيب تغریه څخه ډېر وي ارجتايع
متغری بلل کېږي .او یا هم په بل عبارت :په یو متغریه کې کم تغری په بل متغریه کې د ډېر تغری
المل وکرځي نو ویالی شو ،چې د دوه متغریه ترمنځ ارجتايع اړیکې ډېر عکس العمل ښودونکی
شلک لري .هل غری ارجتایع ( (Inelasticرسه یې پرتله کړئ.
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Elastic Demand
ارجتايع تقاضا
هغه حالت/تقاضا لکه چې په قېمت کې په نسيب ډول رسه کم تغری ،چې د تقاضا په مقدار کې په
نسيب ډول رسه د ډېر تغری المل وګرزي .دا په دې مانا ،چې :د تقاضا په اندازه کې تغری په نسيب ډول
رسه په قېمت کې تغری ته عکس العمل ښودونکی شلک ولري.
د بېلګې په توګه :د یو تويک یو کیلو په بازار کې په  ۱۵افغاين پلورل کېږي او په یو معلوم وخت کې
په نوموړي قېمت رسه  ۱۷۷کېلو پلورل کېږي؛ خو که د دې تويک د یو واحد قېمت هل  ۱۵افغانیو څخه
 ۱۴افغانیو ته راکم يش (په قیمت کې یواځې یوه افغاین تغری) خو په ذکر شوي وخت کې د تويک د
پلور اندازه هل  ۱۷۷کېلو څخه  ۱۵۷کېلو ته لوړه يش(د تقاضا په مقدار کې  ۵۷کیلو ګرامه تغری)؛ نو
د تقاضا دا شلک د ارجتايع تقاضا په نوم یادېږي .هل غری ارجتايع تقاضا ) (Inelastic Demandرسه
یې پرتله کړئ.
Elastic Supply
ارجتايع عرضه
هغه حالت/عرضه لکه چې په قېمت کې په نسيب ډول کم تغری ،چې د عرضې په مقدار کې په
نسيب ډول د ډېر تغری المل وګرځي ارجتايع عرضه ګڼل کیږي .دا په دې مانا ،چې :د عرضې په
اندازه کې تغری په نسيب ډول رسه د عرضې په قېمت کې تغری ته عکس العمل ښودونکی شلک
ولري.د بېلګې په توګه :که د یو تويک یو کیلو په بازار کې  ۱۵افغاين پلورل کېږي او په یو معلوم
وخت کې په نوموړي قېمت رسه  ۱۷۷کېلو عرضه کېږي؛ خو که د یو کېلو قېمت هل  ۱۵افغانیو څخه
 ۱۱افغانیو ته لوړ يش او د عرضې اندازه هل  ۱۷۷کېلو څخه  ۱۵۷کیلو ته لوړه يش؛ نو د عرضې دا شلک
د ارجتايع عرضې په نوم یادېږي .هل غری ارجتايع عرضې ) (inelasticsupplyرسه یې پرتله کړئ.
Elasticity
ارجتاعیت
په یو متغری کې نسيب تغری ،چې په بل متغری کې د تغری هل امله رامنځته کېږي ارجتاعیت یا د تغری
په وړاندې حساسیت ګڼل کیږي ،چې بیال بیل ډولونه لري چې عبارت دي هل:
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 د عرضې د قېمت ارجتاعیت ))Price Elasticity of Supply


د تقاضا د عواید ارجتاعیت ()Income Elasticity of Demand

 د تقاضا د قېمت ارجتاعیت ()PriceElasticity of Demand
 د تقاضا متقاطع ارجتاعیت ()CorssElacticity of Demand
په نلډ ډول د یو تغری په وړاندې حساسیت ته ارجتاعیت ویل کېږي لکه د قېمت د تغری په وړاندې
د تقاضا یا د عرضې د مقدار حساسیت ،.اقتصاد پوهانو هل لوري په څلورو ډولونو باندې ويشل
کېږي ،چې عبارت دي هل:
 د قېمت ارجتاعیت )(Price elasticity
 د عوایدو ارجتاعیت )(Income elasticity
 متقاطع ارجتاعیت )(Cross Elasticity
 یا متبادل ارجتاعیت Elasticity of substitution
د ارجتاعیت په اړه ال ډېرو مالوماتو لپاره ذکر شوو ډولونو ته هم رجوع وکړئ.
Elasticity Alternative
د ارجتاعیت متبادل (ډولونه)
ً
د ارجتاعیت هغه پنځه کټه ګوري یا بیال بیل حاتلونه ،چې په یوه متغری (معموال د عرضې او تقاضا
ً
په مقدار کې) تغری په یو بل متغری کې (معموال د عرضې او تقاضا په قېمت کې) تغری ته د نسيب
عکس العمل سلسله جوړوي او د ارجتاعیت په رضیب پورې تړاو پیدا کوي ،چې عبارت دي هل:
 اکمل ارجتايع )(Perfect Elastic
 نسيب ارجتايع ((Relative Elastic
 واحد ارجتايع ))Unit Elastic
 نسيب غری ارجتايع )(Relative Inelastic
 مکمل غری ارجتايع (.(Perfectly Inelastic
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په حقیيق نړی کې هل دغو ټولو ممکنه ارجتاعیتونو څخه په دوه متبادلو ډولونو خالصه کیدیل يش،
ً
چې نسيب مفاهیم دي لکه نسيب ارجتايع یا نسبتا غری ارجتايع او دغه دواړه متبادل د تقاضا او
عرضې د قیمت د ارجتاعیت لپاره د استعمال وړ دي ،چې عبارت دي هل :
 Demand Elasticity Alternative د تقاضا د ارجتاعیت متبادل
 Supply Elasticity Alternative د عرضې د ارجتاعیت متبادل
Elasticity Determinanats
د ارجتاعیت ټاکونکي عوامل
د عرضې د قېمت ارجتاعیت او د تقاضا د قېمت ارجتاعیت په حماسبه کولو کې هغه فکتورونه او
عواملو څخه عبارت دي  ،چې د عرضې د قېمت ارجتاعیت او د تقاضا د قېمت ارجتاعیت په عددي
ارزښت باندې اغزی لري ،لکه:
 د متبادل توکو او یا خدمتونو شتون (Substitute Availibility).
 ځانګړی وخت )(Time Period
 د بودجې تناسب )(budget proportion
نو که چېرې په ذکر شویو هر یوه کې تغری رامنځته يش؛ نو تويک خمتلف ډول (هم عرضه او هم
تقاضا) د قېمت ارجتاعیت اختیاروي.
Elasticity of Substitution
د متبادلو توکو ارجتاعیت
د متبادلو توکو ارجتاعیت څخه موخه هغه اماکن ده چې د تویلد په پروسه کې د تویلد د یو اعمل
(اکرګر) پر ځای د تویلد بل اعمل (ماشني) تعویض په څومره اساين رسه تررسه کېدای يش.
Embargo
حمدودیت (بندیز)
په عمويم ډول رسه په بهرنې سوداګرۍ باندې د صادرايت هېواد هل لوري هر ډول حمدودیتونو او
بندېزونو وضع کولو ته ویل کېږي .لکه نورو هېوادونو ته د ځینو توکو او خدمتونو په صادراتو باندې
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حمدودیتونه او یا بندیز .په بهرنۍ سوداګري کې د هغو حمدودیتونو برعکس ،چې د واردايت هېواد هل
لوري وضع کېږي لکه حمصول ،واردايت حمدودیت یا سوداګریز معیارونه .بلکې  Embargoیوازې
د صادرايت هېواد هل لوري تررسه کېږي .د بېلګي په توګه :په  ۱۷۰۷میالدي اکل کې د تیلو صادرونکو
هېوادونو هل لوري د امریکا متحده آیاالتو ته د تېلو په صادراتو باندې د  Embargoڅخه ګټه
اخېستل کېده.
Emerging Economies
(په اقتصادي حلاظ) ظاهریدونکي اقتصادونه
په اقتصادي حلاظ نوي مطرح شوي هیوادونو ته وايئ یا هغه هېوادونه چې نوی یې د اقتصادي
پرخمتګ په لور ګام پورته کړی وي او یا هم دا چې اقتصاد یې نوی په غوړیدا پیل کړی وي او په
ً
بالقوه ډول ښه راتلونکې ولري .دا ډول هیوادونه معموال پرخمتیايی هیوادونو ځانګړتیاوې لري خو
پرخمتګ یې ډېر چټک وی لکه کوریا ،هانګ اکنګ ،مالزییا او داسې نور هېوادونه.
Emigration
مهاجرت
په اقتصاد کې هل خپل هېواد څخه بل هېواد ته د اقتصادي کړنو د تررسه کولو په موخه د خپل هېواد
پرېښودلو ته مهاجرت ویل کېږي .یا هم بهر ته د تللو په موخه (څو لوړ اعید یا د ژوندانه لوړ معیار
ترالسه کړي) د خپل هېواد پرېښودلو ته مهاجرت ویل کېږي.
Empirical
عميل (جتربوي)
د پوهې یا علم هغه منبع ،چې هل عميل جتربو او مشاهداتو څخه ترالسه کېږي یا هغه مشاهدات او
حقایق ،چې په عميل ژوند کې حقیقت لري او په جتربو او عميل مشاهدو ثابت شوي وي .په اقتصاد
ً
کې معموال د تیوري او اقتصادي موډلونو او فرضیو د ازموینې لپاره د هغوی دغه ډول عميل بڼه په
ټونله کې کتل کېږي چې عميل یا جتربوي مطالعه ) )Empirical studyورته ویل کېږي.
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Employed
استخدام شوی
ً
هغه حالت ،چې پکې د تویلد منابع (معموال اکرګره قوه) د معلومو تادیاتو (مزد او معاش) په
وړاندې په ښاکره ډول رسه د توکو او خدمتونو په تویلد کې فعاالنه ونډه ولري.
Employed Person
استخدام شوی کس
هغه کس ،چې د اکر کولو اراده او وړتیا ولري او په فعاهل ډول رسه د توکو او خدمتونو په تویلد کې
برخه ولري لکه په دفرت کې اکرکونکي یا په اکروبارونو کې د توکو او خدمتونو په تویلد کې بوخت
اکرګر .هل نه استخدام شوي کس ) )unemployed personرسه یې پرتله کړئ.
Employers’ Association
د اکرفرمایانو ټونله
د اکرفرمایانو (د اکروبارونو د مالاکنو) ټونلې ته وایې ،چې د خپلو ګډو موخو د پرمخ بېولو په منظور
رامنځته شوې وي (تر ډیره د اکرګرانو د ټونلې په وړاندې رامنځته کېږي).
Employment
استخدام
ً
هغه حالت ،چې پکې د تویلد منابع (معموال اکرګره قوه) ،چې د اکر کولو اراده او وړتیا ولري د
ً
ټايلک تادیې (مزد او معاش) په وړاندې د توکو او خدمتونو په تویلد کې عمال په اکر بوخت وي .د
وګړو په هلکه استخدام په یو مسلک ،اکروبار ،شغل او کسب کې هل بوختیا څخه عبارت دی .هل
وزګارتیا ( (Unemploymentرسه یې پرتله کړئ.
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Employment Quota
د استخدام حد
د اکروبارونو هل لوري د اکرګرانو په استخدام کې د یو معلوم حد ټالک .د بېلګې په توګه :د نفوسو د
معیارونو هل خمې لکه نر او ښځه ،تور او سپني ،داخيل اکرګر او بهرين اکرګر د استخدام په وړاندې
حد ټالک.
Employment Rate
د استخدام کچه
په هېواد کې د توکو او خدمتونو په تویلد کې د استخدام شویو وګړو نسبت هغه وګړو ته ،چې د
اکرکولو اراده او وړتیا ولري ،د اکر په لټه کې وي؛ خو ال تر اوسه د اکر په ترالسه کولو بریايل شوي
وي .او یا هم په بل عبارت :په هېواد کې د اکرګرې قوې څومره برخه د توکو او خدمتونو په تویلد
کې برخه لري ،چې د استخدام کچې ته ځینې وخت د استخدام او نفوسو نسبت (Employment-
) Population Ratioاصطالح هم اکرول کېږي .د وزګارتیا کچې ((Unemployment Rate
رسه یې پرتله کړئ.
Emporium
سوداګریز پلورنځی
هغه لویه مغازه یا اکروباري مرکز چې په کې د توکو خمتلف ډولونه پلورل کېږي.
Endogenous
داخيل (متحول)
په اقتصادي موډلونو کې هغه متحول ته وايی چې په اقتصاد پورې تړلو هغو عواملو هل خمې رامنځته
کېږي چې د موډل په داخل کې د یو متغیری په ډول تعریف شوی وي.
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Endogenous Variable
داخيل متحول
هغه متحول ،چې په خپله په موډل یا فورمول کې داخل وي او د هغه تغری د یو بهرین اعمل په وسیله
رامځته کیږي او د موډل په ټول حاصل باندې اغزیه لري لکه د میل اعید په ترکیيب فورمول یک د
دولت لګښتونه یچ د دولت د پریکړې هل خمې د مايل پالییس په ډول تغرییږی .هل بهرين متحول
) (exogenous variableرسه یې پرتله کړئ.
Endorsement
ظهر نوييس/شا یلک
شا یلک ( )indorcementته رجوع وکړئ.
Engle’slaw
د اجنل قانون
د لومړي ځل لپاره دغه قانون ته په  ۱۱۵۰میالدي اکل کې د یو رويس اعلم ( (engleهل لوري پرخمتګ
ورکړل شو او دا قانون دا واضح کوي چې :هر څومره چې د مستهلکینو په عوایدو کې کموایل
رامنځته کېږي؛ نو د اعید ډېره برخه یې په غذايی موادو مرصفیږي.
Enterprise
اکروباري سازمان (تشبث)
هل هغه اکروباري سازمان څخه عبارت دی ،چې د ټونلې د غوښتنو او اړتیاو د رفع کولو لپاره حمدوده
ً
او کمیابه منابع د توکو او خدمتونو د تویلد په موخه رسه یو ځای کوي ،او معموال د تصدۍ )،)Firm
اکروبار ( (Businessاو رشکت ) (Companyهل اصطالحاتو رسه مرتادفه اکرول کېږي؛ خو تشبث
کېدای يش ،چې سوداګریز ،غری سوداګریز ،خصويص بڼه ولري او یا کېدای يش ،چې په يلک او یا
جزوي ډول د دولت تر کنرتول الندې قرار ولري.
Entrepreneurship
تشبث
د تویلد د څلورو بنسټزیو عواملو څخه یو دی د تویلد درې نور عوامل هل:
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 :۱ځمکې )(Land
 :۲اکرګر )(labor
 :۳پانګه )(Capital
او تشبث چې د متصدي یا اکرفرما په اغړه وي د انساين کړنو هغه ځانګړې طبقه ده ،چې د توکو او
خدمتونو د تویلد په موخه د ځمکې ،اکرګر او پانګې په یو ځای کولو کې د تاوان خطر قبلوي او
ممکنه ګټه هم ترالسه کوي څو د ټونلې اړتیاو او غوښتنو د رفع کولو په موخه تویلد تر رسه کړي.
EntryBarrier
د دخول خنډونه
هغه حالت ته وايی چې د یو بازار په سیالزی چاپرییال کې د یو اکروبار هل خوا یا د نورو عواملو هل
امله نورو اکروبارونو یا تصدیو ته داسې خنډونه شتون ولري ،څو نوموړي بازار ته داخل نيش .د ال
ډېرو مالوماتو لپاره د دخول په وړاندې خنډونو ) )BarriertoEntryته رجوع وکړئ.
Environment
چاپېریال
په اعمه اصطالح د یو موجود شا و خوا ټولې پدیدې د هغه لپاره چاپېریال تعریفیږي .خو په اقتصاد
کې د تویلد هل پلوه ټول هغه طبیيع منابع  ،چې په ټونله کې شتون ولري او خمکې دلې ،چې د توکو
او خدمتونو په تویلد کې ترینه ګټه واخېستل يش او یا استخراج يش او یا یې هم شلک بدلون موندیل
وي شتون ولري .او یا هم دا چې :په ټونله کې هر هغه څزی ،چې د انسان د تویلدي کوښښونو په
پایله کې نه وي رامنځته شوي بلکې په طبېيع ډول رسه شتون ولري لکه هوا ،ځمکه ،اوبه او داسې
نور.
EnvironmentScanning
د چاپېریال کتنه
په اکروباري چاپېریال کې د هغو خمتلفو قوتونو په اړه د معلوماتو د راټولو پروسې څخه عبارت دی،
چې د یو اکربار په راتلونکي باندې اغزیه لري لکه اقتصاد ،سیاست ،قانون ،ټونله ،تکنالوژي،
سیايل او داسې نور قوتونه.
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Equalpay
برابره تادیه
ټولو هغه نارینه او ښځینه اکرکونکو ته د یو شان مزد ورکړه چې د مشابه اکرونو په تررسه کولو
بوخت وي او یا هم دا چې :د هغو اکرګرانو ترمنځ د مزد په ورکړه او د اکر په رشایطو کې د تبعیض
او توپری نه شتون چې د یو شان اکرونو په تررسه کولو کې بوخت وي.
Equation of Exchange
د تبادلې معادهل
هغه مساوات ،چې په اقتصاد کې د پیسو د عرضې ،د پیسو د رسعت ،د قیمتونو د کچې او واقيع
تویلد ترمنځ اړیکې په ګوته کوي ،چې دا مساوات عبارت دی هل ، M*V=P*Q :چې په دې
مساوات کې:
 M :۱د پیسو عرضه )(Money Supply
 M’ :۲اعتباري پیسې )(credit money
 V :۳د پیسو رسعت )(Velocity Of Money
 V’ :۴د اعتباري پیسو رسعت )(Velocity of Cridet Money
 P :۵د قیمتونو کچه ((PriceLevel
 Q :۱د واقيع تویلد اندازه (Quantity (Real productionڅخه نمایندګي کوي
چې دا مساوات د پیسو د مقداري نظریې ) (QuantityTheoryOfMoneyیو لکیدي جز ګڼل
کېږي ،چې په اقتصاد کې د پیسو د عرضې او د قیمتونو د کچې ترمنځ وضاحت وړاندې کوي .د
دې تیوري فرضیې عبارت دي هل:
 اکمل استخدام )(full employment
 T او  Vثابت وي.
 د  Mاو ’ Mترمنځ یوه ثابته تړاو شتون ولري.

 د قیمتونو په کچه کې ډېر کم تغری رامنځته کېږي.
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Equilibrium
تعادل
په بازار کې هغه حالت ،چې پکې متقابل قوتونه (د عرضې او تقاضا قوتونه) په مطلق ډول رسه د
تعادل په حالت کې قرار ولري او د تغری لپاره کوم ذايت میالن شتون ونه لري .په تعادل کې تعاديل
قېمت ټالک کیږي او د عرضې مقدار په همدې قېمت د تقاضا هل مقدار رسه مساوي وی .هل عدم
تعادل ) (Disequilibriumرسه یې پرتله کړئ.
Equilibrium Prices
تعاديل قېمتونه
هغه قېمتونه ،چې د بازار د تعادل په حالت کې رامنځته شوي وي یا هغه قېمتونه ،چې د عرضې او
تقاضا د اندازې د تعادل په حالت کې رامنځته کېږی او یا هم په بازار کې توکو او خدمتونو هغه
قېمت  ،چې په بازار کې د عرضې او تقاضا په مقدارونو کې مازاد او یا کرس وجود ونلري او بازار
کې د عرضې اندازه د تقاضا هل اندازې رسه برابر وي.
Equilibrium Quantity
تعاديل مقدار
دا هم د بازار د تعادل یوه ځانګړتیا ده .د عرضه کوونکیو او تقاضا کوونکیو ترمنځ د توکو او
خدمتونو د تبادلې هغه حالت ،چې په بازار کې مازاد او یا کرس شتون ونه لري داسې ،چې :په بازار
کې د عرضې مقدار د تقاضا د مقدار رسه برابر وي.
Equity
مساوات  /مالکیت
دا اصطالح په اقتصاد کې په دوه ماناګانو رسه اکرول کېږي چې عبارت دي هل:
 :۱مساوات یا برابري په جزوي اقتصاد کې د بنسټزیو موخو څخه یو دی (د جزوي اقتصاد بله موخه
هل مؤثریت ) (Efficiencyڅخه عبارت دی) .په دې مانا ،چې لکه چې بازار او اقتصاد په اغېزمن
ډول فعایلت وکړي نو ترالسه شوي عواید هم باید په اعدالنه ډول وويشل يش.
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ً
 :۲په اکروبار کې (معموال په سهايم رشکت کې) د هر ونډه لرونکي د پانګي یا ملکیت د ډول او
اندازې څخه عبارت دی.
Equity Market
د ونډو/مکیتونو بازار
هغه بازار ،چې پکې د اکروبارونو د ملکیتونو پری او پلور تررسه کېږي ،چې د وڼدو بازار Stock
 Marketاصطالح ورته هم اکرول کېږي.
Equity Standard
د برابرۍ معیار
د ټونلې ترمنځ د توکو او خدمتونو د تویلد څخه ترالسه شویو عوایدو د وېش هل دریو معیارونو څخه
یو دی دوه نور معیارونه عبارت دي هل:
 :۱د اړتیاو معیار )(Needs Standard
 :۲او په اقتصادي کړنو کې د برخه اخستنې معیار ))Contributive Standard
او د دې معیار هل خمې د ټونلې وګړو ترمنځ د توکو او خدمتونو د تویلد څخه ترالسه شوي عواید
باید د ټونلې د وګړو ترمنځ په برابر ډول ووېشل يش او د ټونلې هېڅ وګړی ناراضه نه وي .یا په بل
عبارت :د ټونلې ټول وګړي باید مساویانه سړي رس اعید ولري.
د بېلګې په توګه :که په  ۱۳۷۴میالدي اکل کې د افغانستان ټول نفوس  ۳۷میلیونه وګړي او ټول
عواید  ۳۷۷میلیارده افغانۍ فرض کړو؛ نو د مساوات د معیار هل خمې باید هر وکړي ته  ۱۷۷۷۷افغانۍ
ووېشل يش ،چې د عوایدو دا ډول وېش یوازې یو تصور دی او په واقيع نړۍ کې شتون نلري.
Estate Tax
پر جایداد مایله
ً
د مړ شوي کس د شتمنیو په ارزښت باندې د مایلې څخه عبارت دی ،چې معموال په امرېاک کې

شتون لري .پر مریاث مایلې ) )Inheritance Taxرسه یې پرتله کړئ.
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Euro
یورو
د اروپايی ټونلې د اقتصادي او پويل سیاست د پر مخ بېولو یو ګډ پويل واحد او کرنيس ده ،چې په
 ۲۷۷۲میالدي اکل کې په رسيم ډول رسه په جریان کې واچول شوه او د اروپايی ټونلې د یورو زون
ټول غړي هېوادونه یې په خپلو اقتصادي او مايل معامالتو کې هل نوموړي پويل واحد څخه د راکړې
ورکړې د وسېلې په توګه ګټه پورته کوي او په نړیواهل کچه یو با ثباته پويل واحد ګڼل کېږي .د
یادولو وړ ده ،چې په اروپايی ټونله کې یواځي د یورو زون هېوادونه یورو د ميل پیسو په ډول مين؛
خو نور هېوادونه که څه هم په اروپايی ټونله کې غړیتوب لري؛ خو په یورو زون کې د نه غړیتوب
هل امله د یورو په ځاي خپلې ميل پیسې اکروي لکه ډنمارک او سویډن ،چې د یورو په ځای خپل
خپل کرون د پويل واحد په ډول اکروي.
Euro Zone
یورو -زون
هغه جغرافیايی سیمه ،چې د اروپايی ټونلې (یو شمېر) غړي هېوادنه په برکې نیيس او ګډ اقتصادي
او پويل سیاست پر مخ وړي .په دې زون کې شامل هیوادونه ټول یوه ګډه کرنيس یا پويل واحد لري
چې هل یورو څخه عبارت دی .د ال ډېرو معلوماتو لپاره اروپايی ټونلې ( )European Unionته
رجوع هم وکړئ.
Euro Dllars
یوروـ ډالر
په اروپايی بانکونو کې د امریکا د متحده ایاالتو ډالري حسابونو ته ) )Eurodollarsویل
ً
کېږي.چې معموال د امریکا د مرکزي ریزف د مقرراتو الندې نه راځي.
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)European Central Bank (ECB
د اروپايی ټونلې مرکزي بانک
د اروپايی ټونلې مرکزي بانک په  ۲۷۷۲میالدي اکل کې په فعایلت پیل وکړ او د اروپا د پويل او
اقتصادي ټونلې د پويل سیاست نظارت او جریان ته د یورو د عرضه کولو سیاست پرمخ بیولو
مسئویلت په اغړه لري .دا بانک د جرمين د فرانکفورت په ښار کې موقعیت لري.
)European Currency Unit (ECU
اروپايی پويل واحد
دا پويل واحد ،چې د یورو په نوم یادېږي په  ۲۷۷۲میالدي اکل کې په رسيم ډول رسه د اروپايی ټونلې
د ګډ پويل واحد په توګه رامنځته ته شوی دی.
European Union
اروپايی ټونله
اروپايی ټونله په  ۱۷۷۲میالدي اکل کې د لسو اروپايی هېوادونو ترمنځ د یو هوکړه یلک په السلیک
کولو رسه رامنځته شوې ده او په اوسين وخت کې یې غړي هېوادونه  ۲۱ته رسیږي چې ځینې یې
عبارت دي هل:
بیلجیم ،ډنمارک ،یونان ،جرمين ،هسپانیه ،فرانسه ،آیرنلډ ،اېټایله ،لوګزامبورګ ،هانلډ،
پرتګال،چک ،اطريش ،هنګري ،سلوواکیا ،یلتوانیا ،تلویا ،استونیا ،برېتاینه او داسې نورو د اروپايی
ټونلې بنسټزیې موخې عبارت دي هل:
 د غړو هېوادونو ترمنځ په سوداګرۍ کې د حمدودیتونو را کمول یا هل منځه وړل.
 د ګډ پويل واحد رامنځته کول.
 اعمه نظايم او دفايع سیاست پرمخ وړل.
 او د پويل سیاست مرکزي کول دي.

اروپايی ټونله اوه اداري او حقویق واحدونه لري چې ځینې یې عبارت دي هل :د اروپا پارملان  ،اروپايی
کمیسیون  ،د اروپا مرکزي بانک او اروپايی عداليت حمکمه.
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Excess Demand
اضايف/مازاده تقاضا
په سیالزی بازار کې د عدم تعادل هغه حالت ،چې د عرضې د مقدار په پرتله د تقاضا مقدار ډېر وي
(اضايف تقاضا شتون لري) یا د عرضې په پرتله تقاضا ډېره وي او دغه حالت ته د کرس ()Deficit
اصطالح هم اکرول کېږي .هل مازادې تقاضا ) )Excess Supplyرسه یې پرتله کړئ.
Excess Profit
اضايف /مازاده ګټه
د ګټې هغه (هل نورمال څخه اضافه ) اندازه ،چې تویلدونکي د تویلد د زیاتوايل لپاره هڅوي یا دا،
چې :د ګټې هغه اندازه ،چې هل خمې یې تویلدونکي په بازار کې د سیالۍ د زیاتوايل لپاره هڅول
کېږي ،چې د ( (supernormal profitاصطالح ورته هم اکرول کېږي .هل نورمالې ګټې
) )Normal profitرسه یې پرتله کړئ.
Excess Reserve
اضايف/مازاده ذخریه
د سوداګریزو بانکونو د زېرمې هغه اندازه ،چې د مرکزي بانک هل لوري د ورکړل شوي اندازې
څخه ډېره وي ،چې د زیاتره پورونو د اجرا لپاره او د معامالتو د تررسه کولو لپاره د اکيف نقده ذخایرو
د لرلو لپاره اکرول کېږي.
Excess Supply
اضايف/مازاده عرضه
په سیالزی بازار کې د عدم تعادل هغه حالت ،چې د تقاضا د مقدار په پرتله د عرضې مقدار ډېر وي
(اضايف عرضه شتون لري) یا د تقاضا په پرتله عرضه ډېره وي او دغه حالت ته د مازاد)(Surplus
اصطالح هم اکرول کېږي .هل مازادې تقاضا ( (Excess Demandرسه یې پرتله کړئ.
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Exchange
تبادهل
د یو تويک په وړاندې د بل تويک د تبادلې هل پروسې څخه عبارت دی .د بېلګې په توګه :عرضه
کونکی د پیسو په وړاندې تويک پلوري او تقاضا کونکی د پیسو په وړاندې تويک پریي ،چې د توکو
او پیسو دغه معاملې ته تبادهل ویل کېږي ممکن دا تبادهل پرته هل پیسو (تويک په تويک) هم تررسه يش.
Exchange Control
د تبادلې کنرتول
په ځانګړي ډول د مايل راکړو ورکړو په برخه کې هېواد ته هل بهر څخه د پیسو په راتګ او هل هېواد
ً
څخه بهر ته د پیسو په یلږد باندې هل حد ټالکو څخه عبارت دی ،چې دا ډول حد معموال په حبراين
حاالتو کې ټالک کېږي.
Exchange Rate
د تبادلې نرخ
د بل هېواد د پويل واحد په وړاندې د هېواد د پويل واحد د تبادلې مقدار یا نرخ څخه عبارت دی .د
بېلګې په توګه :د یو امریکايی ډالر په وړاندې  ۵۷افغانۍ تبادهل کېږي ،چې د اسعارو د تبادلې نرخ
( )Foreign Exchange Rateاصطالح ورته هم اکرول کېږي .او د نړیوالو اقتصادي مناسباتو
ً
په مباحثو کې معموال د تبادلې د نرخ د ټاکنې درې عمده سیستمونه وجود لري ،چې عبارت دي
هل:
 د تبادلې ثابت نرخ (Fixed exchange rate system).
 د تبادلې ارجتايع نرخ )(Flexible or floating exchange rate system
 د تبادلې تنظیم شوی نرخ (Managed floating rate system).
د ال ډېرو مالوماتو لپاره نوموړو اصطالحاتو ته هم رجوع وکړئ.
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Excise Tax
پر استهالک مایله
ً
په یوه ځانګړي تویک (چې معموال د ټونلې وګړو لپاره یې استعمالول هل رضره ډک وي) باندې هل
ځانګړې مایلې څخه عبارت دی لکه په الکولو ،تنباکو او داسې نورو مرضه توکو باندې د مایلې
ً
ټالک ،چې معموال الندنۍ موخې لري:
 د دا ډول مرضو توکو په استعمال کې کموایل رامنځته يش.
 د دولت عواید لوړ يش .ځکه ،چې دولت پوهېږي ،چې که په نوموړي تويک باندې د مایلې
اندازه ډېره هم لوړه يش؛ نو بیا یې هم د ټونلې ځینې وګړي اکروي.
Excludability
ممانعت
د یو تويک او یا خدمت څخه د هغه ډهل وګړو حمرومول ،چې د ګټې اخېستنې په وړاندې یې قېمت
نه تادیه کوي .ځینې تويک او خدمتونه ،چې د تویلدوونکو هل لوري عرضه کېږي لکه قلم ،بوټ،
تکه ،کمپیوټر ،په خصويص پوهنتون کې تدريس او داسې نور؛ نو عرضه کونکي کوالی يش ،چې
د نوموړو توکو او خدمتونو هل استعمال څخه هغه ډهل خلک چې د استعمال په وړاندې یې قېمت نه
تادیه کوي حمروم کړي دا اصطالح داعمه او خصويص توکو په حبثونو اکرول کېږي او د خصويص
توکو یو مهم خاصیت دا ده چې هل خمې یې اعمه توکو پېژندنه کیږي لکه دولت نيش کوالی ،چې د
خپلو ځینو خدمتونو څخه ،چې ټونلې ته یې وړاندې کوي هغه ډهل وګړي ،چې د استعمال په
ً
وړاندې یې قېمت نه تادیه کوي (مایله نه تادیه کوي) هل استعمال څخه حمروم کړي مثال اعمه دفاع
او داسې نور خدمتونه.
Exclusive Agreement
ځانګړې هوکړه یلک
هل هغه هوکړه یلک څخه عبارت دی ،چې د یو تويک د تویلدونکي او د نوموړي تويک د پریودونکي
ترمنځ عقد کېږي او د تويک پلورونکی تعهد کوي ،چې په بازار کې به یوازې د همدغه تویلدونکي
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تويک پلوري او تویلدونکی بیا داسې تعهد کوي ،چې په عني بازار کې بل پلورونکي ته همدا تويک
د پلورلو لپاره ورنکړي.
Exclusive Summery
ځانګړې نلډیز
د اکروبار د پالن د یوې برخې په توګه یوه ځانګړې خالصه یا نلډیز دی یا د بازار د يلک پالن خالصې
څخه عبارت دی ،چې اکروبارونه یې په دې موخه وړاندې کوي څو د پالن لوستونکي او یا د
اکروبار مشرتیان په ټوهل کې د اکروبار د راتلونکو پالنونو په اړه معلومات ترالسه کړي.
Exhaustible Resources
تمامیدونکې رسچېنې
هغه طبېيع رسچینې ،چې د چاپرییال د طبیيع قوتونو په وسیله پکې ډېروایل نيش راتالی لکه تیل،
ګاز ،سلور ،طال ،د ډبرو ساکره او داسې نور.
Exogenous Change
بهرنۍ تغری
په اعم ډول په اقتصاد کې د غری اقتصادي عواملو په پایله کې رامنځته شویو تغریاتو ته بهرنۍ ویل
کېږي .په ځانګړي ډول هغه تغری چې په یو اقتصادي موډل کې د نا تعریف شویو او بهرنیو متحویلنو
څخه رامنځته کیږي بهرنۍ تغری بلل کیږي .هل داخيل تغری ( (Endogenous Changeرسه یې
پرتله کړئ.
Exogenous Variable
بهرين متغری
هغه متحو لني ،چې د یو موډل یا فورمول برخه نه وي او هل مادل څخه بهر وی خو د موډل په پایله
اغزی لري او په دې ډول متحول کې تغری راتلل د ماډل په حاصل باندی اغزی ولري .ډ ال ډېرو
مالوماتو لپاره خپلواک متغری ( (Independent Variableته هم رجوع وکړئ.
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Expansion
رونق (مرحله)
د اکروباري دوران یا دایرې د دوه بنسټزیو مرحلو څخه یوه ده بله بنسټزیه مرحله یې عبارت ده هل:
کساد ،زوال ( (Contractionڅخه .او هغه مرحله ده ،چې په عمويم ډول پکې په اقتصادي کړنو،
د تویلد په اندازه او د استخدام په کچه کې په مسلسل ډول رسه ډېروایل رامنځته کېږي .د ال ډېرو
معلوماتو لپاره د اکروباري دوران یا دایرې مرحلو ) (Business Cycle Phasesته هم رجوع
وکړئ.
Expansionary Fiscal Policy
انبسايط مايل سیاست
د اقتصادي ثبات د سیاست هغه ډول دی ،چې هل خمې یې دولت هل مايل وسایلو څخه په ګټه اخېستنې
رسه په اقتصاد کې پراختیا رامنځته کوي او په دې موخه هل بیال بیلو وسایلو او الرو چارو ګټه اخيل
چې ځینې یې عبارت دي هل:
 -۱په خپلو لګښتونو کې ډېروایل.
 -۲د مایلې په اندازه کې کموایل راويل.
 -۳په لګښتونو او د مایله په اندازه کې په دواړو کې ډېروایل راويل ترڅو ځانګړو اقتصادي موخو
ته ورسیږي .هل انبسايط پويل سیاست ( (Expansionary Monetary Policyرسه یې پرتله
کړئ.
ExpansionaryGap
انبسايط تشه/خالء
هغه خالء یا تشه ،چې په نلډ مهاهل تعاديل تویلد او د اوږد مهال اکمل استخدام تعاديل تویلد ترمنځ
وجود لري ،چې دې ته انفالسیوين تشه یا توپری) (Inflationary Gapهم وايی.
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ExpansionaryMonetaryPolicy
انبسايط پويل سیاست
د اقتصادي ثبات د سیاست هغه ډول دی ،چې هل خمې یې دولت د پويل الرو چارو په اکر اچولو رسه
په اقتصاد کې د پراختیا په موخه ګام اخيل لکه د پیسو عرضه ډېرول څو د اکروباري دوران یا دایره
کې د زوال یا کساد د مرحلې رسه تړلې ستونزې اصالح او یا هم هل منځه یوړل يش .هل انبسايط مايل
سیاست ) (Expansionary Fiscal Policyرسه یې پرتله کړئ.
Expectations
توقعات
په اقتصاد کې د بازار په رشایطـو کې د بیالبیلو خواوو د راتلونکو توقعاتو څخه عبارت دی .چې
د عرضې او تقاضا د تعني کوونکیو پنځو عواملو څخه یو مهم اعمل دی ،چې په تقاضا او عرضه
کې د تغری المل ګرزي ،چې د عرضې او تقاضا د منحين د رسمولو په وخت کې ثابت فرض کېږي
او دلې پنځو عواملو څخه په هر یوه کې تغری د تقاضا د منحين د انتقال المل ګرځي د ال ډېرو
مالوماتو لپاره عرضې او تقاضا ټاکونکو عواملو ( )Supply/Demand Determinantsته هم
رجوع وکړئ.
Expenditure
لګښت
په اعم ډول په اقتصادي حبثونو کې د لګښتونو په مانا ده او په حماسبه کې :په یوه دوره کې د نقده
لګښت څخه عبارت دی.
Expenditure Multiplier
د لګښت رضیب
په نا خالص داخيل تویلد ) (GDPکې د تغری نسبت څخه عبارت دی ،چې په ټولزیو لګښتونو (د
کورنیو استهاليک لګښتونه ،د اکروبارونو هل لوري د پانګونې لګښتونه ،د دوليت یا اعمه سکتور
لګښتونه او خالص صادرات) کې د یو خود خمتار تغری هل خمې رامنځته کېږي.
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Expensese
لګښتونه
په حماسبه کې هغه لګښتونه ،چې په تریه دوره کې تررسه شوي وي؛ خو په اوسين دوره کې یې تادیه
تررسه کېږي او په اقتصادي څېړنه کې :هغه نقدي لګښتونه ،چې د یو تويک او یا خدمت په تویلد
باندې تررسه کېږي.
Explicit Collusion
ښاکره احتاد
ً
معموال یو پټ هوکړه یلک ،چې د څو اویلګوپويل اکروبارونو یا تویلدونکي ترمنځ پدې موخه عقد
کېږي څو په بازار کې د توکو په قېمت ټاکنه باندې کنرتول ترالسه کړي ،قېمتونه لوړ کړي ،او
باالخره په بازار کې د احنصار لرونکو په توګه را څرګند يش .دغه ډول هوکړه یلک ته د څرګند
احتاد ( (Overt Collusionاصطالح هم اکرول کېږي .هل پټ/ضمين احتاد Implicit/ Tacit
 Collusionرسه یې پرتله کړئ
Explicit Cost
ښاکره لګښت
ً
ټول ښاکره حماسبوي اونقده لګښتونه ،چې معموال د اکروبار د پرمخ بېولو او معامالتو د تررسه کولو
لپاره تررسه کېږي او د پیسو تادیه پکې شامله وي او معامله په بازار کې تررسه کېږي.چې د هل
جیب خرچه ( )Out of Pocketاو د حماسبې لګښتونه ) )Accounting Costاصطالح هم
ورته اکرول کېږي .هل پټ لګښت ) (Implicit Costرسه یې پرتله کړئ.
Explicit Logrolling
ښاکره متقابله مرسته
په رایه ورکوونکیو کې د متقابلې مرستې هل هغه ډول څخه عبارت دی ،چې دوه رایې ورکونکي
(د یوې اقتصادي پروژې په وړاندې) پکې په دې ډول رسه رايض کېږي ،چې خپلې دوه رای د یوې
رای په شلک د دوه جال پروګرامونو یا پالیسیو په موخه واکروي رسه هل دې چې هر یو یې په حقیقت
کې د یوې پروژې تصویب غواړي خو پرته هل متقابلې مرستې دې موخې ته نيش رسیدالی.
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د بېلګې په توګه :دوه جال اقتصادي سیاستونه ،چې د دواړو پر وړاندې خمالفني او مالتړي شتون
ولري؛ نو ددوی ترمنځ په دې ډول رسه هوکړه یلک تررسه کېږي ،چې دواړه ډلې د دواړو پالیسیو په
ګټه رایې واکروي او په دې توګه دواړه پالیسۍ تصویب او عميل يش که چریي دواړه متقابله مرسته
ونکړي نو شاید دواړه پالیسۍ تصویب نيش .هل پټې مرستې ) (Implicit Logrollingرسه یې
پرتله کړئ.
Exploitation of labor
د اکرګر استثمارول
د مارشال د تیوري هل خمې :هغه مزد ،چې د اکرګر د نهايی حمصول د اندازې په پرتله کم وي.
Exploration
استخراج
هل ځمکې څخه د خامو موادو لکه تېلو ،ګازو ،معدنیاتو او داسې نورو شته څزیونو د را ويستلو
څخه عبارت دی.
Export
صادرات
هغه تویلدات چې د هیواد په داخل کې تویلد او د پلور لپاره بهر ته یلږل کیږي صادرات بلل کیږی.
د تادیاتو د بېالنس د جاري حساب د سوداګرۍ د بېالنس هل دوه برخو څخه یوه ده (بله برخه یې
واردات جوړوي) .د بېلګې په توګه :افغانستان تازه او وچه مېوه ،پوستيک او داسې نور تويک ،نورو
هېوادونو ته یې د پلور په موخه لېږدوي او یا صادروي.
Export bounty
صادرايت جایزه
هغه مرسته ،چې د دولت هل لوري ځینو تویلدوونکو ته د ځینو صادرايت توکو د تقویې په موخه

تررسه کېږي څو داخيل تویلدات پراختیا پیدا کړي څو په پایله کې یې د هېواد صادرات ډېر يش.
ً
معموال د سبسایدي ) (subsidyاصطالح ورته هم اکرول کېږي.
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Export Credit
صادرايت پور
ً
هغه پور چې د صادراتو د ډېروايل په موخه ورکول کېږي ،.چې معموال د دولت هل لوري ځینو
صادرايت رشکتونو ته په کمه رحبه رسه تهیه کېږي.
Export Line
د صادراتو کرښه
د صادراتو او ميل اعید (نا خالص داخيل تویلد) د ټولزیې کچې ترمنځ د اړیکې ګرافیکې شلک څخه
عبارت دی ،چې د خالصو صادراتو د کرښې د رسمولو لپاره خورا ارزښت لرونکی کرښه ده.
Export Promotion
د صادراتو توسعه
د یو هېواد د اقتصادي پرخمتګ په موخه هغه تګالره ،چې هل خمې یې داخيل تویلدونکي د صادراتو
یا بهرنیان د نوموړي هېواد د صادرايت توکو د پېرلو او استهالک لپاره هڅول کېږي ،څو داخيل
تویلدونکي د سبسایډي او ځینو نورو امتیازاتو او بهرنیان د ارزانه قېمت ،لوړ کیفیت او ډایلو په
وسیله هڅول کیدای يش.
Expropriation
مصادره
د قانون هل خمې د دولت لوري هل یو کس څخه د ملکیت حق ترالسه کولو ته د ملکیت سلبېدل یا
مصادره ویل کېږي.
External Benefit
بهرین نفع
هغه منفعت ،چې د تويک د بازار په قېمت کې شامل نه وي یا دا ،چې د تقاضا په قېمت کې شامل نه
وي ،چې یوه ښه بېلګه یې ښوونه او روزنه دی ،چې هل زده کونکو رسه رسه د یوې ټونلې وګړي د
باسواده قرش څخه ډېر منفعت ترالسه کوي.
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External Cost
بهرنۍ لګښت
هغه لګښت ،چې په بازار کې د عرضه کیدونکي تويک په قېمت کې شامل نه وي دا ځکه ،چې د
عرضې په قېمت کې شامل نه وي ،چې ښه بېلګه یې د تویلد په مهال د چاپرییال ککړتیا ده .رسه هل
ُ
دې ،چې د ټونلې لپاره یو ډول لګښت رامنځته کوي؛ خو تویلدوونکی یې معموال په خپلو تویلدي
لګښتونو کې نه حسابوي.
External economies
بهرین (اقتصادي) منفعت یا مزیت
هغه بهره یا ګټه ،چې یو اکروبار یا تویلدونکی یې د اکروبار څخه بهر د پرخمتیا په پایله کې ترالسه
کوي .د بېلګې په توګه :یو اکروبار د ښار څخه لریې موقعیت لري او ښار ته غزېدیل رسک هم
خراب دی نو په دې توګه ښار ته د تویلد په رسولو کې د ډېر لګښت رسه مخ کېږي خو د رسک په
جوړېدو رسه ښار ته د تویلد په رسولو کې د لګښتونو کموايل ته بهرنۍ منفعت یا ګټه ویل کېږي.
Externalities
بهرنۍ اغزیې
د یو اقتصادي کړنې (مثبت یا منيف) اغزی په نورو خلکو .لکه لکه ،چې یو کس د خپل اقتصادي
فعایلت څخه ګټه پورته کوي یا یو تویک تویلدوي خو هل امله یې یو بل کس مترضره کېږي.
د بېلګې په توګه :د ښار په یوه برخه کې د خښتو خپولو بټۍ شتون ،چې د بټۍ مالک ته د ګټې وسیله
ده؛ خو د سیمې خلک بیا هل ډېرو ستونزو او بیماریو رسه مخ کوي ،چې معاجله یې لګښتونه اجيادوي
ً
او دا لګښتونه مستقیما د تویلد نه بلکې هل تویلدي پروسې بهر لګښتونه دي.
د یادولو وړ ده ،چې دغه اصطالح نه یواځې نورو ته د رضر د اغېز په ډول بلکې د گټورو اغېزو په
مفهوم هم استعمایلدیل يش.
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Face Value
اسيم ارزښت
په مايل شتمنیو باندې د قانوين اسيم ارزښت څخه عبارت دي ،چې د ( (PaperValueاصطالح
ورته هم اکرول کېږي.
د بېلګې په توګه :د خمابرايت رشکتونو کرېډټ اکرتونه ،چې  ۱۵۷ ،۱۷۷ ،۵۷او داسې نور ارزښت
لرونکي دي ،چې همدا لېلک شوی ارزښت یې هل اسيم ارزښت څخه عبارت دی او که چریې د
حساب د ډېرولو په وخت کې د پېرودونکي حساب د هغه د اسيم ارزښت څخه کم وي نو
پېرونکی یې د قانوين دعوی حق لري څو پاتې ارزښت ترالسه کړي.
Factor /Resources Market
عواملو/رسچېنو بازار
ً
هغه بازار ،چې د تویلد د عواملو (معموال د ځمکې ،اکرګر ،پانګې) د تبادلې خدمتونه پکې تررسه
کېږي .هل مايل بازار ) (Financial marketاو د تویلد بازار ) (Product marketرسه یې پرتله
کړئ.
Factor Accumulation
د عواملو جتمع/راغونډېډنه
په اقتصاد کې د توکو او خدمتونو د تویلد د څلورو بنسټزیو عواملو یعنې:
 :۱ځمکه )(Land
 :۲اکرګر )(Labor
 :۳پانګه )(Capital
 :۴اکرفرما/متصدي)(Enterpreneur
په اندازه کې ډېروايل راوړلو او یا هم یو ځای کولو څخه عبارت دی.
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Factor Cost
د عواملو لګښت
د تویلد په عملیه کې د تویلد د عواملو لپاره تادیه کیدونکي تمام شد قېمت ته د عواملو لګښت
ویل کېږي ،.چې کرایه ځمکې ته ،معاش اکرګر ته ،سود پانګې ته او ګټه حکمفرما یا متصدي ته
تادیه کېږي.
Factor Demand
عواملو ته تقاضا
ً
د تویلدي فعایلت لرونکو (اکروبارونو) هل لوري د تویلد عواملو (معموال د ځمکې ،اکرګر ،پانګې
) استخدام او په اکر اچولو د ارادې او پری وړتیا .ته عواملو ته تقاضا ویل کېږي.
Factor Demand Determinants
د عواملو د تقاضا ټاکونکي عوامل
درې عمده او بنسټزی ټاکونکي عوامل دي ،چې د تویلد عواملو د تقاضا د منحين انتقال المل
ګرځي ،چې عبارت دي هل:
 :۱د تویلد قېمت )(Price
 :۲د تویلد عواملو تویلدي وړتیا )(Productivity
 :۳د نورو عواملو قېمت )(Other prices
چې په تقاضا کې یې ډېروایل د تقاضا منحين ښي خوا ته انتقال مويم او کموایل یې چپ خوا ته د
انتقال المل ګرځي.
Factor Market
د عواملو بازار
د رسچینو بازار ) (Resource Marketته رجوع وکړئ.
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Factor Market Disequilibrium
د عواملو د بازار عدم تعادل
د تویلد د عواملو په بازار کې هغه حالت ،چې د عرضې او تقاضا ترمنځ تعادل شتون ونه لري یا دا،
چې د تویلد د عواملو په بازار کې مازاد او یا کرس شتون ولري .دا په دې مانا ،چې :اکروبارونه د
تویلد څومره عواملو ته تقاضا ولري په بازار کې یې نيش ترالسه کوالی يش یا دا ،چې :په بازار کې
د تویلد عوامل عرضه د هغوی د تقاضا په نسبت ډېره وي.
Factor Market Equilibrium
د عواملو د بازار تعادل
د تویلد د عواملو په بازار کې هغه حالت ،چې عرضه او تقاضا د تعادل په حالت کې قرار ولري .یا
دا ،چې :د تویلد د عواملو په بازار کې مازاد او یا کرس شتون ونه لري .دا په دې مانا ،چې :اکروبارونه
د تویلد څومره عواملو ته تقاضا ولري په بازار کې یې ترالسه کوالی يش.
Factor Payment
عواملو ته تادیه
ُ
د تویلدي کړنو په موخه د تویلد عواملو (معموال ځمکې ،اکرګر ،پانګې) څخه د ګټې اخېستنې په
وړاندې د کرایې ،مزد ،رحبې او ګټې د تادیې څخه عبارت دی ،چې کرایه د ځمکې په وړاندې ،مزد
اکرګر ته ،رحبه پانګې ته او ګټه متصدي ته تادیه کېږي.
Factor Price
د عواملو قېمت
ُ
د تویلدي کړنو په موخه د تویلد عواملو ( معموال ځمکې ،اکرګر ،پانګې) څخه د ګټې اخېستنې
وړاندې د تادیه کېدونکي مبلغ یا قیمت څخه عبارت دی ،چې کرایه د ځمکې په وړاندې ،مزد
اکرګر ته ،رحبه پانګې ته او ګټه متصدي ته تادیه کېږي.
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Factor Supply
د عواملو عرضه
په اقتصاد کې تویلدوونکیو ته د تویلد په موخه د تویلد عواملو د وړاندې کولو ارادې او وړتیا د
عواملو عرضې څخه عبارت دی.
Factor Supply Determinants
د عواملو د عرضې ټاکونکي عوامل
په بازار کې د عرضې ټاکونکي عوامل پنځه دی ،چې عبارت دي هل:
 :۱د منابعو او عواملو قېمت )(Factor price
 :۲تکنالوژي ))Technology
 :۳د نورو توکو قېمتونه )(Other prices
 :۴د پلورونکو وړاندوینه )(Sellers expectation
 :۵د پلورونکو شمېر)(Number of sellers
درې نور ټاکونکي د بازار د تقاضا څخه راڅرګندېږي ،چې عبارت دي هل:
 :۱عواید )(Income
 :۲ترجیحات )(Preference
 :۳او د نورو توکو قېمتونه )(Other prices
چې د عواملو د منحين د رسمولو په وخت کې ثابت فرض کېږي او په هره یوه کې تغری د عواملو د
عرضې د منحين په موقعیت کې د تغری المل ګرځي.
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Factors of Production
د تویلد عوامل
په اقتصاد کې د توکو او خدمتونو په تویلد کې برخه اخېستونکي څلور بنسټزی عوامل ،چې عبارت
دي هل:
 :۱ځمکه )(Land
 :۲اکرګر )(Labor
 :۳پانګه )(Capital
:۴متصدي/اکرفرما )(Entrepreneur
چې د تویلد نوموړو بنسټزیو عواملو ته د منابعو او کمیابه منابعو اصطالح هم اکرول کېږي ،چې
په تویلد کې د برخې اخېستنې په پایله کې ځمکې ته کرایه ،اکرګر ته مزد ،پانګې ته رحبه او
متصدي یا اکرفرما ته ګټه تادیه کېږي .خو ځینې اقتصاد پوهان بیا ګټه د تویلد پنځم اعمل بويل او
وايی چې :که چېرې په تویلد کې ګټه شتون ونه لري نو کېدای يش تویلدونکي هل خپل اکروبار
څخه الس په رس يش.
Factory
اکرخانه
هل هغه ځای څخه عبارت دی ،چې د توکو او خدمتونو د تویلد په موخه د فزیکي شتمین لکه ماشني
االتو ،موټر ،کور ،جتهزیات او داسې نور پکې ځای پر ځای شوي وي ،.چې دا اصطالح ځینې وخت
د اکروبار ) (Businessرسه مرتادفه هم اکرول کېږي.
Factory Price
د تویلدونکي قېمت
 Producer priceته رجوع وکړئ.
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Fall Market
مخ په ځوړ بازار
هغه بازار چې د توکو او یا هم د ونډو قېمتونه په کې د ټیټیدو په حال کې وي.
Fallacy
تریوتنه/سفسطه
د یوې پالیسۍ په ارزیايب او جر و حبث کې هل یوې منطيق لغزش یا سفسطي څخه عبارت دی ،چې
په اقتصادي څېړنه کې یې شپږ اعمې نمونې عبارت دي هل:
 :۱د اکرثیت تریوتنه/سفسطه )(Fallacy of mass appeal
 :۲د احتاد تریوتنه/سفسطه )(Fallacy of collusion
 :۳د ويش تریوتنه/سفسطه )(Fallacy of division

 :۴د غلطې بېلګې تریوتنه/سفسطه )(Fallacy of false authority
 :۵د غلط سبب تریوتنه/سفسطه )(Fallacy of false cause

 :۱د شخيص تړاو تریوتنه/سفسطه )(Fallacy of personal attack
دغه ډول غلطي/سفسطې ډېرې زیانوونکي وي ځکه رسه دلې ،چې اشتباه او غلطي وي؛ خو په
ښاکره ډول سمه او صحیح ښاکري په ځانګړي ډول هغه وخت ،چې د خمورو خلکو هل خوا بیانیږي.
د ال ډېرو مالوماتو لپاره نوموړو اصطالحاتو ته هم رجوع وکړئ.
Fallacy of Collusion
د احتاد تریوتنه/سفسطه
په حبث کې هغه منطيق لغزش/سفسطه ،چې وايی :یو تویک ،چې د یوې برخې لپاره ګټور دی د ټولو
لپاره ګټور دی ،چې دا د اقتصاد په مطالعه کې په دې مانا ده ،چې یو کس ،چې د اقتصاد د یوې
برخې په توګه اکر کوي لکه کورنۍ او اکروبارونه؛ نو په نهایت کې د يلک اقتصاد لپاره هم اکر کوي
د ويش تریوتنه/سفسطې ) (Fallacy Of Divisionرسه یې پرتله کړئ
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Fallacy of Division
د ويش تریوتنه/سفسطه
په حبث کې هغه منطيق لغزش/سفسطه ،چې وايی :یو تویک ،چې د ټولو لپاره ګټور وي د هغوی د یوې
برخې لپاره هم ګټور دی ،.چې د اقتصاد په مطالعه کې په دې مانا ده ،چې :هغه څوک چې د يلک
اقتصاد لپاره اکر کوي په نهایت کې د اقتصاد د یوې برخې لپاره هم اکر کوي لکه کورنۍ او
اکروبارونه .د د احتاد تریوتنې/سفسطې ) (Fallacy Of collusionرسه یې پرتله کړئ.
Fallacy of False Authority
د غلطې بیلګې تریوتنه/سفسطه
هغه منطيق لغزش/سفسطه ،چې وايی :یو اکر ،عمل او یا تویک په دې دیلل درست او یا غلط دی ،چې
په یوې بلې غری وابسته سیمې کې همداسې ویل کېږي .لکه د اقتصادي پالیسیو په برخه کې د هغه
چا نظر ،چې په اقتصادي مسایلو کې ډېر مهارت ونه لري او یا یې هم مسلک اقتصاد نه وي .د
بېلګې په توګه :د اقتصادي پالیسیو په برخه کې د یو اجنیرن او یا ډاکټر نظر.
FallacyofFalseCause
د غلط سبب تریوتنه
ً
هغه منطيق لغرش/سفسطه ،چې وايی :چې اشتباها او په غلط ډول داسې فکر کېږي ،چې دوه پېښې
چې یوه وخت رامنځته کېږي نو یوه د بلې پایله ده په داسې حال کې چې هغه دواړه پیښې هل یوې
بلې جال وي.
Fallacy of Mass Appeal
د اکرثیت تریوتنه
په حبث کې هغه منطيق سفسطه ،چې وایې :یو اکر او یا یش ځکه غلط او یا درست دی ،چې د
ټونلې اکرثیت همداسې فکر کوي.

184

Economic & Business Terms

F

Fallacy of Personal Attack
د شخيص تړاو تریوتنه
په حبث کې هغه منطيق سفسطه ،چې وایې :دغه اکر او یا تویک ځکه بد دی ،چې په دې پورې تړیل
هغه اکر یا تویک بد دی .د بېلګې په توګه :د یو تویلد په اعالن کې یو کس راڅرګندېږي ،چې د یو
چا خوښ نه دی؛ نو نوموړی کس په اعالن کې د برخه لرونکي کس هل امله یې ټول تویلد بد
راځي او نه یې اکروي.
Farm Problem
د کروندې ستونزه
د کرنزی اقتصاد په برخه کې هغه نلډ مهاهل وخت ،چې پکې موسيم تغریات په قېمت کې د ډېر
ً
نوسان (معموال د قېمت د کموايل) المل ګرځي .نو پداسې حاالتو کې دولت هل خوا هل بزګرانو رسه
مرسته تررسه کېږي یا د پلور لپاره یې قانوين لوړ قېمت ) (Price ceilingټايک څو کروندګر د
کرنزیو توکو د کم قېمت هل امله مترضره نه يش.
Fascism
فاشزیم
په اعم ډول د یو سیايس نظام نوم دې خو په اقتصاد کې هغه پالن او فکري طرح ،چې هل خمې یې په
اقتصاد کې د توکو او خدمتونو د تویلدوونکو خصويص ملکیت خوندي کېږي خو د دولت هل
ً
لوري پرې شدید کنرتول رامنځته کېږي .معموال د پانګونې په برخه کې.
Favorable Balance of Payment
د تادیاتو مساعد بیالنس
ً
د یو هېواد د تادیاتو د بېالنس هغه حالت چې د یوی اقتصادي دورې یا معموال د یو اکل په اوږدو
کې د اقتصادي او مايل راکړو ورکړو په وړاندې د یو هېواد تادیات نورو هېوادونو ته نظر د نورو
هېوادونو هل لوري نوموړي هېواد ته کم وي.
او یا هم په بل عبارت :د یو هېواد هل لوري نورو هېوادونو ته کم تادیات تررسه کېږي او د نورو
هېوادونو هل لوري نوموړي هېواد ته ډېر تادیات تررسه کېږي ،چې د تادیاتو بېالنس مازاد ( Balance
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 )Of Payment Surplusاصطالح ورته هم اکرول کېږي .د تادیاتو غری مساعد بېالنس
( (unfavorable balance Of Paymentرسه یې پرتله کړئ.
Favorable Balance Of Trade
د سوداګرۍ مساعد بیالنس
ً
د یو هېواد د بهرنۍ سوداګرۍ د بېالنس هغه حالت ،چې معموال د یو اکل په اوږدو کې یې د صادراتو
ارزښت د نوموړي هېواد د وارداتو د ارزښت په پرتله ډېر وي .دا په دې مانا ،چې نوموړی هېواد د
بهرنۍ سوداګرۍ په برخه کې د مازاد درلودونکی دی ځکه ،چې نوموړی هېواد په بهرنۍ سوداګرۍ
کې نورو هېوادونو ته کم تادیات کوي او د نورو هېوادونو هل لوري نوموړي هېواد ته ډېر تادیات
تررسه کېږي ،چې د سوداګرۍ بېالنس مازاد ) (Balance Of Trade Surplusاصطالح هم ورته
اکرول کېږي .د سوداګرۍ غری مساعد بېالنس Unfavorable balance oft radeرسه یې پرتله
کړئ.
Fee
فیس
د یو خدمت یا هم د یو ځانګړي امتیاز څخه د ګټې اخېستنې په وړاندې تادیې ته فیس ویل کېږي
لکه د ډاکټر د خدمت په وړاندې تادیه.
Feudalism
فیوډالزیم
هغه سیايس او اقتصادي نظام چې مرکزي دولت یې ځواکمن نه وي بلکه حاکمه طبقه په کې
فیوډاالن یا د ډېرو پیسو او جایدادونو او کرنزیو ځمکو درلودونکي وي .او یا هم په بل عبارت:
فیوډايل سېسټم ) (Feudual systemد سیايس ،ټونلزیو او اقتصادي اړیکو هغه نظام ،چې د نهمې
پېړۍ څخه تر پنځلسمې پیړۍ پورې یې په اروپا کې حاکمیت درلوده او پکې لویې کرنې شتون
درلوده ،چې د ځمکو مالکني اربابان وو او کرنه د غالمانو په وسیله تررسه کېده ،چې د اربابانو هل
لوري ورته یوازې ااعشه ورکول کېده او بس.
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Fiat Money
اعتباري پیسې
هغه پیسې ،چې د تبادلې په وخت کې ارزش لرونکي وي؛ خو د استعمال په وخت کې یې ارزښت
ً
کم وي او معموال د ټونلې هل لوري د نوموړو پیسو د منلو په اراده باندې اتکا لري ،چې د نورو
توکو او خدمتونو د تبادلې لپاره یې مين او کنه؟ لکه چک .او یا هم په بله عبارت :هغه اکغذي
پیسې ،چې د دولت هل لوري نرش شوي وي په يلک ډول یې د قانوين پیسو حیثیت ترالسه کړی وي؛
خو د مسکوکه فلزاتو(طال یا نقرې) پ شتوانه ونه لري .د پیسو د ډولونو په اړه د ال ډېرو مالوماتو
لپاره پیسو ) (Moneyته هم رجوع وکړئ.
Fiduciary
باور یا ډاډ /امانيت
ً
معموال په مايل معامالتو کې په یو کس باندې د بل کس د اعتماد څخه عبارت دی .د بېلګې په
توګه :د یو اکروبار مالک په خپل یو اکرمند باندې اعتماد کوي ،چې د هغه د نه شتون په وخت کې
کوالی يش ،چې د اړتیا وړ پیسې د نوموړي هل حساب او یا هم هل کوم کس څخه د پور په شلک
ترالسه کړي.
Fiduciary Money
اعتمادي پیسې
هغه پیسې ،چې په اکمل ډول د طال یا نقرې پشتوانه ونه لري  ،چې د اعتباري پسو Credit
) moneyاصطالح ورته هم اکرول کېږي .د پیسو د ډولونو په اړه د ال ډېرو مالوماتو لپاره پیسو
Moneyته هم رجوع وکړئ.
Final Goods
نهایې تويک
هغه تويک  ،چې د نهايی استهالک په موخه تویلد شوي وي او پېرودونکي یې د نورو توکو او یا
خدمتونو په تویلد کې د شلک د تغری اراده ونه لري ،چې په نا خالص داخيل تویلد کې هم د نهايی
توکو او خدمتونو ارزښت حماسبه کېږي .د منځکړو توکو ) (Intermediate Goodsرسه یې پرتله
کړئ.
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Finance
تمویل
د یوې اقتصادي کړنې یا اکر د تررسه کولو لپاره د پیسو تدارک یا ترالسه کولو ته تمویل ویل کېږي.
Financial Claims
مايل مطابله/دعوی
په مايل شتمنیو لکه بانډ او نورو باندې د یو اقتصادي واحد یا د یو کس (حقويق کس) قانوين دعوی
څخه عبارت دی.
Financial Intermediary
مايل مینځګړی
هغه کس  ،چې په مايل بازار کې د مايل شتمنیو او پانګو د تبادلې په موخه د هغوی پلورونکي او
پېرودونکي د معاملې د تررسه کولو په موخه یو ځای کوي.
Financial Investment
مايل پانګونه
په مايل شتمنیو کې پانګه اچونې ته مايل پانګه اچونه ویل کېږي لکه د ونډو یا نورو قیميت پاڼو
پریودل.
Financial Market
مايل بازار
هغه بازار ،چې پکې د مايل شتمنیو او پانګو د پلورلو او پېرلو معامالت تررسه کېږي او دوه عمده
برخې یې عبارت هل:
د پیسو بازار )(Money Market
د پانګې بازار ).(Capital Market
د مايل بازار په اړه د ال ډېرو مالوماتو لپاره د مايل بازار ذکر شوو برخو ته هم رجوع وکړئ.
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Financial Statement
مايل صورت حساب
په حماسبه کې هغه مايل صورت حسابونو ته وايی چې په یوه اکروباري دوره کې د اکروبار د مايل
حالت د ارزونې لپاره د حماسبې د څانګې هل خوا تیاریږي ،مهم مايل راپورونه عبارت دي هل:
 :۱بېالنس شیټ )(balance sheet
 :۲د عواید حساب ) (income statementچې د ګټې او تاوان حساب (profit and loss
) accoutاصطالح ورته مم اکرول کېږي.
د مايل صورت حسابونو په اړه د ال ډېرو مالوماتو لپاره ذکر شوو اصطالحاتو ته هم رجوع وکړئ.
Financial Wealth
مايل ثروت
ټولې هغه شتمنۍ ،چې په مايل بڼه وجود لري لکه ونډې ،بانډ ،پیسې او داسې نور ،چې د اسيم ثروت
) (Paper Wealthاصطالح ورته هم اکرول کېږي.
Financial Assets/Capital
مايل شتمين/پانګه
هغه قانوين پانګه او یا شتمين ،چې پر ملکیت باندې یې قانوين دعوی کېدای يش لکه ونډه ،بانډ،
پیسې او یا نور ،چې د اسيم شتمنۍ ) (Paper Assetsاصطالح ورته هم اکرول کېږي.
Fink
خرب رسوونکی
د اکرګرانو د ټونلې هغه غړی ،چې خپل متصدي یا اکرفرما ته د اکرګرانو د ټونلې اړوند کړنو اطالع
ورکوي (اکرفرما ته د اکرګرانو د ټونلې جاسويس کوي).
Firm
تصدي
د یو صنعت په یوه رشته کې د اکروباري واحد څخه عبارت دی .د بېلګې په توګه :په یو هېواد کې

د موټرونو د تویلد ټول اکروبار ته د موټرونو صنعت لکېمه اکرول کېږي؛ خو په دې اکروبار کې هر
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جال اکروبار یا ځانګړې کمپین ته د منفرده تصدي ( (Firmاصطالح اکرول کېږي .او یا هم په بل
عبارت :هغه اکروبار ،چې د توکو او خدمتونو د تویلد په موخه د تویلد عوامل رسه یو ځای کوي څو
د مستهلکینو د غوښتنو او اړتیاو د رفع کولو لپاره د توکو او خدمتونو تویلد تررسه کړي ،.چې ځینې
وخت ورته د اکروبار) (Businessاصطالح هم اکرول کېږي؛ خو هل اکروبار رسه یې کېدای يش،
چې یوازیین توپېر دا په ګوته کړو ،چې  Firmکېدای يش ،چې د ګټې د ترالسه کولو په موخه نه
وي تأسیس شوی یا کېدای یش ،چې د دولت هل لوري یې تأسیس او کنرتول تررسه کېږي.
First Degree Price Discrimination
د قېمت لومړی درجه توپېر
د تبعیيض یا توپریي قېمت هغه ډول ،چې د توکو او خدمتونو پلورونکی پکې د توکو او خدمتونو
په پلورلو باندې هغه لوړ قېمت ټايک ،چې پېرودونکي یې د تادیې اراده او وړتیا ولري ،چې د قېمت
بشپړ توپری/تبعیض ) (Perfect Price Discriminationاصطالح هم ورته اکرول کېږي .د
تبعیيض قېمت دوه نور ډولونه عبارت دي هل:
 :۱د قېمت دویمه درجه تبعیض/توپری )(Second Degree Price Discrimination
 :۲د قېمت دریمه درجه تبعیض/توپری)(Third Degree Price Discrimination
د قېمت د توپری/تبعیض په اړه د ال ډېرو مالوماتو لپاره نوموړو اصطالحاتو ته هم رجوع وکړئ.
First Rule of Scarcity
د قلت لومړی قاعده
د کمیابۍ یا قلت هل دوه بنسټزیو قاعدو څخه یوه ده دویمه قاعده یې عبارت ده هل :د برش غوښتنې
او اړتیاوې نا حمدوده دي )(Unlimited needs and wants
چې وايی نړۍ د نا حمدوده اړتیاو او غوښتنو د رفع کولو لپاره د حمدوده منابعو رسه مخ ده.
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Fiscal
مايل

ً
د دولت هل لوري د مایلې وضع کولو ،لګښت او مايل مسایلو پورې تړلې اصطالح ده ،چې معموال د
نورو اصطالحاتو رسه یو ځای اکرول کېږي لکه مايل اکل) (fiscal yearمايل سیاست (fiscal
) policyاو داسې نور.
Fiscal Budget
مايل بودجه
ً
د یو مايل اکل په اوږدو کې د یو بنسټ (معموال د دولت) د مايل حالت ترشیح ،چې د مایلې د عوایدو
او لګښتونو د وړاندوینې په اړه وي.
Fiscal Neutrality
مايل توازن
په معلوم وخت کې لکه ،چې د دولت عواید او لګښتونه (مایلاتو څخه ترالسه شوی مبلغ) رسه
مساوي وي یا دا ،چې :په مایلاتو کې زیاتوایل د دولت د لګښتونو رسه په تناسب صورت ونیيس او
په دې توګه په بودجه کې کرس یا مازاد نه رامنځته کېږي.
Fiscal Policy
مايل سیاست
د دولت مايل سیاست هل هغه سیاست څخه عبارت دی چې هل خمې یې د یو مايل اکل لپاره د دولت د
عوایدو (مایله) او لګښتونو تنظیم تررسه کېږي او ټالکو موخو ته د رسیدو لپاره هل مايل پالییس څخه
ګټه پورته کېږي.
Fiscal Year
مايل اکل
هغه مسلسل دولس میاشتې ،چې دولت یې د مایلې راټولو ،د لګښتونو د ختصیص او د بودجې د
جدول بندي لپاره اکروي؛ خو دتله د دولسو مسلسل میاشتو څخه موخه دا نده ،چې مايل اکل باید
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د محل اول څخه پیل او د حوت په وروستۍ ورځ پای ته رسېږي بلکې مايل اکل د هېوادونو د رشایطو
په پام کې نېولو رسه ټالک کېږي.
Fixed Assets
ثابتې شتمنۍ
په حماسه کې استعمایلدونکې اصطالح ده او ثابتې شتمنۍ هل هغو شتمنیو څخه عبارت دي چې د
اوږدې مودې (هل یو اکل څخه زیات وخت) لپاره ورڅخه ګټه اخېستل کېږي لکه موټر ،آپارتمان،
کمپیوټر او داسې نور .هل متغریه/جاري شتمنیو ) (Current Assetsرسه یې پرتله کړئ.
)Fixed Cost (FC
ثابت لګښت
په عمويم ډول هغه لګښتونه چې د تویلد په مقدار پورې مستقیمه اړه ونه لري او که هېڅ تویلد
هم صورت ونه نیيس نو بیا هم دا ډول لګښتونه رامنځته کېږي ،چې د تویلد په ډېروايل رسه په هر
واحد تویلد باندې ثابت لګښتونه راکمېږي .ثابت لګښتونه د ټولزی لګښت هل دوه برخو څخه یوه ده
(بله برخه یې عبارت دی هل متغریه لګښتونو څخه).یعنې دا چې:
TotalCost=Fixed Cost + Variable Cost

Fixed Exchange Rate
د تبادلې ثابت نرخ
د اسعارو د تبادلې هغه نرخ ،چې په معلوم نرخ رسه د دولت هل لوري د اقداماتو (په ځانګړي ډول
د مرکزي بانک د اقداماتو) هل الرې ساتل کېږي.
او یا هم داچې :د نورو هېوادونو د پیسو په وړاندې د هېواد د پیسو د تبادلې نرخ ثابت وي .د بېلګې
په توګه :د یو ډالر په وړاندې  ۴۵افغانۍ تبادهل .د اسعارو د تبادلې نور ډولونه عبارت دي هل:
 :۱د تبادلې تنظیم شوی نرخ ((Managed Exchange Rate
 :۲د تبادلې متغری نرخ (.(Floating Exchange Rate
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د تبادلې د نرخ په اړه د ال ډېرو مالوماتو لپاره نوموړو اصطالحاتو ته هم رجوع وکړئ.
Fixed Factor of Production
د تویلد ثابت اعمل
د تویلد هغه اعمل ،چې په نلډ مهال کې یې په مقدار یا اندازه کې ډېروایل نيش رامنځته کېدای،
چې ښه بېلګه یې ځمکه ده .چې ځینې وخت ورته د ثابت اعمل ( )Fixe Dinputاصطالح هم
اکرول کېږي .د تویلد متغریه اعمل ( (Variable Factor of Productionرسه یې پرتله کړئ.
Fixed Input
ثابت اعمل
د تویلد هغه اعمل ،چې په نلډ مهال کې یې په مقدار یا اندازه کې تغری نيش رامنځته کېدای ،چې
ښه بېلګه یې ځمکه ،اکرخانه او داسې نور دي .د متغریه اعمل ((Variable Inputرسه يی پرتله
کړئ.
Fixed Investment
ثابته پانګونه
د اکرخانې ،ماشني آالتو ،وسایلو او داسې نورو برخو کې د رسمایوي پانګونې لګښتونو ته ثابت
پانګونه ویل کېږي.
Fixed Price
ثابت قېمت
ً
د ځانګړو توکو یا خدمتونو هغه قېمت ،چې معموال د هېواد په هره برخه کې هر وخت ثابت وي او
تغری پکې نه رامنځته کېږي .لکه د خمابرايت رشکتونو د کرېډټ اکرتونو قېمت.
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Flexible Prices
ارجتايع/بدیلدونکي قېمتونه
په الکسیک اقتصاد کې هغه آند  ،چې وايی :په اوږد مهال کې په بازار کې د مازاد یا کرس د شتون
په عکس العمل کې قېمتونه په خپله تنظیمېږي ،.چې دا د الکسیک اقتصاد د مهمو بنسټونو څخه
ده .هل غری ارجتايع قېمتونو) (inflexible pricesرسه یې پرتله کړئ.
Flixible Wages
ارجتايع/بدیلدونکی مزد
هغه مزد چې د اکر په بازار کې د مازاد ) (Surplusاو یا کرس ) (deficitد شتون په حالت کې
ډېر زر تنظیمږي او یا هم دا چې ډېر زر متاثره کېږي .هل غری ازجتايع مزد )(inflexible wages
رسه یې پرتله کړئ.
Floating Assets
متحرکه/سیاهل شتمين
سیالې شتمنۍ ) (Quick assetsته رجوع وکړئ.
Floating Exchange Rate
د تبادلې متغری نرخ
د تبادلې هغه نرخ ،چې د پويل واحد ارزښت پکې د بازار قوتونو (عرضې او تقاضا) په وسیله
تعینېږي .او د حکومت هل خوا ثابت نه وي ټالک شوې ،چې د تبادلې ارجتايع نرخ (flexible
) exchange rateاصطالح ورته هم اکرول کېږي .د تبادلې ثابت نرخ)(fixedexchangerate
او د تبادلې تنظیم شوی نرخ ) (Managed Float Systemرسه یې پرتله کړئ.
Fluctuations
نوسان
په اقتصاد کې د توکو او خدمتونو په قیمتونو یا په نورو اقتصادي رشایطو کې نزول او صعود ته
نوسان ویل کېږي.
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?For Whom
د چا لپاره؟
په اقتصاد کې د اقتصادي نظام په بیال بیلو ډولونو کې د څلورو بنسټزیو پوښتنو څخه یوه ده درې
نورې عبارت دي هل:
 :۱څه یش تویلد يش؟ )?(What to produce
 :۲څنګه تویلد يش؟ )?(How to produce
 :۳په کومه اندازه تویلد يش؟ )?(How Much to Produce
او دا په دې مانا ،چې په ټونله کې د حمدوده منابعو څخه د ګټې اخېستنې په پایله کې د رامنځته
شوي تویلد مستهلکني څوک دي؟ یعنې دا ،چې تویلد د چا لپاره تررسه کېږي؟
Forecasting
وړاندوینه
په راتلونکي کې د قیمتونو یا د اقتصادي وضعیت په اړه د نظر او وړاندوینې څخه عبارت دی.
Foreclosure
توقیف/ضبطول
د ګرو شویو جایدادونو د ملکیت د ترالسه کولو لپاره د قانوين ګام اخېستنې څخه عبارت دی لکه،
چې پور اخیستونکی د پور د رشایطو رسه سم د تادیې توان ونه لري.
د بېلګې په توګه :یو کس د خپل اکروبار د پراخوايل په موخه هل یو سوداګریز بانک څخه پور اخيل
او په تضمني کې یې خپل جایداد ورکوي او بیا پور اخیستونکی د هوکړه یلک رسه سم د پور په
بریته تادیه کولو کې پاتې رايش؛ نو بانک د هوکړه یلک د رشایطو رسه سم د نوموړي کس جایداد د
پلور حق لري څو خپلې پیسې د هوکړه یلک رسه سمې ترالسه کړي.
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Foreign Aid
بهرین مرسته
هر ډول بهرین مرستې ،ډالۍ ،پورونه ،ختنیيک مرستې او داسې نور انتقاالت ،چې یو هېواد ،سازمانونه
او یا وګړي یې د بل هېواد رسه په دې موخه تررسه کوي څو په نوموړي هېواد کې اقتصادي ،سیايس،
ټونلزیو او داسې نورو حاالتو د پرخمتګ رسه مرسته ويش.
د بېلګې په توګه :په تریو پنځلسو لکونو کې د بهرنیانو هل لوري هل افغانستان رسه همدا ډول مرستو
تررسه کېدل.
Foreign Direct Investment
بهرنۍ مستقیمه پانګونه
هغه پانګونه  ،چې د پانګه اچونکي هل لوري په یو بل هېواد کې په مسقیم ډول تررسه کېږي یا دا،
چې :په نورو هېوادونو کې په تویلدي پروسه کې په مستقیم ډول پانګونې ته بهرنۍ مستقیمه
پانګونه ویل کېږي.
Foreign exchange
اسعار (د اسعارو تبا دهل)
ً
هغه مايل وسیله ده (معموال خپپله بهرنیو پیسو ته ویل کیږي ) چې په خمتلفو هېوادونو کې د
دوتلونو ،مايل بنسټونو او انفرادي وګړو ترمنځ په داخيل پیسو یا توکو تبادهل کیږي .همدا راز ډیری
وخت دا اصطالح د بهرنیو پیسو د ادلون بدلون بازار په وړاندې هم اکرول کېږي.
او یا هم په بل عبارت :اسعار یا بهرین پیسې یا هر هغه مايل وسیله ،چې یو هېواد ته د بل هېواد په
پیسو باندې د دعوی حق ورکوي او د هېوادونو ترمنځ د تادیاتو د رامنځته کولو په موخه ترې ګټه
اخېستل کېږي ،چې تر ټولو مهمه وسیله یې پیسې دي.
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Foreign Exchange Market
د اسعارو د تبادلې بازار
هغه بازار ،چې د اسعارو د تبادلې راکړه ورکړه پکې تررسه کېږي .ممکن دا بازار د نړې په هر
ګوټ کې هر ځای او هر بانک اويس او یا هم معلوم ځای لکه په اکبل کې د شهزاده رسای.
Foreign Exchange Rate
د اسعارو د تبادلې نرخ
د یو هېواد د پیسو قېمت د بل هېواد د پیسو د قېمت په وړاندې.
د بېلګې په توګه :د یو ډالر په وړاندې  ۴۱افغانۍ تبادهل کېږي؛ نو د تبادلې کچه ۱ډالر= ۴۱افغانیو
ً
رسه چې معموال ورته د تبادلې نرخ ) (Exchange Rateاصطالح هم اکرول کېږي.
Foreign Investment
بهرین پانګونه
په یو هېواد کې د بل هېواد د اوسېدونکو او اکروبارونو هل لوري د مايل او فزیکي شتمنیو د پېرلو
څخه عبارت دی .یا دا ،چې :په یو هېواد کې د بل هېواد د اوسېدونکو او اکروبارونو هل لوري
پانګونې ته بهرنۍ پانګونه ویل کېږي.
Foreign Sector
بهرین سکتور
بهرين یا د بهرنۍ سوداګرۍ سکتور ،د يلک اقتصاد د څلورو بنسټزیو سکتورونو څخه یو دی درې
نور سکتورونه یې عبارت دي هل:
 :۱د کورنیو سکتور )(House Holds sector
 :۲اکروباري سکتور )(Businesses sector
 :۳دوليت سکتور ))Government sector
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او د هېواد د سیايس پولو څخه د باندې هر څوک پکې شامل دی لکه په نورو هېوادونو کې کورنۍ،
اکروبارونه او دوتلونه.
Foreign Trade
بهرین سوداګري
د نورو هېوادونو رسه د یو هېواد سوداګري ته بهرنۍ سوداګري ویل کېږي یا دا ،چې د نورو هېوادونو
رسه د یو هېواد د توکو او خدمتونو تبادلې ته بهرنۍ سوداګري ویل کېږي لکه افغانستان ،چې د
پاکستان ،ایران ،هندوستان ،چني ،روسیه او داسې نورو هېوادونو رسه د توکو او خدمتونو راکړه
ورکړه تررسه کوي .او دوه برخې په برکې نیيس چې عبارت دي هل:
 :۱صادرات )(Export
 :۲واردات )(Import
د بهرنې سوداګرۍ په اړه د ال ډېرو مالوماتو لپاره نوموړو اصطالحاتو ته هم رجوع وکړئ.
Forward Contract
سیټه (راتلونکی) هوکړه یلک
هغه مايل هوکړه یلک چې تادیات يی د معلومو رشایطو الندې په راتلونکي وخت کې تررسه کېږي
چې خیین وخت ورته د راتلونکي هوکړه یلک ( (Futuresاصطالح هم اکرول کېږي.
Franchise
حق االمتیاز
ً
یو حق یا ځانګړی امتیاز ،چې د دولت یا لویو ګڼ ملتزیه اکروبارونو هل لورې معموال اکروبارونو یا
تویلدوونکو ته ورکول کېږي.
د بېلګې په توګه :د یوه لوی اکروبار لکه کواک کوال هل لوري یو بل اکروبار ته د یو ځانګړي سوداګریز
نوم یا د تویلد د فورمولې ورکول چې عميل مثال یې افغانستان کې د کواک کوال تویلد ده.
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Franchising
امتیاز ورکول (هل سوداګریز امتیاز څخه د ګټې اخېستنې حق)
د بازار موندنې او د توکو د توزیع په برخه کې د عمودي اداغم ) (Vertical Integrationیو
ځانګړی شلک دی ،چې په هغه کې یو اکروبار د سوداګري منل شوی مېتود او قانوين حقوق او یا
برانډ په یوه انفرادي کس او یا اکروبار پلوري.
Free Economy
ازاد اقتصاد
ُ
دا اصطالح معموال د هغه اقتصاد لپاره اکرول کېږي چې دولت یې په اقتصادي چارو کې مداخله
یا السوهنه نه کوي د ال ډېرو مالوماتو لپاره پانګوال اقتصادي نظام ) (Capitalismته هم رجوع
وکړئ.
Free Enterprise
آزاد اقتصادي تشبث /کړنې
په اقتصاد کې هغه اکروبارونه او مستهلکني ،چې خپل منابع د توکو او خدمتونو په تویلد او
استهالک کې د دولت د مداخلې ،پابندیو ،مقرراتو او کنرتول څخه پرته په اکر وړي یا دا ،چې:
اکروبارونه او مستهلکني د خپلو وسایلو څخه د توکو او خدمتونو په تویلد او استهالک کې د
دولت د مداخلې،کنرتول او مقرراتو څخه پرته په آزادانه ډول رسه ګټه پورته کوي (چې دا د پانګوال
اقتصادي نظام هل بنسټونو څخه یو دی) .یا د دولت د مستقیمې مداخلې څخه پرته د تویلد ،پری او
پلور آزادي ته د اقتصادي کړنو آزادي ویل کېږي.
Free Goods
وړیا تويک
ټول هغه تويک ،چې د استعمال او استهالک په وړاندې یې د پیسو او یا توکو تبادهل نه تررسه کېږي
او په وړیا توګه ترالسه کیدی يش.
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Free Market
ازاد بازار
ً
هر سیالزی بازار ،چې د دولت هل مداخلې (معموال حد اقل جموز قېمت ) (Price Flooringاو لوړ
جموز قېمت ( (Price Ceilingاو هل مایلې ) )(Taxڅخه آزاد وي او په دې ډول بازار کې د عرضې
او تقاضا قوتونه په بازار کې کرس او یا مازاد په اتومات ډول هل منځه وړي او بازار د قېمت او مقدار
په برخه کې د تعادل په لور بیايی.
Free Rider Problem
د وړیا ګټې اخېستنې ستونزه
هغه ستونزه چې د اعمه توکو د ګټه اخېستلو په وخت کې یا د توزیع په مهال رامنځته کېږي ځیين
خلک په دې توانیږي ،چې هل اعمه توکو یا خدمتونو څخه پرته هل دې ،چې مایله یا فیس یې تادیه
کړي ګټه پورته کوي .ځینې وخت په ختنیيک لګښتونو او الرو چارو د دې ډول وړیا ګټه
اخېستونکو خمه نیول کیدیل يش؛ خو ځیين وخت ډېر ستونزمن یا نا ممکن وي ځکه چې اعمه
تويک په لوړه درجه د یوځايی لګښت خاصیت لري.
Free Riding
وړیا ګټه اخیستنه
د توکو یا خدمتونو څخه د هغوی د قېمت د تادیې څخه پرته ګټه اخېستلو څخه عبارت دی ،.چې
ً
دا ډول تويک یا خدمتونه معموال د دولت هل خوا د اعمه توکو په بڼه تهیه کېږي او هل خلکو څخه د
مایلاتو په وسیله تمویلیږي؛ خو ځیين خلک چې د نوموړو توکو یا خدمتونو لپاره په یو ډول هل مایلې
یا کوم بل ډول فیس څخه ځان ژغوري خو هل نوموړي تويک یا خدمت څخه بیا هم ګټه پورته کوي.
د بېلګې په توګه :هل ميل دفاع او امنیت څخه ګټه اخېستل چې مایله ورکونکي او مایله نه
ورکونکي دواړه ورڅخه ګټه پورته کوالی يش.
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Free Trade
ازاده سوداګري
د هېوادونو ترمنځ د سوداګرۍ هغه ډول ،چې پکې هېڅ ډول حمدودیتونه او پابندي شتون ونه لري
او د توکو او خدمتونو تبادهل په آزادانه ډول رسه تررسه کېږي.
Free Trade Area
د ازادې سوداګرۍ سیمه
د دوه او یا ډېرو هېوادونو ترمنځ هغه هوکړه یلک ،چې هل خمې یې د یو بل پر وړاندې په سوداګري
کې د خنډونو او حمدودیتونو د هل منځه وړلو په موخه عقد کېږي.
Fringe Firm
حاشیوي تصدي
ً
په بازار کې هغه کوچين یا نسبتا د کمې ونډې لرونکي اکروبارونو یا تصدیو ته وايی  ،چې د حاکم
اکروبار ( (Dominant Firmهل لوري ټالک شوی قېمت تعقیبوي.
او یا هم په بل عبارت :هغه اکروبار ،چې په بازار کې د قېمت ټالکو په برخه کې کنرتول ونه لري .د
حاکم اکروبار ) (Dominant Firmرسه یې پرتله کړئ.
Frozen Asset
کنګل شوې شتمين
هغه شتمين ،چې په آساين رسه په پیسو باندې نيش تبدیلېدای یا دا ،چې په سماليس ډول په پیسو
نيش تبدیلېدای او که تبدیل هم يش نو په پرتله ایزه توګه پکې ډېر تاوان رامنځته کېږي همدا راز
هغه شتمين چې بل کس چې پرې قانوين دعوی ولري او د حماکمو د اجازې پرته یې پېر او پلور نيش
تررسه کېدای ګنګل شوې شتمين ګڼل کېږي .هل سیالې شتمنۍ ( (Liquid Assetرسه یې پرتله
کړئ..
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Full Employment
اکمل استخدام
په اقتصاد کې هغه حالت :چې په هېواد کې ټول تویلدي منابع د توکو او خدمتونو په تویلد کې په
اکر اچول شوي وي .چې دا د يلک اقتصاد د دریو عمده موخو څخه یوه ده دوه نورې موخې یې عبارت
دي هل:
 اقتصادي وده )(Economic Growth
 ثبات )(Stability
خو دا په دې مانا نده ،چې هېڅ تویلدي وسیله دې وزګار نه وي پاتې شوي بلکې هر هېواد د خپلو
منابعو او اماکناتو په نظر کې نېولو رسه د اکمل استخدام لپاره یوه اندازه یا سلنه لري لکه په ځینو
پرخمتللو هېوادونو کې که چېرې تویلدي منابع هل  ۵.۵-۵سلنه هم وزګار پاتې شوي وي بیا هم اکمل
استخدام ګڼل کېږي.
Full Employment Output/Production/Real production
اکمل استخدام په کچه حاصل/تویلد /واقيع تویلد
په اقتصاد کې د واقيع تویلد یا واقيع نا خالص داخيل تویلد ) )Real GDPهغه کچه ،چې د اکمل
استخدام په حالت کې تویلد شوي وي.
Full Time Worker
د پوره وخت اکرګر
هغه اکرګر چې د قانوين ټالک شوي پوره وخت اکر کولو اراده او وړتیا ولري او یا هم دا چې پوره
وخت اکر تررسه کوي .لکه دوليت مامورین ،او د اکروبارونو اکرمندان .هل پس هل وخته اکرګر (Part
) Time Workerرسه یې پرتله کړئ.
Fund
فنډ
پیسې یا د پیسو معادل ،چې د یو ځانګړي مويخ په خاطر ساتل کېږي او ځانګړتیاوې یې هل نوم
څخه په ډاګه کېږي لکه بېړنې وجوه )  (contingency fundاو داسې نور.
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Fungible
مثيل (یو شان یا د تعویض وړ)
هغه شتمين ،چې په اقتصاد کې د پیسو دنده تررسه کوي باید هره برخه یې یو شان کیفیت او ارزښت
ولري .د بېلګې په توګه :اتل اسلم ته  ۱۷۷۷افغانۍ د پور په ډول ورکوي؛ خو لکه چې اسلم اتل ته پور
تادیه کوي نو اتل دا اعرتاض نه کوي چې ماته همغه زرګون راکړه کوم ،چې ما درکړی وو بلکې
هر زرګون یو شان کیفیت او ارزښت لري.
Futures
راتلونکی بیعه (سیټه)
هل هغه هوکړه یلک څخه عبارت دی ،چې د تويک پلور پکې په هل خمکې ټالک شوي قېمت رسه په
راتلونکې وخت کې تررسه کېږي .یا دا ،چې :د نړیوالې سوداګرۍ په برخه کې د راتلونکي وړاند
ویل شوي نرخ هل خمې د اسعارو د پری او پلور څخه عبارت دی.
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G
G
د انګلییس د يج توری
د يلک اقتصاد په مطالعه کې د اعمه سکتور په وسیله د توکو او خدمتونو د پری د لګښتونو یا دوليت
لګښتونو لپاره اعم خمفف دی یعنې دا چې AE=C+I+G+(X-M) :چې په دې مساوات کې:
 AE :۱ټولزی لګښتونه )(Aggregate Expenditure
 C :۲د کورين سکتور په وسیله استهاليک لګښتونه )(Consumption expenditures
 I :۳د اکروبارونو په وسیله د پانګونې لګښتونه )(Investment
 G :۴د اعمه سکتور یا حکومت په وسیله لګښتونه )(Government expenditures
(X-M) :۵خالص صادرات) (Export-importچې  Xد صادراتو اندازه او  Mد وارداتو د اندازې
څخه نمایندګي کوي.
Game Theory
د لوبې تیوري
په اقتصادي تیوریګانو کې په ځانګړي ډول په جزوي اقتصاد کې بازار د لوبې د ډګر په بڼه فرض
کېږي او په بازارکې د سختې سیالۍ په رشایطو کې د تصدیو او تویلدوونکو ترمنځ هل بیال بیلو
تاکتیکونو څخه ګټه اخیستل کېږي ،چې د هر تاکتیک د حاصل او پایلې د ارزونې لپاره د دې
تیوری څخه ګټه اخیستل کېږي.
GDP Deflator
د نا خالص داخيل تویلد دیفلیتور
د قېمت هغه شاخص ،چې د واقيع نا خالص داخيل تویلد په حماسبه باندې اتکا لري او په اقتصاد
کې د متوسط قېمت د شاخص په حیث اکرول کېږي.
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GDP Price Deflator
د نا خالص داخيل تویلد د قېمت ډیفلیتور
د قېمت هغه شاخص ،چې د جاري نا خالص داخيل تویلد ) (Nominal GDPنسبت واقيع نا خالص
داخيل تویلد ( (Real GDPته حماسبه کوي او په هېواد کې د قیمتونو د متوسطې کچې د معلومولو
لپاره ترینه ګټه اخېستل کېږي.
Gearing
د پانګې جوړښت
د پانګې جوړښت ) (Capital Structureته رجوع وکړئ.
Giffen Goods
د ګیفن تويک
دا اصطالح د لومړي ځل لپاره د  )۱۷۱۷-۱۱۳۰( Robert Giffenهل لوري واکرول شوه او موخه
ترې هغه تويک دی ،چې په قېمت کې یې لوړوايل په تقاضا کې د ډېروايل رسه مل وي یا دا چېد تويک
په قېمت کې لوړوایل رايش نو په تقاضا کې یې هم ډېروایل رامنځته يش (د تقاضا د قانون څخه په
ً
مغایرت یا برعکس) ،چې په نړۍ کې دا ډول تويک ډېر کم تر سرتګو کېږي .معموال په حبراين حاالتو
(لکه جنګ) کې شتون لري.
)General Agreement on Trade and Tariff(GATT
ګاټ (د سوداګرۍ او تعرفې عمويم تړون)
دا په  ۱۷۴۰میالدي اکل کې د  ۷۳هېوادونو ترمنځ د سوداګریزو خنډونو او حمدودیتونو د راکمولو په
ً
موخه السلیک شوی دی ،چې په اوسين وخت کې تقریبا سل غړي هېوادونه لري او په سوداګرۍ
کې د تعرفو راکمولو او ځینو واردايت معیارونو په هل منځه وړلو او سوداګریز پرخمتګ کې ډېر
اغېزمن ثابت شوی دی ،چې په اوسين وخت کې یې خپل ځای د سوداګرۍ نړیوال سازمان ()WTO
ته پریښی دی .د ال ډېرو معلوماتو لپاره د یوروګوای غونډې ( (Uruguay roundته هم رجوع
وکړئ.
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General Equilibrium
عمويم تعادل
په اقتصاد کې د عرضې او تقاضا ترمنځ د تعادل هغه حالت ،چې پکې هر تويک او خدمت د هېواد
په هره برخه کې د تعادل په حالت کې قرار ولري .د نړیوال اقتصاد په برخه کې هم دا اصطالح د
دوه هېوادونو ترمنځ د اغزیمنې اقتصادي تبادلې وروسيت ماډل ،چې هل خمې يی سوداګري تررسه کېږي
او په مرسته یې د دواړو خواوو هل سوداګرۍ څخه ترالسه کیدونکې ګټه معلومیږي.
General Strike
عمويم اعتصاب
د هېواد په معلومه سیمه کې د یو اکروبار د اکرثیت او یا ټولو اکرګرانو هل لوري اعتصاب ته عمويم
اعتصاب ویل کېږي .او یا هم په بل عبارت :د اکرګرانو د ټونلو هل لوري په هر ځای او هر صنعت
کې د اکر بندیز ته عمويم اعتصاب ویل کېږي څو خپلې غوښتنې پر متصدیاتو او اکرفرمایا نو
ومين.
Gentlemen’s Agreement
دوه اړخزیه یا څو اړخزیه هوکړه
د صنعت په برخه کې د دوه یا ډېرو صنایعو ترمنځ هغه شفايه او غری رسيم هوکړه یلک څخه
عبارت دی ،چې هل خمې یې بازار په خپل منځ کې وييش ،قېمت تر یو ټايلک حد لوړوي ،تویلد
حمدودوي یا دا ،چې داسې تدابری نیيس ،څو هل خمې یې سیايل راکمه کړي.
Geographic Mobility/Movement
جغرافیايی انتقال
هل یو تویلدي فعایلت ځای څخه بل تویلدي فعایلت ځای ته د تویلد د عواملو د حرکت یا انتقال
څخه عبارت دی یا دا ،چې :د تویلد عواملو د تویلدي فعایلت د موقعیت تغری څخه عبارت دی .د
بېلګې په توګه :یو اکرګر په یوه ښار کې دنده پرېږدي او په بل ښار کې دنده ترالسه کوي .هل وظیفوي
انتقال د ( (Occupational Mobility/Movementرسه یې پرتله کړئ.
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Gift Tax
پر ډالۍ مایله
هل یو کس څخه بل کس ته د هغه شتمنیو په یلږد باندې د مایلې څخه عبارت دی ،چې د ډالۍ په
توګه یلږدول کېږي.
د بېلګې په توګه :یو کس ته په الټري کې کور اوزي نو د دغه کور د ملکیت په یلږد باندې دولت
مایله اخيل ،چې په افغانستان کې دا ډول مایله  ۲۷۱اخېستل کېږي.
Gini Index
د جیين شاخص
د ثروت او عوایدو د ويش د اندازه ګېري تر ټولو مشهور شاخص دی ،چې دا په ګوته کوي ،چې د
ټونلې د وګړو ترمنځ عواید او ثروت څومره اعدالنه یا غری اعدالنه ډول رسه وېشل شوي دي؟ او په
 GiniIndexکې د عوایدو او دولت ويش ته د  ۱-۷پورې ترتیب ورکول کېږي ،چې  ۷د دې مانا
ورکوي چې د ټونلې د وکړو ترمنځ دولت او عواید په اکمل ډول رسه اعدالنه وېشل شوي دي او  ۱د
دې مانا ورکوي ،چې عواید په اکمل ډول رسه غری اعدالنه وېشل شوی دی او د یو وګړي یا یوې
ګټګوری په الس کې راټول شوي.
Globalization
نړیواتلوب
که څه هم دا اصطالح د ژوند په بېالبېلو ډګرونو کې صدق کوی خو په اقتصاد کې د نړیوالو
اقتصادي کړنو توسعې ته عمومیت ورکولو او د اقتصادي کړنو د تررسه کولو لپاره د هېوادونو ترمنځ
د پولو هل منځه وړلو پروسې ته نړیواتلوب ویل کېږي.
لکه نړیوالې سوداګرۍ ته ډېروایل او توسعه ورکول ،نړیوالې پانګونې ته توسعه ورکول ،د هېوادونو
ترمنځ د تکنالوژي راکړې ورکړې ډېرول او داسې نور چې په پایله کې یې یو نړیوال بازار رامنځته
او رسحدي خنډونه هل منځه ځي
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Goingprice
جاري یا د ورځې قېمت
په بازار کې د توکو او خدمتونو د پری او پلور قېمت ته جاري یا د ورځې قېمت ویل کېږي.
Gold Standard
طاليی معیار
د یو هېواد د پیسو د ارزښت د معلومولو او پشتوانې په موخه طال څخه د یو معیار په توګه ګټه
اخېستلو یو معیار دی ،چې د پیسو درلودونکو ته د دې اجازه ورکوي ،چې خپلې پیسې او سکې
په طال تبدیلې کړي ،چې په ډېری هېوادونو کې دا معیار تر  ۱۷۱۴میالدي اکل پورې هم دوام درلوده،
چې طاليی معیار حداقل په دریو شلکونو کې را څرګندیږي:
 :۱طال په اقتصاد کې د پیسو دنده تررسه کوي.
 :۲طال په پیسو باندې د تبادلې وړ وي.
 :۳طال په جریان کې د پیسو د تبادلې نرخ د تنظیمولو په موخه استعمالېږي.
Good Will
شهرت  /نیکنايم
هغه ارزښت ،چې د یو اکروبار هل خوا د نوم یا شهرت په بڼه د وخت په تریېدو ترالسه شوی وي .او
یا هم په بل عبارت :په بازار کې د یو اکروبار شهرت ته ( (good Willویل کېږي چې د اکروبار
لپاره د شتمين په ډول حماسبه کیږي.
د بېلګې په توګه :د یوه رشکت په فزیکي ډول د ټولې رسمایې ارزښت  ۱۷میلیونه افغانۍ وي خو
د هغه شهرت هل امله چې نوموړې رشکت یې لري د رشکت ټول ارزښت  ۱۲میلیونه افغاین حماسبه
کیږي چې  ۲میلیونه افغانۍ یې ( (Good willبلل کیږي.
Goods
تويک
د تویلد هغه فزیکي او ملس کیدونکی برخه ،چې د ټونلې د اړتیاو او غوښتنو د رفع کولو په موخه
تویلد شوي وي .لکه قلم ،کتاچبه ،موبایل او داسې نور .هل خدمت ) (serviceرسه یې پرتله کړئ.
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GoodsTypes
د توکو ډولونه
اقتصادي تويک د ملکیت او بازار د رشایطو هل پلوه په څلورو ډولونو وېشل کېږي ،چې عبارت دي
هل:
 :۱خصويص تويک (.(prIvate goods
 :۲اعمه تويک ()Public goods
 :۳نیمه اعمه تويک )(Near Public goods
 :۴قدريت /د ګډ مالکیت تويک )(Common Property Goods
د توکو د ډولونو په اړه د ال ډېرو مالوماتو لپاره ذکر شوو ډولونو ته هم رجوع وکړئ.
Government Borrowing
دوليت پور
ً
لکه ،چې دولت د مایلې هل الرې د خپلو لګښتونو په پوره کولو کې پاتې رايش نو معموال د مايل بازار
هل الرې د خپلو لګښتونو د پوره کولو لپاره د پور په ترالسه کولو باندې الس پورې کوي،چې د
دولت هل لوري د دا ډول پور ترالسه کولو تقاضا ته دوليت پور ویل کېږي.
Government Enterprise
دوليت اکروبار یا تشبث
دوليت ملکیت الندې هغه عملیايت تویلدي کړنې ،چې د خصويص سکتوررسه په ورته شلک تررسه
کېږي لکه په هېواد کې د دولت هل لوري د برق عرضه یا د تصفیه شویو اوبو عرضه.
Government Expenditure
دوليت لګښتونه
د دوليت یا اعمه سکتور په وسیله په نهايی تویلد شویو توکو او خدمتونو (د دولت د چارو د پرمخ

بیولو یا اعمه توکو په تهیه کولو لکه ميل دفاع ،ښوونه او روزنه او داسې نورو برخو) د لګښت څخه
عبارت دی.
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Government Purchase
دوليت پریودنه
د دوليت یا اعمه سکتور په وسیله د نهايی توکو او خدمتونو (نا خالص داخيل تویلد) په پریودلو باندې
تررسه کېدونکو لګښتونو ته دوليت پېرودنه ویل کېږي.
Government Revenue
د دولت عواید
د دولت هل لوري د مایلې ،جرېمو او اقتصادي کړنو د تررسه کولو څخه ترالسه شوي اعید څخه
ً
عبارت دی ،.چې معموال ورته د اعید ( (revenueاصطالح ورته هم اکرول کېږي.
Government Sector
دوليت سکتور
د يلک اقتصاد د څلورو عمده سکتورونو څخه یو دی د يلک اقتصاد درې نور سکتورونه عبارت دي
هل:
 :۱کورنیو سکتور )(House hold seector

 :۲اکروباري سکتور )(Business sector
 :۳بهرنۍ سکتور )(Foreign sector

چې دوليت سکتور ته د اعمه سکتور ) (Publicsectorاصطالح ورته هم اکرول کېږي .د ال ډېرو
مالوماتو لپاره اعمه سکتور ته رجوع وکړئ.
Government Securities
دوليت بهاداره پاڼې
ټول هغه مايل وسایل ،چې د دولت هل لوري د مايل بازار هل الرې د پور اخېستلو په موخه ترېنه ګټه
اخېستل کېږي لکه بانډ ،د خزانې بل او داسې نور.
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Graduated Tax
لوړیدونکې مایله
د تصاعدي مایلې ( (Progressive Taxهغه شلک دی ،چې د یو تويک د ارزښت په ډېرېدو رسه
ورباندې د مایلې اندازه هم لوړېږي.
د بېلګې په توګه :یو تویک ،چې په لس افغانۍ پلورل کېږي؛ نو  ۵۱مایله ورباندې اخېستل کېږي ،د
لسو افغانیو ډېر تر  ۵۷افغانیو پورې  ۱۷۱مایله او د  ۵۷افغانیو څخه ډېر تر  ۱۷۷افغانیو پورې ۱۵۱
مایله.همدا راز په افغانستان کې پر عوایدو مایلات ،چې تر  ۵۷۷۷افغانیو پورې مایله نه تادیه کېږي،
هل  ۵۷۷۷افغانیو ډېر تر  ۱۲۵۷۷افغانیو پورې دوه سلنه مایله او هل  ۱۲۵۷۷افغانیو څخه ډېر تر سل زره
افغانیو پورې  ۱۷۱مایله تادیه کېږي .او هل سل زرو څخه پورته عوایدو باندې  ۲۷۱مایله اخېستل
کېږي.
Graph
ګراف
د اقتصادي مفاهیمو او ماډلونو د توضیح یوه بڼه ده چې په ګرافیکه او د ډیاګرام ،عکس او داسې
نورو شلکونو توضیح کیږي او د معلوماتو د اسانه ارایه کولو په موخه ترېنه ګټه اخېستل کېږي.
Graphical Analysis
ګرافیکې څېړنه
د سیستماتیکې طرېقې او میتودونو هل الرې د ډیاګرامونو او ګرافونو په مرسته د اقتصادي پدیدو او
مسئلو د حتقیق او توضیح پروسې څخه عبارت دی.
Gratuitous Coinage
وړیا رضب وهنه
د دولت هغه سیاست ،چې پر بنسټ یې د مسکوکه فلزاتو څخه د سکو رضب وهل په وړیا ډول

تررسه کېږي.
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Great Depression
سرت حبران
ً
په نړۍ کې (عموما په پرخمتللو هېوادونو کې) د  ۱۱۴۱-۱۱۲۱میالدي اکل په اوږدو کې هغه زوال یا
کساد ،چې په اقتصاد کې وزګارتیا په لوړه کچه کې قرار درلوده ،د تویلد اندازه ډېره کمه او پانګونه
پکې په نشت حساب وه ،چې سرت تاریيخ نړیوال اقتصادي حبران ګڼل کېږي.
Greshams’law
د ګراشم قانون
د لومړي ځل لپاره دا نظریه د انګلیس اقتصاد پوه ) (sir Thomas Greshamهل لوري ،چې د
وخت الزیابت مشاور وه رامنځته شوېده او وايی :که چېرې په اقتصاد کې دوه ډوهل یا ډېرې پیسې،
چې خمتلف تباديل ارزښت ولري په عني وخت کې په جریان کې قرار ولري؛ نو هغه پیسې ،چې
تبادلوي ارزښت یې لږ وي هغه پیسې هل جریان څخه اوبايس ،چې تبادلوي ارزښت یې ډېر وي .یا
دا ،چې :بدې پیسې ښې پیسې هل جریان څخه اوبايس.
د بېلګې په توګه :طال چې ډېر ارزښت لري ښې پیسې وګڼو او نقره چې د طال په پرتله کم ارزښت
لري بدې پیسې وګڼو نو که چېرې طال او نقره دواړه په اقتصاد کې په عني زمان کې د پیسو دنده
تررسه کړي نو خلک د نقرې څخه په جریان کې د پیسو په شلک ګټه پورته کوي او طال سايت نو په
دې ډول بدې پیسې (نقره) ښې پیسې (طال) هل جریان څخه اوبايس.
)Gross Domestic Product (GDP
نا خالص داخيل تویلد
ً
په یو معلوم وخت (معموال د یو اکل په اوږدو کې) په یو هېواد کې (د جغرافیايی موقعیت هل پلوه) د
تویلد شویو نهايی توکو او خدمتونو د بازار ارزښت څخه عبارت دی .هل نا خالص ميل تویلد)(GNP
رسه یې پرتله کړئ.
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Gross Income
نا خالص اعید
هغه عوایدو ته وایې ،چې مایله او داسې نور لګښتونه ترې وضع شوي نه وي.
)Gross national product (GNP
نا خالص ميل تویلد
ً
په یو معلوم وخت (معموال د یو اکل په اوږدو کې) د یو هېواد د تویلدي منابعو په وسیله (د ملکیت
هل خمې) تویلد شویو نهايی توکو او خدمتونو پويل ارزښت څخه عبارت دی .د نا خالص داخيل تویلد
)(GDPرسه یې پرتله کړئ.
Gross Private Domestic Investment
نا خالصه خصويص داخيل پانګونه
په یو هېواد کې د تویلدي موخو په منظور د اکروباري سکتور په وسیله په رسمایوي توکو باندې
تررسه کیدونکیو لګښتونو ته نا خالص خصويص داخيل پانګونه ویل کېږي.
)Group of 13(G-13
د  ۱۳ګروپ
د دیارلسو هېوادونه ټونله چې په  ۱۷۱۷میالدي اکل کې د اروپا د اقتصادي ودې او مرستې سازمان
) (Organization for Economic Cooperation and Developmentپر وړاندې د خپلو
اقتصادي ګټو څخه د دفاع په موخه تأسیس شوی دی ددې ټونلې غړي هېوادونه عبارت دي هل:
اجلزایر ،ارجانټاین ،مرص ،هند ،اندونزییا ،جامیاک ،مالزییا ،ناجيرییا ،پریو ،سنیګال ،ونزویال،
یوګوسالویا او زامبیا څخه دي.
)Group of 20 (G-20
يج ۲۷
په  ۱۷۷۷میالدي اکل کې د ) (G-7هېوادونو د مایلې وزیرانو د ) (G-20هېوادونو د رامنځته
کېدو اعالن وکړ ،د ) (G-20غړي هېوادونه عبارت دي هل:
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ارجنټاین ،اسرتایل،برازیل ،اکناډا ،چني ،فرانسه ،جرمين ،هندوستان ،اندونزییا ،ایټایلا ،جاپان،
مکسیکو ،روسیه ،سعودي عربستان ،جنويب کوریا ،ترکیه ،برتانیه ،د امریکا متحده آیاالت او
ارپايی ټونلې څخه دي ،.چې موخه یې نړیوال مايل ثبات ته پراختیا ورکول ،او د غړو هېوادونو ترمنځ
د اقتصادي او مايل پالیسیو مطالعه او د دې پالیسیو د برريس او مطالعې دنده په اغړه لري .دغه
هیوادونه د نړۍ شل سرت صنعيت هیوادونه هم بلل کیږي.
)Group of 7 (G-7
يج ۰
د نړۍ اووه تر ټولو پرخمتليل صنعيت هېوادونه ،چې عبارت دي هل :
امریکا متحده ایاالت ،برتانیه ،فرانسه ،ایټایلا ،اکناډا ،جرمين ،او جاپان څخه .چې دنده او موخه یې
د مايل او پويل سیاستونو د همغږۍ لپاره اقدامات او په نړیوال اقتصاد او انفرادي هېوادونو کې د
همغږۍ رامنځته کولو هل خمې خپلې دندې پرمخ وړل دی.
)Group of 77(G-77
يج ۰۰
په  ۱۷۱۴میالدي اکل کې د  ۰۰پرخمتیايی هېوادونو هل خوا د ( ۰۰هېوادونو د ګډې اعالمیې) د
السلیک هل خمې په جینیوا کې د ملګرو ملتونو د سوداګرۍ او پرخمتیا په کنفرانس کې رامنځته
شوی دی .او موخه یې د غړو هېوادونو ترمنځ د ختنیيک او اقتصادي مرستو ته توسعه ورکول دي.
که څه هم اوسمهال د ) (G-77غړي هېوادونه  ۱۳۵ته رسیديل دي؛ خو بیا یې هم اصيل نوم د (G-
) 77دی ځکه چې د یو تاریيخ هوکړه یلک هل خمې رامنځته شوی دی.
)Group of 8 (G-8
يج ۱
هل ) (G-7رسه د روسیې اضافه کېدل ،چې د پويل او مايل سیاست د همغږي کول لپاره با قاعده
ناستې لري او اقدامات کوي دغه ګروپ په يج  ۱بدل کړو.
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Growth
رشد یا وده
د توکو او خدمتونو د تویلد په موخه د اقتصاد تویلدي وړتیا د ډېرولو پروسې څخه عبارت دی.
دوامداره وده د يلک اقتصاد د دریو عمده موخو څخه یوه ده د يلک اقتصاد دوه نورې موخې عبارت دي
هل:
 :۱اکمل استخدام )(Full Employment
 :۲ثبات )(Stability
چې د ناخالص داخيل تویلد او سړي رس اعید کې د ډېروايل هل خمې اندازه کېږي.
Growth Rate
د ودې/رشد نرخ
د یو هېواد په اقتصادي وده کې د یو اکل په پرتله بل اکل کې د رامنځته شوي نسيب تغری څخه عبارت
دی ،چې د سلنې هل خمې اندازه کېږي لکه په نا خالص داخيل تویلد ،سړي رس اعید ،د نفوسو وده او
ً
په نورو کې تغری ،چې معموال په لکين ډول رسه اندازه کېږي.
Growth Rate of Production
د تویلد د ودې کچه
د یو اکل په پرتله په بل اکل کې په نا خالص داخيل تویلد کې د رامنځته شوي تغری څخه عبارت دی،
چې د سلنې هل خمې اندازه کېږي او د هېواد د اقتصادي ودې جریان په نښه کوي.
Growth Stage
د ودې مرحله
د تویلد د ژوند د دوران (دایرې) په حبث کې دا دویمه مرحله ده ،چې پکې د تویلد په پلور کې
ډېروایل راځي ،ګټې اندازه پکې لوړېږي او بازار ته د سیالو تویلدونکو په داخلیدو کې ډېروایل
راځي .همدا راز دغه اصطالح د یو هیواد د پرخمتیا او ودې په تیوریګانو کې هم د پرخمتیا د بېالبېلو
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مراحلو لپاره اکرول کیږي .د ال ډېرو معلوماتو لپاره د تویلد ژوند دوران )(product life cycle
ته رجوع وکړئ.
Guild
اجنمن/ټونله
په عني صنعت کې د اکرفرماو یا متصدیانو ګډې ټونلې ته صنيف ټونله ویل کېږي.
د بېلګې په توګه :په افغانستان کې د قایلنو صادرونکو ټونله.
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Head Tax
رسانه مایله
هغه مایله چې د ټونلې د هر وګړي نه د هغوی د عواید په پام کې نېولو څخه پرته په عني اندازه
اخېستل کېږي چې د ( )Poll taxته رجوع وکړئ.
Half Employment
نیمه استخدام
د روزګارتیا یا استخدام هغه حالت چې په اکمل ډول د اکرګرې قوې یا ټونلې د تویلدي وړتیا څخه
په کې ګټه نه اخېستل کېږي ..په دې مانا چې یو اکرکوونکي د پوره ورځي یا  ۱ساعته اکر وړتیا
لري خو یواځي  ۴ساعته اکر پیدا کوي او نور  ۴ساعته بیاکره تریوي .چې د Under
 Employmentاصطالح ورته هم اکرول کېږي
Handcraft
اليس صنایع
تويک او یا هم هر هرني اثر چې په الس جوړېږي او په تویلد او جوړولو کې یې هل پرخمتللو ماشینونو
ً
څخه اکر نه ا خېستل کېږي .چې معموال ورته په الس جوړ شوي ) (hand madeاصطالح هم
اکرول کېږي.
Hard Money
قوي یا ثابتې پیسې
په خپوانیو وختونو کې دا اصطالح د هغو پیسو لپاره اکرول کېده ،چې په فلزي شلک (په ځانګړي
ډول د طال په شلک کې) کې یې شتون درلوده خو په اوسين وخت کې دا اصطالح د هغه پیسو لپاره
 ،اکرول کېږي چې قوي یا ثابت ارزښت ولري او په راتلونکي کې هم د خپل ارزښت ساتلو هیله
ترې کېدای يش او په ډېری نړیوالو معامالتو کې د راکړې ورکړې د وسېلې په توګه دنده تررسه
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کوي لکه په اوسين وخت کې امریکايی ډالر ،برېتانوي پونډ ،یورو او ځینې نور پويل واحدونه .هل
نرمو/ضعیف /پیسو ) (Soft Moneyرسه یې پرتله کړئ.
Hard Pag
ثابت (د تبادلې نرخ)

ً
ً
د یو هېواد (معموال چې کوچین هېواد وي) او د یو بل هېواد (معموال چې یو صنعيت او پیاوړی هېواد
وي) د پیسو ترمنځ د تبادلې ثابت نرخ رامنځته کولو څخه عبارت دی څو د کوچين هېواد په
اقتصادي او مايل حالت کې ثبات رامنځته يش.
Hawala
حواهل
د یو کس هل لوري دویم کس ته د دریم کس په وسیله د پیسو لېږل چې تر ډېره په اعتبار تکیه
لري .د پیسو دا ډول لېږد اوس هم تررسه کېږي لکه رصافان ،چې یوه دنده یې د پیسو حواهل ده.
Head Tax
رسانه مایله
سړي رس یا رسانه مایلې ته وايی یا هغه مایله چې هر کس یې باید تادیه کړي پرته دلې چې عواید
یې په پام کې ونېول يش.
Heavy Industries
درنې صنایع
هغه صنعتونه چې د ماشینونو او پانګه ایز جنهزیاتو په تویلد کې ښکیل وي لکه د کشتیو صنعت،
د پوالدو جوړولو صنعت او نور
Heavy Market
د کساد بازار
د قېميت پاڼو د بازار په اصطالح کې هغه بازار چې د پلور په موخه د ونډو عرضه د هغوی د تقاضا
څخه ډېره وي او بازار په يلک ډول د رکود په حالت کې قرار ولري.

218

Economic & Business Terms

H

Hedge
تامیين پلور
د مايل او یا نورو تاوانونو په وړاندې د یو بل عمل د موازنې په وسیله د ځان ساتلو یا د خطر را
کمولو څخه عبارت دی .د بېلګې په توګه :یو پانګوال داسې توقع لري ،چې د مايل شتمنیو راتلونکی
قېمت نه ښکته کېږي مګر بیا هم د احتمايل تاوان د رامنځته کېدو په وړاندې د خمکېين هوکړه
یلک ( )Futuresپه وسیله د تاوان څخه ځان سايت او د بېمې په ډول یې ترالسه کوې.
Hedging
تامیين راکړه ورکړه
د راتلونکو قیمتونو د متوقعه تغری په وړاندې ځان ساتل ،چې د راتلونکي هوکړه یلک ()Futures
په وسیله تررسه کېږي لکه د بېمې هوکړه یلک.
Hedonic Price
هیډونیک قېمت
هغه تصور ،چې وايی :د یو تويک او یا خدمت قېمت د نوموړي تويک یا خدمت پر ځانګړتیاو باندې
ً
اتکا لري لکه د یو کور قېمت ،چې معموال د کور په فزیکي ځانګړتیاو لکه د کور ډول ،نما،
مساحت ،ګاونډیان ،مکتب روغتون او داسې نورو آسانتیاو شتون ،بازار ته واټن او داسې نورو
آسانتیاو او ځانګړتیاو باندې اتکا لري .او یا هم په بل عبارت :د تويک هرې ځانګړتیا ته د مشرتيي
هل خوا بیل بیل ارزښت ورکول کېږي او د ټولو ځانګړتیاوو هل جمموعې څخه د نوموړي تويک ټولزی
ارزښت ټايک او همدغه ارزښت يی بیا قیمت ګڼل کېږي.
Heterogeneous
نا متجانس
د متجانستوب متضاده اصطالح ده او په اقتصاد کې د تویلداتو یا په بازار کې د پریودونکو د غری
تنوع په مفهوم اکرول کېږي لکه ،چې تويک د ځانګړتیاو هل پلوه د مشابهت پرځاۍ توپری ولري او یا
هم په بازارکې پریودونکي د ذوق ،غوښتنو او تقاضا هل پلوه یو شان ځانګړتیاوې ونه لري .هل
متجانس ) (Homogeneousرسه یې پرتله کړئ.
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Hierarchy of Need
د اړتیاوو تسلسل
د دې فکر بنسټ اېښودونکي  Abraham Maslowدی او نوموړی ډېروي ،چې :خلک هغه
اړتیاو ته ،چې په فزیولوژي باندې اتکا لري لکه غذا ،کور او اکیلو ته ترجیح ورکوي خمکې دلې،
چې هغه اړتیاوې رفع کړي ،چې د فزیولوژي څخه لوړې وي.
High-Powered Money
لوړ قدرته پیسې
په اقتصاد کې د ټولو هغو پیسو جمموعه ،چې هل عوامو رسه (د اکغذي پیسو او سکو په بڼه) ،د
بانکونو رسه د ( (vaultcashپه شلک او مرکزي بانک رسه (د ریزرف په بڼه) شتون لري د high-
 powered moneyپه نوم یادېږي ،چې د پويل پایې ) (monetary baseاصطالح ورته هم اکرول
کېږي .په اقتصاد کې دا ډول پیسې د ټولو ډولونو څخه لومړی ډول ده ،چې ډېر سیایلت لري او په
 Mښودل کېږي .او داسې نور ډولونه یې د  M1او  M2د کټګوریو الندې راځي .د ال ډېرو مالوماتو
لپاره نوموړو اصطالحاتو ته هم رجوع وکړئ.
Hoarding
احتاکر
د شتمنیو په ځانکړي ډول رسه د توکو او پیسو په دې موخه ډېر زېرمه کول څو په راتلونکي کې
یې د کموايل په حالت کې د لوړ قېمت څخه لوړه ګټه پورته کړي.
د بېلګې په توګه :د تېلو یو اکروبار لرونکی داسې وړاندوینه کوي ،چې په راتلونکي کې د تېلو
قېمتونه لوړېږي او کېدای يش ،چې د تېلو کمښت رامنځته يش؛ نو د راتلونکي لپاره په اوسين
وخت کې د تېلو په زیرمه کولو الس پورې کوي څو په راتلونکي کې یې هل لوړ قېمت څخه ډېره
ګټه ترالسه کړي.
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Holding Company
مور رشکت (پریودل شوې رشکت)
ً
ً
یو رشکت (معموال سهايم رشکت) ،چې د یو بل رشکت (معموال سهايم رشکت( ونډې په اکيف اندازه
رسه وپېري چې په اداره او کنرتول کې یې ډېره ونډه ترالسه کړي .هل فريع یا تړيل رشکت
) (Subsidiary Companyرسه یې پرتله کړئ.
Homogenous
متجانس
په اعم ډول یو شانوايل او متجانستوب ته وايی .په ځانګړي ډول هغه آند ،چې وايی :ځیين تويک یو ډول
ځانګړتیاوې لري او کټ مټ رسه ورته دي .دا اصطالح په اقتصاد کې په دوه موخو اکرول کېږي:
 دوه او یا ډېر تويک متجانس دي که چېرې په فزیکي ډول رسه یو شان وي یا حد اقل د
پېردونکي هل نظره رسه یو شان وي.
د ریاضیيک مساوات په وسیله ،چې وايی :که په یوه مساوات کې مستقل متغریات په یوه ثابت ارزښت
رسه تغری وکړي؛ نو دغه مساوات بیا هم ) (Homogenousدی.
هل نا متجانس ) (Heterogeneousرسه یې پرتله کړئ.
Homogenous Product
متجانس تویلد
هغه تویلد ،چې په فزیکي ډول رسه یو شانوایل ولري یا حد اقل د پېرودونکو هل نظره یو شانوایل
ولري لکه کرنزی تویلد.
Horizontal Axis
افيق حمور
په ګراف کې د  Xحمور ته افيق حمور ویل کېږي ،چې په زیاتره حبثونو کې د توکو مقدار په ګوته
کوي او د ایکس حمور ( (x-axisاصطالح ورته اکرول کېږي.
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Horizontal Equity
افيق مساوات
د مایلې هغه ډول ،چې یو کس ،چې د بل کس رسه مساوي عواید ترالسه کوي؛ نو مساوي مایله هم
تادیه کوي .او یا هم په بل عبارت :هر کس د خپلې وړتیا هل خمې مایله تادیه کوي .هل عمودي
مساوات ( (vertical equityرسه یې پرتله کړئ.
Horizontal Merger/Integration
افيق اداغم
دوه یا څو بېال بېل ملکیت لرونکي اکروبارونه ،چې عني تويک یا خدمتونه عرضه کوي تر یو واحد
ملکیت الندې راتللو څخه عبارت دی.
د بېلګې په توګه :د معدين اوبو تویلد دوه بېال بېل اکروبارونه رسه یو ځای کېږي او د یو واحد
ملکیت الندې فعایلت کوي .د اداغم نور ډولونه عبارت دي هل:
 :۱عمودي اداغم ((Vertical merger
 :۲اکنګلومرییټ اداغم (.(Conglomerate merger
 :۳متخاصم اداغم )(Hostile Acquisition
د ال ډېرو مالوماتو لپاره نوموړو اصطالحاتو ته هم رجوع وکړئ.
Hostile Acquisition
متخاصم اداغم
د دوه رشکتونو د اداغم او یو ځای کیدنې یو ډول ده چې د یو رشکت هل لوري د بل رشکت ملکیت
په داسې ډول ترالسه کېږي ،چې د پریودل کیدونکي رشکت د خوښې خالف وي او دا هله تررسه
کېږي ،لکه چې یو رشکت د بل رشکت ونډې په بازار کې وپریي او کنرتول یې ترالسه کړي د
( (hostile take overاصطالح ورته هم اکرول کېږي.
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Hot Money
متحرکې (ګرمې ) پیسې
هغه پويل پانګه ،چې خلک یې د ګڼو دالیلو هل خمې هل یوې مايل شتمنۍ څخه بلې مايل شتمنۍ ته
په چټکۍ رسه په دې هیله حرکت کوي ،څو ډېره ګټه ورباندې ترالسه يش یا هم زیان څخه ځان
وژغوري.
د بېلګې په توګه :اتل په یو بانک کې یو میعادي حساب پرانزیي ،چې بانک  ۵۱لکنۍ رحبه ورباندې
تادیه کوي؛ خو د یو څه وخت څخه وروسته یو بل بانک د میعادي حساب په وړاندې د  ۱۱ربح
ورکولو اعالن کوي؛ نو اتل خپلې پیسې هل اول بانک څخه اوبايس او دویم بانک ته یې لېږدوي څو
د رحبې لوړه سلنه ترالسه کړي.
او یا هم په بل عبارت :تودې پیسې ) )Hot moneyهغه پیسو ته ویل کېږي چې تل د زیاتې ګټې
په لټه کې وي او هل یو اکروبار یا حساب څخه بل اکروبار یا حساب ته نقل ماکن کوي.
House Hold
کورین
په اقتصاد کې د توکو او خدمتونو مستهلک قرش ،چې اکروبارونو ته د بازار هل الرې تویلدي منابع
ً
(معموال اکرګره قوه) عرضه کوي .یا کورنۍ ،چې د یو اقتصادي واحد په حیث اقتصادي پریکړې
کوي.
House Hold Sector
د کورنیو سکتور
د يلک اقتصاد په برخه کې د اعید د جریان په حبث کې د څلورو سکتورونو څخه یو دی درې نور
سکتورونه عبارت دي:
 :۱اکروباري سکتور )(Business sector

 ،:۲دوليت سکتور )(Government sector

 :۳او بهرنۍ سکتور ))Foreign sector
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او د کورنیو سکتور د يلک اقتصاد هل هغه سکتور څخه عبارت دی چې په ټولزیه توګه په یو هېواد
کې د توکو او خدمتونو مستهلکني او هغه وګړي ،چې اکروبارونو ته د توکو او خدمتونو د تویلد
لپاره تویلدي وسایل عرضه کړي.
?How
څنګه ؟
په اقتصاد کې د ختصیص د څلورو بسنټزیو پوښتنو څخه یوه ده درې نورې عبارت دي هل:
 :۱څه یش تویلد يش؟ )?(What to produce
 :۲د چا لپاره تویلد يش؟ )?(for whom to produce

 :۳څومره تویلد يش؟ )?)how much to produce
او په دې مانا ،چې :څنګه د تویلد حمدود وسایل د ټونلې د ناحمدوده اړتیاو او غوښتنو د رفع کولو په
موخه په اکر واچول يش او څنګه تویلد تررسه کېږي؟
?How Much
څومره؟
په اقتصاد کې د ختصیص د څلورو بسنټزیو پوښتنو څخه یوه ده درې نورې عبارت دي هل:
 :۱څه یش تویلد يش؟ )?(What to produce
 :۲څنګه تویلد يش؟ )?(How to produce
 :۳د چا لپاره تویلد يش؟ )?(for whom to produce

او پدې مانا چې :د ټونلې د اړتیاو او غوښتنو په پام کې نېولو رسه څومره اندازه تویلد تررسه يش؟
د بېلګې په توګه :په سوسیالیسيت اقتصادي نظام کې دې پوښتنې ته ځواب د مرکزې پالن
جوړونکو هل خوا او د بازار په اقتصاد کې دې پوښتنې ته ځواب د ټولزیې تقاضا او ټولزیې عرضې
د جوړښت هل خمې ویل کېږي.
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Human Capital
برشي پانګه
د انسانانو د تویلدي پوهې ،جتربې او وړتیا ته چې اقتصادي کړنې تررسه کویل یش برشي پانګه ویل
کېږي.
)Human Development Index(HDI
د برشي پرخمتیا شاخص
هغه شاخص ،چې په مرسته یې د انساين پرخمتیا د دریو بنسټزیو بڼو (د عمر اوږدوایل ،ښوونه او
روزنه او د ژوند معیار) په برخه کې په منځين ډول رسه د یو هېواد السته راوړنې سنجول کېږي،.
چې:
د عمر اوږدوایل ( :)longevityپه منځين ډول د ټونلې هر وګړې څو اکهل ژوند کوي

بېلګې په توګه :په  ۲۷۷۱میالدي اکل کې د افغانستان د هر وګړي په منځين ډول  ۴۳.۳۴اکهل ژوند

درلوده.

د ښوونې او رونې سطحه ( :)Knowledgeد ټونلې د وګړو د سواد کچه په ګوته کوي ،چې د ټونلې
د ټول نفوس څومره برخه یلک او لوست کوالی يش.
د بېلګې په توګه :په  ۱۷۷۷میالدي اکل کې د افغانستان د ټول نفوس  ۳۱۱وګړو یلک او لوست
کوالی شو.
د ژوند سطحه ( :(Standard of livingچې په اقتصاد کې د مستهلکینو د اړتیاو او غوښتنو په
وړاندې د توکو او خدمتونو د تویلد په وړتیا باندې اتکا لري او په عمل کې د هر وګړي لپاره د
متوسط واقيع نا خالص داخيل تویلد او د سړي رس اعید اندازه په ګوته کوي.
 دا شاخص هل  ۱۷۷۷میالدي اکل راهیيس د ملګرو ملتونو د برشي پرخمتګ په راپور کې
نرشېږي او د  ۱-۷پورې ارزښت ورکول کېږي نو که چېرې یو هېواد د برشي پرخمتیا
شاخص د۷.۱څخه ډېر وي نو نوموړی هېواد د لوړ برشي پرخمتګ په ګروپ کې شاملیږي،

که د ۵.۷

څخه تر ۷.۱پورې درجه واخيل نو د منځين برشي پرخمتګ په ګروپ کې
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څخه کمه درجه واخيل نو تر ټولو کم برشي پرخمتګ ګروپ کې

شاملیږي.
Hyper Inflation
حاد (شدید) انفالسیون
د پیسو د پړسوب یا انفالسیون یو لوړترین حد ده ،چې په تاریيخ حلاظ هل دویم نړیوال جنګ وروسته
په جرمين کې رامنځته شو او پیسو ارزښت په زرهاوو چنده را ټیټ شو .هل  ۲۷۷۱اکل څخه وروسته
په زمبابوې کې هم دا ډول انفالسیون شتون درلوده .د انفالسیون په اړه د ال ډېرو مالوماتو لپاره د
پیسو پړسوب ) (Inflationته رجوع وکړئ.
Hypothecation
ګروی ایښودنه
دا اصطالح په اقتصاد کې په دوه ماناګانو استعمالېږي:
 د ځانګړې موخې د ترالسه کولو په خاطر د مایلې ټالک یا د مایلې لوړول لکه د ښوونې او
روزنې یا د اعمه پروژو د تمویل په موخه د مایلې ټالک یا لوړول.
 د پور د تصفیې د تضمني په موخه د یوې شتمنۍ ګرو اېښودل.
Hypothesis
فرضیه
هغه فرضيي او فريض حاتلونه ،چې د اقتصاد د تیوریګانو  ،ماډلونو څخه په اهلام اخیستنې رامنځته
کېږي ،چې ښایې حقیقت ولري یا نه .فرضیې په حقیقت کې د تیوریګانو وړاندوینه ده ،چې په
حقیيق نړی کې ازمویل کېږي که چریې د بیا بیا ازموینې وروسته نوموړي فرضیه حقیقت ولري؛
نو په یو عليم منل شوي اصل بدیلږي.
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د انګلیيس د آی توری
د يلک اقتصاد په مطالعه کې د اکروباري سکتور په وسیله د پانګونې د لګښتونو لپاره یو معیاري
خمفف دی ،چې د ټولزی لګښتونو په معادهل کې ترې ګټه اخېستل کېږي یعنې )AE=C+I+G+(X-M

چې په پورتين مساوات کې:
 AE :۱ټولزی لګښتونه ((Aggregate Expenditure
 C :۲د کورين سکتور په وسېله استهاليک لګښتونه ( (Consumption Expenditure

 I :۳د اکروباري سکتور په وسیله د پانګونې لګښتونه )(investment expenditures
 G :۴دولیت لګښتونه )(Government expenditures

 :۵او) (X-Mخالص صادرات) (Export-Importچې  Xد صادراتو او  Mوارداتو د ارزښت څخه
نمایندګي کوي.
Identification Lag
د پېژندنې موده
د اقتصادي پالیسیو په برخه کې :په اقتصاد کې د ټاکن ) )shockرامنځته کېدو او د ټاکن د رامنځته
کېدو د درک ترمنځ وخت څخه عبارت دی .د تطبیق مودي)  ،)implementation lagد پېژندنې
مودې ) (recognition lagاو د تاثری مودې ) (impact lageرسه یې پرتله کړئ.
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Idle Money
راکدې پیسې
هغه مبالغ چې اقتصادي فعایلت ته نه وې داخل شوي او په غری فعال ډول ساتل شوي وي چې د
غری فعاهل پیسو ( (inactive moneyاصطالح هم اکرول کېږي.
Illegal Strike
غری قانوين اعتصاب
ً
د اکروباري ټونلې د غړو هل لوري یو غری رسيم او معموال په خپل رس اعتصاب او یا د اکر درولو
ً
څخه عبارت دی .غری قانوين اعتصاب معموال هغه وخت تررسه کېږي ،چې د ټونلې غړي داسې
وانګریي  ،چې د ټونلې مرشان د ټونلې د غړو د ګټو په اړه د پاموړ ګامونه نه پورته کوي چې د غری
قانوين اعتصاب ) (out of law stikeاصطالح ورته هم اکرول کېږي.
Illiquid Asset
غری نقدي شتمين
هغه شتمين چې په اسانې رسه په نقده باندې نيش بدیلدای او یا هم دا چې په نقده باندې د بدیلدو
ُ
په وخت کې په کې نسبتا زیات تاوان رامنځته کېږي .هل سیالې شتمنۍ ) (liquid assetرسه یې
پرتله کړئ.
Illth
بد (ثروت /تویلد)
هغه تویلد ته وايی ،چې استعمال یې ټونلې او متسهلکینو ته په لکې ډول مرض وي .لکه :د خمدره
موادو او رشابو تویلد او استعمال.
Immovable Properties
غری منقول جایداد
هغه جایداد یا شتمين ته وايی چې هل یو ځای څخه بل ځای ته نيش یلږدیدیل .لکه کور ،ځمکه او

داسې نور .هل منقول جایداد ) (movable propertyرسه یې پرتله کړئ.
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Impact Lag
د اغزیې موده
په اقتصاد کې د ټاکن ) )shockد رامنځته کېدو په وخت کې د دولت اصاليح اقداماتو او په
اقتصاد کې یې د اغېزو د راښاکره کېدو ترمنځ وخت څخه عبارت دی ،چې د تطبیق مودې
( (outside lagاصطالح ورته هم اکرول کېږي ،چې دا د اقتصادي پالیسیو په استعمال کې د
څلورو  lagsڅخه یو دی درې نور  lagsعبارت دي هل:
 :۱د پېژندنې موده ))recognition lag
 :۲د پرېکړې موده )(decision lag
 :۳د اجرا/تطبیق موده ()action lag
هل داخيل مودې ) (inside lagرسه یې پرتله کړئ.
Imperfect Competition
نیمګړې سیايل
په بازار کې د عرضه کوونکو او تقاضا کوونکو ترمنځ د سیايل هغه ډول ،چې د اکملې سیالۍ
) (Perfect competitionرشایط یې نه وي پوره کړي یا دا ،چې په بازار کې د عرضه کوونکو
او تقاضا کوونکو ترمنځ یوه اندازه مازاد او یا کرس شتون ولري .هل اکملې سیايل (perfect
) competitionرسه یې پرتله کړئ.
Implementation Lag
د تطبیق موده
د اقتصادي پالیسیو په برخه کې :په اقتصاد کې د ټاکن ) )shockد رامنځته کېدو د حتقق او د
دولت هل لوري یې په وړاندې د اصاليح اقداماتو ترمنځ وخت څخه عبارت دی ،چې د داخيل مودې
( )inside lagد دوه ډولونو څخه یو دی ،چې بل ډول یې د پېژندنې مودې )(recognition lag
څخه عبارت دی.
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Implicit Collusion
ضمين/پټ احتاد
هل هغه رسيم هوکړه یلک څخه عبارت دی چې د څو اکروبارونو ترمنځ د مشرتکو سیاستونو د
رامنځته کولو او پرمخ بېولو په موخه عقد کېږي هل ښاکر احتاد ) (Explicit collusionرسه یې
پرتله کړئ.
Implicit Cost
پټ لګښت
ً
هل هغه لګښت څخه عبارت دی چې ظاهرا نه حماسبه کیږي یا هغه فرصيت لګښت ،چې د پیسو
تادیه او یا د بازار معامله پکې شامله نه وي هل ښاکره لګښت ( (explicit costرسه یې پرتله
کړئ.
Implicit Logrolling
پټه مرسته (خمالفه رایه اکرول )
لکه ،چې دوه جال پروګرامونه یا پالیسۍ رسه یو ځای کړای يش او د یو پروګرام یا پالیسۍ په شلک
ورته رایه ورکړل يش که د تایید رایه واخيل؛ نو دواړه پروګرامونه یا پالیسۍ تایید او که د رد رایه
واخيل؛ نو دواړه ردېږي هل ښاکر مرستې ( )explicit logrollingرسه یې پرتله کړئ.
Import
واردات
د تادیاتو په بېالنس کې د جاري حساب د سوداګرۍ د بېالنس هل دوه برخو څخه یوه ده (بله برخه
یې صادرات جوړوي) او هغه تويک او خدمتونه ،چې د یو هېواد څخه بهر تویلد شوي وي او هېواد ته
د استهالک او ګټې اخېستنې په موخه راوړل کېږي.
او یا هم په بل عبارت :د نورو هېوادونو څخه د توکو او خدمتونو پریودل او راوړلو ته واردات ویل

کېږي لکه افغانستان ،چې موټرونه ،کمپیوټرونه ،تکه ،سېمنټ ځیين خورايک تويک هل بهر څخه

واردوي
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Import Line
د وارداتو کرښه
هغه ګرافیيک شلک ،چې د یو هېواد هل لوري د وارد شویو توکو او خدمتونو د اندازې او د نوموړي
هېواد د داخيل تویلد او عوایدو د ټولزیې اندازې ترمنځ تړاو ښيي ،چې د خالصو صادراتو د کرښې
په رسمولو کې ترې ګټه اخېستل کېږي.
Import Quota
پر وارداتو مقداري حمدودیت
د کورين تویلد څخه د مالتړ په موخه د یو هېواد څخه د ځانګړي تويک د واردولو لپاره د مقداري
حد ټالکو څخه عبارت دی.
د بېلګې په توګه :افغانستان په  ۱۳۷۴اکل کې د سپني غر غوړیو څخه د مالتړ په موخه د نورو
هېوادونو څخه د غوړیو په واردلو باندې دا ډول حمدودیت رامنځته کوي ،چې هل خمې یوازې ۵۷۷۷۷
ټن غوړیو واردلو ته اجازه ورکول کېږي.
Import Substitution
د وارداتو تعویض
د یو هېواد اقتصادي پرخمتګ په موخه هغه تګالره ،چې هل خمې یې د ځینو واردايت توکو پر ځای په
داخل کې د نورو توکو تویلد د رامنځته کولو په موخه جوړېږي.
Imputed Income
ضمين اعید
هغه اعید چې په مستقیم ډول د تویلدي فعایلت څخه نه بلکه د لګښتونو د کموايل په پایله کې
ترالسه شوی وي.
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Inactive Money
غری فعاهل پیسې
هغه مب لغ چې اقتصادي فعایلت ته نه وې داخل شوي او په غری فعال ډول ساتل شوي وي چې د
راکدي پیسې ) (Idle moneyاصطالح ورته هم اکرول کېږي.
Incentive
هڅوونکی /مشوق
یو حمرک یا هڅونکی فکتور ،چې په اقتصاد کې د تویلدوونکیو او مستهلکینو د پرېکړو او کړنو
د هڅولو المل ګرځي ،چې تر ټولو اعم یې قېمت دی .دا په دې مانا ،چې :که د یو تويک قېمت لوړ
يش نو تویلدونکي د نوموړي تويک عرضه ډېروي او د قېمت د کمېدو په صورت کې تویلدونکي
د نوموړي تويک په عرضه کې کموایل راويل.
Income
اعید
هغه مبلغ او یا نور مادي منافع ،چې یو کس یې د اکر او اقتصادي کړنو په وړاندې ترالسه کوي او
د لګښت او سپما په موخه ترې ګټه پورته کوي .او یا هم په بل عبارت :د اکر په وړاندې ترالسه
شوی مبلغ ،چې د لګښت او سپما په موخه ترېنه ګټه اخېستل کېږي اعید ګڼل کېږي .او یا هم هغه
مبلغ ،چې د تویلد عوامل یې د تویلد په پروسه کې د برخه اخېستو په وړاندې ترالسه کوي .لکه د
اکرګر معاش ،د ځمکې کرایه ،د پانګې رحبه او د متصدي یا اکرفرما ګټه دا ټول عواید ګڼل کېږي.
Income distribution
د اعید ويش
د توکو او خدمتونو د تویلد په پایله کې ترالسه شوي عواید د ټونلې وګړو ترمنځ د ويش څخه عبارت
ده .چې د ټونلې ترمنځ عوایدو وېش په اعدالنه ډول او که غری اعدالنه ډول رسه تررسه کېږي .د
اغزیمنتوب ) (Efficiencyترڅنګ د منابعو او عوایدو ويش د اقتصاد پوهانو ترمنځ یوه تاریيخ او
د حبث وړ موضوع ګڼل کېږي.
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)Income Earned but Not Received (IEBNR
ګټل شوې خو ال نه ترالسه شوی اعید
هغه عواید ،چې د توکو او خدمتونو د تویلد په پایله کې رامنځته شوي وي؛ خو ال تر اوسه د
اکروبارونو او یا د کورنیو هل لوري نه وي ترالسه شوي لکه د سهايم رشکت د ګټې هغه برخه ،چې
د ونډه لرونکو ترمنځ نه ويشل کېږي یا د مایلې په شلک تادیه کېږي یا هغه عواید ،چې ترالسه
شوی نه وي.
Income Effect
اعیدايت اغزی
د مستهلکینو د عوایدو د تغری په پایله کې د توکو او خدمتونو د ترالسه کولو لپاره په تقاضا کې د
تغری څخه عبارت دی .دا په دې مانا ،چې :په عوایدو کې تغری په تقاضا څومره اغېزه لري .همدا راز
د تقاضا د څېړنې په برخه کې د یو تويک د قېمت د ښکته کیدلو پرمهال دوه ګوين اغېز یو یې اعیدايت
اغزی ده چې د ګراف په مرسته ښودل کیږي او دوهم يی تعویيض اغزی څخه عبارت دی.
Income Elasticity of Demand
د تقاضا د عوایدو ارجتاعیت
دا د ارجتاعیت یو ډول ده چي هل خمې یې په عوایدو کې د نسيب تغری په وړاندې په تقاضا کې نسيب
تغری رامنځته کیږي .دا ارجتاعیت په حقیقت کې دا ښيي چې :په عوایدو کې د تغری په پایله کې په
تقاضا کې څومره تغری رامنځته شوی دی .د ال ډېرو مالوماتو لپاره ارجتاعیت ) (elasticityته هم
رجوع وکړئ.
Income Equation
د اعید معادهل
په اقتصاد کې د عوایدو معادهل عبارت دی هل ،Y=C+I :چې په دې معادهل کې:
 Yميل اعید )(National income
 Cاستهالک )(Consumption
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 Iد پانګونې )(Investment
څخه نمایندګي کوي او دا واضح کوي چې د ميل اعید څومره برخه په استهاليک توکو او څومره برخه
یې د پانګه اچونې په لګښتونو باندې مرصفېږي.
Income Expenditure Model
د اعید او لګښت ماډل
دا موډل ،چې د کیزن اقتصاد هسته جوړوي دا واضح کوي ،چې :هغه ټولزی عواید ،چې د نا خالص
داخيل تویلد څخه ترالسه کېږي په نا خالص داخيل تویلد باندې د تررسه شویو ټولزیو لګښتونو رسه
مساوي دي او په دې ډول ميل عواید هل دواړو څخه حماسبه کیدیل یش.
Income Price Model
د اعید او قېمت ماډل
هغه موډل ،چې د قیمتونو د سطحې او واقيع تویلد (د عوایدو برخې) رسه اړیکه لري او د اکروباري
دوران

یا

دایرې

)cycle

(business

ټولزی

تویلد)production

(total

وزګارتیا) (unemploymentانفالسیون) (inflationاو داسې نورو تړلو اقتصادي پدېدو د
څېړنې لپاره ترې ګټه اخېستل کېږي.
Income Received but Not Earned
ترالسه شوې خو ال نه ګټل شوی اعید
هغه عواید ،چې ترالسه شوي وي؛ خو په وړاندې یې تويک یا خدمت نه وي تویلد شوي او یا دا ،چې
په راتلونکي کې به تویلد يش.
Income Statement
د ګټې او تاوان صورت حساب
ً
دا په حماسبه کې یو مايل راپور ده او په معلوم وخت (معموال یو اکل کې) د دوليت ،کورنیو او یا

اکروباري سکتور د ګټې ،لګښتونو او عوایدو حساب ته د ګټې او تاوان حساب ویل کېږي د مايل
صورت حساب بل ډول هل بېالنس شیټ څخه عبارت دی.
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Income Tax
پر اعید مایله
هغه مایله ،چې پر عوایدو باندې ټالک او اخېستل کېږي لکه پر مزد او معاش مایله.
Inconvertible Money
نه بدیلدونکې پیسې
هغه پیسو ته وايی ،چې په معیاري پیسو باندې د تبادلې وړ نه وي د ))irredeemable money
اصطالح ورته هم اکرول کېږي لکه د افغانیو پر وړاندې د زمبابوې ډالر ،د بنګله ديش روپي او
ځیين نور پويل واحدونه .هل بدیلدونکو پیسو ) (convertible moneyرسه یې پرتله کړئ.
Increasing Cost
صعودي یا ډېریدونکی لګښت
د ټولزی تویلد د ډېروايل په پایله کې د اضايف تویلد د يف واحد د تمام شد لګښت مخ په زیاتیدونکي
لوړوايل ته د صعودي لګښت ویل کېږي .د بېلګې په توګه :د ډبرو سکرو ته د تقاضا د ډېروايل هل
امله د سکرو اکن ډېر کندل کېږي؛ نو په دې توګه د يف واحد (ټن) اضايف سکرو د استخراج د تمام
شد لګښت هم لوړېږي .هل نزويل یا کمیدونکي لګښت ( (decreasing costاو ثابت لګښټ
( (constant costرسه یې پرتله کړئ.
Increasing Marginal Return
صعودي یا زیاتیدونکی نهایي حاصل
په یو اکروبار کې په نلډ مهاهل تویلد کې د تویلد عواملو د ډېروايل په صورت کې په نهايی تویلد کې
ال ډېروايل رامنځته کېدلو ته زیاتیدونکی نهايی حاصل وايی .هل نزويل یا کمیدونکي نهايی حاصل
) (decreasing marginal returnرسه یې پرتله کړئ.
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Increasing Opportunity Cost
زیاتیدونکي فرصيت لګښت
لکه چې د تویلد په زیاتیدلو رسه د تویلد فرصيت لګښتونه یا د السه تلونکی فرصت ارزښت د
لګښت په بڼه زیاتیږي او دغه قانون د تویلد د اماکناتو د منحين په جوړښت کې مهم رول لري..
Increasing Return to Scale
د مقدار په وړاندې صعودي حاصل
په اوږد مهال کې د تویلد په عواملو کې ډېروایل ،چې د تویلد په مقدار کې په نسيب ډول رسه د زیات
ډېروايل المل وګرځي .د بېلګې په توګه :که په یوه تویلدي تصدي کې د تویلد عوامل په متناسب
ډول رسه  ۱۷۱ډېر يش؛ خو په پایله کې یې د تویلد په مقدار کې د  ۱۷۱نه زیات ( )۱۵۱ډېروایل
رامنځته يش .د مقدار په وړاندې نزويل حاصل ) (Decreasing return to scaleاو د مقدار په
وړاندې ثابت حاصل )  (Constant return to scaleرسه یې پرتله کړئ.
Incumbent Advantage
د متصدي ګټورتوب
په دې مانا ،چې هغه تویلدونکی ،چې بازار ته د نورو تویلدوونکو په پرتله خمکې داخل شوی وي
د هغوی په وړاندې یې د سیايل مزیت ډېر وي.
Indemnity
جربان
په اقتصاد کې دا اصطالح په بېال بېل مفاهیمو اکرول کېږي لکه:
 -۱د احتمايل زیان په وړاندې تضمني.
 - ۲هغه تادیات ،چې د وارد شوې خسارې د جربان په موخه تررسه کېږي.
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Indent
سفارش
د بهرنۍ سوداګرۍ پورې تړيل هر ډول سفارش ته د تورید سفارش ویل کېږي.د بېلګې په توګه :یو
سوداګر هل بهر څخه یو ځانګړی تويک واردوي او بهرنیو تویلدونکو ته د ځانګړو ځانګړتیاو په
درلودلو د یو تويک د تویلد فرمايش ورکوي.
Indeterminant
نا ټاکونکی (متحول)
نا معلوم جهت لرونکي جمهول متحول ته وايی .همدا راز د نه ټاکونکی متحول په مفهوم هم اکرول
کېږي ،هغه وخت ،چې په بازار کې عرضه او تقاضا دواړه په همزمان ډول تغری وکړي نو د قیمت او
مقدار د تغری جهت نا معلوم پايت کېږي او د پوهیدلو وړ نه وي داسې چې د نه ټاکونکي اعمل په
حیث پیژندل کېږي .د بېلګې په ډول :لکه ،چې د عرضې او تقاضا دواړو مقدار زیات يش؛ نو دتله
قیمت ،چې یا ښکته یا پورته شوی د نا ټاکونکي متحول څخه عبارت ده.
Index
شاخص
د اندازه ګریی یوه احصایوي وسیله ده ،چې په مرسته یې د یو تويک یا ګروپ نسيب اوسط د یو اساس
ارزښت هل خمې سنجش کېږي.او په اقتصاد کې د ډېرو شیانو یو ځايی مقايسې لپاره د وزن یا ثقلت
لرونکي اوسط په بڼه ښودل کېږي .او یا هم دا چې :شاخص یو احصایوي مقیاس ده چې په یوه
متغری کې د رامنځته شوو تغریاتو د اندازه ګریي په موخه تری ګټه اخېستل کېږي.
Index Number
د شاخص عدد
هغه عدد ،چې د قېمتونو ،لګښتونو یا نورو مشابه پدېدو او پېښو تغری ،چې په یوه دوره کې ،چې د
اساس دورې په بنسټ ټالک شوې وي په ګوته کوي.

237

Economic & Business Terms

I

Indirect Cost
غری مستقیم لګښت
د تویلد په پروسه کې د تویلد هغه لګښت ،چې په مستقیم ډول د تويک په تویلد کې شامل نه وي،
خو غری مستقیم د تويک د تویلد لپاره اړین وي .هل مستقیم لګښت ) (direct costرسه یې پرتله
کړئ.
Indirect Labor
غری مستقیم اکرګر
هغه اکرګر چې د توکو او یا خدمتونو په تویلد کې په مستقیم ډول ښکیل نه وي لکه اداري
اکرکونکي.
Indirect Relation
غری مستقیمه اړیکه
هغه ریاضیيک اساس ،چې وايی :په دوه متغریو کې تغری په متقابل جهت رسه تررسه کېږي یعنې دا،
چې په  Xمتغری کې ډېروایل په  Yمتغری کې د کموايل او په  Xمتغری يک کموایل په Yمتغری کې د
ډېروايل المل ګرځي.
د بېلګې په توګه :په قېمت کې ډېروایل په تقاضا کې د کموايل او په قېمت کې کموایل په تقاضا کې
د ډېروايل رسه مل وي ،چې د منيف اړیکې ) (negative relationاصطالح ورته هم اکرول کېږي.
هل مستقیمې اړیکې )(directrelationرسه يی پرتله کړئ.
Indirect Tax
غری مستقیمه مایله
هغه مایلات ،چې هل تادیه کوونکي څخه په غری مستقیم ډول رسه اخېستل کېږي لکه د توکو په
ً
پلور مایلات ،چې ظاهرا یې پلورونکي تادیه کوي خو په نهایت کې یې د توکو پېرودونکي دغه
مایله زغيم .د مستقیم مایلاتو ) (direct taxرسه یې پرتله کړئ.
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Indorsement
شا یلک
ً
هغه حتریري یلک چې معموال د تبادلې وړ سند په ظهر یا شا یللک کیږي او په ځانګړي وخت کې
د ټالکې تادیې تضمني رامنځته کوي .چې د  Endorsementاصطالح ورته هم اکرول کېږي.
Induced Change
القايئ /هڅوونکی تغری
ً
په ټولزیو لګښتونو کې تغری(معموال په استهاليک لګښتونو کې تغری) ،چې په نا خالص داخيل تویلد
یا ميل عوایدو کې د تغری په پایله کې رامنځته کېږي.
Induced Consumption
القايئ /هڅوونکی استهالک
د کورنیو استهاليک لګښتونه ،چې په عوایدو یا تویلداتو (په ځانګړي ډول په نا خالص داخيل تویلد
او ميل اعید) باندې اتکا لري .په دې مانا ،چې په ن اخالص داخيل تویلد او یا په ميل عوایدو کې
ډېروایل او یا کموایل د کورنیو په استهاليک لګښتونو باندې اغزیه کوي.
Induced Expenditure
القايئ /هڅوونکی لګښت
ټولزی لګښتونه (د کورنیو استهاليک لګښتونه،پانګونه ،دوليت لګښتونه او خالص صادرات) ،چې په
ناخالص داخيل تویلد یا ميل اعید باندې اتکا لري.
Induced Export
القايئ /هڅوونکی صادرات
هغه صادرات چې په ځانګړي ډول په نا خالص داخيل تویلد او یا ميل اعید باندې تکیه لري ،چې د
نا خالص داخيل تویلد او یا ميل اعید کې تغری په صادراتو کې د تغری المل ګرزي.
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Induced Govt. Purchase
القايئ /هڅوونکی دوليت پېرودنه
دوليت پریودنه ،چې په ځانګړي ډول په نا خالص داخيل تویلد او یا ميل اعید باندې اتکا لري ،چې
په نا خالص داخيل تویلد او یا ميل اعید کې تغری دوليت پریودنه تر خپل اغزی الندې راويل.
Induced Investment
القايئ /هڅوونکی پانګونه
د اکروباري سکتور په وسیله د پانګونې لګښتونه ،چې په نا خالص داخيل تویلد او یا ميل اعید
باندې اتکا لري او په نا خالص داخيل تویلد او یا ميل اعید کې تغری د اکروباري سکتور د پانګونې
په لګښتونو کې د تغری المل ګرزي.
Induced Relation
القايئ /هڅوونکی اړیکه
هغه حالت چې په یوه متغری کې تغری په بل متغریه کې د تغری رسه اړیکه لري یا په بل متغری کې د
تغری المل ګرزي لکه د کورنیو په استهاليک لګښتونو کې تغری ،چې د کورنیو په عوایدو کې د تغری
هل امله رامنځته کېږي .په حقیقت کې په یو متغری کې بدلون د یو بل فکتور هل امله هڅول کېږي.
Induced Saving
القايئ /هڅوونکی سپما
د کورين سکتور سپما ،چې په ځانګړي ډول رسه په نا خالص داخيل تویلد او یا ميل اعید باندې اتکا
لري او په نا خالص داخيل تویلد او یا ميل اعید کې تغری په سپما کې د تغری المل ګرزي.
Industrial Bank
صنعيت بانک
ً
هغه مايل بنسټ (بانک) ،چې اکروبارونو(صنعتاکرانو) ته په مساعدو رشایطو نسبتا کوچين پورونه
برابروي.
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Industrial Revolution
صنعيت انقالب
د  ۱۱پېړۍ په وروستیو او د  ۱۷پیړۍ په اوایلو کې د تویلد د ختنیيک تغری په پایله کې د کوچنیو
صنایعو ځای فابرېکو یا لویو ماشینونو ونېوه ،چې په تویلد کې دغه تغریاتو ته د صنعيت انقالب نوم
ورکول شو (دا انقالب په لومړي ځل په فرانسه کې رامنځته شوی دی).
Industrial Union
صنعيت ټونله
په عني صنعت او یا خمتلفو صنعتونو کې د اکرګرانو یو ځای کېدل او ټونلې جوړول (که څه هم،
چې دندې یې رسه مشابه نه وي) څو د صنعيت اکرګرانو حقوق وساتل يش او اکرګرانو ته د اکر په
رشایطو کې ښه وایل رامنځته کړي.
Industry
صنعت
یو ګروپ اکروبارونه او تصدۍ ،چې د داسې توکو او خدمتونو په تویلد کې ښکیل وي ،چې په
استهالک کې یو د بل رسه د تعویض کیدو وړ وي .او یا هم په بل عبارت :د اقتصاد یوې لویې یا
عمده برخې ته صنعت ویل کېږي .لکه د قایلنو صنعت ،چې په ټولزیه توګه د صنعت په نوم یادېږي؛
خو په یوازې ډول رسه بیا د قایلنو هر اکروبار یا رشکت ته د تصدۍ ( )Firmنوم ورکول کېږي.همدا
رازا دا اصطالح په یو ځانګړي کسب او اکر پورې هم تړلې ده لکه :د بانکداري صنعت ،د تېلو
صنعت او داسې نور.
Inefficiency
غری مؤثریت
هغه ح الت ،چې په اقتصاد کې د شته منابعو څخه د ګټې اخېستنې په پایله کې د مستهلکینو او
تویلدوونکیو رضایت د اماکن ترحده ترالسه نيش یا دا ،چې :د تویلد د شته عواملو د استعمال په
پایله کې د تویلد د عواملو په پرتله کم تویلد ترالسه يش.
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لکه نا لکه بیا دا اصطالح د ټولو اقتصادي فعایلتونو لپاره ،چې په پوره ډول د اقتصادي اصولو الندې
صورت ونه نیيس هم اکرول کېږي .د بېلګې په توګه :که بازارد تعادل په حالت کې نه وي غری موثر
بازارګڼل کېږي .هل اغېزمنتوبیت ) (efficiencyرسه یې پرتله کړئ.
Inelastic
غری ارجتايع
هغه حالت چې په یوه معلوم متغری کې ډېر تغری ،چې په بل متغریه کې د بېيخ کم تغری یا د هېڅ
تغری المل ونګرځي .هل ارجتايع ) (elasticرسه یې پرتله کړئ .د ال ډېرو معلوماتو لپاره د ارجتاعیت
متبادل ( (Elasticity Alternativeته هم رجوع وکړئ.
Inelastic Demand
غری ارجتايع تقاضا
هغه حالت/تقاضا لکه ،چې د یو تويک د تقاضا په قېمت کې تغری رامنځته يش؛ خو د نوموړي تويک
په تقاضا کې ډېر کم تغری رايش یا هېڅ تغری رامنځته نيش .دا په دې مانا ،چې :د تقاضا په مقدار
کې تغری د تقاضا په قېمت کې تغری ته ډېر کم عکس العمل ښودونکی وي یا هیڅ عکس العمل
ونه ښيي د غری ارجتايع تقاضا څخه عبارت دی .د ارجتايع تقاضا ) (elastic demandرسه یې پرتله
کړئ.
Inelastic Supply
غری ارجتايع عرضه
هغه حالت/عرضه لکه ،چې د یو تويک د عرضې په قېمت کې ډېر تغری رامنځته يش؛ خو د نوموړي
تويک د عرضې په اندازه کې ډېر کم تغری رامنځته يش یا هېڅ تغری رامنځته نيش .دا په دې مانا،
چې :د عرضې په مقدار کې تغری د عرضې په قېمت کې تغری ته ډېر کم عکس العمل ښودونکي
وي یا هیڅ عکس العمل ونه ښيي د غری ارجتايع عرضې په نوم یادېږي د ارجتايع عرضې (elastic
) supplyرسه یې پرتله کړئ.
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Infant Industry
نوی زیږیدیل صنعت
هغه صنعت ،چې تازه تأسیس شوی وي او یا یې هم ډېره وده نه وي کړي او په بازار کې د نورو
صنایعو په وړاندې د سیالۍ جوګه ونه اویس.
Inferior Goods
نا مرغوب تويک
هغه تويک ،چې په عوایدو کې په ډېروايل رسه نوموړي تويک ته په تقاضا کې کموایل رایش .د بېلګې
په توګه :د اتل میاشتين عواید  ۱۷۷۷۷افغانۍ دي او نوموړی په ژيم يک د لرګیو څخه د سون توکو په
ډول اکر اخيل خو که د نوموړي عواید  ۱۵۷۷۷افغانیو ته ورسېږي نو د لرګیو پرځای هل بريق خباري
څخه ګټه پورته کوي .د نورمال تويک ) (normal goodsرسه یې پرتله کړئ.
Inflation
انفالسیون یا تورم
په دوامداره ډول رسه په اقتصاد کې د توکو او خدمتونو د قیمتونو په متوسطه عمويم کچه کې
لوړوايل او د پیسو په ارزښت کې کموايل ته انفالسیون یا د پیسو پړسوب ویل کېږي .خو دا په دې
ً
مانا ندی ،چې مطلقا د ټولو توکو قېمتونه لوړېږي بلکه په انفالسیون کې د ډېری توکو قېمتونه
لوړېږي د ځینو توکو قېمتونه کېدای يش ،چې په خپل حال پاتې يش او د ځینو توکو په قیمتونو کې
کېدای يش ،چې کموایل هم رامنځته يش (خو په انفالسیون کې د قیمتونو متوسطه کچه په پام کې
نېول کېږي) د نرخ یا کچې هل خمې انفالسیون په عمويم ډول په الندې برخو وېشل کېږي:
آرام (خوځنده) انفالسیون )(Creeping Inflation
لکه ،چې په اقتصاد کې د توکو او خدمتونو د قیمتونو متوسطه کچه په لکين ډول تر  ۲۱پورې لوړه
يش نو دا ډول انفالسیون ته خوځنده انفالسیون ) )creeping inflationویل کېږي .او دا ډول
انفالسیون په اقتصادي ودې کې هم ډېر رول لوبوي.
 قدم اخیستونکی (متحرک) انفالسیون )(Walking Inflation
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لکه ،چې په اقتصاد کې د توکو او خدمتونو د قیمتونو متوسطه کچه په لکين ډول تر  ۵۱پورې لوړه
يش نو دا ډول انفالسیون ته قدم اخېستونکی انفالسیون ( (walking inflationویل کېږي.
 ځغلنده انفالسیون )(Running Inflation
لکه ،چې په اقتصاد کې د توکو او خدمتونو د قیمتونو متوسطه کچه په لکين ډول هل  ۱۱څخه تر ۱۷۱
پورې لوړه يش نو ا ډول انفالسیون ته ځغلنده انفالسیون ( )running inflationویل کېږي.


حاد  /شدید انفالسیون )(Hyper or Galloping Inflation

د انفالسیون تر ټولو چټک او خطرناک ډول دی ،چې د یو هېواد د انفالسیون د  ۲۷۱او یا دلې څخه
لوړه کچه پکې شاملېږي ،چې ځینې وخت په ځینو هېوادونو کې د انفالسیون هل  ۱۷۷۷۱څخه لوړ
نرخ هم یلدل کېږي .دا ډول انفالسیون د اول نړیوال جنګ څخه وروسته په جرمين کې شتون
درلوده ،چې د انفالسیون کچه  ۲۳۷۷۷۱ته لوړه شوې وه همدارنګه په  ۱۷۷۳میالدي اکل کې په
یوګوسالویا کې د قیمتونو متوسطله کچه  ۲۷۱د لوړېدو په حال کې وه ،چې په اوسين وخت کې په
زمبابوې کې هم دا ډول شدید انفالسیون شتون لري.
Inflation Causes
د انفالسیون الملونه
د انفالسیون رامنځته کېدو بنسټزی الملونه دوه دي ،چې عبارت دي هل:
د تقاضا راښکونکی انفالسیون )(Demand Pull Inflation
هغه انفالسیون ،چې د يلک اقتصاد په څلورو سکتورونو ( کورنۍ ،دولت ،اکروبارونه او بهرین
سکتور) په تقاضا کې د ډېروايل او د عرضې د حمدود پاتې کېدو یا د کموايل رامنځته کېدو هل امله
رامنځته کېږي .یا دا ،چې :تقاضا کونکي د عرضې په پرتله ډېر تویلد ته اړتیا لري نو په دې توګه
د تقاضا اضايف برخه د توکو او خدمتونو په قیمتونو کې د لوړايل المل ګرځي او هل امله یې د تقاضا
راښکونکی انفالسیون  Demand Pull Inflationرامنځته کېږي .د لګښټ د فشار انفالسیون

 Cost Push Inflationرسه یې پرتله کړئ.
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د لګښت د فشار انفالسیون )(CostPushInflation
هغه انفالسیون ،چې د توکیو او خدمتونو د تویلد په پروسه کې د تویلد د لګښت د لوړوایل هل امله
د توکو او خدمتونو د قیمتونو لوړوايل هل امله ،چې د عرضې د کموايل المل ګرځي رامنځته کېږي.
او هغه وخت رامنځته کېږي لکه ،چې د تویلد د څلورو عواملو ( ځمکه ،اکرګر ،پانګه او اداره یا
متصدی) څخه حد اقل د یوه په قېمت کې لوړوایل رامنځته يش.
دا په دې مانا ،چې :د تویلد د لګښت په ډېرېدو رسه اقتصاد په خپواين قېمت رسه د توکو او خدمتونو
عرضه نيش تررسه کوالی او که مستهلکني د تویلد پریودل غواړي نو باید ،چې د خپوا په پرتله لوړ
قېمت تادیه کړي ،چې د توکو او خدمتونو د تویلد دا لوړ لګښت د هغوی د قېمت د لوړوايل المل
ګرځي او په دې توګه د لګښت د فشار انفالسیون ) )Cost Push Inflationرامنځته کېږي .د
تقاضا راښکونکي انفالسیون ) (Demand Pull Inflationرسه یې پرتله کړئ.
د انفالسیون رامنځته کېدو ځینې نور فريع عوامل هم شته لکه  :په جریان کې د پیسو د عرضې
ډېروایل ،توکو او خدمتونو په تویلد او عرضه کې کموایل او داسې نور.
Inflation Premium
د انفالسیون پریمیم
د واقيع رحبې او اسيم رحبې (چې د پور د هوکړه یلک په وخت کې ذکر کېږي) ترمنځ د توپری څخه
عبارت دی او موخه یې دا ده څو د رحبې کچه د انفالسیون په پام کې نېولو رسه تنظیم يش.
Inflation Rate
د انفالسیون کچه/نرخ
هل یوې دورې نه بلې دورې (اکل) ته د قیمتونو په متوسطه کچه او د پیسو په ارزښت کې د تغری
سلنې څخه عبارت دی ،چې د مستهلکینو د قېمت شاخص ( (CPIاو د نا خالص داخيل تویلد د
قېمت ډیپلیټور ) (GDP price deflatorپه وسیله اندازه کېږي.
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Inflation Target
د انفالسیون کچه/هدف
د انفالسیون لپاره د معلوم هدف یا کچې ټالکو ته وايی دا په دې مانا ،چې انفالسیون باید په یوه ثابت
اندازه کې وساتل يش لکه په ډېری پرخمتللو هېوادونو کې دا اندازه هل یوې سلنې څخه تر دوه نیم
سلنې پورې ساتل کېږي.
Inflationary Gap
انفالسیوين خال/تشه
هغه خالء یا تشه ،چې په نلډ مهاهل تعاديل تویلد او د اوږد مهال اکمل استخدام تعاديل تویلد ترمنځ
وجود لري ،چې د انبسايط تشې/خال ) (Expansionary Gapاصطالح ورته هم اکرول کېږي.
Inflexible Prices
جامد /غری ارجتايع قېمتونه
د هغه توکو او خدمتونو قېمتونه ،چې په بازار کې د مازاد او یا کرس د شتون په حالت کې په ډېر
ورو ډول رسه تنظیمېږي.
او یا هم په بل عبارت :هغه قېمتونه ،چې په بازار کې د مازاد او یا کرس د شتون څخه نه متاثره
کېږي یا هم ډېر کم متاثره کېږي ،چې د انعطاف نا پذیره/نه بدیلدونکي قېمتونه rigid/sticky
) )pricesاصطالحات هم ورته اکرول کېږي .هل ارجتايع قېمتونو ) (flexible pricesرسه یې پرتله
کړئ.
Inflexible Wages
جامد/غری ارجتايع مزد
هغه مزد ،چې د اکرګرانو په بازار کې د مازاد او یا کرس د شتون په حالت کې په ډېر ورو ډول رسه
تنظیمیږي یا نه متاثره کېږي ،چې د انعطاف نا پذیره/نه بدیلدونکي مزد ((rigid/sticky wages

اصطالحات هم ورته اکرول کېږي .هل ارجتايع مزد ) (flexible wagesرسه یې پرتله کړئ.
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Infrastructure
زېر بناء/بنسټونه
هغه زیربنايی او بنسټزیې اړینې اسانتیاوې او ساختمانونه ،چې د اقتصادي کړنو د پراختیا او
پرخمتګ لپاره اړینې وي لکه :برښنا ،رسکونه ،پلونه ،بانکونه ،ترانسپورت ،هوايی ډګرونه او داسې
نور ،چې د اقتصادي ودې او پرخمتیا لپاره د شرییانونو حیثیت لري.
Inheritance Tax
پر مریاث مایله
د مریاث مایله یا د مړ شوي کس د شتمنیو په هغه برخه مایله ،چې بل کس (وارث) ته یلږدول
ً
کېږي .چې معموال په غرب کې شتون لري .هل پر جایداد مایلې ( (estate taxرسه یې پرتله کړئ.
Injection
تزریق (په اقتصاد کې)
په نا خالص داخيل تویلد باندې د استهاليک لګښتونو څخه عالوه نورو ټولو پالن شوو لګښتونو
څخه عبارت دی .لکه پانګونه ،دوليت پریودنه خالص صادرات او داسې نور ،چې د اقتصادي موخو
لپاره اقتصاد ته د پالییس هل خمې داخلیږي.
Injunction
حکم (د حمکمې امر)
د یو کس ،اکروبار یا د اکروباري ټونلې د هغه کړنې په وړاندې ،چې د بل کس ،اکروبار یا د
اکروباري ټونلې په زیان تمامېږي د حمکمې حکم څخه عبارت دی .د بېلګې په توګه :یو اکروبار
هل خوا د بل اکروبار اکرکونکي په خپل اکروبار کې د استخدام په موخه هڅولول.
In-kind Payment
هم تويک (بارتر) تادیه
د توکو او خدمتونو په وړاندې هغه تادیه ،چې د هېواد د پويل واحد پر ځای د توکو او خدمتونو په
شلک صورت ونیيس .هل پويل مزد ) (money wageرسه یې پرتله کړئ.
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Innovation
نوښت یا ابتاکر
اقتصاد او ټونلې ته د نوې نظریې ،تویلد او یا تکنالوژی او داسې نورو د ورپېژندلو او خرپولو
پروسې څخه عبارت دی (invention( .رسه یې پرتله کړئ.
Inputs
عوامل
د تویلد عوامل ،چې د توکو او خدمتونو په تویلد کې ترې ګټه اخېستل کېږي یا دا ،چې د توکو او
خدمتونو د تویلد په موخه د اعمل په ډول اکرول کېږي.
Inside Lag
داخيل موده
د اقتصادي پالیسیو په برخه کې :په اقتصاد کې د ټاکن ( )shockد رامنځته کېدو او په وړاندې
یې د دولت هل لوري د اصاليح اقداماتو ترمنځ د وخت واټن څخه عبارت دی او په دوه ډوهل دی،
چې عبارت دي هل:
 :۱د پیژندنې موده ()recognition lag
 :۲د تطبیق موده (.)implementation lag
د تطبیق/بهرنې مودې ( (outside lagرسه یې پرتله کړئ.
Insolvency
تنګ الیس یا ورشکستګي
په اکروبار کې هغه حالت ،چې د اکروبار پورونه د اکروبار هل خالصو شتمنیو څخه ډېر وي او پدې
توګه اکروبار نيش کوالی ،چې خپل پورونه تادیه کړي ،چې دا د دېوايل کیدو په لور لومړی ګام
ګڼل کېږي خو دیوايل کیدال پکې حتيم نه وي .هل د پرداخت وړتیا ( )solvencyاو دیوايل کیدل
( )bankruptcyرسه یې پرتله کړئ.
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Instruments
وسایل ( مايل )
په اعم ډول د وسیلې په مانا ده خو په مايل برخه کې ټولو مايل وسایلو ته ویل کیږي لکه حجت،
اعتبارات ،بانډ او داسې نور .او په مايل برخه کې هغه مايل یا قانوين حقوقو څخه عبارت دي ،چې
هل خمې یې تويک ،خدمتونه ،منابع ترالسه کیدیل يش او ټول هغه وسایل په برکې نیيس ،چې په مرسته
یې یې د کورنیو ،اکروبارونو او اعمه سکتور ترمنځ اعید جریان پیدا کوي ،چې مشهور يی ونډې،
بانډونه او اکغذي پیسې دي.
Insurance
بیمه
په اعم ډول هل یو حقويق او یا حقیيق کس څخه بل کس حقويق ته د خطر یلږد ته بیمه وايی او لومړی
کس د خطر څخه د ساتنې تامني په وړاندې ټایلک حق تادیه کوي .خو په عليم اصطالح کې :د
احتمايل خطر په وسیله د رامنځته کېدونکې خسارې ضمانت کونکي ته د معلوم مبلغ په
وړاندې ،د معلوم وخت لپاره ،د معلومو پېښو په وړاندې د رامنځته کېدونکي احتمايل خطر انتقال
څخه عبارت دی.
Intangible Asset
غری مادي یا نه ملس کېدونکې شتمين
هغه شتمين ،چې په مادي بڼه شتون ونلري لکه شهرت ( ،)goodwillسافټ ویر ،اخالق رویه او
داسې نور .هل ملس کیدونکې شتمنۍ ( (tangible assetرسه یې پرتله کړئ.
Intangible Tax
په نه یلمس کېدونکې شتمنیو مایله
هغه مایله چې په هغه شتمنیو اخېستل کېږي چې د ملس کېدو وړ نه وي.
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Interest
ربح یا سود
د هغه شتمنۍ (پیسو) د قېمت تادیه ،چې په پور اخېستل شوې وي .یا دا ،چې :په پور اخېستل شوي
ً
مبلغ څخه د ګټه اخېستنې په وړاندې تادیاتو څخه عبارت دی ،چې معموال په لکين ډول تررسه
ً
کېږي ،.چې معموال په دوه برخو وېشل کېږي:
ساده ربح ).(Simple Interest
مرکبه ربح ).(Compound Interest
د ال ډېرو مالوماتو لپاره نوموړو اصطالحاتو ته هم رجوع وکړئ.
Interest Free Banking
هل سوده پرته بانکوايل
د بانکوايل هغه ډول چې پر سود نه وي والړ او یا هم دا چي د سود راکړه ورکړه په کې نه تررسه
کېږي چې دا اصطالح د اساليم بانکوايل په اړوند اکرول کېږي.
Interest Rate
د سود کچه
په پور اخېستل شوي مبلغ د قېمت سلنه ،چې د پیسو په شلک تادیه کېږي لکه  ۰۱ ،۵۱او داسې
نور.
Interest Rate of Return
د رحبې د بازګشت نرخ
د اکروبارونو هل لوري د رسمایوي پانګونې په پروژو باندې د بازګشت د لکين نرخ څخه عبارت دی،
چې د پانګونې نهايی اغېزمنتوب ( (marginal efficiency of investmentاصطالح ورته هم
اکرول کېږي.
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Intermediate Goods
منځګړي تويک
هغه تويک ،چې د نورو توکو یا خدمتونو په تویلد کې د یوې برخې یا د تویلد اعمل په توګه برخه
اخيل ،چې دا ډول تويک هل خمکې د انسان د اکر په پایله کې تویلد شوي وي او منځین ځکه ورته ویل
کېږي ،چې دا د نهايی تویلد شوي تويک او د خامو موادو ترمنځ د اکر نا تمامه تویک په ډول تعریفیږي.یا
دا ،چې :یو اقتصادي مادي تويک ،چې دوباره د ثروت د تویلد په موخه اکرول کېږي لکه رسمایوي
تويک ) .(capital goodsهل نهايی توکو ) (final goodsرسه یې پرتله کړئ.
International Aid
نړیواهل مرسته
ً
معموال د ثروتمندو هېوادونو او نړیوالو مايل بنسټونو هل لوري هل غریبو او وروسته پاتې هېوادونو رسه
د هغوی د اقتصادي ستونزو د حل په منظور د مرستو څخه عبارت دی.
International Economics
نړیوال اقتصاد
د اقتصاد د علم هغه برخه ،چې د نړیوالې سوداګرۍ ،نړیوال تمویل ،اسعارو د تبادلې نرخونو او داسې
نورو اړوند موضواعتو څخه حبث کوي .او یا هم په بل عبارت :نړېوال اقتصاد د اقتصاد د علم هغه
برخه ده چې د خمتلفو هېوادونو ترمنځ متقابلې اقتصادي او مايل اړیکې څیړي لکه د هېوادونو
ترمنځ سوداګري .پانګونه او مايل اړیکې.
International Finance
نړیوال تمویل
د نړیوال اقتصاد یوه برخه ده ،چې د اقتصادي اړیکو مايل اړخ او د هغې پورې اړونده مسایل څېړي
لکه د داخيل او بهرنیو پیسو د تباديل نرخونه یا په نړیوالو بازارونو کې د مايل وسایلو او د هېوادونو
د سوداګریزو اړیکو او پیسو د تباديل د نرخونو ترمنځ اړیکې.
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)International Labor Organization (ILO
د اکرګرانو نړیوال سازمان
د اکرګرانو نړیوال سازمان په  ۱۷۱۷میالدي اکل کې تأسیس شوی دی او په  ۱۷۴۱میالدي اکل کې د
ملګرو ملتونو د سازمان د لومړنۍ ختصيص اجينيس په توګه رامنځته شو ،مرکزي دفرت یې په جینیوا
کې دی ،او عمده موخې یې عبارت دي هل:
 :۱د اکرګرانو لپاره په نړیواهل کچه د اکر کولو په وړاندې د حد اقل حق (مزد) اندازه ټالک.
 :۲د اکرګرانو د ټونلو په جوړولو باندې د آزادي رامنځته کول.
 :۳د اکرګرانو حقوق ساتل.
 :۴د اکر په پروسه کې د اکرګرانو لپاره د امتیازاتو رامنځته کول او داسې نورې موخې.
)International Monetary Fund(IMF
د پیسو نړېوال صندوق
نوموړی نهاد د ملګرو ملتونو تر چرت الندې په  ۱۷۴۵میالدي اکل کې تأسیس شوی ،چې د بهرنۍ
تبادلې بازارونه تر نظارت الندې سايت او د ثبات رامنځته کولو لپاره یې هڅې کوي په اوسين وخت
ً
کې تقریبا  ۱۵۷غړي هېوادونه لري او د ) (SDRهل الرې اړو هېوادونو ته پور ورکوي څو د بهرنۍ
سوداګرۍ په برخه کې شته کرس هل منځه یويس او یا یې هم راکم کړي.
International Trade
نړیواهل سوداګري
د هېوادونو ترمنځ متقابلې اقتصادي اړیکې ،چې په فزیکي ډول د توکو سوداګري (صادرات او
واردات) او یا د خدمتونو راکړه ورکړه په برکې نیيس.
Introduction Stage
د پېژندنې مرحله
ً
د تویلد د ژوند دوران لومړین مرحله ده او په دې مرحله معموال ډېر لګښت او حتقیق ته اړتیا لېدل
کېږي او تویلدونکي د دې لپاره ،چې تویلد یې د مستلهلکینو رضایت ترالسه کړي ډېر لګښت
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ً
ته اړ دي ،په دې مرحله کې عموما ګټه یا هم شتون نلري یا ډېره کمه وي او د تویلد د نااکمېدو وېره
پکې ډېره وي .د ال ډېرو مالوماتو لپاره د تویلد د ژوند دوران ) (product lifecycleته هم رجوع
وکړئ.
Invention
اخرتاع
د نوي تویلد ،نظریې او یا تکنالوژي یا د تویلد د پروسې رامنځته کولو څخه عبارت دی .هل نوښت
) )innovationرسه یې پرتله کړئ.
Inventory
ګودام/زېرمه
د نهايی توکو  ،منځګړو توکو ،خامو موادو او داسې نورو زېرمې ته وايی ،چې اکروبارونه یې په الس
کې لري او د اړتیا په وخت کې یې د تویلد او عرضې په موخه ترې ګټه اخېستل کېږي.
Inverse Relation
معکوسه اړیکه
هغه ریاضیيک نظریه ،چې وايی :په دوه متغریو کې تغری ،چې په خمالف جهت تررسه کېږي .په دې
مانا ،چې په یو متغریه کې ډېروایل په بل متغریه کې د کموايل او کموایل یې د ډېروايل المل ګرزي.
د بېلګې په توګه :د توکو او خدمتونو د قېمت لوړوایل د تقاضا د کموايل او کموایل یې د تقاضا د
زیاتوايل رسه مل وي .چې د منيف اړیکې ) (negative relationاصطالح ورته هم اکرول کېږي.
هل مستقیمې اړیکې ) (direct relationرسه یې پرتله کړئ.
Investment
پانګونه یا رسمایه ګذاري
د راتلونکې متوقعه ګټې د ترالسه کولو په موخه د پانګې په اکر اچولو ته پانګونه ویل کېږي ،.چې

دوه بنسټزی ډولونه یې عبارت دي هل:
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مستقیمه پانګونه ) (Direct investmentلکه د ماشني آالتو پېرودل.
 غری مستقیم پانګونه ) (Indirect investmentلکه د ونډو پېرودل.
Investment Borrowing
د پانګونې پور
د اکروباري سکتور په وسیله په رسمایوي توکو باندې د پانګونې د لګښتونو د تمویل په موخه د
ً
پور اخېستلو څخه عبارت دی ،چې معموال د مايل بازار ) (financial marketهل الرې تررسه
کېږي.
Investment Determinants
د پانګونې ټاکونکي عوامل
هغه عوامل او فکتورونه  ،چې پانګونه تر خپل اغزی الندې راويل مهم یې په الندې ډول دي :د سود
نرخ ،تکنالوژي ،د مایلاتو کچه ،په اکروبار اعتماد ،د پانګې قېمت او د پانګه اچونکو وړاندوینه
او توقعات.
Investment Expenditure
د پانګونې لګښتونه
ً
په یو معلوم وخت (معموال د یو اکل په جریان کې) د اکروباري سکتور په وسیله په نهايی توکو او
خدمتونو باندې تررسه کېدونکو یا د تررسه شویو لګښتونو څخه عبارت دي لکه په رسمایوي توکو
باندې د اکروباري سکتور لګښتونه.
Investment Multiplier
د پانګونې رضیب
هغه ریاضییک رضیب یچ هل میخ يی په پانګونې کې د تغری په پایله کې په ميل اعید کې د تغری اندازه
حماسبه کیږي.
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Invisible Hand
نامريئ یا نه یلدونکی الس
دا اصطالح د لومړي ځل لپاره د ادم سمېت هل لوري واکرول شوه نوموړی وايی چې:
که چېرې په ټونله کې هر وګړی د خپلې ګټې د تامني په موخه اکر وکړي نو باالخره د ټونلې رفاه
هم تامینیږي .نو په دې توګه ادم سمیت عقیده درلوده ،چې :ټونله د یو نامريي الس په وسیله اداره
کېږي او ټونلزیه رفاه دلې رسه رسه ،چې د ټونلې وګړي خپيل شخيص ګټې تعقیبوي تامینیږي.
(نوموړې اصطالح په بازار کې د عرضې او تقاضا په وړاندې هم اکرول کېږي دا په دې مانا ،چې:
په بازار کې د توکو او خدمتونو په قیمتونو کې د عرضې او تقاضا په مرسته تعادل رامننځته کېږي).
Invisible Trade
نا مريئ سوداګري
غری مريئ سوداګري یا د یو هېواد د بهرنۍ سوداګرۍ هغه برخه ،چې د ملس کېدو وړ نه وي لکه
خدمتونه .د ال ډېرو معلوماتو لپاره د تادیاتو بېالنس ) (balance of paymentته رجوع وکړئ.
هل مريي سوداګري ) (visible tradeرسه یې پرتله کړئ.
Invoice
انوايس
هغه ل ِست ،چې د توکو د پلورونکي هل لوري ترتیب او پېرودونکي ته لېږل کېږي او د توکو قېمت،
مقدار او د تويک په اړوند نور معلومات پکې درج وي.
Involuntary Exchange
جربي تبادهل
دا اصطالح په اقتصاد کې د دوليت مایلې په وړاندې اکرول کېږي په دې مانا ،چې که څوک وغواړي
او که ونه غواړي اړ دي ،چې پر عوایدو مایله ورکړي.او دولت یي په وړاندې دوی ته خدمتونه

عرضه کړي.
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هل ارادي تبادلې ( (voluntary exchangeرسه یې پرتله کړئ.
Inward Investment
داخيل پانګونه
د هېواد په داخل کې پانګونه چې د نورو هېوادونو ،اکروبارونو او مايل بنسټونو هل لوري تررسه
کېږي ،چې ډا ډول پانګونه داخيل پانګونه هم په برکې نیيس .د بېلګې په توګه :د نورو هېوادونو،
اکروبارونو او مايل بنسټونو هل لوري په افغانستان کې پانګونه .هل بهرنۍ پانګونې ( (outward
 investmentرسه یې پرتله کړئ.
Irredeemable Money
نه حصویلدونکې پیسې
نه بدیلدونکو پیسو ) (inconvertible moneyته رجوع وکړئ.
)Islamic Development Bank (IDB
اساليم پراختیايی بانک
هغه څو ملتزیه مايل بنسټ دی ،چې د اساليم هېوادونو د اقتصادي او ټونلزیې پرخمتیا په موخه په
 ۱۷۰۵میالدي اکل کې تأسیس شوی دی بنسټزیې موخې یې د اقتصادي او ټونلزیې پرخمتیا لپاره
غړو هېوادونو ته د تویل دې موخو لپاره د مرستو او پورونو برابرول دي .مرکزي دفرت یې د سعودي
عربستان په جده ښار کې دی په اوسين وخت کې یې د غړو هېوادونو شمېر  ۵۴ته رسېږي افغانستان
هم ددې مايل بنسټ غړی هېواد ګڼل کېږي.
Islamic Economic System
اساليم اقتصادي نظام
اسالم اقتصادي نظام د اساليم رشیعت د احاکمو پر بنسټ رامنځته شوی نظام ده چې د ځانګړو
الرښوونو هل خمې هم فردي او هم اعمه ملکیت ته اجازه ورکوي .په دې نظام کې اقتصادي فعایلتونه
دحالل او حرام تر منځ د پولې تر اندازې حمدود دي او هل نورو نظامونو رسه یې لوی توپری په دې کې
ده چې اساليم نظام هل سود او رباء څخه پاک سیستم یا Interest Free economic system

رامنځته کوي او په ټونله کې د طبقايت ډلو هل رامنځته کیدلو څخه د خمنیوي لپاره عميل الرې چارې
وړاندې کوي .
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Jawboning
هڅول
د ځانګړو موخو د ترالسه کولو په موخه د سیايس رهربانو یا په ټونله کې د نورو با نفوذه وګړو هل
لوري په شفايه ډول د خلکو تشویق او یا عدم تشویق څخه عبارت دی .په اقتصاد کې دا اصطالح
د خصويص او اعمه سکتور ترمنځ غری رسيم حبث او تشویق په مانا ده .چې د )(moral suasion
اصطالح ورته هم اکرول کېږي.
J-curve
د یج منحين
د ميل پیسو په ارزښت کې د کموايل راوستلو څخه وروسته د سوداګرۍ په بېالنس کې د موازنې د
حالت وده واضح کوي چې د پیسو په ارزښت کې کموایل واردات ګران او صادرات ارزانه کوي
ځینې وخت کېدای يش چې دا حالت معکوس هم وي.
د  J-curveد یو هېواد د پیسو د تبادلې د نرخ او د سوداګرۍ د بیالنس ترمنځ په زړه پورې اړیکه
څرګندوي .په داسې ډول لکه ،چې دهېواد د پیسو د تبادلې نرخ ټیت يش نو هل هېواده د صادریدونکو
توکو قېمت ټېټېږي او پدې ډول صادرات هڅول کېږي او د سوداګرۍ بیالنس مثبت خوا ته حرکت
کوي.خو په نلډه موده کې دغه اغزیې د سوداګرۍ د بیالنس خالف وي ځکه په نلډه موده کې
یواځې قیمتونه تغری کېږي خو مقدار په خپل حال پاتې وي چې په اوږده موده کې د سوداګرۍ
مقدار هم د قیمتونو د تغریاتو رسه تطابق وکړي.دیادولو وړ ده ،چې دا منحين پر دې رسبېره د ځینو
نورو مسایلو د توضیح لپاره هم اکرول کېږي لکه د هېواد اقتصادي ثبات او د اقتصاد د پرانیستون
 opennessدرجه او داسې نور.
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Job
دنده
ً
دنده د تویلدي یا خدمايت پروسې د پرمخ بېولو په موخه یو ځانګړی کړنې ،چې معموال د یو کس په
وسیله په یو معلوم وخت کې تررسه کېږي او په وړاندې یې معلومه اندازه مزد او معاش تادیه کېږي
لکه په پوهنتون کې تدريس ،په دفرت کې اکر کول او داسې نور.
Job Leavers
د دندې پریښودونکي
په ټونله کې هغه وزګاره اکرګره قوه ،چې په خپله خوښه او اراده د نورو دندو د ترالسه کولو په
موخه هل شته دندو څخه الس په رس کېږي یا دندې پرېږدي.
د بېلګې په توګه :یو کس د بلې دندې د ترالسه کولو په موخه هل خپلې دندې استعیف کوي .د دندې
هل السه ورکونکو ( (Job losersرسه یې پرتله کړئ.
Job Losers
د دندې هل السه ورکوونکي
په ټونله کې هغه وزګاره اکرګره قوه ،چې په غری متوقعه ډول یې خپلې دندې هل السه ورکړي وي یا
دا ،چې هل دندو څخه ګوښه کړل شوي وي .هل دندو پرېښودونکو ( (Job leaversرسه یې پرتله
کړئ.
Job Satisfaction
هل دندې رضایت
هغه رضایت او یا ګټورتوب ،چې اکرګران یې د خپلو دندو هل تررسه کولو څخه ترالسه کوي لکه د
ً
اکر چاپېریال ،مزد او معاش اندازه ،د ادارې وړتیا او چلند او داسې نور ،چې معموال د اکرګرې قوې
د متاثره کولو المل ګرزي.
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د ېېلګې په توګه :که د اکر چاپېریال ښه وي ،د ادارې چلند د اکرګرانو لپاره د منلو وړ وي ،هر
اکرګر ته په امتیاز ورکولو کې عدالت په پام کې ونېول يش؛ نو اکرګره قوه په کم مزد او معاش رسه
هم اکر کولو ته حارضیږي.
Job Securities
د دندې تامني
د دندې تامني یا د هغه احتمال او اماکن څخه عبارت ده ،چې هل خمې یې یو اکرکوونکي په
راتلونکي کې په دنده کې پاتې کیدی يش .که د دندې د تامني کچه لوړه وي  ،نو دا ددې مانا
ورکوي چې د دې کس لپاره د دندې د پریښودو ډېر کم چانس شتون لري.
Jobber
بورسې دالل
هغه کس چې د ونډو او قېميت پاڼو په پری او پلور کې بوخت وي یا یو منځګړی سوداګر ،چې د یو
واردوونکي او یا هل عمده پلورونکي څخه تويک پېري او په پرچون پلورونکو یې پلوري.
Job Less Claims
د بیاکرۍ /دندې نه لرلو مطابله
په متحده ایاتلونو کې د استخدام د ادارې هل خوا اونزی راپور ده ،چې په ټونله کې د هغه وګړو شمېر،
چې د لومړي ځل لپاره د وزګارتیا د جربان حقوق یا ااعنې په ترالسه کولو فورمې ډکوي (معموال
ً
په یوه هفته کې) لکه چې هم دا ډول مطابله په زیاتیدو وي نو د بیاکری ډېروایل معموال په اقتصاد
کې د کساد یا زوال مرحلې پیل ګڼل کېږي.
Joint Account
ګډ حساب
ُ
هغه بانکي حساب چې هل یو څخه ډېرو (معموال د دوه کسانو) کسانو په نوم پرانیستل کېږي او
ُ
معموال رشکتونه او اکروبارونه ورڅخه ډېره ګټه اخيل او د حساب لرونکي په کې تر معلومه اندازه
د پیسو ويستلو صالحیت لري.
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د بېلګې په توګه :اتل او اسلم د آریوب په نوم ودانزی رشکت چې اتل یې مرش او اسلم یې مرستیال
دی او غواړي چې په افغان ميل بانک کې د آریوب ودانزی رشکت په نوم یو ګډ حساب پرانزیي نو
اتل او اسلم دواړه هل حساب څخه د پیسو د ويستلو صالحیت اندازه په ګوته کوي چې اتل په خپل
السلیک یوازې تر  ۵۷۷۷۷افغاین او اسلم بیا په خپل صالحیت یوازې تر  ۲۵۷۷۷افغاین هل حساب څخه
ويستیل يش او که د پیسو د وېستلو اندازه هل  ۵۷۷۷۷افغانیو څخه ډېرېږي نو اتل او اسلم دواړه باید
په چک السلیک وکړي .د بانکي حسابونو په اړه د ال ډېرو مالوماتو لپاره بانکي حساب
) (Accountته هم رجوع وکړئ.
Joint Cost
ګډ لګښت
د تمام شد هغه لګښت ،چې د دوه یا ډېرو توکو د یو ځايی تویلد هل امله رامنځته کېږي .د بېلګې په
توګه :د مالوچو د تویلد په پروسه کې د مالوچو او پنبې دانې تویلد ،چې د دواړو د تویلد د تمام شد
لګښت عني لګښت دی .دا ډول تویلد ته ځینې وخت د ګډې عرضې ) )joint supplyاصطالح
هم اکرول کېږي.
Joint Demand
ګډه تقاضا
دوه یا ډېرو توکو ته په عني وخت کې د تقاضا شتون ،چې په استهالک یا په تویلد کې د یو بل
تکمیلونکي وي.
د بېلګې په توګه :د ډوډۍ د خپولو لپاره په عني وخت کې اوړو ،مالګې او اوبو ...ته تقاضا.
Joint Product
یوځايی تویلد  /متمم تویلد
دوه یا ډېر تويک ،چې په عني وخت کې د عني منابعو څخه په ګټه اخېستو رسه تویلدیږي او د یو

تويک تویلد په اتومات ډول د بل تويک د تویلد المل ګرځي.
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د بېلګې په توګه :د لرګي څخه د ختتې جوړولو په وخت د ختتې او د بورو تویلد ،چې په عني وخت
کې صورت نیسۍ .چې د متمم تویلد ) (by-productاو د مشرتکې عرضې ()joint supply
اصطالحات هم اکرول کېږي.
Joint Production
یوځايی تویلدول/ګډ تویلد (پروسه)
د عني منابعو څخه په ګټه اخېستو رسه په عني وخت او همزمان ډول د دوه او یا ډېرو توکو د تویلد
پروسې ته ګډ تویلد (پروسه) ویل کېږي .د بېلګې په توګه :د لرګي څخه د ختتې جوړلو په وخت
کې د ختتې او بورو تویلد ،چې په عني وخت کې تررسه کېږي.
Joint Stock Company
د ګډې ونډې /پانګې رشکت
هغه رشکت چې پانګه یې هل ونډو څخه جوړه شوي وي چې دا ونډې د اړتیا په وخت کې د بل چا
ً
ملکیت ته هم انتقایلدای يش او معموال د ونډو په بازار کې دغه ونډې پلور ته وړاندې کیږي.
Joint Venture
ګډه پانګونه
د دوه یا ډېرو بنسټونواکروبارونو په وسیله یوه کړنه ،چې په ګډه رسه تررسه کېږي او هر
بنسټ/اکروبار پکې د کنرتول معلومه اندازه ولري.
د بېلګې په توګه :د کمپیوټري سافټ ویر تویلدونکی رشکت هل یو بانک رسه د هوکړه یلک هل خمې
د ګډې پانګونې هل خمې د ) Core Banking Solution(CBSیو سافټ ویر تویلدوي او په دې
توګه د دواړو بنسټونو ترمنځ ګډه پانګونه ( )venture jointرامنځته کېږي ،چې هر بسنټ پکې
ً
تر معلومه حده کنرتول لري او معموال په هغه کړنو کې رامنځته کېږي ،چې په نوې تکنالوژي
باندې تکیه لري.
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Judicial Policy
قضايی پالیيس/سیاست
ً
د دولت هغه سیاست ،چې د حمکمې (معموال د سرتې حمکمې) هل لوري د قانون او مقرراتو په تنفیذ
باندې اتکا لري .د ال ډېرو معلوماتو لپاره اقتصادي سیاست) (Economic policiesته ته هم
رجوع وکړئ.
Just Price
اعدالنه قېمت
دا اصطالح په لومړي ځل د ( ( st.thomasپه نوم یو اقتصاد پوه هل لوري واکرول شوه دا په اقتصاد
کې داخالقیاتو یوه تیوري ده ،چې د معامالتو په اعدالنه ډول تررسه کولو څخه حبث کوي .دا
اصطالح دا واضح کوي ،چې :د یو تويک قېمت باید د نوموړي تويک هل هغه ارزښت رسه مساوي ،چې
په ټونله کې منل شوی وي څو د مستهلک رضایت ترالسه يش.
د بېلګې په توګه :د آرمان آيسکریم د اکبل په هره برخه کې په پنځه افغانۍ پلورل کېږي خو که د
ښار په یوه سیمه کې یې یو پلورونکي وغواړي ،چې په لس افغانۍ یې وپلوري نو کېدای يش ،چې
ځینې وګړي یې د پېرلو څخه ډډه وکړي دا ځکه ،چې دا په بازار کې د منل شوي قیمت څخه لوړ
او د مستهلکینو رضایت او قناعت نيش ترالسه کوالی.
just-in- time
په خپل وخت
د توکو او خدمتونو د تویلد په موخه اړین تویلدي وسایل او مواد خمکې دلې ،چې اړتیا ورته رامنځته
ً
يش حارض وي او یا عینا د اړتیا په وخت کې د تویلد پروسې ته حارضولو ته وايی .یا هم په پرچون
پلورونکی مغازو کې د ګودام د لګښتونو د خمنیوي په خاطر د یو تويک د پلور رسه سم د پلورل
ُ
شوي تويک ځای ته د بل تويک رسول ،چې معموال د معلومايت تکنالوژی او کمپیوتري سیستم په مټ
تررسه کېږي .او په خپل وخت عرضې ( )justintimesupplyاصطالح هم ورته اکرول کیږی چې
ښه بیلګه یې د وال مارټ د پرچون خرڅوونکې سرته کمپين ده چې په متحده ایاتلونو کې ډیر

کوچنې پلورنځي لري.
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Keynesian
کیزنیان
د يلک اقتصاد هغه تیوري ته وايی ،چې د  John Maynard Keynesهل لوري ورته پرخمتګ ورکړل
ً
شوی دی ،چې معموال په اقتصاد کې د نورو اصطالحاتو رسه یو ځای اکرول کېږي لکه کیزن اقتصاد،
کیزن تعادل او داسې نور.
Keynesian Disequilibrium
د کیزن عدم تعادل
د کیزن په موډل کې :هغه حالت ،چې پکې د ټولزیو لګښتونو (د پېرودونکو هل لوري) او د ټولزی
تویلد (د پلورونکو هل لوري) متقابل قوتونه د تعادل په حالت کې قرار ونه لري او په دې توګه د
يلک اقتصاد څلوروسکتورونه یعنې:
 :۱د کورنیو سکتور )(House hold sector
 :۲اکروباري سکتور )(Business sector
 :۳دوليت /حکوميت سکتور )(Government sector
 :۴بهرنۍ سکتور )(Foreign sector

د هغه ټول تویلد د پېر توان ونه لري  ،چې د ترالسه کولو په لټه کې یې دي .یا دا ،چې تویلدونکي
د هغه خپل ټول تویلد د پلورلو توان ونه لري چې بازار ته یې عرضه کړي وي نو په دې توګه په
اقتصاد کې د عدم تعادل حالت رامنځته کېږي.
Keynesian Economics
کیزني اقتصاد
د اقتصادي نظریاتو هغه فکري مکتب ،چې د ( )John Maynard Keynesهل لوري ورته
پرخمتګ ورکړل شوی دی او دا واضح کوي ،چې:
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ً
په ټولزیه تقاضا کې کموایل د اکروباري دوران یا دایرې د بې ثباتۍ (معموال د کساد) لومړنۍ منبع
ده ،.چې د کیزن اقتصاد بنسټزی جوړښت د کیزن په کتاب کې (د استخدام ،سود او د پیسو عمويم
تیوري) چې په  ۱۷۳۱میالدي اکل کې نرش شو واضح شوی دی ،چې تر  ۴۷لکونو پورې یې د کیزن
مکتب په اقتصادي ډسپلني کې تسلط درلوده او د دوليت پالیسیو جوړولو په برخه کې په ۱۷۱۷
لکونو کې خپل اوج ته رسېدیل و ،چې باالخره په  ۱۷۰۷او  ۱۷۱۷لکونو کې د خلکو او دوتلونو د
خوښې څخه بهر شو .خو په اوس وخت کې هم د پالیسیو جوړولو په برخه کې ترې ډېره ګټه اخېستل
کېږي.
Keynesian Equilibrium
د کیزن تعادل
په يلک اقتصاد کې هغه حالت ،چې :ټولزی لګښتونه د ټولزی تویلد یا نا خالص داخيل تویلد رسه مساوي
وي او په دې توګه د يلک اقتصاد څلور سکتورونه یعنې:
 :۱د کورنیو سکتور )(House hold sector

 :۲اکروباري سکتور )(Business sector
 :۳دوليت/حکوميت سکتور )(Government sector
 :۴بهرنۍ سکتور )(Foreing sector

د هغه ټول تویلد د پریودلو وړتیا لري ،چې د پېرلو په لټه کې یې دي .یا دا ،چې :تویلدونکي د هغه
ټول تویلد د پلورلو وړتیا ولري چې عرضه کړي یې دي نو په دې توګه په اقتصاد کې د توازن یا
تعادل حالت شتون لري.
Keynesian Model
د کیزن ماډل
د يلک اقتصاد هغه موډل ،چې د کیزن په اقتصاد باندې تکیه لري او د ټولزی تویلد او عوایدو د اندازې
د مشخصولو او د تقاضا د څېړلو په برخه کې ترې ګټه اخېستل کېږي.
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ً
دا موډل معموال د تذریق ) )injectionاو څڅوب ) (leakageپه وسیله مشخص کېږي .او د
متعددو مهمو موضواعتو لکه رضیب ،د اکروبار دوران یا دایرې ،پويل او مايل سیاست د څېړلو په
موخه ترې ګټه اخېستل کېږي.
Keynesian Theory
د کیزن تیوري
د يلک اقتصاد هغه تیوري ،چې د ( (John Maynard Keynesهل لوري ورته پرخمتګ ورکړل شوی
دی او دا واضح کوي ،چې :په ټولزیه تقاضا کې کموایل د اکروباري دوران یا دایرې د بې ثباتۍ
ً
(معموال د کساد) لومړنۍ منبع ده .د کیزن تیوري بنسټزی جوړښت د کیزن په کتاب کې (د استخدام،
سود او پیسو عمويم تیوري) ،چې په  ۱۷۳۱میالدي اکل کې نرش شو واضح شوی دی.
Kick back
باز پرداخت
په اعمه اصطالح رشوت ګڼل کیږي  .په ځانګړي ډول هغه مبلغ ،چې د اکرګر هل لوري اکرفرما یا
متصدي ته د اوسنۍ دندې د خوندیتوب یا د نوې دندې د ترالسه کولو په موخه تادیه کېږي.
Kleptoracy
اختالس
هغه دولت ،چې سیاستمداران او چاروايک پکې د ميل ګټو په پرتله د خپلو شخيص ګټو ساتلو ته
ډېر ارزښت ورکوي او په لوړه اندازه په فساد کې ښکېل وي.
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Labor
اکر/اکرګر
اکرګر د تویلد د څلورو بنسټزیو عواملو څخه یو دی درې نور عوامل عبارت دي هل:
 :۱ځمکه )(Land
 :۲پانګه )(Capital
اکرفرما یا متصدي )(Entrepreneur
او هغه کس چې د توکو او خدمتونو په تویل د کې برخه لري اکرګر ګڼل کېږي .یا دا ،چې :هر هغه
وګړی ،چې قانوين عمر یې پوره کړی وي (په افغانستان کې د اکر کولو لپاره قانوين عمر حد اقل ۱۱
اکهل ټالک شوی دی) او د اکر کولو اراده او وړتیا ولري د توکو او خدمتونو په تویلد کې برخه ولري
اکرګر ګڼل کېږي .لکه مامورین ،تکنالوجست ،منیجران او حیت د اکروبار ريس او نور ټول اکرګر
ګڼل کېږي.
Labor Agreement
د اکر/اکرګر تړون
هل هغه رسيم او قانوين هوکړه یلک څخه عبارت دی ،چې د اکرګر او اکروباري بنسټ ترمنځ عقد
ً
کېږي او معموال د اکر ټول رشایط لکه د معاش اندازه ،د اکر ساعتونه ،موقف ،د اکر موده ،قانوين
رخصيت او داسې نور په برکې نیيس.
Labor Force
د اکر قوه
په هېواد کې هغه وګړي ،چې په تویلدي کړنو کې د برخه اخېستو اراده او وړتیا ولري استخدام
شوي وي یا د دندو د ترالسه کولو په لټه کې وي.

266

Economic & Business Terms

L

یا دا ،چې :ټول هغه وګړي ،چې قانوين عمر یې پوره کړی وي او د اکر کولو اراده او وړتیا ولري د
اکرګرې قوې څخه عبارت دي.
Labor Intensive
اکربر
د تویلد هغه پروسه ،چې په پرتله ایز ډول پکې د تویلد د نورو عواملو په پرتله هل ډېرې اکرګرې
قوې څخه اکر اخېستل کېږي .په نړیوال اقتصاد کې د سوداګرۍ په نظریاتو کې دغه ډول تویلدات
د سوداګرۍ د رامنځته کیدو یو دیلل ګڼل کېږي او هغه هېوادونو ته د دغه ډول تویلد سپارښتنه
کېږي ،چې د پانګې په پرتله زیاته ګارګره قوه ولري .د رسمایه بر ) (capitalintensiveرسه یې
پرتله کړئ.
Labor Market
د اکر بازار
هغه بازار ،چې د توکو او خدمتونو د تویلد په موخه د اکرګرې قوې د تبادلې او استخدام خدمتونه
پکې تررسه کېږي.
Labor Piracy
د اکرګرو اسارت/ترصف
هل نورو اکروبارونو څخه خپل اکروبار یا رشکت ته د اکرګرانو جلبول ،چې د مزد او معاش د لوړوايل
یا د نورو امتیازاتو د ورکړې هل خمې تررسه کېږي.
Labor Slowdown
د اکر پڅول (رسعت کمول)
ً
د اکرګرانو هل لوري (معموال د اکرګرانو د احتاديی هل لوري) هغه ختنیک چې هل خمې یې خپل تویلدي
اغزیمنتوب راکموي څو دلې الرې خپلې ځانګړې موخې ترالسه کړي.
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Labor Theory of Value
د اکر د ارزښت تیوري
دغې تیوري ته د ادم سمېت هل لوري پرخمتګ ورکړل شوی دی ،چې وروسته بیا دا نظریه د اکرل
مارکس هل خوا هم ومنل شوه او دا نظریه په دې خربه تکیه لري ،چې :د یو تويک قېمت د نوموړي
تويک په تویلد باندې د اکرګرې قوې په برخه اخېستو باندې تکیه لري .خو ځینو الکسیک اقتصاد
پوهانو دا نظریه رد کړه او وايی ،چې :د یو تويک او یا خدمت قېمت د هغه د تویلد په پروسه کې د
اکرګرې قوې څخه په ګټه اخېستلو پورې اړه نلري بلکې د تويک په عرضه او تقاضا پورې اړه لري.
Labor Union
د اکرګرانو ټونله
د اکرګرانو او اکرکوونکو هل هغه سازمان څخه عبارت دی ،چې د متصدیانو یا اکرفرما رسه د مزد،
د اکر رشایط ،اکر ساعتونه او په اکر پورې نورو تړلو موضواعتو باندې د اړتیا په وخت کې خربې
اترې کوي ،چې موخه یې د اکرګرانو هل حقوقو څخه دفاع کول دي.
Lagging Indicator
نتیجوي تاخریي شاخص
هغه شاخص چې تغریات یې په بل یا اصيل شاخص کې په رامنځته شوو تغریاتو پورې تړیل وي
) (leading indicatorرسه یې پرتله کړئ.
Laissez Faire or Laissezpasser
ازادي (د بازار )
یوه فرانسوي اصطالح ده ،چې مانا یې ده (مونږ یوازې پرېږدئ) نوموړې اصطالح په اقتصاد کې په
دې موخه اکرول کېږي ،چې :په بازار کې د دولت عدم مداخله کوالی يش ،چې د منابعو د اغېزمن
ختصیص لپاره الره هواره کړي یعنې دا ،چې (بازار آزاد پرېږدئ).
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Land
ځمکه
ځمکه د تویلد د څلورو بنسټزیو عواملو څخه یو دی د تویلد درې نور عوامل عبارت دي هل:
 :۱اکرګر )(Labor
 :۲پانګه )(Capital
 :۳متصدي یا اکرفرما )(Entrepreneur
چې هغه ټول تویلدي او طبیيع منابع په برکې نیيس ،چې د توکو او خدمتونو په تویلد کې ترې ګټه
اخېستل کېږي لکه خاوره ،هوا ،معدنیات او داسې نور.
Large Scale Production
د لویې کتلې تویلد
کتلوي تویلد ) (Mass productionته رجوع وکړئ.
Law of Comperative Advantage
د نسيب مزیت قانون
هغه بنسټزیه قاعده یا اصل ،چې وايی :د دوه هېوادونو ترمنځ د سوداګرۍ په برخه کې هر هېواد باید
هغه اقتصادي کړنه تررسه کړي ،چې د بل هېواد په پرتله یې د تمام شد لګښت کم وي .یا دا ،چې:
د دوه هېوادونو ترمنځ سوداګري د دواړو لپاره ګټوره وي که چېرې هر هېواد د هغه توکو او خدمتونو
ً
په تویلد کې ختصص واخيل ،چې په پرتلزی ډول یې د تمام شد لګښت کم وي .دا قانون معموال د
بهرنۍ سوداګرۍ په برخه کې عميل کېږي خو د اکرګرې قوې په وېش او ختصص کې هم ترې ګټه
اخېستل کېږي.
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Law of Demand
د تقاضا قانون
دا قانون دا واضح کوي چې که چریې نور ټول عوامل ثابت وګڼل يش (لکه د ټونلې د عوایدو سطح
او داسې نور)؛ نو د تقاضا د قېمت او د تقاضا د مقدار ترمنځ معکوس تړاو شتون لري.
دا په دې مانا ،چې :که چېرې د یو تويک د تقاضا قېمت کم يش؛ نو نوموړي تويک ته د خلکو په
تقاضا کې لوړوایل رامنځته کېږي او که چېرې یې قېمت لوړ يش نو د خلکو په تقاضا کې کموایل
رامنځته کېږي .چې دا قانون په اقتصاد کې د بازار په مطالعه کې خورا ارزښتمن رول لوبوي .د
عرضې قانون ) (Law of supplyرسه یې پرتله کړئ.
Law of Diminishing Marginal Return
د کمیدونکي نهايی حاصل قانون
هغه اساس یا قاعده ،چې وايی :که چېرې د تویلد متغریه عوامل (لکه اکرګره قوه) د تویلد ثابتو
عواملو رسه وار په وار په دوامداره ډول یو ځای يش او د تویلد په پروسه کې ترې ګټه واخېستل يش،
نو باالخره د يف واحد اضافه شوي متغریه اعمل د نهايی تویلد اندازه ،چې په لومړیو کې مخ په زیاتیدو
وه اوس په کمیدو پیل کوي .دغه قانون ته د نزويل بهرې قانون هم وايی.
Law of Diminishing Marginal Utility
د نزويل نهايی افادې قانون
هغه اساس یا قاعده ،چې وايی :د یو تويک ډېر او ال ډېر مرصف باالخره د هر اضايف واحد مرصف لږ
اضايف ګټورتوب یا رضایت رامنځته کوي یا دا ،چې نهايی ګټورتوب یا رضایت یې کمېږي .د بېلګې
په توګه :یو کس د یوې مڼې په خوړلو رسه ډېر رضایت ترالسه کوي که دویمه وخوري د اولې مڼې
په پرتله یې د رضایت اندازه کمېږي او باالخره د څو مڼو په خوړلو رسه یې د ترالسه شوي رضایت
اندازه نوره هم راکمېږي.
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Law of Supply
د عرضې قانون
د عرضې قانون دا واضح کوي چې که چېرې نور ټول عوامل ثابت وګڼل يش لکه د خامو موادو
قېمت ،مزد او معاش اندازه او داسې نور) نو د عرضې د قېمت او د عرضې د مقدار ترمنځ مستقیم
تړاو شتون لري.
دا په دې مانا ،چې :د یو تويک د قېمت په ډېرېدو رسه د نوموړي تويک په عرضه کې ډېروایل او د قېمت
په کمېدو رسه یې په عرضه کې کموایل رامنځته کېږي .چې دا قانون په اقتصاد کې د بازار په
مطالعه کې خورا ارزښتمن رول لوبوي.
د تقاضا قانون ) (Law of supplyرسه یې پرتله کړئ.
Leading Economic Indicator
الرښوونکی اقتصادي شاخص
ً
دا هغه شاخصونه دي چې معموال په اقتصاد کې د عمويم تغریاتو څخه وړاندې په دې ډول
شاخصونو کې تغری رامنځته کیږي او په نلډه موده کې د اقتصاد لپاره د وړاندوینې لپاره مهم
شاخصونه ګڼل کیږي.د اسهامو د بازار بازګشت یا  stock market returnsیوه ښه بیلګه ده
ً
لکه چې عموما اقتصاد د نزول په خوا ځي نو د اسهامو بازار کې خمکې هل خمکې دغه ډول نزول
یلدل کیږي همدا راز د دې برعکس حالت هم صدق کوی .او هل (lagging economic
) indicatorرسه یې پرتله کړئ.
Leakage
څڅوب یا څڅیدنه
په اعم ډول هل اقتصادي جریان څخه د شتمنیو خروج ته وايی خو په ځانګړي ډول د اعید په برخه
کې د عوایدو هغه برخه ،چې په استهاليک توکو نه مرصفیږي ،چې مایله ،سپما ،واردات او داسې نور
په برکې نیيس ،چې د مرصف لپاره نه اکرول کېږي.
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Leakage line
د څڅوب یلکه
هغه کرښه ،چې د څڅوب ) )leakageاو ميل اعید ترمنځ تړاو په ګوته کوي په دې مانا ،چې :د ميل
اعید څومره اندازه په څڅوب او څومره په استهاليک توکو استمعالېږي.
Learning
زده کول
د چاپېر یال د جتربو څخه په ګټه اخېستنې رسه د انسان رویې ،مفکورې او تفکر د پراختیا څخه
عبارت دی ..په اقتصاد کې د تویلد په برخه کې د زده کړې دغه پروسه د جتربې د زیاتیدو او د
تویلد د لګښت د راکمیدو په بڼه ډېره د اهمیت وړ ده چې د ( )learnig by doingاصطالح ورته
هم اکرول کیږي.
Lease
اجاره
هغه هوکړه یلک (اجاره ) ده  ،چې د یو ځانګړي ملکیت د ترصف په موخه تررسه کېږي.
Least developed countries LDCs
کم پرخمتليل هېوادونه
دا اصطالح د لومړي ځل لپاره په  ۱۷۰۱میالدي اکل کې د پرخمتیا او سوداګري باندی د ملګرو
ملتونو کنفرانس ) (United nations conference on trand and developmentکنفرانس
کې واکرول شوه او موخه ترېنه د نړۍ هغه هېوادونه وو چې تر ټولو غریب و او د سړي رس لکين اعید
اندازه یې هل  ۱۷۷امریکايی ډالرو څخه کمه وه خو چون ډېری دغو هېوادونو دا اصطالح یوه توهني
ً
آمزیه اصطالح بلله نو دلې امله ډېر زر هل منځه والړه .چې معموال د  LDCsپه شلک لېلک کېږي.
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Legal Claims
قانوين مطابله
د منابعو ،توکو او خدمتونو ملکیت ،چې د یو هېواد د اقتصاد واقيع اړخ جوړوي ،چې د هېواد د مايل
اړخ یو لکیدي تصویر په ګوته کوي لکه بانډ) (bondد خزانې بل ) (treasury billاو داسې نور.
Legal Forces
قانوين قوتونه
د بازار به چاپېریال کې د دولت هل لوري د قانون هل خمې رامنځته شوي هغه قوتونه ،چې د اکروبارونو
په پرېکړو اغزیه لري لکه د بانکدارۍ قانون ،د سوداګرۍ او اکروبار قوانني او داسې نور ،چې ځینې
وخت ورته د سیايس قوتونو ) (political forcesاصطالح هم اکرول کېږي.
)Legal Types( of Business
د اکروبار قانوين بڼې
دا اصطالح په اقتصاد کې د قانوين اکروبارونو په وړاندې استعمالېږي ،چې په عمويم ډول په درېو
ډولونو وېشل کېږي ،چې عبارت دي هل:
انفرادي اکروبار) (Proprietorshipاو یا هم )(Sole proprietor ship
تضامين رشکت ).(Partnership
سهايم رشکت ).(Corporation
چې په ذکر شویو اکروبارونو کې دوه بنسټزی توپېرونه شتون لري ،چې یو توپری یې هم د ملکیت هل
خمې څرګندېږي دا په دې مانا ،چې:
ً
 :۱انفرادي اکروبار معموال د یو کس په وسیله پرمخ ځي په دې مانا ،چې په دې ډول اکروبار کې
بل کس رشکت نلري په تضامين رشکت کې دوه یا ډېر کسان رشیکان وي (خو د رشیکانو شمېر
ً
یې معموال حمدود وي ،چې د هر هېواد رشایطو په پام کې نېولو رسه توپېر لري) او په سهايم رشکت
کې بیا د یو کس څخه ډېر تر میلیون پورې کوالی يش ونډه ولري.
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 :۲دویم توپېر یې د پورونو په وړاندې د مسئویلت څخه عبارت دی ،چې اول دوه ډوهل اکروبارونه
(یعنې انفرادي اکروبار او تضامين رشکت) یې ناحمدود املسئویلت دي.
دا په دې مانا ،چې :که چریې د اکروبار خالصه شتمين د اکروبار هل پورونو څخه کمه وي؛ نو د
اکروبار مالکني په شخيص ډول مسئول دي ،چې پاتې پورونه تادیه کړي او دریم ډول اکروبار یعنې
سهايم رشکت یې حمدود املسئویلت دی په دې مانا ،چې :که چریې د اکروبار خالصه شتمين د
اکروبار د پورونو څخه کمه وي؛ نو رشکت د خپلې شتمنۍ په اندازه پورونه تادیه کوي او د پاتې
پورونو د تادیې مسئویلت په اغړه نلري.
Leisure Class
مرفه طبقه
د لومړي ځل لپاره دا اصطالح د یو امریکايی اقتصاد پوه (وبلن) هل لوري واکرول شوه او موخه ترې
په ټونله کې د وګړو هغه طبقه ده چې د رسشاره عوایدو او یا دولت په درلودلو رسه په دې فکر کې
وي ،چې خپلې پیسې او دولت په کوم شلک مرصف کړي او هل خپل فارغ وخت څخه په کوم ډول
رسه خوند واخيل.
Lerner Index
د لرنر شاخص
نوموړی شاخص د یو تويک د قېمت او تمام شد د نهايی لګښت ترمنځ توپېر په ګوته کوي یعنې
LI=[P-MC]/pچې په دې مساوات کې:
 LI :۱د لرنر شاخص )(Lerner index
 P :۲د تويک قېمت )(Prices of goods

 MC :۳د تويک د تمام شد نهايی لګښت )(Mariginal cost of production
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څخه نمایندګي کوي او هر څومره ،چې یې پایله لوړه وي؛ نو دا د تويک قېمت او د تمام شد نهايی
لګښت ترمنځ د واټن ډېروایل ښيي .دا شاخص د تقاضا د قېمت په ارجتاعیت باندې اتکا لري ،چې
د قېمت او د تمام شد لګښت حد/حاشیې ) (pricecostmarginاصطالح هم ورته اکرول کېږي.
Letter of Credit
اعتبار یلک
هغه اعتباري سند ده چې د بانک هل لوري د کس په نوم صادرېږي چې یو بل بانک ته دا دستور
ورکوي او ضمانت یې کوي چې ټایلک مبلغ هغه کس ته چې په اعتبار نامه کې قید شوی دی تادیه
کړي.
Leverage
یلوریج
په اعم ډول هر هغه ختنیک او طریقې ته وايی ،چې په پایله کې یې په ګټه او تاوان کې څو چنده
زیاتوایل راتیل يش.
دبېلګې په توګه :اکروبار لپاره په پور د پانګې ترالسه کول تر څو په لوړه کچه اکروبار پر مخ الړ
يش او پدې توګه اکروبار ډېره ګټه ترالسه کړي .همدا راز لریریج د اکروبار په خمتلفو برخو کې د
پانګونې اندازه هم په ګوته کوي چې د پیسو څومره برخه د اکروبار هل لوري په کوم ډول په اکر اچول
شوې ده.
Liability
دیون/د پرداخت وړ
د اکروبار د شتمنۍ هغه برخه ،چې د اکروبار د پرمخ بېولو لپاره د پور په شلک ترالسه شوې وي او
د رشایطو رسه سم په معلوم وخت کې د تادیې وړ وي ،چې د اکروبار د بېالنس شیټ په ښي اړخ
کې قرار لري.
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Liberal Economics
پرانیسیت اقتصاد /د دولت هل مداخلې آزاد اقتصاد
 Laissez-faireته رجوع وکړئ.
Liberalization
یلربالیزيشن یا ازادي
د ازادی په مانا دی او هغه سیاست/پالیيس ،چې د لېربال اقتصاد د ودې او پرخمتګ په موخه
جوړېږي.
License
اليسنس یا جوازیلک
د ځینو هغه کړنو د تررسه کولو لپاره د اکر کولو د حق سند څخه عبارت دی چې د تررسه کولو
لپاره یې اجازه اړینه وي .د بېلګې په توګه :په افغانستان کې صادرايت او واردايت رشکتونو ته د
فعایلت اجازه د سوداګري وزارت او د نورو اکروبارونو (پانګونه ،خمابرايت ،لوژستیيک او ودانزیو
رشکتونو) ته د آيسا اداره او اجنوګانو ته د اقتصاد وزارت هل لوري جوازنامه ورکول کېږي.
Limit Pricing
حمدود قېمت ایښودنه
لکه ،چې یو اکروبار په بازار کې د توکو او خدمتونو په قېمت ټالکو باندې تر یوه حده کنرتول ولري
او یا هم دا چې د تویلد قېمت تنظیموي؛ خو چې په بازار کې د نورو اکروبارونو د دخول او ګټې
ترالسه کولو لپاره اکيف فرصت شتون ونلري نوموړی اکروبار په خپلو تویلداتو کې ډېروایل راويل،
قېمتونه راکموي چې دلې الرې بازار ته د نورو اکروبارونو د دخول خمه ونیيس.
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Limited Liabilities
حمدود پورونه (لږ مسویلت)
د پورونو د تادیې حمدوده یا معلومه سطحه ده په دې مانا چې :که چېرې د اکروبار پورونه د اکروبار
د شتمنیو څخه ډېر وي؛ نو اکروبار د خپلو شتمنیو په اندازه د پورونو تادیه کولو مسئویلت لري او
د پاتې پورونو د تادیې مسئویلت نلري.
دا پدې مانا چې :اکروبار د پورونو په وړاندې د حمدود مسئویلت درلودونکی وي .لکه سهايم
رشک ) (Corporationچې یو حمدود املسئویلت اکروبار دی .د ال ډېرو مالوماتو لپاره د اکروبارونو
قانوين بڼې ) (legal typesته هم رجوع وکړئ.
Limited Liability Company
حمدود املسویلت کمپين
هغه اکروبار ،چې پکې د هر رشیک پورونه په رشکت کې د ونډې په تناسب رسه حمدود وي .د ال
ډېرو مالوماتو لپاره د اکروبارونو قانوين بڼې ) (legal typesته هم رجوع وکړئ.
Limited Partnership
حمدود رشاکت
د رشاکت هغه ډول ،چې پکې یو یا ډېر رشیکان د رشکت د پورونو په تادیه کولو کې د حمدود
مسئویلت درلودونکي وي .دا په دې مانا ،چې :که چېرې د رشکت شتمنۍ د رشکت د پورونو څخه
کمې وي؛ نو حمدود املسئویلت رشیکان پکې د خپلې ونډې په اندازه مسئول دي او د پاتې پورونو
د تادیې مسئویلت په اغړه نلري.
Limited Resources
حمدودې منابع
حمدودې منابع د برش په ژوند کې د قلت یا کمیابۍ هل دوه بنسټزیو ستونزو څخه یوه ده (بله ستونزه

داده ،چې غوښتنې او اړتیاوې ناحمدوده دي) )Unlimited Needs and wantsاو په دې مانا،
چې :د تویلد په موخه د تویلد منابع حمدود دي او په دې توګه په اقتصاد کې د کمیايب ستونزه رامنځته
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کېږي .دا په دې مانا ،چې :برش د خپلو ټولو ستونزو او اړتیاو د رفع کولو لپاره په اکيف اندازه منابع
په اختیار کې نلري.
Liquid Asset
سیاهل شتمين
ً
هره هغه شتمين ،چې په نقده باندې یې د تبدیلیدو وړتیا ډېره وي او معموال پرته دلې ،چې په ارزښت
کې یې کموایل رامنځته يش (په ځینې استثنايی حاالتو کې یې په ارزښت کې ډېر کم کموایل
رامنځته کېږي) په نقده باندې تبدیلېدای يش د سیالې شتمنۍ په نوم یادېږي لکه نقده پیسې( ،چې
 ۱۷۷۱سیاهل شتمين ده ،جاري حسابونه ،او داسې نور) .هل کنګل شوې شتمين ) (frozen Assetاو
یا هم د غری سیالې شتمنۍ ( (Illiquid Assetرسه یې پرتله کړئ.
Liquidity
سیایلت یا نقدینګي
په نقده باندې د یوې شتمنۍ د تبدیلیدو وړتیا ته سیایلت ویل کېږي ،چې د تبدیلیدو په وخت کې
یې هېڅ مايل رضر شتون ونه لري یا د رضر اندازه یې ډېره کمه وي ترټولو لوړه درجه يی په خپله
نقدې پیسې او بیا بانکي چک او نور دي.
List Price
د قېمت لیست
ً
هغه قېمت ،چې معموال نرشیږي او د نرش څخه وروسته پکې تزنیل یا کموایل نه منل کېږي.
Living Standard
د ژوندانه معیار
د مستلکینو د غوښتنو او اړتیاوو د رفع کولو لپاره د اقتصاد د توکو او خدمتونو د تویلد وړتیا څخه
عبارت دی .دا په دې مانا ،چې :په عميل ډول رسه د هر کس لپاره د واقيع نا خالص داخيل تویلد
واقيع اندازه څومره ده ،چې په دې توګه د هېواد د وګړو د ژوند معیار معلومیږي .د ال ډېرو معلوماتو

لپاره د برشي پرخمتیا شاخص ) Human Development Index (HDIته رجوع وکړئ.
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Loan
پور
اعمه مانا یې پور ده .د اکروباري یا شخيص اړتیاوو د رفع کولو لپاره د ځانګړو رشایطو الندې د پور
اخیستلو عمل ته وايی ،چې د پیسو په واسطه یې اندازه معلومیېږي او پور رس رسید او رحبه یې
معلوم وي.
Local Bond
حميل/ځايی بانډونه
هغه منځ مهاهل یا اوږد مهاهل مايل سند ،چې د ښاروالۍ په وسیله د الرو جوړولو ،پارکونو او داسې
نورو اعمه پروژو د تطبیق په موخه د پیسو د ترالسه کولو په موخه نرشېږي ،چې د ښاروايل بانډ (
 )Municipalbondاصطالح هم ورته اکرول کېږي.
Local Input
حميل/ځايی تویلدي اعمل
ً
د تویلد هغه اعمل ،چې د ترانسپورت د لوړ لګښت درلودلو هل امله نسبتا سیمه ایز بازار څخه په
کم جغرافیايی واټن کې قرار ولري د ترانسپورت د زیات لګښت هل امله دا ارزانه تمامېږي ،چې
تویلدي دستګاه هل دغه سیمه ایزو عواملو ته نزدې انتقال يش.
Local Output
ځايی حاصل
ً
هغه تویلد ،چې د ترانسپورت د لوړ لګښت درلودلو هل پلوه نستبا سیمه ایز بازار ته په کمه جغرافیايی
واټن کې قرار ولري.
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Lock Out
تعطیل
ماشني آالت او فابرېکه ،چې په موقيت ډول په دې موخه تړل کېږي څو د اکروبار مالکني د اکرګرانو
ً
ټونلې رسه د خربو اترو هل الرې امتیازات ترالسه کړي دا حالت معموال هغه وخت رامنځته کېږي،
چې د اکروبار اداره شک ولري یا په دې پوهېږي ،چې د اکرګرانو ټونله د اعتصاب کولو اراده لري.
Long Run
اوږده موده
په يلک اقتصاد کې د بازار څېړنې په اړه :هغه زمان ،چې پکې ټول قېمتونه په ځانګړي ډول مزد
ارجتايع حالت ولري او د تعادل حالت یې هل السه ورکړي وي .په جزوي اقتصاد کې د تویلد او
عرضې د څېړنې په اړه :هغه زمان ،چې د تویلد ټول عوامل د تویلد په پروسه کې متغریه حالت
ولري .او یا هم په بل عبارت :د تویلد هل یوې دورې څخه ډېر زمان ته اوږد مهال ویل کېږي .د نلډ
مهال ) (shortrunرسه یې پرتله کړئ.
Long Run Aggregate Supply
د اوږدې مودې ټولزیه عرضه
په اوږده موده کې یواځې اکرګره قوه ،پانګه او تکنالوژي په ټولزیه عرضه باندې اغری لري ځکه
داسې فريض کېږي ،چې په اوږده موده کې نور ټول ټاکونکي عوامل ثابت او په مساعد ډول په اکر
اچول شوي وي.
Long Run Average Cost
د اوږدې مودې اوسط لګښت
په اوږد مهال کې د تویلد شویو توکو او خدمتونو د تویلد په مقدار باندې د تررسه شویو ټولو
لګښتونود وېش څخه عبارت دی چې د مقدار په وړاندې صعودی/زیاتیدونکي حاصل
) )Increasing return to scaleاو د مقدار په وړاندې نزويل/کمیدونکي حاصل
) (Decreasing return to scalباندې تکیه لري.
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Long Run Equilibrium
د اوږدې مودې تعادل
په يلک بازار کې د هغه حالت شتون ،چې پکې تویلد ،مايل بازار او د منابعو بازار په همزمان ډول د
توازن په حالت کې قرار ولري .په کوچين اقتصاد کې بازار هغه مهال په اوږده مهاهل تعادل کې ګڼل
کېږي ،چې د عرضه کوونکو ترمنځ په اکيف اندازه سیايل شتون ولري او ګټه هل صفر رسه مساوي
وي.
Long Run Equilibrium Condition
د اوږدې مودې د تعادل رشطونه
هغه شپږ ځانګړتیاوې ،چې هل خمې یې په بازار کې اوږ مهاهل تعادل رامنځته کېږي عبارت دي هل:
:۱اقتصادي اغېزمنتوبیت ) ،(Economic efficiencyچې د تویلد قېمتونه د تویلد د تمام شد
نهايی لګښت رسه مساوي وي ).(P=MC

 :۲د ګټې اعظيم کول ) (MR=MCیعنې لکه چې نهایې نا خالص عواید د تمام شد نهايی لګښت
رسه مساوي يش.
 :۳اکمله سیایل ) (MR=AR=Pیعنې لکه ،چې نهايی نا خالص عواید ،متوسط عواید او د تویلد
قېمت یو د بل رسه مساوي وي.
 break even output (P=AR=ATC):۴یعنې د تویلد قېمت ،متوسط نا خالص عواید او د تمام
شد متوسط ټولزی لګښت رسه مساوي وي.
 :۵د تویلد اضغري لګښت ) (MC=ATCلکه ،چې د تمام شد نهايی لګښت د تمام شد متوسط ټولزی
لګښت رسه مساوي وي.
 minimum efficients cale (MC=ATC=LRAC=LRMC):۱یعنې د تمام شد نهايی
لګښت ،د تمام شد متوسط ټولزی لګښت ،د اوږد مهال د تمام شد متوسط لګښت او د اوږد مهاهل

تمام شد نهايی لګښت رسه مساوي وي .چې په پورتنیو مساواتو کې:
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 Pد قېمت )(price
 MCد تمام شد نهايی لګښت )(Marginal cost
 MRهل نهايی ناخالص اعید )(Marginal revenue
 ARهل متوسط ناخالص اعید )(Average revenue
 ATCهل تمام شد متوسط ټولزی لګښت )(Average total cost
 LRACد اوږد مهال د تمام شد متوسط لګښت )(Long run average cost
 LRMCد اوږد مهال د تمام شد نهايی لګښت )(Long run Marginal cost
څخه نمایندګي کوي
Long Run Marginal Cost
د اوږدې مودې نهايی لګښت
په اوږده موده کې د هر اضافه تویلدیدونکي واحد لګښت ته وايی .د توکو او خدمتونو په تویلد کې
اوږد مهاهل ټولزی تمام شد لګښتونو کې تغری په اوږده موده کې یواځې د تویلد په مقدار کې د تغری
هل امله رامنځته کېږي .هغه څه چې ډېر پام وړ دي دا ،چې په اوږده موده کې د ټویلد ټول عوامل د
تغری وړ وي هل همدې امله  LRMCد تویلد د ټولو عواملو په قېمت کې د تغری هل امله رامنځته
کېږي.
Long Run Production
په اوږده موده کې تویلد
د یو اکروبار یا تصدي هل لوري په اوږد مهال کې د تویلد څخه عبارت ده او په اوږده موده کې د
تویلد په اړه د پرېکړې څیړنې لپاره بنسټزی ټکې د مقدار په وړاندې حاصل ) (returntoscaleده،
چې پایله یې په اوږده مهال کې راڅرګندیږي .یعنې دا چې:
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د مقدار په وړاندې صعودي/زیاتیدونکی حاصل )(Increasing return to scale
د مقدار په وړاندې نزويل/کمیدونکی حاصل )(Decreasing return to scale
د مقدار په وړاندې ثابت حاصل )(Constant return to scale
په اوږده موده کې د تویلد د اندازې په اړه د ال ډېرو مالوماتو لپاره ذکر شوو ډولونو ته هم رجوع
وکړئ
Long Run Total Cost
د اوږدې مودې ټولزی لګښت
د تمام شد هغه ټولزی لګښتونه ،چې په تویلد کې د استعمایلدونکوعواملو څخه د ګټې اخېستنې
په پایله کې په اوږدو مهال کې رامنځته کېږي لکه د ځمکې کرایه ،د اکرګر مزد ،د پانګې رحبه او
د متصدي ګټه.
Loss
تاوان
تاوان یا زیان ته وايی یا هغه مبلغ چې د یو تويک د پلور څخه ترالسه کیږي د تويک د تمام شد لګښت
څخه کم وي.
Loss Leader
په رضر پلور
په یو پېرودونکی باندې د پلورونکي هل خوا په دې موخه د تمام شد لګښت څخه په کم قېمت
د تويک پلورل څو نوموړی پلورونکی په لوړ قېمت د بل تويک د پېرودلو لپاره وهڅول يش.
Luddite
الډیټ
د تویلد په پروسه کې د یوې نوې او پرخمتللې تکنالوژۍ څخه د ګټې اخېستنې په وړاندې د
اکرګرانو هل شدید خمالفت څخه عبارت دی ،چې اکرګران په دې وېره کې وې ،چې کېدای يش دلې
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امله خپلې دندې هل السه ورکړي .او یا هغه اکرګران  ،چې د تویلد په پروسه کې د پرخمتللو ماشني
آالتو څخه د ګټې اخېستنې په وړاندې دلې امله خمالفت کوي ،چې کېدای يش خپلې دندې هل
السه ورکړي .دا ډول اکرګران په  ۱۷میالدي پېړۍ کې د انګلیستان په هېواد کې ډېر وو.
Luxury Goods
جتميل تويک
ً
معموال هغه تويک ،چې قېمت یې ډېر لوړ وي او استعمال یې د ژوند د تېرولو لپاره اړین نه بلکې د
ً
ژوند څخه د خوند اخېستلو او داسې نورو ته د ځان ښودلو په موخه تررسه کېږي او معموال د
ثروتمندو وګړو هل لوري ډېر استعمالېږي لکه املاس ،طال او داسې نور تويک.
Luxury Tax
په جتملیاتو مایله
هغه مایله ،چې په جتميل توکو وضع او اخېستل کېږي.
د بېلګې په توګه :یو موبایل ،چې  ۵۷۷۷۷افغانۍ قېمت ولري دولت یې پر پلور باندې ۱۷۱مایله وضع
کوي یا په قېميت موټرونو ،جواهراتو او داسې نورو ،چې په عمويم ډول یې قېمت لوړ وي لوړه مایله
ټالک کېږي.
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M
M
د انګلیيس د ام توری
د يلک اقتصاد په مطالعه کې د ټولزی لګښت په مساوات کې د وارداتو لپاره یو اعم خمفف دی یعنې
دا ،چې ،AE=C+I+G+(X-M) :چې په دې مساوات کې:
 AE :۱ټولزی لګښتونه ((Aggregate Expenditure
 C :۲د کورين سکتور په وسیله استهاليک لګښتونه )(Consumpation expenditures
 I :۳د اکروبارونو په وسیله د پانګونې لګښتونه )(Investment expenditures
 G :۴د اعمه سکتور په وسیله لګښتونه )(Government exependitures
 (X-M) :۵خالص صادرات ) (Export-Importچې  Xد صادراتو ارزښت او  Mد وارداتو د
ارزښت څخه نمایندګي کوي.
همدا راز د پیسو د عرض او مقدار د ټالکو په برخه کې د پیسو بیالبیل ډولونه د بیال بیلو ګټګوریو
الندې په نظر کې نیول کېږي ،چې هغه لویه کټه ګوري یې  M1,M2,M3نومول کېږي .د ال ډېرو
مالوماتو لپاره نوموړو اصطالحاتو ته هم رجوع وکړئ.
M1
ام یو  -د پیسو (حمدوده) عرضه
په اقتصاد کې د پیسو د ټولې عريض یوه کټه ګوري ده او په دې کټګوری کې په اقتصاد کې د
دولت هل لوري نرش شوې پیسې ،د خلکو رسه شته پیسې او د بانکونو رسه د خلکو جاري امانتونه
شامل دي چې  M1د همدې کټګوری د اندازې لپاره د یو نلډیز نښه ده.
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M2
ام دوه  -د پیسو (متعارفه) عرضه
د  M1د کټه ګوری رسه چې د بانکونو رسه د خلکو معیادي آمانات یو ځای يش د پیسو دغه
کټګوري جوړوي M3 .ام درې -د پیسو (وسیع) عرضه د M2رسه چې د غری بانکي بنسټونو
رسه د خلکو آمانات یو ځای يش د پیسو پراخه عرضه یا ټولزیه عرضه ګڼل کیږي.
Macro Economic Market
د يلک اقتصاد بازار
په اقتصاد کې د دریو بازارونو جمموعې ته د يلک اقتصاد بازار ویل کېږي چې په ټوهل کې يلک اقتصاد
جوړوي دا درې بازارونه عبارت دي هل:
د تویلد بازار) ،(Productmarketچې د توکو او خدمتونو راکړه ورکړه پکې تررسه کېږي.
ً
د منابعو بازار ) ،(Resourcemarketچې د تویلد عواملومعموال اکر د تبادلې خدمتونه پکې
تررسه کېږي.
مايل بازار ) (financialmarketد مايل وسایلو پېر او پلور پکې تررسه کېږي.
د يلک اقتصاد د بازارونو په اړه د ال ډېرو مالوماتو لپاره پورتنیو ډولونو ته هم رجوع وکړئ.
Macroeconomic Policy
د يلک اقتصاد سیاست/پالیيس
ً
معموال هغه دوليت سیاست ،چې د يلک اقتصاد د دریو موخو بعنې:
اکمل استخدام )(Full Employment
ثبات )(Stabilibty
اقتصادي ودې ))Economic Growth
ترالسه کولو او ډېرولو په موخه جوړېږي لکه پويل سیاست.
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Macro Economic Sector
يلک اقتصاد سکتور
د يلک اقتصاد د څلورو سکتورونو هل جمموعې څخه عبارت دي .د يلک اقتصاد څلور سکتورونه
عبارت دي هل:
 :۱د کورنیو سکتور )(house hold sector
 :۲اکروباري سکتور )(Business sector
 :۳دوليت سکتور )(Government sector
 :۴بهرین سکتور )(Foreign sector
ډ يلک اقتصاد د سکتورونو په اړه د ال ډېرو مالوماتو لپاره ذکر شوو سکتورونو ته هم رجوع وکړئ.
Macroeconomic Theories
د يلک اقتصاد تیوریګانې
هغه عليم تیوریګانې ،چې په يلک اقتصاد پورې تړلې پدېدې او موضواعت څیړي لکه وزګارتیا،
انفالسیون او ټولزی تویلد یا نا خالص داخيل تویلد.
دا ډول تیورګانې په اقتصاد کې د ستونزو د خمنیوي او د رامنځته شویو ستونزو د هل منځه وړلو په
موخه جوړیږي .د يلک اقتصاد یو څو تیوریګانې عبارت دي هل :الکسیک اقتصاد تیوري ،کیزن اقتصاد
تیوري ،د يلک بازار څېړنه ،نوی الکسیک اقتصاد تیوري او داسې نور.
Macro Economics
يلک/لوی اقتصاد
د اقتصاد د علم هغه برخه ،چې اقتصاد په يلک یا ټولزی ډول څیړي لکه نا خالص داخيل تویلد،
وزګارتیا ،انفالسیون ،د اکروبار دوران یا دایره او داسې نور.
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که فرض کړو ،چې د یو ځنګل مطالعه تررسه کېږي نو يلک اقتصاد په ټوهل کې د ټول ځنګل مطالعه
په برکې نیيس او جزوي اقتصاد په ځنګل کې د یوې ونې مطالعه په برکې نیيس .هل جزوي اقتصاد
) (Microeconomicرسه یې پرتله کړئ.
Macro Goals
لوی یا يلک موخې
د خمتلط اقتصاد هغه درې موخې په برکې نیيس چې تر ډېره د يلک اقتصاد په مطالعې پورې تړاو لري
چې عبارت دي هل:
اکمل استخدام )(Full Employment
ثبات )(Stability
اقتصادي وده )(Economic Growth
د ال ډېرو معلوماتو لپاره اقتصادي موخو) (Economicgoalsته هم رجوع وکړئ.
Malthusian Theory of Population
د ماتلوس د نفوسو تیوري
په لومړي ځل دا نظریه د ټامس رابرت ماتلوس په نوم یو اقتصاد پوه په هغه مقاهل کې ،چې په ۱۰۷۱
میالدي اکل کې نرش شوه بیان کړېده نوموړی زیاتوي ،چې :په نړۍ کې د نفوسو وده د هنديس
تصاعد ( )...۲،۴،۱،۱۱،۳۲په شلک تررسه کېږخيو وسایل او منابع د حسايب تصاعد ()...،۱،۲،۳،۴،۵،۱
په ډول ډېرېږي نو په دې توګه که چېرې د نفوسو د چټکې ودې خمه ونه نېول يش نو د دېرشو لکونو
په تېرېدو رسه د هر هېواد نفوس دوه چنده کېږي نو په دې ډول که چېرې د نفوسو د چټکې ودې
خمنیوی ونيش نو برش به د غربت په لور روان يش نوموړی ډېروي چې :د جمرد پاتې کېدو ،د ودونو
زر نه کولو او د کمو اوالدونو درلودولو هل الرې نفوس کنرتول کېدای يش؛ خو که چېرې د نفوسو
وده کنرتول نيش؛ نو بیا د طبېيع آفاتو لکه :زلزلې ،سیالبونو ...په وسیله په نفوسو کې کموایل
رامنځته کېږي
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Man-Land Ratio
د برش-ځمکې نسبت
په یو ټايلک وخت او ځای کې د ځمکې ،نفوسو او تکنالوژۍ ترمنځ کیيف او کيم اړیکو شتون په
ګوته کوي.دا په دې مانا ،چې :تر هغه ،چې طبیيع منابع په اکيف اندازه شتون ولري او د تکنالوژي
پرخمتګ هم دوام ولري؛ نو د نفوسو په ډېروايل رسه د ژوند کچه هم لوړېږي .خو برعکس که چېرې
طبېيع منابع په اکيف اندازه شتون ونه لري او د تکنالوژۍ پرخمتګ هم کمزوری وي؛ نو د نفوسو په
ډېروايل رسه د ژوند کچه ټیټېږي.
Managed Float
تنظیم شوی نوسان
د اسعارو د تبادلې هغه شلک ،چې نوسان ته پکې تر یو ټالکې اندازې اجازه ورکول کېږي؛ خو که
چریي د تبادلې نرخ هل ټالکو پولو واوړي نو دولت د تبادلې په نرخ کې مداخله کوي.
د بېلګې په ډول :که یو امریکايی ډالر د  ۴۷او  ۵۱افغانیو رسه تبادلې نوسان ته اجازه ورکول کېږي؛
نو که چېرې د تبادلې نرخ دلې ټالک شویو حدو څخه لوړ او یا کم يش؛ نو د افغانستان بانک د
بهرنیو اسعارو د تبادلې په بازار کې د پويل سیاست هل الرې مداخله کوي څو د تبادلې نرخ بېرته
عیار يش .د تبادلې ثابت نرخ سیسټم ) (Fixed exchange rate systemاو د تبادلې متغری
سیسټم ) )Flexible/floating exchange rate systemرسه یې پرتله کړئ.
Marco Economic Problems
د يلک اقتصاد ستونزې
په اقتصاد کې هغه نا مطلوبه حالت ،چې د يلک اقتصاد د دریو موخو یعنې:
اکمل استخدام )(Full Emplyment
ثبات )(Stability
اقتصادي ودې )(Economic Growth

289

Economic & Business Terms

M

څخه یو یا ډېر په درست ډول رسه ترالسه شوي نه وي .په يلک اقتصاد کې بنسټزیه ستونزه وزګارتیا،
انفالسیون او راکده وده ده او د يلک اقتصاد تیوریګانې د همدغه ستونزو ظهور په ګوته کوي او هل
منځه وړلو لپاره یې تدابری وړاندې کوي.
Margin
مارجن(حاشیه )
دا اصطالح په اقتصاد کې په بېال بېلو ماناګانو استعمایلږي لکه:
 د یو تويک د پېر او پلور د قېمت ترمنځ توپری.
 د ونډو د قېمت هغه برخه چې د پېرودونکي هل لوري د پور په توګه وي.
 هغه مبلغ چې د اتفايق پیښو په وړاندې ساتل کېږي.
)Marginal Cost (MC
نهايی یا اضايف لګښت
د تر ټولو وروسيت واحد تویلد د اضافه کیدو په پایله کې د نوموړي تويک د تویلد لګښت ته ویل
کیږي.
د بېلګې په توګه :یوه تصدي د  ۵۷۷۷افغانیو په لګښت رسه  ۱۷۷واحده تويک تویلدوي؛ خو که د تویلد
اندازه هل  ۱۷۷واحدو څخه  ۱۷۱واحد ته لوړه يش او د تمام شد ټولزی لګښت هل  ۵۷۷۷افغانیو څخه ۵۷۱۷
افغانیو ته لوړ يش؛ نو د اضايف تویلد شوي واحد د تمام شد نهايی لګښت هل  ۱۷افغانیو څخه عبارت
دي ،چې دا  ۱۷افغانۍ د اضايف تویلد شوي تويک د تمام شد نهايی لګښت ) (MCڅخه عبارت دی.
او لکه ،چې د تویلد په ټولزی لګښت کې تغری د تویلد په مقدار کې په رامنځته شوي تغری باندې
ووېشل يش نو  MCترالسه کېږيMC= Change in Total Cost/ Change in Quantity .

Marginal Cost Pricing
د نهايی لګښت قېمت ایښودنه
ا
د تويک هغه قېمت ،چې دقیقا د تويک هل نهايی لګښت رسه مساوي وي او په هغه باندې اضايف ګټه نه
وي عالوه شوي.
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Marginal Efficiency of Investment
د پانګونې نهايی اغزیمنتوب
د اکروبارونو په وسیله په رسمایوي پانګونې پروژو د متوقع نهایي (د هرو وروسیت واحد پانګی)
ً
بازګشت څخه عبارت دی (معموال پانګونه هغه وخت تررسه کېږي ،چې د انفالسیون نرخ په پام
کې نیولو رسه په مايل پانګونې باندې د پانګونې نهايی اغزیمنتوب د سود د کچې څخه لوړ یا حداقل
مساوي وي).
Marginal Factor Cost
د نهايی اعمل لګښت
د تویلد د یو اعمل د اضافه کیدو په پایله کې د تویلد د ټولو عواملو په تمام شد ټولزی لګښت کې
رامنځته شوي تغری ته د عواملو د تمام شد نهايی لګښت ویل کېږي .او په دې ډول حماسبه کېږي،
چې :د تویلد عواملو په تمام شد ټولزی لګښت کې رامنځته شوی تغری د تویلد عواملو په مقدار کې
په رامنځته شوي تغری باندې د وېش څخه ترالسه کېږي په دې مانا ،چې د تویلد عواملو د تغری په
پایله کې د تویلد عواملو د تمام شد ټولزی لګښت کې څومره تغری رامنځته کېږي.
)Marginal Product (MP
نهايی یا اضايف تویلد/حاصل
که د تویلد نور ټول عوامل ثابت وګڼو نو د تویلد د یو اعمل د یو واحد د تغری په پایله کې د ټولزی
تویلد په مقدار کې رامنځته شوي تغری ته نهايی تویلد ویل کېږي .او په ټولزی تویلد کې تغری د تویلد
د متغریه عواملو په مقدار کې په تغری باندې د وېش څخه ترالسه کېږي ،چې د نهايی فزیکي تویلد
) (marginalphysicalproductاصطالح ورته هم اکرول کېږي.
MP = change in total product / change in factor output
Marginal Propensity to Consume
استهالک ته نهايی میالن
استهالک ته تمایل یا د کورنیو په عوایدو کې هرې اضایف افغانۍ هغه برخه ،چې کورنۍ یې د
استهاليک لګښتونو په موخه اکروي
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او یا هم په بل عبارت ::د کورنیو د اضايف اعید څومره برخه په استهاليک توکو مرصفېږي .او یا هم دا
چې :د کورنیو په استهاليک لګښتونو کې تغری ،چې د کورنیو په عوایدو کې د تغری په پایله کې
رامنځته کېږي.
Marginal Propensity to Import
وارداتو ته نهايی میالن
د کورين سکتور د هر واحد اضايف اعید هغه برخه ،چې د وارداتو په موخه ترې ګټه اخېستل کېږي.
او یا هم دا چې :د وارداتو په اندازه کې تغری ،چې د کورنیو په عوایدو کې د رامنځته شوي تغری په
پایله کې رامنځته کېږي.
Marginal Propensity to Invest
پانګونې ته نهايی میالن
په ميل اعید کې د هر واحد اضايف اعید اندازه ،چې د پانګه اچونې د لګښتونو په موخه ترې ګټه
اخېستل کېږي .او یا هم په بل عبارت :د پانګې اچونې په لګښتونو کې تغری نسبت  ،چې په ميل
اعید کې د تغری په پایله کې رامنځته کېږي.
Marginal Propensity to Save
سپما ته نهايی میالن
په سپما کې تغری ،چې د کورنیو په عوایدو کې د تغری په پایله کې رامنځته کېږي .او یا هم په بل
عبارت:هغه نسبت چې دا څرګندوي چې د کورنیو د هر اضايف واحد اعید څومره برخه د سپما په
موخه استعمالېږي.
Marginal Return
نهايی یا اضايف حاصل
که چېرې د تویلد نور ټول عوامل ثابت وګڼل يش؛ نو د تویلد د یو متغریه اعمل د تغری په پایله کې

د تویلد په ټولزی مقدار کې رامنځته شوي تغری ته نهايی بازګشت ویل کېږي .د نهايی تویلد

) (Marginal productاصطالح ورته هم اکرول کېږي.
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)Marginal Revenue (MR
نهایي اعید
د یو واحد تويک د پلور په پایله کې په ټولزیو عوایدو کې رامنځته شوي تغری ته نهايی اعید ویل
کېږي.
د بېلګې په توګه :یوه تصدي په یوه ورځ کې  ۱۷واحده تويک پلوري ،چې د ترالسه شوي د ټولزیو
عوایدو اندازه یې  ۱۷۷۷۷افغانۍ کېږي؛ خو که په یوه ورځ کې یې د پلور اندازه کې  ۱۱واحدو ته لوړه
يش او د ټولزی اعید اندازه  ۱۱۲۷۷افغانیو ته لوړه يش نو  ۱۲۷۷افغانیو د نهايی اعید څخه عبارت دي،
چې د یو واحد اضايف تويک د پلور په پایله کې ترالسه کېږي.
Marginal Tax Rate
د مالیی نهايی نرخ
د مایلې هغه اندازه یا نرخ ده ،چې د مالېي وړ عوایدو په وروسیت پويل واحد باندې وضع کېږي .دا
په دې مانا ،چې دا نرخ هغه نسبت ښيي چې د یو کس د اعید یا لګښت په لوړیدو د هغه د مایلې
مسویلت څومره زیات شوی.که Mد مایلې نهايی نرخ t،مایله او  iد مایلې وړ اعید وي؛ نو لرو ،چې:

د مایلې هل منځنۍ کچې) (Average tax rateرسه یې پرتله کړئ.
)Marginal Utility (MU
نهايی افاده
د یو واحد اضايف تويک یا خدمت څخه د ګټې اخېستنې او یا مرصف په پایله کې ترالسه شوې اضايف
رضایت یا ګټورتوب ته نهايی مطلوبیت ویل کېږي.
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Market
بازار
هغه ځانګړی ځای ،چې پکې د پلورونکو او پېرودونکو ترمنځ د توکو او خدمتونو یا د مايل
وسایلو راکړه ورکړه تررسه کېږي .او یا هم هغه ځای ،چې :پکې د عرضه کوونکیو او تقاضا
کوونکو ترمنځ د توکو او خدمتونو د تبادلې خدمتونه تررسه کېږي.
د بازار اصطالح یوازې یو حالت افاده کوی که څه هم په فزیکي شلک یو ځانګړی ځای و نه
اويس.په بازار موندنه کې د بازاراصطالح د مشرتیانو د جممويع په مفهوم اکرول کېږي .د بېلګې په
ډول :په اعم ډول ویل کېږي ،چې یو تویلد ښه بازارلري په دې مانا ،چې ډېر مشرتیان لري.
Market Adjustment
د بازار تنظیم یا تطابق
د بازار په تعاديل رشایطو کې د هغه تنظیماتو او تغریاتو څخه عبارت ده  ،چې د عرضې او تقاضا په
ټاکوونکیو عواملو کې د تغری هل امله رامنځته کېږي او ترهغې ادامه پیدا کوی څو دوباره تعادل
رامنځته يش ،دا ،چې بازار د عرضې او تقاضا هل منحين ګانو څخه تشکیل شوی؛ نو په همدې دواړو
کرښو کې هر ډول بدلون په بازارکې د بدلون المل ګرځي.
Market Area
د بازار سیمه
هغه ځانګړې جغرافیايی سیمه ،چې عرضه کونکي پکې خپل تويک او خدمتونه پلوري یا هم د
تویلد عوامل ترالسه کوالی يش .او یا هم دا ،چې :هغه ځانګړې جغرافیايی سیمه ،چې پکې په
معلوم وخت او ټايلک قېمت د توکو او خدمتونو تبادهل تررسه کېږي.
Market Based Economy
د بازار اقتصاد (په بازار والړ اقتصاد)
د پانګه وال اقتصادي نظام لپاره یوه اعمه اصطالح ده او د اقتصاد هغه سیسټم ،چې په بشپړه ډول
په بازار باندې تکیه لري .او قېمتونه پرته هل کومې السوهنې د عرضې او تقاضا په بنسټ ټالک
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کیږي ،چې پر مارکېټ متمرکز اقتصاد ) (Market Oriented Economyاصطالح ورته هم
اکرول کېږي .د ال ډېرو معلوماتو لپاره پانګه وال اقتصادي نظام) (Capitalismهم مطالعه کړئ.
Market Clearing
د بازار تصفیه
د تویلد هغه قېمت او مقدار ،چې د تقاضا د مقدار او د عرضې د مقدار ،او د تقاضا د قېمت او د
عرضې د قېمت ترمنځ تعادل رامنځته کوي او په دې ډول په بازار کې تعادل رامنځته او په پایله
کې یې مازاد او یا کرس هل منځه وړل کېږي.
Market Power/Market Control
د بازار کنرتول/ځواک
په بازار کې د توکو او خدمتونو په قېمت ټاکنه باندې د عرضه کوونکو یا تقاضا کوونکو د نفوذ
او اغزی د وړتیا څخه عبارت دی ،چې د عرضه کوونکو او تقاضا کوونکیو په شمېر او ونډې
پورې تړیل دی .د بېلګې په توګه :که په بازار کې د تقاضا کوونکو په پرتله عرضه کونکي په
لوی شمېر کې شتون ولري؛ نو تقاضا کونکي د عرضه کوونکو په پرتله په بازار کې د توکو او
خدمتونو په قېمت ټاکنه تر یوه حده کنرتول ترالسه کوالی يش.
Market Clearing Price
دبازار تصفیوي قېمت
د توکو او خدمتونو د پری یا پلور قېمت ،چې په بازار کې د تعادل په حالت کې رامنځته شوی وي.او
یا هم دا ،چې :په بازار کې د مازاد او یا کرس د نه شتون په حالت کې رامنځته شوي قېمت څخه
عبارت دی.
Market Demand
د بازار تقاضا
په بازار کې د ټولو انفرادي وګړو ټولزیه تقاضا ،چې د توکو او خدمتونو د پېرودلو اراده او وړتیا ولري.
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Market Disequilibrium
د بازار عدم تعادل
په بازار کې د هغه حالت شتون ،چې پکې د عرضې او تقاضا ترمنځ تعادل شتون ونلري .او یا هم
دا چې :په بازار کې هغه حالت ،چې پکې مازاد یا کرس شتون ولري او عرضه او تقاضا د یو بل
رسه په تعادل کې قرار ونه لري .د بازار تعادل ) (market equilibriumرسه یې پرتله کړئ.
Market Efficiency
د بازار اغزیمنتوب
هغه آند ،چې وايی :سیالزی بازار د تقاضا قېمت د عرضې قېمت او د تقاضا مقدار د عرضې مقدار په
وړاندې د تعادل المل ګرزي ،چې هل امله یې په آتوماتیک ډول د تویلد د عواملو په ختصیص کې
مؤثریت رامنځته کېږي ،چې د بازارد بل هر ډول څخه په ټولزی ډول زیات اغېزمنتوبیت تویلدوي.
Market Equilibrium
د بازار تعادل
په بازار کې هغه حالت ،چې متقابل قوتونه (عرضه او تقاضا) پکې د تعادل په حالت کې قرار
ولري.او یا هم دا ،چې :په بازار کې هغه حالت ،چې پکې مازاد او یا کرس شتون ونه لري او په بازار
کې دعرضې مقدار د تقاضا هل مقدار رسه په تعادل کې قرار ولري .د بازار عدم تعادل (market
) disequilibriumرسه یې پرتله کړئ.
Market Failure
د بازار پاتې راتلل
په بازار کې هغه حالت ،چې پکې د اماکن ترحده د مستهلکینو د رضایت د ترالسه کولو په موخه
د منابعو ختصیص په درست ډول نه وي تررسه شوی .او یا هم دا ،چې د یو اقتصادي تویلد یا خدمت
لپاره په اعدي او نورماهل رشایطو کې دا ډول بازارنيش رامنځته کیدیل که رامنځته هم يش ډېر ژر د
اغزیمنتوب د نه شتون هل امله هل نااکیم رسه مخ کیږي .د بازارد نااکیم یا پايت راتلو ځیين علتونه  :د
اعمه توکو شتون ،د تویلد بهرین اغزیې ،طبیيع احنصار او داسې نور کیدیل يش.
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Market Forces
د بازار قوتونه
هغه قوتونه چې د توکو پری او پلور تر خپل اغزی الندې راويل لکه قېمت ،د ټونلې اقتصادي حالت
او نور.
Market Glut
د بازار اشباع
په بازارکې هغه حالت چې د تقاضا په پرتله په کې د توکو عرضه زیاته وي.
Market Leader
د بازار خمکښ
هغه عرضه کونکی چې په بازار کې د یو تويک د عرضې او پلور زیاته برخه په خپل واک کې ولري.
Market Oriented Economy
پر مارکېټ متمرکز اقتصاد
په بازار والړ اقتصاد )  (Market based economyته رجوع وکړئ.
Market Power
د بازار ځواک
په بازار کې د یو ټايلک تويک یا خدمت د قېمت د ټاکنې په برخه کې د یو کس یا عرضه کونکي
وړتیا څخه عبارت دی.
Market Price
د بازار قېمت
د آزادې سیالۍ تر رشایطو الندې :هغه قېمت ،چې هل خمې یې د عرضې مقدار ،د تقاضا هل مقدار رسه
مساوي کېږي.
د بېلګې په توګه :په الندې مثال کې  ۱شمېره د بازار قېمت دی:
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د عرضې مقدار

د تقاضا مقدار

۱۷

۵۷۷

۱۷۷

۷

۴۷۷

۲۷۷

۱

۳۷۷

۳۷۷

۰

۲۷۷

۴۷۷

۱

۱۷۷

۵۷۷

M

Market Segmentation
د بازار ويشنه
د پېرودونکو او مستهلکینو د خمتلفو ځانګړتیاو یا صفتونو په پام کې نېولو رسه د بازار طبقه بندي
کولو څخه عبارت دی .لکه د عمر ،جنس (نر ،ښځه)  ،د جغرافیايی موقعیت یا د نورو ځانګړتیاو
او صفتونو په پام کې نیولو رسه د بازار طبقه بندي کول.
Market Sensitivity
د بازار حساسیت
د تويک د قېمت او یا هم د عرضې د تغری په وړاندې د بازار یا د بازار د ګډونکوونکو عکس العمل
ته د بازار حساسیت ویل کېږي
Market Share
په بازار کې ونډه
د بازار هغه برخه چې یوه ځانګړې کمپين یا عرضه کوونکی ورته تویلدات عرضه کوي او د ټول
بازارپه تناسب دغه ډهل مشرتیان د نوموړي کمپین لپاره په بازارکې ونډه جوړوي .او یا هم دا چې:
په بازار کې د خمتلفو عرضه کوونکو هل خوا ټول پلور څخه د هر عرضه کوونکي د برخې سلنه ،
چې د ټول بازارپه پرتله یې لري.
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Market Shock
د بازار ټاکن
د عرضې یا د تقاضا په ټاکونکو عواملو ( (Suppy/Demand Determinantsکې ناڅاپه تغری
ته وايی ،چې په بازار کې د تعادل حالت هل منځه تللو المل ګرزي .دا ټاکن د څلورو حاالتو څخه د
یو په وسیله رامنځته کېږي ،چې عبارت دي هل:
په تقاضا کې زیاتوايل )(Demand increase
په تقاضا کې کموايل )(Demand Decrease
په عرضه کې زیاتوايل )(Supply Increase
په عرضه کې کموايل )(Supply Decrease
په پایله کې د عرضې او تقاضا ترمنځ تعادل هل منځه ځي.
Market Strategy
د بازار تګالره
ّ
هغه اوږد مهال پالنزیه موخې  ،روشونه او الرې چارې چې د بازار موندنې د اوږدې مودې موخو د
ترالسه کولو په موخه ترېنه ګټه اخېستل کېږي.
Market Structure
د بازار جوړښت
د بازار هغه ځانګړي رشایط چې هل خمې یې په بازار کې معامالت تررسه کیږي د بازار جوړښت بلل
کیږي .او د بازار څلور بیالبیل جوړښتونه عبارت دي هل:
اکمله سیايل )(Perfect competition
احنصار)(Monopoly
اویلګوپويل )(Oligopoly

احنصاري سیايل ).(Monopolistic Competition
د بازار د جوړښت په اړه د ال ډېرو مالوماتو لپاره نوموړو اصطالحاتو ته هم رجوع وکړئ.
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Market Supply
د بازار عرضه
په بازار کې د ټولو انفرادي عرضه کونکو ټولزیه عرضه ،چې د توکو او خدمتونو د پلورلو اراده او
وړتیا ولري.
Market Transaction
د بازار معامالت
په بازار کې د توکو او خدمتونو تبادلې ته د بازار معامله ویل کېږي چې په پایله کې يی د توکو پری
او پلور ،په بازار کې تررسه کېږي .د دغه معامالتو ټولزی حجم د ميل اقتصاد په سطحه د نا خالص
داخيل تویلد په اندازه کولو کې خورا ارزښتمن رول لوبوي.
Marketing
بازار موندنه
په یو متحرک بازار کې د مستهلکینو د غوښتنو او اړتیاو د رفع کولو په موخه د تفکر ،د تویلداتو
بسته بندي ،توزیع او پرخمتګ ،قېمت اېښودنې ،لېبل لګولو او داسې نورو کړنو د جاري پروسې
څخه عبارت دی.
او یا هم دا چې :هغه اصول او طرېقه ،چې بازار ته د توکو او خدمتونو د عرضې په برخه کې ترې
ګټه اخېستل کېږي او ټولې هغه کړنې ،چې مستهلکني د توکو او خدمتونو د پېرلو لپاره هڅوي په
برکې نییس.
Marketing Concept
د بازار موندنې مفکوره
د بازار موندين مفهوم او مفکوره په حقیقت کې د بازار موندنې بنسټزیې دندې او موخې تعریفوي
چې په بیالبیلو تارخيې مراحلو کې یې توپری درلوده .د بېلګې په توګه :په لومړیو کې یواځي د تویلد
مفکوره وه بیا یواځي پلور او په دریمه مرحله کې د بازارموندنې مفهوم رامنځته شو ،چې

تویلد،قیمت ،توزیع او تشهېر) (4psټول فعایلتونه په برکې نیيس 4Ps .عبارت دي هل :
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قېمت اېښودنه )(Pricing
تویلد )(Production
تشهری/پرخمتیا )(Promotion
ځای پر ځای کول )(Placement
Marketing Invironment
د بازار موندنې چاپېریال
د یو تویلد لپاره بازار چاپېریال یا متعدده قوتونه دي ،چې په مستقیم او یا غری مستقیم ډول د یو
اکروباري سازمان یو یا څو کړنې تر خپل اغېز الندې راويل  .د بېلګې په توګه :سیايس ،قانوين،
اجرایوي ،اقتصادي ،ټونلزی ،تکنالوژي او داسې نور قوتونه ،.چې عمده ډولونه یې د بازاربهرین
چاپرییال او داخيل چاپرییال قوتونه دي.
Marketing Mix
د بازار موندنې ترکیب
په یو نښه شوي بازار کې د پېرودونکو د اړتیاو او غوښتنو رفع کولو په موخه د پنځو مهاریدونکو
متغریاتو(تویلد ،قېمت ایښودنه ،پرخمتیا یا تشهری ،توزېع او بسته بندي) د ترکیب څخه عبارت دی،.
چې د بازار موندنې ترکیب ته ځینې وخت د څلور پي ) (4Psاصطالح هم ورته اکرول کېږي4ps .
عبارت دي هل:
 :۱تویلد )(production
 :۲قېمت اېښودنه )(pricing
 :۳تشهری یا پرخمتیا )(promotion
 :۴ځای پر خای کول )(placement
د بازار موندنې د ترکیب  4psپه اړه د ال ډېرو مالوماتو لپاره ذکر شوو اصطالحاتو ته هم رجوع
وکړئ.
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Marketing Plan
د بازار موندنې پالن
هغه پالن ته وايی چې د یوې راتلونکې دورې یا اکل لپاره د یو رشکت د بازار موندنې موخې په
ً
برکې نیيس .چې معموال قېمت ،تویلد ،لګښت ،او نور په برکې نیيس.
او یا هم دا چې :د بازار موندنې پالن یو اکروباري پالن ده ،چې د یو اکروبار د فرصتونو تشخیص ،د
موخو پېژندنه ،د سرتاتیژۍ ټالک ،د بازار موندنې د ارزیابۍ او کنرتول لپاره همغږي شویو معیارونو
ً
د پرخمتګ یوې سیستماتیکې طرېقې په توګه جوړیږي .او معموال الندين اجزا په برکې نیيس:
 اجراییوي نلډیز.
 د چاپېریال مرور او څېړنه.
 د  SWOTڅېړنې.
 د بازار موندنې موخې.
 د بازارموندنې د سرتاتېژۍ موخې ارزیايب او کنرتول.
د بازار موندنې پالن ارجتايع حالت لري او په مکرر ډول رسه نوی کېږي.
Mark Up
مارک اپ
د یو جنس یا خدمت د تویلد د لګښت او د بازار د خرڅالو قیمت ترمنځ توپری ته وايی.د قېمت
نرش/توپری ) (price spreadته رجوع وکړئ.
Marshall Cross
د مارشال تقاطع (نښه)
د بازار هغه معیاري ډیاګرام ته وايی ،چې ورته د الفرد مارشال هل لوري پرخمتګ ورکړل شوی دی او
په عمودي حمور یې د توکو او خدمتونو قېمتونه او په افيق حمور یې مقدار اندازه کېږي ،چې د عرضې
او تقاضا د منحنیو په قطع کېدو رسه په بازار کې د تعادل حالت رامنځته کېږي او د تقاضا منحين
ښکته خوا ته او د عرضې منحين پورته خوا ته حرکت لرونکې وي.
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Marshall Plan
د مارشال پالن
په تاریخ کې د ملت جوړونې او هل بهرنیو مرستو څخه په معقول ډول د ګټه اخېستنې تر ټولو بریایل
پروګرام ده ،چې د دویمې نړیوالې جګړې څخه وروسته د یو امریکايی ) (Georgemarshallهل
لوري اروپا ته د جنګ څخه د ور اوښتو زیانونو د جربان او د اروپا د بیا رغونې په موخه ترتیب
شوی و ،چې هل خمې یې امرېاک د خپل نا خالص داخيل تویلد  ۱۱د مرستې په توګه غريب اروپا ته
وراکوه او دې مرستو د  ۱۷۵۲-۱۷۴۱میالدي اکل پورې دوام درلوده او نوموړې مرستې د یو سازمان
(د اروپايی هېوادونو لپاره د اقتصادي مرستو سازمان) هل لورې اداره کېدې ،چې په پایله کې یې د
اروپا په بیا رغونه کې رغنده رول ولوباوه.
Mass Production
کتلوي تویلد
په واقيع ډول رسه د یو شان توکو په ډېره اندازه رسه تویلد ته وايی ،چې یوه لویه عملیه پرې تررسه
کېږي ،چې ځینې وخت ورته د لوي مقدار تویلد ) )large scale productionاصطالح هم ورته

اکرول کېږي.
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Mature Economy
پوخ (رشد یافته /رسیدیل) اقتصاد
هغه اقتصاد چې نسيب ثبات او کم رشد ولري او په عمويم توګه په کمه کچه انفالسیون ولري.
ً
همدا راز د نفوسو وده ثابته یا د تزنیل په حال کې وي او د ميل اعید نسبتا کمه برخه یې په رسمایوي
ً
او زیربنايی پانګونه باندې مرصفېږي خو نسبتا ډیره برخه یې په استهاليک توکو مرصفېږي.
Maturity
د رس رسید (وخت یا نېټه)
په مايل شتمنیو (بانډ ،د خزانې بِل او داسې نورو) باندې د اصيل مبلغ او سود د بریته تادیې هل وخت

څخه عبارت دی .د بېلګې په توګه :د خزانې بِل د رسرسید وخت تر یو اکل وي ،د خزانې نوټ د
رسرسید وخت د یو اکل نه تر لسو لکونو پورې او د خزانې بانډ د رسرسید وخت لس اکهل یا ډېر وي.

په نورمال حالت کې د رسرسید په نلډ وخت کې د سود نرخ کم او په ډېر وخت یې د سود نرخ هم
لوړ وي .د بېلګې په توګه :د خزانې بِل) (treasury billچې د رسرسید وخت یې یو اکل وي د سود
نرخ یې  ۱۱خو د خزانې نوټ) (treasury noteچې د رسرسید وخت یې څلور اکهل وي د سود نرخ
یې کېدای يش ،چې  ۱۷۱اکهل وي او که د خزانې بانډ ) (treasury bondد رسرسید وخت  ۱۴اکهل
وګڼو نو د سود نرخ یې کېدای يش ،چې تر  ۱۲۱پورې وي.
Maturity Stage
د بلوغ مرحله
د تویلد د ژوند دریمه مرحله ،چې پکې پلور او ګټه په لوړه اندازه کې قرار لري او د دې مرحلې
څخه وروسته د تویلد د رکود مرحله رامنځته کېږي د ال ډېرو معلوماتو لپاره د تویلد ژوند دوران
( (productlife cycleته رجوع وکړئ.
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Maustrich Treaty
د مسرتیخ تړون
هغه هوکړه یلک ،چې په  ۱۷۷۲میالدي اکل کې د دولسو اروپايی هېوادونو (بلجیم ،ډنمارک ،یونان،
جرمين ،هسپانیه ،فرانسه ،آیرنلډ ،اېټایله ،لوګرامبورګ ،هانلډ ،پرتګال او لویه برېتانیه) ترمنځ
السلیک او هل خمې یې اروپايی ټونله رامنځته شوه ،بنسټزیې موخې عبارت دي هل:
 د غړو هېوادونو هر اړخزیه تقویه.
 د غړو هېوادونو ترمنځ په سوداګرۍ کې ممانعتونو لکه ګمريک حمصول ،مقداري حمدودیت
او داسې نور کمول یا هل منځه وړل.
 ګډ نظايم او دفايع سیاست رامنځته کول.
 د پويل سیاست مرکزي کول دي.
Measure of Value
د ارزښت اندازه ګریي
د پیسو د څلورو بنسټزیو دندو څخه یوه هم د ارزښتونو اندازه کول دي په دې مانا ،چې :هل پیسو
څخه په اقتصاد کې د توکو او خدمتونو د قېمت د ټالکو په برخه کې د یوې وسېلې په توګه ګټه
اخېستل کېږي ،چې د شمریلو واحد ( (unit of accoutاصطالح ورته هم اکرول کېږي.
دا په دې مانا ،چې :د پیسو په مرسته د توکو او خدمتونو د قېمت اندازه ګېري تررسه کېږي .د پیسو
د دندو په اړه د ال ډېرو معلوماتو لپاره د پیسو دندې ) (Money functionsته هم رجوع وکړئ.
Mediation
منځګړتوب
د دوه یا ډېرو اکروبارونو ترمنځ د شخړې د حل په موخه د یو دریم ناپییيل اکروبار مداخلې ته
منځکړتوب ویل کېږي ،چې د منځګړي رول پکې ادا کوي؛ خو د شخړې خواوې یې د پرېکړې
په منلو او عميل کولو ملکفې ندي .او یا هم په بل عبارت :د دریمې ډلې پرېکړه قانوين انفاذ نلري.
چې د خپالینې ) (conciliationاصطالح ورته هم اکرول کېږي.

305

Economic & Business Terms

M

Medium of Exchange
د تبادلې وسیله
د پیسو د څلورو بنسټزیو دندو څخه یوه دنده د تبادلې وسیله ده ،چې پیسې د توکو او خدمتونو په
تبادهل کې د تبادلې د وسېلې په توګه دنده تررسه کوي .د پیسو د دندو په اړه د ال ډېرو معلوماتو
لپاره د پیسو دندې ) (moneyfunctionsته هم رجوع وکړئ.
Mercantilism
مرکنتلزیم
مرکنتلزیم یو نظریایت مکتب وو چې په  ۱۱او  ۱۰میالدي پیړۍ کې په اروپا کې رامنځته شو ،چې
موخه یې د مقرراتو د وضع کولو هل الرې د وارداتو په پرتله د صادراتو زیاتوایل وه یچ د سوداګرۍ د
بیالنس دی ډول توپری ( د قېميت فلزاتو لکه طال ،نقره او داسې نورو په شلک مجع کولو ) ته ډېر
ارزښت وراکوه څو د دولت قدرت تقویه يش .د سوداګرۍ دا یوه اړخزیه نظریه د ادم سمېت هل خوا د
آزادې سوداګرۍ د نظریي په وړاندې کولو رسه هل منځه والړه.
Merchandise
سوداګریز تويک
هغه تويک ،چې د پلور په موخه پېرودل شوي وي یا دا ،چې :هغه تويک ،چې پریودونکي د استعمال
په موخه نه بلکې د پلور په موخه پریوديل وي.
Merger
احتاد/اداغم
دوه جال ملکیت لرونکي اکروبارونه د یو واحد مالکیت الندې راتللو ته اداغم ویل کېږي .یا دا
چې د یو اکروبار هل لوري د بل اکروبار د ټولو ونډو پریودل ،چې هل خمې یې نوموړی اکروبار هل منځه
ً
ځي او په ګډه رسه یو نوی اکروبار رامنځته کېږي او معموال په دریو شلکونو رسه تررسه کېږي ،چې
عبارت دي هل:
 :۱افيق اداغم ((Horizontal merger
 :۲عمودي اداغم )(Vertical merger

 :۳خمتلط اداغم )(Conglomerate merger
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د اداغم په اړه د ال ډېرو مالوماتو لپاره نوموړو ډولونو ته هم رجوع وکړئ.
Merit Goods and Services
ګټور تويک/خدمتونه
هغه تویک یا خدمت ،چې ټونله یا حکومت فکر کوي ،چې د بازارپه اعدي رشایطو کې خلک د هغه
ارزښت کم احساسوي؛ نو حکومت هڅه کوي ،چې د پالیسیو او سیاستونو په مرسته خلک د دې
ډول توکو او خدمتونو څخه د ګټې اخېستنې لپاره هڅوي .لکه تعلیم ،روغتیا او داسې نور .هل
ناشايسته توکو ) (demerit goodsرسه یې پرتله کړئ.
Metallic Money
فلزي پیسې
هغه پیسې ،چې هل فلزاتو (طال ،نقره ،مس ،یا ن ِکل) څخه یې رضب وهل شوي وي .لکه سکې
) (coinsهل اکغذي پیسو ) (papermoneyرسه یې پرتله کړئ .او د پیسو د ډولونو په اړه د ال ډېرو
مالوماتو لپاره پیسو ) (Moneyته هم رجوع وکړئ.
Micro Economic Policy
د جزوي اقتصاد سیاست/پالیيس
ً
د دولت هغه سیاست ،چې معموال د اقتصاد جزوي موخو د پرخمتګ او انکشاف رسه تړاو لري او
موخه یې په اقتصاد کې یوه انفرادي برخه په برکې نیيس لکه بازار ،اکروبار او کورنۍ.
Micro Economics
کوچین یا جزوي اقتصاد
د اقتصاد د علم هغه برخه ،چې د اقتصاد یوه کوچین برخه د واحد په توګه تر مطالعې الندې نیيس
لکه دیوې تصدي د تویلداتو لپاره عرضه ،تقاضا یا بازار .که داسې وګڼو ،چې د یو ځنګل مطالعه
تررسه کېږي نو يلک اقتصاد په ټوهل کې د ټول ځنګل مطالعه په بر کې نیيس او جزوي اقتصاد په
ځنګل کې د یوې ونې مطالعه په برکې نیيس .هل يلک اقتصاد ) (Macro economicرسه یې پرتله
کړئ.
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Micro Goals
جزوي موخې
هغه دوه موخې ،چې د جزوي اقتصاد د مطالعې بنسټ جوړوي عبارت دي هل:
 :۱اغېزمنتوبیت ()efficiency
 :۲مساوات )(equity
د ال ډېرو معلوماتو لپاره اقتصادي موخو ) (economicgoalsته هم رجوع وکړئ.
Middle Man
منځګړی
یو سوداګر ،عمده پلورونکی او یا یو کس  ،چې د مودل او مستهلک ترمنځ قرار نیيس او د توکو او
خدمتونو د راکړې ورکړې معامله تررسه کوي.
Minimum Wage
حد اقل مزد
هغه قانوين منظور شوی او تطبیق کیدونکی حد اقل مزد ،چې اکرګر ته باید تادیه يش او هل نوموړي
حد څخه کم مزد د قانون هل خمې جرم ګڼل کېږي.
Misery Index
میسریی شاخص
د انفالسیون او د بېاکرۍ د کچې هل جمموع څخه عبارت دی .د بېلګې په توګه :که په یو هېواد کې
د انفالسیون کچه  ۴۱او د وزګارتیا کچه  ۱۱وي نو میرسي شاخص ) (Misery Indexیې د ۱۲۱
څخه عبارت دی.
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Mission Statement
د ماموریت شعار
هغه شعار یا لکیمه ده ،چې د یوې اکروباري یا اقتصادي اداري موخه یا د شتون دیلل بیانوي .د
بېلګې په توګه :د اقتصاد د اوسين او راتلونکي حالت په اړه اوږد مهاهل یلد او دا ،چې اقتصاد اوسنۍ
حالت څنګه دی؟ او دا حالت به تر کومه دوام پیدا کړي؟ او څو اکهل وروسته به اقتصادي حالت
څنګه وي؟ څو رشکت خپل ټايلک تګالرې او وروسیت موخه تعقیب کړی يش .لکه نا لکه دا د یو
شعار بڼه نیيس او په وړه سطحه يی هم کمپین او تصدی د ځان لپاره جوړوي څو د ټولو کړنو لپاره
د یو ټایلک الرښود رسه سم خپلې موخې ترالسه يش.
Mixed Economy
ګډ/خمتلط اقتصاد
هغه اقتصاد ،چې د دواړو (بازار او دولت) هل لوري د منابعو په ختصیص اتکا لري .په اوسين وخت
ً
کې په نړۍ کې تقریبا د هر هېواد اقتصاد خمتلط شلک لري .دا په دې مانا ،چې :بازار منابعو ته د
عرضې او تقاضا هل خمې ختصیص ورکوي؛ خو دوتلونه بیا په خپل وار رسه یوه اندازه مقررات وضع
کوي ،مایله ټايک او هم د اړتیا هل خمې ځینې وخت په مستقیم ډول په بازار کې مداخله کوي ،چې
په دې ډول رسه دا دواړه بنسټونه د هېوادونو په اقتصادي پرخمتګ کې حیايت رول لوبوي.
Mobility
حترک/خوځښت
په اعم ډول د حترک او حرکت په مانا ده؛ خو د یو تویلدي فعایلت څخه بل تویلدي فعایلت ته د
ً
تویلدي منابعو (معموال د اکرګر) د انتقال او یا حرکت څخه عبارت دی .او په دوه ډوهل تررسه کېږي،
چې عبارت دي هل:
 وظیفوي انتقال/حرکت )(Occupational Mobility
 جغرافیايی انتقال/حرکت ).(Geographical Mobility
د حترک/خوځښت په اړه د ال ډېرو مالوماتو لپاره ذکر شوو ډولونو ته هم رجوع وکړئ.
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Model
ماډل
ً
د واقيع نړۍ یو مطلق نمايش ،چې معموال په عليم تیوریګانو ،قاعدو ،اصولو ،او فرضیو باندې اتکا
لري او د اعدادو ،ګرافونو او یا معادلو په شلک رامنځته کېږي لکه د کیزن موډل.
Monetarism
مونیرتیزم
د اقتصادي نظریاتو هغه مکتب ،چې بنسټ یې) (Milton Friedmanایښی او د يلک اقتصاد او
اقتصادي سیاست د یوې وسېلې په توګه پیسو ته په مرکزي رول اتکا لري او ډېروي ،چې :په هېواد
کې د پیسو عرضه کنرتول کړئ؛ نو اقتصاد پاتې برخه په خپله کنرتویلږي.
Monetary Aggregate
پويل جمموعه
په یو اقتصاد کې د پیسو د ټولو ډولونو جمموعې ته وايی او هر هغه یش ،چې په مستقیم یا غری مستقیم
ډول د پیسو په بڼه دنده تررسه کوي د دغې جمموعې الندې راځي ،چې عمده کټګوری یې
 M1,M2,M3دي .د ال مالوماتو لپاره نوموړو اصطالحاتو ته هم رجوع وکړئ.
Monetary Authority
پويل چاروايک
هغه دوليت بنسټ  ،چې په اقتصاد کې د پويل سیاست د پرمخ بېولو مسئویلت په اغړه لري .لکه په
افغانستان کې د افغانستان بانک چې د نورو دندو رسه رسه د پويل سیاست د تنظیم مسئویلت هم
په اغړه لري.
Monetary Base
پويل پایه
لوړ قدرته پیسو ) (High power moneyته رجوع وکړئ.
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Monetaryeconomy
پويل اقتصاد
هغه اقتصاد چې په کې د توکو او خدمتونو تبادهل د توکو او خدمتونو په وړاندې نه بلکه د پیسو په
وړاندې تررسه کېږي .هل بارتر اقتصاد ) )Barter Economyرسه یي پرتله کړی.
Monetary Neutrality
د پیسو بې پریتوب
د لومړي ځل لپاره دا نظر د ډېوېډ په نوم یو اقتصاد پوه هل لوري رامنځته شوې نوموړی وايی ،چې :د
پیسو په مقدار کې تغری په واقيع تویلد ،د سود په واقيع کچه او د وزګارتیا په کچه اغزی نلري.
دا په دې مانا ،چې :که چېرې مرکزي بانک په اقتصاد کې د پیسو عرضه دوه چنده ډېره کړي؛ نو د
دې په پایله کې د قیمتونو کچه هم دوه چنده لوړېږي او په دې ډول د واقيع تویلد په مقدار ،د رحبې
په واقيع کچه او د وزګارتیا په کچه باندې اغزی نلري.
Monetary Policy
پويل سیاست
پويل سیاست ،چې داقتصادي سیاست یو عمده ډول ده او د پیسو په عرضه او تقاضا کې د بدلون
ً
راوستلو په وسیله پلې کېږي معموال د مرکزي بانک هل خوا د اقتصادي موخو لپاره په الره اچول
کېږي .چې عمده موخې یې عبارت دي هل:
 :۱اقتصادي وده او ثبات
 :۲د قېمتون ثبات
 :۳اکمل استخدام لپاره هڅې
 :۳د سوداګرۍ د بېالنس کې د توازن رامنځته کول.
هل مايل سیاست ) (Fiscal policyرسه یې پرتله کړئ.
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Monetary Policy Channels
د پويل سیاست چینلونه
هغه خط سری ،چې هل خمې یې دولت (مرکزي بانک) د پويل سیاست هل الرې ټولزی تویلد او د يلک
اقتصاد فعایلتونه تر اغېز الندې راويل ،چې عبارت دي هل :د سود سطحه ،دولتٍ/ثروت (،(wealth
بانکي پور څخه ،.چې تر ټولو مهم یې د سود نرخ دی.
Monetary System
پويل سیستم
پويل سیسټم یوه اعمه اقتصادي اصطالح ده ،چې مفهوم یې هغه ځانګړی اقتصادي جوړښت دی
چې ټول پويل سیاستونه او معامالت په برکې نیيس ،چې د یو هېواد ميل پیسې تر خپل اغزی الندې
راويل لکه پويل زېرمې ،د پیسو نرشول ،د سکو رضب وهل او داسې نور.
Monetary Unit
پويل واحد
د یو هېواد هغه رسيم پیسو واحد ،چې په اقتصاد کې د پیسو دنده تررسه کوي یا هغه پیسې ،چې د
یو هېواد د معیاري پیسو په توګه ټالک شوي وي د افغانستان پويل واحد افغانۍ دي.
Money
پیسې
هغه شتمين ،چې په عمويم ډول په اقتصاد کې د توکو او خدمتونو د تبادلې لپاره د تادیې د وسېلې
په توګه منل شوې وي (او د تبادلې د وسیلې په توګه پیسې لکیدي دنده تررسه کوي) لکه په
افغانستان کې ،چې افغانۍ (پويل واحد) په اقتصاد کې د پیسو دندې تررسه کوي .د پیسو خمتلف
ډولونه عبارت دي هل:
 :۱جنسۍ پیسې )(Commidity Money

 :۲اعتباري پیسې )(Credit/Fiat/Fiduciary Money

 :۳فلزي پیسې )(Metalic Money
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 :۴اکغذي پیسې )(Paper Money
 :۵پالستیيک پیسې )(Plastic Money
د پیسو په اړه د ال ډېرو مالوماتو لپاره د پیسو ذکر شوو ډولونو ته هم رجوع وکړئ.
Money Charecteristics
د پیسو ځانګړنې
هغه شتمين ،چې په اقتصاد کې د پیسو دنده تررسه کوي باید د الندنیو څلورو بنسټزیو ځانګړتیاو
درلودونکی وي:
 د دوام وړتیا )(Durability
 د لېږد وړتیا )(Transportability
 د وېش وړتیا )(Divisibility
 جعل نه منونکې)(Non-Counterfietability
د ال ډېرو مالوماتو لپاره نوموړو اصطالحاتو ته هم رجوع وکړئ.
Money Creation
د پیسو ختلیق
په یو اقتصاد کې د پیسو د ختلیق او رامنځته کولو پروسه ده ،چې هم د مرکزې بانک هل خوا د رسيم
پیسو د چاپ به بڼه او هم د مرکزي بانک په شمول د نورو مايل ادارو هل خوا په نورو بڼو د داسې
اسنادو خرپول ،چې پیسې ګڼل کېږي .لکه د افغانستان بانک خلوا د نوو افغانیو چاپول .
Money Demand
د پیسو لپاره تقاضا
په اقتصاد کې د توکو او خدمتونو د راکړې ورکړې په وړاندې د تبادلې د وسېلې په توګه د ګټې
اخېستو په منظور پیسو ته د وګړو تقاضا ته د پیسو تقاضا ویل کېږي .د پیسو عرضې (money
) supplyرسه یې پرتله کړئ.
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Money Functions
د پیسو دندې
پیسې په اقتصاد کې څلور بنسټزیې دندې تررسه کوي ،چې عبارت دي هل:
 د تبادلې وسیله )(mediumofexchange
 د ارزښت د اندازه ګریي وسیله) ، (measure of valueچې د شمری واحد (Unit of
) Accountاصطالح هم ورته اکرول کېږي.
 د ارزښت د ساتلو وسیله )(Store of value
 د خمتلفو تادیاتو لپاره د معیار وسیله )(Standard of Different Payments
د ال ډېرو مالوماتو لپاره نوموړو اصطالحاتو ته م رجوع وکړئ.
Money Illusion
پويل توهم (فکري خطا)
هغه آند  ،چې هل خمې یې داسې انګریل کېږي ،چې د پیسو اسيم ارزښت د هغوی حقیيق ارزښت
څرګندوي (چې خیايل او اشتبايه نظر دی) په داسې حال کې ،چې د پیسو ارزښت په حقیقت کې
د هغوی د تباديل یا د پری ځواک پورې تړاو لري.
Money Market
د پیسو بازار
هغه مايل بازار ،چې د نلډ مهاهل مايل وسایلو لکه د خزانې بِل ،اکروباري پاڼې او داسې نورو پېر او

پلور پکې تررسه کېږي.

او یا هم هغه مايل بازار ،چې اکروبارونو ته نلډ مهاهل (یو لکن یا هل اکل نه کم وخت لپاره) پورونه
تهیه کوي .هل مايل بازار بازار ) (Capital marketرسه یې پرتله کړئ.
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Money Supply
د پیسو عرضه
د پويل سیاست هل الرې په اقتصاد کې د پیسو موجود مقدار ته د پیسو عرضه ویل کېږي .چې په
جریان کې د پیسو مقدار او رسعت دواړه په برکې نیيس .د پیسو لپاره تقاضا )(Money demand
رسه یې پرتله کړئ.
Money Wage
پويل مزد
د پیسو په مرسته د مزد تادیې ته پويل مزد ویل کېږي لکه یو اکرګر ته د ورځې  ۳۷۷افغانیو تادیه .هل
هم جنسه مزد ) (in-kind wageرسه یې پرتله کړئ.
Mono Metallic
یو فلزي
هغه پويل نظام ،چې پويل واحد پکې یوازې یو فلز (طال یا نقره) وي.
Monopolistic Competition
احنصاري سیايل
د بازار د جوړښت هغه شلک ،چې د اکروبارونو لوی شمېر پکې شتون ولري او ټول یې مشابه تویلد
(خو مطلق مشابه نه وي) عرضه کوي بازار ته د اکروبارونو په دخول او خروج باندې آزادي شتون
ولري او د سیايل کوونکیو ترمنځ د تکنالوژي او قېمت په اړه ډېر معلومات او پوهه شتون ولري
او دا بازار هم د احنصار او هم د سیالۍ ځانګړتیاوې لري .د بېلګې په توګه :د کمپیوټرونو د تویلد
رشکت ایپل ) (applyچې هل نورو کمپیوټرونو څخه یې کمپیوټر تر ډېره توپری لري .احنصاري سیايل
د بازار د څلورو بنسټزیو ډولونو څخه یو دی او د بازار درې نور جوړښتونه عبارت دي هل:
 :۱اکمله سیايل )(Perfect competition
 :۲اویلګوپويل )(Oligopoly

 :۳احنصار ).(Monopoly
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)د ال ډېرو مالوماتو لپاره نوموړو اصطالحاتو ته هم رجوع وکړئ)
احنصاري سیايل بازار الندنۍ ځانګړتیاوې لري:
 په بازار کې لوی شمېر اکروبارونه شتون لري.
 ټول اکروبارونه یو شان تویلد عرضه کوي (خو تویلد په اکمل ډول یو شان نه وي لکه د
ایپل کمپیوتر).
 بازار ته د تویلدوونکیو په دخول او خروج نسيب آزادي شتون لري.
 د تکنالوژي او قېمت په اړه ډېر معلومات او پوهه شتون لري.
د ال ډېرو مالوماتو لپاره د بازار جوړښت ) (Market structureته هم رجوع وکړئ
Monopoly
احنصار یا مونو پويل
احنصار د بازار د څلورو بنسټزیو جوړښتونو څخه یو دی د بازار درې نور بنسټزی جوړښتونه عبارت
دي هل:
 :۱اکمله سیايل )(Perfect competition
 :۲اویلګوپويل )(Oligopoly
 :۳احنصاري سیايل )(Monopolistic competition
احنصار د بازار هغه جوړښت دی چې په کې د یو ځانګړي تویلد یوازې یو عرضه کونکی شتون
ولري .دا په دې مانا ،چې :عرضه کونکی په بازار کې د ځانګړي تویلد د عرضې په برخه کې کوم
سیال نلري .د احنصار څلور بنسټزیې ځانګړتیاوې عبارت دي هل:
 په بازار کې د ځانګړي تويک یوازې یو عرضه کونکی شتون لري.
 بې مثله تویلد عرضه کوي یعنې د نوموړي تویلد مشابه تویلد شتون نلري.
 بازار ته د عرضه کوونکیو په دخول او خروج حمدودیت شتون نلري (یا هم کم حمدودیت
شتون لري ،چې د همدې احنصاري عرضه کوونکي هل خوا ورته خنډ جوړیږي).

 نورو بالقوه تویلدوونکیو ته د تویلدي ختنیک په باره کې د ځانګړو معلوماتو نه شتون.
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د ال ډېرو مالوماتو لپاره د بازار جوړښت ) (Market structureته رجوع وکړئ.
Monopoly Profit
د احنصار ګټه
هغه ګټه ،چې یو احنصاري عرضه کونکی یې په بازار کې د کنرتول یا احنصار په پایله کې ترالسه
ً
کوي .دغه ګټه معموال هل نورو بازارونو زیاته وی ځکه احنصارګر کویل يش لوړ قېمت وټايک.
Monopsony
د تقاضا احنصار
په بازار کې هغه احنصاري حالت ،چې د یو ځانګړي تويک د پېر په وړاندې یوازې یو پېرودونکی
شتون ولري ،.چې د پریودونکو احنصار ( )buyer’smonopolyاصطالح ورته هم اکرول کېږي.
Moral hazard
اخاليق خطر
هغه حالت ،چې په هغه کې د معاملې یوه خوا په داسې ډول عمل کوي ،چې معلوم خطر په اغړه
اخيل او داسې انګریي ،چې د دې خطر لګښت یوه برخه یا ټول په نورو ور اچول کېږي په داسې
حال کې ،چې مترضره خوا داسې نيش احساسویل ،چې دا زیان د مقابل لوري د شعوري سلوک هل
امله ور اوښیت.
د بېلګې په توګه :د بیيم مشرتیان زیاتره وخت دا ډول عمل کوي چې داسې شواهد او بیان وړاندې
کړي چې وراوښیت زیان د بیيم هل کمپین ترالسه کړي په داسې حال کې چې په حقیقت کې دا
زیان په بیمه پورې اړه نه پیدا کوي.
Moral Savsion
اخاليق هڅونه
هڅول ) (Jawbonningته رجوع وکړئ.
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Moratorium
قانوين مهلت
هغه مهلت ،چې د پورونو تصفیه کول پکې د قانون هل خمې په تعویق اچول کېدای يش.
Mortgage
ګروي یا رهن
د پور د تصفیه کولو یا د کومې بلې وجیبې د تررسه کولو د تضمني په موخه د ملکیت د مرشوط
انتقال څخه عبارت دی .هغه کس ،چې د ګرو په وړاندې پور ورکوي د ګرو اخیستونکي
( )mortgageeپه نوم یادېږي .هغه کس ،چې د پور د ترالسه کولو په وړاندې جایداد یا هم کوم
تويک د ګرو په توګه ږدي د ) )mortgatorپه نوم یادېږي.
)Most-Favorable Nation(Clause
ترټولو غوره ملت (فقره )
په یوه سوداګریز هوکړه یلک کې هغه فقره ،چې هل خمې یې د هوکړه یلک اړخونه په دې ملکفوي،
چې د هوکړه یلک د عقد څخه وروسته هغه امتیاز ،چې په سوداګرۍ کې د بل هېواد یا ملت لپاره
رامنځته کېږي یو د بل په وړاندې هم رامنځته يش .د بېلګې په توګه :د سوداګرۍ په نړیوال سازمان
کې د سوداګریزې تعرفې اندازه د سازمان هل خوا په حتيم ډول نه ټالک کېږي بلکې د تعريف حد د
هغو هېوادونو د تعرفې هل خمې ،چې تر ټولو ټیټه تعرفه ولري نورو هېوادونو ته هم ټالک کېږي ،چې
دا اصطالح همدغه ګروپ هېوادونو ته اکرول کېږي.
Moveable Property
منقول جایداد/شتمين
هغه جایداد یا شتمين چې هل یو ځای څخه بل ځای ته د تویلد په موخه یلږدیدای يش .هل غری منقول
جایداد ) (Immoveable propertyرسه یې پرتله کړئ.
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Multilateral Agreement
ګڼ اړخزی ه هوکړه
څو اړخزیه هوکړه یلک هل هغه هوکړه یلک څخه عبارت دی ،چې هل دوه څخه د ډېرو هېوادونو ترمنځ
عقد شوی وي .او یا هم دا ،چې :لکه ،چې په نړیواهل سوداګرۍ کې یو هوکړه یلک د دوه څخه ډېرو
هېوادونو ترمنځ عقد يش د څو اړخزیه هوکړه یلک په نوم یادېږي.
د بېلګې په توګه :افغانستان د جنويب آسیا ځینو هېوادونو رسه څو اړخزیه هوکړه یلک ته داخلیږي
چې په سوداګرۍ کې یو د بل پر وړاندې شته خنډونه راکم کړي او یا یې هم هل منځه یويس ،.چې
د څو اړخزیه هوکړه یلک ښه بېلګه یې په سوداګري او تعريف عمويم تړون General agreement
) on trade and tariff (GATTدی.
Multinational Company
ګڼ ملتزیه رشکت
هغه رشکت یا اکروبار ،چې په دوه یا په ډېرو هېوادونو کې فعایلت لري او فعایلتونه یې د نړۍ په
بیالبیلو برخو کې د اقتصادي رشایطو هل خمې تنظیمیږي .لکه د اتصاالتو خمابرايت رشکت ،چې د نړۍ
په ګڼ شمېر هېوادونو کې خمابرايت خدمتونه عرضه کوي.
Multiple Currency System
د ګڼو کرنسیو سیستم
د اسعارو د کنرتول هغه شلک ،چې هل خمې یې د ميل پیسو پروړاندې د قانون یا مقرراتو هل خمې د
تبادلې متعدد او خمتلف ارزښتونه ټالک کېږي او د تبادلې ارزښت د واردايت تويک په ډول پورې تړیل
وي.
Multiplier
رضیب
د رضیب یا د تکرث نسبت اصطالح د ځینو نورو اصطالحاتو رسه یو ځای اکرول کېږي.
د بېلګې په توګه:
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 د لګښت رضیب )(ExpenditureMultiplier
 د پیسو رضیب ()Money multiplier
 متوازنې بودجې رضیب ((Balanced budget multiplier
د رضیب په اړه ال ډېرو معلوماتو لپاره نوموړو اصطالحاتو ته رجوع وکړئ.
Multiplier Principal
د رضیب اصل
د ميل اعید په اندازه کې رامنځته شوی تغری ،چې په پانګونه کې د نسيب تغری په پایله کې رامنځته
کېږي او دا روښانه کوي ،چې :هغه مبلغ ،چې په اقتصاد کې د پانګونې په لګښتونو کې ترې ګټه
اخېستل شوی هل امله یې په ميل اعید کې څو ځله ډېروایل رامنځته کېږي (میل اعید د پانګونې د
لګښتونو په پرتله څو ځله ډېریږي)  .د بېلګې په توګه :که په افغانستان کې په یو اکل کې د سل
میلیارده افغانیو په اندازه پانګونه ويش؛ نو کېدای يش ،چې د ميل اعید په اندازه کې څلور سوه
میلیارده افغانۍ ډېروایل رامنځته کړي ،چې دا  ۱/۴نسبت ته د تکرث نسبت ویل کېږي.
Municipal Bond
د ښاروالۍ بانډ
هغه منځ مهاهل یا اوږد مهاهل مايل سند ،چې د ښاروالۍ په وسیله د الرو جوړولو ،پارکونو او داسې
نورو اعمه پروژو د تطبیق په موخه د پیسو د ترالسه کولو په موخه نرشېږي ،چې د حميل/سیمه ایز
بانډ ( (localbondاصطالح ورته هم اکرول کېږي.
Mutual Fund
د متقابلې پانګونې ګډ صندوق (پانګه )
په مايل بازارونو کې یو ډول مايل اداره رشکت یا د پانګه اچونې هغه ډول ده ،چې د خمتلفو رشکتونو
ونډي پریي او پلوري او په خپله هم مايل اسناد خرپوي .خو د دوي د مايل اسنادو یا ونډو بیه په
ً
هغه ونډو پورې تړاو پیدا کوي ،چې دوی یې اکروبار کوي .دا بنسټونه معموال په مايل بازارونو کې
پانګونه کوي او ونډې نرشوي او نرش شوې ونډې د بازار په قېمت رسه د پېرودلو لپاره مچتو وي.
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N
Narrow Market
حمدود بازار
هغه دوره یا وخت ،چې پکې په بازار کې د معامالتو حجم حمدود وي .دلې اصطالح څخه معموال
د ونډو په سوداګري او د مايل وسایلو(بانډ ،د خزانې بِل او داسې نورو) په اړوند ګټه اخېستل کېږي،

چې د نازک/حمدود بازار ( (thin marketاصطالح ورته هم اکرول کېږي.
National Debts
ميل پورونه

د مرکزي ميل دولت پورونو ته ميل پورونه ویل کېږي او دا پورونه په هېواد کې د نورو ميل ادارو،
حقیيق او حقويق وګړو هل پورونو څخه جال دي .هل اعمه پورونو ) (publicdebtsرسه یې پرتله
کړئ.
)National Income(NI
ميل اعید

ً
معموال د یو اکل په اوږدو کې په اقتصاد کې د تویلد شویو نهايی توکو او خدمتونو د تویلد په پایله
کې ترالسه شوي ټولزی اعید ته ميل اعید ویل کېږي .او یا هم دا چې :د یو اکل په اوږدو کې د یو
هېواد د وګړو هل لوري د هغوی د منابعو په وسیله ،چې د نهايی توکو او خدمتونو په تویلد کې ترې
ګټه اخېستل شوي وي ترالسه شوي اعید ته ميل اعید ویل کېږي ،چې په ناخالص داخيل تویلد باندې
تررسه شوي لګښتونو رسه مساوي وي.
Nationalization
ميل کول
هغه پروسه ،چې پکې د خصويص سکتور ملکیت د دولت په اختیار کې راځي یا دا ،چې :اعمه
سکتور ته د خصويص سکتور د تویلدي وسایلو ،جایدادونو او داسې نورو شتمنیو د پلورلو او یا
تبدیلیدو پروسې ته ميل کولو پروسه ویل کېږي.هل خصويص کول ) (privatizationرسه یې پرتله

کړئ.
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Natural Monopoly
طبیيع احنصار
د احنصار هغه شلک ،چې په یو هېواد کې د ځانګړو طبیيع رشایطو هل امله رامنځته شوی وي .او یا
هم دا چې :د یو هېواد د طبیيع رشایطو په پایله کې رامنځته شوي احنصار ته طبېيع احنصار ویل
کېږي په اقتصادي مباحثو کې طبیيع احنصار بیالبیل ډولونه لري یو مشهور ډول یې هغه احنصار
ده چې په یوه تویلد کې په اقتصادي حلاظ په زیر بنا باندې د زیاتو لګښتونو هل کبله یواځې د یوې
کمپين تویلد اغېزمن او کم مرصفه ګڼل کیږي او حکومت دغه ډول احنصار ته د همدې اقتصادي
استدالل هل خمې اجازه ورکوي حیت ځینې وخت یې په خپله دولت هم رامنځته کوي.
Natural Resources
طبیيع رسچېنې
هغه رسچینې  ،چې په نړۍ کې په طبیيع ډول شتون لري او د توکو او خدمتونو په تویلد کې ترې
ګټه اخېستل کېږي .او یا هم دا ،چې :هغه منابع ،چې د انسان د اکر په پایله کې نه وي رامنځته
شوي .لکه ځمکه ،اوبه ،هوا او داسې نورې طبیيع منابع .همدا راز ټولې هغه منابع او ثروت ،چې
ټونلې ته د طبیعیت هل لوري عرضه شوي وي او د کوم برشي اکر په پایله کې نه وي رامنځته شوي
طبیيع رسچېنې ګڼل کیږي.
Near Money
پیسو ته نژدې
هغه شتمين ،چې په په اساين رسه په نقده پیسو باندې د تبدیلېدو وړتیا ولري؛ خو په مستقیم ډول
رسه د توکو او خدمتونو د تبادلې د وسیلې په توګه دنده نيش تررسه کوالی لکه بانکي حساب .چې
مشابه یا ورته پیسې ) (Quasi-moneyاو نقده ته نږدې ) (Near-cashاصطالح ورته هم اکرول
کېږي.
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Near Public Goods
نژدې اعمه تويک
هغه تويک ،چې په اکمل ډول اعمه او یا خصويص ندي خو د ځانګړنو هل خمې اعمه توکو ته نږدي وي
په دې مانا ،چې د اعمه توکو هل دوه عمده ځانګړتیاو څخه یو لري او یو نلري :د بېلګې په توګه :د
تلویزیون نرشات ،چې اوس د ډش ټي وي په بڼه مشهور دي اعمه تويک د سیالزیتوب Non-rival
ځانګړتیا لري ځکه په همزمان ډول یې ډېر کسان یلدیل يش پرته هل دې ،چې یو بل ته مزاحم يش؛
خو  Non-excludabilityغری قابل ممانعت خاصیت یې حمدود ده ځکه په ځانګړي ختنیيک سافټ
ویر رسه کیدیل يش ،چې هغه خلک یې هل یلدلو حمروم کړل يش ،چې په وړاندې یې پیسې نه وي
تادیه او د فعالولو ځانګړی اکرت یې نه وي اخیسیت.
Need
اړتیا
په اعم ډول د هر ډول اړتیا یا رضورت په مانا ده  ،خو په ځانګړي ډول د یو تويک یا خدمت څخه
ګټه اخېستنې هغه اړتیا ته وايی ،چې د ژوندي پاتې کېدو لپاره اړین یا د ژوندانه لپاره لومړیتوب
وي او د نه ترالسه کېدو او یا نه استعمال په صورت کې په ژوند کې جدي ستونزې راوالړېږي لکه
خوراک ،څښاک ،بلاس ،د اوسېدو ځای او داسې نور .هل غوښتنې ) (Wantرسه یې پرتله کړئ.
Need Standard
د اړتیا معیار
د عوایدو د ويش د دریو بنسټزیو معیارونو څخه یو دی دوه نور معیارونه عبارت دی هل:
 :۱د مساوات معیار )(Equity standard
 :۲د ونډې معیار ))Contributive standard
او د اړتیا معیارهل خمې د توکو او خدمتونو د تویلد څخه ترالسه شوي عواید د ټونلې وګړو ته د هغوی
د اړتیا هل خمې وېشل کېږي .چې دا معیار په واقيع نړۍ کې نه ترسرتګو کېږی او یو نظري معیار یې
ګڼیل شو .د عوایدو د ويش معیارونو په اړه د ال ډېرو مالوماتو لپاره ذکر شوو اصطالحاتو ته هم
رجوع وکړئ.
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Negative Relation
معکوسه اړیکه
لکه ،چې د دوه متغریو ترمنځ دا ډول اړیکه شتون ولري ،چې په یوه متغری کې ډېروایل په بل متغری
کې د کموايل او کموایل یې په بل متغریه کې د ډېروایل رسه مل وي نو دا ډول اړیکې ته معکوسه
اړیکه ویل کېږي چې د غری مستقیمې اړیکې ) )indirectrelationاصطالح ورته هم اکرول
کېږي  .لکه د قېمت او تقاضا ترمنځ اړېکه ،چې د تويک په قېمت کې لوړوایل د نوموړي تويک په
تقاضا کې د کموايل او په قېمت کې یې کموایل په تقاضا کې د ډېروايل راځي .هل مسقیمې اړیکې
( (directrelationرسه یې پرتله کړئ.
Negative Saving
منيف سپما/هل اعید زیات لګښت
منيف سپما ) (Dissavingته رجوع وکړئ.
Neoclassical School
نوی الکسیک فکري مکتب
هغه نظري مکتب ده ،چې هل خمې یې په بازار کې قیمتونه ،تویلد او د عوایدو ويش د عرضې او
تقاضا هل خمې ټالک کېږي نوی الکسیک مکتب په دریو بنسټزیو فرضیو والړ دی چې عبارت دي
هل:
 خلک د بیالبیلو پایلو او ارزښتونو د السته راوړنې لپاره شعوري ترجیحات (rational
) preferencesلري
 وګړي او تصدۍ د افادې ( (utilityاو ګټې د اعظيم کول په هڅه کې دي.
 خلک د بشپړه او اړونده معلوماتو پر بنسټ په خپلواک ډول عمل کوي.
د همدغو فرضیو پر بنسټ د نوي الکسیک اقتصاد بیال بیلې تیوریګانې رامنځته شوي لکه د تصدیو
تیوري )(firm theoryیا د استهالک تیوري ) )consumption theoryاو داسې نور.
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)Net Domestic Product (NDP
خالص داخيل تویلد
ً
معموال د یو اکل په اوږدو کې په اقتصاد کې د تویلد شویو نهايی توکو او خدمتونو د بازار ارزښت
څخه عبارت دی ،چې د پانګې استهالک ) (capital depreciationد وضع کېدو څخه وروسته
پاتې کېږي.
او یا هم دا چې :لکه ،چې د نا خالص داخيل تویلد څخه د پانګې استهالک وضع يش نو خالص داخيل
تویلد ترالسه کېږي .یعنې NDP=GDP-CD
چې په پورتين مساوات کې:
 GNP نا خالص ميل تویلد )(Gross domestic product
 GDP نا خالص داخيل تویلد )(Gross domestic product
 CD د پانګې استهالک )(Capital depreciation
Net Earning
خالص اعید /السته راوړنه
د تويک د تمام شد لګښت او د ترالسه شوي ټولزیې ګټې ترمنځ توپېر ته خالص اعید ویل کېږي.
د بېلګې په توګه :که یو تویک په  ۵۷افغاین وپلورل يش او په نوموړي تويک باندې تررسه شوی ټول
لګښت  ۴۵افغانۍ وي نو خالص اعید  ۵افغانۍ څخه عبارت دی .خالص اعید د ګټې ) (profitلپاره
اعمه اصطالح ده ،چې ځینې وخت ورته د خالص اعید ) (net revenue/incomeاصطالح هم
اکرول کېږي.
Net Export
خالص صادرات
په یو معلوم وخت کې د صادراتو او وارداتو د ارزښت ترمنځ توپېر ته خالص صادرات ویل کېږي .د
بېلګې په توګه :که په  ۱۳۷۴اکل کې د افغانستان ټول صادرات  ۵۷میلیارده افغانۍ او واردات یې ۴۷
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میلیارده افغانۍ فرض کړو نو خالص صادرات یې  ۱۷میلیارده افغانیو څخه عبارت دی.
یعنې NE=Export-import
Net Foreign Factor Income
بهرنیو عواملو څخه خالص اعید
ً
معموال د یو اکل په اوږدو کې بهرنیانو ته د داخيل هستوګنو هل لوري تادیات ،چې په داخيل تویلد
کې د برخه اخېستنې په وړاندې تررسه کېږي او داخيل هستوګنو ته د بهرنیانو هل لوري د تادیاتو
ترمنځ توپېر څخه عبارت دی.
Net Interest
خالصه رحبه
د ميل اعید او ميل حماسباتو یوه اصطالح ده ،چې په اقتصاد کې د کورنیو هل خواد تهیه کیدونکې
پانګې څخه د ترالسه کیدونکې ګټې یا رحبې د اندازه ګریی لپاره اکرول کېږي .او په ميل اعید
کې د نورو تادیاتو هل ډيل یو ده ،چې نور تادیات ،عبارت دې هل اکرګرانو مزد،د کرایې اعید ،د اکروبار
د ګټې څخه اعید او هل ملکیتونو څخه اعید .همدا راز په مايل برخه کې خالصه ربح د مايل شتمنیو
لپاره د تادیه کیدونکې رحبه او هل هغې څه د ترالسه کیدونکې رحبې تر منځ توپری ته وایې.
)Net National Product (NNP
خالص ميل حمصول
ً
معموال د یو اکل په اوږدو کې د یو هېواد د تویلدي وسایلو په مرسته د تویلد شویو نهايی توکو او
خدمتونو د بازار ارزښت څخه عبارت دی ،چې د پانګې استهالک هل وضع کولو څخه وروسته پاتې
کېږي .او یا هم دا چې :لکه ،چې د نا خالص ميل تویلد څخه د پانګې استهالک وضع يش نو خالص
ميل تویلد ترالسه کېږي .یعنې  NNP=GNP-CDچې په پورتين فورمول کې:
 NNP خالص ميل تویلد )(Net National Product

 GNP نا خالص ميل تویلد )(Gross National Product
 CD د پانګې استهالک )(Capital Depreciation
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Net Price
خالص قېمت
هغه قېمت ،چې د ټولو لګښتونو او تزنیل څخه وروسته پاتې کېږي .د بېلګې په توګه :د تويک هل
قیمت څخه ټول ختفیفونه او نور امتیازات کم يش نو پاتې قیمت ته خالص قیمت وايی.
Net Private Domestic Investment
خالصه خصويص داخيل پانګونه
ً
په یو معلوم وخت (معموال یو اکل) کې په اقتصاد کې د اکروباري سکتور په وسیله د تویلدي
فعایلتونو په موخه په رسمایوي توکو باندې د پانګونې د لګښتونو څخه عبارت دی ،چې د پانګې
استهالک هل وضع کولو څخه وروسته پاتې کېږي .او یا هم دا چې :لکه ،چې د نا خالص خصويص
داخيل پانګونې څخه د پانګې استهالک وضع يش؛ نو خالص خصويص داخيل پانګونه ترالسه کېږي.
Net Profit
خالصه ګټه
ګټې ) (Profitته رجوع وکړئ.
Net Worth
خالص ارزښت
د یو اکروبار د شتمنیو او پورونو ترمنځ توپېر ته د اکروبار د شتمنیو خالص ارزښت ویل کېږي .او
یا هم دا ،چې :لکه ،چې د یو اکروبار د شتمنیو څخه د اکروبار پورونه وضع يش نو د اکروبار د
شتمنیو خالص ارزښت ترالسه کېږي.
Net Yield
خالص حاصل
د مايل اسنادو څخه ترالسه شوی پويل اعید ،چې د پور استهالک هل وضع کولو څخه وروسته پاتې
کېږي ،.چې د ) (yieldtomaturityاصطالح ورته هم اکرول کېږي.
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Nominal GDP
اسيم نا خالص داخيل تویلد
ا
په یو معلوم وخت (معمول په یو اکل) کې په هېواد کې په اوسنیو قیمتونو رسه د نهايي تویلد شويو
توکو او خدمتونو پويل ارزښت ته اسيم نا خالص داخيل تویلد ویل کېږي .چې د جاري نا خالص
داخيل تویلد ( (currentgrossDomesticProdutاصطالح ورته هم اکرول کېږي .هل واقيع
ناخالص داخيل تویلد ) (realGDPرسه یې پرتله کړئ.
Nominal Price
اسيم قېمت
د یو تويک یا هم د خدمت د پلور د وخت قېمت د اسيم قېمت څخه عبارت دی د واقيع قېمت (real
) priceرسه یې پرتله کړئ.
Nominal Production
اسيم تویلد
په اقتصاد کې د تویلد شویو توکو او خدمتونو مقدار ،چې په اوسنیو قیمتونو رسه اندازه شوی وي.
هل واقيع تویلد ) (realproductionرسه یې پرتله کړئ.
Nominal Economy
د اقتصاد اسيم اړخ
د اقتصاد هغه اړخ چې په اوسمهال کې په جاري قیمت ښودل کیږي .د اقتصاد هل واقيع اړخ (Real
) economyرسه یې پرتله کړئ.
Nominal Value
اسيم ارزښت
د پیسو په اوسين یا جاري ارزښت رسه د یو تویک ارزښت ته اسيم ارزښت ویل کېږي .د واقيع
ارزښت ) (Real valueرسه یې پرتله کړئ.
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Nominal Wage
اسيم مزد
په اوسنیو قیمتونو رسه اکرګرانو ته د مزد د تادیې څخه عبارت دی یا دا ،چې :اکرګرانو ته د هغوی
د تویلدې کړنو په وړاندې په اوسين قېمت رسه د مزد ورکړې څخه عبارت دی .چې د پويل مزد
) (moneywageاصطالح ورته هم اکرول کېږي .هل واقيع مزد ) (realwageرسه یې پرتله کړئ.
Non Durable Goods
بې دوامه تويک
هر هغه تويک ،چې هل یو اکل نه کم وخت لپاره ترې ګټه اخېستل کېږي یا هر هغه تويک ،چې د
پېرودونکو هل لوري پېرودل کېږي او د یو اکل په موده کې ترې ګټه اخېستل کېږي لکه غذايی مواد.
هل با دوامه توکو ( (Durablegoodsرسه یې پرتله کړئ.
Non Price Competition
پرته هل قېمته سیايل
په عني بازار کې د عني تويک په وړاندې د عرضه کوونکو ترمنځ سیايل ،چې د قېمت هل خمې نه
تررسه کېږي بلکې په نورو مواردو کې لکه اعالنات ،د تويک په کیفیت کې ښه وایل ،محایوي
خدمتونه او یا هم د مقدار هل پلوه او داسې نور.
Non Tariff Barriers
غری تعرفوي حمدودیتونه
په بهرنۍ سوداګرۍ کې د تعرفوي حمدودیتونو او خنډونو څخه پرته هر ډول حمدویت او خنډ
رامنځته کول ،چې بهرنۍ سوداګري تر خپل اغزی الندې راويل غری تعرفوي خنډونه بلل کیږي .لکه
د واردايت تويک په وړاندې د معیار لوړول ،کرنزی نورمونه او معیارونه مقداري حمدودیت او داسې
نور حمدودیتونه او خنډونه.
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Non-counterfietability
غری قابل جعل
د پیسو د څلورو بنسټزیو ځانګړتیاو څخه یوه ځانکړتیا ده درې نورې ځانګړتیاوې یې عبارت
دي هل:
 :۱د دوام وړتیا )(Durability
 :۲د وېش وړتیا )(Divisibility
 :۳او د یلږد یا ترانسپورت وړتیا )(Transportability
په دې مانا ،چې هغه شتمين ،چې په اقتصاد کې د پیسو دنده تررسه کوي باید چې د جعل څخه د
خمنیوي وړتیا یې ډېره وي .د پیسو د دندو په اړه ال ډېرو مالوماتو لپاره نوموړو اصطالحاتو ته هم
رجوع وکړئ.
Non Recurring Expenses
غری مرتقبه لګښتونه
هغه لګښتونه ،چې د غری مرتاقبه پېښو په پایله کې رامنځته کېږي لکه د اور لګېدو ،غال ،یا د
زلزلې او داسې نورو غری مرتاقبه پېښو هل امله رامنځته شوې لګښت یا تاوان په وړاندې لګښتونه.
Normal Goods
نورمال تويک
په کوچين یا جزوي اقتصاد کې یوه ځانګړې اصطالح ده او هغه توکو ته وايی  ،چې د عوایدو په
ډېریدو رسه ورته په تقاضا کې هم ډېروایل رامنځته کیږي ،چې د تقاضا د عوایدو مثبت ارجتاعیت
( (Positive Income Elasticity of Demandاصطالح ورته هم اکرول کېږي .هل نا
شايسته/نا مرغوب توکو ) (Inferior Goodsرسه یې پرتله کړئ.
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Normal Price
نورمال قېمت
ً
هغه متوسط قېمت ،چې په نسبتا اوږد مهال کې رامنځته شوی وي .او د بازار قېمت (market
) priceد صعود یا نزول څخه وروسته نوموړي قېمت ته نږدې کېږي.
Normal Profit
نورماهل ګټه
ً
د ګټې هغه اندازه ،چې د تویلد د پروسې پرمخ بېولو او دوام لپاره اړینه ګڼل کېږي او معموال په
اوږده موده کې د بازار د تعاديل رشایطو الندې رامنځته کیږي .هل مازادې ګټې )(Excessprofit
رسه یې پرتله کړئ.
Normative Economics
نظریایت/ذایت اقتصاد
ً
د اقتصاد د علم هغه برخه ،چې د اقتصادي اجرااتو د تررسه کولو په وړاندې الر ټايک او معموال په
ذايت ارزښتونو باندې تکیه لري .او یا هم دا چې :د اقتصاد د علم هغه برخه ،چې د اقتصادي سواکلۍ
د زیاتوايل په وسیله په نړیواهل کچه د تغری رامنځته کولو الر تعینوي .هل مثبت/اثبايت اقتصاد
) (Positive Economicsرسه یې پرتله کړئ.
Nuisance Tax
رس دردوونکي مایله
هغه مایله ،چې عواید یې دومره کم وي ،چې د مایله ټولوونکي په زمحت هم نه ارزېږي.
Number of Buyers
د پېرودونکو شمېر
د تقاضا د پنځو ټاکونکو عواملو ( (Demand Determinantsڅخه یو دی ،چې د تقاضا د
منحين د رسمولو په وخت کې ثابت ګڼل کېږي او د تغری د رامنځته کېدو په حالت کې د تقاضا
منحين د انتقال المل ګرزي .د اخېستونکو شمېر په دې اتکا لري ،چې :که چېرې ډېر خلک د
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توکو او خدمتونو د پېرلو اراده او وړتیا ولري(تقاضا ولري) نو دا په دې مانا ،چې په بازار کې تقاضا
ډېره ده او د تقاضا ډېروایل د تويک د قېمت د لوړوايل المل ګرزي ،چې د تويک د قېمت لوړوایل د تقاضا
د منحين د انتقال المل ګرزي .د تقاضا د نورو ټاکونکو عواملو په اړه د ال ډېرو معلوماتو لپاره د
تقاضا ټاکونکو عواملو ) )Demand Determinantsته رجوع وکړئ.
Number of Sellers
د پلورونکو شمېر
د عرضې د پنځو ټاکونکو عواملو ( (Supply Determinantsڅخه یو دی ،چې د عرضې د
منحين د رسمولو په وخت کې ثابت ګڼل کېږي او د تغری د رامنځته کېدو په حالت کې د عرضې
منحين د انتقال المل ګرزي.
دا په دې مانا ،چې :که چېرې په بازار کې ډېر تویلدونکي د توکو او خدمتونو د پلورلو اراده او
وړتیا ولري (عرضه ولري) نو په بازار کې د عرضې اندازه ډېرېږي ،چې د عرضې ډېروایل د تويک په
قېمت کې د کموايل المل ګرزي او په دې توګه د عرضې منحين د انتقال المل ګرزي .د عرضې د
نورو ټاکونکو عواملو په اړه ال ډېرو معلوماتو لپاره د عرضې ټاکونکو عواملو (supply
) Determinantsته هم رجوع وکړئ.
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Occupational Mobility/Movement
وظیفوي خوځښت
ً
هل یو ډول تویلدي فعایلت څخه بل ډول تویلدي فعایلت ته د تویلد عواملو (معموال اکرګر) د انتقال
یا حرکت څخه عبارت دی .د بېلګې په توګه :یو کس په یوه اداره کې د حماسب په توګه اکر کوي؛
خو هل دغې دندې څخه بلې دندې ته د یو کمپیوټر اکر په توګه تبدیلېږي .هل جغرافیوي خوځښت
) (Geographic Mobility/Movementرسه یې پرتله کړئ.
Oligopoly
اویلګاپويل/ګروپي احنصار
د بازار د څلورو بنسټزیو جوړښتونو څخه یو دی د بازار درې نور جوړښتونه عبارت دي هل:
 :۱اکمله سیايل )(Perfect Competition
 :۲احنصار )(Monopoly
 :۳احنصاري سیايل ))Monopolistic Competition
او اویلګوپویل د بازار هل هغه جوړښت څخه عبارت دی ،چې پکې کم شمېر لوی اکروبارونه
ً
تسلط ولري ،چې تقریبا عني تويک یا خدمتونه عرضه کوي .د بېلګې په توګه :په افغانستان کې د
خمابرايت خدمتونو عرضه کونکي رشکتونه ،چې خمابرايت خدمتونه عرضه کوي.
د اویلګوپويل مهمې ځانګړتیاوې ) (Oligopoly Characteristicsعبارت دي هل:
 په بازار کې په کم شمېر کې لویو اکروبارونو ولکه.
ً
 د تقریبا یو شان توکو یا خدمتونو عرضه کول.
 بازار ته د نورو اکروبارونو په دخول باندې ځانګړي خنډونه.
د بازار د جوړښت په اړه د ال ډېرو مالوماتو لپاره ذکر شوو د بازار ذکر شوو جوړښتونو ته هم رجوع
وکړئ.
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Oligopsony
اویلګاپسوين
د ګروپي احنصار هغه ډول چې پېرودونکی یې لري .دا د بازار هل هغه ډول څخه عبارت دی ،چې
ً
په کم شمېر پېرودونکي پکې د بازار د پېر اړخ باندې ولکه ولري (معموال د تویلد د عواملو په
بازار کې دا حالت رامنځته کېږي).
Open Competition
ازاده سیايل
هغه سیايل ،چې هل خمې یې د سوداګریزو ټونلو غړي د تویلد د شته زیرمو ،فرمايشونو ،قیمتونو او
داسې نورو مشابه برخو پورې تړيل احصایوي اطالاعت او معلومات یو د بل رسه رشیکوي.
Open Economy
پرانیسیت اقتصاد
هغه اقتصاد ،چې په لویه پیمانه بهرنې سوداګري پکې تررسه کېږي .یا هغه اقتصاد ،چې پکې د
سوداګرۍ او اکروبارونو په برخه کې حمدودیتونه او یا خنډونه شتون ونه لري .هل تړيل اقتصاد
) (closed Economyرسه یې پرتله کړئ.
Open Market
ازاد بازار
په اقتصاد کې هغه بازار ته وايی ،چې ټول اقتصادي فعالني ورته په پوره ډول الرسیس ولري او ټولې
خواوې بازار ته د دخول مساوي ډول فرصتونه ولري هل تړيل بازار) (closed Marketرسه یې پرتله
کړئ.
Open Market Operation
د ازاد بازار عملیات
د مرکزي بانک هل لوري د پیسو د عرضې او په جریان کې د نقده پیسو د کنرتول په موخه د بازار
هل الرې د قېميت پاڼو یا اسعارو پری او پلور ته د آزاد بازار عملیات ویل کېږي چې د پويل سیاست
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یوه وسیله جوړوي .او یا هم د دولت هل خوا د آزاد بازار هل الرې د اقتصادي ودې ،اکمل استخدام او
د سود نرخ د کنرتول په موخه د قېميت اوراقو د پېر او پلور په وسیله د پیسو د عرضې د کنرتول
څخه عبارت دی ،.چې د پويل سیاست د عميل کولو یوه وسیله ګڼل کېږي.
Open Shop
ازاد استخدام
په اکروبارونو کې د اکرګرانو استخدام په وخت کې اکرګران د اکرګرانو په ټونله کې د غړیتوب د
ترالسه کولو په برخه کې خپلواک وي او استخدام د اکرګرانو د ټونلې په غړو پورې نه وي تړیل .یا
په ساده اصطالح :په استخدام کې اکروبارونه په دې ملکف نه وي ،چې یوازې د اکرګرانو د ټونلې
غړي استخدام کړي .هل تړيل استخدام ) (Closed shopرسه یې پرتله کړئ.
Opportunity Cost
فرصيت لګښت
د هغه عمل یا کړنې ارزښت چې یو کس یې د تررسه کولو وړتیا لري مګر د یو بل اکر یا کړنې د
تررسه کولو هل امله یې هل السه ورکړې وي .او یا هم په بل عبارت :د یوې کړنې په وړاندې تر ټولو
لوړ ارزښت لرونکی هل السه تلیل ارزښت څخه عبارت ده .دا مفهوم په اقتصاد کې مهم رول لري
ځکه هره کړنه ،چې تررسه کېږي د هغې پرځای یوه بله کړنه تررسه کیدیل يش ،چې هل السه تللې
ارزښت بلل کېږي  ،چې په اقتصاد کې فرصيت لګښتونه نومول کېږي.
Optimum Population
مطلوب/مساعد نفوس
د نفوسو هغه حد ،چې په یوه ټالکې جغرافیوي سیمه کې اوسېږي او د شته طبېيع منابعو ،وسایلو او
پانګې په اکرولو رسه یې د يف نفر حاصل اندازه تراعظيم حده لوړه وي.
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Ordinal
ارډینل/ترتیيب
هغه اندازه ګریي ،چې په درجه بندي باندې تکیه لري لکه اول ،دویم ،دریم ،...چې هل خمې یې دوه
یا څو توکې په پرتله ایز ډول پرتله کېږي دغه اندازه ګریي د افادې په حبثونو کې ډېره اکرول کیږي.د
ال ډېرو معلوماتو لپاره د ترتیيب افادې ) (Ordinalutilityته رجوع وکړئ آو هل عددي
) (Cardinalرسه یې پرتله کړئ.
Ordinal Utility
ترتیيب افاده
هغه مېتود او د اندازه ګریۍ مقیاس ،چې د یو تويک او یا خدمت څخه د ګټې اخېستنې او یا استهالک
څخه ترالسه شوی ګټورتوب یا افادې او څیړنې او یا هم د رضایت په نسيب درجه بندي باندې اتکا
لري ،چې توکو او یا خدمتونو څخه ترالسه شوی ګټورتوب یوازې د لږ یا ډېر یا ډېر لوړ یا کم ترجېح
هل خمې درجه بندي کېږي .د بېلګې په توګه :د واردېدونکو غوړیو په پرتله د سپني غر غوړي ډېر
لوړ کیفیت لري ،چې دتله د کیفیت په اړه د ډېر لوړ لکمه هل ترتیيب افادې ( (ordinalutilityڅخه
نمایندګي کوي .هل عددي افادي ) (Cardinal Utilityاصطالح رسه یې پرتله کړئ.
Organization for Economic Cooperation and Development
)(OECD
د اقتصادي مرستو او پرخمتیا سازمان
دا سازمان په  ۱۷۱۱میالدي اکل کې د غړو هېوادونو د اقتصادي ودې او د وګړو د ژوند کچې د
لوړوايل په منظور تأسیس شوی دی چې مرکزي دفرت یې په پاريس کې دی اوسمهال  ۳۴غړي
هیوادونه لري .مهم غړي هېوادونه يی عبارت دي هل:
اسرتایلا ،اتريش ،بلجیم ،اکناډا ،ډنمارک ،فنلنډ ،فرانسه ،جرمين ،یونان ،آيسلنډ ،آیرنلډ ،ایټایلا،
جاپان ،لوګزامبورګ ،هانلډ ،نوی زېالنډ ،ناروي ،پرتګال ،هسپانیه ،سويس ،ترکیه او د امریکا

متحده آیاالت.
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)Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC
د تیلو صادرونکو هېوادونو سازمان
دا سازمان په  ۱۷۱۷میالدي اکل کې د تېلو صادرونکو هېوادونو هل لوري تأسیس شوی چې موخه
یې د غړو هېوادونو اقتصادي وده او د تیلو د پالیسیو همغږي کول دي ددې سازمان غړي هېوادونه
عبارت دي هل :اجلزایر ،اکوادور ،ګابون ،اندونزییا ،ایران ،عراق ،کویت ،یلبیا ،ناجيرییا ،قطر ،سعودي
عربستان ،د عريب متحده امارات او ونزوویال څخه او ددې سازمان مرکزي دفرت د وین په ښار کې
ً
دی.اوپِک یو نړیوال سازمان دی ،چې معموال د منځين ختیځ ،افریقا او د جنويب امریکا هغه
هېوادونه یې غړیتوب لري ،چې په نړۍ کې د پرتولو ډېرې زېرمې لري .د اوپِک غړي هېوادونه د
پرتولو په برخه کې په بازار کې ځانګړی کنرتول په خپل احنصار کې لري چې د قېمت څخه یې
ډېره ګټه ترالسه کړي .اوپِک د اکرتل) (Cartelیوه ښه بېلګه ده.
Origin
مبداء
د ګراف مبدا یا په ګراف کې د  Xاو  Yحمورونو ترمنځ د تقاطع هل نقطې څخه عبارت دی .او یا هم
دا ،چې :په ګراف کې د  Xاو  Yد حمورونو د پیل هل نقطې څخه عبارت دی ،چېرته ،چې د  Xاو Y
دواړو ارزښت د صفر رسه مساوي دی.
Other Prices
د نورو توکو قېمتونه
د نظر وړ تویک څخه عالوه د نورو اړونده توکو قېمتونو ته وايی .دا د عرضې او تقاضا د ټاکونکو
عواملو څخه یو دی چې د یو تويک لپاره عرضه او تقاضا تر خپل اغزی الندې راويل ،.چې د تقاضا په
اړخ کې نور قېمتونه کېدای يش ،چې په استهالک کې تعویيض تويک یا په استهالک کې
تکمیلیدونکی تويک وي او د عرضې په اړخ کې نور قېمتونه کېدای يش ،چې په تویلد کې ځای
نیونکي یا په تویلد کې تکمیلیدونکی تويک وي او د نورو توکو په قیمتونو کې تغری د عرضې او

یا د تقاضا په منحين کې د تناظر المل ګرځي .د ال ډېرو معلوماتو لپاره د عرضې او تقاضا ټاکونکو
عواملو ) (Supply/demand determinantsته رجوع وکړئ.
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Other Things Equal
نور متحویلني ثابت (فرضیه)
یوه اعمه فرضیه ده ،چې په اقتصاد کې د ( (Ceteris Paribusالتیين اصطالح پر ځای اکرول
کېږي  ،چې د دوه ځانکړو متغریاتو ترمنځ د اړیکې د څېړلو په موخه ترې ګټه اخېستل کېږي
لکه د تقاضا په قانون کې هغه فرضیه ،چې وايی :که نور ټول عوامل ثابت فرض يش (لکه د عوایدو
اندازه او داسې نور) نو د یو تويک د قېمت په لوړېدو رسه د نوموړي تويک په تقاضا کې کموایل او د
قېمت په ښکته کېدو رسه یې په تقاضا کې زیاتوایل رامنځته کېږي.
یا د پیسو په مقداري نظریه کې یوه فرضیه ،چې وايی :که چېرې نور ټول عوامل ثابت فرض يش
(تغری ونکړي)؛ نو په اقتصاد کې د پیسو مقدار په دوه چنده کېدو رسه د توکو او خدمتونو قېمتونه
هم دوه چنده کېږي او د پیسو مقدار په نیمايی کېدو رسه د توکو او خدمتونو قېمتونه هم نیمايی
کېږي.
Out Law Strike
غری قانوين اعتصاب
ً
د اکروباري ټونلې د غړو هل لوري یو غری رسيم او معموال په خپل رس اعتصاب او یا د اکر درولو
ً
څخه عبارت دی .غری قانوين اعتصاب معموال هغه وخت تررسه کېږي ،چې د ټونلې غړي داسې
احساس کړي ،چې د ټونلې مرشان د ټونلې د غړو د ګټو په اړه د پاموړ ګامونه نه پورته کوي .چې
د غری قانوين اعتصاب ( )Illegal strikeاصطالح ورته هم اکرول کېږي.
Output
حاصل
د تویلد یا منابعو د شلک د تغری د پروسې پایلې یا هم هغه تویلد شوی تويک یا خدمت ته ویل کېږي
ُ
چې د اقتصادي فعایلت د ثمرې په شلک رامنځته کیږي ،.چې معموال ورته د تویلد ((product
اصطالح هم اکرول کېږي.
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Outside Lag
د تطبیق موده
د اقتصادي پالیسیو په برخه کې :په اقتصاد کې د ټاکن ) (shockپه وخت کې د دولت د اصاليح
اقداماتو او په پایله کې په اقتصاد باندې د رامنځته شوي تاثری ترمنځ وخت څخه عبارت دی .هل
داخيل مودې ) )Inside lagرسه یې پرتله کړئ.
Outstanding Debts
نا تصفیه شوی پور
هغه پورونه چې د رسرسید تر وخته باید تصفیه يش خو ال تر اوسه تصفیه شوي نه وي.
Outward Investment
بهرنۍ پانګونه
د یو هېواد د وګړو ،دولت او مايل نهادونو هل لوري په بل هېواد کې پانګونې څخه عبارت دی.د
بېلګې په توګه :د افغانستان د وګړو ،دولت او مايل بنسټونو هل لوري په بهر کې پانګونه .هل بهرنۍ
پانګونې ( (inward Investmentرسه یې پرتله کړئ.
Over Employment
زائد استخدام
ً
لکه ،چې د تویلد عوامل (معموال اکرګره قوه) ،چې د توکو او خدمتونو په تویلد کې په زیاته اندازه
ښکیل وي او په تیوریکي حلاظ د اکمل استخدام هل کچې هم زیات تویلد رامنځته کړي ،چې دا
یواځي په نلډه موده کې ممکن وي.
Over Population
زائد نفوس
د یو هېواد یا سیمې هغه وضعیت چې د نفوسو تعداد یې د اماکناتو او فزیکي وړتیا په پرتله زیات
وي لکه د بنګدليش هیواد نفوس.
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Over Production
زایئد/مازاد تویلد
هغه تویلد چې د تقاضا یا اړتیا د اندازې څخه زیات وي .یا لکه چې په بازار کې د عرضې او تقاضا
ترمنځ تعادل په داسې ډول هل منځه الړ يش چې په ګودام کې تویلد شوي تويک د بازار هل تقاضا څخه
زیات وي نو زاید تویلد بلل کیږي.
Overdraw
اضافه برداشت
د بانک هل خوا د جاري حساب لرونکو ته یو ډول اسانتیا ده چې هل خمې یې حساب لرونکی تر
ټالکې اندازې پورې هل بانک څخه اضايف پیسې ترالسه کویل يش چې وروسته یې بیا ربح بانک ته
تادیه کیږي .او یا هم لکه چې :یو کس په خپل بانکي حساب کې د شته مبلغ څخه د لوړ مبلغ
چک صادر کړي؛ نو دا ډول چک صادرولو ته هم اضايف برداشت ویل کېږي .د بېلګې په توګه :اتل
په خپل بانکي حساب کې یو میلیون افغانۍ لري؛ خو د یو میلیون او سل زره افغانیو چک صادر
کړي.
Overt Collusion
څرګند احتاد
ً
هغه رسيم معموال هل قانوین ادارو پټ هوکړه یلک ،چې د څو اویلګوپويل اکروبارونو او تویلدونکو
ترمنځ په دې موخه عقد کېږي څو هل خمې یې په بازار کې کنرتول ترالسه کړي ،قېمتونه لوړ کړي،
او باالخره په بازار کې د احنصار لرونکو په توګه را څرګند يش ،.چې د ښاکره احتاد Explicit
 Collusionاصطالح ورته هم اکرول کېږي .هل پټ احتاد ) (Implicit/Tacit Collusionرسه
یې پرتله کړئ.
Overtime
اضافه اکری
د اکر په اصطالح کې :د معمول یا د قانوين ټالک شوي ساعتونو څخه زیات اکر کول چې په وړاندې
یې اضايف مزد او معاش تادیه کېږي.
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Owner
مالک
هغه کس چې په قانوين ډول د یوې پانګې یا هم د یو اکروباري سازمان اختیار یا مالکیت ولري.
Owners Equity
د ونډه لرونکو حقوق
د یو اقتصادي سازمان د ټولې پانګې او پورونو ترمنځ توپری چې د خالص ارزش/ثروت
) (Networthاصطالح ورته هم اکرول کېږي.دا په حقیقت کې هغه حقوق دي چې د اکروبار
ونډه لرونکو د اکروبار د پرمخ بیولو لپاره په اکر اچويل.
Ownership
مالکیت (د اکروبار د مالکینو ونډه)
په پانګه یا هم په اقتصادي یا اکروباري سازمان د تملک قانوين حق چې د ګټې اخېستنې ،پلور او
نور اړونده حقوق یې لري د مالکیت څخه عبارت دی .او یا هم دا چې :د ملکیت حق یا منابع ،تويک
یا شتمين ،چې په قانوين ډول په یو کس پورې اړه ولري.
Ownership Liability
د مالکینو مسویلت (د پور پر وړاندې)
د اکروبار د حقويق جوړښت په پام کې نیولو رسه په اکروبار کې د پورونو هغه اندازه یا حد ده ،چې
د اکروبار رشیکان یې د تادیې مسئویلت په اغړه لري ،چې دوه بنسټزیو ډولونه یې عبارت دي هل:
 حمدود املسئویلت پورونه)(LimitedLiabilities
 نا حمدود املسئویلت پورونه).(Unlimited Liabilities
د اکروبار د پورونو په وړاندې د اکروبار د مالکینو د مسویلت په اړه د ال ډېرو مالوماتو لپاره ذکر
شوو اصطالحاتو ته هم رجوع وکړئ.
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P
Package
بسته
هغه لوښی یا د تویلد ساتونکی برخه چې تويک په کې ځای پر ځای شوي وي .یا هغه تويک چې په
یوه بسته کې ځای په ځای شوي وي .همدا راز د تویلداتو یا خدمتونو یو ګروپ یا کڅوړې ته هم د
بستې اصطالح اکرول کیږي.
Packaging
بسته بندي
هغه علم ،هرن یا تکنالوژي ،چې په مټ یې تویلداتو بسته بندي او حفاظت صورت نیيس چې د
توزیع ،انتقال،پلور او ګټې اخېستنې لپاره مچتو يش .په ځانګړي ډول په بازار موندنه کې بسته
بندي ) (Packagingهغه پروسه ته وايی چې تویلدات په ساتونکي لوښي یا جامه کې ځای په
ځای کیږي .چې ( (Packingاصطالح ورته هم اکرول کېږي .همدا راز په دې پروسه کې د بسته
بندی ډیزاینول ،تویلد او ارزونه هم شامل دي.
Paidin Capital
پرداخت شوې پانګه
نقده پیسې ،تويک یا هم پانګه چې د رشکت د مالکینو هل لوري د رشکت د تأسیس او یا هم د رشکت
د پانګې د زیاتوايل په موخه ورکول کېږي .چې پرداخت شوې پانګې ته د  Paid up capitalاو
 capital paidاصطالح ورته هم اکرول کېږي.
Paid-Insurplus
په مازاد کې (اضايف) پرداخت
د یوې انتفايع موسيس هغه مازاد ،چې د ګټې نه پرته یې د نورو منابعو څخه یې ترالسه کوي .د
بېلګې په توګه :د اقتصادي کړنو په برخه کې جایزه ترالسه کول.
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Paper Asset
اسيم شتمين
مايل شتمين/پانګې ) (Financial assets/capitalته رجوع وکړئ.
Paper Money
اکغذي پیسې
ً
د دولت (معموال د مرکزي بانک) هل لوري نرش شوی اکغذ ،چې په اقتصاد کې د پیسو دنده تررسه
کوي .او یا هم هغه پیسې ،چې د مرکزي بانک هل لوري د اکغذ په شلک نرشېږي .هل فلزي پیسو
) (metallic Moneyرسه یې پرتله کړئ .د پیسو د نورو ډولونو په اړه د ال ډېرو مالوماتو لپاره
پیسو ) (Moneyته هم رجوع وکړئ.
Paper Value
اسيم ارزښت
د یوې مايل شتمنۍ او یا قانوين حق د اسيم ارزښت څخه عبارت دی .د ال ډېرو معلوماتو لپاره اسيم
ارزښت ( )facevalueته رجوع وکړئ.
Paper wealth
اسيم ثروت
مايل ثروت ) (Financial Wealthته رجوع وکړئ.
Par of Exchange
د اسعارو د برابرۍ نرخ
د تبادلې هغه نرخ ،چې د دوه هېوادونو د ميل پیسو ترمنځ د فلزي حمتویاتو د تناسب هل خمې ټالک
کېږي.
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د بېلګې په توګه :نړیوال وجيه صندوق ( )IMFد غړو هېوادونو ترمنځ د اسعارو د تبادلې نرخ د
همدې سیسټم هل خمې ټايک ،چې لومړی د هر هېواد د پويل واحد ارزښت د طال هل خمې سنجوي او بیا
یې د اسعارو د تبادلې نرخ ټايک .چې د ( )parexchangerateاصطالح ورته هم اکرول کېږي.
Paradox of Thrift
د سپما معما (تناقض)
هغه آند ،چې وايی :د راتلونکي متوقعه ناوړه حالت په وړاندې د انفرادي وګړو هل لوري په سپما
کې ډېروایل د يلک اقتصاد په وړاندې ښه عمل ندی .دا په دې مانا ،چې :لکه ،چې په اقتصاد کې په
ټولزیه سپما کې ډېروايل په ټولزی تویلد باندې د لګښتونو په اندازه د کموايل المل ګرزي ،چې باالخره
د ټولزی تویلد په اندازه کې د کموايل او د وزګارتیا په کچه کې لوړوایل رامنځته کېږي.
Paradox of Value
د ارزښت معما/تناقض
دا معما هل دې آنده رامنځته شوې چې د توکو د قېمت یا ارزښت زیاتوایل د توکو په کموایل پورې
تړيل که د هغو په ګټورتوب پورې؟
د بېلګې په توګه :اوبه چې نهايی ګټورتوب یې ډېر زیات دی خو چون پریمانه پیدا کېږي نو پدې
ډول یې قېمت یا ارزښت ډېر کم دی او په وړاندې یې املاس چې ګټورتوب یې کم دی خو چون
په کمه اندازه پیدا کېږي نو ځکه یې قېمت ډېر لوړ دی چې د املاسو او اوبو معما (Diamond-
) Water Paradoxاصطالح ورته هم اکرول کېږي.
Parceptoin
ادراک
په خپل چاپرییال کې د ټولو حيس معلوماتو (یلدل ،اوریدل ،حس کول،ملس کول اونور) تنظیم
پیژندل او تعبریولو په مانا ده .په دې پروسه کې دا مهم ندې ،چې نوموړی کس څه وایې بلکې دا

اهمیت لري ،چې څه اوري .د چاپرییال دغه ډول څیړنه او پېژندنه د مستهلکینو د سلوک په
پیژندنه کې ډېر اهمیت لري.
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Parent Company
اصيل رشکت
هغه رشکت چې د یو بل رشکت د ونډو ټوهل برخه او یا هم ډېری برخه په خپل مالکیت کې ولري او
د اخیستل شوي رشکت لپاره د مرکزي یا اصيل رشکت نوم یادیږي.
Pareto Efficiency
د پریټو اغزیمنتوب (نظریه)
دا نظریه د یوه اېټالوي اقتصاد پوه  )۱۷۲۳-۱۱۴۳( vilfred oparetoهل لوري رامنځته شوې او وايی،
چې :هغه ممکن اعظيم مؤثریت ،چې یو کس یې ترالسه کوي؛ خو د نوموړي کس د عمل په په
پایله کې باید په ټونله کې یو بل کس مترضره نيش .او یا هم دا چې :هغه مؤثریت ،چې بغری دلې،
چې بل چا ته یې رضر ورسېږي تر ممکن حده پورې اعظيم يش او لکه ،چې نورو ته په رضر
تمامېږي نو دزیاتوايل هڅه یې باید ونه يش.
Part Time Worker
پس هل وخت اکرګر
هغه اکرګر ،چې د پوره وخت اکر کولو اراده او وړتیا ولري؛ خو د اکروبار هل لوري د پوره وخت اکر
کولو چانس نه ورکول کېږي ځکه اکروبار یې د پوره وخت اکر کولو اړتیا نلري .د بېلګې په توګه:
یو کس په یوه اداره کې اکر کوي ،چې د پوره وخت اکر ساعتونه په یوه ورځ کې  ۱ساعته وي؛ خو
یو اکرګر یوازې  ۴ساعته اکر کوي او د پوره ورځې د اکرګر په پرتله نېمایې معاش اخيل .د بشرپ
وخت اکر ) (Full time workرسه یې پرتله کړئ،.
Partnership
رشاکت
د اکروباري سازمانونو د دریو جوړښتونو څخه یو دی دوه نور جوړښتونه یې عبارت دي هل:
 :۱سهايم رشکت )(Corporation
 :۲انفرادي اکروبار ( (Proprietorshipچې ځینې وخت ورته د Sole Proprietorship
اصطالح هم اکرول کېږي.
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ً
رشاکت د اکروبار هغه ډول ده ،چې د دوه یا ډېرو (معموال حمدود رشیکان) رشیکانو هل لوري پر
مخ بېول کېږي ،اکروبار او د اکروبار رشیکان په قانوين ډول رسه یوحقويق کسیت ګڼل کېږي.دا
په دې مانا ،چې :د اکروبار هر رشیک د رشکت د پورونو د تادیې په برخه کې د نا حمدود املسئویلت
وي .دا پدې مانا چې :که چېرې د اکروبار د پورونو د تادیې لپاره د اکروبار شتمين بسنه ونکړي؛نو
د اکروبار رشیکان په شخيص ډول رسه د پاتې پورونو د تادیې مسئویلت په اغړه لري .د سهايم
رشکت ) (Corporationرسه یې پرتله کړئ.
Patent
د امتیاز حق
د دولت هل لوري د یو معلوم وخت لپاره د تویلدي ختنیک ،نوښت د کنرتول او مالکیت د ضمانت
څخه عبارت دی ،.چې هغه کس ته ورکول کېږي ،چې نوښت یې کړی وي او د نوموړي تويک یا
خدمت د پلورلو احنصاري حق تر معلوم وخت پورې ترالسه کوي او ځینې وخت ورته د تکرث حق
( (Copy rightاصطالح هم اکرول کېږي.
Paternalism
پالرويل
د دولت هغه سیاست ،چې موخه یې د خلکو لپاره د رفاه تامني او محایوي خدمتونو وړاندې کول
وي لکه د تقاعد حقوق ،د وزګار وګړو رسه مايل مرسته او داسې نور.
Payee
ترالسه کوونکی( د تادیې)
هغه کس ،چې د توکو او یا خدمتونو په وړاندې د ګټې اخېستنې حق ترالسه کوي.
Payer
تادیه کوونکې
هغه کس ،چې د توکو او یا خدمتونو څخه د ګټې اخېستنې حق تادیه کوي.
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Payment
تادیه
د توکو او یا خدمتونو څخه د ګټې اخېستنې په وړاندې د قېمت ورکړې ته تادیه ویل کېږي.
Payroll
د تادیې لیست
په یوه کمپین کې د اکرګرو د معاش ټولزی راپور ده ،چې په هغه کې معاش ماکفات او هل معاش څخه
کمیدونکي تادیات ټول شامل دي .د حماسبې هل نظره دا لیست ټولې هغه پیسې ښاکره کوي ،چې
یو اکرګر ته د یو ټايلک وخت فعایلت په وړاندې ورکول کېږي.
Payroll Tax
هل تادیې څخه مایله
هغه مایله ،چې د اکرګرانو هل مزد او معاش څخه د ځانګړو موخو د ترالسه کولو په منظور اخېستل
کېږي لکه د ټونلزی حمافظت مایله ).(Social Secourity Tax
Peak
څوکه
د رونق مرحلې څخه د کساد یا زوال مرحلې ته د اکروباري دوران یا دایرې د انتقال څخه عبارت
دی یا دا ،چې د اکروباري دوران یا دایرې د رونق مرحلې د پای څخه عبارت دی ،چې په اقتصاد
کې تر ټولو ډېره اندازه تویلد تررسه کېږي ،مزد او معاش ،کرایه او د تویلد نور لګښتونه خپل لوړ
حد ته رسېږي ،چې باالخره وررسه د تويک د تمام شد قېمت هم لوړېږي .ځینې اقتصاد پوهان
اکروباري دوران یا دایره په څلورو مرحلو وييش ،چې څوکه یې هم یوه مرحله ګڼې د ال ډېرو
معلوماتو لپاره د اکروباري دوران یا دایرې مرحلو ) (Business Cycle Phasesته رجوع وکړئ.
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Peak Pricing
مهالین قېمت ایښودنه
هغه قېمت ،چې د تقاضا د لوړېدو او د تویلدي وړتیا د ثابت پاتې کېدو په پایله کې رامنځته کېږي.
د بېلګې په توګه :لکه ،چې د برښنا عرضه ثابته وي خو د برښنا په تقاضا کې زیاتوایل رامنځته يش
(د اوړي په موسم کې د ګريم هوا هل کبله) نو پداسې حالت کې د د برښنا عرضه کونکی د برښنا
څخه د ګټې اخېستنې قېمت په نوموړي ځانګړي وخت کې لوړوي څو هل یوې خوا د برښنا مرصف
ډېرو خلکو ته ورسېږي او هل بلې خوا یې هل مرصف څخه ډېرې پیسې ترالسه کړۍ چې همدغه
ډول قیمت ته پیک قیمت وايی.
Pegouvian Tax
د پیګو مایله
هغه مایله ،چې د تویلد په ضایعاتو ،چې د چاپېریال ککړیدو المل ګرزي اخېستل کېږي .د بېلګې
په توګه :د هغه تويک څخه د ګټې اخېستنې او استهالک ځانګړې مایله ،چې استهالک په پایله کې
یې د تویلد یوه برخه چاپرییال ته زیان رسوي .د دې مایلې موخه دا وي چې تویلدونکي د توکو او
خدمتونو د تویلد په پروسه کې د تویلدي منابعو ختصیص په درست ډول رسه تررسه کړي او دلې
ً
الرې د چاپرییال آلودګي او چټيل راکمه يش .معموال دا ډول مایله د تویلد ضایعاتو د لګښت رسه
سمه اخېستل کېږي.
Per Capita Income
سړي رس اعید
د یو اکل په اوږدو کې د هېواد د هر وګړي په وسیله د ترالسه شوي متوسط اعید اندازې ته سړي
رس اعید ویل کېږي .او لکه ،چې ميل اعید د هېواد په نفوسو ووېشل يش؛ نو د سړي رس اعید ترالسه
کېږي.
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Per Unit Tax
پر يف واحد مایله
د مایلې هغه ډول ،چې په هر پلورل شوي تويک باندې په ثابت ډول ټالک کېږي .دا په دې مانا ،چې:
که چېرې د یو تويک پلورونکی یو واحد تويک وپلوري هم د مایلې اندازه یې ثابته ده او که د یو څخه
ډېر واحده وپلوري؛ نو هم یې د مایلې اندازه ثابته وي او د مایلې اندازه د پلورل شویو توکو څخه په
ترالسه شویو عوایدو پورې نه وي تړلې.
د بېلګې په توګه :که یو تويک  ۱۷۷افغانۍ قېمت ولري او پر پلور یې  ۲۱مایله وضع شوي وي؛ نو که
یو واحد وپلوري  ۲افغانۍ مایله پرې اخېستل کېږي که  ۲۷واحده وپلوري؛ نو  ۴۷افغانۍ مایله او که
 ۱۷۷واحده وپلوري نو  ۲۷۷افغانۍ مایله پرې اخېستل کېږي.
Percentile
سلمه برخه
د  Ileاحصایئوي سلسلې پورې اړه لري ،چې موخه ترېنه د سلنې ښودل دي .د بېلګې په توګه :په
ټونله کې شتمن وګړي د ټولو وګړو یوه سلنه جوړوي نو دغه یوې سلنې ته  percentileویل
کېږي.یا هم په احصائیه کې لکه ،چې داعدادو یوه سلسله په  ۷۷داسې نقطو وويشل يش ،چې
سلسله په سل برخو ووييش .د ال ډېرو مالوماتو لپاره څلورمې برخې/چارک ( (Quartileته هم
رجوع وکړئ.
Perfect Competition
اکمله سیايل
د بازار د څلورو بنسټزیو جوړښتونو څخه یو دی د بازار درې نور جوړښتونه عبارت دي هل:
 :۱احنصار)(Monopoly
 :۲اویلګوپويل )(Oligopoly

 :۳احنصاري سیايل ))Monopolistic Competition
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او بشرپ سیايل د بازار هل هغه جوړښت څخه عبارت دی ،چې پکې د کوچنیو اکروبارونو لوی شمېر
شتون ولري او د عني تويک یا خدمت د پلور په برخه کې سیايل کوي ،بازار ته د اکروبارونو په دخول
او خروج آزادي شتون ولري او د توکو او خدمتونو د قېمت او تکنالوژي په اړه اکمل معلومات
شتون ولري.
د اکمل سیايل بازار ځانکړتیاوې ) (Perfect Competition Characteristicsعبارت دي هل:
 په بازار کې د اکروبارونو لوی شمېر شتون.
 د ټولو عرضه کوونکو هل لوري د عني تویلد عرضه کول.
 بازار ته د اکروبارونو په دخول او خروج د ازادۍ شتون.
 د تکنالوژۍ او قېمت په اړه د مکمل معلوماتو شتون.
 عرضه کونکي یا تقاضا کونکي د تويک د قېمت په ټاکنه باندې کنرتول نلري.
د بازار د جوړښت په اړه د ال ډېرو مالوماتو لپاره ذکر شوو جوړښتونو ته هم رجوع وکړئ.
Perfect Price Discrimination
د قېمت اکمل/پوره تبعیض
د تبعیيض قېمت هغه ډول ،چې د توکو او خدمتونو پلورونکی پکې د توکو او خدمتونو په پلورلو
باندې هغه لوړ قېمت ټايک ،چې پېرودونکي یې د تادیې اراده او وړتیا ولري ،چې د قېمت لومړی
درجه تبعیض ( (First Degree Price Discriminationاصطالح ورته هم اکرول کېږي .د
قېمت هل دویم او دریم درجه تبعیض ) (First/Second Degree Price Discriminationرسه
یې پرتله کړئ.
Perfectlty Inelastic
بشپړه/اکمل غری ارجتايع
د ارجتاعیت هغه ډول ،چې د یو تويک د قېمت د تغری په پایله کې د نوموړي تويک په مقدار کې هېڅ

تغری رامنځته نيش.
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او یا هم دا ،چې :د تويک مقدار د تويک د قېمت د تغری په پایله کې هېڅ عکس العمل ونه لري.د ال
ډېرو معلوماتو لپاره د ارجتاعیت متبادل ) (ElasticityAlternativeته هم رجوع وکړئ.
Perfectly Elastic
بشپړه/اکمله ارجتايع
د ارجتاعیت هغه ډول ،چې د یو تويک په قېمت کې بې نهایت کم تغری د نوموړي تويک په مقدار کې
د بې نهایت ډېر تغری المل وګرزي .او ي هما په بل عبارت :د تويک مقدار د تويک د قېمت په وړاندې
نهایت ډېر عکس العمل ښودونکی وي .د ال ډېرو معلوماتو لپاره د ارحتاعیت متبادل
( )ElasticityAlternativeته رجوع وکړئ.
Personal Account
د کس په نوم حساب
د مضاعفې حماسبې په اصطالح کې :هغه حساب ،چې د یو کس یا هم د یو رشکت په نوم جوړ شوي
وي او د نوموړي کس یا رشکت ټولې راکړې ورکړې پکې ثبتېږي.
Personal Consumption Expenditure
شخيص استهاليک لګښتونه
په نا خالص داخيل تویلد باندې د کورين سکتور د هر غړي هل لوري د تررسه شویو لګښتونو څخه
عبارت دی.
Personal Income
شخيص اعید
ً
په یو معلوم وخت کې (معموال یو اکل کې) په یو هېواد کې د کورين سکتور د هر غړي هل لوري
ترالسه شوي ټولزیو عوایدو څخه عبارت دی ( وروسته دلې ،چې پر عوایدو مایلات او نور لګښتونه
ترې وضع یش).ځینې وخت ورته د ترصف وړ اعید ) (Disposible Incomeاصطالح اکرول
کېږي.
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Personal Income Tax
پر شخيص اعید مایله
ً
د کورين سکتور د هر غړي پر عوایدو باندې د مایلې څخه عبارت دی معموال دا ډول مایله د
 Regressive taxپه شلک اخېستل کېږي ،چې د دوليت عوایدو لویه برخه جوړوي.
Per uniary exchange
پويل یا نقدي تبادهل
د پیسو په مرسته د توکو او خدمتونو تبادلې ته پويل/نقدي تبادهل ویل کېږي.
Physical Assets
فزیکي شتمين
هغه شتمين ،چې د ملس کېدو او یلدو وړ وي او د توکو او خدمتونو په تویلد کې ترې ګټه اخېستل
کېږي لکه جایداد ،پیسې ،ماشني آالت او داسې نورې شتمنۍ ،.چې د ملس کیدونکې شتمنۍ
( (tangibleassetsاصطالح ورته هم اکرول کېږي.
Physiocrats
فزیوکراتان
د فرانسوي سیاستمدارانو او فیلسوفانو هغه ډهل ،چې د  ۱۱پیړۍ په منځ کې یې شتون درلوده او
عقېده یې درلوده ،چې ځمکه د ثروت لویه منبع ده او دلې امله ځمکې ته په ډېر ارزښت قایل وو.
Piece Work
ټیکه یا مقداري اکر
د مزد هغه شلک ،چې د تویلد د مقدار هل خمې تادیه کېږي .دا په دې مانا ،چې :د هر واحد اضايف
تویلد په وړاندې ټایلک مزد تادیه کېږي.
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Placement
ځای په ځای کول
په ټالکو دندو کې د اکرګرې قوې ځای په ځای کولو ته ) )Placementویل کېږي .همدا راز په
بازار موندنه کې د تویلداتو توزیع او په بازارونو کې د مشرتیانو د الرسيس لپاره د ځای په ځای
کولو په مفهوم استعمایلږي.
Planned Economy
پالن شوی اقتصاد
هغه اقتصادي سېسټم ،چې په اقتصاد کې د څلورو بنسټزیو پوښتنو یعنې:
 :۱څه یش تویلد يش؟ )?(What to produce
 :۲څنګه تویلد يش؟ )?(How to produce
 :۳د چا لپاره تویلد يش؟ )?(For whom to produce
 :۴په څومره اندازه تویلد يش؟ )?(How much to produce
ته د ځواب ویلو په موخه د منابعو ختصیص ته په مرکزي پالن باندې اتکا لري ،.چې د دستوري
اقتصاد ) (Commond Economyاصطالح ورته هم اکرول کېږي .هل پرانیسيت اقتصاد (Open
) Economyرسه یې پرتله کړی.
Planned Investment
پالن شوې پانګونه
د پانګونې هغه لګښتونه ،چې په اقتصادي رشایطو ،د سود په نرخ ،د تویلد پر پلور او ګټې پورې
تړيل وي .او یا هم د اقتصادي موخو لپاره د پانګې اچونې پالن شوې اندازې څخه عبارت دی ،چې
په راتلونکي کې د اقتصادي موخو د ترالسه کولو لپاره باید صورت ونیيس؛ خو په حقیقت کې په
هغه اندازه پانګونه یا صورت نیيس یا نه .هل نه پالن شوې پانګونې )(Unplanned Investment
رسه ېې پرتله کړئ.
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Plant
پالنټ یا اکرځای
په معلوم ځای کې د توکو او خدمتونو د تویلد په موخه د فزیکي شتمنیو هل شتون څخه عبارت
دی لکه ماشني آالت .د اکرخانې ) (Factoryاصطالح ورته هم اکرول کېږي.
Plastic Money
پالستیيک پیسې
ً
دا اصطالح معموال د کرېډټ اکرت لپاره اکرول کېږي په ځانګړي ډول لکه ،چې کرېډټ اکرت د
توکو او خدمتونو د پېرودلو په موخه اکرول کېږي .د پیسو د ډولونو په اړه د ال ډېرو مالوماتو لپاره
پیسو ) (Moneyته رجوع وکړئ.
Plutocracy
شتمن پانله (حکومت)
په یوه ټونله کې د ثروتمندې طبقې نفوذ او حاکمیت څخه عبارت دی.
Point Elasticity
واحدي ارجتاعیت
د ګراف پر مخ په یوه ځانګړې نقطه کې په یو متغری کې نسيب عکس العمل ،چې په یو بل متغریه
ً
کې د ډېر کم نسيب تغری د رامنځته کېدو هل امله رامنځته کېږي ،چې معموال د منحين ګانو د
رسمولو او څېړنې په وخت کې ډېر یلدل کېږي.
Policy
سیاست/پالیيس
د دولت هغه کړنې ،چې د اقتصادي فعایلتونو د متاثره کولو او د اقتصاد د یو یا څو موخو د تعقیب
په موخه تررسه کېږي ،چې د اقتصادي سیاست یا هم د دوليت سیاست اصطالح ورته هم اکرول
کېږي .د پالیيس څلور اعم ډولونه سیاستونه عبارت دي هل:
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 پويل سیاست )(Monetary policy
 مايل سیاست )(Fiscal policy
 اصاليح یا سموونکي سیاست/پالیيس )(Regulatory policy
 عديل سیاست/پالیيس ).(Judicial policy
د ال ډېرو مالوماتو لپاره نوموړو اصطالحاتو ته هم رجوع وکړئ.
Policy Lag
د پالیسۍ زماين موده
هغه زماين واټن ،چې د یوې ستونزې د حل لپاره یوې پالییس ته پکار وي څو نوموړې پالیيس په
پوره ډول ستونزه تر خپل اغزی الندې راويل د ال ډېرو مالوماتو لپاره داخيل/خارجې مودې
) )Inside/outside lagته هم رجوع وکړی.
Political Business Cycle
د اکروبار سیايس دوران
هغه آند ،چې وایې :په اقتصاد کې د اکروبار دوران یا دایره د دولت د رهربانو یوه انګزیه او موخه ده
څوک چې اقتصاد د خپلو موخو د ترالسه کولو لپاره په دې توګه اداره کوي .یعنې دا ،چې رهربان
په ټاکنو کې د بریا په موخه اقتصاد ته د ډېرې ودې ورکولو کوښښ کوي او په دې توګه د اکروباري
دوران یا دایرې ته د اقتصادي رونق په لور حرکت ورکوي څو خلک په دې قانع کړي ،چې نوموړي
کس ته په ټاکنو کې رایه ورکړي خو په ټاکنو کې د بریایلتوب څخه وروسته د اکروباري دوران یا
دایرې مرحلې ته ډېره توجه نه کوي.
Political Economics
سیايس اقتصاد
د اقتصاد هغه برخه چې د یو اقتصادي یا اکروباري سازمان کړنې تر سیايس او ټونلزی نظره برريس
کوي .او د اقتصادي او سیايس پدیدو ترمنځ اړیکې روښانه کوي.
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Political Forces
سیايس ځواکونه
د بازار په چاپېریال کې هغه قوتونه ،چې د دولت هل لوري رامنځته کېږي څو د اکروباري سازمان
پرېکړې متاثره کړي .د بېلګې په توګه :د دولت هل لوري د یو داسې قانون تصویبول ،چې هل خمې یې
په هېواد کې د تېلو د استخراج اکر په فوري ډول بندیږي نو په دې ډول هغه رشکتونه ،چې په هېواد
کې د تېلو د استخراج په برخه کې فعایلت لري متاثره کوي .یعنې دا چې دولت د خپل سیايس
ځواک څخه اکر اخيل.
Poll Tax
رسانه مایله
هغه مایله چې د ټونلې د هر وګړي نه د هغوی د عواید په پام کې نېولو څخه پرته په عني اندازه
اخېستل کېږي .چې د ( )headtaxاصطالح ورته هم اکرول کېږي.
Pollution
ککړتیا (د چاپېریال )
د تویلدي پروسې یا د تویلد د استعمال او استهالک په پایله کې هغه ضایعات ،چې طبیيع چاپېریال
ته انتقال مويم او په پایله کې یې د چاپېریال د آلودګي او کثافت المل ګرزي لکه د تویلد بارجامه،
دود او داسې نور ضایعات.
Polymetalism
ګڼ فلزیتوب
هغه نظري پويل سېسټم ،چې هل خمې یې هل دوه څخه ډېرو فلزاتو څخه د وزن هل خمې په یو ټايلک نسبت
د ميل پیسو رضب وهل تررسه کېږي.
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Portfolio Investment
پورتفویلو پانګونه
د پانګې اچونې د بیال بیلو ډولونو جمموعه ده ،چې اکروبار یې د بالقوه مايل خطر د جربان په موخه
تررسه کوي.
دا په دې مانا چې :که چریې یوه پانګونه تاوان کوي نو جربان یې په بله پانګونه کې د ګټې څخه
ً
متصور وي دا ډول پانګونه معموال په مايل بازارونو کې تررسه کېږي ،چې یو پانګوال یا د پانګونې
ادارې د بیالبیلو ونډو او بانډونو په اخیستلو الس پورې کوي څو هل دې الرې د بالقوه زیان خمنیوی
وکړی يش .نو پورتفویلو پانګونه د نورو هېوادونو یا نورو کمپنیو په ونډو کې په داسې ډول پانګونه
ده چې د یوې څخه زیات ډولونه مايل شتمین یا ونډې واخیستل يش په دې موخه چې د احتمايل
تاوان کچه راکمه یا هم جربان يش.
Positive Economics
مثبت/اثبايت اقتصاد
د اقتصاد د علم هغه برخه ،چې د اقتصاد د پرمخ بېولو ثابيت عليم الرې په ګوته کوي دا په دې
مانا ،چې :د اقتصادي پدېدو لپاره د عميل میتودونو څخه لکه د ساینس په ډول ګټه اخېستل کېږي
او په ریاضیيک فورمول ښودل کیدیل يش ،چې دغه قوانني او فورمولونه هر وخت او هر ځای ثابت
وي .د بېلګې په ډول :د مایلې لوړیدل د قیمت د لوړیدو المل ګرځي ،چې دا قانون هروخت او
هرځای صدق کوي .هل ذايت/نظریايت اقتصاد ( )Normative Economicsرسه یې پرتله کړئ.
Positive Income Elasticity of Demand
د تقاضا د اعید مثبت ارجتاعیت
نورمال تويک ) (Normal goodsته رجوع وکړئ.
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Positive Relation
مثبته اړیکه
هغه ریاضیيک اقتصادي اړیکه چې وايی ،:چې که په یو تویلد کې دوه متغریه په داسې ډول رسه تغری
وکړي ،چې په یو متغریه کې ډېروایل په بل متغریه کې د ډېروايل او کموایل یې د کموايل المل ګرځي؛
نو دا ډول اړیکې ته مثبت تړاو ویل کېږي ،چې ښه بېلګه یې د عريض منحين دی ،چې د توکو او
خدمتونو په قېمت کې لوړوايل د عريض د ډېروايل او کموایل یې د کموايل رسه مل وي .ځینې وخت
ورته د مستقیمې اړیکې ( )Direct Relationاصطالح هم اکرول کېږي .هل معکوسې اړیکې
( (Inverse Relationاو غری مسقیمې اړیکې ( (Indirect Relationرسه یې پرتله کړئ.
Potential GDP
بالقوه نا خالص داخيل تویلد
د یو اکل په اوږدو کې د اکمل استخدام په حالت کې په اقتصاد کې د تویلد شویو نهايی توکو او
خدمتونو د بازار ارزښت څخه عبارت دی.
او یا هم دا چې :د اکمل استخدام په حالت کې د نا خالص داخيل تویلد څخه عبارت دی.
دا په دې مانا ،چې :که چېرې اقتصاد د اکمل استخدام په حالت کې قرار ولري؛ نو واقيع نا خالص
داخيل تویلد د بالقوه نا خالص داخيل تویلد رسه مساوي وي.
Poverty
فقر/بیوزيل
هغه حالت ،چې پکې د یو کس اعید د نوموړي کس د ژوندانه د بنسټزیو اړتیاو (غذايی مواد ،اکيل،
او کور) د رفع کولو لپاره بسنه نه کوي .غربت د نړۍ په خمتلفو هېوادونو کې د هېوادونو په
اقتصادي ،او سیايس حالت پورې تړیل دی هل همدې امله په دوه ډوهل تعریفیدیل يش چې عبارت دي
هل:
 مطلق فقر )(Absolute poverty


نسيب فقر )(Relative poverty
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نسيب فقر په بیال بیلو هېوادونو کې د ټونلزیو رشایطو او د عوایدو د ويش پورې تړاو پیدا کوي .په
 ۱۷۷۷اکل کې مطلق فقر د نړیوال بانک هل خوا په ورځ يک د یو ډالر د اعید په اندازه تعریف شوی او
نړي په هر هېواد کې ،چې څوک یو ډالر یا کم ورځین اعید ولري په فقر کې ژوند کوي .چې دا
معیار د وخت په ترییدو رسه تغری کوي.
Poverty Line
د فقر کرښه
ً
د کورنیو د اړتیا وړ عوایدو هل رسيم او ټالکې اندازه ګریي څخه عبارت دی ( مثال د ورځې یو
امریکايی ډالر اعید)  ،چې د کورنیو په اندازه ،موقعیت او داسې نورو ځانګړتیاو پورې اړه لري .او
یا هم هغه کرښه ،چې هل خمې یې په هېواد کې د غربت اندازه معلومېږي ،چې د یو هېواد د وګړو
څومره برخه (د سلنې هل خمې) په غربت کې ژوند کوي.
د بېلګې په توګه :په  ۲۷۷۳میالدي اکل کې د افغانستان د ټول نفوس  ۵۳۱وګړو په غربت کې ژوند
اکوه  .او د  ۱۳۷۴اکل د عقرب د میايش په  ۱۰تاریخ د نړېوال بانک او د افغانستان د اقتصاد وزارت
هل د خپور شوي راپور په بنسټ د اقغانتسان  ۳۱۱وګړي په غربت کې ژوند کوي .چې د غربت
اندازه ګېري په دوه ډوهل رسه تررسه کېږي ،چې عبارت دي هل:
 د مطلق غربت سطحه )(Absolute Poverty Level
 د نسبې غربت سطحه )(Relative poverty level
د غربت په اړه د ال ډېرو مالوماتو لپاره ذکر شوو اصطالحاتو ته هم رجوع وکړئ.
Poverty Rate
د فقر کچه
د یو هېواد د نفوسو هغه نسبت ،چې د غربت کرښې څخه الندې ژوند کوي .د بېلګې په توګه :که
د افغانستان ټول نفوس  ۳۷میلیونه وګړي فرض کړو او  ۱۷میلیونه یې د غربت کرښې څخه الندې
ژوند ولري نو په افغانستان کې د غربت کچه د  ۱ ۳۳.۳۳څخه عبارت دی.
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Precautionary Motive
احتیايط هڅوونکی (فکتور)
د کیزن په نظر :د ځینو پېښو یا حاالتو رسه د مخ کېدو لپاره د پیسو یوه برخه باید په نقده ډول وساتل
يش څو د اړتیا په وخت کې ترې ګټه پورته يش .او دا هغه حمرک دیلل ده ،چې هل خمې یې خلک
پیسې په نقده ډول هل ځانه رسه سايت.
Preclusive Buying
خمنیوونکې پریودنه
د اقتصادي جګړې پر مهال په بازار کې یو سرتاتیژیک تاکتیک ده .په دې موخه د توکو او خدمتونو
پېرودلو ته وايی څو سیال یې هل ګټې اخېستنې څخه حمروم يش.
Precondition for Take-off
د خزیش یا اوچتیدو لپاره خمکیین رشط
د ډبلیو ډبلیو راستو د نظریې هل خمې دا د اقتصادي ودې او نمو دویمه مرحله ده ،چې په دې مرحله
کې یوه عنعنوي ټونله د عرصي علومو څخه ګټې اخېستنې ته آماده کېږي او باالخره په ټونله کې
ځینې ټونلزی ،ذهين او اقتصادي حتوالت رامنځته او ټونله د نوو افاکرو او روشونو قبلولو ته آماده
کېږي ،چې دتله د انتقال دورې یا د ارتقاء نه خمکې دورې رشایطو په نوم ژباړل شوې ده.
د اقتصادي ودې څلور نورې مرحلې عبارت دي هل:
 :۱عنعنوي ټونله ((Traditional society
 :۳د ټوپ مرحله ( (Take-off
 :۴د پوخوايل په لور حرکت ()Drive to maturity
 :۵د لوړې کتلې د تویلد دوره )(Age of high mass production
د ډبلیو ډېلیو روستو د نظر هل خمې د اقتصادي ودې او نمو په اړه د ال ډېرو مالوماتو لپاره ذکر شوو
مرحلو ته هم رجوع وکړئ.
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Predatory Pricing
حاکمانه/امرانه قېمت ایښودنه
ً
په بازار کې هغه حالت ،چې پکې یو اکروبار د توکو د قېمت ټاکنې په برخه کې تقریبا د کنرتول
درلودونکی وي د توکو قېمتونه حیت د توکو د تمام شد متوسط ټولزی لګښت څخه راکموي څو په
بازار کې خپل سیاالن هل ماتې رسه مخ کړي او د خپلو سیاالنو د ماتولو څخه وروسته په بازار کې
ً
د تويک قېمت لوړوي .چې دا ډول عمل معموال د اویلګوپويل اکروبارونو په وسیله تررسه کېږي.
Preference
ترجیحات یا تمایالت
په اقتصاد کې د بیال بیلو عالقمندیو او ترجیحاتو په مفهوم ده؛ خو په ځانګړي ډول د تقاضا د پنځو
ټاکونکو عواملو )(Demand determinantsڅخه یو دی ،چې د تقاضا د منحين د رسمولو په
وخت کې ثابت فرض کېږي او په ترجیح کې تغری کې د تقاضا د منحين د انتقال المل ګرزي .او یا
په هم په بل عبارت :ځانګړي تویلد ته د هغه د ځانګړتیاو هل خمې پر نورو تویلداتو ترجیح ورکول .د
ال ډېرو معلوماتو لپاره د تقاضا ټاکونکو عواملو ( )Demand determinantsته هم رجوع
وکړئ.
Preferred Stock
امتیازي ونډه
امتیازي ونډي په سهايم رشکت کې د ځانګړو حقوقو رسه ونډو ته وايی ،چې د رشکت په شتمنیو د
امتیازي حق قانوين دعوی لرونکي وي .چې امتیازي ونډه د سهايم رشکت) (Corporationپه
شتمنیو د لومړنۍ دعوی حق لري .دا په دې مانا چې :لکه ،چې ګټه توزیع کېږي نو لومړی امتیازي
ونډه والو ته او بیا اعدي ونډه والو ته ورکول کېږي .هل اعدې ونډې ( )Common stockرسه یې
پرتله کړئ.
Preferential Duty
توپری/امتبازي حمصول
توپریي حمصول ) (Differential dutyته رجوع وکړئ.
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Premium
پریمیم
په مايل بازار کې لکه ،چې یوه مايل شتمين لکه بانډ یا ونډه هل خپل اصيل اسيم ارزښت څخه په لوړ
قیمت خرڅه يش .همدا راز په بازار موندنه کې دغه اصطالح د تشهری او تشویق په خاطر هغه
تویلداتو ته ویل کېږي ،چې د نورو تویلداتو د پلور رسه د جایزې په ډول ورکول کېږي.
Premium Pay
پریمیم تادیات
هغه مبلغ ته وايی ،چې د غری اعدي اکرونو د تررسه کولو په وړاندې د اصيل مزد عالوه د جایزې په
ډول تادیه کېږي لکه د رخصتیو په ورځو کې اکر کولو په وړاندې یا د خطر څخه ډک اکر د تررسه
کولو په وړاندې جایزه لرونکی مزد.
Prepaid Expenses
پیش پرداخته لګښتونه
په حماسبه کې :هغه تادیه شویو لګښتونو ته وايی ،چې د هغه توکو یا خدمتونو په وړاندې ،چې ال
ترالسه شوي یا اجرا شوي نه وي تررسه کېږي او دا ډول لګښتونه تر هغه شتمين ګڼل کېږي ،چې
تويک یا خدمتونه نه وي ترالسه شوي؛ خو لکه ،چې تويک یا خدمتونه ترالسه يش نو بیا د لګښتونو په
حساب کې ډبیټ کېږي.
Pre payment
پیش پرداخت
هغه مبلغ چې یو کس یې د توکو یا خدمتونو څخه د ګټې اخېستنې څخه وړاندې پرداخت کوي.
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Present Value
اوسین/فعيل ارزښت
د یوې شتمین یا پانګې اوسین ارزښت یا په حارض وخت کې د پیسو په بڼه په راتلونکی یک هغه
مبلغ ده ،چې د سود اندازه (یا نور زیاتیدونکی یا کمیدونکی فکتورونه) هم وررسه یو ځای شوي
وي په راتلونکي وخت کې د یو معلوم مبلغ رسه مساوي ارزښت ولري.
د بېلګې په توګه :که چېرې د  ۱۷۷افغانیو رسه  ۱۷۱د سود نرخ هم مجع يش؛ نو په اوسين وخت کې د
 ۱۱۷افغانۍ معادل ارزښت لري؛ خو برعکس په راتلونکي وخت کې  ۱۱۷افغانۍ ،چې  ۱۷۱د رحبې
کچه هم وررسه مجع شوی وي په اوسين وخت کې د  ۱۷۷افغانیو ارزښت لري .چې په اوسين یا جاري
ً
ارزښت باندې معموال په مايل بازار کې د مايل شتمنیو د پېر او پلور په برخه کې ډېر حبث کېږي.
د یادولو وړ ده یچ په پورتین مثال یک د سود د نرخ پر ځای د ختفیف نرخ او د انفالسیون نرخ هم د
حماسیب وړ دی  ،په دی مانا یچ اوسین ارزښت دایس حماسبه کیږی یچ راتلونکی زیاتیدونکی یا
کمیدونکی ارزښتونه ټول په پام یک نیول شوی وی.
Price
قېمت یا بیه
د پیسو په مرسته د یو تويک او یا خدمت ارزښت معلومولو ته قېمت ویل کېږي .یا په بله اصطالح:
د یوه تويک یا خدمت د عرضې او تقاضا ترمنځ د تعادل په نقطه کې د توکو یا خدمتونو د ارښت حد
ته قېمت ویل کېږي.
Price Ceiling
لوړ جموز قېمت
د یو تويک او یا خدمت د پلورلو په وړاندې تر ټولو لوړ قانوين ټالک شوي قېمت څخه عبارت دی .د
بېلګې په توګه :دولت د ژيم په موسم کې په اکبل کې د یو کېلو ګاز د پلور تر ټولو لوړ قېمت ۵۷
افغانۍ ټايک او په دې ډول رسه د ګازو پلورونکي نيش کوالی ،چې یو کیلو ګاز هل  ۵۷افغانیو څخه
ً
لوړ وپلوري ،چې دا ډول قېمت ټالک معموال د هغه توکو د پلور په وړاندې ټالک کېږي ،چې په چټکۍ
رسه یې قېمت د لوړېدو په حال کې وي .هل ټیټ جموز قېمت ) (Price Floorرسه یې پرتله کړئ.
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Price cost margin
د قېمت او د تمام شد لګښت حد/حاشیه
د لرنر شاخص ) (Lerner Indexته رجوع وکړئ.
Price Control
د قېمت کنرتول
په بازار کې د دولت مداخله ،چې د توکو او خدمتونو د قېمت په تغری باندې قانوين حمدودیت وضع
کوي چې دا حمدودیت یا اعظیم یا اضغري حد لري .او یا هم دا ،چې :په بازار کې د توکو او خدمتونو
په قیمتونو باندې د دولت د مستقیمې مداخلې په وسیله د قانوين قېمت وضع کول .دا ډول قېمتونه
په دوه ډوهل وضع کېږي چې عبارت دي هل:
 :۱لوړ جموړ قېمت ل)(PriceCeiling
 :۲ټېټ جموز قېمت ((PriceFloor
د قېمتونو د کنرتول په اړه د ال ډېرو مالوماتو لپاره نوموړو اصطالحاتو ته هم رجوع وکړئ.
Price Discrimination
د قېمت توپېر یا تبعیض
د عني تویلد په پلور باندې د خمتلفو کټه ګوریو پېرودونکو په وړاندې د خمتلفو قیمتونو وضع
ً
کولو ته د قېمت تبعیض ویل کېږي ،چې معموال د هغه اکروبارونو یا عرضه کوونکو هل لوري
رامنځته کېږي ،چې په بازار کې د تويک په قېمت باندې تر ډېره حده کنرتول ولري لکه احنصار .د
بېلګې په توکه :عني تويک پر یو کس ۱۷۷افغانۍ په بل  ۱۷۵افغانۍ او په دریم کس په  ۱۱۷افغانۍ باندې
ً
پلورل .د قېمت توپری/تبعیض معموال په دریو ډولونو رسه تررسه کېږي ،چې عبارت دي هل:
 :۱د قېمت لومړۍ درجه تبعیض/توپری ()First degree price discrimination
 :۲د قېمت دویمه درجه تبعیض/توپری ()Second degree price discrimination
 :۳د قېمت دریمه درجه تبعیض/توپری ()Third degree price discrimination

364

Economic & Business Terms

ً
او د قېمت تبعیض معموال الندنیو موخو د ترالسه کولو په خاطر تررسه کېږي.

P

 د ګټې لوړول.
 په بازار کې د ال ډېر کنرتول ترالسه کول.
 په بازار کې د سیاالنو ماتول.
د قېمت د تبعیض/توپری په اړه د ال ډېرو مالوماتو لپاره پورتنیو ذکر شوو اصطالحاتو ته هم رجوع
وکړئ.
Price Elasticity of Demand
د تقاضا د قېمت ارجتاعیت
په قېمت کې د نسيب تغری په پایله کې د تقاضا په مقدار کې نسيب عکس العمل ته د تقاضا د قېمت
ارجتاعیت ویل کېږي .او یا هم دا چې :د تقاضا په اندازه کې د نسيب تغری سلنه ،چې په قېمت کې
د نسيب تغری د سلنې هل امله رامنځته کېږی .د عرضې د قېمت ارجتاعیت Price elasticity of
 supplyرسه یې پرتله کړئ.
Price Elasticity of Supply
د عرضې د قېمت ارجتاعیت
د عرضې په مقدار کې نسيب تغری ،چې په قېمت کې د نسيب تغری په پایله کې رامنځته کېږي.او یا
هم دا چې :د عرضې په اندازه کې د نسيب تغری سلنه ،چې د عرضې په قېمت کې د نسيب تغری د
سلنې هل امله رامنځته کېږي .د تقاضا د قېمت ارجتاعیت ) (Priceelasticityofdemandرسه
یې پرتله کړئ.
Price Fixing
د قېمت ثابت ټاکنه
د عني تويک یا یو خدمت د دوه او یا ډېرو عرضه کوونکو ترمنځ هل هغه هوکړه یلک څخه عبارت
دی ،چې هل خمې یې د تويک یا خدمت په وړاندې یو شان قېمت وضع کوي څو د یو بل پر وړاندې
سیايل هل منځه یويس لکه اکرتل ) .(Cartelد ال ډېرو معلوماتو لپاره ) (OPECته رجوع وکړئ.
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Price Flexibility
د قېمت انعطاف پذیري
د قېمت د بدلون د وړتیا په مانا ده .د دې مفهوم هل خمې په اوږده موده کې قیمتونه د بازار د مازاد یا
کرس دحالت رسه ځان عیاروي ،چې دا د بازار د اوږدې مودې حتلیل یو مهم حبث دی او د قیمت
دغه ډول په تیوریکي مبحث کې په اوږده موده کې دا ډاډمنوي چې د ټولزی تویلد مقدار د اکمل
استخدام رسه مساوي دی.
Price Floor
د حد اقل قېمت (حداقل جموز قېمت)
د یو تويک یا خدمت د پلور پر وړاندې حد اقل قانوين ټالک شوي قېمت څخه عبارت دی .د بېلګې
په توګه :دولت د دې لپاره ،څو کروندګر هل تاوان څخه وساتې د يف من غنمو حد اقل قانوين قېمت
 ۱۷افغانۍ ټايک .تر ټولو لوړ جموړ قېت ( )Price Ceilingرسه یې پرتله کړئ.
Price Index
د قېمت شاخص
د قېمت شاخص څخه په اقتصاد کې په دې موخه ګټه اخېستل کېږي ،چې :په سږين اکل کې د تېر
اکل یا د نورو لکونو په پرتله یو ګروپ توکو یا حدمتونو قیمتونو په منځنۍ کچه کې څومره تغری
رامنځته شوی دی .د قېمت شاخص په دوه طریقو رسه اندازه کېږي ،چې عبارت دي هل:
 :۱د مستهلکینو د قېمت شاخص ((Consumer Price Index
 :۲د نا خالص داخيل تویلد د قېمت دیفلیټور ((GDP price deflator
د ال ډېرو معلوماتو لپاره ذکر شوو اصطالحاتو ته هم رجوع وکړئ.
Price Leadership
د قېمت رهربي
په عني بازار کې د یو شمېر اویلګوپويل اکروبارونو او یا تویلدونکیو هل لوري استعمایلدونکی
ً
میتود ( ،چې معموال د قراداد هل خمې تررسه کېږي) ،چې هل خمې یې یو اکروبار یا تویلدونکی د تويک
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په قېمت کې تغری راويل .او یا هم دا چې :یو اکروبار د تويک قېمت ټايک او داسې نور اکروبارونه او یا
تویلدونکي همدغه قېمت تعقیبوي.
Price Level
د قېمت سطحه (عمويم)
په اقتصاد کې د تویلد شویو توکو او خدمتونو د قیمتونو هل اوسط څخه عبارت دی ،چې د
مستهلکینو د قېمت شاخص ( (CPIاو د نا خالص داخيل تویلد قېمت دیفلیټور GDP Price
 Deplatorپه وسیله اندازه کېږي.
Price Maker
قېمت ټاکونکی
هغه عرضه کونکی یا تقاضا کونکی ،چې په بازار کې د یو تويک د قېمت تر اغزی راوستلو باندې
په اکيف اندازه کنرتول ولري .او یا هم دا چې :هغه عرضه کونکی ،چې په بازار کې د یو تويک قېمت
تر ډېره حده په خپله ګټه ټایلک يش .چې ښه بېلګه یې احنصار) (Monopolyدی .د قېمت
تعقیبونکي ) )Price takerرسه یې پرتله کړئ.
Price Mechanism
د قېمت میاکنزیم
په بازار کې د توکو او خدمتونو د قېمت ټالکو پروسې ته د قېمت میاکنزیم یا جوړښت ویل کېږي.
د بېلګې په توګه :په آزاد بازار کې د عرضې او تقاضا په وسیله او د مرکزي پالن په اقتصاد کې د
دولت هل لوري د توکو او خدمتونو قېمت ټالک کېږي.
Price Regulation
د قېمت تنظیم
په بازار کې د توکو او خدمتونو د قېمت په ټاکنه باندې د دولت مسقیم کنرتول او تنظیم څخه
ً
عبارت دی ،چې معموال د هغه عرضه کوونکو په وړاندې تررسه کېږي ،چې په بازار کې د توکو
په قېمت ټاکنه تر ډېره حده کنرتول ولري.
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Price Rigidity
د قېمت ټینګښت (انعطاف ناپذیري)
د توکو او یا خدمتونو قېمتونه ،چې په بازار کې د مازاد او یا کرس په وړاندې په ډېر ورو ډول رسه
تنظیمېږي.
او یا هم دا چې :هغه قېمتونه ،چې په بازار کې د مازاد او یا کرس څخه نه متاثره کېږي یا ډېر کم
متاثره کېږي،دغه ډول قیمت زیاتره د عواملو په بازارکې او په منځین کچه د تویلداتو په بازارکې او
په کمه کچه مايل بازار کې یلدل کېږي .چې د انعطاف پذیره قېمتونو ()Rigid/sticky prices
اصطالحات هم ورته اکرول کېږي.
Price Spread
د قېمت توپېر(هل لګښت څخه)
د تويک د تویلد د ټولزی لګښت او د پلور د قېمت ترمنځ توپېر ته ( )Pricespreadوايی ،چې د
) )mark-upاصطالح ورته هم اکرول کېږي.
Price Stability
د قېمت ثبات
هغه حالت ،چې په اقتصاد کې د قیمتونو منځنۍ کچه تغری نه کوي یا دا ،چې ډېر کم تغری کوي،
چې دا د يلک اقتصاد د دریو موخو څخه یوه موخه ده د يلک اقتصاد دوه نورې موخې عبارت دي لع:
 :۱اکمل استخدام )(Full Employment
 :۲اقتصادي وده )(Economic Growth
ً
چې معموال د انفالسیون د کچې په مرسته سنجول کېږي ،چې د قیمتونو په منځنۍ کچه کې د تری
اکل یا د نورو لکونو په پرتله څومره تغری رامنځته شوی دی.
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Price Taker
قېمت اخیستونکی (تعقیبوونکی)
هر هغه عرضه کونکی یا تقاضا کونکی ،چې په بازار کې د توکو او یا خدمتونو د قېمت ټاکنې
او کنرتول په برخه کې ډېر کم ځواک ولري او اړ دی ،چې په بازار کې اوسین قېمت ومين او
ً
تعقیب یې کړي ،چې معموال د اکملې سیايل په بازار کې رامنځته کېږي .هل قېمت ټاکونکي
( )Price makerرسه یې پرتله کړئ.
Pricing Out of Market
هل بازاره وتیل قېمت اېښودنه
یوه اعمیانه اصطالح ده ،چې موخه ترې هغه قېمت دی ،چې په نورمال بازار یا د اکملې سیالۍ په
بازار کې وریاندې تويک نيش پلورل کېدای لکه د احنصار په حالت کې د تويک یا خدمت قېمت.
Primary Data
لومړین ډاټا (معلومات)
هغه مالومات چې په مستقیم ډول د یو سازمان هل لوري راټول شوي وي او د زیاتره مالوماتو لپاره ال
پروسیس شوي نه وي .هل دویيم ډاټا ( )Secondary dataرسه یې پرتله کړئ.
Primary Industry
لومړین صنعت
دا اصطالح د هغو صنعتونو لپاره اکرول کیږي چې طبېيع منابع د خپلو اویله موادو لپاره تر ګټې
اخېستنې الندې نیيس لکه کرنه یا هم مايه نېول.
Prime Rate
د رحبې پایه (ترټولو امتیازي نرخ)
د رحبې کچه ،چې بانکونه یې د خپلو ډېرو باوري مشرتیانو په وړاندې وضع کوي.
د بېلګې په توګه :د یو بانک څخه د پور اخېستلو د رحبې لکین کچه  ۱۵۱دی؛ خو نوموړی بانک
خپل یو مشرتي ،چې د بانک د باور وړ کس وي د رحبې دا اندازه د  ۱۵۱څخه  ۵.۱۴۱ته ټېټوي.
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Principle
اصل
په اعم ډول د ډېرې مهمې برخې یا اصل په مانا ده؛ خو په مايل برخه کې د یوې شتمین هغه بنسټزی
ارزښت (لکه اسيم او لکه هل اسيم ارزښت څخه متفاوت )ده ،چې هل خمې یې ربح تادیه کېږي.
همدا راز اصل ( (Principleد طبیعیت هغه بنیادي قانون ته وايی ،چې په عمويم توګه منل شوی
وي .او یا دا ،چې :هغه اساسات ،چې د عليم میتودونو په وسیله ازمویل شوي او منل شوي وي .د
بېلګې په توګه :دا د طبعیت یو بنیادي اصل دی ،چې د کور په جوړولو کې د خاورې ،لرګي،
اوسپنې ،سیمنټ او داسې نورو وسایلو څخه ګټه اخېستل کېږي .خو په عليم حبث کې دا یو منل
شوی اساس دی ،چې خلک غواړي ،چې د اماکن ترحده په کم لګښت رسه د ژوند د اړتیاو ډېره
برخه رفع کړي.
Privat Edebt
شخيص پور
په یو هېواد کې په حقويق او حقیيق وګړو باندې د ټولزیو پورونو څخه عبارت دی .د اعمه پورونو
( )Public Debtرسه یې پرتله کړئ.
Private Enterprise
خصويص تشبث
د وګړو یا ادارو خلو هغه هڅې چې د ګټې د ترالسه کولو لپاره تررسه کیږي او د اکروبار خطر په
ً
اغړه اخيل .دا معموال په هغه اقتصادي نظام کې تررسه کېږي چي په کې وګړي کوالی يش چې په
اکروبارونو خصويص مالکیت ولري او د خپلې ګټې د ترالسه کولو په لټه کې اويس او هل خپلو
شتمنیو څخه ګټه پورته کړي.
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Private Goods
خصويص تويک
ټول هغه تويک خصويص تويک ګڼل کېږي چې ملکیت یې د خصويص سکتور په واک کې وي او دوه
عمده ځانګړتیاوې لري ،چې هل خمې یې هل اعمه توکو رسه بیلیدای يش :
 د ممانعت وړتیا ) :(Excludibilityخصويص شیانو د لګښت څخه دهغو خلکو
حمرومیت ممکن وي ،چې په وړاندې یې قیمت تادیه نه کړي
 سیالزی استهالک ) :(Rival Consumptionد استهالک لپاره یې سیايل صورت نیيس
او په همزمان ډول یو خصويص تویک د څو مستهلکینو هل خوا نيش مرصفیدیل.
Private Property
خصويص ملکیت
هغه بنیادي اقتصادي اصل ،چې د تویلد منابع یا ملکیتونه د خصويص سکتور (کورنۍ او
اکروبارونو) تر ملکیت الندې راځي او د استعمال او کنرتول حق یې ولري .د بېلګې په توګه :په
اساليم اقتصادي نظام او پانګوال اقتصادي نظام کې ،چې د ټونلې وګړې د خصويص ملکیت د
ترالسه کولو او ګټه اخېستلو حق لري.
Private Sector
خصويص سکتور
په اقتصاد کې ټول هغه غری دوليت کړنې چې د توکو او خدمتونو د تویلد او پلور لپاره تررسه کیږي
او د تویلد منابع پرته هل دوتله د همدې خصويص وګړو په اختیار کې لري او د استعمال حق یې
ولري د خصويص سکتور څخه عبارت دی .هل اعمه سکتور ) (Public sectorرسه یې پرتله کړئ.
Privatization
خصويص کیدنه
هغه پروسه ،چې پکې د اعمه یا دوليت سکتور ملکیت د خصويص سکتور په اختیار کې راځي .او
یا هم دا چې :خصويص سکتور ته د اعمه سکتور د تویلدي وسایلو ،جایدادونو او داسې نورو شتمنیو
371

Economic & Business Terms

P

د پلورلو او یا تبدیلیدو پروسې ته خصويص کیدنه ویل کېږي .هل ميل کولو ))Nationalization
رسه یې پرتله کړئ.
Probability
احتمال
د یوې متوقعه پېښې د وقوع یا د نه وقوع د احتمال یا اماکن څخه د اطمینان اندازې ته وايی ،چې
ً
معموال د خپوانیو ما لوماتو په شتون باندې اتکا لري او د احصایئوي میتودونو هل الرې د سنجش
وړ دی.
Producer
تویلدونکی
هغه کس یا اکروبار چې د ټونلې د وګړو د اړتیا او غوښتنو د رفع کولو لپاره تويک او یا هم خدمتونه
تویلدوي.
Producer Price
د تویلدوونکي قېمت
د یو تويک هغه قېمت ،چې د تویلدونکي هل لوري په عمده پلورونکي یا پرچون پلورونکي باندې
وضع کېږي .چې د ) (Factory priceاصطالح ورته هم اکرول کېږي.
Producer Surplus
د تویلدوونکي مازاد
د ګټورتوب یا مازاد هغه اندازه ،چې تویلدونکي یې د توکو او خدمتونو د پلور هل بازار څخه ترالسه
کوي او د فرصيت لګښت یا د تمام شد فرصيت لګښت څخه ډېره وي .یا په بل عبارت :د یو توکې د
ً
تمام شد د لګښت او د قېمت ترمنځ توپری ته د تویلدونکي مازاد ویل کېږي .چې معموال د بازار
په معیاري ډیاګرام کې د قېمت د کرښې څخه الندې او د عرضې د کرښې څخه پورته هنديس
ساحې ارزښت رسه برابر ده.

372

Economic & Business Terms

P

Product
تویلد
د تویلدي د پروسې حاصل ته تویلد ویل کېږي یا دا ،چې :د تویلد د پروسې په پایله کې تویلد شوي
تويک یا خدمت ته تویلد ویل کېږي .تویلد په دوه برخوويشل کېږي چې عبارت دي هل:
 :۱تويک )(Goods
 :۲خدمتونه )(Services
د ال ډېرو مالوماتو لپاره نوموړو اصطالحاتو ته هم رجوع وکړئ.
Product Differntiation
د تویلد تنوع/تفکیک
هل یو تویلد یا تویک توپری کول هل بل مشابه تویک څخه څو اخیستونکي وهڅول يش د هر یوه لپاره
بیل بیل قیمتونه تادیه کړي.په دې کې د رشکت د خپلو تویلداتو توپری کول هل سیالو رسه او هم د یوه
رشکت د خپلو تویلداتو ترمنځ د توپری رامنځته کول شاملیږي.ممکن دغه توپری د تویلد په فزیکي
بڼه کې ،یا اړونده خدمتونو او یا هم په کومه بله بڼه رامنځته يش.
Product Life Cycle
د تویلد د ژوند دوران
د یو تويک او یا خدمت ژوند دوران (په بازار کې د پایت کیدلو موده) څلور مرحلې په برکې نیيس،
چې عبارت دي هل:


د پېژندنې مرحله ).(Introduction stage



د ودې مرحله ).(Growth Stage



د خپوايل یا بلوغ مرحله ).(Maturity Stage

 د نزول مرحله ).(Decline Stage
چې د تویلد هره مرحله د خپلو ځانکړتیاو هل خمې پیژندل کېږي.
د بېګې په توګه :د تویلد د ژوند دوران لومړین مرحله ،چې معموال پکې ډېر لګښت او حتقیق ته

اړتیا لېدل کېږي او تویلدونکي د دې لپاره ،چې تویلد یې د مستهلکینو رضایت حاصل کړي ډېر
ً
لګښت تررسه کوي ،په دې مرحله کې عموما ګټه یا هم شتون نلري یا ډېره کمه وي او د تویلد د
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نااکمېدو وېره پکې ډېره وي .د تویلد د ژوند دوران (دایرې) په دویمه مرحله کې د تویلد د پلور په
اندازه کې ډېروایل راځي ،ګټه لوړېږي او بازار ته د سیالو تویلدوونکیو په داخلیدو کې هم ډېروایل
راځي .د تویلد د ژوند په دریمه مرحله کې پلور او ګټه په لوړه اندازه کې قرار لري او د دې مرحلې
څخه وروسته د تویلد رکود رامنځته کېږي .او د تویلد د ژوند څلورمه مرحله ،چې په پلور او ګټه
کې قوې کموایل رامنځته کېږی او دا مرحله ځینې وخت لږ وخت او ځینې وخت ډېر وخت حیت
لکونه لکونه په برکې نیيس او ځینې وخت کیدای يش ،چې نوموړی تویلد د تل لپاره هل مايت رسه مخ
يش.
Product Market
د تویلد بازار
هغه بازار ،چې د نهايی توکو او خدمتونو تبادهل پکې تررسه کېږي او د نا خالص داخيل تویلد په
اندازه ګېري کې ترېنه ګټه اخېستل کېږي د تویلد په بازار کې کورنۍ سکتور استهاليک لګښتونه،
اکروباري سکتور د رسمایوي توکو پریودنه ،دوليت یا اعمه سکتور او بهرنیان پکې د توکو او
خدمتونو پریودنه تررسه کوي یعنې دا ،چې د تویلد بازار د تقاضا په اړخ کې :استهاليک لګښتونه ،د
پانګونې لګښتونه ،دوليت لګښتونه او خالص صادرات په بر کې نیيس او د عرضې په اړخ کې:د
اکروبارونو د تویلد برخه شامله ده.
Product Mix
د حمصوالتو ترکیب
د هغو توکو یا خدمتونو جمموعه چې یو تویلدونکی یې د پلور په موخه عرضه کوي.
Production
تویلد (پروسه )
د پېرودونکو او مستهلکینو د مستقیمو او غری مستقیمو اړتیاو او غوښتنو د رفع کولو په موخه د
توکو او خدمتونو د رامځته کولو پروسې څخه عبارت دی.
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Production Cost
د تویلد لګښت
د توکو او خدمتونو د تویلد په پروسه کې د اکرګر ،پانګې ،ځمکې او متصدي د برخه اخېستو په
پایله کې رامنځته شویو لګښتونو ته د تویلد د تمام شد لګښت ویل کېږي او د توکو او خدمتونو د
عرضې په برخه کې ارزښتمن رول لوبوي .دا په دې مانا ،چې :د توکو او خدمتونو د پلور څخه
ترالسه شوی اعید باید د تویلد د تمام شد فرصيت لګښتونو څخه ډېر وي یا حداقل برابر وي څو د
تویلد پروسه ادامه پیدا کړي.
Production Functions
د تویلد تابع
د تویلد په پروسه کې د تویلد د عواملو او د تویلد شویو توکو او خدمتونو د مقدار ترمنځ ریاضیيک
ً
اړیکې څخه عبارت دی ،چې معموال د ) Q=F(L,kد عمويم شلک هل خمې واضح کېږي:
چې په پورتنۍ مساوات کې:
 Q د تویلد د حاصل اندازه)(Quantity of product
 F د تویلد تابع )(Production Function


Lپه تویلد کې د اکرګرې قوې اندازه )(Labor

 K په تویلد کې د استعمال شوې پانګې اندازه )(Capital
Production Input
د تویلد اعمل
هغه وسیله چې د توکو او خدمتونو د تویلد په پروسه کې ترې ګټه اخېستل کېږي او یا دا ،چې د
توکو او خدمتونو د تویلد په موخه اکرول کېږي چي د اعمل ( )Inputاصطالح ورته هم اکرول
کېږي.
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Production Possibilities
د تویلد اماکنات
د تویلد د شته منابعو او تکنالوژۍ څخه د ګټې اخېستنې په پایله کې دوه یا ډېر تويک ،چې اقتصاد
یې په بیل بیل ډول یا هم په ترکیيب ډول د تویلد وړتیا ولري .دا په دې مانا ،چې :د تویلد د شته
منابعو څخه په ګټې اخېستو د یو تويک او یا خدمت د تویلد پر ځای د متبادل تويک او یا خدمت تویلد
اماکن ته د تویلد اماکنات ویل کېږي.
Production Stages
د تویلد مرحلې
د نهايی بهرې د قانون هل خمې د توکو او خدمتونو د تویلد درې بیال بییل مرحلې د ګراف هل میخ
عبارت دي هل:
:۱زیاتیدونکی مثبت میل  Increasing Positive Slopپه دې مرحله کې نهايی تویلد مثبت او
د ډېرېدو په حال کې وي ،.چې د زیاتیدونکي حاصل مرحله ))Increasing Returen Stage
اصطالح ورته هم اکرول کېږي.
 :۲کمیدونکی مثبت میل  Decreasing Positive Slopeپه دې مرحله کې نهايی تویلد مثبت
مګر د کمېدو په حال کې وي ،.چې د کمیدونکي حاصل مرحله ( Decreasing Return
 )Stageاصطالح ورته هم اکرول کېږي.
 :۳منيف میل  Negative Slopپه دې مرحله کې نهايی تویلد منيف او ال د کمېدو په حال کې وي،
چې د کمېدونکي حاصل ( (Diminishing Return Stageاصطالح ورته هم اکرول کېږي.
Production Utility
د تویلد مطلوبیت
د تویلد په پروسه کې د تویلد اعظيم کولو او د لګښتونو اضغري کولو په پایله کې رامنځته شوي
مطلوبیت ته د تویلد مطلوبیت ویل کېږي.
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Productivity
مودلیت
ً
د تویلد په پروسه کې د تویلد عواملو (معموال اکرګره قوه) او د تویلد شویو توکو او خدمتونو د مقدار
ترمنځ اړیکې ته د تویلد وړتیا ویل کېږي .او لکه ،چې د تویلد مقدار د تویلد په پروسه کې د برخه
ً
اخېستونکو عواملو ( معموال اکرګرې قوې) په اندازه باندې ووېشل يش نو په متوسط ډول د هر
اکرګر د تویلد وړتیا یا د مودلیت اندازه پیدا کېږي .او یا هم په بل عبارت :مودلیت د تویلد هغه
ً
اندازه ،چې په یو ټايلک وخت کې د تویلد ټالکو منابعو (معموال اکرګر) په وسیله تویلدېږي.
Profit
ګټه
د تویلد د تمام شد لګښت او د تویلد د پلور څخه ترالسه شویو عوایدو ترمنځ توپېر ته ګټه ویل
کېږي.او یا هم دا ،چې :هغه مبلغ ،چې د تویلد د پلور څخه ترالسه شویو عوایدو څخه د تویلد
لګښتونو د وضع کولو څخه وروسته پاتې کېږي ،چې د خالصې ګټې ()Pure/Net Profit
اصطالح ورته هم اکرول کېږي .ځینې اقتصاد پوهان ګټه د تویلد پنځم اعمل پويل او وايی ،چې که
چېرې په تویلد کې ګټه شتون ونه لري نو کېدای يش تویلدونکي هل خپل اکروبار څخه الس په
رس يش.
Profit and Loss Account
د ګټې او تاوان حساب
هغه حساب چې د یو اکل په جریان کې د یو اکروبار یا رشکت ټول لګښتونه او عواید په کې ثبتیږي
او هل خمې یې د اکروبار یا رشکت ګټه یا تاوان معلومیږي.
Profit and Loss Statement
د ګټې او تاوان راپور/صورت حساب
د اکروباري نهاد هل دوه مايل راپورونو څخه یو دی (بل مايل راپور د بېالنس شیټ څخه عبارت دی)
دا په یو معلوم وخت کې د یو اکروبار د ګټې او تاوان حساب څخه عبارت دی .او یا هم دا چې :هغه
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مايل حساب ،چې هل خمې یې د یو اکروبار ګټه او تاوان سنجول کېږي ،چې د عوایدو صورت حساب
( (Income statementاصطالح ورته هم اکرول کېږي.
Profit Margin
د ګټې حاشیه
د توکو او خدمتونو د پلور څخه ترالسه شوې ګټې اندازه ده ،چې د ټول پلور د سلنې هل خمې سنجول
کېږي یا د توکو او خدمتونو د پلور څخه څومره سلنه ګټه ترالسه شوېده.
د بېلګې په توګه :که د عني تويک دوه عرضه کونکي په پام کې ونیسو او دواړه عرضه کونکي په
ټايلک وخت کې عني اندازه تو يک بازار ته عرضه کړي اول عرضه کونکي د ټولې عرضې څخه ۵۱
او دوهم عرضه کونکی  ۳۱ګټه ترالسه کړي؛ نو ویالی شو ،چې د دوهم عرضه کونکي په پرتله
د لومړي عرضه کونکي د ګټې حاشیه لوړه دی.
Profit Maximization
د ګټی اعظیم کول
د توکو او خدمتونو د پلور څخه د اماکن تر حده د لوړې ګټې ترالسه کولو پروسې ته د ګټې اعظيم
کول ویل کېږي.دا په دې مانا ،چې :تویلدونکي د توکو او خدمتونو د پلورلو څخه د اماکن تر حده
د لوړې ګټې ترالسه کولو لپاره کوښښ کوي ،چې د ګټې اعظيم کولو عمده عوامل عبارت دي هل:
 د تویلد په پروسه کې د ضایعاتو اندازه حداقل ته رسول.
 په تویلد کې د ماهرو اکرګرانو او مناسبې تکنالوژۍ څخه ګټه اخېستل.
 د ګټې ترالسه کولو مناسب فرصتونه پیدا کول.
 د تویلدي وړتیا د زیاتوايل په موخه د اکرګرې قوې مايل او معنوي هڅول.
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Progressive Tax
تصاعدي مایله
د مایلې د ټاکنې او تادیې هغه ډول دی ،چې هل خمې یې د لوړ اعید لرونکي د مایلې لوړه اندازه او
د کم اعید لرونکي د مایلې کمه اندازه تادیه کوي (د سلنې هل خمې) یعنې د اعید په لوړیدو رسه
د مایلې نرخ هم لوړیدونکی وي.
د بېلګې په توګه :که یو کس ۱۷۷۷۷افغانۍ میاشتين عواید ولري؛ نو  ۱۷۱مایله تادیه کوي او یو بل
کس ،چې  ۲۷۷۷۷افغانۍ میاشتين عواید ولري؛ نو  ۲۷۱مایله تادیه کوي (په افغانستان کې هم د مایلې
اخېستنې هل همدغه زیاتیدونکي ډول څخه اکر اخېستل کېږي ،چې د  ۱افغانۍ څخه تر ۵۷۷۷
افغانیو پورې عواید هل مایلې څخه معاف دي؛ خو هل  ۵۷۷۷افغانیو څخه لوړ تر  ۱۲۵۷۷افغانیو پورې
عوایدو باندې  ۲۱او د  ۱۲۵۷۷افغانیو څخه لوړ تر  ۱۷۷۷۷۷افغانیو پورې عوایدو باندې  ۱۷۱مایله
اخېستل کېږي او هل سل زرو څخه لوړو عوایدو باندې  ۲۷۱مایله اخېستل کېږي) .چې د عمودي
مساوات ( )Vertical equityاصطالح ورته هم اکرول کېږي .د متناسبې مایلې
( (Proportional taxاو رسکوب کونکي مایلې (  (Regressive taxرسه یې پرتله کړئ.
Promissory Note
اعتباري سند (سفته )
د هغه حتریري وعدې څخه عبارت دی ،چې هل خمې یې په معلوم وخت کې ،معلوم مبلغ ،معلوم
کس ته د سود په معلوم نرخ ورکول کیږي .او یا هم دا چې :هغه حتریري وعده ،چې په یوه ټايلک
وخت کې د ځانګړي مبلغ د تادیې په موخه تررسه او د نرخ په پام کې نېولو رسه تادیه کېږي.
Promotion
پرخمتیا یا تشهری
د توکو پرخمتیا  ،یا تشهری چې په پراخه مفهوم یې ) )Promotionبلل کېږي .او ځېنې وخت د
ً
حمصوالتو ترکېب () (Promotion mixاصطالح هم ورته اکرول کېږي ،چې معموال څلور برخې
په بر کې نیيس ،چې عبارت دي هل:
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 اعالنات ((Advertisement
 د پلور ډېرول ()Sales promotion
 شخيص پلور ()Personal sale
 اعمه اړیکې ()Public relation
چې تشهر ( (Promotionد ترکیب ( )Mixهغه برخه ده ،چې یو رشکت پکې د تویلد برانډ او د
تویلد شتون په نښه شوي بازار) (Target marketته ورپېژين.
Propensity
میالن/رجحان
د غوښتنې یا میالن په مانا دی،او د ټونلې وګړو هل لوري د خپلو عوایدو څخه د لګښت ،سپما او
پانګونې لپاره میالن ته ) )Propensityویل کېږي .او یا هم :هغه نسبت چې دا ښاکره کوي چې
وګړي د خپلو عوایدو څومره برخه د استهاليک لګښتونو ،سپما او پانګونې د لګښتونو په موخه
بېلوي.
Propensity to Consume
استهالک ته میالن
لګښت ته د میالن په مانا ده او د وګړو د عوایدو او استهالک ترمنځ نسبت ته (استهالک ته میالن)
ویل کېږي .او یا هم دا چې :د عوایدو هغه برخه یا نسبت چې د لګښت په موخه اکرول کېږي د
استهالک میالن بلل کیږي.
Propensity to Invest
پانګونې ته میالن
د ميل اعید او نوې پانګونې ترمنځ نسبت ته (پانګونې ته تمایل) ویل کېږي .او یا هم دا چې :د ميل
اعید هغه برخه یا نسبت چې د پانګونې په موخه اکرول کېږي پانګونې ته میالن بلل کیږي.
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Propensity to Save
سپما ته میالن
د ميل اعید او سپما ترمنځ نسبت ته (سپما ته میالن) ویل کېږي .او یا هم دا چې :د ميل اعید څومره
برخه د سپما په موخه اکرول کېږي .یعنې  ،S=Y-C/Yچې پدې مساوات کې:
 S سپما ته میالن )(Propensity to save
 Y ميل اعید)(National income
 C مرصف)(Concusmption
Property Right
د ملکیت حق
د منابعو قانوين ملکیت ته وايی ،چې هل خمې یې د منابعو مالک ته د تویلدي موخو په خاطر هل منابعو
د ګټې اخیستنې حق ورکول کېږي.
Property Tax
پر ملکیتونو مایله
هغه مایله ،چې په ځینو شتمنیو یا هم ملکیتونو (اکروباري ملکیتونو) باندې د هغوی هل مالاکنو
اخېستل کېږي.
Proportional Tax
متناسبه مایله
د مایلې وضع کولو او تادیې هل هغه شلک څخه عبارت دی ،چې پکې د وګړو د عوایدو اندازه په
پام کې نه نېول کېږي او د ټونلې ټول وګړې د مایلې عني اندازه تادیه کوي .د بېلګې په توګه :که
یو کس ۱۷۷۷۷افغانۍ میاشتين عواید ولري ،یو بل کس ۱۵۷۷۷افغانۍ میاشتين عواید او یو دریم کس،
چې  ۲۷۷۷۷افغانۍ میاشتين عواید ولري؛ نو د ټولو په عوایدو باندې  ۱۷۱مایله ټالک کېږي ،چې اول

کس ۱۷۷۷افغانۍ مایله ،دویم کس ۱۵۷۷افغانۍ او دریم کس ۲۷۷۷افغانۍ مایله تادیه کوي .هل رسکوب
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کونکې مایلې ( )Regressive Taxاو هل تصاعدي مایلې ( )Progressive Taxرسه یې پرتله
کړئ.
Proprietorship
انفرادي (اکروبار )
د اکروبار د دریو بنسټزیو بڼو څخه یو دی د اکروبار دوه نور ډولونه عبارت دي هل:
 :۱سهايم رشکت )(corporation
 :۲تضامين رشکت )(partnership
او انفرادي اکروبار هل هغه اکروبار څخه عبارت دی ،چې یو کس یې ملکیت ولري او د همدغه
کس په وسیله پرمخ بېول کېږي .لکه په افغانستان کې ډېری دواکنداري ،چې د یو کس هل لوري
پرمخ وړل کېږي او په دې ډول اکروبار کې اکروبار او د اکروبار مالک د قانون هل خمې رسه یو دي.
د اکروبارونو په اړه د ال ډېرو معلوماتو لپاره د اکروبار قانوين بڼې ( )Legal Typesته رجوع
وکړئ.
Prosperity
سواکيل
د نیکمریغ او سواکیل په مانا ده په اقتصاد کې هغه حالت ته وايی چې تويک او خدمتونه پکې په
ً
نسبتا لویه پیمانه شتون ولري او وزګارتیا هم په حداقل کې قرار ولري .هغه وخت ،چې پکې د یو
هېواد اقتصادي وده ډېری وخت د یوې یا دوه لسزیو لپاره دوامداره او جریان مويم.
Protectionism
ساتنه (د داخيل صنایعو)
هغه نظریه ،چې د هېوادونو ترمنځ د آزادې سوداګرۍ رسه د خپل داخيل صنعت په مالتړ خمالفت
کوي او وایې ،چې د آزادې سوداګرۍ په پایله کې د ځینو واردايت هېوادونو تويک کورنۍ تویلد هل مايت

رسه مخ کوي نو په دې ډول باید په بهرنۍ سوداګرۍ باندې خنډونه یا ممانعتونه (تعرفه ،سهمیه او
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داسې نور) رامنځته يش څو په دې توګه کورنۍ تویلد د بهرين تویلدوونکو په وړاندې وساتل يش.
همدا راز د دې محایوی سیاست وسایل په داخل د هیواد کې هم شته لکه سبسایدی او نور.
Protectivetariff
محایوي تعرفه
هغه لوړه تعرفه ،چې د بهرنیو تویلداتو په وړاندې د کورين تویلد څخه د مالتړ په موخه وضع کېږي.
د تعرفې د ډولونو په اړه د ال ډېرو مالوماتو لپاره تعرفې ) (Tariffته رجوع وکړئ .هل یوازې د عوایدو
لپاره تعرفه ( (Tarifff or Revenue Onlyرسه یې پرتله کړئ.
Public Debt
اعمه پور
د اعمه ادارې یا د هر دوليت واحد په وسیله ترالسه شوو پورونو ته اعمه پورونه ویل کېږي .هل ميل
پورونو ( (National debtرسه یې پرتله کړئ.
Public Domain
اعمه ملکیت
د دوليت واک او نفوذ په مانا دی او په اقتصاد کې هغه امالکو ته وايی چې دولت ورباندې د ملکیت
حق ولري.
Public Finance
اعمه تمویل
د اعمه سکتور د لګښتونو تمویل ته وايی چې هل خمې یې هل بیال بیلو رسچینو د ټولو دوليت موسساتو
لپاره مايل تداراکت صورت نیيس.
Public Goods
اعمه تويک
هغه تويک ،چې د ټونلې هر وګړی ترې د یو شان ګټه اخېستو اماکن او حق ولري.لکه رسکونه ،عمويم
پارکونه او داسې نور .په ختنیيک حلاظ د اعمه توکو ځانګړتیا دا ده ،چې ټول خلک ترې په همزمان
ډول ګټه پورته کوالی يش او د یو استعمال د بل په استعمال کوم اثر نه غورځوي همدا راز د تویلد
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مالک ته دا ستونزمنه وي ،چې هغه خلک چې په وړاندې قیمت نه تادیه کوي هل اعمه تویک څخه
حمروم کړي هل همدې امله اعمه توکو تمویل د مایلاتو په شلک صورت نیيس ،چې اجباري شلک لري
Public Ownership
اعمه مالکیت
اعمه یا دوليت مالکیت ته وايی یا هغه تویلدي نهاد یا مؤسسه ،چې د دولت په ملکیت کې قرار ولري
او د دولت هل لوري کنرتویلږي.
Public Revenue
اعمه یا دوليت عواید
د مایلاتو او نورو رسچینو څخه د دولت خزانې ته راتلونکو عوایدو ته اعمه اعید ویل کېږي،.
ُ
چېمعموال ورته د عوایدو( )Revenueاصطالح اکرول کېږي.
Public Sector
اعمه سکتور
ً
د اقتصادي کړنو هغه برخه چې د دولت تر ملکیت الندې وي او معموال اعمه تويک تویلدوي .اعمه
سکتور ،چې ځیين وخت ورته د دوليت سکتور نوم هم ورکول کېږي د دولت هغه برخه ده ،چې په
اقتصادي کړنو کې ښکیل وي لکه تویلد ،پلور ،لګښتونه ،خدمتونه او داسې نور .هل خصويص
سکتور ( (Private sectorرسه یې پرتله کړئ
Public Service Corporation
د اعمه خدمتونو سهايم رشکت
هغه سهايم رشکت ،چې د خلکو د اعمه رفاه او سهولت په موخه یو ځانګړي خدمت تررسه کوي
لکه د برق تویلد ،د ټېلېفون خدمتونه ،د اوبو رسولو خدمتونه او داسې نور.
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Public Spending
اعمه/دوليت لګښت
هغه لګښتونه ،چې د دولت هل لوري په یوه ټايلک وخت کې د ټونلې د اړتیاوو په پام کې نیولو رسه
ً
معموال د اعمه توکو یا خدمتونو په بڼه تررسه کېږي.
Public Utility
اعمه مطلوبیت
د یو ځانګړي خدمت د تررسه کونکي اعمه فعایلت څخه د ترالسه کیدونکي تسکني لپاره یوه
ً
اعمه اصطالح ده ،دا خدمتونه معموال په لریې او لکیوالو سیمو کې د اعمه سکتور هل خوا عرضه
کیږی .لکه د برق عرضه ،د ګازو عرضه ،تلفوين خدمتونه یا د برښنا ويش خدمتونه ،چې معموال
په اقتصاد کې دا ډول خدمتونه د دولت هل لوري په دې موخه تررسه کېږي یچ ټولین ته یي ګټه
ورسیږی او د همدی ګټورتوب د اندازه ګریۍ لپاره د اعمه مطلوبیت اصطالح اکرول کیږی.
Purchasing Power
د پری ځواک
ً
معموال د توکو او خدمتونو هغه اندازه ،چې د پیسو د معلوم مبلغ په وړاندې تر السه کېدای يش،
چې د پېر ځواک یوه اعمه ځانګړتیا دا ده ،چې د توکو او خدمتونو د قیمتونو په لوړوايل رسه پکې
کموایل رامنځته کېږي (یعنې دا ،چې په اقتصاد کې د انفالسیون په ډېرېدو رسه د پېر په ځواک کې
کموایل رامنځته کېږي).
)Purchasing Power Parity (PPP
د پری د ځواک برابري/نسبت
د پیسو د اصيل ارزښت د اندازه ګریي هغه تیوري او طریقه ده ،چې په مرسته یې په خمتلفو هېوادونو
کې د پويل واحد د پری ځواک معلومیږي ،چې د یو هېواد پويل واحد ،چې په نوموړي هېواد کې
څومره تويک او خدمتونه پریودیل يش په بل هېواد کې یې هم پېریل يش ابلته لکه ،چې د تبادلې

متناسب نرخ ) (Appropriate Exchange Rateشتون ولري .او یا هم په بل عبارت :د دوه
هېوادونو د پیسو د تبادلې نرخ په نوموړو هېوادونو کې د خرید قوه منعکسوي.
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د بېلګې په توګه :د امرېاک په متحده آیاالتو کې د یو موبایل قېمت  ۱۷۷ډالره دی؛ خو که همدغه
 ۱۷۷ډالر افغانستان ته راوړل يش نو عني موبایل په  ۵۷۷۷افغانیو پریودل کېدای يش ،چې په دې حالت
کې په دواړو هېوادونو کې د موبایل په وړاندې د پويل واحدونو د پری ځواک مساوي دی که چریي
د تبادلې نرخ یو ډالر-پنځوس افغانۍ اويس.
Pure Common Economy
بشپړه اعمه اقتصاد
هغه اقتصاد ،چې پکې د اقتصاد څلورو بسټزیو پوښتنو یعنې:
 :۱څه یش تویلد يش؟ )?(What to produce
 :۲څنګه تویلد يش؟ )?(How to produce
 :۳د چا لپاره تویلد يش؟ )?(For whom to produce
 :۴په څومره اندازه تویلد يش؟ )?(How much to produce
ته د ځواب ویلو په موخه د تویلدي منابعو ختصیص او د توکو او خدمتونو عرضه د دولت هل لوري
تررسه کېږي او خصويص اکروبارونو ته د توکو او خدمتونو د تویلد اجازه نه ورکول کېږي.
په اصل کې دا یوه تیوري ده او په واقيع نړۍ کې شتون نلري ،چې په دې توګه د اقتصاد دا ډول
یوازې یو نظري شلک بلیل شو.
Pure Inflation
سوچه انفالسیون
د انفالسیون هل هغه ډول څخه عبارت دی ،چې په اقتصاد کې د ټولو توکو او خدمتونو قېمتونه او
ظاهري ارزښتونه په مطلق ډول په عني سلنې رسه لوړېږي .دا په دې مانا ،چې :په اقتصاد کې د
ټولو توکو او خدمتونو او د تویلد عواملو په قیمتونو کې په عني اندازه رسه لوړوایل رامنځته کېږي،
چې د انفالسیون دا ډول په واقيع نړۍ کې تر اوسه ندی رامنځته شوی بلکې یوازې یوه تیوري یې
ګڼیل شو.
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Pure Market Economy
سوچه د بازار اقتصاد
هغه اقتصاد ،چې د اقتصاد څلورو بنسټزیو پوښتنو یعنې:
 :۱څه یش تویلد يش؟ )?(What to produce
 :۲څنګه تویلد يش؟ )?(How to produce
 :۳د چا لپاره تویلد يش؟ )?(For whom to produce
 :۴په څومره اندازه تویلد يش؟ )?(how much to produce
ته د ځواب ویلو په موخه د تویلدي منابعو ختصیص د بازار هل الرې تررسه کېږي او دولت په
اقتصادي کړنې کې هیڅ ډول دخیل نه وي ،چې د اقتصاد دا شلک هم په واقيع نړۍ کې شتون نلري
بلکې یو تیوریکي اټلک یې ګڼیل شو.
Pure Profit
خالصه/سوچه ګټه
ګټې ) (Profitته رجوع وکړئ.
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Quality
کیفیت
په اکروباري یا تویلدي برخه کې د یو يش د مقصد رسه د سمون یا هم د غوره توب د درجې په مانا
ده .کیفیت یو ذايت معیار ده ،چې نظر د وګړو آند او استدالل ته توپری کوي.
Quality of Life
د ژوندانه کیفیت
په ټونله کې د یو کس یا د یوه ډهل وګړو د ژوندانه ټونلزیې سواکلۍ او ښه وايل د معلومولو لپاره یوه
اعمه اصطالح ده ،چې پويل او غری پويل عوامل ټول په برکې نیيس (پويل عوامل لکه عواید ،مزد ،د
اوسېدو لګښت ،مایله او داسې نور ،او غری پويل عوامل لکه تعلیم او تربیه ،د هوا پاکوایل ،د مور او
ً
ماشوم د مړینې اندازه او داسې نور په برکې نیيس) او معموال د ټونلو (هېوادونو) ترمنځ د ژوندانه د
کچې د پرتله کولو په موخه ترې ګټه اخېستل کېږي.
Quantity
مقدار
په اعم ډول مقدار ته ویل کیږي .په ځانګړي ډول په بازار کې د هغه توکو او خدمتونو مقدار یا
اندازه ،چې د پلورونکو او پېرودونکو ترمنځ یې راکړه ورکړه تررسه کېږي ،چې په ګراف کې د
توکو او خدمتونو مقدار په افيق حمور ښوول کېږي.
Quantity Demanded
د تقاضا مقدار
د توکو او خدمتونو هغه معلومه (اعظيم) اندازه ،چې پېرودونکي یې په معلوم قېمت رسه د پېرلو
اراده او توان ولري.
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Quantity Supplied
د عرضې مقدار
د توکو او خدمتونو هغه معلومه (اعظيم) اندازه ،چې پلورونکي یې په معلوم قېمت رسه د پلورلو
اراده او توان ولري.
Quantity Theory of Money
د پیسو د مقدار نظریه
هغه تیوري ،چې وايی :د پیسو په عرضه کې معلومه اندازه سلنه تغری د ظاهري ناخالص داخيل تویلد
( (Nominal GDPپه قیمتونو کې د مساوي تغری المل ګرځي .دا تیوري په دې خربه تکیه لري،
چې :که چېرې نور ټول عوامل (لکه د تویلد مقدار او داسې نور) ثابت وګڼو؛ نو په اقتصاد کې د
پیسو په عرضه کې ډېروایل په عني اندازه د توکو او خدمتونو په قیمتونو کې د ډېروايل المل ګرزي
او کموايل یې د توکو او خدمتونو په قیمتونو کې د کموايل المل ګرځي.
د بېلګې په توګه :که نور ټول عوامل ثابت وګڼل يش نو په اقتصاد کې د پیسو د مقدار په دوه چنده
کېدو رسه د توکو او خدمتونو قېمتونه هم دوه چنده لوړېږي او د پیسو د عرضې نیمايی کېدل د توکو
او خدمتونو قېمتونه هم نیمايی کېږي .او دا نظریه د فورمول په مرسته واضح کېږي M*V=P*T:
یا هم په متبادل فورمول دا ،چې  ،M*V+M’*V’=P*Tچې په دې معادهل کې:
 M د پیسو مقدار
 V د پیسو ګردش
 M’ د اعتباري پیسو مقدار
 V’ د اعتباري پیسو ګردش
 P د توکو او خدمتونو قېمتونه
 T ټولزی تویلد څخه نمایندګي کوي
ځېنې اقتصاد پوهان دا فورموهل د تبادلې معادلې ( (Equation of Exchangeپه نوم هم یادوي.
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Quarter
ربعه
په اعم ډول څلورمې برخې یا ربعې ته وايی یا دا ،چې د یو مايل اکل  ۳مسلسل میاشتې ،چې د مايل
او اقتصادي معلوماتو ( لکه د قیمتونو کچه ،د بېاکرې کچه او داسې نور) د ارایه کولو په موخه
ترې ګټه اخېستل کېږي .په نړې کې ځینې اکروبارونه هم خپل مايل راپور د هرې ربعې هل خمې
جوړوي او د امرېاک متحده ایاالتو د سوداګري بېالنس هم د ربع هل خمې او هم په لکين ډول رسه ارایه
کېږي.
Quartile
چارک یا څلورمه برخه
د څلورمې برخې یا چاريک په مانا ده  ،او د  ileکورنۍ پورې اړه لري ،چې د یو مکمل تويک یا مقیاس
څلورمه برخه په بر کې نیيس .د بېلګې په توګه :د یو کېلو څلورمه برخه ( ۲۵۷ګرامه) یا هم د یو
مرت څلورمه برخه ( ۲۵سانيت مرت).
د  ileد کورنې په اړه د ال ډېرو مالوماتو لپاره هل سلمې برخې ( )Percentileته هم رجوع وکړئ.
Quasi money
د پیسو مشابه
پیسو ته نږدې ) (Near moneyته رجوع وکړئ.
Quick Asset
سیاهل شتمين
هغه شتمين ،چې هل تاوان پرته (او یا په ډېر کم تاوان) په چټکۍ رسه په نقده باندې بدلېدای يش،
چې د ) )Floating assetاو ( (liquidassetاصطالح ورته هم اکرول کېږي .هل کنګل شتمنۍ
( (frozen Assetرسه یې پرتله کړئ.
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Quota
سهمیه یا مقداري حمدودیت
په اقتصاد کې د ځینو کړنو په تررسه کولو باندې د حد ټالکو څخه عبارت دی لکه واردايت سهمیه،
چې هل خمې یې هېواد د یو اکل په جریان کې د یو ځانګړي تويک په واردولو باندې په دې موخه سهمیه
ټايک څو داخيل صنایع او تویلدات د بهرنیو تویلدوونکو هل سیايل څخه وژغوري .د سهمیې په اړه د
ال ډېرو معلوماتو لپاره واردايت سهمیې ( (Import Quotaته هم رجوع وکړئ.
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Random Walk
تصاديف سری (مسری)
دا یوه احصاییوی اصطالح ده .چې وايی :داسې کومه طریقه یا مېتود شتون نلري ،چې هل خمې یې د
یو توکې ،خدمت یا د اقتصادي حالت د راتلونکي په اړه مطلقه وړاندوینه ويش؛ خو په ځانګړو
میتودونو رسه یواځې یوه ختمیين وړاندوینه د تریو مالوماتو هل خمې ممکنه ده .هل منطيق توقعاتو
( (Rational Expectationرسه یې پرتله کړئ.
Rate
نرخ/کچه/نسبت
د نرخ ،نسبت ،د قیمت د کچې او تناسب په مفاهیمو اکریږي ،دا اصطالح د دوه بیال بېلو مقدارونو
ترمنځ ثابته تړاو په ګوته کوي او د اندازه ګېرۍ د وسېلې په توګه ترې ګټه اخېستل کېږي.
Rate of Return
د بازګشت نسبت
د پانګونې د لګښت او د پانګونې څخه ترالسه شوي عوایدو ترمنځ نسبت څخه عبارت دی ،چې
د پانګې بېرته راګرځیدل هم ورته ویل کېږي.
د بېلګې په توګه :که په یو اکروبار یا پروژه کې لس میلیونه افغانۍ پانګونه تررسه يش او دلې الرې
هر اکل یو میلیون افغانۍ عواید ترالسه يش نو د بازګشت کچه یې  ۱۷۱څخه عبارت دی.
Rating
د اعتبار کچه (درجه بندي )
د هېوادونو د مايل سندونو (بانډ ،د خزانې بِل او داسې نورو) د پری احتمايل خطر پر وړاندې الرښونې

څخه عبارت دی ،چې د لویو نړیوالو ادارو ) (Rating Agencyهل لوري تررسه کېږي او د ټولو
هیوادونو اکروباري حالت راتلونکی پیشبیين کوی او نرشوي.
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د بېلګې په توګه AAA :یا  A++د دې مانا ورکوي ،چې هېواد د پور د تصفیې په وړاندې هېڅ
ستونزه نلري  Cاو  Dد پور د تصفیې تر ټولو لوړ خطر په برکې نیيس.
Rational Abstention
منطيق امتناع
د هغه اکر یا عمل د نه تررسه کولو پرېکړه ،چې د منطيق سنجش په بنسټ د متوقعه ګټې په پرتله
یې د تررسه کولو لګښتونه لوړ وي ،چې په ورځين ژوند کې ترې ډېره ګټه اخېستل کېږي .د رای
ورکولو په برخه کې هم دلې اصطالح څخه ډېره ګټه اخېستل کېږي هغه دا ،چې :ځینې وخت یو
رای ورکونکی داسې آند لري ،چې رای ورکول د نوموړي کس لپاره هېڅ ګټه نلري بلکې اړ دی،
چې د رای اچولو لپاره رامنځته کېدونکي لګښتونه لکه کرایه او داسې نور هم باید قبول کړي نو
په دې توګه هل رای ورکولو څخه ډډه کوي.
Rational Expectation
منطيق توقعات
په دې مانا ،چې :که څه هم ،چې په مطلق ډول په راتلونکي کې د تويک ،خدمت یا د اقتصادي
حالت وړاندوینه نيش کېدای؛ خو ځیين وګړي د خپلو عقيل دالیلو ،معلوماتو او جتربو هل خمې
کوالی يش ،چې په راتلونکي کې د تويک ،خدمت یا د اقتصادي حالت وړاندوینه وکړي چې همدې
وړاندوینې یا توقع ته منطيق توقعات وايی .هل تصاديف سری ( )Random Walkرسه یې پرتله کړئ.
Rationing
سهمبندي

ً
د معیار هل خمې د توکو (معموال د نهايی توکو) د ختصیص او یا توزیع څخه عبارت دی ،چې د اقتصاد
خورا مهمه برخه جوړوي ځکه ،چې د برش اړتیاوې او غوښتنې ناحمدوده او منابع حمدود دي؛ نو د
دې ستونزې په پام کې نېولو رسه باید شته تويک او خدمتونه باید ،چې ځیين وخت د سیالزی استعمال
څخه پرته سهمیه بندي يش.د دې موخې لپاره لکه ،چې د یو يش قلت حمسوسیږي؛ نو په اګاهانه ډول
د بازار څخه کم قیمت ورته وضع کېږي چې د کرس په مهال قیمت ډېر پورته نيش.
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Raw Material
خام مواد
د تویلد په پروسه کې استعمایلدونکي خام مواد ،چې د شلک د تغری په پایله کې یې د توکو تویلد
رامنځته کېږي ،چې ځینې وخت ورته یوازې د موادو ( (Materialاصطالح هم اکرول کېږي.
Real
حقیيق/واقيع
واقيع یا حقیيق حالت ته وايی .په ځانګړي ډول دا اصطالح د اقتصادي ارزښتونو د غری انفالسیوين
بڼي ته خورا زیاته اکرول کیږي یا هغه ارزښت ،چې د انفالسیون د تنظیم او وضع کولو څخه
وروسته پاتې کېږي .د بېلګې په توګه :که د توکو او خدمتونو منځنۍ کچه په دوه لکونو کې د
انفالسیون په پام کې نېولو رسه پرتله يش؛ نو د انفالسیون د وضع کولو څخه وروسته د توکو او
خدمتونو د منځنیو قیمتونو لپاره د  realاصطالح اکرول کېږي.
Real Economy
حقیيق اقتصاد
د اقتصاد هغه اړخ (مادي اړخ) ،چې د توکو ،خدمتونو او منابعو رسه رسواکر لري او په اقتصاد کې
په ریښتين بڼه شته شتمنۍ او وړتیاوې په نظر کې نیيس .د اقتصادی مايل اړخ
( (Financial(nominal)side of economyرسه یې پرتله کړئ.
Real Estate
غری منقول اموال (جایداد)
هغه غری منقولو شتمنیو ته وایې  ،چې په دایيم توګه په یوه ځای کې قرار ولري او انتقال یې نيش
تررسه کېدای.لکه ځمکه ،تعمری .چې ځینې وخت ورته غری منقول جایداد (Immoveble
) propertyاصطالح هم اکرول کېږي.
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)Real Gross Domestic Product(GDP
حقیيق داخيل ناخالص تویلد
ً
په معلوم وخت (معموال د یو اکل په اوږدو کې) په اقتصاد کې په ثابتو قیمتونو رسه د تویلد شویو
نهايی توکو او خدمتونو د بازار د ارزښت څخه عبارت دی (د ناخالص داخيل تویلد په دې شلک کې
د انفالسیون نرخ په پام کې نېول کېږي) ،چې د ثابت نا خالص داخيل تویل ))Constant GDP
اصطالح ورته هم اکرول کېږي .هل اسيم نا خالص داخيل تویلد ) )Nominal GDPرسه یې پرتله
کړئ.
Real GDP Growth Rate
د واقيع نا خالص داخيل تویلد د ودې کچه
حقیيق یا واقيع ودې کچه د اسيم ودې د کچې برعکس مفهوم ده  ،دا د ناخالص داخيل تویلد د ودې
یو مقیاس ده چې هل یو اکل څخه بل اکل ته تغری په فیصدي بڼه داسې حماسبه کیږي چې د انفالسیون
تاثری په نظر کې نه نیول کیږي .د ال ډېرو مالوماتو لپاره د اکروباري دوران اندېکټور (Business
) cycle indicatorته رجوع وکړئ.
Real Interest Rate
د ربح حقیيق نرخ
په بازار کې د سود نرخ ،چې د انفالسیون په پام کې نیولو رسه تنظیم شوی وي یا هغه چې :د
انفالسیون د وضع کولو څخه وروسته پاتې کېږي.
د بېلګې په توګه :که د سود نرخ  ۵۱او د انفالسیون نرخ  ۳۱وګڼو د سود واقيع نرخ هل  ۲۱څخه
عبارت دی.
Real Money
واقيع پیسې
هغه پیسې چې ذايت ار زښت یې د اسيم ارزښت رسه برابر وي د واقيع پیسو څخه عبارت دی لکه
طاليی او نقره اي سکې چې اسيم ارزښت یې د وزن هل ارزښت رسه برابر وي.
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Real price
واقيع قېمت
واقيع قیمت د اسيم قیمت برعکس مفهوم ده  ،واقيع قیمت هغه قیمت ته ویل کیږي چې اسيم
ارزښت څخه د انفالسیون تاثری وويستل یش  .هل اسيم قېمت ) (Nominal priceرسه یې پرتله
کړئ.
Real Production
حقیيق تویلد
په اقتصاد کې په ثابتو قیمتونو او انفالسیون په پام کې نېولو رسه د تویلد شویو توکو او خدمتونو د
بازار ارزښت څخه عبارت دی.
Real Purchasing Power
د حقیيق پېر ځواک
د اړتیاو او غوښتنو د رفع کولو په موخه د پیسو په مرسته د توکو او خدمتونو ترالسه کول ،چې د
توکو او خدمتونو په قیمتونو باندې اتکا لري.
د بېلګې په توګه :که د توکو او خدمتونو قېمتونه دوه چنده لوړ يش نو موجوده پیسې د خپوا په پرتله
نیمايی تويک او خدمتونه پېریل يش او که د توکو او خدمتونو قېمتونه نیمايی يش؛ نو موجوده پیسې د
خپوا په پرتله دوه چنده تويک او خدمتونه پېریل يش.
Real Value
واقيع ارزښت
واقيع ارزښت د اسيم ارزښت برعکس مفهوم ده  ،واقيع ارزښت هغه ارزښت ته ویل کیږي چې هل
اسيم ارزښت څخه د انفالسیون تاثری وويستل یش  .هل اسيم ارزښت ) (Nominal Valueرسه یې
پرتله کړئ.
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Real Wage
حقیيق مزد
د انفالسیون په نظر کې نېولو رسه د اسيم یا پويل مزد د پری ځواک څخه عبارت دی یعنې دا،
چې ،Real wage=Nominal wage/price level:چې د ظاهري مزد په وسیله د توکو او
خدمتونو د ترالسه کولو اندازه په ګوته کوي.
همدارنګه هل اسايس مزد څخه پرته نورې مادي مرستې لکه بېمه ،د الرې کرایه ،بلاس او داسې نور
هم په برکې نیيس .هل اسيم مزد ) (Nominal wageرسه یې پرتله کړئ.
Rebate
تزنیل/ختفیف/کمښت
هغه مبلغ ،چې هل تادیه شوي مبلغ څخه بېرته د تزنیل یا ختفیف په بڼه تادیه کونکي ته ورکول
کېږي او یا یې هم معادل د تزنیل په شلک اخېستل کېږي .چې د کمښت ( )discountاصطالح
ورته هم اکرول کېږي.
Receipt
رسید
د یو تويک د ترالسه کولو یو خدمت د تررسه کولو یا د پیسو د ترالسه کولو په وړاندې کې حتریري
اعرتاف ته رسید ویل کېږي.
Recession
رکود
د اکروبار دوران یا دایرې د کساد ( (Contractionمرحلې لپاره یوه اعمه اصطالح ده .د ال ډېرو
معلوماتو لپاره د اکروبار دوران یا دایرې مرحلو( )Business Cycle Phasesته رجوع وکړئ.

397

Economic & Business Terms

R

Recognition Lag
د پېژندنې موده
د اقتصادي پالیسیو په برخه کې :په اقتصاد کې د ټاکن ( (shockد رامنځته کېدو او د ټاکن د درک
ترمنځ وخت څخه عبارت دی .د تطبیق مودې ( )Implementation Lagرسه یې پرتله کړئ.
Recovery
بیا ستنیدل/بهبود
د اکروبار دوران یا دایره کې د کساد د مرحلې په پای ته رسېدو رسه د رونق مرحلې پیل یا دا ،چې
د کساد مرحلې څخه د رونق مرحلې ته د اقتصاد ننوتلو څخه عبارت دی.
د ال ډېرو معلوماتو لپاره اکروبار دوران یا دایرې مرحلو ( )Business Cycle Phasesته رجوع
وکړئ.
Recycling
بیا ګټه اخیستنه
په ځانګړي ډول د تویلد په پروسه کې د تویلد ضایعاتو او پا تېشونو څخه د ګڼوموخو لپاره بیا ځلې
ګټې اخیستنې ته وايی ،د بیلګې په ډول د چاپېریال ککړتیا د خمنیوي ،د تویلد ضایعاتو او د لګښت
د کمولو په موخه بیا ګټه اخېستنه.
د بېلګې په توګه :د سپني غر غوړیو تویلد فابرېکه ،چې د غوړیو لپاره پالستیيک سطلونه هم
تویلدوي؛ خو د سطلونو د تویلد څخه وروسته د سطلونو د صفايی په پایله کې یوه اندازه ضایعات
رامنځته کېږي ،چې دلې ضایعاتو څخه بیا په خپل وار رسه د سطل په جوړولو کې ګټه پورته کوي
څو هل یوې خوا د چاپېریال ساتنې رسه مرسته ويش او هل بلې خوا د تویلد تمام شد لګښت راکم او
هل تویلدي ضایعاتو څخه ګټه پورته کړي.
Redeemable Bonds
بریته پېرودلو وړ بانډونه
هغه قېميت پاڼه (بانډ) چې وروسته د ټايلک وخت څخه یې صادرونکی بېرته پېرودیل يش.
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Re-export
بیا صادرول
هغه تويک چې یو هېواد ته وارد شوي وي او نوموړی هېواد یې هل واردولو څخه وروسته بیا صادروي.
او یا هم په بل عبارت :یو هېواد ته د وارد شوي تويک بریته صادرولو ته وايی پرته دلې ،چې په شلک
کې یې تغری رامنځته شوی وي ،او د یوه نلډ وخت څخه وروسته تررسه کېږي.
Reflation
ریفالسیون
د انفالسیون دوباره ااعده کولو حالت ته ریفالسیون وايی .د دولت هغه سیاست ،چې په اقتصاد کې
د تقاضا د زیاتوايل په موخه جوړېږي څو د اقتصادي فعایلتونو د زیاتوايل المل وګرځي .د ال ډېرو
مالوماتو لپاره د اختیاري پويل سیاست ) )Discretionary Monetary Policyته هم رجوع
وکړئ.
Regional Policy
سیمه ایزه سیاست/پالیيس
هغه سیاست/پالیيس ،چې موخه یې په ځانګړو جغرافیوي سیمو کې د اقتصادي کړنو زیاتوايل او
رونق رامنځته کول وي.
Regressive Tax
بازدارنده /رسکوب کوونکي مایلات
هغه مایلات چې په تویلد باندې منيف اغزیه کوي او په پایله کې یې د تویلد په يلک سطحه کې کموایل
رامنځته کېږي او د مایله د ټالکو او تادیې هغه ډول ،چې هل خمې یې لوړ اعید لرونکي وګړي د مایله
کمه سلنه تادیه کوي نظر هغه وګړو ته ،چې د عوایدو اندازه یې کمه وي .په بل عبارت :د عوایدو
په ډېروايل رسه د مایلې په سلنه کې کموایل رامنځته کېږي.
د بېلګې په توګه :که د یو کس میاشتين عواید  ۱۷۷۷۷افغانۍ وي او د یو بل کس میاشتين عواید ۲۷۷۷۷
افغانۍ وي دواړه وګړي د خپلو عوایدو څخه  ۲۷۷۷افغانۍ د مایلې په توګه تادیه کوي ،چې په دې
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ډول رسه اول کس  ۲۷۱او دویم کس د خپلو عوایدو  ۱۷۱د مایلې په توګه تادیه کوي .هل متناسبې
مایلې ( (Proportional taxاو تصاعدي مایلې(  (Progressive taxرسه یې پرتله کړئ.
Regulation
مقررات/تنظیمول
هغه دوليت مقررات ،چې په اقتصاد کې د اکروبارونو او مستهلکینو د فعایلتونو د متاثره کولو،
کنرتول او تنظیم په موخه رامنځته کېږي.
Regulatory Failure
د مقرراتو پاتې راتلل
هغه مقررات ،چې په ټونله کې د عوایدو په پرتله د ډېرو لګښتونو المل ګرځي ،چې هل همدې امله
ورته د دغو مقرراتو د پاتې راتلو اصطالح اکرول کېږي.
Regulatory Forces
تنظیموونکی ځواک
د بازار په چاپېریال کې هغه قوتونه ،چې د متعددو دوليت نهادونو هل لوري رامنځته کېږي او د یو
ً
اکروباري سازمان ورځين کړنې او پرېکړې تر اغېز الندې راويل او معموال د رسغړونې په صورت
کې جرېمه وضع کوي او دغه مقررات تطبیقوي.
Regulatory Policy
د تنظیم سیاست/پالیيس
د دولت هغه سیاست/پالیيس ،چې د قانون او مقرراتو په وضع کولو باندې تکیه لري یا دا ،چې :د
اقتصادي کړنو پر وړاندې مقررات وضع کوي .د ال ډېرو معلوماتو لپاره اقتصادي سیاستونو
( )Economic Policiesته رجوع وکړئ.
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Regulatory Pricing
تنظیمیدونکی قېمت
ً
په بازار کې د توکو او خدمتونو د قیمتونو په ټالکو( معموال د احنصار په حالت کې) باندې د دولت
هل کنرتول څخه عبارت دی.
Relative Poverty Level
د فقر نسيب کچه
د فقر یا غربت نسيب کچه ،چې په بیالبیلو سیمو یا هېوادونو کې د کورنیو او انفرادي وګړو د
ً
عوایدو نسبتا ټیته کچه ده ،چې د ژوند بنسټزیو اړتیاو (خوراک ،پوښاک ،د اوسېدو ځای ،بلاس او
داسې نور) د ترالسه کولو لپاره اړین وي او دا اړتیاوې د هېوادونو د اقتصادي حالت په پام کې نېولو
رسه توپېر لري.
د بېلګې په توګه :د یو خيچال درلودل کېدای يش ،چې په امرېاک کې د خلکو یوه بنسټزیه اړتیا وګڼل
يش خو په افغانستان کې بیا خيچال درلودل د خلکو بنسټزیه اړتیا نه ګڼل کېږي .د ال ډېرو معلوماتو
لپاره د غربت کرښې ) (Poverty Lineیا د مطلق غربت کچې )(Absolute Poverty Level
رسه یې پرتله کړئ.
Relatively Elastic
نسيب ارجتايع
د ارجتاعیت هغه ډول ،چې د توکو او خدمتونو په قیمتونو کې په نسيب ډول کم تغری د هغوی په
مقدار کې په نسيب توګه د ډېر تغری المل وګرځي.
او یا هم دا چې :د توکو او خدمتونو مقدار د هغوی د قېمت په پرتله ډېر ارجتايع حالت درلودونکی
وي .د ال ډېرو معلوماتو لپاره ارجتاعیت متبادل ( )Elasticity Alternativeته رجوع وکړئ.
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Relatively Inelastic
نسيب غری ارجتايع
د ارجتاعیت هغه ډول ،چې پکې د توکو او خدمتونو په قیمتونو کې په نسيب ډول ډېر تغری د هغوی
په مقدار کې په نسيب ډول کم تغری رسه مل وي .او یا هم دا چې :د توکو او خدمتونو مقدار د هغوی
د قېمت په پرتله ډېر ارجتايع حالت ونه لري .د ال ډېرو معلوماتو لپاره د ارجتاعیت متبادل
( )ElasticityAlternativeته هم رجوع وکړئ.
Remonetization
بیا رواجول
د بیا راجيولو او په چلښت کې اچولو ته وايی یا هل چلښت څخه وتلې سکې بېرته د معیاري پیسو په
توګه په جریان کې اچولو او قبلولو ته بیا راجيول وايی .هل جریان څخه د پیسو ويستلو
) (Demonetizationرسه یې پرتله کړئ.
Renewable Resources
جتدید پذیره رسچېنې
هغه طبیيع منابع دي ،چې د وخت په ترییدو رسه بیا د ګټه اخیستنې لپاره مچتو کیدیل يش.د بیا
مچتو کیدلو عمل ممکن په اتومات او طبیيع ډول او یا هم د برش هل خوا صورت ونیيس .د دې ډول
منابعو مقدار ثابت نه وي او اغېزمنه اقتصادي استعمال یې په دې پورې اړه لري ،چې دغه ډول
منابعو د استعمال او بیا مچتو کیدلو نسبت څه ډول ده .دغه ډول منابع هغه مهال هل کمښت او خطر
رسه مخ کیدیل يش ،چې د دوباره مچتوايل هل اندازې څخه یې استعمال زیات يش ښه مثال یې نباتات،
حیوانات تازه هوا یا تازه اوبه دي.
Rent
کرایه
د توکو او خدمتونو په تویلد کې د ځمکې ،تعمری او د تویلد نورو عواملو څخه د ګټه اخېستنې په

وړاندې تادیې څخه عبارت دی.
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او یا هم په بل عبارت  :هغه مبلغ ،چې هل یو ملکیت څخه د ګټه اخستنې په وړاندې تادیه کېږي د
ً
کرایې څخه عبارت دی ،چې معموال د ملکیت په اندازه ،آسانتیا  ،د فاصلې لرییوایل او داسې نورو
ځانګړتیاو پورې تړیل وي.
Repo
دوباره تصاحت
هل ) (Repossessڅخه اخیستل شوې اصطالح ده او د دوباره تصاحت مانا لري .او هل هغه هوکړه
یلک څخه عبارت دی ،چې هل خمې یې هغه کس ،چې یو مايل سند یا بله شتمين پلوري د ټايلک وخت
څخه وروسته یې په ټايلک قېمت بریته ترالسه کوي.
Representative Money
نماینده پیسې
هغه پیسې ،چې  ۱۱۷۷د طال یا نقرې پشتوانه ولري او یا هم هغه پیسې ،چې په اکمل ډول د طال یا د
نقرې په وسیله بریته پېرل کېدای يش.
Required Reserve
مطلوبه /قانوين زیرمه یا ریزرف
د سوداګریزو بانکونو د زیرمې هغه اندازه ،چې بانکونه یې د قانون هل خمې د مشرتیانو د اماناتو
او د پويل سیاست په موخه پر ساتلو جمبوره وي.
Required Return
مطلوب حاصل یا بازګشت
د بازګشت یا د ګټې هغه اندازه ،چې د پانګونې یا د تویلد د پروسې د دوام لپاره اړینه ګڼل کېږي.
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Rescheduling
بیا مهالويشنه
لکه ،چې د پور تصفیه کونکی د پور په تصفیه کې پاتې رايش؛ نو د ښکیلو اړخونو ترمنځ د پورونو
د تصفیې لپاره د وخت غزولو ته بیا مهالويشنه ویل کېږي.
Rescind
فسخ کول ،باطلول
په رسيم ډول د هوکړه یلک ،ځانګړي قانون او یا هم د مقرراتو باطلولو ته ) )Rescindویل کېږي.
Reservation Price
ریزرف قېمت
په جزوي اقتصاد کې هل هغه اضغري قېمت څخه عبارت دی ،چې هل خمې یې عرضه کونکي د
معلومه اندازه توکو او یا خدمتونو د عرضه کولو اراده او وړتیا ولري .او یا هم په بل عبارت :هغه
لوړ ترین قېمت چې تقاضا کوونکي یې د پری اراده او توان لري چې د ریززف قېمت په نوم یادیږي
ً
او معموال په مزایده کې ډېر اکرول کیږي.
Reservation Wage
ریزرف مزد
هغه حداقل مزد ،چې هل خمې یې اکرګر استخدامېږي یا دا ،چې :هل خمې یې اکرګره قوه اکرکولو ته
حارضیږي او تر دې ښکته مزد لپاره اکر نه قبلوي.
Reserve
زیرمه/ریزرف
پیسې یا کوم تويک یا شتمين ،چې د یوې ځانګړې موخې لپاره زیرمه او ساتل کېږي .د بېلګې په
توګه :سوداګریز بانګونه د مشرتیانو د امانتونو د ساتلو په موخه د امانت یوه معلومه سلنه د زیرمې
په توګه په ساتلو باندې ملکف دي.
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Reserve Currecy
اسعاري زېرمه
هغه اسعار ،چې د دولت یا د هېواد د مرکزي بانک هل لوري د پويل او مايل موخو د ترالسه کولو لپاره
د زېرمې په توګه ساتل کېږي لکه په اوسين وخت کې ،چې ډالر د دې موخو د ترالسه کولو لپاره د
زېرمې په توګه ساتل کېږي.
Reserve Ratio
د ریزرف نسبت
د بانکي اماناتو هغه سلنه ،چې د مشرتیانو د امانتونو په وړاندې د بانکونو هل لوري په نقده ډول
ساتل کېږي ،چې یوه بنسټزیه موخې یې د پويل سیاست د تنظیم څخه عبارت دی.
Reserve Regulation/Requirement
د ریزرف مقررات/مطلوبه سطحه
د هېواد د مرکزي بانک مقررات ،چې سوداګریز بانکونه د مشرتیانو د امانتونو د ساتلو لپاره د
ً
امانتونو یوه معلومه برخې د زېرمې په توګه په ساتلو جمبوروي ،چې معموال دوه موخو لپاره تررسه
کېږي ،چې عبارت دي هل:
 پويل سیاست)(Monetary policy
 د مشرتیانو د اماناتو ساتل.
Resource Allocation
د رسچېنو ختصیص
د منابعو د ختصیص یا ځانګړنې په مانا دی یا د نا حمدوده اړتیاو او غوښتنو د رفع کولو په موخه هل
شته حمدوده منابعو د متبادلې ګټه اخېستنې  ،توزیع او ويش څخه عبارت دی .او یا هم دا چې:
غوښتنې او اړتیاوې ناحمدوده او په وړاندې یې وسایل حمدود دي نو دلې امله د ټونلې ټولې اړتیاوې
او غوښتنې پوره کېدای نيش نو د وسایلو ختصیص دا په ګوته کوي ،چې کومې اړتیاوې اول او

کومې وروسته رفع يش او کومې اړتیاوې او غوښتنې دي ،چې هل رفع کېدو څخه پاتې کېدای يش.
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او یا هم دا چې :څه یش تویل د يش؟ ،چې د توکو او خدمتونو د تویلد یا د اړتیاو او غوښتنو د رفع
کولو په موخه د تویلدي وسایلو د متبادل استعمال ،توزیع او ويش پروسه په بر کې نیيس.
Resource Market
د منابعو بازار
هغه بازار ،چې د توکو او خدمتونو د تویلد په موخه د تویلد منابعو (اکرګر ،او طبېيع منابعو) د
تبادلې خدمتونه پکې تررس کېږي د منابعو هل بازار څخه عبارت دی چې د عواملو بازار (Factor
) marketپه نوم هم یادیږي .د مايل بازار) (Financial marketاو د تویلد بازار (Product
) marketرسه یې پرتله کړئ.
Resource Price
د منابعو قېمت
د منابعو یا رسچېنو د قیمت څخه عبارت دې .دا د عرضې د پنځو ټاکونکو عواملو (Supply
) Determinantsڅخه یو دی ،چې د عرضې د منحين د رسمولو په وخت کې ثابت ګڼل کېږي او
د منابعو په قېمت کې تغری د عرضې د منحين د انتقال المل ګرځي .او یا هم دا چې :د توکو او
خدمتونو په تویلد کې د تویلد منابعو د استعمال په وړاندې د تادیې څخه عبارت دی .د ال ډېرو
معلوماتو لپاره د عرضې ټاکونکو عواملو ( )Supply determinantsته رجوع وکړئ.
Resources
منابع  /رسچېنې
منابع،رسچېنې یا د تویلد عوامل (ځمکه ،اکرګر ،پانګه او متصدي یا اکرفرما) برابر مفهوم لري ،چې
د مستهلکینو د اړتیاو او غوښتنو د رفع کولو په موخه د توکو او خدمتونو په تویلد کې ترې ګټه
اخېستل کېږي چې:
 د ځمکې څخه خام مواد ،سزبجيات ،معدنیات او داسې نور ،چې د توکو او خدمتونو په
تویلد کې ترې ګټه اخېستل کېږي ترالسه کېږي.
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 اکرګر څخه د توکو او خدمتونو په تویلد کې د تویلد بنسټزیې وسېلې په توګه ګټه اخېستل
کېږي
 د پانګې په وسیله د تویلد بنسټزی او اړین تويک او لګښتونه لکه جتهزیات ،مزد او معاش او
داسې نور لګښتونه تمویلېږي.
 او متصدي یا حکمفرما بیا په خپل وار رسه د تویلد عوامل د ګټې ترالسه کولو په موخه
رسه یو ځای کوي او د توکو او خدمتونو په تویلد کې د تاوان خطر قبلوي.
Restraint of Trade
د سوداګرۍ حمدودیت
هر هغه عمل چې د آزادې سوداګرۍ خمه نیيس لکه د دولت هل لوري د قېمت ټالک ،د واردايت سهمیې
ټالک ،د تعرفې ټالک او نور.
Retail Sales
پرچون پلورنه
د کورنۍ سوداګري هغه ډول ،چې پکې د توکو پلور په کمه پیمانه رسه تررسه کېږي .هل عمده
پلورنې ( (Whole salesرسه یې پرتله کړئ.
Retained Earning
ساتل شوې ګټه
د سهايم رشکت د ګټې هغه برخه ،چې نه هم ونډه لرونکو ته د  dividendپه شلک او نه هم د
رشکت پر ګټه باندې د مایله په شلک تادیه کېږي بلکې د رشکت د اکروبار د ال پراختیا په موخه په
اکروبار کې پاتې او ترې ګټه اخېستل کېږي ،چې د سهايم رشکت نه ويشل شوې ګټې
( (Undistributed Corporate Profitاصطالح ورته هم اکرول کېږي.
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Retaliatory Tariff/Duty
غچ اخیستونکې تعرفه
د یو هېواد په وړاندې د نورو هېوادونو د تبعیيض چلند په وړاندې د هغوی د جرېمې یا امتیاز
ورکولو ته قایلولو په منظور د ګمريک حقوقو لوړولو څخه عبارت دی .او یا هم دا چې :هغه تعرفه
چې یو هېواد یې د بل هېواد د وارداتو پر وړاندې د متقابل عمل په توګه وضع کوي .همدا راز د
جرباين تعرفې ( ( Retaliatory tariffاصطالح ورته هم اکرول کېږي .د تعرفې د ډولونو په اړه د
ال ډېرو مالوماتو لپاره تعرفې ) (Tariffته هم رجوع وکړئ.
Retional Behavior
منطيق سلوک
د اقتصادي واحدونو منطيق او شعوري سلوک ته وايی ،او هل هغه فرضیې یا هغه آند څخه رسچینه
اخيل ،چې وايی :په ټونله کې وګړي د هغه تويک او یا خدمت د پېرودلو پرېکړه کوي ،چې د استعمال
په پایله کې یې په ډېر رضایت ترالسه کوالی يش او دا پریکړه د تفکر تعاقل او منطق هل خمې
کوي.
Return
حاصل/بدهل
د ګټې یا د عوایدو اندازه ،چې د پانګونې یا د توکو او خدمتونو د پلور څخه ترالسه کېږي.
Return to Scale
د مقدار په وړاندې حاصل (بازګشت)
د عواملو د مقدار په زیاتولو د تویلد د مقدار د تغری اندازې ته وايی .او یا هم دا چې :په اوږد مهال
کې د تویلد په ټولو عواملو کې د متناسب ډېروايل په پایله کې په تویلد کې د رامنځته شوي تغری یا
ً
زیاتوايل څخه عبارت دی .د بېلګې په توګه :که د تویلد ټول عوامل (معموال اکرګر ،پانګه او ماشني
آالت) په متناسب ډول رسه  ۱۷۱ډېر يش او د تویلد په اندازه کې  ۱۷۱ډېروایل ،یا هم دا ،چې هل ۱۷۱
څخه کموایل یا هېڅ تغری رامنځته نيش .د مقدار په وړاندې حاصل په دریو ډولونو وېشل کېږي،
چې عبارت دي هل:
408

Economic & Business Terms

R

 :۱زیاتیدونکی بازګشت)(Increasing Return To Scale
 :۲کمیدونکی بازګشت)(Decreasing Return To Scale
 :۳ثابت بازګشت)(Constant Return To Scale
د ال ډېرومالوماتو لپاره ذکر شوو ډولونو ته هم رجوع وکړئ.
Revalorization
د ارزښت بیا ااعده
د دولت هل لوري د هغه پويل واحد د ارزښت بیا برقرارول ،چې هل جریان څخه وتیل وي.
Revaluation
بیا ارزښت ورکول
د نورو هېوادونو د پويل واحدونو په وړاندې د یو هېواد د پیسو د قېمت (د تبادلې نرخ) د لوړوايل
عمل څخه عبارت دی ،چې د داخيل پیسو د اخیستين یا هم د اسعارو د پلور په بڼه صورت نیيس،
چې په اختیاري ډول رسه تررسه کېږي او موخه یې د هېواد د صادراتو ارزښت زیاتیږي او واردات
ُ
ارزانیږي .هل دې سیاست څخه معموال هغه مهال ګټه اخیستل کېږي ،چې هېواد د سوداګرۍ ډول
مثبت بیالنس لري ،خو هل دې وروسته یې نه غواړي او په دې ډول د دغه بیالنس تعادل رامنځته
کوي.همدارنګه نوموړې اصطالح د یوې شتمنۍ د بیا ارزښت ټاکنې په مفهوم هم اکرول کېږي .هل
د ارزښت تزنیل ) (Devaluationرسه یې پرتله کړئ.
Revenue
اعید
ً
په اقتصاد کې دا اصطالح معموال د عوایدو (دوليت ،شخيص یا هم د اکروباري) لپاره استعمالېږي.په
ځانګړي ډول هغه عواید ،چې دولت یې پر عوایدو د مایلاتو هل الرې .او یا هم دا چې :پر وارداتو د
ُ
ګمريک حمصول هل الرې یا هل نورو اقتصادي کړنو څخه تر السه کوي دوليت عواید دي ،چې معموال
د حکوميت عوایدو ( (Government revenueاصطالح ورته هم اکرول کېږي.او یا هم
اکروبارونه چي د خپل اقتصادي کړنو څخه عواید ترالسه کوي.
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Revolving Fund
ګرديش فنډ
هغه فنډ ،چې هل هغه څخه د مرصفیدونکې برخې په اندازه پکې بیا زیاتوایل راوستل کېږي .یا هم
په بل عبارت :څومره ،چې مرصفېږي په همغه اندازه پکې بیا زیاتوایل رامنځته کېږي.
Rigid Prices
انعطاف ناپذیره قېمتونه
د توکو او خدمتونو قېمتونه ،چې په بازار کې د مازاد او یا کرس د شتون په عکس العمل کې په ډېر
ورو ډول تنظیمېږي.
او یا هم په بل عبارت :هغه قېمتونه ،چې په بازار کې د مازاد او یا کرس څخه نه متاثره کېږي یا ډېر
کم متاثره کېږي ،چې د  Inflexible/sticky Pricesاصطالحات ورته هم اکرول کېږي .هل
انعطاف پذیزه قېمتونو ) (Flixible Pricesرسه یې پرتله کړئ.
Rigid Wages
انعطاف ناپذیره مزد
غری ارجتايع ) (Inflexible Wagesته رجوع وکړئ.
Risk
ريسک/خطر
په عمويم ډول هغه حالت چې د یوې حادثې د وقوع څو اماکنات شتون ولري او د هرې یوې
احتمال د سنجش وړ وي .په ځانګړي ډول په یو اکروبار کې د پانګونې د متوقعه ګټې د کمښت یا
د تاوان اماکن څخه عبارت دی .او یا هم دا چې :په راتلونکي کې د متوقعه ګټې او یا تاوان د اماکن
ً
څخه عبارت دی ،چې معموال یې په واقيع ډول رسه وړاندوینه نيش کېدای .خو د وقوع د احتمال
درجه یې سنجول کیدیل یش.
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Risk Averse
خطر نه منونکی
د خطر څخه ځان ساتونکی کس ته وايی ،چې هغه معني او معلومو عوایدو ته ،چې خطر پکې
شتون ونه لري نظر هغه عوایدو ته ،چې د ګتې او یا تاوان خطر پکې رامنځته کېدای يش ترجیح
ورکوي.
د بېلګې په توګه :یو کس ته دوه اختیار ورکول کېږي اول دا ،چې تضمني شوې  ۱۷۷۷افغانۍ او دویم
دا ،چې یا د لوړې ګټې یا د تاوان چانس پکې مساوي وي په دې مانا ،چې یا  ۱۵۷۷افغانۍ یا ۵۷۷
افغانۍ ترالسه کړي؛ نو په دې حالت کې که چېرې نوموړی کس اول اختیار غوره کړي؛ نو دې ته
د خطر نه منونکي اصطالح اکرول کېږي .هل خطر خوښونکي ( )Risk loverاو د خطر په
وړاندې بې توپریه ( )Risk Neutralرسه یې پرتله کړئ.
Risk Bearer
خطر منونکی
هغه خطر منونکی کس (پانګه اچونکی) ،چې د پانګونې یا یو اقتصادي فعایلت احتمايل خطر
قبلوي او پانګونه تررسه کوي.
Risk Lover
خطر خوښوونکی
د خطر قبلوونکي کس یا یو کس ،چې معني او ټالکو عوایدو ته ،چې خطر پکې شتون ونه لري
کم ترجېح ورکوي نظر هغه عوایدو ته ،چې د ګټې او یا تاوان خطر پکې رامنځته کېدای يش.
د بېلګې په توګه :یو کس ته دوه اختیاره ورکول کېږي اول دا ،چې تضمني شوې  ۱۷۷۷افغانۍ او دویم
دا ،چې یا د لوړې ګټې یا د تاوان چانس پکې مساوي وي په دې مانا ،چې یا  ۱۵۷۷افغانۍ یا ۵۷۷
افغانۍ ترالسه کړي؛ نو په دې حالت کې که چېرې نوموړی کس دویم اختیار غوره کړي؛ نو دې
ته د  Risk Lover /Risk Seekerاصطالح اکرول کېږي .هل خطر نه منونکي ()Risk Averse
او د خطر په وړاندې بې توپریه ( )Risk Neutralرسه یې پرتله کړئ.
411

Economic & Business Terms

R

Risk Management
د خطر مدیریت
هغه پروسه ،چې پکې د متوقعه خطر د حداقل ته رسولو کوښښ کېږي.
Risk Neutral
د خطر یب طرفه (سلوک)
د خطر په وړاندې بې توپریه کس یا یو کس ،چې معني او ټايلک عوایدو ،چې خطر پکې شتون ونه
لري او هغه عواید ،چې د اضايف ګټې یا تاوان خطر پکې شتون ولري دواړو ته په یو شان ارزښت
باندې قایل وي یعنې د غری یقیين حالت شتون د هغه په پریکړو اغزی نه لری.
د بېلګې په توګه :یو کس ته دوه اختیاره ورکول کېږي اول دا ،چې تضمني شوې  ۱۷۷۷افغانۍ او دویم
دا ،چې یا د لوړې ګټې یا د تاوان چانس پکې مساوي وي په دې مانا ،چې یا  ۱۵۷۷افغانۍ یا ۵۷۷
افغانۍ ترالسه کړي؛ نو په دې حالت کې که چېرې نوموړی کس دواړو اختیارونو ته په عني
ارزښت رسه قایل وي؛ نو دې ته د  Risk neutralاصطالح اکرول کېږي .هل خطر نه منونکي
( )Risk averseاو د خطر خوښونکی ( )Risk loverرسه یې پرتله کړئ.
Risk Premium
د خطر نسبت/پاداش
 هغه مقدار ،چې یو خطر نه قبلوونکی کس یې د خطر د دفع کولو لپاره تادیه کوي.ـ هغه اضايف فیصدي ،چې هل رحبې څخه عالوه په دې خاطر ورکول کېږي ،چې متوقعه خطر جربان
شوی وي او په دې ډول د پور یا شتمین اخیستونکی وهڅیږي ،چې همدغه هل متوقعه خطر ډکه
معامله تررسه کړي.
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Risk Seeking
د خطر لټه
لکه ،چې یو کس په پانګونې کې د خطر قبلولو ته زړه ښه کوي یا دا ،چې د خطر منلو ته تیار وي
ً
ً
او حیت ترجیحا په هغه پروژه کې پانګونه کوي ،چې معموال پکې خطر شتون ولري او ګټه یې هم
لوړه وي.
Rival Consumption
سیالزی استهالک
سیالزی استهالک د خصويص توکو مهم خاصیت ده په دې مانا ،چې د یو کس هل خوا د یو تويک
استهالک (چې قیمت یې هم تادیه شوی وي) ،په عني وخت کې د عني تويک هل استهالک څخه بل
کس حمروموي حیت که د قیمت تادیې ته یې هم حارض وي .د بېلګې په ډول یو خوراک غذا ،چې
یو کس یې قیمت تادیه او استعمال کړي ممکنه نه ده ،چې بل کس هم ورڅخه ګټه واخيل .ځیين
دايس شیان شته ،چې دغه خاصیت نه لري لکه د ګروپ رڼا یا اعمه ميل امنیت ،چې هر کس په
همزمان ډول ورڅخه ګټه پورته کویل يش او یو کس مرصف د بل خمنیوی نه کوي.
Running Cost
جاري لګښت
هغه لګښت چې د یو اقتصادي واحد یا اکروبار د ورځنیو کړنو د تررسه کولو لپاره تررسه کېږي
لکه د مزد او معاش لګښت او یا هم د خورايک توکو لګښتونه او نور.
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S
Sabotage
سبوتاژ/ګډوډول
په اعم ډول د یوې پروسې وجياړولو او سبوتاژ کولو په مانه ده خو په اکروباري مفهوم لکه ،چې
اکرګران د خپل اکرفرما یا متصدي څخه شاکیت ولري او په قصدي ډول د تویلد پروسه د وخت په
ضایع کولو او لکه نالکه د ماشني االتو په خرابولو ټکین کوي او هل خمې یې په خپل تویلدي اغزیمنتوب
کې کموایل راويل نو د اکرګرانو دغه عمل ته سابوتاژ ویل کېږي.
Salary
معاش
د معاش یا تنخوا په مانا ده  ،یا اکرګر ته د هغه د تررسه شویو خدمتونو په وړاندې تادیې ته ویل
ً
کېږي چې معموال په میاشتين ډول تررسه کېږي .دغه ټایلک مبلغ د اکروبار هل لوري اکرګرانو ته د
ُ
خدمتونو یا اکر په مقابل معموال په میاشتين ډول رسه تادیه کېږي .خو په ځینو هېوادونو کې په لکين
ډول هم تادیه کېږي.
Sales Tax
پر پلور مایله
هغه مایله ،چې د توکو یا خدمتونو په پلور باندې وضع او اخېستل کېږي.
Sample
نمونه
د هغه نمونې یا نماینده ګروپ په مانه ده چې د خپلې اړونده سلسلې څخه نماینده ګي کویل
يش.نمونه یا سمپل په احصائیه کې د یوې لویې سلسلې ارقامو د حتلیل لپاره خورا زیات اهمیت
لرونکی ده په ځانګړي ډول لکه چې د سلسلې د ټولو مشاهداتو کتنه ممکنه نه وي.
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Sampling
نمونه اخیستنه
په احصائیه کې د یوې لویې سلسلې د حتلیل لپاره د نمونې د اخیستنې او ټاکنې پروسې ته
سمپلینګ وايی.
Satisfaction
رضایت/تسکني
په بریایلتوب رسه د اړتیاو او غوښتنو د رفع کولو هل پروسې څخه عبارت دی .او یا هم په بل عبارت:
د اړتیاو او غوښتنو د رفع کولو په موخه د توکو او خدمتونو د ګټې اخېستنې او استهالک څخه
ترالسه شوي رضایت څخه عبارت دی.
Save
سپما
د اعید هغه برخه چې د لګښت څخه پاتې کېږي او د راتلونکو متوقعه او یا هم غری متوقعه پیښو
په وړاندې د ګټې اخېستو په موخه بېلېږي .او یا هم په بل عبارت :د اعید هغه برخه چې د اوسين
لګښت په موخه ترېنه ګټه نه اخېستل کېږي بلکه د راتلونکي لپاره زېرمه کېږي.
Saving Account/Deposit
سپما حساب/امانت
د سپما حساب یا هغه امانت یا بانکي حساب ،چې خلک یې د مايل ادارو یا بانکونو رسه د ربح
په مقابل يک سايت ،دغه حساب سیایلت کم لري او د نقدو یا چک په ډول یې په نلډه موده کې
استعمال وړ نه وي .د دې حساب په وسیله خلک خپلې نقدي اعید هل جریان څخه بايس او ترمعلوم
وخت پورې ورڅخه د معامالتو لپاره ګټه نيش اخیسیت؛ خو درحبې څخه معلومه ګټه ورڅخه
ترالسه کوي .د بانکې حسابونو په اړه د ال ډېرو مالوماتو لپاره بانکی حساب ) (Accountته هم
رجوع وکړئ.
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Saving Functions
د سپما تابع
د کورنیو د سپما او د ترصف وړ عوایدو ترمنځ ریاضیيک مثبت تړاو په ګوته کوي .دا په دې مانا،
چې :که چېرې د کورنیو د ترصف وړ عواید ډېرېږي؛ نو د کورنیو په سپما کې هم ډېروایل رامنځته
کېږي او که د کورنیو د ترصف وړ عواید ( (Disposable Incomeکې کموایل راځي؛ نو د
کورنیو په سپما کې هم کموایل رامنځته کېږي.
Saving Line
د سپما کرښه
په ګراف کې د کورنیو د سپما او د ترصف وړ عوایدو ) (Disposable Incomeترمنځ ګرافیيک
تړاو په ګوته کوي ،چې د دې کرښې ( (slopeمثبت وي ،د صفر نه لوی او هل یو څخه کوچین وي
او د سپما نهايی میالن په شلک هم حرکت کوي.
Saving-Investment Equality
د سپما او پانګونې مساوات
په الکسیک اقتصاد کې هغه منطيق قیاس ،چې وايی :ارجتايع قېمتونه ( )Flexible Pricesد سپما
او پانګونې ترمنځ مساوات یقیين کوي ،چې دا د الکسیک هل دریو فرضیو څخه یوه ده د الکسیک
اقتصاد دوه نورې فرضیې عبارت دي هل:
 :۱ارجتايع قېمتونه )(Flexible Prices
 :۲د یس قانون ()Say’s Law
د ال ډېرو مالوماتو لپاره ذکر شوو اصطالحاتو ته هم رجوع وکړئ.
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Saving-investment Model
د پیس انداز او پانګونې ماډل
هغه موډل ،چې د يلک اقتصاد هل دوه بنسټزیو سکتورونو (کورنۍ او اکروبارونو) په سپما او پانګونه
باندې تکیه لري او د کیزن په اقتصاد کې د تعادل د رامنځته کولو په موخه ترینه ګټه اخسېتل
کېږي ،چې دا تعادل د سپما او پانګونې ترمنځ د تقاطع په نقطه کې رامنځته کېږي.
Say’slaw
د يس قانون
دې نظریې ته د الکسیک اقتصاد پوه جان بایتست يس  )۱۱۳۲-۱۰۱۰( Jean-Baptiste Sayهل
لوري پرخمتګ ورکړل شوی دی نوموړی وايی ،چې :په تویلد کې ډېروایل په تقاضا کې د ډېروايل
المل ګرځي .او یا هم دا چې :ټولزی تویلد په بازار کې ټولزیه تقاضا رامنځته کوي چې ټول تویلد
شوي تويک او خدمتونه وپلورل يش .دا په دې مانا چې :ټولزیه عرضه په خپله ټولزیه تقاضا رامنځته
کوي ،.چې دا د الکسیک اقتصاد هل دریو فرضیو څخه یوه ده دوه نورې یې عبارت دي هل:
 :۱ارجتايع قېمتونه )(Flixible Prices
 :۲د سپما او پانګونې مساوات ()Saving-Investmente Quality
د ال ډېرو مالوماتو لپاره ذکر شوو اصطالحاتو ته هم رجوع وکړئ.
Scab
سکب/اعتصاب ماتونکی
هغه کس ،چې هل یو اکروبار رسه اکر پیلوي یا اکر ته ادامه ورکوي پداسې حال کې ،چې د اکرګرانو
ټونله هل نوموړي رشکت یا اکروبار رسه په اعتصاب کې قرار ولري .د اعتصاب ماتونکی Strike
 Breakerاصطالح ورته هم اکرول کېږي.
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Scarce
حمدود /کمیاب
قلت یا کموايل ته وايی او د برشیت په ژوندانه کې هغه عمويم حالت ،چې وايی :د وګړو د اړتیاو او
غوښتنو په پرتله منابع او وسایل حمدود دي .او په ټونله کې د توکو او خدمتونو حمدودیت ته
) (scarcityاصطالح اکرول کېږي.
Scarce Goods
کمیابه تويک
په اقتصاد کې هغه تويک ،چې د استعمال او خواهش په پرتله په کمه اندازه رسه شتون ولري .او یا
هم دا ،چې :هر هغه تويک ،چې په ذايت توګه ګټور ،د ترصف او اختصاص وړ او کمیابه وي .د اقتصادي
توکو ( )Economic Goodsاصطالح ورته هم اکرول کېږي.
Scarce Resources
کمیابه منابع
هغه منابع ،چې د استعمال او خواهش په پرتله په کمه اندازه رسه شتون ولري ،چې اقتصادي منابعو
( )Economic Resourcesاصطالح ورته هم اکرول کېږي.
Scarcity
قلت/کمیايب
د برشیت په ژوند کې د هغه نافذ حالت شتون ،چې هل خمې یې ټونله ناحمدوده اړتیاوې او غوښتنې
لري؛ خو په وړاندې یې منابع حمدود دی .دا په دې مانا ،چې :برش ټول هغه څه ،چې ورته اړتیا لري
نيش ترالسه کوالی .چې د اقتصادي ستونزې ( )The Economic Problemاصطالح ورته هم
اکرول کېږي.
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Scarcity Problem
د کمیابۍ ستونزه
په دې مانا ،چې په ټونله کې وګړي د خپلو اړتیاو او غوښتنو د رفع کولو لپاره په اکيف اندازه منابع
او وسایل نلري څو د هغوی په مرسته خپلې ټولې غوښتنې او اړتیاوې رفع کړي .او یا هم په بل
عبارت :د ټونلې اړتیاوې او غوښتنې نا حمدوده دي او د اړتیاو او غوښتنو د رفع کولو په وړاندې
منابع او وسایل حمدود دي ،چې په دې ټوګه ټونله نيش کوالی ،چې خپلې ټولې اړتیاوې او غوښتنې
رفع کړي.
Second Degree Price Discrimination
د قېمتدوهمه درجه توپېر
د تبعیيض قېمت هغه ډول ،چې هل خمې یې د توکو پلورونکی د توکو قېمت د توکو د پلور په مقدار
پورې تړي ،چې د تور قېمت اېښودنې ( )Black Pricingاصطالح ورته هم اکرول کېږي .د قېمت
د توپری یا تبعیض په اړه د ال ډېرو معلوماتو لپاره د قېمت لومړې/دریمې درجې تبعیض
( )First/third Degree Price Discriminationته هم رجوع وکړئ.
Second World
دویمه نړۍ
دا اصطالح د هغو هېوادونو لپاره اکریږي چې سوسیالیسيت اقتصادي نظام په کې حاکم و .لکه د
رشيق اروپا هغه هېوادونه چې سوسیالیسيت سیستم په کې حاکم وو
Secondary Data
دوهيم اطالاعت یا معلومات
هغه معلومات چې په مستقیم ډول نه وي راټول شوي بلکه د نورو نرشیو یا هم اطالاعتو څخه
ترالسه شوي وي هل لومړنیو مالوماتو ( (Primary Dataرسه یې پرتله کړئ.
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Secondary Strike
دویيم/خواخوږۍ اعتصاب
د خواخوږۍ اعتصاب ) (Symphatic strikeته رجوع وکړئ.
Sector
سکتور یا څانګه
د اقتصاد یوې عمده برخې ته چې اړونده عنارص یې مشابه تویلد او فعایلتونه لري سکتور ویل
کېږي لکه کرنه ،سوداګري،صنعت ،چې هر یو یې یو سکتور ګڼل کېږي.
Securities
قېميت پاڼې
ونډې او یا هم د پور سندونه چې د پانګې تمویل او د عوایدو د ترالسه کېدو المل ګرځي قېميت
پاڼې بلل کېږي.
Segment
ګروپ /برخه
ً
د توکو او خدمتونو د متوقعه پېرودونکو هغه ګروپ ،چې تقریبا یو شان اړتیاوې او غوښتنې لري
او هل نورو پېرودونکو څخه جال ګڼل کېږي.
Segment Variable
(د ځانګړې) برخې متحول
د سازمانونو ،ګروپونو او انفرادي وګړو هغه ځانګړتیاوې ،چې هل خمې یې بازار په وړو برخو
( (segmentوېشل کېږي لکه عمر ،جنس (نارینه او ښځېنه) ،جغرافیايی موقعیت او داسې نورو
ځانګړتیاو هل خمې بازار په وړو برخو یا واحدونو ويشل.
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Segmentation
ګروپبندي
د بازار موندې هغه پروسه ،چې هل خمې یې تویلدونکي او پلورونکي د خپلو تویلداتو د پلورلو
ً
ً
لپاره بازار په داسې برخو (معموال وړو برخو) وييش ،چې هره برخه تقریبا یو شان اړتیاوې او
غوښتنې ولري .خو یو ګروپ هل بل رسه توپری ولري.
Seigniorage
حق الرضب
ً
د پیسو د چاپ (معموال د سکو د رضب وهلو) د لګښت او د پیسو د اسيم ارزښت ترمنځ توپری
څخه عبارت دی .د بېلګې په توګه :که د ۵افغانیو په رضب وهلو باندې  ۴افغانۍ لګښت رايش نو
حق الرضب یې د  ۱افغانۍ څخه عبارت دی.
Self Correction
خود اصاليح
هغه اتوماته پروسه ،چې هل خمې یې بازارپه خپله په اتومات شلک هل غری تعاديل حالت څخه تعادل
ته راځي
Self Interest
شخيص عالقمندي/ګټې
شخيص عالقمندۍ شخيص ګټو ته وايی ،یا د نورو د رفاه او ګټو په پرتله شخيص رفاه او ګټو ته
اهمیت ورکول.
د بېلګې په توګه :اقتصاد کې ،چې تویلدونکي د مستهلکینو او مستهلک د تویلدوونکیو په
وړاندې خپلو ګټو ته اهمیت ورکوي او په دې توګه په اقتصاد کې هر وګړې خپلې شخيص ګټې
تعقیبوي.
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Self-Sufficient Nation
ځان بسیا ملت
خود کفا ملت یا هېواد ته وايی او یا هم هغه هېواد ،چې د خپلې اړتیا ټول تويک او خدمتونه په خپله
تویلد او هل نورو هېوادونو رسه د توکو او خدمتونو راکړه ورکړه نه تررسه کوي په خپل ځان د متيک
هېواد په نوم یادېږي.
Seller’s Expectation
د پلورونکو توقعات
د عرضې د پنځو ټاکونکو عواملو ) (supply determinantsڅخه یو دی ،چې د عرضې د
منحين رسمولو په وخت کې ثابت فرض کېږي او د تغری په رامنځته کېدو رسه د عرضې منحين هم
هل خپل ځای څخه انتقال مويم .د بېلګې په توګه :که عرضه کونکي داسې وانګریي ،چې په
راتلونکي کې د عرضې قېمت لوړېږي؛ نو په دې توګه په اوسين وخت کې په عرضه کې کموایل
راويل څو په راتلونکي کې د قیمتونو د لوړوايل څخه ګټه پورته کړي .او یا هم دا چې :که عرضه
کونکي داسې وانګریي ،چې په راتلونکي کې د عرضې په قېمت کې کموایل رامنځته کېږي؛ نو
په اوسين وخت کې په عرضه کې ډېروایل راويل څو په راتلونکي کې د قیمتونو د کموايل هل امله
رامنځته کېدونکي احتمايل خطر څخه په امن کې واويس ،چې په دې توګه په دواړو حاتلونو کې
د عرضې منحين هل خپل ځای څخه انتقال مويم .د ال ډېرو معلوماتو لپاره د عرضې ټاکونکو
عواملو ( (Supply determinantsته رجوع وکړئ.
Seller’s Market
د پلورونکو بازار
په سیالزی بازار کې د عدم تعادل هغه حالت ،چې پکې کرس ( (shortageشتون ولري اوعرضه
کونکي د قېمت په ټاکنه باندې تر ډېره حده حاکمیت او یا کنرتول درلودالی يش .او یا هم دا چې:
په سیالزیي بازار کې هغه حالت ،چې په اوسنیو قیمتونو رسه د تقاضا مقدار د عرضې د مقدار په
پرتله ډېر وي.
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خو دا په دې مانا نده ،چې د تقاضا کوونکو ترمنځ سیايل شتون نلري او دلې امله عرضه کونکي
په بازار کې په قیمتونو باندې کنرتول ترالسه کوي بلکې په بازار کې دا حالت ځینې وخت په
موقيت ډول رامنځته کېږي .د پریودونکو بازار ( )buyer’smarketرسه یې پرتله کړئ.
Seller ’s Surplus
د پلورونکي مازاد
د قېمت هغه توپېر ،چې د پلور د واقيع لګښت او د تويک د پلور د قېمت ترمنځ شتون ولري.
د بېلګې په توګه :که د یو تويک د پلور واقيع قېمت په بازار کې  ۲۷افغانۍ وي؛ خو د تويک پلورونکی
د لزوم په حالت کې په خپل لګښت یعنې  ۱۵افغانۍ د نوموړي تويک پلورلو ته هم حارض وي؛ خو
تویک په واقيع قېمت ( ۲۷افغانۍ) وپلوري؛ نو په دې حالت کې  ۵افغانۍ د پلورونکي د مازاد څخه
عبارت دی .د پریودونکي مازاد ) (buyer’s surplusرسه یې پرتله کړئ.
Sensitive Market
حساس بازار
هغه بازار ،چې پکې د ښو یا بدو اطالاعتو خرپېدل د توکو او خدمتونو قېمتونه ډېر متاثره کوي.
Service
خدمتونه
هغه اقتصادي کړنې ،چې د اړتیاو او غوښتنو د رفع کولو په موخه تررسه کېږي یا دا ،چې :د تویلد
هغه برخه ،چې د ملس کیدو وړ نه وي او د اړتیاو او غوښتنو د رفع کېدو المل ګرځي لکه په
پوهنتون کې استاد خدمتونه ،د ناروغ لپاره د ډاکټر خدمتونه او داسې نور .خدمتونه د تویلد یوه
برخه ده د تویلد بله برخه تويک ) (goodsدي.
Service Utility
د خدمت ګټورتوب
هغه ګټورتوب او مطلوبیت ،چې د یو ځانګړي خدمت څخه د ګټې اخېستنې په وړاندې ترالسه
کېږي.
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د بېلګې په توګه :یو ښونکی ،چې په یوه ښوونځي کې د نورو ښونکو په پرتله الیق ،بااخالق،
باحوصله ،او د ښې هلجې درلودونکی دی د ښوونځي زده کونکي د نورو ښوونکو په پرتله دده
هل ښوونې څخه ډېر مطلوبیت ترالسه کوي.
Share
ونډه
وڼډې ) (Stockته رجوع وکړئ.
Shift
نوبت/شفټ/بدلون
ً
د اکر په برخه کې د اکر د نوبت په مانا دی یعین د اکر هغه مدت څخه عبارت دی ،چې معموال یوه
اکري دوره (۲۴ساعته یا اونۍ) په څو مساوي برخو داسې ويشل کیږي چې اکر په دوامداره ډول د
اکرګرې قوې د بدلون رسه رسه دوام پیدا کړي .د بېلګې په توګه :یو اکر یا کړنه  ۲۴ساعته جریان
لري په دریو مساوي نوبتونو وېشل کېږي ،چې اول نوبت د سهار هل  ۱جبو د مازدېکر تر  ۴جبو ،بل
نوبت هل  ۴جبو د شپې تر  ۱۲جبو او دریم نوبت د شپې هل  ۱۲جبو د سهار تر  ۱جبو پورې دوام پیدا
کوي.
Shipment
محل و نقل
ً
ً
معموال د سوداګریز توکیو د یلږد په مانا ده ،چې یلږد یې معموال د کشتیو یا نورو یلږدونکو وسایلو
په مرسته تررسه کېږي.
Shock
ټاکن (پیښه )
یوه غری مرتاقبه پېښه ،چې ټول اقتصاد یا د اقتصاد یوه برخه تر خپل اغېز الندې راويل .د ټاکن په اړه

د ال ډېرو معلوماتو لپاره د عرضې/تقاضا ټاکن ( shock (supply/demandد بازار ټاکن
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( ،(Market Shockد يلک بازار ټاکن ( (Aggregate market shockیا د نا انډوهل اقتصادي
ټاکن ( )asymmetricshockهم ته رجوع وکړئ.
Short Run
نلډ مهال
نلډ مهال د جزوی اقتصاد د مباحثو هل خمې د تویلد یوه دوره په بر کې نیيس چې لږ تر لږه د تویلد
یو اعمل ثابت یا د تغری وړ نه وی ،خو د لوی اقتصاد په مباحثو یک نلډ مهال هغه دوره ده یچ د
قېمتونو کچه په کې ثابته وی او د اقتصادی پدیدو په بدلون رسه قېمت تغری نه خوری .د اوږد مهال
( (long runرسه یې پرتله کړئ.
Shortage
کمبود
په بازار کې هغه حالت ،چې په اوسنیو قیمتونو رسه د تقاضا مقدار د عرضې د مقدار په پرتله ډېر
وي ،چې ځینې وخت ورته د مازادې تقاضا ( )Excess demandاو د پلورونکو بازار
( )seller’smarketاصطالح هم اکرول کېږي .هل مازاد ( (surplusرسه یې پرتله کړئ.
Shot Down Rule
د (تصدۍ) د تړلو قاعده
هغه قاعده ،چې هل خمې یې تویلدونکي د اقتصادي تاوان د اضغري کولو په موخه د تویلد پروسه
بندوي یا قطع کوي ،چې دا حالت هغه وخت رامنځته کېږي ،چې د تویلد قېمت د تویلد متوسطه
متغریه تمام شد لګښت څخه کم وي.
Silent Partner
غری فعال رشیک
په اکروبار کې هغه رشیک چې د اکروبار د ورځنیو یا هم د تویلدي کړنو د تررسه کولو لپاره هېڅ

ډول دنده پرمخ نه بیايی بلکه رشکت یوازې هل مايل پلوه تقویه کوي او د رشکت په ګټه او تاوان کې
شامل وي .چې ( (Sleeping partnerاصطالح ورته هم اکرول کېږي.
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Slope
میل
د یوې کرښې یا منحين میل یا میالن ته وايی ،چې د زاويي د تاجنانت یا د نوموړې کرښې لوړوایل پر
اوږدوايل د نسبت څخه ترالسه کېږي.
Slowdown Strike
د اکر د ټکین کولو اعتصاب
د اعتصاب هغه ډول چې اکرګران پکې اکر کولو ته دوام ورکوي؛ خو په قصدي ډول په خپل تویلدي
اغزیمنتوب کې کموایل راويل.
Slump
رکود (نلډمهاهل رکود)
اقتصادي رکود ) )Economic depressionته رجوع وکړئ.
Small Business
کوچین اکروبار
ُ
په اقتصاد کې ټول هغه اکروبارونه ،چې معموال په انفرادي ډول رسه پرمخ بېول کېږي ،د تویلد
مقدار یې کم وي او په بازار کې په قیمت باندې کنرتول ونه لري کوچين اکروبارونه بلل کیږي
خو په ګڼو هیوادونو کې د رسمايی او اکرګرو د تعداد هل پلوه کوچین اکروبار تعریفیږي .هل لوی
اکروبار )(Big businessرسه یې پرتله کړئ.
Smuggling
قاچاق
په ناقانونه الرو د توکو یلږد ته وايی .د بېلګې په توګه :د یو هېواد څخه بل هېواد ته د ګمريک حمصول
تابع سوداګریزې امتعې واردول پرته دلې ،چې ګمريک حمصول یې تادیه يش.
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Social Benefit/Cost
ټونلزیه مزایا /لګښت
د ټونلې په رفاه باندې د یو اقتصادي کړنې هل هر اړخزی اغزی څخه عبارت دی ،چې په پراخ ډول
اقتصادي او ټونلزیې ګټې او زیانونه په برکې نیيس .د ال ډېرو مالوماتو لپاره بهرنۍ اغزیې
( )Externaliltiesته هم رجوع وکړئ..
Social Regulation
ټونلزی مقررات
هغه دوليت مقررات ،چې په اقتصاد او ټونله کې د یوې ځانګړې ستونزې د مهارولو په موخه
رامنځته کېږي لکه د چاپېریال ککړتیا ) (pollutionپه اړه د دولت مقررات یا دا ،چې په ټونله
کې د اکرګرانو ترمنځ د تبعیيض چلند هل منځه وړلو په موخه دوليت مقررات.
Social Science
ټونلزی علم
په پراخه کچه هغه علم ته وايی چې د ټونلې او ټونلزیو اړیکو عليم مطالعه تررسه کوي ،او د ټونلې
د وګړو سلوک او رویه ،او متقابلې ټونلزیې کړنې تر څېړنې الندې نیيس ،اقتصاد هم د ټونلزیعلم
یوه برخه ده دا ځکه ،چې اقتصاد هم دا واضح کوي ،چې ټونله د قلت یا کمیابۍ ستونزې په وړاندې
څنګه عمل کوي .دا په دې مانا ،چې :په کوم ډول رسه د حمدوده وسایلو په استعمال رسه خپلې
ناحمدوده اړتیاوې او غوښتنې د اماکن ترحده رفع کوالی يش.
Social Security
ټونلزی مصئونیت/حمافظت
په ټونله کې غریبو ،زړو او معیوبو وګړو ته د مايل مرستو د تهیه کولو هل هغه سیسټم څخه عبارت
ُ
دی ،چې په ډیری پرخمتللو هېوادونو کې شتون لري او معموال د ځانګړې مایلې وضع کولو هل الرې
پر مخ ځي.
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Social Security Tax
د ټونلزی مصئونیت مایله
د ټونلزی حمافظت ( (Social securityپه موخه پر عوایدو باندې د مایلاتو ځانګړی ډول دی.
Social Welfare
ټونلزیه سواکيل
سواکيل ) (Welfareته رجوع وکړئ،
Socialism
سوسیالزیم
یو ټونلزی اقتصادي سیستم ده چې په ټونلزی یا اعمه ملکیت والړ ده .چون کمیونزیم تر ډېره یوه
سیايس نظریه وه؛ نو په دې توګه د  ۱۷پیړۍ په اوږدو کې د کمونزیم نوم تغری وکړ او په سوسیالزیم
باندې تبدیل شو او سوسیالزیم هغه اقتصادي سیسټم دی ،چې په الندنیو بنسټونو والړ وي:
 دولت د انفرادي وګړو پر ځای د تویلدي منابعو او وسایلو ملکیت لري.
 د توکو او خدمتونو د تویلد څخه ترالسه شوي عواید د ټونلې ترمنځ د اړتیا معیار
) (Needstandardهل خمې وېشل کېږي.
 د ټونلې د وګړو ترمنځ طبقه بندي ( اقتصادي طبقه بندي) شتون ونه لري.
 د ټونلې هر وګړی خپلې کړنې د اعمه پرخمتګ په موخه تررسه کوي.
هل پانګه وال اقتصادي نظام ) (Capitalismاو خمتلط اقتصاد ) (Mixed Economyرسه یې
پرتله کړئ.
Soft Loan
ضعیف/نرم پور
ً
هغه پور ،چې د سود نرخ یې د بازار نرخ په پرتله کم وي او معموال د اقتصادي کړنو د هڅولو په

موخه تهیه کېږي.
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Soft Money
ضعیفې/نرمې پیسې
هغه پیسې ،چې په غری اعدي ډول یې په ارزښت کې صعود او نزول رامنځته کېږي د ضعیفو پیسو
څخه عبارت دي .هل قوې یا ثابتو پیسو ) (Hard Moneyرسه یې پرتله کړئ.
Sole Proprietorship
انفرادي مالکیت اکروبار
انفرادي اکروبار ) (Proprietorshipته رجوع وکړئ.
Solvency
د پرداخت وړتیا
په اکروبار کې هغه حالت ،چې د اکروبار پورونه د اکروبار هل شتمنیو څخه کم وي .او یا هم په
بل عبارت :اکروبار په درست ډول پر مخ روان وي او د خپلو پورونو د تادیې وړتیا ولري .هل تنګ
اليس ( )Insolvencyاو افالس یا دېوایل کیدل ( )Bankruptcyرسه یې پرتله کړئ.
)Special Drawing Right(SDR
د برداشت ځانګړی حق
د پیسو نړیوال صندوق ( (IMFرسه د یو هېواد هغه حساب دی ،چې د سوداګرۍ په بېالنس کې د
کرس هل منځه وړلو په موخه ترې ګټه اخېستل کېږي .او یا هم دا ،چې SDR :د نړیوالې کرنسۍ
شلک لري ،چې په نړیوال و اقتصادي او مايل معامالتو کې اسانتیاوې رامنځته کوي او په ۱۷۱۰
میالدي اکل کې رامنځته شوی دی SDR.د پیسو د وجيه صندوق د پويل واحد په نوم هم یادېږي.
Specialization
ختصص
ختصص یا ځانګړتوب هغه حالت دی ،چې پکې د اکر د ويش په پایله کې د تویلد منابع د ځانګړو
کړنو د پر مخ بېولو لپاره ځانګړې کېږي .ختصیص د اقتصاد په مطالعه کې خورا ارزښت لري دا
ځکه ،چې ختصص هل یوې خوا د تویلد په مقدار کې د ډېروايل او د تویلد په کیفیت کې د ښه وایل
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المل ګرزي او هل بلې خوا د تویلد د تمام شد په لګښت او د تویلد په پروسه کې د ضایعاتو د کموايل
المل ګرځي.
Specific Tariff
ځانګړی یا معینه تعرفه
پر وارداتو باندې د تعرفې هغه ډول ،چې د وارداتو په هر واحد باندې د پیسو په شلک ټالک کېږي.
ځانګړې تعرفه د بهرنۍ سوداګرۍ د حمدودیتونو او خنډونو څخه یو دی څو دلې الرې وکوالی يش،
چې واردات د اماکن ترحده کنرتول او د سوداګرۍ په بېالنس کې شته کرس را کم یا هل منځه یوړل
يش .د بېلګې په توګه :افغانستان ته د هر واحد تلویزیون په واردولو باندې  ۱۷۷۷۷افغانۍ حمصول
وضع کول .هل د ارزښت هل خمې تعرفې ) ،(Ad-volarm tariffیوازې د عوایدو لپاره تعرفې
) (Tariff for revenue onlyاو هل محایوي تعرفې ) (Protective tariffرسه یې پرتله کړئ د
تعرفې د ډولونو په اړه د ال ډېرو مالوماتو لپاره تعرفې ) (Tariffته هم رجوع وکړئ.
Speculation
احتاکر
احتاکر یا په اوسين وخت کې کم قېمت رسه د شتمنۍ یا تويک په دې نیت پېرل ،څو په راتلونکي
کې یې په لوړ قېمت رسه وپلوري .او یا هم دا چې :د راتلونکي لوړو قیمتونو څخه د ګټې اخېستنې
ً
په موخه د شتمنیو او تویلداتو ذخریه کولو څخه عبارت دی احتاکر یا سفته بازي معموال په مايل
بازار کې ډېره لېدل کېږي.
Spot Market
د نقدي معامالتو بازار
هغه بازار چې په کې د توکو او یا هم د خدمتونو راکړه ورکړه په نقده او سماليس ډول تررسه کېږي.
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Stability
ثبات
په يلک اقتصاد کې د تویلد ،استخدام او قیمتونو په کچه کې د اقتصادي نوساناتو حمدودولو او یا هم
ً
تقریبا په ثابت حالت کې ساتلو ته ثبات ویل کېږي .ثبات د اقتصاد د پنځو موخو څخه یوه ده په
ځانګړي ډول رسه د يلک اقتصاد هل دریو موخو څخه یوه موخه ده د يلک اقتصاد دوه نورې موخې عبارت
دي هل:
 :۱اقتصادي وده)(Economic Growth
:۲اکمل استخدام )(Full Employment
او د ثبات بنسټزیه موخه په اقتصاد کې د انفالسیون د کنرتول څخه عبارت دی .د ال ډېرو معلوماتو
لپاره اقتصادي موخو) (Economic goalsته رجوع وکړئ.
Stabilization Policy
د ثبات یا استقرار راوستلو پالیسۍ
د دولت هغه سیاست ،چې په اکروباري دوران یا دایرې کې د نوساناتو د خنیث کولو او د وزګارتیا
او انفالسیون د کچې د لوړوايل څخه د خمنیوي په موخه ترتیب او تطبیقیږي څو په هېواد کې
اقتصادي کړنې د ډېر نوسان او تغریاتو څخه با ثباته حالت ته واړول يش .چې د نوسان ضد (استقرار)
سیاست ( (Counter Cyclical Policyاصطالح ورته هم اکرول کېږي.
Stable Equilibrium
با استقراره تعادل
په بازار کې هغه تعادل ،چې پرته دلې ،چې د کوم بهرين قوت او یا مداخيل په وسیله هل منځه والړ
يش تر ډېره ساتل کېدای يش او د ښکیلو اړخونو لپاره د د دې تعادل څخه د وتلو کوم حمرک شتون
ونلري .او یا دا ،چې :په بازار کې هغه تعادل ،چې :د عرضې یا د تقاضا په ټاکونکو عواملو
Supply/demand Determinantsکې د نه تغری په حالت کې شتون لري .هل بې ثباته تعادل

( (Unstable Equilibriumرسه یې پرتله کړئ.
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Stable Market
با ثباته بازار
هغه بازار چې د توکو او خدمتونو پلور په کې تر ډېره د قېمت تر اغزیې الندې نه راځي .او یا هم دا
چې :د توکو او خدمتونه قېمتونه تر ډېره ثابت پاتې کېږي .د بې ثباته بازار )(Unstable market
رسه یې پرتله کړئ.
Stable Money
با ثباته پیسې
هغه ميل پیسې ،چې د توکو او خدمتونو یا د نورو هېوادونو د ميل پیسو په وړاندې یې ارزښت ثابت
ً
وي (یا تقریبا ثابت وي).
Stable Prices
با ثباته قېمتونه
با ثباته قیمت یا د قیمتونو ثبات یا هغه حالت ،چې په اقتصاد کې د قیمتونو منځنۍ کچه ډېر کم
تغریات لري یا هم ثابته پايت يش ،.چې دا د لوی اقتصاد د عمده موخو څخه ده ،د قیمتونو ثبات معموال
د انفالسیون د کچې) (Inflation rateپه مرسته اندازه کیدیل يش.
Stagflation
ستګفلیشن
په اقتصاد کې هغه حالت ،چې په همزمان ډول بېاکرې او انفالسیون دواړه په لوړه کچه کې قرار
ولري.
Stagnation
کساد ،رکود
د یو هېواد اقتصادي حالت چې په کې هېڅ ډول وده او پرخمتیا شتون ونلري او یا هم دا چې وده او
پرخمتیا یې د کمېدو په حال کې وي.
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Stakeholders
ذینفع خواوې/ګټه اخېستونکي
ټول هغه وګړي او ګروپونه ،چې په یو رشکت یا اکروباري سازمان پورې یې ګټې تړيل وي لکه د
رشکت یا اکروباري سازمان ونډه وال ،اکرمندان ،پېرودونکی ،اداره او داسې نور.
Standard of Different Payments
د خمتلفو تادیاتو معیار
د پیسو د څلورو بنسټزیو دندو څخه یوه ده د پیسو درې نورې دندې یې عبارت دي هل:
 :۱د تبادلې وسیله)(Meduim of exchange
 :۲د ارزښت د اندازه ګېري وسیله )(Measure of Value
 :۳ارزښت د ذخېرې وسېلې )(Store of value
او ددې دندې هل خمې پیسې په اقتصاد کې د خمتلفو تادیاتو لپاره یو معیار دی ،چې په اوسين وخت
کې د توکو او خدمتونو د پېرودنې رسه په راتلونکي کې د تادیې لپاره هم د یو معیار په توګه
استعمالېږي .دا په دې مانا چې :د توکو او خدمتونو پېرل اوس تررسه کېږي او د قېمت تادیه یې په
راتلونکي وخت کې د پیسو په وسیله تررسه کېږي .د پیسو د دندو په اړه د ال ډېرو معلوماتو لپاره
ذکر شوو دندو ته هم رجوع وکړئ.
State Bond
دوليت بانډ
هغه منځ مهاهل یا اوږد مهاهل بانډ ،چې د دولت هل لوري د اعمه پروژو (لکه د رسک جوړولو ،ښونځیو
جوړولو یا د پلونو جوړولو) د لګښتونو د تمویل په موخه نرشیږي.
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Statistic
احصایئوي رقم
د احصائیې په برخه کې د یوې نمونې مشاهداتو د خواصو د اندازه ګریی وسیله ده ،دغه اصطالح
هم د نموين د تابع او هم په خپله د تابع په بڼه اکرول کېږي .د بېلګې په ډول دیوې نموين څخه
ترالسه شوي احصائیوي اوسط ،میدیان یا احنراف قیمتونه.
Statute-Labor
قانوين(ګمارل شوي) اکرګر
د دولت هل لوري په ځېنې اعم املنفعه پروژو(لکه رسک جوړونې) کې د مزد او معاش څخه پرته د
اکرګرې قوې په اکر ګمارل.
Sticky Prices
نه بدیلدونکي (ورو تنظیمیدونکي) قېمتونه
د توکو او خدمتونو قېمتونه ،چې په بازار کې عدم تعادل حالت کې په ډېر ورو ډول رسه تنظیمېږي
یا ثابت پاتې کیږي .او یا هم په بل عبارت :هغه قېمتونه ،چې په بازار کې د مازاد او یا کرس څخه
نه متاثره کېږي یا ډېر کم متاثره کېږي .چې د انعطاف ناپذیره قېمتونو
) (Inflexible/Rigidpricesاصطالحات ورته هم اکرول کېږي.
Sticky Wages
نه بدیلدونکی (ورو تنظیمیدونکی) مزد
هغه مزد ،چې د اکر په بازار کې د مازاد او یا کرس د شتون په عکس العمل کې په ورو ډول رسه
تنظیمېږي یا هم تنظیمېږي .چې د انعطاف ناپذیزه/یب ثباته مزد )(Rigid/Instable Wages
اصطالحات ورته هم اکرول کېږي.
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Stock
ونډه او یا ګودام
ونډه د ( (Shareمرتادفه اصطالح ده ،چې په مايل شتمنیو یا هم وسایلو باندې د ملکیت د قانوين
دعوی حق لري .او یا هم په بل عبارت :په سهايم رشکت کې د یو رشیک د برخې ته ونډه ویل
ً
کېږي ،چې معموال په دوه برخو وېشل کېږي ،چې عبارت دي هل:
 ترجیيح ونډه )(Preffered stock
 اعمه ونډه )(Common stock
همدارنګه دا اصطالح د ګودام یا د هغو توکو په وړاندې هم استعمالېږي ،چې تویلدونکي یې د
راتلونکې تقاضا په وړاندې د ځواب ویلو په موخه سايت او په راتلونکي کې یې عرضه کوي.
Stock Exchange
د ونډو تبادهل (د ونډو د تبادلې بازار)
بورس ) (Bourseته رجوع وکړئ.
Stock Market
د ونډو بازار
هغه مايل بازار ،چې د سهايم رشکتونو ونډې پکې تبادهل (پلورل او پېرل) کېږي .د بېلګې په توګه:
د نیویارک د ونډو بازار یا د ټوکیو د ونډو بازار او داسې نور بازارونه.
Store of Value
د ارزښت ذخریه
د پیسو د څلورو بنسټزیو دندو څخه یوه ده د پیسو درې نورې بنسټزیې دندې عبارت دي هل:
 :۱د خمتلفو تادیاتو معیار ((Standard of different payments
 :۲د تبادلې وسیله )(Meduim of exchange

 :۳د ارزښت د اندازه ګېري وسیله )(Measure of Value
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او د دې دندې هل خمې پیسې د توکو د ارزښت د ذخریې وسیله ده څو دلې ارزښت څخه په
راتلونکي کې ګټه واخېستل يش .د پیسو د دندو په اړه د ال ډېرو مالوماتو لپاره د پیسو ذکر شوو
دندو ته هم رجوع وکړئ.
Strategic Planning
سرتاتیژیکه پالنونه
د یو اکروبار یا رشکت هل لوري د خپل ماموریت ،موخو ،سرتاتیژي ،بازار موندنې ،د بازار موندنې
سرتاتیژي او باالخره د بازار موندنې پالن ته د پراختیا ورکولو هل پروسې څخه عبارت دی ،چې د
 SWOTد څېړنې په مرسته د اوږد مهال لپاره تررسه کېږي.
Strike
الریون/اعتصاب
ً
د اکرګرانو (معموال د اکرکرانو د ټونلې د غړو) ترمنځ هغه هوکړه یلک ،چې هل خمې یې په مرشوط
او موقيت ډول د اکر بندیز یا نه کول اعالنېږي څو اکرګران خپلې ځانګړې موخې لکه :د مزد او
معاش لوړول ،د اکر مناسب رشایط رامنځته کول ،په وخت رسه د اکرګرانو اړتیا ته ځواب او ځینې
نور امتیازات ترالسه کړي.د اعتصاب په اړه د ال ډېرو مالوماتو لپاره د اعتصاب الندنیو ډولونو ته
هم رجوع وکړئ.
 عمويم اعتصاب ((General Strike


د اکر د ټکین کولو اعتصاب )(Slowdown Strike



د خواخوږۍ اعتصاب ) (Sympathetic strikeچېدویيم اعتصاب (Secondary

) strikeاصطالح ورته هم اکرول کېږي.

 غری قانوين اعتصاب ( (Illegal strikeچې د  Out of law strikeاصطالح ورته هم
اکرول کېږي.
Strike Breaker
اعتصاب ماتونکی
اعتصاب ماتونکي ) (Scabته رجوع وکړئ،
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Subsidiary Company
تړیل یا مربوط رشکت (فريع رشکت)
هغه رشکت چې هل نیمايی څخه زیاتې ونډې یې د بل رشکت هل لوري پریودل شوي وي او د کنرتول
چارې یې هم پرمخ وړي .هل مور رشکت (اخېستل شوي رشکت) ( )Holding Companyرسه یې
پرتله کړئ.
Subsidy
سبسایډي
هغه دوليت وړیا مرستې ،چې هل هغه تویلدوونکو رسه تررسه کېږي ،چې په تویلد کې د ستونزو
(تاوان) رسه مخ وي او د تویلد د تمام شد لګښت د ډېروايل هل امله د تویلد پروسې یا هل سیالو
ً
تویلدوونکو رسه سیايل کولو ته دوام نيش ورکوالی .چې دا ډول مرستې معموال هل هغه
تویلدوونکیو رسه تررسه کېږي ،چې صادرايت تويک تویلدوي .چې د صادرايت جایزې (Export
) bountyاصطالح ورته هم اکرول کېږي.
Subsistence Economy
معیشيت اقتصاد
هغه اقتصاد چې د اویله اړینو توکو د تویلد کړنې په کې پرمخ وړل کېږي ،د بازار تویلد په کې یا
شتون نلري او یا هم ډېر کم وي او اقتصادي راکړې ورکړې په کې په ډېره ټیټه کچه کې قرار
ولري.
Substitute
تعویض
دوه یا ډېر تويک ،چې د عني اړتیا د رفع کولو په موخه ترې ګټه اخېستل کیدای یش او د یوه تويک په
ً
قېمت کې لوړوایل د بل تويک په تقاضا کې د ډېروايل المل وګرځي .معموال دا ډول تويک په دوه برخو
وېشل کېږي ،چې عبارت دي هل:
 په استهالک کې تعویضیدونکي تويک (.(Substitute in Consumption
 په تویلد کې تعویضیدونکي تويک ))Substitute in Production
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د تعویض په اړه د ال ډېرو مالوماتو لپاره ذکر شوو اصطالحاتو ته هم رجوع وکړئ.
Substitute Availibity
د تعویض شتون
د ارجتاعیت هل دریو تعني کوونکو ) (Determinantsڅخه یو دی دوه نور یې عبارت دي هل:
 :۱د وخت زمان (ځانګړی وخت) ((Time Period
 :۲د بودیج تناسب )(Budget Proportion
ً

او دا واضح کوي ،چې د هغه تويک د قیمت ارجتاعیت نسبتا زیات وي ،چې زیات متبادل تويک ولري.
Substitute in Consumption
په استهالک کې تعویضیدونکی
دوه یا ډېر تويک ،چې په استهالک کې یو د بل پر ځای استعمالېدای يش او د یو تويک په قېمت کې
لوړوایل د بل تويک په تقاضا کې د لوړوايل المل ګرځي .د بېلګې په توګه :پیپيس او کواک کوال.
Substitute in Production
په تویلد کې تعویضیدونکی
دوه یا ډېر تويک ،چې په تویلد کې یو د بل معاوض کېدای یش او د یو تويک په قېمت کې لوړوایل د بل
تويک په عرضه کې د لوړوايل المل ګرځي .د بېلګې په توګه :د اکرګر په ځای د ماشني په اکر اچول
Subvention
بسپنه
ً
معموال د دولت هل لوري هل هغه اکروبار رسه نقدي مرسته ،چې نوی تأسیس شوی او یا دا ،چې د
تویلد په پروسه کې د تاوان رسه مخ وي.
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Sumptuary law
د شخيص لګښتونو د جتدید قانون
هغه قانون ،چې د هغه توکو یا خدمتونو د استهالک څخه د خمنیوي په موخه رامنځته شوی وي،
چې د ټونلزیې رفاه او د وګړو د روغتیا لپاره مرض یا تاواين وي .د بېلګې په توګه :د رشابو ،چرسو او
داسې نورو توکو تویلد.
Superior Goods
غوره یا ایلع تويک
هغه تويک ،چې په اعید کې ډېروایل یې په تقاضا کې د ډېروايل رسه مل وي لکه جتميل تويک (luxury
) .Goodsهل نا مرغوب توکو ( )Inferior Goodsاو هل ګیفن توکو ) (Giffen Goodsرسه یې
پرتله کړئ.
Supermarket
مغازه  /لوی پلورنځی
هغه لوی پلورنځی چې په کې د کورنیو د ورځین اړتیا وړ ډېری تويک په پرچون ډول پکې پلورل
کېږي.
Super Normal Profit
مافوقه نورماهل ګټه
مازادې ګټې)  (Excess profitته رجوع وکړئ.
Supply
عرضه
په معلوم وخت کې په معلوم قېمت بازار ته د توکو او خدمتونو د وړاندې کولو هل ارادې او وړتیا
څخه عبارت دی .او یا هم دا چې :بازار ته د توکو او خدمتونو د وړاندې کولو ارادې او وړتیا ته
عرضه ویل کېږي .هل تقاضا ) (Demandرسه یې پرتله کړئ.
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Supply Curve
د عرضې منحين
د قېمت او د عرضې د مقدار ترمنځ د اړیکې ګرافیيک ښودنې څخه عبارت دی ،چې د عرضې
منحين پورته خوا ته حرکت کوي ،چې په افيق حمور د عرضې د مقدار او په عمودي حمور یې د
عرضې د قېمت اندازه ښودل کېږي.
Supply Determinants
د عرضې ټاکونکي عوامل
د عرضې هغه پنځه ټاکونکي عوامل ) ،(Supply Determinantsچې په بازار کې عرضه تر
خپل اغېز الندې راويل او د عرضې د منحين د رسمولو په وخت کې ثابت فرض کېږي او دلې
ټاکونکو عواملو څخه په یوه کې هم د تغری رامنځته کېدل د عرضې د منحين د انتقال المل ګرځي
دا پنځه ټاکونکي عوامل عبارت دي هل:
 :۱د عواملو قېمت )(Factor price
 :۲تکنالوژي )(Technology
 :۳د نورو توکو قېمتونه )(Other prices
 :۴وړاندوینه او توقع )(Expectations
 :۵او د پلورونکو شمېر )(Numbers of sellers
د عرضې د ټاکونکو عوامول په اړه د ال ډېرو مالوماو لپاره ذکر شوو اصطالحاتو ته هم رجوع
وکړئ.
Supply Management Policy
د عرضې د مدیریت سیاست
هغه دوليت سیاست ،چې په ټولزیه عرضه کې د تغری هل الرې په اقتصاد کې د ثبات رامنځته کولو
کې ترې ګټه اخېستل کېږي .لکه په اقتصاد کې د کساد په حالت کې د عرضې په برخه کې د
مقرراتو آسانه کول ،د تکنالوژي او پانګونه کې ډېروایل راوستل او داسې نور څو د اقتصاد په
تویلدي وړتیا کې ډېروایل رامنځته يش .چې د عرضئ اړخ اقتصاد )(Supply Side Policy
اصطالح ورته هم اکرول کېږي.
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Supply Schedule
د عرضې جدول
هغه جدول ،چې په خمتلفو وختونو او خمتلفو قیمتونو بازار ته د توکو او خدمتونو د عرضې مقدار
او اړونده قېمتونه پکې درج او د عرضې د تابع  ،منحين او ارجتاعیت د حماسبې لپاره ترې ګټه
اخېستل کېږي.
Supply Shock
د عرضې ټاکن
حد اقل د عرضې په یوه ټاکونکي اعمل ) (Supply determinatsکې د تغری هل امله په بازار کې
د تعادل حالت هل منځه تلل ،چې د عرضې د منحين د انتقال المل ګرزي او په ممکنه ډول دوه ډوهل
تغریاتو المل ګرځي:
 د عرضې کموايل )(Supply Decrease
 د عرضې زیاتوايل ((Supply Increase
چې په عرضه کې ډېروايل د عرضې منحين ښي خوا انتقال او کموایل یې چپ خوا انتقال المل ګرزي.
Supply Side Economics
د عرضې اړخ اقتصاد
د اقتصاد هغه برخه ،چې د منابعو په تویلدي فعایلت او مودلیت کې په ډېروايل باندې تمرکز لري
څو په دې وسیله اقتصادي وده ډېره او په يلک اقتصاد کې ثبات رامنځته يش .دغه نظر ته په
۱۷۱۷لکونو کې پرخمتیا ورکړل شوه او په پایله کې یې د ټولزی بازار نظر رامنځته شو .د تقاضا اړخ
اقتصاد ) (Supply Side Economicsرسه یې پرتله کړئ.
Surplus
مازاد
په بازار کې هغه حالت ،چې :په اوسنیو قیمتونو د عرضې مقدار د تقاضا د مقدار په پرتله ډېر وي،.
چې د مازادې عرضې ( (Excess supplyاو د پلورونکو بازار ( (Buyer’s Marketاصطالح
ورته هم اکرول کېږي .همدا راز مازاد د ګټې په مانا هم اکرول کیږي .او هغه منفعت ته وايی چې د
بازار هل قېمت څخه یي هم عرضه کوونکي او هم تقاضا کوونکي ترالسه کوي .هل کرس
( )Shortage/Deficitرسه یې پرتله کړئ.
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Switching Point
د بدلون نکته
هغه وخت یا هغه قیمت ،چې په هغه رسه په اقتصاد کې د یو ډول منابعو د استعمال ځای بل ډول
ً
منابع نیيس .معموال دا هغه مهال رامنځته کېږي لکه ،چې یو ډول منابع یا قلت پیدا کړي او یا هم
په لوړ قیمت پیدا کېږي؛ نو خلک د ارزانه منابعو خواته پام اړوي.
SWOT
سواټ
ً
د څلورو بېال بېلو اصطالحاتو یو ترکیب ،چې معموال د یو اکروبار یا رشکت په وسیله د یوې پروژې
د تطبیق د عميل څېړنې په موخه ترې ګټه اخېستل کېږي څو په دې ډول نوموړې پروژه ،په هر
اړخزی ډول رسه وڅېړي دا اصطالحات عبارت دي هل:
) Strengths د قوت ټيک(.
) Weaknesses د ضعف ټيک(.
) Opportunities فرصتونه(.
) Threats ننګونې).
ً
او معموال د چاپېریال هل څېړنې څخه وروسته دا څلور اصطالحات څېړل کېږي چې:
 د قوت نقطې د نوموړې پروژې په وړاندې د یو اکروبار په هغو نقطو تمرکز لري ،چې
اکروبار یا رشکت یې د تررسه کولو قوت ولري.
 د ضعف ټيک بیا په هغو نقطو تمرکز لري ،چې اکروبار یا رشکت پکې ضعف ولري یا
ضعف المل جوړېدای يش.
 فرصتونه بیا په هغو نقطو تمرکز کوي ،چې اکروبار ته فرصتونه رامنځته کوالی يش.
 او ننګونې په هغو نقطو تمرکز لري ،چې د اکروبار یا رشکت د پروژې پر وړاندې تهدید او
یا خنډونه رامنځته کوالی يش.
د بېلګې په توګه :یو پانګوال غواړي ،چې د جالل آباد په ښار کې د ماهیانو روزنې یو فارم جوړ
کړي؛ نو خمکې دلې ،چې پروژه پیل کړي غواړي ،چې د  SWOTحتلیل په وسیله د دې پروژې هر
اړخزیه څیړنه تررسه کړي ،چې په دې توګه د پروژې د قوت نقطې په الندې ډول ذکر کیدی يش:
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 د ماهیانو د روزنې لپاره د پرېمانه او تازه اوبو شتون.
 د ماهیانو د روزنې لپاره د جمربو او تکړه اکرګرانو شتون.
 مناسب چاپېریال او داسې نور.
د پروژې د ضعف نقطې کېدای يش دا وي ،چې:
 د اوبو او چاپرییال ککړتیا
 د بهر څخه دواردايت ماهیانو رسه سیالۍ په برخه کې ضعف.
د پروژې فرصتونه کېدای يش دا وي ،چې:
 نورو والیاتو ته د ماهیانو عرضه.
ً

 د درونټې پارک ته د مېلو په موخه د ډېرو خلکو راتګ (معموال د ژيم په موسم کې).
د پروژې ننګونې کېدای يش دا وي ،چې:
 د ماهیانو نور عرضه کونکي بازار ته داخل يش.
Sympathetic Strike
د خواخوږۍ اعتصاب
د اکرګرانو هغه اعتصاب ،چې د خپل اکرفرما یا متصدي پر وړاندې د کوم شاکیت څخه پرته د نورو
اکرګرانو رسه د همدردۍ هل خمې تررسه کېږي ،چې عمده موخه موخه د اکرګرانو د ټونلو ترمنځ د
یووايل رامنځته کول وي .چې د دویيم اعتصاب ) (Secondary strikeاصطالح ورته هم اکرول
کېږي .همدا راز بل ډول یې د خواخوږۍ اعتصاب (  )Sympathy strikeده چې د اکرګرانو د یوې
ټونلې هل لوري ،تنظیم او د اکرګرانو هل یوې بلې ټونلې هل اعتصاب کوونکو رسه د مالتړ ښودلو په
بنسټ تررسه کېږي ،چې موخه یې د اکرګرانو ټونلو ترمنځ همغږي او یووایل رامنځته کول دي.
Syndicate
د سندیکا (صنيف) ټونله
د بانکونو ،موسساتو یا د انفرادي وګړو یوه ډهل ،چې د هغه اکر یا کړنې د تررسه کولو په موخه رسه
یو کېږي ،چې ډېرې پانګونې ته اړتیا لري.
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Tacit Collusion
ضمين احتاد
هل هغه رسيم هوکړه یلک څخه عبارت دی چې د څو اکروبارونو هل ترمنځ د ګډو سیاستونو د
رامنځته کولو او پرمخ بېولو په موخه عقد کېږي چې د پټې مرستې ((Implicit collusion
اصطالح ورته هم اکرول کېږي .هل ښاکره احتاد ) (Explicit collusionرسه یې پرتله کړئ.
Take-off
د ټوپ (مرحله)
د ډبلیو ډبلیو روستو د نظریې هل خمې دا مرحله د اقتصادي ودې او نمو دریمه مرحله ده ،چې هغه
زماين واټن په برکې نیيس ،چې پکې هغه موانع ،خنډونه او مقاومت کونکې قوتونه باالخره هل
منځه ځي ،چې د اقتصادي ودې په وړاندې مقاومت رامنځته کوي او هغه قوتونه ،چې د اقتصادي
ودې المل ګرځي توسعه پیدا کوي .د روستو هل نظره د اقتصادي ودې څلور نورې مرحلې عبارت
دي هل:
 :۱عنعنوي ټونله ((Traditional society
 :۲د خزیش یا اوچتیدو لپاره خمکیین رشط ()Precondition for take-off
 :۴د پوخوايل په لوړ ګام ((Drive to maturity
 :۵د لوړې کتيل تویلد دوره )(age of high mass-production
د ډبلیو ډبلیو روستو هل نظره د اقتصادي ودې د مرحلو په اړه د ال ډېرو مالوماتو لپاره ذکر شوو
مرحلو ته هم رجوع وکړئ
Tangible Assets
ملس کېدونکې شتمنۍ
فزیکي شتمنیو) (physical assetsته رجوع وکړئ
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Target Market
د موخې بازار
د وګړو یا مشرتیانو یوه ځانګړې برخه ،چې د عرضه کونکي د توکو ،خدمتونو یا نظریاتو د پېرودلو
ً
لپاره تر ټولو ډېر متوقعه پېرودونکي وي او معموال د سلوک او روشونو ،اعداتو ،ډېموګرايف او داسې
نورو ځنګړتیاو هل خمې ټالک کېږي او د همدغه ګروپي تقاضا په پام کې نیولو رسه عرضه کونکي
دغه برخه د خپلو تویلداتو د پلور لپاره په نښه کوي.
Targeting Strategy
د نښه کولو سرتاتیژي
د موخې بازار ( (Target marketیا د بازار طبقه بندي ( )Segmentationپه پروسه کې هغه
لومړنۍ ګام ،چې هل خمې یې عرضه کونکي د پېرودونکو د یوې ځانګړې ډلې یو يلک تصویر ته
پراختیا ورکوي .دا ډول تګالرې په دریو برخو وېشل کېږي ،چې عبارت دي هل :
 Differentiated Strategy
 Undifferentiated Stragety
 Concentrated Strategy
Tariff
تعرفه
د ګمريک حقوقو یو جدول یا سیسټم ،چې د دولت هل لوري وضع او د واردېدونکیو توکو څخه
ُ
اخېستل کېږي ،چې په بهرنۍ سوداګرۍ د خنډونو یا حمدودیتونو څخه یو دی ،چې معموال د واردايت
کنرتول ،د کورين تویلد څخه د مالتړ او د دولت د عوایدو د لوړېدو په موخه وضع کېږي ،چې ندرتا
په بعضې صادرايت توکو هم وضع کېږي .د تعرفې د ډولونو په اړه د ال ډېرو معلوماتو لپاره الندنیو
اصطالحاتو ته همم رجوع وکړئ:
 :۱د ارزښت هل خمې تعرفه )(Ad Volarm Tariff
 :۲محایوي تعرفه)(Protective Tariff

 :۳ځانګړې تعرفه )(specific tariff
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 :۴یوازې د عوایدو لپاره تعرفه )(Tariff for Revenue Only
 :۵پښتو مانا Sliding-Scale Tariff
 :۱جرباين تعرفه )(Compensatory/Retailiatory Tariff
 :۰تبعیيض تعرفه )(Discriminatory/Differential Tariff
د تعرفې او د تعرفې د ډولونو په اړه د ال ډېرو مالوماتو لپاره ذکر شوو ډونلو ته هم رجوع وکړئ.
Tariff for Revenue Only
یوازې د عوایدو لپاره تعرفه
هغه حمصول ،چې د کورين تویلد څخه د مالتړ په موخه نه بلکې د دولت د عوایدو د ډېرېدو په
موخه وضع کېږي .هل محایوې تعرفې (  )Protective tariffرسه یې پرتله کړئ .د تعرفې او د
تعرفې د ډولونو په اړه د ال ډېرو مالوماتو لپاره تعرفې ) (Tariffته هم رجوع وکړئ.
Tariff War
تعرفوي جګړه
د تعرفې جګړې ته وايی ،او لکه چې یو هیواد د بل هیواد په صادراتو باندي د متقابل عمل په ډول
تعرفه لوړوي او په دې ډول د مقابل هیواد تویلداتو قیمتونه لوړیږي .همدا راز د تعريف جنګ د
قیمتونو د جنګ مفهوم هم افاده کوي لکه چې دوه تویلدونکي د یو بل په وړاندې د قیمتونو په
ټیټوايل یا د کیفیت په لوړوايل کې سیايل کوي.
Tax
مایله
هغه مبلغ ،چې حقېيق او حقويق وګړي یې د قانون هل خمې د خپلو اقتصادي کړنو په وړاندې دولت
ته تادیه کوي او اجباري شلک ولري ،چې د دولت د عوایدو یوه لویه برخه جوړوي .او یا هم دا چې:
د اعمه خدمتونو او لګښتونو د تامني په موخه هغه مبلغ ،چې دولت یې د قانون هل خمې د انفرادي
ً
وګړو ،رشکتونو او موسساتو د عوایدو څخه په اجباري ډول رسه ترالسه کوي .مایله معموال په دوه
ډوهل اخېستل کېږي ،چې عبارت دي هل:
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 مسقیم مایلات ((Direct tax
 غری مستقیم مایلات ()Indirect tax
ً
او معموال په درېیو ډولونو رسه وضع کېږي ،چې عبارت دي هل:


متناسبه مایله )(Proportional tax



زیاتیدونکی یا صعودي مایله )(Progressive tax



کمیدونکې یا نزويل مایله )(Regressive tax

د مایلې د ډولونو د وضع کیدو په اړه د ال ډېرو معلوماتو لپاره اړوند اصطالحاتو ته هم رجوع وکړئ.
Tax Avoidance
هل مایلې اجتناب یا رسغړونه
هر هغه عمل ،چې د قانون هل خمې د مایلې په اندازه کې د کموایل راوستو لپاره تررسه کېږي او په
منطیق او قانوين ډول د مایلې خمنیوی کوي .د بېلګې په توګه :د اقتصادي کساد په حالت کې د
کساد څخه د وتلو په موخه د دولت هل لوري پر عوایدو د مایلاتو را کمولو لپاره د خلکو وړاندیز او
استدالل څو وګړي خپل اعیدات د توکو او خدمتونو په پېرلو یا په پانګونه باندې مرصف کړي .او
یا هم د مایله ورکوونکو هل خوا داسې الرې چارې جوړول ،چې د مایلې ورکولو څخه خمنیوی
وکړی يش .هل مایلې تیښتې ( (Tax Evasionرسه یې پرتله کړئ
Tax Base
مایلايت قاعده
ټول هغه تویلدات او کړنې ،چې مایله ورباندې وضع او اخېستل کېږي او د مایلې د اخیستلو لپاره
قاعده او بنسټ ګنل کېږي .او یا هم دا ،چې :ټول هغه تویلدات او کړنې ،چې د مایلې د ورکړې تابع
ګرځي لکه:
 پر پلور مایله )(Sales Tax

 پر عوایدو مایله )(Income tax
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د مایلايت قاعدې په اړه د ال ډېرو مالوماتو لپاره ذکر شوو اصطالحاتو ته هم رجوع وکړئ.
Tax Collector
مایله ټولوونکی
هغه دوليت مامور ،چې د ځینو مایلاتو (په ځانګړي ډول پر ملکیتونو د مایلاتو) د راټولو دنده او
مسئویلت په اغړه لري.
Tax Competition
مایلايت سیايل
د هېوادونو هل لوري د مایلې را کمولو هغه سیايل ،چې د نړیوالې پانګې اچونې د هڅولو په موخه
تررسه کېږي .او یا هم د چې :د نړیوالې پانګونې د هڅولو په موخه د هېوادونو ترمنځ د مایلې راکمولو
سیالۍ ته مایلايت سیايل ویل کېږي.
Tax Dog Doing
هل مایلې تېښته
هل مایلې تیښتې یا ) (Tax evasionته رجوع وکړئ.
Tax Efficient
د مایلې هل پلوه اغېزمن
د مایلې ورکونکي هل نظره :هغه کړنې تر الس الندې نېول ،چې نظر بلې متبادلې کړنې ته کمه
مایله ورباندې ټالک شوي وي.
Tax Evasion
هل مایلې فرار یا تیښته
په غری قانوين ډول د مایلې په تادیه کولو کموایل راوستل .د بېلګې په توګه :یو کس خپل عواید دلې
امله پوره نه ښيي ،چې د مایلې د ورکړې څخه ځان وسايت .او یا دا ،چې په نورو حیلو او پلمو رسه
غواړي ،چې د مایلې هل ورکړې یا د مایلې هل یوې برخې د ورکړې څخه ځان وسايت ،چې هل مایلې
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څخه فرار ) (Tax dodgingاصطالح ورته هم اکرول کېږي .هل مایلې څخه اجتناب/رسغړونې
( (Tax avoidanceرسه یې پرتله کړئ.
Tax Exemption
مایلايت معافیت
د مایلاتو د تادیې هل وجېبې څخه قانوين آزادي ته هل مایلاتو معافیت ویل کېږي .د بېلګې په توګه:
په افغانستان کې ځینې هغه موسسات ،چې خرییه کړنې پرمخ وړي د هغه توکو په وړاندې د مایلې
د ورکړې هل وجېبې څخه معاف دي ،چې د خرییه اکرونو د پر مخ بېولو لپاره یې واردوي.
Tax Free
هل مایلاتو معاف
ټول هغه عواید چې په قانوين ډول د مایلاتو هل ورکړې څخه معاف وي.
Tax Incidence
د مایلې محل/بار
د مایلې د تادیې هل نهايی بار او بوج څخه عبارت دی ،چې زیاتره وخت مایله د یو کس هل لوري تادیه
کېږي؛ خو په نهایت کې د مایلې اصل بار د بل کس هل لوري تادیه کېږي .د بېلګې په توګه :توکو
او خدمتونو پر پلور مایله ) ،(Sales taxچې په سماليس ډول یې پلورونکي یا سوداګر تادیه کوي؛
خو په حقیقت کې په هغه قیمت کې شامله وي ،چې پریودونکي یې تادیه کوي.
Tax Limit
د مایلې حد
د مایلې د ورکړې هغه اعظيم حد ،چې د مایلايت ذیصالح مقام هل لوري وضع کېږي.
Tax Multiplier
مایلايت رضیب
د مایلې په اندازه کې د تغری او په ناخالص داخيل تویلد کې د تغری ترمنځ نسبت څخه عبارت دی او
په ناخالص داخيل تویلد باندې د مایلې د اندازې تاثری اندازه کوي .د بېلګې په توګه :که پر عوایدو
د تکس اندازه لوړه يش؛ نو د کورنیو او اکروبارونو هل لوري په استهاليک توکو او پانګونې باندې د
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لګښتونو په اندازه کې کموایل رامنځته کېږي ،چې په پایله کې په ناخالص داخيل تویلد کې هم
کموایل رامنځته کېږي.
Tax Payer
مایلې تادیه کوونکی
هغه کس ،چې د قانون هل خمې دولت ته د خپلو اقتصادي کړنو څخه ترالسه شویو عوایدو په وړاندې
د مایلې په ورکولو ملکف وي.
Tax Proportionality
د مایلې تناسب
د عوایدو په خمتلفو سطوحو کې د مایله په شلک د تادیه شویو عوایدو د تناسب څخه عبارت دی دا
په دې مانا ،چې د مایلې هل الرې ترالسه شویو عوایدو څومره اندازه په کوم شلک رسه ترالسه شوي
دي؟ د مایلې وضع کولو شلکونه عبارت دي هل:
 متناسبه مایله )(Proportional tax
 زیاتیدونکی یا صعودي مایله ))Progressive tax
 کمیدونکې یا نزويل یا رسکوب کونکې مایله ))Regressive tax
د مایلې د تناسب په اړه د ال ډېرو مالوماتو لپاره ذکر شوو اصطالحاتو ته هم رجوع وکړئ.
Tax Rate
د مایلې کچه
د عوایدو د هغې سلنې تناسب ،چې د مایله په شلک تادیه کېږي یعنې دا ،چې پر خمتلفو کټګوریو
عوایدو د مایلې اندازه د سلنې هل خمې په ګوته کوي.
Technical Efficiency
ختنیيک اغزیمنتوب
د شته منابعو په مرسته د اماکن ترحده ډېر نه ډېر تویلد ترالسه کول ،هل ضایعاتو د خمنیوي او د تویلد
د تمام شد لګښت اعظيم کولو ته ختینيک اغزیمنتوب ویل کېږي.
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Teller
رصاف
هغه کس ،چې د بانک د مشرتیانو رسه د هغوی د مربوطه حسابو د معامالتو چارې پر مخ بیايی ،
زیاتره وخت ورته د ( (Cashierنوم هم ورکول کیږي .دغه دنده زیاته مسليک نه بلکې په جتربې
او روزنې پورې تړاو لري هل همدې امله بانکونه دغه دندې ته یواځي د ښوونځي فارغ کسان هم
استخداموي.
Terms of Trade
د سوداګرۍ نسبت
د یو تويک د ترالسه کولو په وړاندې د بل تويک د مقدار ورکړه یعنې دا ،چې :یو هېواد د معلوم اندازه
توکو او خدمتونو د ترالسه کولو په وړاندې په کومه اندازه تويک او خدمتونه تادیه کوي(د صادراتو
او وارداتو نسبت) .او یا هم دا چې :هغه رشایط ،چې هل خمې یې یو هېواد بهرنۍ سوداګري تررسه کوي.
The Economic Problem
اقتصادي ستونزه
د کمیایۍ ( (Scarcityلپاره بله متبادهل اصطالح ده او د برش په شتون کې هغه نافذ حالت ،چې دا
په ګوته کوي ،چې :د ټونلې اړتیاوي او غوښتنې ناحمدوده او د رفع کولو په وړاندې یې وسایل او
منابع حمدود دي .دا په دې مانا ،چې مونږ ټول هغه څه ،چې ورته اړتیا لرو نشو ترالسه کوالئ .یا
دا ،چې:
 د ټونلې اړتیاوې او غوښتنې ناحمدودې دي.
 د اړتیاو او غوښتنو د رفع کولو لپاره منابع او وسایل حمدود دي.
 او وسایل په عني وخت کې د دوه یا ډېرو توکو او یا خدمتونو د تویلد په موخه نيش اکرول
کېدای.
چې دا په ټونله کې عمده ستونزې دي ،چې د اقتصاد د مطالعې عمده برخه جوړوي
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The general Theory
عمويم تیئوري
د کیزن د کتاب (د پیسو ،سود او استخدام عمويم تیوري) اعم نوم دی نوموړی کتاب په ۱۷۳۱
میالدي اکل کې چاپ شوی او په دغه کتاب کې نوموړي په اقتصاد کې د زوال یا کساد
) (Contractionرامنځته کېدو الملونه او په وړاندې یې د حل لپاره سپارښتنې بیان کړي
دي.نوموړی کتاب تر څلورو لسزیو پورې د يلک اقتصاد د ډېرو موضواعتو د څېړنې په برخه کې ډېر
ګټور ثابت شو ،چې اوس هم په ډېری اقتصادي موضواعتو کې ترې ګټه اخېستل کېږي.
The Wealth of Nation
د ملتونو ثروت
نوموړی کتاب د اقتصاد مشهور اعلم ادم سمیټ یلکنه ده او په  ۱۰۰۱مېالدي اکل کې نرش شو او
د نوي او عرصي اقتصاد د مطالعې بنسټ ګڼل کېږي د دې کتاب یوه مهمه برخه د هېوادونو ترمنځ
د آزادې سوداګرۍ اغزیمنتوب په ګوته کوي او په دې برخه کې ادم سمیت زیاتوي ،چې :د هېوادونو
ترمنځ په سوداګرۍ کې د حمدودیتونو او ممانعتونو نه شتون په يلک اقتصاد کې د اکمل استخدام او
مؤثریت المل ګرزي ،چې همدې کتاب د اروپا او داسې نورو پرخمتللو هېوادونو په اقتصادي وده
کې خورا ګټور رول لوبویل دی.
Theory
تئوري یا نظریه
هغه بیانیه ،چې د مشاهده شویو حقایقو ترمنځ ظاهري تړاو په ګوته کوي ،چې دا اړیکې په مکرر
ډول رسه د حمققینو په وسیله توضیح شوي وي .تیوري په طبیعت کې موجودو حقایقو ته د ځانګړو
میتودونو او رشایطو په اکرولو او د ازمایښتونو وروسته منظم او عمويم شلک ورکوي
Thin Market
حمدود بازار
 Narrow Marketته رجوع وکړئ.
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Third degree price discrimination
د قېمتدریمه درجه توپېر
د تبعیيض قېمت هغه ډول ،چې هل خمې یې پلورونکی د عني توکو پر پلور د خمتلفو ډلو وګړو په
وړاندې ،چې په آساين رسه د خپلو ځانګړتیاو لکه عمر ،جنس (نر او ښځه) او داسې نورو
ځانګړتیاو هل خمې د پیژندنې وړ وي خمتلف قېمت وضع کوي .د قېمت لومړی درجه تبعیض/توپری
( )First degree pirce discriminationاو د قېمت دویمه درجه تبعیض/توپری Second
 degree price discrimiantionرسه یې پرتله کړئ.
Third World Countries
د دریېمې نړۍ هېوادونه
دا اصطالح د نړۍ د هغو غریبو او وروسته پاتې هېوادونو په وړاندې اکرول کېږي ،چې د وګړو د
ژوند کچه یې ډېره ټیټه وي ،اقتصادي وده یې ډېره ورو او په ځینو وختونو کې منيف وي او ډېری
یې په افریقا او آسیا کې شتون لري په دغو هېوادونو کې قحطي ،غربت ،دیکتاتورانه حکومتونه،
جتاوز ،جنګونه ،فاسد حکومت ونه ،د ښوونې او روزنې ټېټ معیار او کیفیت ،د نفوسو چټکه وده یا
داسې نور ناوړه حاالت شتون لري ،چې د اقتصادي ودې پر وړاندې لوی خنډونه ګڼل کېږي؛ خو
ً
په اوسين وخت کې معموال د دې اصطالح په ځای د پرخمتیايی هېوادونو (Developing
) countiresاصطالح اکرول کېږي.
Tiein sale
مزدوج پلور
د پلورونکي هل لوري په پریودونکي باندې د یو تويک پلور ،چې د بل تويک په پری پورې تړیل وي .او
یا هم په بل عبارت :د یو تويک پلور ،چې د پلورونکي هل لوري پکې حد اقل یو رشط اېښودل شوی
وي .چې د مرشوط پلور(  (Conditional saleاصطالح ورته هم اکرول کېږي.

453

Economic & Business Terms

T

Tie Loan
مرشوط /تړیل پور
هغه بهرنۍ پور ،چې په دې رشط پورې تړیل وي ،چې پور ترالسه کونکی هېواد به د پروژې د
تطبیق لپاره اړین وسایل او تويک هل پور ورکونکي هېواد څخه پېري.
Tiger Economy
ټایګر اقتصاد
دا اصطالح د جنوب ختیځې اسیا چټک پرخمتلونکو اقتصادونو ته لکه د جنويب کوریا ،مالزییا،
تایلند،سینګاپور او اندونزییا د هېوادونو د اقتصاد لپاره اکرول کېږي.دا ځکه ،چې د دې هېوادونو
ً
اقتصادي وده معموال ډېره زیاته وه .او په اوسين وخت کې د چني هېواد ته هم دا اصطالح اکرول
کېږي .پرته هل اسیایي هیوادونو څخه د ځینو نورو هیوادونو لپاره هم دا اصطالح اکریږی لکه ایریلنډ
ُ
 ،رومانیا او سلواکیا .د یادونې وړ ده چې دا اصطالح معموال د څلورو اسیایي هیوادونو لپاره اکرول
کیږي چې عبارت دي هل :جنويب کوریا ،سنګاپور ،مالزییا او تایوان څخه .د ال ډېرو مالوماتو لپاره
آسیايی حبران ) (Asian crisesته هم رجوع وکړئ.
Tight Money
انقبايض /سختې پیسې (پويل سیاست)
په جریان کې د پیسو راکمولو یا انقباض ته وايی ،لکه چې دولت وغواړي ،چې په اقتصاد کې د
انفالسیون اندازه کمه کړي؛ نو مرکزي بانک په جریان کې د پیسو اندازه راکموي .او یا دا ،چې :د
سوداګریزو بانکونو هل الرې اکروبارونو او عوامو ته د پور په ورکولو باندې سخت قوانني وضع
کوي.
Time Deposit
معیادي امانت
ً
هغه بانکي امانت ،چې معموال د ټايلک وخت څخه خمکې نقد کېدای نيش او د هوکړه یلک هل خمې
د حساب درولودونکی خپلې پیسې هل معلوم وخت څخه د خمه هل بانک یا مايل ادارې څخه نيش
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ويستیل .هل جاری حساب ) (Current accountاو معیادي حساب/امانت )(Time deposit
رسه یې پرتله کړئ.
Time Period
ځانکړی وخت
په اعم ډول زماين واټن یا د وخت یوې دورې څخه عبارت دی .همدا راز د ارجتاعیت)(Elasticity
هل دریو ټاکوونکیو عواملو څخه یو دی دوه نور یې عبارت دي هل:
 :۱د بودجې تناسب )(Budget proportion
 :۲متبادل شتون )(Subtitue availability
او د ځانګړي وخت څخه موخه داده چې د یو تويک ارجتاعیت په اوږده موده یا د وخت په اوږده دوره
کې زیات وي.
Time Work
د وخت هل خمې اکر
د مزد هغه سېسټم ،چې هل خمې یې اکرګر ته د اکر د وخت په بنسټ لکه د يف ساعت یا هم يف ورځ
هل خمې مزد ورکړه تررسه کېږي.
Toll
حق العبور
ً
هل هغه مبلغ یا مایلې ته وايی ،چې د یوې شتمنۍ(معموال د اعمه ملکیت لکه پل ،رسک او داسې
نورو څخه) د ګټې اخېستنې په وړاندې تادیه کېږي.
Tonnage
د ټن هل خمې حمصول/مایلې اخېستل
ً
معموال د کشتیو څخه د ټن هل خمې د هغوی په ظرفیت باندې مایلې/حمصول اخېستلو څخه عبارت
دی .د ارزښت هل خمې حمصول اخیستل ) (Ad volarm tariffرسه یې پرتله کړئ.
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)Total Cost(TC
ټولزی لګښت
د تویلد په پروسه کې د تویلد د ټولو عواملو د لګښتونو لکه مزد ،کرایه ،سود جمموعې ته د تمام شد
ټولزی لګښت ویل کېږي .او یا هم دا چې :د تویلد په پروسه کې د رامنځته شویو ټولو ثابتو او متغریه
لګښتونو جمموعې ته د تمام شد ټولزی لګښت ویل کېږي یعنې دا ،چېTC=TFC+TVC :
چې پدې مساوات کې:
 TC ټولزی لګښت )(Total cost
 TFC ټولزی ثابت لګښت )(Total Fixed Cost
 TVC هل ټولزی متغریه لګښت )(Total Variable Cost
څخه نمایندګې کوي  .د ال ډېرو مالوماتو لپاره ذکر شوو اصطالحاتو ته هم رجوع وکړئ .ټولزی
لګښت ته د عواملو ټولزی لګښت ( (totalfactorcostاصطالح هم اکرول کېږي.
)Total Fixed Cost (TFC
ټولزی ثابت لګښت
د هغو ټولو لګښتونو جمموعه ده چې په نلډ مهال کې د توکو او خدمتونو د تویلد په مقدار پورې نه
وي تړيل .او یا دا ،چې :هغه ټول لګښتونه ،چې د تویلد په اندازه کې تغری رسه مستقیمه تړاو ونه
لري لکه د ځمکې کرایه ،د ځینو اکرکوونکو مزد او معاش او داسې نور ځینې لګښتونه .هل ټولزی
متغریه لګښت ) )Total Variable Costرسه یې پرتله کړئ.
)Total Product (TP
ټولزی حاصل /تویلد
د تویلد ټولزیه اندازه ،چې په معلوم وخت کې د تویلد معلومو عواملو څخه د ګټه اخېستنې په پایله
کې تویلد شوي وي ،چې د ټولزی فزیکي تویلد ( )Total Physical Productاصطالح ورته هم
اکرول کېږي .هل متوسط تویلد ) (Average Productاو نهايی تویلد )(Marginal Product
رسه یې پرتله کړئ.
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Total Return
ټولزی بازګشت
هغه ټولزی عواید ،چې په مايل شتمنیو باندې د پانګونې څخه د ګټې په توګه ترالسه کېږي.
)Total Revenue (TR
ټول (ناخالصه ) اعید
د پلورل شویو توکو او خدمتونو د پلور څخه ترالسه شویو ټولزیو عوایدو څخه عبارت دی.
)Total Utility (TU
ټوهل افاده
هغه ټولزی رضایت یا تسکني ،چې د توکو او خدمتونو څخه د ګټې اخېستنې په پایله کې ترالسه
شوی وي او یا هم دا ،چې :د یو تويک او یا خدمت څخه د ګټې اخېستنې په پایله کې مستهلکني په
يلک توګه تر کومه حده رضایت تر السه کوي.
)Total Variable Cost(TVC
ټولزی متغری لګښتونه
د تویلد په پروسه کې د هغه لګښتونو جمموعه ،چې په مستقیم ډول رسه د تویلد په مقدار پورې
تړيل وي .او یا هم دا ،چې :د تویلد په پروسه کې د هغو لګښتونو جمموعه ،چې د تویلد مقدار په
ډېرېدو پکې ډېروایل او په کمېدو رسه پکې کموایل رامنځته کېږي.
د بېلګې په توګه :د خامو موادو ،د برښنا او ځینې نور لګښتونه ،چې دا ډول ټول لګښتونه د تویلد
په مقدار پورې تړيل دي .هل ټولزی ثابت لګښت ( )Total Fixed Costرسه یې پرتله کړئ.
Trade
سوداګري
ً
په اعم ډول هر ډول اقتصادي تبادلې ته سوداګري ویل کیږي .په حقويق حلاظ معموال د منقولو توکو
پلورل او پېرل ،چې په پرهل پسې ډول د شغل او پېشې په توګه د ګټې د ترالسه کولو په موخه تررسه
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کېږي سوداګري بلل کیږي او د هیواد په کچه په د کورنۍ او بهرنۍ سوداګري په بڼه تعریفیږي .خو
ً
ً
سوداګري معموال د هېواد بهرنې معامالت په بر کې نیيس په دې مانا ،چې معموال دلې اصطالح
څخه د بهرنۍ سوداګرۍ په برخه کې ګټه اخېستل کېږي .چې صادرات او واردات په برکې نیيس؟
د بېلګې په توګه :د سوداګرۍ بېالنس ) (Balance of tradeد ال ډېرو مالوماتو لپاره د سوداګرۍ
بېالنس ته هم رجوع وکړئ.
Trade Allowance
سوداګریز ختفیف
د توکو او یا خدمتونو په پلور کې د ختفیف ورکولو ته سوداګریز ختفیف ویل کېږي چې زیاتره وخت
د سوداګریزو مالونو په لویه کچه د پری په مهال ورکول کیږي چې د ) )Trade Discountاصطالح
ورته هم اکرول کېږي.
Trade Barriers
سوداګریز خنډونه
د دولت هل لوري د بهرنۍ سوداګرۍ پر وړاندې هغه ممانعتونه ،چې د هېوادونو ترمنځ د آزادې
سوداګرۍ خمه نیيس.او یا هم دا ،چې :هر هغه حمدودیت او یا خنډ ،چې د هېواد بهرنۍ سوداګري تر
خپل اغزیې الندې راويل هل سوداګریزو خنډونو څخه عبارت دي.
د بېلګې په توګه :حمصول ،مقداري حمدودیت ،کرنزی نورمونه او معیارونه او داسې نور قیودات،،
چې بنسټزیه موخه یې د وارداتو راکمولو هل الرې په بهرنۍ سوداګرۍ کې شته کرس راکمول یا هل
منځه وړل ،کورين تویلد ته پراختیا ورکول او د دولت د عوایدو لوړول دي.
Trade Bloc
سوداګریز بالک
ً
یوه ډهل هېوادونه ،چې هل اقتصادي یا لکتوري اړخه رسه نږدېوایل ولري او معموال یو بل ته نږدې

جغرافیايی موقعیت ولري او په ګډه د بهرنۍ سوداګرۍ سیاست همغږې کوي .د بیلګې په توګه :په

آسیا کې د کوریا ،تایوان ،هانګ اکنګ ،مالزییا او ځینې نور هېوادونو ګډ سوداګریز بالک.
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Trade Deficit
سوداګرۍ (بیالنس) کرس
د سوداګرۍ د بېالنس کرس) (Balance of trade deficitلپاره یوه متبادهل اصطالح ده او د یو
هېواد په بهرنۍ سوداګرۍ کې هغه حالت ده  ،چې په معلوم وخت کې د هېواد د وارداتو ارزښت د
صادراتو هل ا رزښت څخه لوړ وي.
د بېلګې په توګه :که په  ۱۳۷۴اکل کې د افغانستان د  ۱۷۷میلیارده افغانۍ په ارزښت صادرات او د
 ۱۱۷میلیارده افغانۍ په اندازه واردات ولري نو په  ۱۳۷۴اکل افغانستان په بهرنۍ سوداګرۍ کې د ۱۷
میلیارده افغانیو په اندازه هل کرس رسه مخ دی .سوداګرۍ مازاد ) (Trade surplusرسه یې پرتله
کړئ.
Trade Mark
سوداګریزه نښه
هغه ځانګړې نښه ،چې د یو ځانګړي تویلد ،صنعت یا پلورونکي د تشخیص او پېژندنې لپاره
ترینه ګټه اخېستل کېږي ،او په قانوين ډول د هغه څخه د ګټې اخېستنې حق یواځي د نوموړې نښې
مالک ته حاصل وي.
Trade Surplus
سوداګریز مازاد
د سوداګرۍ د بېالنس مازاد (  )Balance of trade surplusلپاره یوه متبادهل اصطالح ده او د یو
هېواد په بهرنۍ سوداګرۍ کې هغه حالت ده ،چې په معلوم وخت کې د هېواد د وارداتو ارزښت د
صادراتو د ارزښت څخه کم وي.
د بېلګې په توګه :که په  ۱۳۷۴اکل کې افغانستان د  ۱۷۷میلیارده افغانۍ په ارزښت واردات او د ۱۱۷
میلیارده افغانۍ په اندازه صادرات ولري نو په  ۱۳۷۴اکل افغانستان په بهرنۍ سوداګرۍ کې ۱۷
میلیارده افغانیو په اندازه مازاد رسه ترالسه کوي.د سوداګرۍ کرس ( (Trade deficitرسه یې پرتله
کړئ.
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Trade Union
سوداګریزه ټونله
د هیوادونو په کچه د سوداګریزو سیاستونو د همغږۍ ټونلې ته سوداګریزه ټونله ویل کیږي او معموال
د اکروبارونو هل لوري د هغوی د ګټو د ساتلو او زیاتولو په موخه رامنځ ته کېږي د اکرګرانو ټونلې
( )Labour Unionرسه یې پرتله کړئ.
Traditional Society
عنعنوي ټونله
د ډبلیو ډبلیو راستو د نظریې هل خمې دا د اقتصادي ودې او پرخمتګ لومړنۍ مرحله ده ،چې پکې
ً
اقتصادي کړنې نسبتا حمدود او د نیوټن د وخت څخه خمکې تکنالوژي باندې اتکا لري.
د اقتصادي ودې څلور نورې مرحلې عبارت دي هل:
 :۱د خزیش/اوچتیدو لپاره خمکیین رشی ((Precondition for take-off
 :۲ټوپ مرحله ()Take-off
 :۳د پوخوايل په لور ګام ()Drive to maturity
 :۴د لوړې کتلې د تویلد دوره ))Age of high mass production
د ډبلیو ډبلیو روستو د نظریې هل خمې د اقتصادي ودې او پرخمتګ د مرحلو په اړه د ال ډېرو
مالوماتو لپاره ذکر شوو مرحلو ته هم رجوع وکړئ.
Transaction Cost
د تبادلې (معاملوي) لګښت
هغه لګښت ،چې په یوه سوداګریزه معامله کې د معاملې د تررسه کولو څخه خمکې یا دا ،چې د
توکو او خدمتونو د پری او پلور په وخت کې رامنځته کېږي.
د بېلګې په توګه :د یوې سوداګریزې معاملې د تررسه کولو لپاره د ماهرینو د مشورو لګښت یا د
یوې پروژې د ترالسه کولو لپاره د پروپوزل لېلکو لګښت او یا هم په خپله د هوکړه یلک لګښتونه.
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Transaction
معامله
ً
په بازار کې د توکو او خدمتونو تبادلې ته معامله ویل کېږي ،چې معموال د پیسو په مرسته تررسه
کېږي .او یا هم دا چې :د پلورونکي او پریودونکي ترمنځ هغه هوکړه  ،چې هل خمې یې یوې خواوې
ته شتمين او بلې خوا ته تادیات په ګوته کېږي او یو بل ته د ملکیت انتقال تررسه کېږي.
Transfer Payment
انتقايل تادیات
ً
هغه تادیات ،چې په تویلد کې د برخه اخېستو څخه پرته او معموال د دولت هل لوري تررسه کېږي.
چې درې اعم ډولونه یې عبارت دي هل:
 د ټونلزی حمافظت لګښتونه )(Social security
 د اعمه رفاه لګښتونه )(Social welfare
 وزګارو وګړو ته د دولت تادیات ).(Unemployment benefit
د ال ډېرو مالوماتو لپاره ذکر شوو اصطالحاتو ته هم رجوع وکړئ.
Transferable Input
د انتقال وړ اعمل
هغه اعمل ،چې د ترانسپورت د لګښت د کموايل هل وجې ډېره جغرافیايی سیمه احاطه کوي.یا په لویه
جغرافیايی سیمه کې د ترانسپورت د کم لګښت هل پلوه پیدا کیدیل يش ..او یا هم هغه اعمل چې د
تویلد لپاره هل یوه ځای څخه بل ځای ته او یا هم هل یو اکروبار څخه بل اکروبار ته د انتقال وړتیا
ولري.
Transferable Output
د یلږد وړ حاصل
هغه حاصل ،چې د انتقال د لګښت د کموايل هل امله لویه جغرافیايی سیمه په بر کې نیيس .او یا هم
هغه حمصول چې د تویلد څخه وروسته د انتقال وړ وي او یا هم انتقال مويم.
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Transportability
د یلږد وړتیا
د پیسو د څلورو بنسټزیو ځانګړتیاو څخه یوه ده د پیسو درې نورې ځانګړتیاوې عبارت دي هل:
 :۱د دوام وړتیا ((Durability
 :۲د وېش وړتیا ()Divisibility
 :۳جعل نه منونکې ()Non-counterfietability
او د پیسو د دې ځانګړتیا هل خمې :هر هغه یش ،چې په اقتصاد کې د پیسو دنده تررسه کوي باید په
آساين رسه هل یو ځای څخه بل ځای ته د لېږد وړتیا ولري څو د توکو او خدمتونو په راکړه ورکړه
(تبادهل) کې د تادیې د وسېلې په توګه خپله دنده په درست ډول رسه تررسه کړي .د پیسو د
ځانګړتیاو په اړه ال ډېرو مالوماتو لپاره د پیسو ذکر شوو ځانګړتیاو ته هم رجوع وکړئ.
Trans-Shipment Point
د ترانسپوريت انتقال نکته
هغه ځای ،چې هل یو ډول ترانسپورت څخه بل ترانسپورت ته د اموالو انتقال پکې تررسه کېږي لکه
د کشتیو څخه موټرونو ته یا د موټرونو څخه طیارو ته د اموالو د انتقال ځای.
Treasury Bill
د خزانې بل
ً
ً
د خزانې بل معموال د پیسو بازار هل الرې د دولت هل لوري د نلډ مهال لپاره (معموال تر یو اکل پورې)
نرشېږي او د سود یو ټایلک نرخ ور باندې تادیه کېږي څو دولت دلې الرې د خپلې بودجې کرس
تمویل کړي .د خزانې بانډ او خزانې نوټ رسه یې پرتله کړئ.
Treasury Bond
د خزانې بانډ
ً
ً
د خزانې بانډ معموال د پانګې بازار هل الرې د دولت هل لوري د اوږد مهال لپاره (معموال د لسو لکونو
څخه تر دیرشو لکونو پورې) نرشېږي تر څو دلې الرې دولت د بودجې کرس تمویل یا د اوږمهاهل
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پروژو لپاره پیسې ترالسه کړي او د رس رسید ) (Maturityپه پام کې نېولو رسه د رحبې لوړ کچه
ورباندې تادیه کوي .خو ځینې وخت د لویو رشکتونو هل لوري هم نرشېږي .د خزانې بِل او خزانې
نوټ رسه یې پرتله کړئ.

Treasury Notes
د خزانې نوټ
هغه دوليت بهاداره پاڼې دي ،چې دولت یې د بودجې د کرس د تمویل په موخه نرشوي او د رس رسید
یې د یو اکل نه تر لسو لکونو پورې وي ،چې د سود نرخ یې د رس رسید په پام کې نېولو رسه ټالک
کېږي .د خزانې بِل او د خزانې نوټ رسه یې پرتله کړئ.
Treasury Securities
د خزانې پاڼې
د بودجې د کرس د تمویل په موخه د دولت هل لوري نرشیدونکي مايل ارزښت لرونکې پاڼې دي
چې په دریو ډولونو وېشل کېږي ،چې عبارت دي هل:
 :۱د خزانې بِل )(Treasury Bill

 :۲د خزانې بانډ )(TreasuryBond

 :۳د خزانې نوټ )(TreasuryNote
د ال ډېرو مالوماتو لپاره ذکر شوو ډولونو ته هم رجوع وکړئ.
Triangular Trade
درې ګونې سوداګري
په یوه ټايلک وخت کې د توکو او خدمتونو د تبادلې په پایله کې د دریو هېوادونو ترمنځ د صادراتو او
وارداتو تبادهل ،چې د یو مثلث شلک غوره کوي.
د بېلګې په توګه :افغانستان خپل تویلدات پاکستان ته صادروي ،پاکستان خپل تویلدات ایران او

باالخره ایران خپل تویلدات افغانستان ته صادروي او په دې توګه د دې دریو واړو هېوادونو ترمنځ
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سوداګري د مثلث شلک غوره کوي.پدې ډول یو هیواد هغه هیواد ته صادرات استوي چې هل هغه
څخه عمده واردات نلري.
Trough
کساد (خط القعر)
د کساد مرحلې څخه د رونق مرحلې ته د اکروباري دوران یا دایرې ) (Business cycleد انتقال
څخه عبارت دی ،چې د کساد په ختمیدو رسه پیل او د رونق تر پیل پورې دوام پیدا کوي په دغه
وخت کې په اقتصاد کې د تویلد اندازه په کمېدو او د وزګارتیا کچه په لوړېدو وي .خو ځینې
اقتصاد پوهان بیا خط القعر په اقتصاد کې د یوې جال مرحلې په توګه پیژين .د ال ډېرو معلوماتو
لپاره اکروباري دوران یا دایرې مرحلو )(Business cycle phasesته هم رجوع وکړئ.
Trust
ټونله ( څو اړخزی احنصار)
د سازمان یا اکروبار هل هغه جوړښت څخه عبارت دی ،چې په عني صنعت کې متعدد اکروبارونه
تر کنرتول الندې راويل څو په بازار کې د توکو په قېمت ټاکنه باندې کنرتول ترالسه کړي؛ خو په
اوسنې وخت کې په ډېری هېوادونو کې غری قانوين ګرځول شوی دی.
Tying Contract
تړیل هوکړه یلک
هغه ډول هوکړه یلک ،چې هل خمې یې پلورونکي د یو تويک پلورل په بل تويک پورې تړي او یوازې د
یو تويک پلور نه تررسه کوي .دا ډول هوکړه یلک په  ۱۱۷۷او  ۱۷۷۷میالدي اکلونو کې شتون درلوده؛
خو اوس په ډېری هېوادونو کې غری قانوين ګرځول شوی دی.
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Uncertainity
غرییقیين حالت
هغه حالت چې د یوې حادثې د وقوع ګڼ اماکنات شتون ولري خو د یوه احتمال هم د سنجولو وړ
نه وی او د پېښې د پېښېدو او یا نه پېښېدو په اړوند اکمله غری یقیین حالت وی .یا په راتلونکي
کې هغه حالت ،چې د یوې پېښې رامنځته کېدل پکې نامعلوم وي.
Under Developed Countries
وروسته پاتې هېوادونه
د دریمې نړۍ هېوادونو ) (Third world countriesته رجوع وکړئ.
Under Employment
ناقص استخدام
د روزګارتیا یا استخدام هغه حالت چې په اکمل ډول د اکرګرې قوې یا ټونلې د تویلدي وړتیا څخه
په کې ګټه نه اخېستل کېږي .دا په دې مانا چې :یو اکرکوونکي د پوره ورځي یا  ۱ساعته اکر
وړتیا لري خو یواځي  ۴ساعته اکر پیدا کوي او نور  ۴ساعته بیاکره تریوي .چې د نیمه استخدام
) (Half employmentاصطالح ورته هم اکرول کېږي
Underground Economy
پټ اقتصاد
هغه اقتصاد ،چې د نا خالص داخيل تویلد په اندازه کولو کې یې د ځینو اقتصادي کړنو د ثبت راپور
نه ورکول کېږي،.چې په ډېری هېوادونو کې په نا خالص داخيل تویلد کې د دې ډول کړنو یوه
ځانګړې برخه ( ۲۵۱او یا دلې هم زیات) په نښه کېږي او بیا په نا خالص داخيل تویلد کې په ثبت
رسول کېږي.
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Undifferentiated
متجانس/نا مشخص
هغه کړنالره ،چې په متجانس بازار اتکا لري .یا د مشرتیانو ترمنځ ښاکره توپری نه وي او یا هم د
تویلداتو ترمنځ.
Undistributed Corporate Profit
د سهايم رشکت نه ويشل شوې ګټه
د سهايم رشکت د ګټې هغه برخه ،چې نه هم ونډه لرونکو ته د ويش وړ ګټې ( )dividendپه شلک
او نه هم د رشکت پر ګټه باندې د مایلې په شلک تادیه کېږي بلکې د رشکت د اکروبار د ال پراختیا
په موخه ترې ګټه اخېستل کېږي ،چې د ساتل شوې ګټې ) (Retained earningاصطالح ورته
هم اکرول کېږي.
Unearned Income
نا ترالسه شوې اعید
د حماسبې په اصطالح کې :د توکو یا خدمتونو څخه رامنځته شوي عواید ،چې ال ترالسه شوي نه
وي ،چې د موجل اعید ( )deferredincomeاصطالح ورته هم اکرول کېږي .هل ترالسه شوي اعید
) (Earned incomeرسه یې پرتله کړئ.
Uneconomic Activities
غری اقتصادي کړنې
هغه کړنې ،چې د توکو او خدمتونو د تویلد په موخه نه تررسه کېږي .او یا دا ،چې :هغه کړنې ،چې
پر وړاندې یې د پیسو تادیه نه تررسه کېږي لکه د مذهب  ،احساس یا لکتور د غوښتنې په اساس
کړنې .هل اقتصادي کړنو ) (Economic activitiesرسه یې پرتله کړئ.
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Unemployed Person
وزګار کس
هر هغه وګړی ،چې د اکر کولو اراده او وړتیا ولري او په فعاالنه ډول رسه د دندې د ترالسه کولو په
ً
هڅه کې وي .خو د توکو او خدمتونو په تویلد کې عمال برخه ونه لري .او یا هم په بل عبارت ::د
دندې د ترالسه کولو په هڅه کې وي؛ خو ال تراوسه هم وزګار پاتې شوی وي.
Unemployment
وزګارتیا
ً
هغه عمويم حالت ،چې پکې هغه تویلدي منابع (معموال اکرګره قوه) ،چې د توکو او خدمتونو په
ُ
تویلد کې د برخه اخېستو اراده او وړتیا ولري او عمال د اکر ترالسه کولو په لټه کې وي خو په
ً
تویلدي کړنو کې برخه ونه لري وزګارتیا ګڼل کېږي .وزګارتیا معموال په الندې ډولونو وېشل
کېږي:
 :۱اصطاکيک وزګارتیا )(Frictional Unemployment
ً
هغه وزګارتیا ،چې هل یوې دندې څخه بلې دندې ته د تویلد عواملو (معموال اکرګرې قوې) د
تبدیلیدو هل امله رامنځته کېږي.
 :۲پټه وزګارتیا )(Hidden Unemployment
ً
د تویلد په پروسه کې د تویلد د عواملو (معموال د اکرګرې قوې) ترمنځ هغه حالت ،چې که چېرې
یو یا څو اکرګر د تویلد د عملیې څخه ووېستل يش په تویلد کې کوم تغری رامنځته نيش نو د تویلد
په پروسه کې د اکرګرې قوې په منځ کې دغه حالت ته پټه بېاکري ویل کېږي.
 :۳دوراين وزګارتیا )(Cyclical Unemployment
د وزګارتیا هغه ډول ،چې د اکروباري دایرې یا دوران کې د کساد د مرحلې په رامنځته کېدو رسه

په يلک اقتصاد کې په اقتصادي فعایلتونه کې کموایل رامنځته يش (په ځانګړي ډول رسه په نا خالص
داخیل تویلد باندې د لګښتونو اندازه راکمه يش).
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دا په دې مانا چې :په اقتصاد کې د کساد یا زوال مرحله پیل يش نو ټولزی تقاضا کمېږي ،چې د
ټولزیې تقاضا په کمیدو رسه د ټولزی تویلد اندازه هم کمیږي او د ټولزی تویلد په کمیدو رسه د
اکرګرانو یوه برخه هل اکره ګوښه او وزګار پاتې کېږي ،چې په دې توګه دوراين وزګارتیا رامنځته
کېږي .او یا هم په بل عبارت :د وزګارتیا هغه ډول ،چې په اکروباري دوران یا دایره کې د کساد یا
زوال مرحلې ) (Contractionد پیل هل امله رامنځته کېږي.
 :۴موسيم وزګارتیا )(Seasonal Unemployment
د وزګارتیا هغه شلک ،چې په پایله کې یې په اقتصاد کې د موسيم بدلون په پایله کې د تویلد وسایل
ً
(معموال اکرګره قوه) ،چې په تویلد کې د برخه اخېستو اراده او وړتیا ولري وزګار پاتې کېږي .او یا
هم په بل عبارت :د وزګارتیا هغه ډول ،چې په اقتصاد کې د موسيم بدلون په پایله کې رامنځته
ً
کېږي .د بېلګې په توګه :د ژيم په موسم کې په اکبل کې تقریبا ټول ودانزی اکرونه په ټپه درېږي،
چې په پایله کې یې هغه وګړي ،چې په ودانزیو اکرونو کې په فعایلت بوخت وي وزګار پاتې کېږي.
 :۵تکنالوژېيک وزګارتیا )(Technological Unemployment
د وزګارتیا هغه ډول ،چې د تویلد په پروسه کې د اکرګر پر ځای د ماشني آالتو څخه د ګټې
اخېستنې په پایله کې رامنځته کېږي.
 :۱ارادي وزګارتیا )(Voluntary Unemployment
د وزګارتیا هغه ډول ،چې پکې د تویلد عوامل (په ځانګړي ډول اکرګره قوه) ،چې د اکر کولو اراده
او وړتیا ولري او په خپله خوښه نه غواړي ،چې د توکو او خدمتونو په تویلد کې برخه واخيل .یعنې
دا چې د لټي کوي.
 :۰غریارادي وزګارتیا )(Involuntary Unemployment
ً
د وزګارتیا هغه ډول ته ویل کېږي ،چې د تویلد عوامل (معموال اکرګره قوه) ،چې د توکو او خدمتونو
په تویلد کې د برخه اخېستو اراده او وړتیا ولري؛ خو تویلد ته د تقاضا د نه شتون هل امله وزګار
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پاتې کېږي ،چې د اکروباري دوران یا دایرې د کساد یا زوال په مرحله کې یوه بنسټزیه ستونزه ګڼل
کېږي.
 :۱ساختاري یا بنیادي وزګارتیا )(Structural Unemployment
لکه د اکرګرانو مهارت د اکر لپاره اړین مهارت رسه تطابق ونه لري؛ نو په دې توګه اکرګران د اړین
ټرېننګ د ترالسه کولو په موخه د نلډ وخت لپاره وزګار پاتې کېږي ،چې په اقتصاد کې د اکرګرې
ً
قوې دا ډول وزګار پاتې کېدل د ساختاري وزګارتیا څخه عبارت دی ،چې معموال په تکنالوژي
کې د پرخمتګ په پایله کې رامنځته کېږي.
د بېلګې په توګه :په تویلد کې د نوې او عرصي تکنالوژي څخه د ګټه اخېستنې هل امله اکرګرانو
ته د ټرېننګ ورکولو هل امله هغوی د نلډ وخت لپاره وزګار پاتې کېږي.
Unemployment Compensation
د وزګارتیا حقوق
هغه معلومه اندازه تادیات ،چې په ټونله کې وزګارو وګړو ته د دولت هل لوري تررسه کېږي او دا
ً
ً
ډول تادیات معموال هره اونۍ یا هره میاشت تررسه کېږي .دا ډول تادیات معموال په پرخمتللو
هېوادونه کې شتون لري او د ( (Unemployment Benefitاصطالح ورته هم اکرول کېږي.
Unemployment Rate
د وزګارتیا کچه
په اقتصاد کې د توکو او خدمتونو په تویلد کې استخدام شویو وګړو په پرتله د هغه وګړو سلنه،
چې د اکر کولو اراده او وړتیا ولري ،د اکر په لټه کې وي؛ خو تر اوسه یې دندې نه وي ترالسه
کړي.او یا هم دا ،چې :په هېواد ټولې اکرګرې قوې ته د وزګارو وګړو نسبت ته د وزګارتیا نرخ ویل
کېږي .چې د سلنې هل خمې ښودل کېږي.
د بېلګې په توګه :که په  ۱۳۷۴اکل کې د افغانستان ټوهل اکرګره قوه  ۱۵میلیونه وګړي او د وزګاره

اکرګره قوه یې  ۳میلیونه وګړي وګڼو نو په افغانستان کې د بېاکرۍ کچه د  ۲۷۱څخه عبارت دی .د
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ال ډېرو مالوماتو لپاره د اکروباري دوران یا دایرې انډیکیټور )(Business Cycle indicator
ته هم رجوع وکړئ.
Unemployment Reasons
د وزګارتیا الملونه
په هېواد کې د تویلد عوامل په ځانګړي ډول اکرګره قوه د خمتلفو عواملو هل خمې وزګار پاتې کېږي،
چې درې اعم عوامل یې عبارت دي هل:
 د شته دندو پرېښودلو هل امله وزګارتیا رامنځته کېدل.
 د شته دندو هل السه ورکول هل امله وزګارتیا رامنځته کېدل.
 د موقيت دندو د پوره کېډو هل امله په اقتصاد کې د وزګارتیا رامنځته کېدل.
Unemployment Sources
د وزګارتیا رسچېنې
ً
د تویلد منابع معموال د الندنیو عمده عواملو هل خمې وزګار پاتې کېږي او یا دا ،چې هغه عمده
عوامل ،چې هل خمې یې په اقتصاد کې وزګارتیا رامنځته کېږي عبارت دي هل:
 اصطاکيک وزګارتیا )(Frictional Unemployment
 پټه وزګارتیا )(HiddenUnemployment
 دوراين وزګارتیا )(CyclicalUnemployment
 موسيم وزګارتیا )(SeasonalUnemployment
 تکنالوژېيک وزګارتیا )(TechnologicalUnemployment
 ارادي وزګارتیا )(VoluntaryUnemployment
 غری ارادي وزګارتیا )(InvoluntaryUnemployment
 ساختاري یا بنیادي وزګارتیا )(Structural Unemployment
د ال ډېرو مالوماتو لپاره وزګارتیا ) (Unemploymentته هم رجوع وکړئ.
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Unfair Competition
نادرست/غریاعدالنه سیايل
د توکو او خدمتونو د پلورونکو ترمنځ هغه سیايل ،چې په درغلۍ یا د دوکې هل خمې تررسه کېږي.
د بېلګې په توګه :د بازاز موندنې هل الرې د غلطو معلومات وړاندې کول .تبعیيض قېمت ،رشوت
ً
خوري او داسې نور ،چې د سیالۍ دا ډول معموال په ټولو هېوادونو کې غری قانوين ګرځول شوی
دی ،.چې د ( (Unfair trade practicesاصطالح ورته هم اکرول کېږي.
Unfavorable/Unfair Balance of Payment
د تادیاتو غری مساعد بېالنس
د تادیاتو د بېالنس کرس ) (Balance of payment Deficitته رجوع وکړئ.
Unfavorable/Unfair Balance of Trade
د سوداګرۍ غری مساعد بېالنس
د سوداګرۍ د بېالنس کرس ) (Balance of trade deficitته رجوع وکړئ.
Unilateral Agreement
یو اړخزی هوکړه یلک
ً
د نړیوالې سوداګرۍ په برخه کې هغه هوکړه یلک ،چې معموال د دوه هېوادونو ترمنځ په یو اړخزی
ډول رسه عقد کېږي.
د بېلګې په توګه :د افغانستان او پاکستان ترمنځ دا ډول یو اړخزی هوکړه یلک عقد کېږي ،چې هل
خمې یې افغان اکرګران په پاکستان کې د اکر کولو اجازه ترالسه کوي.
Union
ټونله  /احتادیه
د اکرګرانو هغه سازمان ،چې په ګډه رسه عمل کوي چې د اکروبار د مالکینو رسه د مزد او معاش،
د اکر رشایط ،امتیازات او داسې نورو برخو باندې د اړتیا په وخت کې خربې او حبث تررسه کړي،
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چې موخه یې د اکرګرانو هل حقوقو څخه دفاع کول دي ،چې د اکرګرانو ټونله ((Labor Union
اصطالح ورته هم اکرول کېږي .دا ډول ټونلې ځینې وخت د متصدیاتو یا اکرفرمانو ترمنځ هم رامنځ
ته کېږي .د ال ډېرو مالوماتو لپاره د اکرګرانو ټونلې ) (Labor Unionاو د سوداګریزې ټونلې
) (Trade Unionته هم رجوع وکړئ.
Unit Elastic
واحد ارجتايع
د ازجتاعیت هغه ډول ،چې د یو تويک په قېمت کې د رامنځته شوي تغری اندازه د تويک په مقدار کې
د رامنځته شوي تغری هل اندازې رسه برابر وي .او یا هم په بل عبارت :په هره اندازه ،چې قېمت تغری
خوري په همغه اندازه رسه مقدار هم تغری خوري .د ارجتاعیت نورو ډولونو لپاره د ارجتاعیت متبادل
( (Elasticity Alternativeته هم رجوع وکړئ.
Union Shop
د ټونلې مغازه (د ټونلې څخه بهر غړو لپاره)
د استخدام هغه مرشوط هوکړه یلک څخه عبارت دی ،چې هل خمې یې په تویلدي کړنو کې د
اکرګرانو استخدام په دې رشط تررسه کېږي ،چې هل استخدام څخه وروسته به د اکرګرانو ټونلې
غړېتوب ترالسه کوي .د ال ډېرو معلوماتو لپاره تړلې مغازې ( (Closed shopاو پرانیستې مغازې
( (Open shopته هم رجوع وکړئ.
Unit of Account
د حماسبې واحد
د پیسو د څلورو بنسټزیو دندو څخه یوه ده ،د پیسو درې نورې بنسټزیې دندې عبارت دي هل:
 د تبادلې وسیله )(Medium of Exchange
 د ارزښت د ساتلو وسیله )(Store of value

 د خمتلفو تادیاتو لپاره د معیار وسیله )(Standard of Different Payments
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او د پیسو ددې دندې ه خمې :پیسې په اقتصاد کې د شمېر یا د اندازه ګریی د واحد په توګه یوه وسیله
ده ،چې هل خمې یې پیسې په اقتصاد کې د توکو او خدمتونو د قیمتونو د اندازه ګېري په موخه
استعمالېږي.
او یا هم دا ،چې :د توکو او خدمتونو قېمتونه د پويل واحد په مرسته معلومېږي .چې د تادیې وسیله
( (Medium of Exchangeاصطالح ورته هم اکرول کېږي.
د پیسو د دندو په اړه د ال ډېرو معلوماتو لپاره د پیسو دندو ( (Money Functionsته رجوع
وکړئ.
Unlimited Liabilities
نا حمدوده املسویلت/پورونه
په اکروبار یا سوداګري کې د هغه حالت شتون لکه ،چې د اکروبار شتمين د اکروبار د پورونو د
تادیې په وړاندې بسنه ونکړي نو د اکروبار مالک په شخيص ډول د اکروبار د پاتې پورونو د تادیې
مسئویلت په اغړه لري .او یا هم دا چې :لکه ،چې د اکروبار شتمين د اکروبار د پورونو د تادیې په
وړاندې بسنه ونکړي؛ نو د اکروبار مالک د پاتې پورونو د تادیې مسئویلت په اغړه لري چې د
اکروبار پاتې پورونه هل نورو الرو (لکه د پور اخېستلو هل الرې یا د شخيص شتمنیو د پلورلو هل
ً
الرې) تادیه کړي ،چې دا حالت معموال د تضامين رشکت )(Partnershipاو انفرادي
اکروبار) (Proprietorshipد پورونو په وړاندې رامنځته کېږي د حمدود املسویلت Limited
 liabilitiesرسه یې پرتله کړئ.
Unlimited Needs and Wants
نا حمدوده اړتیاوې او غوښتنې
د کمیابۍ ( (Scarcityهل دوه بنسټزیو ستونزو څخه یوه هم ناحمدوده اړتیاوې او غوښتنې دي (بله
ستونزه یې عبارت ده هل :حمدوده وسایلو ( )Limited Meansاو په دې مانا ،چې :د خلکو اړتیاوې
او غوښتنې د هغوی د منابعو په پرتله ډېرې دي او وګړي په ټولزیه توګه نيش کوالی ،چې خپلې
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ټولې اړتیاوې او غوښتنې رفع کړي او په دې توګه په اقتصاد کې د کمیايب ) (scarcityستونزه
رامنځته کېږي.
Unplanned Investment
نا پالن شوې پانګونه
د اکروباري سکتور په وسیله د پانګونې لګښتونه ،چې د متوقع اقتصادي مالوماتو لکه د سود نرخ،
د پلور اندازه او د ګټورتوب څخه جال تررسه کېږي .هل پالن شوې پانګونې Planned
 Investmentرسه یې پرتله کړئ.
Unstable Equilibrium
بې ثباته تعادل
په بازار کې هغه تعادل ،چې د یو بهرين قوت د مداخلې په پایله کې هل منځه ځي او په خپل حال نه
پاتې کېږي .او یا هم په بله اصطالح :یا په بازار کې هغه تعادل ،چې د زیات وخت لپاره نه پاتې
کېږي .هل با ثباته تعادل ( )Stable equilibriumرسه یې پرتله کړئ.
Unstable Market
بې ثباته بازار
هغه بازار چې په کې د توکو او خدمتونو پلور تر ډېره د قېمت تر اغزیې الندې راځي .او یا هم دا
چې :د توکو او خدمتونه قېمتونه تر ډېره ثابت نه پاتې کېږي .د با ثباته بازار )(Stable market
رسه یې پرتله کړئ.
Unverifiable Axiom
نه تصدیق کیدونکی اصل
ً
هغه فرضیې او تیوریګانې ،چې پرته هل تایید او تصدیق څخه باید ومنل يش او معموال د عقایدو،
سیايس نظریاتو او لکتوري ارزښتونو هل خمې منل کېږي.
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Uraguay Round
د یوروګوای غونډه
په ) (GATTباندې د خربو اترو اتمه او وروستۍ مرحله په برکې نیيس ،چې هل خمې یې د GATT
ځای د سوداګرۍ نړیوال سازمان ( (WTOونېوه .دغه مرحله په  ۱۷۱۱میالدي اکل کې پیل اوپه
 ۱۷۷۴میالدي اکل کې پای ته ورسېده او د دې مرحلې په پایله کې د غړو هېوادونو ترمنځ په
سوداګرۍ کې په حمصول او داسې نورو حمدودیتونو او قیوداتو کې کموایل رامنځته شو.
User Charge
د استعمال لګښت  /تادیه
هغه تادیه ،چې د اعمه توکو یا خدمتونو څخه د ګټه اخېستنې په وړاندې تررسه کېږي لکه د
کتابتون ،پارک او داسې نورو څخه د ګټې اخېستنې په وړاندې د هغوی د قېمت تادیه.
Usury
سود (هل حده زیات)
په اعمه اصطالح کې د سود هغه نرخ ،چې د عدل او انصاف څخه لریې وي؛ خو په عليم اصطالح
کې :د سود هغه نرخ ،چې هل ټايلک (قانوين) حد څخه لوړ وي.
Utilitarianism
افاده پانله (فلسفه )
هغه فلسيف نظریه چې وايی :د یو عمل ارزښت د نوموړي عمل په وسیله ترالسه شوي رضایت یا
ګټورتوب باندې اتکا لري.
Utility
افاده  /ګټورتوب
د اړتیاو او غوښتنو د رفع کولو په موخه د توکو او خدمتونو څخه د ګټې اخېستنې او استهالک
څخه ترالسه شوي رضایت او تسکني څخه عبارت دی ،.چې ځینې وخت ورته د سواکلۍ
( )Welfareاو ( (Welbeingاصطالح هم اکرول کېږي.
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Utility Maximization
د افادې/ګټورتوب اعظيم کول
د توکو او خدمتونو څخه د ګټې اخېستنې یا استهالک څخه د اماکن ترحده د ډېر نه ډېر ګټورتوب
یا رضایت د ترالسه کولو کچې السته راوړلو څخه عبارت دی.
Utility Measurement
د افادې مقیاس
د توکو او خدمتونو څخه د ګټې اخېستنې او یا مرصف څخه ترالسه شوی ګټورتوب یا رضایت
اندازه ښودل په دوه ډوهل تررسه کېږي ،چې عبارت دي هل:
 کيم یا عددي ) ،(Cordinalچې په عددي ارزښتونو اتکا لري لکه .......۱،۲،۳،۴
 ترتیيب ) ،(Ordinalچې په ترتیب یا درجه بندي باندې اتکا لري لکه اول ،دویم ،دریم،...
ترتییب طرېقه تر ډېره د ګټورتوب د اندازه کولو په وړاندې واقع بینانه طریقه ده ،چې د اکرډېنل هل
خمې اندازه ګېري د لږ یا ډېر په اکرولو رسه تررسه کېږي.
د بېلګې په توګه :وایو ،چې مڼه د کېلې څخه ډېر ګټورتوب لري یا برعکس هل د مڼې په پرتله کم
ګټورتوب لري.
د افادې د مقیاس په اړه د ال ډېرو مالوماتو لپاره ذکر شوو اصطالحاتو ته هم رجوع وکړئ.
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Valuation
ارزونه /ارزښت ایښودنه
د معتربو او منل شویو مقیاسونو هل خمې د یو ملکیت (جایداد) د قېمت سنجولو او ټالکو څخه
عبارت دی.
د بېلګې په توګه :هل سوداګریزو بانکونو څخه د پور ترالسه کولو په وخت کې یو بنسټ یا کس
خپل جایداد د بانک په نوم د تضمني په توګه بیع کوي؛ نو د دې جایداد د ارزښت او یا قېمت ټاکنه
د ځینو ثبت شویو رشکتونو هل لوري ،چې په همدې برخه کې فعایلت لري تررسه کېږي.
Value
ارزښت
د مستهلکینو هل لوري د یو تويک ،خدمت یا هم د یوې منبع څخه د ترالسه شوي رضایت هل اندازې
څخه عبارت دی ،چې ښایې دا ارزښت ذايت یا تبادلوي وي .چې ذايت ارزښت یې په خپله د هماغه
تویک څخه ترالسه کیدونکی تسکني ده او تبادلوی ارزښت د همدې تویک د تبادلې یا د پری ځواک
څخه عبارت دی.
د بېلګې په توګه :که یو کېلو غنم د دوه کیلو جواریو رسه تبادهل يش؛ نو په دې حالت کې د غنمو
ارزښت د جوارو د ارزښت په پرتله دوه برابره ډېر دی او د جواریو ارزښت د جواریو د ارزښت نیمايی
ً
دی ،چې معموال دا اکر د پیسو په مرسته تررسه کېږي.
Value Added
اضافه شوی ارزښت
د تویلد په هره مرحله کې د یو تويک په ارزښت کې ډېروایل راوستلو څخه عبارت دی.
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او یا هم دا ،چې :په چاپېریال کې شته منابع او وسایل ،چې په نسيب ډول کم اقتصادي ارزښت لري
په تویلد ي زیات ارزښت لرونکي تويک باندې بدلول چې په ارزښت کې یې هل خپوا ډېروایل رامنځته
يش.
Value in Exchange
په تبادهل کې ارزښت
ً
د یو تويک په وړاندې د بل تويک د تبادلې (معموال د پیسو په بڼه) وړتیا ،چې هل تبادلې څخه وروسته
بیا هم د اړتیاو او غوښتنو د رفع کولو په موخه ترې ګټه اخېستل کېدای يش .یا پیسې یو کس د
خپلو اړتیاو او غوښتنو د رفع کولو په موخه د توکو او یا خدمتونو په ترالسه کولو مرصفوي مګر
بیا هم همدا پیسې دا وړتیا لري ،چې بل کس یې هم د اړتیا په وخت کې د تبادلې د وسېلې په توګه
واکروي .په استعمال کې ارزښت ( (Valueinuseرسه یې پرتله کړئ.
Value in use
په استعمال کې ارزښت
د توکو او یا خدمتونو د مستقیم مرصف په پایله کې د غوښتنو او اړتیاو رفع کېدو یا د تسکني
اندازې ته د تويک یا خدمت د استعمال ارزښت ویل کېږي .او یا هم دا چې :د توکې یا خدمت هغه
ارزښت ،چې د استعمال څخه وروسته ترې بل کس ګټه نيش ترالسه کوالی او یواځې د همدې
مستهلک لپاره ارزښت اجيادوي
د بېلګې په توګه :د مڼې خوراک چې په مستقیم ډول رسه د لوږې د رفع کولو المل ګرزي په تبادهل
کې ارزښت ( (Value in Exchangeرسه یې پرتله کړئ.
د یادولو وړ ده چې د ځینو توکو یا خدمتونو لکه اعمه توکو لپاره په همزمان ډول ممکنه ده چې هل یو
څخه ډېرو مستهلکینو ته ارزښت اجياد کړي.
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Variable
متغری/متحول
متغری یا متحول ،چې د اقتصاد په ریاضیيک ماډلونو کې د یوې بدیلدنکې او تغرییدونکې پدیدې
په شلک ځای په ځاې کېږي او د همدې ازاد او مستقل تغری په وړاندې کې د ترالسه کیدونکو
پایلو کتنه او څېړنه .نه تررسه کېږي.
Variable Cost
متغری لګښت
د ټولزیو لګښتونو هغه برخه ،چې د تویلد هل مقدار رسه مستقیم تړاو لري یعنې د تویلد په ډېروایل
رسه ډېرېږي او په کموايل رسه پکې کموایل رامنځته کېږي .هل ثابتو لګښتونو ) (Fixed costرسه
یې پرتله کړئ.
Variable Factors of Production
د تویلد متغری عوامل
د تویلد هغه عوامل ،چې په معلوم وخت کې د تویلد په مقدار کې په تغری پورې تړيل وي .او یا هم
په بل عبارت :د تویلد په مقدار کې ډېروايل د نوموړو عواملو د ډېروايل او کموایل یې د کموايل رسه
مل وي .د بېلګې په توګه :خام مواد ،اکرګره قوه .چې ځینې وخت ورته د متغری اعمل Variable
 inputاصطالح هم اکرول کېږي .د تویلد ثابتو عواملو ()Fixed Factors of Production
رسه یې پرتله کړئ.
Vault Cash
د الس په رس پیسې
هغه نقده پیسې ،چې د سوداګریزو بانکونو په واک کې قرار ولري او د ورځنیو معامالتو د پرمخ
بېولو په موخه ترې ګټه پورته کوي او یا یې هم د قانون هل خمې د پېرودونکیو د اماناتو په وړاندې
یا د متوقعه خسارې د جربان په موخه د زېرمې په توګه سايت.
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Velocity of Money
د پیسو دوران (رسعت)
په اقتصادي راکړو ورکړو کې په ټايلک وخت کې د پیسو د برخه اخېستلو هل ونډې څخه عبارت
دی .او یا هم دا چې :هغه اندازه چې په یو ټايلک وخت کې پیسې په څومره راکړو ورکړو کې برخه
اخيل ،.چې ځینې وخت ورته د جریان رسعت ( )Velocity of Circulationاصطالح هم اکرول
کېږي.
Vertical Axis
عمودي حمور
په ګراف کې د  Yحمور ته عمودي حمور ویل کېږي دا حمور د ښکته نه پورته خواته مستقیم میالن
لري .د بېلګې په توګه :د بازار په ساده ګراف کې د توکو قېمتونه په همدې حمور ښودل کیږي .چې
د  Yحمور ( (y-axisاصطالح ورته هم اکرول کېږي.
Vertical Equity
عمودي مساوات/تساوي
د مایلې د ټالکو هغه شلک ،چې هل خمې یې :یو کس ،چې د بل کس په پرتله کم اعید ولري کمه
مایله تادیه کوي او په وړاندې یې د لوړ اعید لرونکي لوړه مایله تادیه کوي .هل افيق مساوات
( (Horizontal equityرسه یې پرتله کړئ.
Vertical Integration
عمودي تکامل /اداغم /انضمام
د اداغم هغه ډول چې هل خمې یې یو اکروبار د تویلد یا د توزیع هل یوې نه ډېرو متوايل مرحلو کې
برخه اخيل .د بېلګې په توګه :دوه جال اکروبارونه په دې ډول رسه یو کېږي ،چې یو اکروبار یو تويک
او یا خدمت تویلدوي او بل یې وييش.

480

Economic & Business Terms

V

Vertical Merger
عمودي اداغم
عمودي اداغم د اداغم هل دریو ډولونو څخه یو دی او د اداغم هل هغه ډول څخه عبارت دی چې دوه
جال ملکیت لرونکي اکروبارونه د یوه ملکیت الندې راځي  ،چې د یو اکروبار اعمل ( )Inputد
بل اکروبار حمصول ( (Outputجوړوي.
د اداغم دوه نور ډولونه عبارت دي هل:
 :۱هل افيق تکامل/اداغم/انضمام )(Horizontal integration
 :۲متخاصم اداغم )(Conglomerate integration
د اداغم په اړه د ال ډېرو مالوماتو لپاره ذکر شوو ډولونو ته هم رجوع وکړئ.
Vicious Circle
فاسده /شیطاين دایره
شیطاین دایره هغه غری ګټور ذايت خرپیدونکې حالت او د پیښو تسلسل ده چریی چې د دې دوران
د یوې کړی د بلې راتلونکې ستونزې لپاره الره هواروي او دا بیا په خپل وار د لومړی ستونزې د
بیا پیدا کیدو المل ګرځي او دا حالت تل د یوې دوراين کړۍ په شان ادامه لري .لکه د فقر شیطاين
دایره.
Visible Trade
مريئ سوداګري
د یو هېواد د بهرنۍ سوداګرۍ هغه برخه ،چې د یلدو او ملس کېدو وړ وي.
د بېلګې په توګه :د توکو صادرات یا واردات.
دا اصطالح د غری مريئ سوداګرۍ یا خدمتونو سوداګرۍ په مقابل کې اکرول کېږي د ال ډېرو
معلوماتو لپاره جاري حساب ( )Current Accountته رجوع وکړئ او د مريي سوداګري
( )Invisible Tradeرسه یې پرتله کړئ.
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Vital Statistics
د ژوندانه احصایئه
د زیږون ،مړینې ،واده کولو ،روغتیا ،ناروغیو او داسې نورو د ژوندانه اړوند مسایلو پورې تړلې
احصایې ته حیايت احصایه ویل کېږي.
Voluntary Exchange
رضااکره  /د خپلې خوښې تبادهل
د یو تويک په وړاندې د بل تويک تبادهل ،چې په خپله خوښه تررسه کېږي لکه د توکو او خدمتونو
تبادهل ،چې د عرضې او تقاضا هل خمې په بازار کې تررسه کېږي .هل جربي/غری ارادي تبادلې
( (Involuntary exchangeرسه یې پرتله کړئ.
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Wage
مزد
د تویلد په پروسه کې د اکرګرې قوې د خدمت او برخه اخېستنې په وړاندې تادیې ته مزد ویل
ً
ً
کېږي (معموال ،چې په ورځين ډول رسه تادیه کېږي) .مزد معموال په دوه برخو وېشل کېږي ،چې
عبارت دي هل:
 :۱پويل یا ظاهري مزد )(Money/Nominal wage
 :۲حقیيق مزد ).(Real Wage
د مزد څخه عالوه د تویلد د پروسې نور تادیات او لګښتوته عبارت دي هل :رحبه پانګې ته ،کرایه
ځمکې ته او ګټه اکرفرما یا متصدي ته تادیه کېږي .د مزد په اړه د ال ډېرو اصطالحاتو لپاره د مزد
ذکر شوو ډولونو ته هم رجوع وکړئ.
Want
غوښتنه
یو تویک یا هم خدمت ،چې استعمال او یا استهالک یې د ژوندې پاتې کېدو لپاره اړین نه وي بلکې
په ژوند کې د مزایاو د ډېروايل المل ګرزي او د نه استعمال په پایله کې یې په ژوند کولو کې کوم
جدي خنډ نه رامنځته کېږي.
د بېلګې په توګه :یو کس غواړي ،چې هره ورځ غوښه وخوري خو که ویې نه خوري؛ نو هم په
ژوند کې کومه ستونزه نه رامنځته کېږي.
همدا راز دا اصطالح د هغو غوښتنو لپاره هم اکرول کېږي  ،چې ختیيل بڼه ولري په دې مانا ،چې یو
څوک یې د لرلو غوښتنه لري؛ خو دتادیې وړتیا یې نه لري .هل اړتیا ) (Needرسه یې پرتله کړئ.
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Wealth
ثروت

د تویلد په پروسه کې د تویلد وسایلو او موادو د ترصف هل خالص ملکیت ته ثروت ویل کېږي .یا
هم دا  ،چې :د اکروبار د فزیکي او مايل شتمنیو د ملکیت او د اکروبار د پورونو ترمنځ د توپری
څخه عبارت دي .او یا دا ،چې :هر هغه یش ،چې ذايت ګټورتوب ولري ،د ترصف وړ وي او نسبتا
کمیابه وي ثروت ګڼل کېږي.
Wealth Distribution
د ثروت ويش
په اقتصاد کې د وګړو ترمنځ د ثروت د وېش ډول په ګوته کوي .دا په دې مانا ،چې :ثروت د ټونلې
د وګړو ترمنځ په کوم دول وېشل شوی دی آیا د ثروت وېش په ټونله کې د وګړو ترمنځ په اعدالنه
او یا هم غری اعدالنه ډول رسه تررسه شوی دی؟.
Welfare
سواکيل  /رفاه
په اقتصاد کې ټونلزیه سواکيل د تویلدوونکو او مستهلکینو لپاره د بازار څخه د ترالسه کیدونکې
سواکیل جمموعه ده ،چې په ډیری کتابونو کې ټونلزیې سواکلۍ ) )social welfareپه نوم نومول
شوې او ټولزیه سواکيل هغه مهال خپل اعظيم حد ته رسیږي ،چې بازار په پوره ډول سیالزی وي.
Welfare Economics
د سواکلۍ اقتصاد
د اقتصاد هغه برخه ،چې اغزیمنتوب او د ټونلې هر اړخزیه ښه وایل مطالعه کوي او دغه موخه د
ُ
کمیابه منابعو په متبادل ختصیص باندې تکیه لري ،عمدتا د سواکلۍ اقتصاد په څېړنو کې د جزوي
اقتصاد میتودونو او ختنیکونو څخه ګټه اخیستل کیږي .د اقتصاد دغه برخه په دوه مهمو قضیو
والړه ده چې عبارت دي هل:
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 :۱دا چې د ټالکو فرضیو الندې یو سیالزیی بازار د پریټو اغزیمنتوب )(Parito efficiency
رامنځته کوي چې دا مفکوره د ادم سمېت د غری مریئ الس) (Invisible handsپه نظریه والړه
ده.
 :۲دا چې د ځانګړو حمدودیتونو په پام کې نیولو رسه د د پریټو هره اغزیمنه پایله په بازار کې یو
سیالزیي تعادل رامنځته کوی ،چې په دې توګه د سواکلۍ اقتصاد هل یوې خوا په جزوي اقتصاد والړ
او هل بلې خوا د اعمه اقتصاد رسه اړیکه پیدا کوي.
Welfare Program
د سواکلۍ پروګرام
په ټونله کې غریبو ،معلولو ،د ډېر عمر لرونکو او معیوبو وګړو ته د مرستو د برابرولو او ورکولو
پروګرام  ،چې د دولت یا د خرییه بنسټونو هل الرې پر مخ بېول کېږي.
?What
څه ؟
په اقتصاد کې د ختصیص د څلورو بنسټزیو پوښتنو څخه یوه ده درې نورې پوښتنې عبارت دي هل:
 :۱څنګه تویلد يش؟ )(How to Produce
 :۲د چا لپاره تویلد يش؟ )?(For Whom to produce
 :۳په څومره اندازه تویلد یش؟ )?(How Much to Produce
او په دې مانا ،چې د حمدوده او کمیابه منابعو او وسایلو د ختصیص په وسیله د ټونلې د اړتیاو او
غوښتنو په پام کې نېولو رسه څه یش باید تویلد يش؟.
Whole Sale
عمده پلورنه
د کورنۍ سوداګري هغه ډول ،چې د توکو پلورل پکې په لویه پیمانه تررسه کېږي یا دا ،چې په
عمده ډول رسه تررسه کېږی .د توک پلورنې ) (retail saleرسه یې پرتله کړئ.
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Willing to Accept
د قبويل اراده
هغه قېمت ،چې د توکو پلورونکی یې د یو تويک د پلورلو په وړاندې د ترالسه کولو اراده او وړتیا
ولري ،چې د تويک د عرضې د قېمت منشاء ګڼل کېږي .د تادیې ارادې ( (willing to payرسه یې
پرتله کړئ.
Willing to Pay
د تادیې اراده
هغه قېمت ،چې پېرودونکی یې د یو تويک د پېرلو په وړاندې د تادیه کولو اراده او وړتیا ولري ،چې
د تويک د تقاضا د قېمت منشاء ګڼل کېږي .د قبويل ارادې ( (Willing to acceptرسه یې پرتله
کړئ.
Wind fall Profit
غری منتظره ګټه
هغه ګټه ،چې هل خپلې اعدي اندازې څخه ډېره وي.
Wind fall Gain
غری منتظره السته راوړنه
هغه مبلغ ،چې ترالسه کول یې تر ډېره د یو کس انسان په فکر کې هم نه وي او ترالسه یې کړي.
د بېلګې په توګه :یو کس د الټري د ګټلو په پایله کې یو ټایلک مبلغ ترالسه کوي.
Worker’s Compensation
د اکرکوونکو پاداش/معاوضه
د دولت هل لوري د بېمې هغه پروګرام ،چې د اکر په جریان کې ټپي شوي اکرګران ورڅخه ګټه پورته
کوي او اکرګرانو ته دا ډول تادیه د متصدي یا اکرفرما هل لوري تررسه کېږي.

486

Economic & Business Terms

W

)World bank (WB
نړیوال بانک
نړیوال بانک د ملګرو ملتونو تر چرت الندې هغه مايل بنسټ دی ،چې په  ۱۷۴۵میالدي اکل کې په
دې موخه تأسیس شوی څو په نړۍ کې د غریبو او وروسته پاتې هېوادونو په اقتصادي وده کې
ډېروایل رسه مرسته وکړي او په دې ډول غریبو هېوادونو ته د هغوی د اقتصادي ودې د زیاتوايل په
موخه په کم سود پورونه او هم د نوموړو پورونو څخه د ګټې اخېستنې لپاره ختنیيک مرستې برابروي
او د خپلې اړتیا فنډ په نړیوالو مايل بازارونو کې د بانډونو د پلور څخه تهیه کوي او اړو هېوادونو
ً
ته معموال اوږد مهاهل پورونه ورکوي.
)World Trade Organization (WTO
د سوداګرۍ نړیوال سازمان
د سوداګرۍ نړیوال سازمان په  ۱۷۷۵میالدي اکل کې د یوروګوای غونډې ( (uroguay roundد
سوداګریزو مباحثو په پایله کې د  GATTپر ځای رامنځته شوی دی او د هېوادونو ترمنځ د
ً
سوداګرۍ رسپرسيت په اغړه لري .په اوسين وخت کې تقریبا  ۱۱۷غړي هېوادونه لري؛ خو افغانستان
تراوسه په دې نړیوال سازمان کې غړېتوب ندی ترالسه کړی؛ خو د ترالسه کولو لپاره یې جدي
هڅې پیل کړي دي .د دې سازمان عمده موخې یې په الندې ډول دي:
 د هېوادونو ترمنځ د سوداګریزو شخړو د حل په موخه اقدامات.
 د هېوادونو د بهرنۍ سوداګرۍ په پالیسۍ نظارت.
 غریبو او وروسته پاتې هېوادونو ته د ختنیيک مرستو او د مرستو څخه د ګټه اخېستنې لپاره
د ټریننګونو برابرول .او داسې نورې کړنې یې عمده موخې جوړوي.
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X
X
د انګلیيس د ایکس حرف
د يلک اقتصاد په مطالعه کې ،د ټولزیو لګښتونو په مساوات کې د هېواد د صادراتو لپاره یو معیاري
خمفف دی یعنې دا ،چې AE=C+I+G+(X-M( :چې په دې مساوات کې:
 AE :۱ټولزی لګښتونه ((Aggregate Expenditure
 C :۲د کورين سکتور استهاليک لګښتونه ()Consumption Expenditure
 I :۳د اکروباري سکتور په وسیله د پانګونې لګښتونه )(Investment Expenditures
 G :۴دوليت/حکوميت لګښتونه )(Government Expenditures
 (X-M) :۵خالص صادرات ) (Export-Importچې  Xد صادراتو او  Mوارداتو د ارزښت څخه
نمایندګي کوي.
X-axis
د ایکس حمور
په ګراف کې افيق حمور ته د  Yحمور ( )X-axisویل کېږي ،.چې د افيق حمور horizontal
) )Axisاصطالح ورته هم اکرول کېږي.
X-efficiency
د ایکس اغزیمنتوب
د نا قصې یا اکملې سیالۍ ) (Imperfect Competitionتر رشایطو الندې د اغېزمنتوب هغې
اندازې ته وایې چې وګړي او تصدۍ یې ترالسه کویل یش ،دغه ځانګړې اصطالح د یوې کمپنې
هغه بې کفایيت ښيي چې په بازار کې د سیالۍ د کم فشار په پایله کې هل خپلو عواملو څخه اعظيم
حاصل نيش ترالسه کویل.دا نظریه په  ۱۷۱۱اکل کې وړاندې شوه چې د اقتصاد د مشهور اصل

(افادې اعظیم کولو )Utility Maximizationرسه په تناقض کې ده.
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X-inefficiency
د ایکس غری مؤثریت
هل هغه توپېر څخه عبارت ده چې په تیوریکي ډول د پیشبیین شوی اغزیمنتوب او یو اقتصادي
واحد په وسیله ترالسه شوي واقيع اغزیمنتوب ترمنځ وجود لري یا په بل عبارت چې دا د بشپړه
رقابت د رشایطو الندې د پیش بیين شوي اغزیمنتوب او هل بازار څخه په واقيع ډول د ترالسه
ُ
کیدونکي اغزیمنتوب ترمنځ تفاوت ته وايی .دا ډول غری مؤثریت معموال هغه وخت رامنځته کېږي
لکه ،چې اکروبارونه په غری موثر او یا بې کفایته ډول خپل تویلدي کړنې په مخ وړي او دیلل یي هم
د سیالۍ د فشار نشتوایل وي.
د بېلګې په توګه :د اړتیا څخه ډېره اکرګره قوه استخدامول ،د تویلد په پروسه کې د ضایعاتو ډېروایل
او داسې نور ،چې هل خمې یې د تویلد د تمام شد په لګښت کې لوړوایل رامنځته کېږي .د ایکس
اغزیمنتوب ( )x-efficiencyرسه یې پرتله کړئ.
X -M
خالص صادرات (صادرات منيف واردات)
د يلک اقتصاد په مطالعه کې د ټولزیو لګښتونو په مساوات کې د خالصو صادراتو لپاره یو معیاري
خمفف دی ،چې د صادراتو او وارداتو د ارزښت ترمنځ توپری په ګوته کوي یعنې دا ،چې:
) AE=C+I+G+(X-Mچې په دې مساوات کې:
 AE :۱ټولزی لګښتونه ((Aggregate Expenditure
 C :۲د کورين سکتور استهاليک لګښتونه ()Consumption Expenditure
 I :۳د اکروباري سکتور په وسیله د پانګونې لګښتونه )(Investment Expenditures
 G :۴دوليت/حکوميت لګښتونه )(Government Expenditures
 (X-M) :۵خالص صادرات) (Export-Importچې  Xد صادراتو او  Mوارداتو د ارزښت څخه
نمایندګي کوي.
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Y
Y-axis
د وای حمور
په ګراف کې د  Yحمور ته د  Y-axisاصطالح اکرول کېږي ،.چې د عمودي حمور )(verticalaxis
اصطالح ورته هم اکرول کېږي.
Yellow Dog Agreement
د زیړ سپي هوکړه یلک
هل هغه هوکړه یلک څخه عبارت دی ،چې خمکې دلې ،چې اکرګر په تویلدي پروسه کې په اکر
وګمارل يش د اکرګر او متصدي یا حکمفرما ترمنځ په دې موخه السلیک کېږي ،چې اکرګر به د
استخدام څخه وروسته د اکرګرانو په ټونله کې غړېتوب نه ترالسه کوي او په دې ډول متصدي یا
حکمفرما غواړي ،چې د اکرګرانو په بازار کې د اکرګرانو کنرتول هل منځه یويس او باالخره د اکرګرانو
احتادیې هم هل منځه والړې يش.
دا ډول هوکړه یلک په غريب هېوادونو کې د  ۱۱۷۷لکونو په وروستیو او د  ۱۷۷۷لکونو په اوایلو کې
ً
شتون درلوده؛ خو اوس تقریبا په ټوهل نړۍ کې غری قانوين ګرځول شوی دی.
او د زیړ سپي نوم ایښودنې دیلل یې دا وه چې هغه اکرکوونکي چې دا هوکړه یلک السلیک کوې
نو خپل ټول حقوق هل السه ورکوي او په اصطالح د زیړ سپي حیثیت غوره کوی.
Yield
حاصل
په اعم ډول حاصل ته وایې لکه کرنزی حاصل  ،خو په ځانګړي ډول حاصل یا په مايل شتمنیو (بانډ،
د خزانې بل او داسې نور) باندې د بازګشت لکين نرخ څخه عبارت دی ،چې د مايل شتمنیو د سود
نرخ او د مايل شتمنۍ په قېمت کې تغری دواړه په برکې نیيس.
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د بېلګې په توګه :که فرض کړو ،چې د خزانې د بِل قېمت سل زره افغانۍ دی او د سود لکین نرخ یې

 ۱۷۱دی نو د خزانې د بِل درلودونکی هر اکل  ۱۷۷۷۷افغانۍ په مايل شتمنۍ (د خزانې بِل) باندې د
بازګشت په شلک ترالسه کوي او که د اکل په اوږدو کې د خزانې د بِل قېمت د سل زره افغانیو څخه

 ۱۷۵۷۷۷افغانیو ته لوړ يش؛ نو د ( (yieldیې هم د  ۱۷۱څخه لوړېږي ،چې په دې ډول رسه د بِل
درلودونکی  ۱۷۷۷۷افغانۍ د سود اندازه ترالسه کوي او  ۵۷۷۷افغانۍ د بِل په قېمت کې د لوړوايل هل
امله ترالسه کوي ،چې په دې ډول رسه ( (yieldیې د  ۱۵۷۷۷افغانۍ څخه عبارت دی ،چې ۱۵۱
کېږي دا ځکه ،چې ،د سود نرخ یې په ثابت ډول رسه ادا کېږي.
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Zero Based Budget
صفري بودجه
د بودجې جوړلو هغه ډول ،چې هل خمې یې ټول ختمیين لګښتونه او عوایدو د تېر اکل د عوایدو او
لګښتونو هل خمې سنجول کېږي او په دې توګه په بودجه کې هېڅ ډول کرس یا مازاد نه رامنځته
ً
کېږي ،چې معموال یو نظري شلک دی.
Zero Bond
صفري (بې رحبې) بانډ
هغه بانډ ،چې سود ورباندې نه تادیه کېږي او د بازګشت نرخ یې د اسيم ارزښت او د بانډ د پری د
ُ
قېمت ترمنځ د توپېر څخه ترالسه کېږي دا ډول بانډ معموال د ختفیف په ډول نرشېږي.
ٌ
د بېلګې په توګه :یو بانډ ،چې  ۱۷۷۷۷افغانۍ قېمت ولري او د رسرسید وخت یې فرضا یو اکل وي نو
که چېرې په اوسين وخت کې په  ۷۷۷۷افغانۍ وپلورل يش یعنې  ۱۷۷۷افغانۍ ختفیف پکې شتون
ولري نو د بازګشت ( (Returnنرخ یې  ۱۷۱څخه عبارت دی.
Zero Growth
صفري وده
ُ
د ودې هغه نرخ (معموال د نفوسو د ودې نرخ) ،چې د صفر رسه مساوي وي یا دا ،چې په وده کې د
تېر اکل په پرتله سږ اکل هیڅ تغری شتون ونه لري.
Zone Pricing
سیمه ایزه قېمت ایښودنه
د پلورونکي هل خوا ښارونه یا سیمې په دې موخه په څو برخو ويشل څو د هرې برخې لپاره د عني
تويک په وړاندې جال جال قېمت وټايک.
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Zoning
ناحیه بندي
په ښار یا نورو ځانګړو سیمو کې د ځینو اکروبارونو په ځای یه ځای کیدو باندې قانوين بندیز
څخه عبارت دی.
د بېلګې په توګه :په ښارونو کې د خلکو د هستوګنې په سیمو کې د ځینو کړنو (لکه د خښتو
بټۍ) په جوړولو باندې بندیز.
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