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اعدل او ښاغيل امان اهلل ورین عبداهلل  دننګرهارپوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد ښاغيل پوهنیار 
هڅه ده، چې په  او ارزښتناکه ډېره مهمهیوه اصطالحات(  يقاموس )اقتصاددا په زیار یللک شوی 

 پښتو ژبه د لومړي ځل لپاره د یو منظم اقتصادي قاموس په بڼه یللک شوی او خرپیږي. 

ونو، بدلونونو او نوښتونو د برش ژوند او د اقتصاد چاپرییال ته ډیر ژور پرخمتګ چټکونړۍ  داوسین
چې دا چټک بدلونونه د ژوندانه په هره برخه کې هل ورایه احساسیږي .د نوی  ،بدلون ورکړی

طالحاتو، اص نیوکېدلو رسه اوسمهال رسبریه په خمکېتکنالوژۍ او برښنایې چاپېریال په رامنځته 
په برخه کې د دغه د اقتصاد ، نومفاهیم او اصطالحات د ورځنیو حبثونو لویه برخه جوړوي نوي
زموږ دوطن او خلکو لپاره دا هل  .یوه اړتیا دهیوازې یللک ، بلکې تازه کول هم  ، نهقاموسونو ډول

 وا خواشینۍ کمه نه ده، چې په نویو ساینيس علومو او پوهنو کې اکرنده اثار لږ لري او یایې نه لري
ده او  ښه موقع اوس چې په وطن کې د پرخمتګ او ترقۍ یو نسبتا چټک پړاو پیل شوی، یقیناً چې 

دمهمو عرصي پوهنو په برخه کې آثار ویللک  اړینه ده چې، ياکر د څه کول پهډېر په دې برخه کې 
 د همدغو دا قاموسد اصطالحاتو د اقتصاد .يشځوان نسل ته وړاندې  ل يش تر څووژباړ یا هميش او 

دې بریايل  په ملګری یې اودویاړ ځای دی، چې زموږ د پوهنتون یو استاد هڅو یوه ښه نمونه ده او 
قاموس ویليک، ترتیب یې کړي او بیا یې خرپاوي ته مټې  ډول دغه ترشیيحمنظم  په، چې لشو

مې هل رسه ترپایه وکوت، ډېر نوي اصطالحات او خربې  ، د اقتصاد د اصطالحاتو دغه قاموسرابډويه
 ی یش.اچې د لوستونکو تنده پرې ماتید مې خمې ته راغلې

دپوهنتون دوره د ځوانانو د زده کړې تر ټولو مهمه دوره وي، په دې دوره کې یوازې په پوهنتوين 
ږي، ځوانان او حمصلنی باید افايق مطالعه وکړي او خپلې جتربې پراخه اکندې، کېکتابونو بسنه نه 

ي په په ود حمصلینو د حتصیيل او عليم سویې دلوړاداقتصاد پوهنځي استاد د خپل ملګري په ملتیا 
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چې د نلډون د اصل په پامنیوي رسه د مانا او حمتوی هل پلوه ، د قاموس په بڼه کړی  یلکنهدا موخه 
وړ  شوي او د استفادې ترتیبد اقتصادي اصطالحاتو دا تعریفونه او معناوې په ډېره ښه توګه رسه 

لومړين پړاو کې نور عرصي علوم خپلوي او آثار پرې خرپوي، ډېر په  چې اوسمهالپښتو ژبې ته  دي.
نیمګړتیاوې  ګڼې په لومړیو کې ګټور دي، که څه هم چې دا ډول اثار و خرپیدل ډېردا ډول اثارد 

دغه نیمګړتیاوې یلکوال استاد ته د اصالح کتنې پر مهال  دې اثر دپه خپل نوبت د هم لري چې ما
ه ب دا یلکنهساين هڅه هل نیمګړتیاوو خايل نه وي، زه ډاډمن یم، چې ، خو هیڅ انلپاره په ګوته کړي

ه . نو ځکبشپړې يشچاپونو کې به ددې قاموس نیمګړې برخې  راتلونکواو په پراخه ورو  -ورو
زه دواړو ښاغلو ته شابایس ورکوم او حوصله ورته غواړم، چې دخپل وطن، خلکو، ژبې او پرخمتګ 

 لپاره یې دا الر ټالکې ده. 

په دې قاموس یلکنه او ټولوونه کې هل معتربو اثارو استفاده شوې، مطالعه د یادونې وړ بولم چې 
ورته شوې او بیا هغه اثار تر کره کتنې الندې نیول شوي،په پای کې یلکونکي ترې خپل شخيص 

، ځکه نو دا یو نوښت او غوره يبرداشت کړی او هغه یې په حتلیيل بڼه په دې قاموس کې ځای کړ
 هڅه ده، چې په راتلونکي وخت کې به نورو دا ډول نوښتونو ته الر پرانزیي. 

استاد پوهنیار عبداهلل اعدل او امان اهلل ورین ته مباريک وایم، او سپارښتنه کوم، چې ډېر  ښاغيلزه 
ونې په دغه لوی اکر کې ژر دا اثر چاپ او خپور کړي او په دې توګه افغان ځوانانو ته دخری رس

 دلوی خدای هل درباره د اجرونو مستحق وګرځي. 

 په ډېر درناوي

 ”زی اسحق”لم حممد ع ډاکټر رسڅېړونکی

 جالل اباد
۳۲.۴۲۴۱.۱ 
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اوچت ګامونه   وار د  ویښتیا او روڼتیا  په لوريوار په  کېپه هیواد   چېډیر د خوشحالۍ ځا ی دی 
ړاوونو د پ ې ژبې د بډاینېیوه متبارزه نښه ده. دا د یو کې يلور ې. قاموس یلکنه په ديږکېپورته 
ددغه پړاو شاهد یاستو.   کېاو مهم پړاو دی.  دا دی  اوس په پښتو ژبه  ېیو په زړه پور کېپه لړ 
د   چېځله وړاندیز وکړ هلکه څو  ېپه د  کې ۍد افغانستان د علومو ااکډم ېم کېاکهل خم ېدر

د آریانا دایره املعارف  د انستیتیوت تر ځنګ،   کېپه موخه  د دایره املعارف  په مرکز   ېقاموس یلکن
 ۍهل نیکه مرغه د علومو د ااکډم  چې ده کېحال  داسې. دا په د افغان قاموس  انستیتوت  فعال يش

سونو وقام  ، خو د اختصايصيهم د ينرش کړ قاموسونه  د ژبو او ادبیاتو مرکز خپوا یو شمری عمويم
او  يکموږ د  یو شمری مسلد ډېر ویاړ ځای دی چې ده.  دا دی اوس  ېاړتیا ال اوس هم پر ځای پات

د حقوقو  ېاو چاپ شاهد هم یاستو. دغه قاموسونه  یو شمری ی ېنو د یلکنوقاموس  اختصايص
دوه  –توکو او یو  او اکين ي، یو د جیودیزکېدوه د  طب په برخه  –، یو کېعلومو په برخه  اوسیايس

وی،  ش وهال اوس هم  پوره اکر نه  کې، خو د اقتصاد په برخه  يد يیللک شو کېهم دختنیک په برخه 
 ې. دافغانستان دبديمهم لومړیتوب لر کېادبیات  او مطالعات  اوس په نړۍ   ياقتصاد چېحال دا 
، دراز راز تعصباتو شتون اود اوهامو، خرافاتو، بهرنیو السوهنو، ي، بیسوادو المل بیوزيلې یورځ

هل نیکه  ده. يدفرهنګی بدلونو په وړاندی یب توپری کېحتجر، دښونځیو دروازو د تړلو او په جمموع 
و په میړانه، خو هل ډیر  ېافغانانو ددغو ناوړه ښاکرندو په وړاند کېیوه وروستۍ لسزیه  ېمرغه په د

مزل یوه السته راوړنه د ویښ، حتصیل کرده او هغو پوهو  ېنزو او قربانیو ډکه الره ووهله. د دستو
 يد يکړ ېزده کړ کېاو مسل ېلوړ ېخپل ېد هیواد دننه او بهر ی چې، يځوانانو ډګر ته راوتل د
 ېکستاسو په الس  کې.  په دی لړ يافغانستان په هلکه فکر او اکر کو ياو په زړورتیا رسه د نو

 بیلګه ده.  دغه کتاباو د ستاینې وړ یوه غوره  د دغه هڅو کتابدا  موجود د اقتصاد د اصطالحاتو
او  يکد مسل چېیلیلک دی، ترتیب او په ګډه   ورین او امان اهلل  اعدل  عبداهلل  پوهنیار ښاغيل
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کېښودل بنسټ یې دا دی چې اوس  ېدی.  زه هیله لرم دغه هڅ یکاصطالحاتو لرون  اختصايص
 به هاو سیستماتیکه بڼ  يش يپه ښه شلک تنظیم او رهرب رېد یو مرکز هل ال کې يکپه راتلون شو

 .يغوره کړ

شاوخوا   ۴۰۱۱ما د اقتصاد د اصطالحاتو دغه کتاب وکوت او په بشپړیدو یی ډیر خوښ شوم. کتاب د 
اکرکوونکو، حمصالنو  کېدی، هیله ده  د اقتصاد د ډګر مسل یکاصطالحاتو لرون يد مهمو اقتصاد
 او ورین ته د اعدلښاغلو  کې کې. په راتلونموسساتو اکدرونو ته ګټور واقع يش ياو د اقتصاد
اپ یم. د کتاب د چ یکد ال زیانو بریایلتوبونو غوښتون کېچاور په برخو  يکاو مسل دوی دعليم

 وایم. يکالیع مینه والو ته مبارټولو هیوادوالو او د مط خرپندویې ادارې ،هل امله د کتاب یلکواالنو ، 

 په درناوی
 دودیال   پوهاند حممدبشری

 پوهنځی استاد  د اقتصاد 

۴۲۴۱/۱/۴۱ 
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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 

نتون هوړاندې چې په پښتو ژبه په اقتصاد کې نږدې هېڅ یلکنه نه تر سرتګو کېده د ننګرهار په پو
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 

نورو  رته پهالزیاتې وې. په ځانګړي ډول د هغو حمصلینو ستونزې ال ډېرې وي چې هل پښتو ژبې پ
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 

ای کې ایله د سمسرت په پویناوو څخه د راټولو شویو یادښتونو او د الس یليلک چپرت په مرسته به مو 
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 

تادانو هل لکچرونو مو مناسبه مانا پوهېدالی چې هماغه وخت مو پرې صنيف حبثونه کړي وای او د اس
ګټه اخیستې وای، دې حالت زه او زما ځینې نور ټولګیوال وهڅولو چې هل هر سمسرت څخه دخمه د 

وه حده تر یهر مضمون اړونده کتابونه په کتابتون یا بازار کې پیدا او مطالعه کړو تر څو مو دا تشه 
ه پښتو کې زموږ د غوښتنې رسه سم داسې ډکه کړې وي. هل بده مرغه هاغه مهال نه یوازې دا چې پ

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 

لپاره  تیاآسانزی ډول د راتلونکو ټولګیو د حمصلینو د مهم اصطالحات راغونډوو او بیا به ټول په ټول
د هغوی په واک کې ورکوو تر څو مو لږ تر لږه د راتلونکې لپاره دا ستونزه هواره کړي اويس. دا 

عبداهلل )پروسه زمونږ د حتصیل د دورې تر وروسيت اکهل تقریباً بشپړه شوه خو هل فراغت وروسته زه 



vi 
 

بوخت شو، هل یو ه دریس په چارو بوخت شوم او امان اهلل ورین په دندد دویم ځل لپاره د تاعدل ( 
ته ورسېدو چې زمونږ راټول  پایلېمو بیا په دې هلکه مشوره کوهل نو دې  چېڅه وخت وروسته 

شوي اصطالحات هل یوې خوا ډېر کم او بل داچې یوازې د ننګرهار پوهنتون د چپرتونو پورې 
وه چې انګلیيس معیاري اصطالحات وررسه مل نه وه، چې دې حالت حمدود دی او بله ستونزه یې دا 

زموږ اکر هل هغه څه چې موږ یې تصور اکوه نور هم پېچیل او څو چنده دروند کړ چې لکه نا لکه به 
 .ووېشلې رسهآن دا چاره زموږ هل وسه وتلې ښاکرېده. خو بیا مو هم ژمنه وکړه او دیلکنې چارې مو 

وروسته  د ګران ورور امان اهلل ورین هل خوا بیا بیا ټینګار کېده او هل ژمنې هل دې ټولو بوختیاوو 
رسه سم یې په لومړي ځل ګڼ  اقتصادي مفاهیم هل نلډو تعریفونو رسه عمالً مچتو کړي وو ماته 
راکړل چې هم یللک شوي اصطالحات وګورم ، پاتې برخې یې ویلکم او د انګلیيس مفاهیمو پښتو 

او ان شاء دی وکړ چې دا اکر شوین مو م .... دا نو لومړی ځل و چې داسې احساس بڼه ور بشپړه کړ
اهلل چې ډېر ژر به یې بشپړ کړو. لکه چې مو لومړنۍ نسخه تیاره کړه نو بیا مو په همزمان ډول د 
 دپښتو د ادبیاتو دکتنې لپاره د ادبیاتو یو استاد ته او د اقتصاد د ختنیيک اړخ د کتنې لپاره د اقتصا
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 

ندې ډېر وخت ته اړتیا لرهل. هل دې وروسته زما د ماسرتۍ د دورې بوختیاوې او زما د ملګري د د
بوختیاوې پلمه شوې چې یو ځل بیا تر ډېره حده بشپړه شوی اکر ټکین يش. هل نیکه مرغه هل دې 

څېړنزیې دورې لپاره بېرته جرمين ته والړم نو اکيف -ټولو ستونزو وروسته لکه چې د یوې عليم
هل   تساعته پرهل پسې متمرکز اکر وکړم او د اکر پایلې وخت په وخ ۴۳۱وخت مې پیدا کړ چې نږدې 

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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ورا زیات هیله مند یو چې ستاسې ستاسو په الس کې ده هل یوې خوا خ مچتو شوې بڼهاوس چې دا  
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 

 موږ رسه مرسته وکړ  او  زموږ په کې د زړه هل تله په خپلو سموونکو وړاندیزونو رسه هل
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 
راتلونکي کې د اقتصاد د اصطالحاتو د دې قاموس په  مرسته کړې ده د زړه هل کومې منندوی یو او
ې وړ . د یادونسرتګې په الر یوته  ۍهماکرالد ټولو درنو  د ال پراختیا او معیاري کولو په برخه کې

نو څخه ګټه اخېستل شوې ده چې د کتاب په پای چېده چې ددې کتاب په ترتیب کې د معتربو رس
او هل هغه څخه د ګټې اخیستنې نلډې الرې چارې د کې ذکر شوي او د کتاب د جوړښت ، حمتوا 

 وي.کتاب په پیل کې توضیح ش
 په درنښت     

 اعدل  پوهنیار عبداهلل                                      
 ورین  امان اهلل                                         
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د اقتصاد   ۴۰۱۱ستاسې په الس کې د اقتصاد د اصطالحاتو دغه کتاب چې نږدې    لوستونکو !درنو 
و هره اصطالح په تر ټول لومړی چې داسې ترتیب شوی لرياو جتارت معیاري انګلیيس اصطالحات 

مناسبه پښتو بڼه مانا شوې او د هرې انګلیيس اصطالح الندې یللک شوې. وروسته همدغه 
ه د اقتصاد په بیالبیلو برخو کې د هغې پ یکاصطالح په تفصیل رسه توضیح شوې تر څو لوستون

وهیږي . همدا راز که او په زیاتره ځایونو کې په عميل مثالونو وپ عمويم مفهوم ، د استعمال ځای ، 
د هرې  د یوې اصطالح رسه مشابه یا د هغې متضاده اصطالح په همدې کتاب کې موجوده وي نو

اړونده اصطالح ته مراجعه  یکپه پای کې یادونه شوې چې لوستون اصطالح لپاره د توضیحاتو
 .وکړي تر څو هل مشابه او یا متضادو مفاهیمو رسه هم اشنا يش

معیاري بڼې په اساس د انګلییس الفباء تورو  کې ټول موجود اصطالحات د انګلیيس په دی کتاب
 هد تسلسل په پامنیوي رسه ترتیب شوي چې د هر انګلییس حرف د صفحاتو شمېر او پته دکتاب پ

کې د   Header ، عالوه هل دې د کتاب د پاڼو په رسپاڼه یا  رس کې په نلډ فهرست کې ښودل شوي
حرف لوستونکي ته الرښوونه کوي چې په دې پاڼو کې یو هرې پاڼې چپ لوري ته د انګلیيس 

کویل يش  ینو لوستونک شوي وي. پیلهغه اصطالحات دوام لري چې په همدې انګلییس حرف 
چې د یوې اصطالح دلټون لپاره د هغې د انګلیيس د لومړي حرف په پامنیوي رسه لومړی هغه په 

 ې ولټوي او بیا اړونده پاڼو ته وريش او په آساین رسه یې په نلډ وخت کې پیدا کړي.نلډ فهرست ک

اصطالح الندې پّه  اصيلهمدا راز ځیین اصطالحات چې په خپل ذات کې فريع عنوانونه لري د 
د اصطالح الندې د   Inflation مسلسل ډول تعریف شوي، د بېلګې په توګه د انفالسیون یا 

باء چې دغه فريع عنوانونه د کتاب د الف ولونه د فريع عنوانونو په بڼه تعریف شويانفالسیون ټول ډ
رې یوه اصطالح په عمويم عنوانونو کې نه ښاکري نو چېد تسلسل څخه مستثین دي. بناً که 

 لوستونکي کویل يش چې نوموړې اصطالح د اصيل اصطالح په فريع عنوانونو کې پیدا کړي.
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ه پرتله پ او کره پښتو ترتیب کې د ژبنیو او حتت لفظي ماناګانو پهد یادولو وړ ده چې د دې کتاب 
زیاته پاملرنه د یوې اصطالح عمويم مفهوم ته شوې او هیڅ ځاې کې د یوې اصطالح بشپړ 

شوی، برعکس هڅه شوې چې د یوې انګلییس اصطالح  راوړلتیوریکي تعریف ټيک به ټيک نده 
مروجه پښتو مانا ویللک يش که څه هم چې ښايي دا مانا ډیره کره پښتو ژباړه نه اويس. په  لپاره ډیره

انې څو پښتو ماناګ  یو د بل په ځای استعمایلدونکې اصطالحاتو ته کې همدې بنیاد ځیین ځایونو
انګلییس اصطالح لپاره پښتو مانا  )لګښت / مرصف(  یللک  Costیللک شوي د بېلګې په توګه د 

چې لګښت یې کره پښتو مانا خو مرصف ډېره مروجه مانا ده او دواړه د اقتصاد په حبثونو کې  شوی
. همدا راز د )/( عالمه زیاتره ځایونو کې د متبادلې مانا لپاره اکرول ږيکېیو د بل پر ځای اکرول 

ه همدې پ. شوې یعنې د دې عالمې دواړو خواو ته یللک شوې لکمې متبادلې یا مشابه مانا ګانې لري
د دې کتاب په لومړي چاپ کې د نلډون په نیت هل اصطالحاتو رسه د هغوی اړونده ریاضیيک   ډول

او یا هم ګرافونه ندي ترسیم شوي چې انشااهلل په راتلونکي کې به دغه تشه هم ډکه  فورمولونه
 يش.

څنګ  کړ ، ترلعې ته مو دغه کتاب ځانګړی یوځل بیا هل تاسو درنو لوستونکو مننه چې خپلې مطا
یې هل تاسو درنو څه خورا په درنښت هیله کوو چې که د لوستلو په بهری کې هل هر ډول ستونزې 

ا بریښناړیکشمېرو یا  رسه مخ یاست او یا هم کوم رغنده وړاندیز لر  نو د خرپندویې ادارې په 
 یلک  یې رارسه رشیک کړ  .

 هل پاملرنې مو یوه نړۍ مننه 
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A Economic & Business  Terms 

 

 

Abatement 
 کمښت/تزنیل

مښت کپه یوه معلومه اندازه پکې هم ښل کېږي او یا چې د دولت هل خوا خب هغه پاتې برخهد مایلاتو 
 رامنځته کېږي.

Ability to Pay Principle of Taxation 

 اصل ټالکو مایلې د خمې هل وړتیا د پرداخت د

دولت مایله د مایله ورکوونکو د تادیايت توان هل خمې  یې د مایلې د ټالکو هغه اصل دی، چې هل خمې
)of principle faculty چې د خمې، چې ټونلې ته یې وړاندې کوي. هل نه د هغو خدمتونوټايک 

)taxation  مایلاتو لپاره د حاصله ګټې اصل د  اکرول کېږي.اصطالح ورته هم-Benefit(

)of Taxation Principle Received .رسه یې پرتله کړئ 

Cost Abnormal 
 غری اعدي لګښت

د ضایعاتو د زیاتوايل، د تویلدي وړتیا د کموايل او یا هم د اکرمندانو د اعتصاب په پایله کې د تویلد 
 ږي.لګښت ویل کېزیاتوايل ته غری اعدي د تمام شد په لګښت کې 

Loss Abnormal 
 اعدي زیانغری 

د عواید د تمام ش ټولزیهغه زیان ته وايی چې د توکو او خدمتونو د پلور څخه ترالسه شوی نا خالص 
 .لګښت څخه کم وي ټولزی

Profit Abnormal 
 غری اعدي ګټه

او دا ډول ګټه  هغه ګټه چې د تویلد د پروسې د جارې ساتلو لپاره د حد اقل ګټې څخه لوړه وي
 .څخه ترالسه کیږي جوړښتونو )Oligopoly(او اویلګوپويل (Monopoly)معموالً هل احنصاري

A 
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Abrasion 

 د وزن کمېدل(سکو فرسايش )د 

 یعنې د استعمال په پایله کې د سکې په وزنکیږي د فرسايش لپاره اکرول سکو په ځانګړي ډول د 
 کېږي.فرسايش ویل  د وزن کمیدلوته  ښتکم کې

Advantage Absolute 

 مطلق مزیت

او تبادلې په مباحثو  سوداګرۍ په ځانګړي ډول ددا نظریه د ادم سمیت هل لوري رامڼخته شوې ده او 
، اکروبار او یا یو هېواد هل یو ډول رسچینو کسکه چېرې یو  ددې نظریې هل خمې ، اکرول کېږيکې 

، اکروبار او یا د هېواد په پرتله ډېر یا ارزانه تویلد تررسه کړي د کسنه په ګټې اخېستنې رسه د بل 
ترمنځ د  دا حبث معموالً د هېوادونو کیږی.،هېواد یا اکروبار ګڼل کسمطلق مزیت لرونکی 
کمو  همدا راز دغه اصطالح دعني تویلد لپاره دکېږي،  رامنځتهزیات  سوداګرۍ په برخه کې

رسه یې  )advantage comperative)هل نسيب مزیت  په استدالل رسه هم صدق کوي. لګښتونو
 پرتله کړئ.

velPoverty Le Absolute 
 سطحهد فقر مطلقه 

په ټونله کې هغه وګړي په مطلق یې میتود دی، چې هل خمې  یو غربت د اندازې معلومولوفقر یا د 
ړتیاوو د رفع کولو لپاره د ا بنسټزود عوایدو اندازه د ژوند د عموماً یې غربت کې ژوند کوي، چې 

فزیکې سالمتیا لپاره هم اړینې رسچېنې )لکه  ېه وي او د خپلځله کم څوعوایدو څخه  اړینو
 . هلوټ کې د هر چا لپاره صدق کویل يش. دا حالت د نړۍ په ګوټ ګاکیف غذا او اکلوري ( نه لري

 رسه یې پرتله کړئ. )Level Poverty Relative(نسيب غربت هل سطحې 

Premium Accelerating 

 مزتایده جایزه

 ملهته په تویلد کې د زیاتوايل هل ا رګرانوهغه مبلغ ته ویل کېږي، چې د تویلدي رشکت مالک یې اک
 د انعام په توګه ورکوي. دتشویق او هڅونې په موخه
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Accelerator 
 مرسع -تېزونکی -شتاب ورکونکی 

. وګرځي الملپه اعمه اصطالح هغه قوې ته ویل کیږي چې د یو يش د حرکت او رسعت د زیاتوايل 
 د یو حسايب رضیب په بڼه اکرول کیږي اقتصاد او پانګې اچونې په برخه کې د ميل په ځانګړي ډول

دا یږي.ترمنځ نسبت په مرسته ښودل ک خالص داخيل تویلد کې د تغری او نا پانګونې په لګښتونو د او
Excess) تقاضا مازادېاکروباري سکتور د  که چېرې اقتصادي وده زیاته وي نوپه دې مانا چې: 

demand) همدا راز د کې ډېره پانګونه کوي. په تویلد د رفع کولو په خاطر د توکو او خدمتونو 

 دوداصطالح هم ډېره  (effect Accelerator) شتاب ورکونکي تاثری عني مفهوم د افادې لپاره د
خالص ميل  باندې مثبته اغزیه څرګندوي او په نا په اقتصاد کې د ودې هل امله په پانګونه ېده چ

 . يېږتویلد کې د تغری په وسیله اندازه ک

Services Accessorial 

 خدمتونهمرستندویه 

 چې د یو خدمت رسه په اضايف ډول ویل کېږيته  خدمتونوهغه ځانګړو مرستندویه خدمتونه 
د ترانسپورت په برخه کې: هغو خدمتونو ته وايی، چې یو رشکت یې د ترانسپورت عرضه کیږي لکه 

 لپاره د یوې الزيم برخې په ډول تررسه کوي، لکه بسته بندي، سورت کول او داسې نور خدمتونه.

Account 
 صورت حساب –حساب 

، چې هل خمې یې ځانګړی معامالت تررسه کیدیل يش او دحساب  هل مايل ادارو رسه یو ډول حساب
مثال  د ډول خپل معلوم حساب کې شته شتمين ته الرسیس پیدا کوي اکملصالحیت لرونکي په 
. د معامالتو د ډول او بڼې هل پلوه ډول ډول حسابونه وجود پرانیستلد حساب  په ډول په یو بانک کې

 هل:عمده حسابونه عبارت دي  څو لری
 (current accout) حساب جاري :۱ 
  account (saving(حسابسپما : ۲
 .(time deposit)معیادي حساب :۳
 (Joint Accout): ګډ حساب ۴
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ډولونو ته هم رجوع د حساب ډېرو مالوماتو لپاره ذکر شوو  هل مايل ادارو رسه د حساب په اړه د ال
 وکړئ.

Accounting 

 حماسبه

معلوماتو راټولول، ثبتول، صنفبندي کول او خالصه کول او په پويل بڼه  مايل دیو اکروبار په هلکه  د
 یې د اکروبار د نتېجې په بڼه ښودلو ټولې پروسې ته وايی.

Cost Accounting 
 لګښتونه حماسبوي

 چې په یوه اکروبار کې د ټولو معامالتو د ثبت ديلګښتونه هغه واقيع او ښاکره لګښتونه حماسبې  د
حماسبه کیږي. معموالً د اقتصادي لګښتونو د اصطالح په وړاندې اکرول  بنسټاو ریکارډ په 

 .کیږي

Profit Accounting 

 حماسبوي ګټه
حماسبوي ه ت پېرترمنځ تو خالصو عوایدو او د حماسبوي لګښتونو اکروبار د ښاکره ثبت شوو نا د یوه
  .شتون لري ترمنځ ښاکره توپری )profit Economic(ګټېویل کېږي. د حماسبوي او اقتصادي ګټه 

 ،کې نه یواځې حماسبوي لګښتونه په پام کې نیول کېږي /ګټهپه اقتصادي عوایدو توګه:د بېلګې په 
کې ونیول يش لکه فرصيت لګښتونه  بلکې ځینې ځانګړي اقتصادي لګښتونه هم باید په پام

costs) (Marginal  په نظر کې نه نیول کیږي. لګښتونهخو په حماسبه کې فرصيت 

basis Accrual 

 پایهتعهدي 

د یې شوی یا عوای په اړوند حساب کې د یو معاملې ثبتول خمکې دلې، چې واقيع لګښت یې تررسه
 ترالسه شوي وي.
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ه خو پوي  ترالسه شوي نهد بېلګې په توګه: د توکو د پلور څخه هغه اندازه عواید چې ال تراوسه 
 راتلونکي کې به ترالسه يش؛ خو معامله په اوسين وخت کې په خپل اړوند حساب کې ثبتېږي.

InterestAccrued  
 متعلقه ربح

 خو ال تر اوسه ترالسه شوې نه وي. چې پر اصيل مبلغ ور اضافه شوې ويهغه سود یا ټکټانه، 

Accumulation 
 راغونډېدل یا مجع آوري

او یا شتمنیو  ترالسه شویو توکو وتويک یا شتمنۍ ترالسه کول او نوموړی تويک یا شتمين د خپوانید یو 
صاد اقت په ميل تر ډېرهمعموالُ دا اصطالح  اوراغونډېډل ویل کېږي رسه د یو ځای کولو پروسې ته 

 .اکرول کېږيپروسې لپاره  Accumulation) (Capitalکې د پانګې راغونډولو 

Lag Action 

 د اجرا یا تطبیق مهلت

الیسیو اقتصادي پ دمهلت ویل کېږي یا  ءد پالیسۍ جوړولو او تطبیق ترمنځ زماين فاصلې ته د اجرا
دلو لپاره ورته ېاقتصادي پالیيس عميل کپه برخه کې هل هاغه مودې څخه عبارت دى، چې د یوې 

یاست سته اړتیا ده مګر د مايل  ې مودېلپاره نسبتاً کمسیاست د پويل  :د بېلګې په ډول اړتیا وي.
داخيل مودې معلوماتو لپاره  ډېړد ال  ته اړتیا لري. اوږدې مودې عميل کول اوږد مهال یا

(insidelag) پریکړې مودې او (decisionlag( .ته رجوع وکړئ 

Policy Activity 
 سیاست / پالیيسکړنزیه 

ځانګړو موخو د ترالسه کولو لپاره جوړېږي، د دولت هغه سیاست چې د روښانه تګالرو په وسیله د 
 عميل د ثبات په موخه )ycleC usinessB( ،اعم ډول یې د اکروباري دایرې )دوران( وچې تر ټول

ګامونه پورته کول، د وزګارتیا راکمولو سیاست، د انفالسیون د کچې د راکمولو یا ثابت ساتلو 
 اختیاري سیاستته نزی سیاست رکسیاست او داسې نور سیاستونه دربر نیيس، چې 
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(Policy Discretionary( اختیاري مايل/پويلد ال ډېرو معلوماتو لپاره  .هم ویل کېږي 
 رجوع وکړئ هم ته )Policy Fiscal/monetary Discretionary(سیاست

Investment Actual 
 حقیيق پانګونه

په یو معلوم وخت کې په ، چې اکروباري سکتور یې څخه عبارت دیهغو لګښتونو  د پانګونې
کې یوه مهمه  په څېړنهکې د يلک اقتصاد  ي نظریاتواقتصاد يواقيع ډګر کې تررسه کوي، چې په کیزن

 .برخه جوړوي

Tariff Valorem Ad 
 د ارزښت هل خمې تعرفه

 د متونو، چې د توکو یا خددمتونو باندې د حمصول هغه ډول څخه عبارت دیپر واردايت توکو یا خ
یو تلوېزیون افغانستان ته واردېږي، چې ارزښت یې  :د بېلګې په توګه خمې ټالک کېږي. ارزښت هل

په نوموړي تلوېزیون  نو وي ( ۱۵۱)  اندازه یې ارزښت هل خمې د تعرفې پنځوس زره افغانۍ وي او د
 پرتله کړئ.رسه يی  (tonnage) د ټن هل خمې حمصول افغانۍ حمصول اخېستل کېږي. ۰۵۷۷

aloremTaxvAd 
 مایلهارزښت هل خمې  د

 هل خمې ټالک کېږي، چې سلنې په پلور باندې د ارزښت د د مایلې هغه ډول، چې د توکو او خدمتونو
 ډولونه یې عبارت دي هل:دري اعم 

 .(sales tax)پر پلور مایله :۱
 .(income tax)مایله عوایدوپر  :۲
  (property tax)مایله پر جایدادونو: ۳

 ډېرو مالوماتو لپاره ذکر شوو اصطالحاتو ته هم رجوع وکړئ.د ال 
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Smith Adam 
 ادم سمیت

. نوموړی اقتصاد پوه د ساکټلنډ دی کسد اوسين معارص اقتصاد مشهور بنسټ ایښودونکی 
اکل کې مړ شوی دی  میالدي ۱۰۷۷میالدي اکل کې پیدا او په  ۱۰۲۳اوسېدونکی وو، چې په 

تر عنوان الندې یو کتاب یلیلک، چې په  (TheWealth Of Nation) ثروت نونوموړي د ملتو
د همدغه کتاب د لېلکو په وجه ورته د معارص اقتصاد د پالر لقب  چېمیالدي اکل نرش شو  ۱۰۰۱

په اقتصادي وده کې یې د  نورو پرخمتللو هېوادونو ځینواو  هم ورکړل شوی دی، د غريب هېوادونو
وو، چې اقتصادي څېړين او مباحثې یې د  کسړی اقتصاد پوه لومړین لوبویل دی. نومو رولوړ  پام

 ړینهاټونلې ته وړاندې کړې نوموړي په خپل کتاب کې یوه لویه او  بڼهلومړي ځل لپاره د کتاب په 
 موضوع په آزاده سوداګري باندې تمرکز کول وه، چې د اقتصاد په برخه کې دا کتاب په نړۍ کې تر

مشهور کتاب ګڼل کېږي او د نړۍ ډېر شمری هېوادونه اوس هم د نوموړي هل نظریاتو څخه ګټه  وټول
ابن خدلون، چې هل ادم   یادولو وړ ده، چې دادم سمیت په نظریاتو کې مسلمان پوه د پورته کوي.

وه او د نوموړي په لېکنه کې د  خپوا د مقدمة ابن خدلون په نوم یلکنه کړې ډېریې سمیت څخه 
، همدا راز د سمیت نظریات ډېر په جامع او لومړين شتون لرينظریاتو ته ورته نظریات  ادم سمیټ

 تیوري د مطلق مزیت .بشپړه شوي هل خوا سته د نورو پوهانوو، چې ورووړاندې شوي و بڼه
(absolute advantage theory)  ګڼل کېږي.یې تر ټولو مشهوره تیوري 

Selection Adverse 

 ه ټاکنهقیصناسمه یا ن

احصاییه او په زیاتره ډول د بیيم په مسایلو  مدیریتدا یوه ځانګړې اصطالح ده، چې په اقتصاد،
 کېږي، چې لکه د معاميل رامنځتهکې هغه وخت  بازارپه ناسمه یا نقیصه ټاکنه ، اکرول کېږيکې 
asymmetric  نا انډوهل مالوماتو یو شان معلومات ونه لري او د اړخونه د معاملې په اړهدوه 

information ګټه رسته ورسیږي، چې د مقابل لوري  تر ډېره د هغه کس پهکې معامله  شتون په
 .معلومات ولري ډېرپه انډول 
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Adverse Trade Balance 

 معکوسه موازنه د سوداګرۍ

وارداتو د  نوموړي هېواد د هېواد د صادراتو ارزښت دیو په بهرنۍ سوداګرۍ کې هغه حالت چې د 
د ال  .د سودا ګری بیالنس د هیواد د غوښتنې خالف وی او پدې توګهارزښت په پرتله کم وي 

 ړئ.رجوع وک هم ته deficit Tradeد سوداګرۍ کرس مالوماتو لپاره  ډېرو

Advertisement 
 تشهری یا اعالنات

ړه په ا هل لوري د توکو او خدمتونو نوباروود ګټې، عوایدو او پلور د ډېروايل په موخه د اکر
رودونکو ته د معلوماتو رسولو هل پروسې څخه عبارت دی چې د بازار موندنې مهمه برخه پې

جوړوي، چې معموالً د تلوېزیونونو، راډیوګانو، ورځپانو، جملو، د سړک اغړې ختتو او داسې نورو 
 تررسه کېږي. وسیلهوسایلو په معلومايت او رسنزیو 

Advertising 

 اعالنات

ته  کړنو ټولو اړوندو ولد ورپېژند ته د توکو او خدمتونو مستهلکینود عرضه کوونکو هل لوري 
 .ښنايی بڼه تررسه کېږيې، تصویري، غږیز یا براعالنات ویل کېږي، چې په یليلک

CompanyAffiliated  

 تړیل رشکت

)Allied company( .ته رجوع وکړئ 

Bank Development African 
 د افریقا پرخمتیايی بانک

د اقتصادي او ټونلزیې  الدي اکل کې د افرېقايی هېوادونومی( ۱۷۱۴د افریقا پرخمتیايی بانک په )
شوی دی مرکزي دفرت یې د اعج سواحل هېواد د ابېجان په ښار کې دی،  تأسیسپرخمتیا په موخه 

 اروپايی هېوادونه ونډه لري.امریکايی او ( ۲۴افریقايی او )( ۵۳چې اوسمهال پکې ) 
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High Mass Production of Age 
 د لوړې کتلې د تویلد دوره

نظریې هل خمې دا د اقتصادي ودې یا رشد پنځمه مرحله ده،  د )wrosto.w (د ډبلیو ډبلیو راستو
ت توکو په لګښ استهاليکچې په دې مرحله کې د خلکو د عوایدو سطح لوړېږي، چې هل خمې یې د 

ام په استخد اکرګرانونورو کې هم ډېروایل راځي او اکروبارونه د تقاضا د ډېروايل په ځواب کې د 
 الس پورې کوي. د دې مرحلې څخه خمکې څلور نورې مرحلې عبارت دي هل:

)traditional society( ۱: عنعنوي ټونله 
)precondition for take-off ( ۲: د خزیش یا اوچتیدو لپاره خمکیین رشط 

)take-off( ۳: د ټوپ مرحله 

(Drive to maturity) ۴: د پوخوايل په لور ګام 
د ډبلیو ډبلیو روستو د نظریې هل خمې د اقتصادي ودې یا رشد د مرحلو په اړه د ال ډېرو مالوماتو 

 شوو مرحلو ته هم رجوع وکړئ یادولپاره 
Agglomeration 

 غونډیدل

ې د بېلګ یو ځای کولو څخه عبارت دی. کړنواو یا  تړلو اکروبارونو ورته یا په یوه ځای کې د څو
کې  ړنوکیو پانګوال، چې په اکبل، جالل آباد او مزار رشیف کې یې په خمتلفو تویلدي  :په توګه
کول  یې اداره هم چېیوازې اکبل ته انتقالوي  نوموړی پانګوال دا ټوهل پانګونه او کړې ده پانګونه

د دغه  لګښتونه د اماکن ترحده راکم يش. کړنواسانه يش او هم یې د نظارت او داسې نورو 
 د اقتصادي روش ترشا ډېر دالیل نور هم شته لکه ځیين وخت دا ډول راغونډیدل د طبیيع رسچینو

 یوشانوايل په موخه دد  هم د سیالو صنایعو رسه د لګښتونونا لکه او لکه موقعیت جغرافیايی 
 .تمرکز او جتمع په یو ځانګړي ځاى کې صورت نیيس اکروبارونو

Agglomeration Economy 

 جتميع اقتصاد/مرتاکم یا متمرکز 
 د نږدې موقعیت هل امله یې په تویلدي لګښتونو اکروبارونو هغه اقتصاد، چې د ورته

کې  عیتموقپه یو ځانګړي  تمرکز اکروبارونو یا په بل عبارت دکې کموایل شتون لري 
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لو ېت کې د په متحده ایاتلونو :د بېلګې په توګه .تمامېږي تصادي او آرزانهنسبتاً اق
 .په تکساس ایالت کې تمرکزلري (industry petroleum)صنعت 

AggregateDemand 
 تقاضا ټولزیه

 یااو  ل کېږي.تقاضا بل ټولزیهتقاضا  په ټولو بازارونو کېته  خدمتونواکیلو او  ټولوپه یو اقتصاد کې 
 ټولزیوه توګه هل هغ ټولزیهباندې په  توکو او خدمتونونهايی په اقتصاد کې په تویلد شویو  هم دا چې:

 ، چې الندېتررسه کېږيڅخه عبارت دي، چې په یوه معلوم وخت )معموالً یو اکل( کې  لګښتونو
 M)-AD = C+I+G+(X     برخې په بر کې نیيس:

 ذکر شوي مساوات کې په

۱ :AD ټولزیه تقاضا )Demand Aggregate(  

۲ :C  لګښتونه استهاليکد کورنیو )Expenditures Consumption Household( 
۳: I (لګښتونه )پانګونه  د اکروبارونو)Expenditures Investment( 

۴ :G  ګښتونهل پریودنېدوليت )Purchases Government( 
۵: )M-(X  خالص صادرات)Import-Export( 

 سکتورونو یعنې:چې دا ټول لګښتونه د يلک اقتصاد د څلورو 

 )sector hold House(: د کورنیو سکتور ۱
 )sector Business(: اکروباري سکتور ۲
 )sector Government( سکتور دوليت :۳

 (sector Foreign(: بهرين سکتور ۴
 )Equation Expenditure Aggregate( تابع چې د يلک لګښتونو .تررسه کېږيهل لوري  

 ېږياصطالح ورته هم اکرول ک
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Aggregate Supply(AS)model-Aggregate Demand(AD) 
 تقاضا ماډل ټولزیېعرضې او  ټولزیېد 

په ګوته کوي، چې د او د واقيع تویلد ترمنځ تړاو  کچېد  هغه اقتصادي موډل دې، چې د قیمتونو
(، وزګارتیا، انفالسیون او GDP، ناخالص داخيل تویلد ) cycle) (Businessاکروباري دوران 

یادولو وړ ده یچ د  د نې په موخه ترې ګټه اخېستل کېږي.داسې نورو اقتصادي موضواعتو د څېړ
تقاضا کرښې تقریباً د انفرادي تقاضا او عريض په شان ترسیمیږی خو تر  ټولزیې عرضې او ټولزیې
 د قېمتونو کچهد قېمت په ځای د هیواد په  یې توپېر لري ، همدا راز په عمودي حمور څېړنهشا یې 
 په نظر یک نیول کیږي. سطحه

Expenditure Aggregate 

 لګښتونه ټولزی
 څلورو سکتورونو یعنې:ن کې د يلک اقتصاد د د یو اکل په جریا

 )sector hold House(: کورنیو سکتور ۱

 )sector Business(: اکروباري سکتور ۲

 )sector Government( سکتور دوليت :۳

 (sector Foreign(سکتور  او بهرين :۴

څخه عبارت دي.  لګښتونو ټولزیوباندې د تررسه شویو  )GDP)خالص داخیل تویلد  هل لوري په نا
 ې په ډول هم ګټه اخیستل کیږي.طریق د یوېاندازه ګریى  ميل اعید د دد دې ډول لګښت څخه 

Equation Expenditure Aggregate 
 لګښت تابع ټولزی د

څخه عبارت دی، چې په دې M)-AE=C+I+G+(X مساوات لګښتونو ټولزیوپه اقتصاد کې د 
  :مساوات کې 

1. AE لګښتونه  ټولزی(Expenditure Aggregate) 
2. C  لګښتونه  استهاليکد کورنیو)Expenditure Consumption) 
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3. I د پانګونې لګښتونه )Expenditures Investment) 
4. G  دولیت لګښتونه)Expenditure Government( 

5. )M-X( خالص صادرات)Import-Export(   چېX د صادراتو اوM  وارداتو د ارزښت په
 .مانا دی

Market Aggregate 
 بازار ټولزی

ا د د په اقتصاد کې .ځای کیدلو په مانا ده عرضې د یو ټولزیېتقاضا او  کچه د ټولزیېد هیواد په 
 ولزیېټد  ګټه اخېستنېهل معیاري ماډل څخه په  بازار، چې د یو اقتصادي موډل په بڼه ښودل کیږي

 په اقتصاد کې د قیمتونو څخههل دې ماډل . عرضې هل تقاطع څخه رامنځته کېږيټولزیې او  تقاضا
وزګارتیا،  ،)GDP(خالص داخیل تویلد  د سطحې او واقيع تویلد او د اکروباري دایرې )دوران(، نا

 ي.ګټه اخېستل کېږ کې ترېنهانفالسیون او داسې نورو اقتصادي موضواعتو او پدېدو د څېړنې 

Disequilibrium Market Aggregate 
 تعادلبازار عدم  ټولزید 

تقاضا یو د بل رسه د تعادل په حالت کې  ټولزیهعرضه او  ټولزیه بازار کې هغه حالت، چې پکې په
 .يیو هل بله څخه کم یا زیات و تقاضا ټولزیه اوعرضه  ټولزیهیا په بله ژبه په بازار کې  قرار ونلري

Equilibrium Market Aggregate 
 تعادل بازار ټولزید 

عرضه په خپل منځ کې په مطلق  ټولزیهتقاضا او  ټولزیه چې پکېکې هغه حالت  بازار ټولزیپه 
ه بل پاو یا هم  ونه لري. شتونډول د تعادل په حالت کې قرار ولري او د تغری لپاره کوم ذايت میالن 

د  د پېرلو لپاره په بازار کې عبارت: د تویلدوونکو هل لوري د ټولو تویلد شویو توکو او خدمتونو
 اړخه همدومره تقاضا شتون ولري.پریودونکو هل 
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Shock Market gregateAg 
 ټاکن بازار ټولزید 

ه والړ  منځځ د تعادل حالت هلترمن تقاضا ټولزیې عريض او ټولزیېبازار کې د  ټولزیلکه، چې په 
 ټولزیېاضا د تق ټولزیهتقاضا یا  ټولزیې عرضه د ټولزیهبازار کې  ټولزی: په بل عبارتپه او یا هم  يش.

 اقتصادي ټاکن رامنځته کیږي. پدې توګه يش نو هډېروړ اندازه  د پامعريض څخه 

Output Aggregate 

 حاصل ټولزی

و توکو یه په اقتصاد کې د نهايی تویلد شورس قیمتونوپه معلوم وخت، معموالً یو اکل کې په معلومو 
اصطالح هم ورته  )GDP)خالص داخیل تویلد  هل مقدار څخه عبارت دی، چې د نا او خدمتونو

 .اکرول کېږي

Function Production Aggregate 
 تویلد تابع ټولزید 

تویلد او په تویلد کې د استعمال شویو منابعو )په ځانګړي ډول رسه د اکرګرې  ټولزیپه اقتصاد کې 
د تویلد تابع لپاره  ومعلومات ډېروریاضیيک اړیکې څخه عبارت دی. د ال  قوې( ترمنځ

(functions production( .ته رجوع وکړئ 

Supply Aggregate 
 عرضه ټولزیه

د  وخدمتون تویلد شویو نهايی توکو او ټولزیمعموالً د یو اکل په جریان( کې د (په یو معلوم وخت 
 په شمول( )د سوداګرۍ د پويل ارزښت څخه عبارت دی، چې عرضه کونکي یې بازار ته مقدار یاهم

 .وړاندې کوی
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Society/Economy Agrarian 

 په کرنه والړ اقتصاد

 دا، چې په ناخالص داخیل تویلد یا هغه اقتصاد، چې په يلک توګه د کرنې په سکتور تکیه ولري
(GDP( وړ برخه جوړوي. کې یې د کرنې سکتور د پام 

Conomics Agriculturale 
 کرنزی اقتصاد

تویلدي  هکو د تویلد او توزېع او په کرنزیډول د کرنزیو تو ځانګړيد اقتصاد د علم هغه برخه، چې په 
ې څخه حبث کوي، چ د تطبیق او د هغه موسساتو او نهادونو کې د اقتصاد د اصولو او قوانینو پروسه

 کرنزی خدمتونه وړاندې کوي.

suranceRisk In All 

 د ټولو خطرونو بیمه

د ټولو متوقعه خطراتو په وړاندې عقد کېږي بغری هل هغو  چېهغه ډول،  هوکړه یلکد بېمې د 
 (All Loss Insurence)چې د  شوی وي. کې یې یادونه هوکړه یلکخطراتو څخه، چې په 

 .اکرول کېږي.اصطالح ورته هم 

Company Allied 
 رشکت تړیل

هغه رشکت چې په یو بل لوی رشکت پورې تړیل وي او د نوموړي رشکت پالیسۍ پرمخ وړي د 
(mpanyAffiliated Co( .اصطالح ورته هم اکرول کېږي 

Allocation 
 /ځانګړي کولختصیص

وخه د د تویلد په م د توکو او خدمتونود تویلد په پروسه کې ته وايی خو  ځانګړي کولوپه اعمه وینا 
 دمتونولپاره تویلد شویو توکو او خ لګښتونو استهاليکتویلد د عواملو د ځانګړي کولو او د کورنیو د 

او د ستونزه د اماکن تر حده راکمه  )Scarcity(د کمیابۍ  څود توزېع هل پروسې څخه عبارت دی 
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انګړي ځرسچینو د  څخه داصطالح  دلېيش. د اقتصاد په تیوري کې خمنیوى و ضایع کېدومنابعو د 
 .په مفهوم هم اکر اخېستل کېږي کولو

چې د  دا، یا ځانګړي کول رسچنیود بېلګې په توګه: د خمتلفو موخو د ترالسه کولو په منظور د 
څخه  ېې هرې ټاکنهل بلڅو تویلد کومه وسیله د کوم تويک او یا خدمت د تویلد په موخه واکرول يش 

 .ګټور تمام یش

Efficiency Allocation 
  اغزیمنتوب ختصیص د

د  لکینومستهڅخه د ګټه اخېستنې په پایله کې د اماکن ترحده د  وسایلومنابعو او  شتهد تویلد هل 
: د حمدوده منابعو څخه د بل عبارتپه هم یا  ته د ختصیص موثریت ویل کېږي.حاصلولو رضایت 

ړتیاوې نا حمدوده ا مستهلکینود  یې استعمال په پایله کېاماکن تر حده داسې ګټه پورته يش، چې د 
 .جوړويه خمو ه، چې همدا د ختصیص بنسټریاو غوښتنې د اماکن ترحده رفع کړای یش

Amalgamation 
 / آمزیشیا یوځای کېدل اداغم

رشکت د رامنځته کولو په موخه  واحدد یو  )Corporations(دوه یا ډېر سهايم رشکتونهلکه چې 
 رسه یو يش د آمزیش په نامه یادېږي.

Amortization 
 او په مساویانه قسط د پور تادیه/امسپويش/ فرسايش د

رسه په  په حماسبه کې د فزیکي شتمنیو لپاره د فرسايش لغوي مانا يی سپما یا زیرمه کول دي
د  یه کوي خو په اعم ډولفهوم اراويش م لګښت د مرتادفه مانا اکرول کېږي او د یوې شتمين د

ډول رسه  مساویانهپه ه ډول څخه عبارت دی، چې د وخت هل خمې هغ هلد تادیې  رحبېیا د  نوپورو
لکین  زره افغانۍ پور ورکوي، چې د رحبې ته سل اتلبانک نوی اکبل  :د بېلګې په توګه .تررسه کېږي

ت به هره میاش اتل، چې تررسه کېږي هوکړه یلکترمنځ داسې اتل سلنه وي او د بانک او  ۲۷یې  کچه
تادیه کوي تر څو د اکل په پای ته  اندازې رسه یو ځای رحبېمبلغ د  اندازه اصلمعلومه  بانک ته
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ه معامالتو پ پریودلودا ډول پورونه معموالً د موټر تصفیه کړي او د پور رحبه ټول پور  اتلرسېدو رسه 
 .یلدل کیږي ډېر کې

Annuity 
 /قسطپرداختلکین 

 ارهاو دوامد په مکرر لپارهمبلغ معلوم یا منظور شوي  اود تائید شوي په مايل او تمویيل چارو کې 
 .ته لکنۍ پرداخت ویل کېږیکولو  تادیهول )معموالً په لکين ډول( د پیسو ډ

DutyDumping  Anti 
 د ډمپنګ ضد تعرفه

د ډمپنګ عمل په وړاندې وضع کېږي  نورو هېوادونو ، چې دڅخه عبارت دیهغه ګمريک حمصول هل 
 د ته د پراختیا اماکنات ډېر يش.کمې او کورين تویل ډمپنګ اغېزې رالوري د تر څو د مقابل 

، چې په افغانستان کې د غوري سېمنټ هل ماتې رسه مخ پدې موخه چېپاکستان  :د بېلګې په توګه
صادرولو په برخه کې د ډمپنګ سیاست څخه اکر اخيل او  د کړي افغانستان ته د پاکستاين سېمنټو

و د خرا غورځوي؛  قېمتصادرايت د افغانستان لپاره  پرتله قیمت په خپل داخیل دحیت ځینې وخت 
په دې موخه، چې په اغړه لري  مسئویلتافغانستان دولت، چې د کورنیو تویلداتو څخه د مالتړ 

په وړاندې هل ماتې څخه وژغوري په پاکستاين سېمنټو غوري سېمنټ د پاکستاين آرزانه سېمنټو 
 د الرې د پاکستان د ډمپنګ عمل خنیث کړي. دلېڅو باندې فوق العاده لوړه تعرفه وضع کوي، 

افغانستان هل لوري د پاکستان د ډمپنګ عمل پر وړاندې په پاکستاين سېمنټو باندې د دا ډول لوړې 
په او یا هم  ویل کېږي. )Duty  Antidumping( تعرفهد ډمپنګ ضد  ګمريک تعريف وضع کولو ته

 .ده ګمريک حمصول ټالکو په مانا دهوړاندې فوق العا : د ډمپنګ پربل عبارت

Law Antitrust 
 د اکروباري احتاد ضد قانون

په وړاندې د اکروبارونو د  د پېرودونکوچې والً په بازار کې د هغه احنصار )هغه قانون، چې معم
ه پڅو موخه د دولت هل لوري وضع کېږي  پههل منځه وړلو  (احتاد هل امله رامنځته کیږيمنځي خپل
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 مناسب ډولبازار کې احنصار هل منځه یوړل يش او د توکو او خدمتونو د تویلدوونکو ترمنځ په 
 سیايل رامنځته کړي.

Economics Applied 
 تطبیيق اقتصاد

 برخه چې د اقتصادي ستونزو د حل په موخه د اقتصاد د علم د نظریاتو او الرښوونو هغهد اقتصاد 
 د تطبیق الرې تر څېړنې الندې نیيس.

TaxApportioned  

 دونکي مایلهېختصیص ک

 .راټولېږي او رشیکېږي ړي پالن یا برنامې هل خمې همچې د یو ځانګهل هغې مایلې څخه عبارت دی 
 ، چې د دولت د یو والیيت ادارې هل لوري راټول شوي او نورودي مایلاتهغه ړي ډول دا په ځانګ

ه والیيت اداره مایلات راټولوي او اکبل ت ننګرهارد بېلګې په توګه: د  والیيت ادارو ته وېشل کېږي.
ته د هغوی د اړتیاو هل  یې رالېږي او بیا د مایلې وزارت د چارواکو هل لوري د هېواد نورو والیتونو

 وېشل کېږيخمې 

Appraisal 
 بیه ټاکنه

 .ږيته بیه ټاکنه ویل کېلکیت د قېمت ټاکنې ادارې هل لوري په رسيم ډول د یو م هصالحیت د یو با
ال  د اړي، چې د خپلو اقتصادي فعایلتونوفابریکه غو تویلد غوړیوغر د بېلګې په توګه: د سپني 

ميل بانک د نوموړي رشکت  افغان کړي؛ خوميل بانک څخه پور ترالسه افغان  ه هلپراختیا په موخ
څخه د پور د اندازې په پرتله د لوړ قېمت جایداد د پور د تضمني په توګه غواړي او رشکت خپل 

د ارزښت ټاکنې دنده پرمخ وړي قېمت  نوله، چې د جایدادوصالحیته ادارې په وسی یداد د یو باجا
 کړي.ميل بانک څخه پور ترالسه  افغان هل څوټاکنه کوي 
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Appreciation 

 دنهارزښت زیاتې

یا  ارزښتد ېوې شتمنۍ په په مايل او بانکي چارو کې . په اعم ډول د ارزښت د زیاتېدلو په مانا ده
تغری  د کیفیت شتمین د چې په خپله د کې په دایيم ډول رسه ډېروایل، سطحه منځنۍپه  متونود قې

 ې دک په مايل راپورونو چې .امله رامنځته کېږيهل  نوورو اقتصادي فکتورون نه بليک د هل خمې
 .په لفظ رسه کېږي (Recognizedپیژندل شوي/منل شوي )ارزښت دا ډېروايل لپاره استدالل د 

پويل  د چې د یو یا څو هېوادونو اکرول کېږيپیسو د ارزښت په اړوند هم  همدا راز دا اصطالح د
 سیستم کې د په نرخ ېازاد تباديلد  ، چېلوړیدل ديارزښت  په وړاندې د داخيل پیسو د واحدونو

د بېلګې  .يه کېږرامنځت هل خواونکو په سیستم کې د پويل پالیيس جوړد تبادلې ثابت نرخ او  بازار
 لوړوایلد هېواد پويل واحد په ارزښت کې د اقتصادي ودي، پرخمتیا او ښه وايل په موخه  :په توګه

 رسه یې پرتله کړئ. )depreciationهل فرسايش ). راتلل

Arbitrage 
 راژآربیټ

آربیرتاژ و ته پلورل قېمتلوړ  پهپه یو بازار کې د یو تويک پېرل او په سماليس ډول یې په بل بازار کې 
په برخه کې ډېر  پری او پلورد  اسعاروچې دا عمل معموالً په مايل بازار کې د ونډو یا  ویل کېږي.

 لېدل کېږي.

 ونډه په یو میلیون امریکايی ډالر هکې یو بازارو د ونډو په د ټوکیپانګه وال یو  :په ډولد بېلګې 
کايی او پنځوس زره امری ونډو په بازار کې په یو میلیون یې د نیویارک د سماليس توګهپریي او په 

 ډالره پلوري، چې په دې ډول پنځوس زره امریکايی ډالر ګټه ترالسه کوي.

Arbitration 
 حکمیت یا منځګړیتوب

 نوموړې شخړېته يش او د ترمنځ یوه مايل شخړه رامنځ  کسانویا د دوه  لکه، چې د دوه اکروبارونو
چې د يل کسان غوره کړي او د شخړې دواړه خواوې داسې پرېکړه کوي، ید حل په موخه څو ناپې

فیصله کولو ته حکمیت ویل  او یا دعوې شخړېپه دې ډول د  نو منځګړو پرېکړه به حتماً مين
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 ېډل لېېناپو فصل په موخه د یوې درېیمې ډلو ترمنځ د یوې مايل شخړې د حل یا د د دوه  کېږي
کېږي او په بهر تررسه  ې څخهحل هل حمکمدغه  ېمناقش چې دمنځګړیتوب ویل کېږي مداخلې 

 .دواړو خواوو تطبیقېږي

Asiancrises 
 سیا حبراند آ

اقتصادي او مايل حبران رسه هل آسیا ځینې هېوادونه  ترمنځ د ختیځې میالدي لکونو ۱۷۷۱-۱۷۷۰د 
 د دې هېوادونو ی دی اوته د آسیايی حبران نوم ورکړل شو حبرانمخ شو، چې دغه اقتصادي او مايل 

يب جنو ېږي، چې عبارت دي هل:ول کاصطالح هم اکر AsianTiger Economies اقتصاد ته د 
tiger) ټایګر اقتصاد اره پمالوماتو ل ډېرود ال  ایوان څخه.سینګاپور، هانګانګ او ټکوریا، 

economy) ړئ.ته هم رجوع وک 

(ADB) Bank Development Asian 

 سیايی پرخمتیايی بانکآ

د غربت راکمول  شوی، چې موخه یې په آسیا کې تأسیساکل کې  میالدي۱۷۱۱نوموړی بانک په 
ه او ته پورون ، چې معموالً د پرخمتیايی پروژو لپاره غریبو هېوادونوزیاتول دي د ټونلزیې ودې او

خه او مرستو څ د ااعنو هېوادونو د نرشولو او د غړو نورکوي، د خپلې اړتیا پیسې د بانډومرستې و
غړي هیوادونه لری  ۱۰ سمهال هېواد په مانیال ښار کې دی اوترالسه کوي مرکزي دفرت یې د فلپني

تحده امریکا م د او ټونلهاروپايی  هل آسیا بهر هیوادونه دی. او اوسمهالپاتې یې یې اسیايی او  ۵۱ چې
 ایاالت هم د دی بانک غړیتوب لري.

Asset 
 شتمين

خېستل ترینه ګټه ایو ارزښت لرونکي تويک یا يش ته، چې په اکروبار کې  د حماسبې په برخه کې
په  .ثبتیږيد بیالنس په چپ اړخ کې  ۍد یو تویلدي واحد یا تصد شتمين ویل کېږي او کېږي

ګټه  هند تویلد په موخه ترې ، چې د توکو او خدمتونوایلهغه تویلدي وسټول  کې: اقتصادي اصطالح
  .اخېستل کېږي شتمين ګڼل کېږي. لکه کمپیوټر، مېز، چويک، پیسې او داسې نور وسایل
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Nations (ASEAN) Association of Southeast Asian 
 ټونلهد جنوب ختیځې اسیا هیوادونو 

 میالدي اکل کې د پنځو هېوادونو ۱۷۱۰اقتصادي سازمان دی، چې په  –سیایس  آسیان یو سیمه ایز
 تأسیسې بناکک ک د تایلنډ په پالزمینه )اندونزییا، مالزییا، فلپني، سنګاپور او تایلنډ( هل لوري

میالدي اکل  ۱۷۷۰، په ویتناممیالدي کې  ۱۷۷۵په  میالدي اکل کې بروين، ۱۷۱۴شوی دی، چې په 
 مهالاو اوس میالدي اکل کې کمبودیا هم د نوموړی سازمان غړیتوب ترالسه کړ ۱۷۷۷یک برما او په 

. د نوموړي سازمان عمده موخې د اقتصادي ودې چټکول، په سیمه کې لس غړي هیوادونه لري
 پرخمتیا، سمیه ایز امن او ثبات ته پراختیا ورکول دي.ټونلزیه او لکتوري 

Assumption 
 فرضیه

، چې ويکې رغنده رول لوب نواو څېړ ، چې په اقتصادي تیوریګانو رشطونه فرضيي او لومړنۍهغه 
د  وناو تیوریګا نیو او ساده موډلونولومړ او دکولو  سادهاو  نود څېړ د پېچیده او پیچلو موضوګانو

 لوماتو لپاره د پیسو مقداري نظریېما ډېرود ال  .ګټه اخېستل کېږي نهموخه ترېپه ارایې 
)money of theory quantity( ړئ.ته هم رجوع وک 

Assurance 
 (بیمهډاډ )

اصطالح اکروي، چې دا هم د بېمې  assuranceپر ځای د  insurenceد بېمې ځینې رشکتونه د 
 ړئ.ته رجوع وک )Insurance) بیمېد ال ډېرو مالوماتو لپاره  مانا افاده کوي.

Information Asymmetric 
 انډوهل معلومات نا

تررسه کولو په برخه کې په  دمعاملې مايل یا اقتصادي انډوهل حالت چې د یوې  د معلوماتو هغه نا
 یا کم په پرتله ډېر اړخ د بل اړخ ترمنځ رامنځته کیږي او یواړخونو دوه ښکېلو  د معامله کې

یوه اړخ په ډېره ګټه او د بل اړخ په لږه ګټه او یا هم زیان  ت دمعلومات ولري، چې هل خمې یې معامال
په مايل او دونډو په  کې خو بازارونویادولو وړ ده، چې دا اصطالح عموماً په ټولو  ، د تمامیږي
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اره وخت په وخت قوانني او مقرارت وضع وړ ده او د همدې ستونزې د حل لپ کې ډېره د پام بازارونو
 کېږي 

Shock Asymmetric 

 اقتصادي ټاکن نا انډوهل

هغه غری مرتاقبه پېښه، چې را منځته کېدل یې ټول اقتصاد یا د اقتصاد یو سکتور یا په سیمه یک 
ځپي چې و کچهبیله  هیوادونه تر خپل اغزی الندې راويل او د اغزیې الندې بیال بیلې سیمې په بیال

 .يییا یو ډول اکروبار پر مخ بیادا تل د هغه هیوادونو په برخه کې صدق کوي چې یوه کرنیس 

په پایله  ون ټیټ يش ډولپه ناڅاپي  بازار کې د تېلو قېمت نړیوالد بېلګې په توګه: که چېرې په 
یا هم  راويل. اواقتصاد یا هم د تېلو صنعت تر خپل اغېز الندې  کې یې د تېلو صادرونکو هېوادونو

 .لري پېرد یورو پویل واحد ته هر ډول ګواښ اروپايی هیوادونه ځپي او دا زیان د هر هیواد لپاره تو

Competition Atomistic 
 سیايل زره یي

کوچين اکروبارونه او آزاد تویلدي واحدونه په اکرثیت کې شتون  هغه اقتصاد یا ټونله، چې پکې
 ملهاکته  زره یې سیالۍچې  شتون ولري سیايل هشمېر هل امله سخت هغوی ترمنځ د زیات ولري او د

)perfect سیايل  اکملېماالماتو لپاره  ډېرود ال  .هم ویل کېږي )competition perfect( سیايل

)competition ړئ.ته رجوع وک 

Auction 
 بويله/مزاید

)معموالً د مايل وسایلو او  د توکو او خدمتونو هغه ځای، چې پلورونکي او پېرودونکي پکې
ې هغه مناقشوي بازار، چ :بل عبارتپه او یا هم  .کرنزیو تویلداتو( د قېمت د ټالکو په اړه حبث کوي

یا هم د توکو د پلور هغه روش چې د ډیرو سوداګرو د  .تررسه کېږي ويلبلپاره پکې  پلورد 
 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 
 .ثبت او راپور صحت کنرتولوي هل خمې د قوانیونونافذو  حماسبې د ارزښت او د

Autarchy 
 حالت( سوداګرۍپرته هل )انزوا  سوداګریزهیا آتريک 

رسه د توکو  اد په خپل ځان اتکا لري او هل نورو هېوادونو، چې هل خمې یې هیواو حالت هغه نظریه
په مباحثو کې دغه  سوداګرۍ ېنړیوال، د راکړه ورکړه )سوداګري( تررسه نکړي او خدمتونو

 )Autarky) اتريکچې د  .اکرول کېږيلپاره  پرتلې رسه د بند اقتصاد دې سوداګرۍ اصطالح د ازاد
 .اکرول کېږياصطالح ورته هم  )Nation sufficient self) پر ځان بسیا ملتاو 

Autonomous 
 خپلواکازاد یا 

ه په یوه متغری کې تغری په بل متغریمتحول په مفهوم اکرول کېږي یانې  خپلواکپه اقتصاد کې د 
 ه کېږي.ډول تررس خپلواککې په تغری او یا علت پورې نه وي تړیل بلکې په هر متغری کې تغری په 

Consumption Autonomous 
 استهالک خپلواک

الص خ لګښتونه، چې په عوایدو یا تویلداتو )په ځانګړي ډول ميل اعید او نا استهاليکد کورنیو هغه 
شتون  څهېعواید( پورې تړيل نه وي او حیت که د کورنیو عواید  شخيصیا د ترصف وړ  داخیل تویلد
د بېلګې په توګه: د کورنیو هل لوري د خورايک  بیا هم دا ډول لګښتونه تررسه کېږي هم ونه لري
 او داسې نور لګښتونه.توکو، بلاس 
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Expenditure Autonomous 
 لګښت خپلواک

 ې په ميلچ په برکې نیيس لګښتونههغه  .اکرول کیږيډېره د میل اقتصاد په مباحثو کې  دا اصطالح
اعید او یا نا خالص داخيل تویلد  اعید او یا نا خالص داخيل تویلد پورې تړيل نه وي او حیت که ميل

 هغه لګښتونه، چې د :د بېلګې په توګه هم دا ډول لګښتونه تررسه کېږي.ا بی لريهم ونه  شتون
 .مټ تررسه کېږيبهرنیو مرستو په 

Purchase Government Autonomous 
 پېرودنهدوليت  خپلواکه

ا اعید او یا ن داتو ) په ځانګړي ډول رسه په ميلد دوليت لګښت هغه بڼه ، چې په عواید او یا تویل
یڅ کې ه اعید او یا نا خالص داخيل تویلد خالص داخيل تویلد ( پورې تړيل نه وي او حیت که ميل

ړتیا د بېلګي په توګه: د دفايع و ا هم دا ډول لګښتونه تررسه کېږي.بی ؛ نوشتون هم ونه لري تغریهم
 ودل.پېرد لوړولو په موخه د وسلو 

Investment Autonomous 
 پانګه اچونه خپلواکه

 او نا خالص اعید، چې په عوایدو او تویلداتو )په ځانګړي ډول رسه په ميل ي پانګونههغه اکروبار
ه د دولت لکلګښتونه تررسه کېږي.  پانګونې دډول  خپلواکپه داخيل تویلد( پورې تړيل نه وي او 

 انکشايف زیربنايی پروژې چې شاید هل بودجې یا بهرين پور څخه تمویل يش.

Export Net Autonomous 
 خالص صادرات خپلواک

و یا تویلداتو )په ځانګړي ډول هغه خالص صادرات، چې په عوایدو ا وسیلهد صادرايت سکتور په 
 او حیت که ميل اعید او نا خالص داخيل تویلد وياعید او نا خالص داخيل تویلد( پورې تړيل نه  ميل

لکه هل خمکې قرارداد شوو بیا هم دا ډول صادرات تررسه کېږي.  شتون هم ونه لري کې کوم تغری
 توکو صادارات یا د استخرايج موادو صادارت.
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Saving  Autonomous 
 سپما خپلواکه

عوایدو او تویلداتو پورې تړلې نه وي او حیت که د کورنیو  پهد کورنیو هل عوایدو څخه سپما، چې 
 . تررسه کېږيبیا هم دا ډول سپما  عواید شتون هم ونه لري

Variable Autonomous 
 متحول خپلواک

ه رسه نیغ په نیغه داسې اړیک ، چې هل نورو متحویلنودی متحولمتحول هغه  خپلواکپه اقتصاد کې 
په احصایه کې هغه متحول عوامل، چې قسماً  .ې تغری د بل هل امله رامنځته يشنه لري، چې په یوه ک

ه کې هغه په برخ ایلتونود بېلګې په توګه: د اقتصادي فع عواملو پورې تړيل وي. غری اقتصاديپه 
 تغریات، چې د سیايس، ټونلزیو یا د وګړو د افاکرو هل خمې رامنځته کېږي.

Average 
 اوسط

سلسله کې هغه عدد، چې د یو ګروپ اعدادو د خالصه  یوه معلومه د اعدادو په ،په احصائیه کې
 د خپلو اړونده سلسلو استازیتوب ارزښتاوسط یا منځین  .کولو په موخه ترې ګټه اخېستل کېږي

 کې یې درې اعم ډولونه عبارت دي هل: احصائیهپه  او .کوي

 Median د موقعیت : د اعدادو په هغه سلسله کې، چې د ارزښت هل خمې ترتیب شوي وي
 منځين عدد څخه عبارت دی. هل خمې هل

 Mode عدد، چې تر ټولو ډېر تکرار شوی وي. هغه: د اعدادو په یوه سلسله کې 
 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.

نیسو او هل خمې یې درې واړه اوسطونه په دې ډول رسه ترالسه د اعدادو الندنۍ سلسله په نظر کې 
د دوه عدد دی، چې د نورو  mode، چې د اعدادو په دې سلسله کې ۱،۲،۲،۷،۱۲،۱۳،۱۰  کوالی شو:

عدد څخه عبارت دی، چې د سلسلې منځنې  ۷د  medianپه پرتله ډېر تکرار شوی دی،  عددونو
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 نو دی ۰او د اعدادو شمېر  ۵۱موعه د اعدادو جم څخه عبارت دی، چې ۰د  meanعدد دی او 
۰=۰/۵۱. 

Cost(AC) Average 
 لګښت /متوسطاوسط

د تویلد  لګښت ویل کیږي. او لکه، چې ټولزیته  تويک باندې تررسه شویو ټولو لګښتونو په يف واحد
توکه ې په د بېلګ لګښت تر السه کېږي. متوسطنو  مقدار ووېشل يش ټول ټول لګښتونه د تویلد پر

نۍ اکه د سل مرته ټوکر په تویلد باندې ټول لګښت ) ټول ثابت او ټول متغری لګښت( اته زره افغ
 TC/Q=  AC  د يف مرت ټوکر متوسط لګښت هل اتیا افغانیو څخه عبارت دی. نو فرض کړو

Average Factor Cost (AFC) 
 د اعمل اوسط لګښت

 خمې او د عواملو هل لګښت څخه عبارت دی ټولزیشوی  تررسهيف واحد باندې د  وسېلې په د تویلدي
 ون واملو په جمموعه باندې ووېشل یشچې د تویلد عواملو ټول لګښت د تویلد ع لکه حماسبه کېږي.

 تر السه کېږي. )AFC ) د اعمل اوسط لګښت

Cost(AFC) Fixed Average 
 لګښتثابت  متوسط

 واځېیتر رسه شوی ثابت لګښت هل اندازې څخه عبارت دی. او لکه، چې د ه يف واحد تویلد باندې پ
بېلګې  د متوسط ثابت لګښت تر السه کېږي. نو يشټول ثابت لګښتونه د تویلد پر مقدار ووېشل 

يف واحد  د نووي  افغانۍپه توګه: که د سل مرت ټوکر په تویلد باندې ټول ثابت لګښتونه درې زره 
 AFC= TFC/TQ  .څخه عبارت دی و افغانیودېرش هلټوکر متوسط ثابت لګښت 

Average Product (AP) and Marginal Product (MP) 
 تویلداو نهايی تویلد اوسط 

څخه  (AP)پر ټولو تویلدي عواملو د یف واحد تویلدي اعمل هل اوسط تویلدتقسیم جممویع تویلد 
يک ترالسه کیدونکی تویلد د  پایلهعبارت ده. همدا راز د هر اضایف واحد تویلدي اعمل د اکرولو په 
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ح داسې واض منځ تړاونهايی تویلد ترڅخه عبارت دي. د متوسط تویلد او  (MP (تویلدنهايی یا اضايف 
کیه لري باندې ت پرتلېد متوسط تویلد اندازه د نهايی تویلد او متوسط تویلد په   :کیدای يش، چې

ل متوسط تویلد په کمیدو پی تویلد د متوسط تویلد څخه کم يش نو په دې مانا که چېرې نهايیدا 
 متوسط تویلد په ډېرېدو پیل کوي ه ډېر وي نوکوي او که چېرې نهايی تویلد د متوسط تویلد څخ

غری نه ت هېڅتویلد کې  په متوسط نو یلد د متوسط تویلد رسه مساوي يشاو باالخره که نهايی تو
 رامنځته کېږي او یا هم دا چې ثابت پاتې کېږي.

Product Physical Product/Average Average 
 /اوسط فزیکي تویلد اوسط تویلد

د تویلد د یو متغری اعمل )په ځانګړي ډول اکرګر(  نو ګڼو،که چېرې د تویلد نور ټول عوامل ثابت و
یلد متوسطې اندازې ته متوسط تو کې د تویلد شویو توکو او خدمتونود یو واحد د استعمال په پایله 

ه عواملو ه متغریتویلد د تویلد پ ټولزییا متوسط فزیکي تویلد ویل کېږي. او همدارنګه لکه، چې 
 متوسط تویلد یا متوسط فزیکي تویلد تر السه کېږي. نو باندې ووېشل یش

Average Propensity to Consume 
 متوسط میالنلپاره  لګښت

ترمنځ د تناسب  (Income Disposableعوایدو )د ترصف وړ او  لګښتونو استهاليکد کورنیو د 
متوسط میالن هغه متوسط مبلغ ده چې کورنۍ یې د  لګښتپه دې مانا چې د  .څخه عبارت دی

هغوی  د لګښتلپاره د خپلو عوایدو څخه بېلوي. او لکه، چې د کورنیو  لګښتونو استهاليکخپلو 
 نکياعید مرصفیدو یاين د ترالسه کېږي ته متوسط میالن اندازه لګښت نو عوایدو وويشل یشپر 

 Cلګښت لپاره متوسط میالن ،  APC فورمول کې په پورته  .ټول اعید په تناسب د سلنهبريخ 
 (Income Disposable)دا مفهوم د ترصف وړ عوایدو  معموالً  مایله ده . T اعید او  Yمرصف ، 

رې په موخه ت لګښتونو استهاليکښاکره کوي، چې د کورنیو د  او د ميل اعید هغه نسبت یا اندازه
  ګټه اخېستل کېږي
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Save ot Propensity Average 
 د سپما لپاره متوسط میالن

د سپما لپاره ته  او سپما ترمنځ نسبت )Income Disposable( عوایدوترصف وړ د کورنیو د 
 د څخه، چې کورنۍ یې د خپلو عوایدو میالن ویل کېږي او هغه اوسط مبلغ ښاکره کويمتوسط 

سط سپما ته متو ووېشل يش نو عوایدولکه چې د کورنیو سپما د هغوی پر  سپما په موخه بېلوي او
 میالن ترالسه کېږي.

Average Revenue (AR) 

 عواید متوسط

ته متوسط عوایدو  خالص نا پلور څخه تر السه شوید پلورل شویو تویلداتو د يف واحد تویلد د 
. او لکه، چې د تویلداتو د پلور څخه ترالسه شوي عواید د پلورل شویو تویلداتو په عواید ویل کېږي

 AR = TR/TQ   متوسط عواید تر السه کېږي. نو يشووېشل  باندې مقدار

Revenue(AR) and Marginal Revenue (MR) Average 
 اعیداو نهايی  متوسط اعید

 (AR) یداعتقسیم پر د خرڅو شویو توکو شمېر څخه اوسط  پلور ټولزی په برخه کې پلورد بازار او 
خرڅېدونکي واحد څخه ترالسه کیدونکي  وروسيتپه دا سې حال کې چې د هر  ترالسه کیږي

اندازې ترمنځ . د متوسط عوایدو او نهايی عوایدو د ویل کېږي )MR)اعید ته نهايی یا اضايف اعید 
په بازار کې  )competition perfect(سیايل  بشپړهد  :تړاو په دې ډول واضح کوالی شو، چې

MR=AR وي؛ خو په احنصاري) Monopoly(اولګوپويل ،)Oligopoly(  او احنصاري
 وی. AR<MR په بازار کې )competition Monopolistic(سیايل

User per Revenue Average 
 اعید اوسطاستعمالوونکو څخه هرهل 

ه وړاندي د پ د خدمتونوته  په خمابرايت او ټیيل کمونیکشن برخه کې کمپين معموال خپلو مشرتیا نو
عالقمند وي، چې د دې موخې  رسهپر رس ترالسه کیدونکي عوایدو هل حماسبې  پېرودونکیهر 
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څخه  هل هر استعمالونکيلپاره ټول ترالسه کیدونکي عواید په ټولو استعمالوونکو هل ويشلو څخه 
 عواید ترالسه کېږي.متوسط 

Product Revenue Average 
 د تویلد اوسط اعید

د عواملو د مودلیت لپاره یو مقیاس دي لکه، چې د تویلد نور ټول عوامل ثابت  د تویلد اوسط اعید
اعید  ولزیټته اعید د تویلد د یو متغریه اعمل د استعمال په پایله کې ترالسه شوي ټول  نو وګنل يش

 ) یدد تویلد اوسط اع؛ نو غریه عواملو ووېشل يشعواید د تویلد په مت ټولزیویل کیږي او لکه، چې 
Product Revenue Average(السه کېږي. تر 

Rate Tax Average 
 کچه د مایلې منځنۍ

 ولډد تادیه کېدونکي مبلغ نرخ د مایله کیدونکي مبلغ په پرتله چې د مایلې په  بڼهد مایلې په 
بلغ د مټول تر السه شوی  بڼهپه  لکه، چې د مایلې ښودل یش نوتادیه کېږي. که د سلنې په بڼه و

  تر السه کېږي. کچه هد مایلې متوسط نو مایلې پر قاعده ووېشل يش

ایله زره افغاين د میاشتې مپنځوس زره افغانۍ میاشتين عواید لري او پنځه اتل  :د بېلګې په توګه
 )کچي  ماليي هل نهايِی  د د لس سلنې څخه عبارت دی. کچهد مایلې متوسطه  ؛ نوورکوي
Rate Tax Marginal) .رسه یې پرتله کړئ 

Average Total Cost (ATC) 
 لګښتاوسط  ټولزی

 هل اوسط څخه عبارت دی. او یا هم دا چې: لګښتونو وتر رسه شوی ټولزیود باندې  تويک په یو واحد
متوسط  او )Cost Fixed Average) ط ثابت لګښتونود متوس )ATC)لګښت  ټولزیمتوسط 

 یعنې: د جممویع څخه عبارت دي (Cost Variable Average) متغریه لګښتونو
)AVC+AFC=ATC( .او د تویلد په مقدار باندې د تویلد د لګښت د وېش څخه تر السه کېږي 
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(AVC) Cost Variable Average 

 متوسط متغری لګښت

ول عبارت دی او لکه، چې ټ څخه متغریه لګښتونو وټولزیپه يف واحد تويک باندې د تررسه شویو 
 لګښت ترالسه کیږي.متوسط متغریه  ؛ نوښتونه د تویلد په مقدار ووېشل يشمتغریه لګ

 ؛ نوفغانۍ ويزره ا ریه لګښتونه پنځهد بېلګې په توګه: که د سل مرته ټوکر په تویلد باندې ټول متغ
  په یو مرت ټوکر باندې متوسط متغریه لګښت پنځوس افغانۍ څخه عبارت دی.

Product Variable Average 
 اوسط متغری تویلد

د تویلد د یو متغری اعمل د استعمال په پایله کې د  وګڼو؛ نوکه چېرې د تویلد نور ټول عوامل ثابت 
او لکه، چې ټول تویلد د تویلد  .ویل کېږي تویلد متغریمتوسط  تر السه شویو ټولو تویلداتو اندازې ته

 متوسط متغریه تویلد تر السه کېږي. ؛ نوواملو ووېشل يشپه متغریه ع

Axiom 
 (مسلم حقایق )فرضیې

ايس نظرونه، سی شخيصجوړوي لکه  بنسټ، چې د یوې تیوري رشطونهفرضیې یا  بنسټزیېهغه 
 نظرونه یا لکتوري ارزښتونه، چې د یوې تیوری بنسټ جوړوي.
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Countries Backward 
 پاتې هیوادونه وروسته

 یې ټېټه، د تویلد فن یې په لومړنیو او وروسته پاتې وسایلو سطحههغه هېوادونه، چې د وګړو د ژوند 
وروسته د چي ، لري بڼهپاتې او ساده  وروستهډېره  هم پکېاو اکروبارونه او سوداګري  والړ وي

 اصطالح هم اکرول کېږي. وادونوېیمې نړۍ هېد در او وپاتې هېوادون

Baddebt 
 پور / بدمشکوک

 .و وړ نه وید بیا ترالسه کېد ې وي او یا همشک ک پههغه پور ته وايی چې ترالسه کېدل یې 

Balance 
 بیالنس

په ساده لغوي مفهوم رسه ترازو ته ویل  .اکرول کېږي په ځانګړو ماناوو حماسبه کېاقتصاد او په 
یوې معلومې دورې ټولو مايل معامالتو نلډیز د یو راپور په  یو اکروبار د کېږي؛ خو په حماسبه کې د

ې په پانګ ډول وړاندې کوي، چې ښي اړخ ته يی د پانګونې رسچینې او چپ خوا ته يی شتمين یا د
بیالنس  سوداګرۍپه نړیوال اقتصاد کې معموالً د تادیاتو بیالنس د  اکر اچول شوې بڼه ښودل کېږي.

 .ندې ځانګړی مفهوم لرياونورو بڼو با

(BOP) Payment Of Balance 
 تادیاتو بیالنس د

رسه د یو هېواد د ټولو اقتصادي او مايل راکړو ورکړو حساب  کې هل نورو هېوادونو اوږدود یو اکل په 
 ررسه کېږيتکې تادیاتو په بیالنس  دثبت  ورکړوراکړو  غوې د دچ ویل کېږيته د تادیاتو بیالنس 

 لویو عمويم برخو وېشل کېږي، چې عبارت دي هل: چې معموالً په دوه

B 
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او انتقاالتو په وړاندې  وارداتو، صادراتو، خدمتونود ، چې )Account Current(جاري حساب : ۱
 په بر کې نیيس. هل دواړو اړخونو )هېوادونو( تادیات

، چې د مايل او فزیکي شتمنیو په وړاندې تادیات هل )Account Capital(د پانګې حساب : ۲
 په بر کې نیيس. اړخونو )هېوادونو(دواړو 

 
Deficit Payment of Balance 

 د تادیاتو د بیالنس کرس

په وړاندې د یو هېواد تادیات نورو  معامالتومايل  اولکه چې د یو اکل په اوږدو کې د اقتصادي 
نو د تادیاتو د بېالنس دغه ډول  هل لوري نوموړي هېواد ته ډېر وي هېوادونوته نظر د نورو  هېوادونو

ه ت : د یو هېواد هل لوري نورو هېوادونوپه بل عبارتهم یا او  .د تادیاتو د بېالنس کرس په نوم یادېږي
ي چتادیات تررسه کېږي  تررسه کېږي او د نورو هېوادونو هل لوري نوموړي هېواد ته لږ ډېر تادیات

 )Payment Of Balance Unfavorableتادیاتو غری مساعد بیالنس )ځینې وخت ورته د 
رسه  )Surplus Payment Of Balanceتادیاتو د بیالنس مازاد ). د ول کېږياکراصطالح هم 

 یې پرتله کړئ.

Surplus Payment of Balance 
 مازاد د تادیاتو د بیالنس

اقتصادي او مايل راکړو ورکړو په وړاندې د یو هېواد تادیات نورو د یو اکل په اوږدو کې د لکه چې 
نو د تادیاتو د بیالنس دغه ډول  هل لوري نوموړي هېواد ته کم وي ته نظر د نورو هېوادونو هېوادونو

ه ت یو هېواد هل لوري نورو هېوادونو :بل عبارتپه هم یا او  د تادیاتو د بېالنس مازاد په نوم یادېږي.
 ،تررسه کېږيهل لوري نوموړي هېواد ته ډېر تادیات  تادیات تررسه کېږي او د نورو هېوادونوکم 

 (Payment fo Balance Favorable) تادیاتو مساعد بیالنس چې ځینې وخت ورته د
رسه یې  )Deficit Payment fo Balanceتادیاتو بیالنس کرس )د ېږي. ول کاصطالح هم اکر

 پرتله کړئ.
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Service of Balance 
 بیالنس خدمتونود 

)بله برخه یې د سوداګرۍ بېالنس دی(،  د تادیاتو بېالنس د جاري حساب هل دوه برخو یوه برخه ده
وړاندې تادیات  رد وارداتو پ او د خدمتونو رسیداتد صادراتو په وړاندې  چې د هېواد د خدمتونو

 په بر کې نیيس.

Trade of Balance 
 بیالنس سوداګرۍد 

 )بله برخه یې د بیالنس ده سوداګرۍد تادیاتو د بېالنس د جاري حساب هل دوو برخو یوه برخه د 
 او وارداتو ارزښت پکې صادراتوکې د یو هېواد د  اوږدوبېالنس دی(، چې د یو اکل په  خدمتونو

 یللک کېږي.

Deficit Trade of Balance 
 د بیالنس کرس سوداګرۍد 

چې د یو اکل په اوږدو کې د صادراتو  لکه بېالنس د کرس بڼه هغه حالت دید یو هېواد د سوداګرۍ 
په دې توګه نوموړی هېواد په بهرنۍ سوداګرۍ کې  ؛ نود وارداتو ارزښت په پرتله کم ويارزښت 

ته ډېر تادیات تررسه کوي او  د کرس رسه مخ وي ځکه، چې په بهرنۍ سوداګرۍ کې نورو هېوادونو
 چې ځینې وخت ورته د،تررسه کېږيلوري نوموړي هېواد ته کم تادیات هل  د نورو هېوادونو

اکرول اصطالح هم  (Trade fo Balance Unfavorable( سوداګرې غری مساعد بېالنس
 رسه یې پرتله کړئ. )surplus Trade of Balance(د سوداګرۍ بېالنس مازاد  .کېږي

BalanceofTradeSurplus 
 د بیالنس مازاد سوداګرۍد 

چې د یو اکل په اوږدو کې د صادراتو  لکه مازاد هغه حالت دی بېالنس سوداګرۍد یو هېواد د 
په دې توګه نوموړی هېواد د بهرنۍ سوداګرۍ په  ؛ نووارداتو د ارزښت په پرتله ډېر ويارزښت د 

 سوداګرۍ کې نورو هېوادونو برخه کې د مازاد درلودونکی دی ځکه، چې نوموړی هېواد په بهرنۍ
، تررسه کېږيهل لوري نوموړي هېواد ته ډېر تادیات  ات تررسه کوي او د نورو هېوادونوته کم تادی
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اصطالح  (Trade fo Balance Favorableسوداګرۍ مساعد بېالنس )چې ځینې وخت ورته د 
 رسه یې پرتله کړئ. )deficit trade of balance(بېالنس کرس ګرۍ د سودا اکرول کېږيهم 

Sheet Balance 
 د بیالنس پاڼه

و سازمان د پانګې، شتمنی کې د یو اکروباريمايل دوره  ټالکې هچې په یو صورت حساب دی یو مايل
 سازمان مايل حالت څرګندوي، اکوباريدا، چې بېالنس شیټ د یو  یا اندازه په ګوته کوي. نواو پورو

اکروبار یې په ښه ډول پرمخ ځي  آیا او ؟چې نوموړی سازمان څومره پانګه، شتمين او پورونه لري
او پانګې رسه مساوي وي، چې بېالنس شیټ د یو  نود پورو ګه؟ او اساساً شتمين پکېاو که څن

اکروباري سازمان دویم مايل  مهمو مايل صورت حسابونو څخه یو دی د وود هلاکروباري سازمان 
 او تاوان حساب چې د ګټېدی  )Statement Income) عوایدو صورت حساب حساب دصورت 

)Account Loss nda Profit) .هم ورته ویل کېږي 

Budget Balanced 
 متوازنه بودجه

اکل( کې یې ختمیين عواید  مايل د یو نهاد د بودجې هغه حالت، چې په یو معلوم وخت )معموالً یو
ګښتونه لختمیين په دې مانا، چې ختمیين عواید او کې قرار ولري. دا او لګښتونه په تعادل یا توازن 

)Budget بوديج مازاد )ډېر کم تر سرتګو کېږي. د  کچهرسه مساوي وي، چې معموالً په نړیواهل 

Surplus  او( بوديج کرسDeficit Budget) .رسه یې پرتله کړئ 

Multiplier Budget Balanced 
 رضیب بودجې /متوازنېد متعادلې

چې کې تغری  )GDP( خالص داخيل تویلد نا یاتویلد  ټولزیپه چې ده  (اس )نسبت /رضیبمقیهغه 
، ره کويرامنځته کېږي ښاکد مایلې په اندازه کې د تغری هل خمې تغری د برابر کې په دوليت لګښتونو

دې توګه د دولت په بودجه کې کرس او یا مازاد نه  یو او په قېمتچې په دې صورت کې د رضیب 
  رامنځته کېږي.
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Growth Balanced 
 وده متوازنه

او فعایلتونو کې په متناسب ډول  سکتورونوټولو  اقتصاد کې په هغه ډول چې په ودې د اقتصادي 
ه تررسټولو سیمو کې په متوازن ډول  د هېواد په یا هم د اقتصادي ودې هغه حالت چې تررسه کېږي

 ې پرتله کړئ.رسه ی )growth unbalanced(هل غری متوازين ودي  .کېږي

Trade Balanced 
 ه سوداګرۍمتوازن

 .د وارداتو او صادراتو ارزښت رسه مساوي وي چېد بهرنۍ سوداګرۍ هغه حالت 

Bank 
 بانک

هېواد د پیسو یوه  ،پورونه ورکوي او دمينبانک هغې مايل ادارې ته وايی، چې د خلکو امانتونه 
ومول ن بېالبېلو نومونودندو هل پلوه په بانکونه د خپلو مايل  .ځانګړې برخه تر اغېزې الندې راويل

 خپيل اکري ساحې هل خمې تعریفېږي لکه: کېږي او د

 )bank Central (: مرکزي بانک ۱

 )bank Industrial(: صعنيت بانک ۲

 )bank Commercial(: سوداګریز بانک ۳
 )bank World (: نړېوال بانک ۳

 )bank development Asian (: د آسیا پرخمتیايی بانک ۴

  )settlement international for Bank (نړېوال بانک: د تصفیې ۵

 )bank development African (: د افریقا پرخمتیايی بانک۱

 )bank development Islamic(: اساليم پرخمتیايی بانک ۰

 )bank Central European( : د اروپایې ټونلې مرکزي بانک۱

ډېرو مالوماتو لپاره ذکر شوو بانکونو ته هم رجوع د خمتلفو بانکو او د هغوی د دندو په اړه د ال 
 وکړئ.
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Commission Bank 
 بانکي کمیشن

 ږي.د بانک ته تادیه کې واخلمشرتیانو د د تررسه کولو په وړاندې  خدمتونوهغه مبلغ، چې د بانکي 

Failure Bank 
 د بانک پاتې راتلل

لکه، چې په یو معلوم وخت کې د بانک پورونه د بانک د د بانک پاتې راتلل هغه حالت بیانوي 
الت په دې ح ؛ نوپل فعایلت څخه بهر کېدو ته اړ يشبانک هل خ پدې توګه او ويشتمنیو څخه ډېر 

کې د نوموړي بانک فعایلتونه په موقت ډول رسه د هېواد مرکزي بانک په الس کې اخيل یا هم 
خپل څو هل لوري وپېرل يش یا وررسه مدغم يش  کېدای يش، چې نوموړی بانک د یو بل بانک

 فعایلت هل رسه پیل کړي.

)BIS(Settlement International for Bank 

 د تصفیې نړیوال بانک

هغوی  نو څخه جوړ او داو مايل نهادو مرکزي بانکونو چې د نورو هېوادونومايل نهاد دی،  نړیوالیو 
ثبات په رامنځته کولو کې مرسته  مايلهغوي رسه د پویل او هل تررسه کوي ترڅو  خدمتونهلپاره 

ین تر ټولو خپوا سطحه نړیواهلشوی، چې په  تأسیسمیالدي اکل کې  ۱۷۳۷نوموړی مايل نهاد په وکړي 
ښار کې موقعیت لري، دوه  Baselمايل نهاد ګڼل کېږي، مرکزي دفرت یې د سويس هېواد په  نړیوال

نوموړي بانک ته د  نمایندګي لري، چې یوه یې په هانګ اکنګ کې او بله په مکسیکو کې دی.
اصطالح ورته هم اکرول   )banks of Central bank Central(مرکزي بانکونو مرکزي بانک

 کېږي.

Note Bank 
 بانکنوټ

کیږي، او معموالً مرکزي بانک یې حامل یو ډول اکغذي پیسې چې د هیوادونو رسيم کرنيس کڼل 
 ته د هغه د مطابلې په وخت کې د ټايلک مبلغ د تادیې وعده ورکوي.
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Panic Bank 
 بانکي وارخطايی

نه وپه یو هېواد کې د یو بانک په نااکمېدو رسه د خلکو رسه دا اندېښنې، چې کېدای يش نور بانک
 نو ؛يل برخه کې اقدامات تررسه نه کړيپه ما دولتکه چېرې  ؛ نوهم هل ورته رسنوشت رسه مخ يش

 کې پایلهاو په  د نااکيم المل هم وګرځي نودېښنې کېدای يش، چې د نورو بانکود خلکو دا ان
لپاره هجوم وروړې، چې د مايل حبران راوېستلو د بېرته  نوخپلو امانتو باندې د خلک په بانکونو

 چې د بانکي وارخطایۍ په نوم یادیېږي. نیيس بڼه

Reserve Bank 
 بانکي ذخریه

 ونیاتادیه، مشرت نوسوداګریزو راکړو ورکړو لکه د چکو ورځنیوهغه مبلغ، چې بانکونه یې د خپلو 
یادونې  د .ترمنځ د راکړو ورکړو لپاره د زېرمې په ډول سايت ته د پیسو ورکړه یا د نورو مايل نهادونو

 ینوباندي د قوان خوا په معلومه زېرمه یا ریزف مرکزي بانک هل بانکونه د سوداګریزوړ ده، چې ټول 
 .هل خمې ملکفوي

Run Bank 
 )پر بانک هجويم منډه(بینک رن 

په یو ځل هل بانک څخه د  مشرتیاند بانک ډېر هل معمول څخه هغه حالت، چې په نسيب ډول رسه 
کې رخپلو پیسو د اېستلو هڅه کوي )معموالً دا ډول حالت په نلډ مهال لکه په یوه یا څو ورځې په ب

ته کېږي، چې خلک پر مايل  او دا حالت معموالً هغه وخت رامنځ .نیيس( او پر بانک هجوم وروړي
 دو په لوري روان وي.دا، چې هېواد د حبراين کې یا سټم خپل باور هل السه ورکړيسی

Bankruptcy 
 افالس (دیوايل کېدل )

وايل د دېلکه، چې د یو بانک پورونه د نوموړي بانک هل شتمنیو څخه ډېر وي او په قانوين ډول یې 
انوين او په ق توان ونه لري کولود تادیه  نوچې یو بانک د خپلو پورولکه، او یا هم اعالن ويش کېدو 
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هل تنګ اليس یا  او )solvencyد پرداخت وړتبا )اعالن ويش.  کیدودېوايل ډول رسه یې د 
 رسه یې پرتله کړئ. (insolvency) ورشکتګي

Chart Bar 
 چارټ بار

دی، چې په عمودي یا افيق ډول رسه د معلوماتو د ارایه کولو په  ډولد اعدادو د ګرافیيک ښودنې یو 
 موخه استعمالېږي.

Entry to Barrier 
 خنډونهپه وړاندې  ننوتلود 

و یا ا ، چې بازار ته د نورو اکروبارونوته وايی خنډونوکنالوژیکي یا اقتصادي هغو قانوين، دوليت، ټ
 د دخول خمه نیيس. رشکتونو

 ؛ نوه کويت یو اکروبار په یو تويک یا یو خدمت د تویلد په برخه کې نوښت رامنځ :توګه پهد بېلګې 
قانون هل خمې د دې اجازه نه ورکوي چې همدغه ډول تويک یا خدمت ته د  دولت نورو اکروبارونو

تویلد کړي ځکه، چې نوښت یې بل اکروبار کړی او تر معلوم وخت پوري یې نوموړی اکروبار د 
 .)Right Copyد تکرث حق )ږي لکه چې دې ته قانوين موانع ویل کې ريامتیاز حق ل

Exit ot Barrier 
 خنډونه وتلو په وړاندېد 

هغه موانع او خنډونه دې، چې هل امله یې یو اکروباري کمپين نيش کویل هل بازار څخه ووځي، په 
څخه د وتلو لګښتونه دومره زیات وي، چې کمپین نيش کویل خپل اکروبار  بازاردې مانا، چې هل 

  .بند کړي

Trade to Barriers 
 سوداګریز خنډونه

که ل سوداګریز خنډونه ګڼل کېږي د ازادې سوداګرۍ خمه نیيس ترمنځهر هغه عمل چې د هېوادونو 
 .حمدودیتونه سوداګریزتعرفه، سهمیه ټالک او نور 
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Economy Barter 
 اقتصاد ربارټ

ه وړاندې پ تبادهل په مستقیم ډول رسه د توکو او خدمتونو خدمتونود توکو او  هغه اقتصاد، چې پکې
په تبادهل کې پیسې د تادیې د وسېلې رول ولوبوي.  خدمتونوچې د توکو او  دې پرته هل تررسه کېږي

)Monetary هل پويل اقتصاد ته رجوع وکړئ.  معلوماتو لپاره بارټر سېسټم د ال ډېرود 

)Economy .رسه یې پرتله کړئ 

System Barter 

 ستمبارتر سی

بادهل په وړاندې ت په مستقیم ډول رسه د توکو او خدمتونو هغه سېسټم، چې تويک او خدمتونه پکې
ده نه په توګه دنلې د تبادلې وسی پیسېپه تبادهل کې  کېږي په دې مانا، چې د توکو او خدمتونو

ارټر ب .سټم په نړۍ کې هغه وخت شتون درلوده، چې پیسې نه وې رامنځته شوېتررسه کوي. دا سی
 نیمګړتیاوې لري:سیسټم الندنۍې

 ررسه وي؛ نوجوارو ته اړتیا ولري او غنم و که یو کس د متقابلې اړتیا شتون: په دې مانا، چې: ۱
وررسه وي تر څو ددوی ترمنځ  جوارپیدا کړي، چې هغه غنمو ته اړتیا ولري او  باید یو داسې کس

 د توکو تبادهل تررسه يش.
ت د ډېر وخ ډولو په کېدل: په دې مانا، چې تويک لکه د پیس زیرمهد ډېر وخت لپاره د ارزښت نه : ۲

ګټه  د تبادلې لپاره ترې ونوه کېدای چې په راتلونکي کې د نورو توکو او یا خدمتلپاره نيش ذخری
 ستل يش.واخی

 : په بارټر سېسټم کې د توکو او خدمتونو وسېلې نه شتون واحدېد ارزښت د اندازه ګریي لپاره د : ۳
شتون نلري بلکې د متقابل رضایت په شتون کې یو تويک  وسیلهد ارزښت د معلومولو لپاره واحده 
 د بل تويک په وړاندې تبادهل کېږي.

: چون په بارټر سیسټم کې د تادیې  کي لپاره د تادیاتو یوې واحدې وسیلې نه شتوند راتلون: ۴
 ستونزو رسه مخ وي هم هل ډېرو بڼه پهراتلونکي تادیات، چې د پور  نو ؛له شتون نلريواحده وسی

 کېږي.
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تون: ش کولو لپاره په ډېره اندازه رسه د توکو او خدمتونو تررسهد یوې اکملې او اړېنې معاملې د  :۵
مت د نوموړي تويک او یا خد نو ؛اړتیا ولري بېړینیو تويک او یا خدمت ته  کسپه دې مانا، چې که یو 

، چې سکد تر السه کولو په موخه باید نوموړي رسه په ډېره اندازه رسه تويک شتون ولري تر څو هغه 
نو ، چې هر تويک ته د مقابل لوري اړتیا وي باید  ؛د اړتیا وړ تويک او خدمتونه لري کسد نوموړي 

 وررسه شتون ولري تر څو معامله تر رسه يش.

Baserate 
 سطحهنرخ ///نسبت اساسد 

 افیس ی لکهلګښتونه  هل هغه رسه نوره چېتادیه )مزد ، چارج( ده  بنسټزیهپه حماسبه کې : هغه 
ې چ ،ته وايیاحتمال  خمکیين هغه ه او احتماالتو کېپه احصائی .اضافه اکري او نور ورعالوه کیږي

 په راتلونکي باندې مرشوط نه وي.

او  یسواده د بېسیمې د نفوسو یوه سلنه یې  حالت وي، چې دیوې ه، چې داسېد بېلګې په ډول لک
 عبارت ده؟ څخه Baserateهل  سلنه بې سواده وګړي هدغه یو ؛ نوه لريسواد نبانور  سلنه ۷۷

Committee Basel 
 کمېټه د بازل

میالدي اکل کې رامنځته شوېده، مرکزي  ۱۷۱۱په  کمېټهد یو ښار نوم دی او دا  په سويس کې بازل 
 وي.لپاره مقررات وضع ک د نظارت او کړنو نود بانکو کچه نړیواهلدفرت یې په سويس کې دی او په 

Point Basis 

 بیس نقطه

هم دا چې، مقیاس دی، چې یو واحد یې د یو فیصد سلمې برخې رسه مساوي دی او یا  یوځانګړی
 وي. په ګوته کرییو پر لس زرمې برخې هل خمې رامنځته شوی تغ د تبادلې یا د سود په نرخ کې د

د یو فیصد  د سود نرخ ؛ نووکړي وایلته لوړ ۵۰.۳۱څخه  ۱ ۵۰.۲ د بېلګې په توګه: که د سود نرخ د
  .100Bp%(1=)اندازه لوړ شوی دی په ۱۱۱point baseد  یا
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Bear 

 بیرئ

د ونډو د قېمت د ښکته کېدو وړاندوینه کوي چې  پانګوالد ونډو په بازار کې: هغه کس، یا حمتکر 
 وخت کې یې په ڼياو په دې هیله، چې په راتلونکي کې ونډې په ارزان قېمت رسه وپېري په اوس

 رسه یې پرتله کړئ. (bull) هل بولپلور اقدام کوي. 

Market Bear 
 بازار بری

رسه ټېټېږي او په بازار کې د یوې ونډې قېمت په عمويم ډول  د ونډو په بازار کې هغه حالت، چې
م دوا ډېری برخه اخېستونکي داسې انګریي، چې دا حالت )د ونډه د قېمت ټېټېدل( به همداسې

. معموالُ دا حالت هغه وخت رامنځته کېږي، چې په ولري او تر شلو فیصدو پورې رکود زغيم
ال لکه میاشتې یا لکونه اقتصاد کې رکود یا ډېره ورو وده شتون ولري او دا حالت معموالُ اوږد مه

 رسه یې پرتله کړئ. )Market Bull) هل بول بازار. په بر کې نیيس

Bearer 
 حامل

ه وړي د چک حامل ، چې بانک ته چک د نقدولو په موخکسد بانکوايل په اصطالح کې هغه 
 ورته ویل کېږي.

Economics Behavioral 
 اقتصاد کسلو/د کردار

ه او د خلکو پ چې په عمل کې د وګړو د اقتصادي پرېکړو په څېړلو، ته وايیبرخې  د اقتصاد هغې
اد او تصپه اق او داسې نورو پرېکړو څېړل اوسمهال لګښتلکه د سپما،  .باندې تمرکز لري سلوک

 .اهمیت لري ډېر اکروبار کې د سلوک څېړنه
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Beneficiary 
 یګټه اخیستونک

 یوه خرییه مؤسسه په یوه :بېلګې په توګهد  ه ګټه پورته کوي.هغه وګړي، چې هل یوې پروژې څخ
تونکو سيه څخه اوبه ترالسه کوي د ګټه اخیکو د يلک ټول وګړي چې هل ېندي؛ نوکيلک کې یو کویه 

 په نوم یادېږي.

Principle Benefit 
 اصل د ګټې

هل خمې یې هغه تويک او یا خدمتونه، چې د مایلو هل الرې تمویلیږي خلک  چېد مایلې هغه ډول، 
رې او دوليت پوهنتونونه، لویې ال :د بېلګې په توګه ون هل خمې د ګټې اخېستنې حق ولري.ترې د قان

 داسې نور.

Analysis Cost-Benefit 
 څېړنه د ګټې او لګښت

رامنځته شوی ګټورتوب د هغه د  وسیلهد یو عمل او یا اکر په  یېچې هل خمې  څېړنههغه ختنیيک 
په دا  یږي.پریکړه ک بنسټیې په همدې  لپاره تررسه کولورسه پرتله کېږي او د  فرصيت لګښتونو

تویلد او یا عمل د که د یو تویلد او یا عمل څخه تر السه شوی ګټورتوب د نوموړي  :دې مانا، چې
دی او باید ادامه پیدا کړي او برعکس  اغېزمنتویلد او یا عمل  نوفرصيت لګښتونو څخه ډېر وي 

 یې تویلد یا عمل غری موثر ګڼل کېږي.

Ratio Cost-Benefit 
 ګټورتوب نسبت -د لګښت

ر منځ نسبت ت د نوموړي تويک د تویلد د لګښتونوترالسه شوې ګټې او  د توکو د يف واحد هل پلور څخه
د یو تويک د پلور څخه تر السه شوې ګټه په چې ویل کېږي او لکه ګټورتوب نسبت  -د لګښت ته

ر السه تد لګښت او ګټورتوب نسبت  ووېشل يش نو نوموړي تويک باندې تررسه شوي لګښت باندې
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 -ټورتوبګ د تويک تویلد ګټور دی. ځینې وخت ورته د ؛ نووي هپایله یې هل یو څخه لویکه، کېږي او 
  ېږي.ول کاصطالح هم اکر (Ratio Benefit-Cost) لګښت نسبت

Taxation of leReceived Princip-Benefit 
 لپاره د حاصله ګټې اصل مایلاتو د

تو سڅخه د ګټه اخی ید دولت د خدمتونومایله با هل خمېد دولت هل لوري د مایلې ټالکو د دې قاعدې 
 د تناسب هل خمې وټالک يش.

 دونکو ترمنځ د مایلې ټالکو په برخه کې باید توپری شتونلکیو د اوسې اود بېلګې په توګه: د ښاري 
 ؛ نو د دولت هل ډېرو خدمتونوړي، چې په ښاري سیمو کې ژوند کويهغه وګ، چې ولري دا په دې مانا

اید په ب توګهپه دې  ؛ نوچې په لکیوالو سیمو کې ژوند لري څخه ګټه پورته کوي نظر هغه وګړو ته،
Compensatory چې د وګړو په پرتله د مایلې اندازه لوړه وي. ښاري وګړي باندې د لکیوالو 

taxation of principle  د پرداخت د وړتیا هل خمې د مایلې ټالکو  .اکرول کېږياصطالح ورته هم
 رسه یې پرتله کړئ. (taxation of principle pay to Ability) اصل

)BBB(Bureau Business Better 
 دفرت د ښه اکروبار

ې د ساتلو او په اقتصاد ک نود خپلو مشرتیاکې په ټونله  چېهغه ټونله،  نوسازمانود اکروبارونو او 
 د غری اخاليق او غری قانوين راکړو ورکړو د نه تررسه کېدو په وړاندې هڅه کوي.

Business Big 

 لوى اکروبار

 ولري: ځانګړتیاوېکېږي، چې الندنۍ  لوی اکروبارونه معموالً هغه اکروبارونو ته ویل

 په هېواد کې د ځانګړي تویلد لوی مقدار تویلدوي.: ۱
 په هېواد کې د منابعو او وسایلو لویه برخه په خپل واک کې ولري.: ۲
 په بازار کې د توکو د قېمت د کنرتول په برخه کې ډېره ونډه ولري.: ۳
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 پرتله کړئ.رسه يی  )business small(هل کوچين اکروبار 

Bilateralagreement 

 دوه اړخزیه هوکړه

والې سوداګرۍ په برخه کې ترې ګټه اخېستل کېږي او چې د نړی هوکړه یلککې هغه  سوداګرۍپه 
 اويل.الندې ر ېزې اغېدواړه اړخونه تر خپل هوکړه یلکپه پایله کې یې د 

ه داخلېږي ت هوکړه یلکافغانستان او پاکستان د سېمنټو په برخه کې دوه اړخزی  :ې په توګهد بېلګ
ه رس ، چې تر معلوم وخت پورې به د نورو هېوادونوتررسه کوي هوکړه یلکاو دواړه هېوادونه داسې 

 کوي.  تررسهد سېمنټو سوداګري نه 

Monopoly Bilateral 
 دوه اړخزی احنصار

 د یو تويک او یا خدمت په برخه کې پلورونکی یو او ودونکیپېرلکه، چې په بازار کې یوازې یو 
 ته داخل يش. هوکړه یلک دوه اړخزی

ه داخلېږي، ت هوکړه یلکیو سوداګر رسه دوه اړخزی  هلد پلخمري د سېمنټو فابرېکه  :د بېلګې په توګه
چې د پلخمري د سېمنټو فابرېکه به خپل سېمنټ یوازې په نوموړي سوداګر پلوري او نوموړی 

 توګه به یوازې د پلخمري لري او په دېه سوداګر هم د نورو فابرېکو څخه د سېمنټو د رانېولو حق ن
 ري نو پدې توګه دوه اړخزیه احنصار رامنځته کېږي.سېمنټ پې

Bimetallism 
 لزیتوبدوه ف

د قانون هل خمې په دوه فلزاتو) لکه طال او نقره( کې شتون  پکې واحدهغه پويل سېسټم، چې پويل 
د  په پری او پلور کې په اقتصاد کې د توکو او خدمتونو ولري او دواړه پويل واحدونه د قانون هل خمې

 چلښت او منلو وړ وي.
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Rate Birth 
 کچهزیږون  د

ګوته  اندازه په و ماشومانوهرو زرو نفرو کې په اکل کې د نوو پیدا شوی د یو هېواد په نفوسو کې په
 کوي.

 ۱۷۷۷پر  ۴۰ کچهد زېږون  میالدي اکل کې په افغانستان کې د ماشومانو ۲۷۷۱په  :د بېلګې په توګه
ي پیدا نو ۴۰نفرو باندې  ۱۷۷۷دا په دې مانا، چې: په افغانستان کې هر اکل په هرو  ښودل شوی دی.

 رسه یې پرتله کړئ. )rate death)شوي ماشومان هم ور زیاتېږي. د مړینې هل کچې 

Blackeonomy 
 تور اقتصاد

ته وړاندې کېږي او هل همدې امله دغه  پلورچې په کې غری قانوين او ممنوع تویلدات هغه اقتصاد 
مالوماتو لپاره پټ اقتصاد  ډېرود ال ډول اقتصادي فعایلتونه په غری رسيم ډول تررسه کېږي 

(economy Underground( رجوع وکړئ. هم ته 

Market Black 
 تور بازار

قانوين ټالک شوي اعظيم قېمت څخه په لوړ  هلتويک او خدمتونه  هغه غری قانوين بازار، چې پکې
Price ) قېمتپلورل کېږي معموالً هغه وخت لکه، چې دولت د یو تويک او یا خدمت لپاره اعظيم 

Ceiling) ې دلې اعظيم قېمت څخه لوړ پلوري.ک نوځایو ځیين پلورونکي یې په ځینو وټايک خو 
 )Price قېمتد افغانستان دولت په اکبل کې د یو لېټر ډېزلو اعظيم  :د بېلګې په توګه

)Ceiling۵۷  قېمتافغانیو څخه په لوړ  ۵۷افغانۍ ټايک؛ خو د تېلو پلورونکو یوه ډهل یې په پټه د 
 پلوري.

PricingBlack  

 تور قېمت اېښودنه
ته رجوع  )discrimination price degree second(د قېمت دویمه درجه توپری/تبیعض 

 وکړئ.
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Currency Blocked 
 بهر ته غری انتقايل پیسې

 باندې بندیز لګول شوی وي. انتقالهغه پیسې چې د دولت هل لوري یې په بهر ته 

Bond 

 بانډ

دولت او یا ځینې لوی اکروبارونه یې د خپلې اړتیا  معموالً اخېستلو اوږد مهاهل سند دی، چېد پور 
ه د پور ورکونکي تاخېستونکی وړ پیسو د تر السه کولو په موخه نرشوي، چې په بانډ کې پور 

 ه، چې معموالً ثابت وي د بانډ د رس رسید د پوره کېدو هل اصيل مبلغ رسه یو ځای تادیکچهرحبې 
ان دولت د افغانست :د بېلګې په توګه و یا ډېر وخت لپاره نرشېږي.ا کوي. بانډ معموالً د لسو لکونو

لپاره نرشوي،  وي د لسو لکونو ۵۱یې  کچهرحبې افغانۍ وي او د میلیونه يی سل  قېمتیو بانډ، چې 
د  او افغانۍودونکي ته سل میلیونه پېردولت د نوموړي بانډ رسه کېدوه په پوره  لکونوچې د لس 

 رسه یې پرتله کړئ. )bill treasury(رحبه تادیه کوي. د خزانې بِل  ۵۱هر اکل 

Bonus 
 / خبشيشبونس

ه ته د هغ . مثالً یو کستررسه کېږي ډولد انعام یو  چېادیه هل معلومې او معمولې اندازې اضافه ت
 ېږي.کتررسه  ډولد پیسو په  معموالً  اضايف تادیه چې رهپه وړاندې د مزد او معاش برسې نود خدمتو

Boom 
 بوم )اقتصادې لوړتیا مرحله(

ې د ک کې لوړوایل او په اکروباري کړنو او خدمتونو په قیمتونو توکوپه اقتصاد کې په چټک ډول د 
 ویل کېږي. (boom(اوږد مهاهل اقتصادي ودې ته  :دا، چې یا کېدلپراختیا رامنځته 
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Bust Boom & 
 او ځوړتیا()لوړتیا  رونق او نزول

بوم حالت کې اقتصاد د نوسان په  ویل کېږي.  Bustاو نزول تهBoomاوږد مهاهل اقتصادي ودې ته 
او د  ویهل سختو رشایطو راوتیل وی او تقریباً د اکمل استخدام حالت ته یا رسیدیل او یاهم نزدې 

 .بوسټ حالت یې معکوس ده

Market Boom 
 ګرم بازار

 ږي.ېې امله د قېمتونو لوړوایل حمسوسد تقاضا زیاته وي او هل کېهغه بازار چې د عرضې په پرتله په 

Bounty 
 بسپنه

، تقویې یا د صادراتو د ډېروايل هڅونېصنایعو ته د هغوی د  هغه مبلغ، چې د دولت هل لوري ځینو
 )Bounty Export(صادرايت جایزې چې ځینې وخت ورته د سبسایدي او  په موخه تادیه کېږي.

 ږي.اصطالحات هم اکرول کی

Bourse 
 بورس

خو  ؛اکرول کېږيدا اصطالح په اروپا کې مايل بازارونو ته ډېره  اوده،  اصطالحبورس یوه فرانسوي 
د  او )exchange stock( ونډو تبادلې بازار کې د په امریکا او داسې نورو پرخمتللو هېوادونو

 په نوم یادېږي. (exchange commodity) توکو تباديل بازار

Boycott 
 کونپرې

، چې د پېرودونکو د یوې ډلې هل لوري د پلورونکي هڅې دي هغه سازمانديه شوېپه اقتصاد کې 
او یا تویلدونکي د یو ځانګړي تويک او یا خدمت په وړاندې، چې د پلور لپاره یې وړاندې کوي د 

 .تررسه کېږينه پېرلو لپاره 
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د یو تويک یا خدمت د تویلدونکي هل لوري د یوې ټونلې ارزښتونه په پام کې نه  :د بېلګې په توګه
یې  ولکپاو څ وټونوجوړولو هغه رشکت، چې په ب وپلکڅاو  انوتویلد تررسه کول لکه د بوټ نېول او

ي هل لور ټولو مسلمانانو د اهلل جل جالهل او حممد صل اهلل علیه وسلم نومونه یللک شوي وو د نړۍ
 رودلو رسه پرېکون وشو.یې د پې

Drain Brain 
 تېښتهد مغزونو 

و او جمربو وګړو تېښتې او نورو هېوادو کې مېشت او وروسته پاتې هېوادونو څخه د پوه هل نېستمنو
 .ویل کېږي تېښتهکېدلو ته د مغزونو 

Brand 
 نښه سوداګریزه

د یو تويک یا خدمت یو ځانګړی نوم، لکمه، سمبول او یا نورو پېژندونکو ځانګړتیاوو استعمال، چې 
 په پلور کې ډېروایل رامنځته يش. او مشرتیاتو لپاره د پېژندنې وړ وي تر څو یې مستهلکینود 

: هغه نوم، لکمه، سمبول او یا نورې ځانګړتیاوې، چې هل خمې یې تویلد پېژندل بل عبارتپه  هم یااو 
 بېلګېد  .تویلدات بیلیږي رشکتنورو ورته تویلداتو څخه د یوې تویلدي  د په مرسته یې او کېږي

و ا همدا نوم او په واورو پټ غر دی. په افغانستان کې د سپني غر غوړي، چې برانډ یې همپه توګه: 
یو ښه برانډ باید الندنۍ ځانګړتیاوې ولري. د پېژندلو وړ، واضح، هل مانا ډک او ټونلې ته د منلو وړ 

 وي.

Brand Equity 
 /ارزښتدرتقبرانډ د 

ارزښت، چې په بازار کې یې د وخت په تېرېدو ترالسه کړی  ويک یا خدمت هغه ذايتت سوداګریزد یو 
 کویل يش رشکت ه پېژندل شوی او منل شوی وي چې همداوي. او د خلکو هل لوري په پراخ ډول رس

 . وضع کړي قېمت لوړتر نورو 
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Loyalty Brand 
 لپاره وفاداريبرانډ  د

او یا  ريوفادا ترجېح مستهلکینواو  نوا خدمت د پریودلو لپاره د مشرتیاپه بازار کې د یو تويک ی
یو کس  :توګه پهد بېلګې  ویل کېږي. (Loyalty Brand( د برانډ لپاره وفاداري مثبت رویې ته

ته دلې امله ترجېح ورکوي، چې د افغانستان تویلد دی او  ګټه اخېستلوسپني غر غوړیو پېرلو او 
 مناسب دی. یې کیفیت یې هم لوړ او قېمت

Name Brand 
 نوم سوداګریزبرانډ/

 ، چې هم د سپنيچې لوستل کېږي لکه سپني غر غوړي د یو تويک او یا خدمت د برانډ هغه برخه،
 غر غوړیو نوم او هم یې د برانډ یوه برخه دی.

Preference Brand 
 د برانډ لپاره ترجیحات

 د یو تويک او یا خدمت برانډ ته د وفادارۍ او یا یې مستهلکاو یا  پېرودونکیهغه مبلغ، چې یو 
وړیو په د نورو غکه د سپني غر غوړیو قېمت  :د بېلګې په توګه ترجیح ورکولو هل وجې تادیه کوي.

 پریي. کسبیا یې هم یو  ؛ نوپرتله لوړ هم يش

Recognition Brand 
 ندنه یا شهرتد برانډ پېژ

چې د  ،د برانډ پیژندنه ویل کېږي ته او منلو خربتیا پریودونکونښې څخه د  سوداګریزېیوې هل 
ږي او ېمنل ک شلکاختیار په  هد یو پر مهال پریودنې لپاره د پېرودونکیدې نښې الندې تویلدات د 

کې یو ځانګړی او پیژندل شوی نوم  بازاراو یا هم هغه برانډ چې په  .په اړه یې فکر کوي پریودولو د
 ولري
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Breakage 
 و توکو تاوانید زیانمن شو

 اندېوړجربان په د په وخت کې د توکو په وړاندې رامنځته شوي زیان  یلږدهغه مبلغ چې د توکو د 
 تادیه کېږي.

Breakeven Point 
 د تساوي نکته

 عواید په تويک باندې د تررسه شویو لګښتونو ټولزییا هغه نکته ده، چې پکې  د تویلد هغه مقدار
نحين ګټې م ټولزیېرسه مساوي وي.او په ګراف کې په هغه نقطه کې رامنځته کېږي، چېرته، چې د 

عوایدو  ولګښت منحین د متوسط ټولزیلګښت د منحين رسه قطع کړي یا لکه، چې د متوسط  ټولزید 
 منحين رسه قطع کړي.

Brettonwoods 
 ووډز بریټن

یاالتو د میالدي اکل کې د امریکا د متحده ا ۱۷۴۴والې جګړې څخه وروسته په نړیهل دوهمې 
woodsBretton  ېسټم د پويل س کچه نړیواهلوال کنفرانس راوغوښتل شو څو په په ښار کې یو نړی
وجيه  نړیوالاو  )bank world(بانک نړیوالاکه جوړه کړي د دې ناستې په پایله کې خ هلپاره یو

وجيه  نړیوالرامنځته شول او پرېکړه وشوه، چې د  )fund monetary international(صندوق 
 او يش وټالکترمنځ د تبادلې نرخ باید د ډالر هل خمې ثابت  د پويل واحدونو د غړو هېوادونو صندوق

میالدي اکل کې د ویتنام جنګ  ۱۷۰۱هر هېواد کوالی، چې خپل ډالر په طال تبدیل کړي؛ خو په 
اړ کړ،  Nixon Richard او اقتصادي حالت خرابوایل د امرېاک د متحده آیاالتو د وخت ولسمرش

 چې په طال باندې د ډالرو تبادلې دا سېسټم هل منځه یويس.

Market Broad 
 بازارپراخ 

 چهکپه لویه  او پلور په کې ره دوره، چې د ونډ پېو پلور هغاد ونډو په اصطالح کې: د ونډو د پېر 
 .تررسه کېږيرسه 
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Broker 
 یا رصاف دالل

ه د معاملې د تررس هغه کس، چې په بازار کې عرضه کونکي او تقاضا کونکي د توکو او خدمتونو
 رسه یې پرتله کړئ. (Dealerدالل ) هلکولو لپاره یو ځای کوي او په وړاندې یې حق الزمحه اخيل. 

Brokerage 
 داليل

په وړاندې تادیه کېږي، چې ځینې وخت د سلنې هل خمې  مبلغ، چې دالل ته د هغه د خدمتونوهغه 
 او ځینې وخت هم په ثابت ډول تادیه کېږي.

Bubble 
 )حباب( ببل

وايی  )Bubble(هم شتمنۍ قېمت څو ځله لوړېدلو ته ببل یا پواکنه  یاهل اصيل قېمت څخه د یو تويک 
Dot کې ډېره معمول ده، چې ښه بېلګه یې د ډاټ اکم ببل  بازارونو. دا اصطالح د ونډو په کېږي

Bubble Com  وه چې د انرتنیيت کمپنیو د اسهامو نرخونه یو ځل ډیر لوړ او بیا ډیر زیات ښکته
 شول یچ د حبران سبب وګرځیده.

Budget 
 بودجه

 ونواو بودجه هل درېیو حاتلختمني څخه عبارت دی  د یو مايل اکل لپاره د یو نهاد د عوایدو او لګښتونو
 :څخه یو حالت اختیاروي

 .)Budget Balanced) متوازنه بوجه: ۱

 .)Deficit Budget)د بوديج کرس  :۲

 .)Surplus Budget) جې مازادد بود:۳
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 مالوماتو لپاره نوموړو اصطالحاتو ته هم رجوع وکړئ. ډېرود ال 

Constraint Budget 
 بودجې حمدودیت د

سطحې رسه یا د دوه خمتلفو توکو متبادل ترکیب، چې په یو معلوم بودجې حمدودیت د اعید هل  د
 )Line Budget( بودجې کرښه . داعید په معلومې سطحې رسه د اخیستلو وړ وي قېمت او د

( بڼهه منحين پد بې توپریه ) د تقاضا په حتلیل ېږي.او د مستهلکینوول کورته هم اکرهم  اصطالح
  .ګټه اخیستل کېږي کې ترې

Deficit Budget 
 د بودجې کرس

ختمیين  د یې د بودجې هغه حالت، چې د ختمیين عوایدو په پرتله نهادد یو مايل اکل په اوږدو کې د یو 
Budget بودجې مازاد )دې حالت ته د بودجې کرس ویل کېږي. د  ؛ نواندازه ډېره وي ولګښتون

Surplus) .رسه یې پرتله کړئ 

ProportionBudget  

 د بودجې تناسب

څخه یو دی دوه نور عوامل یې  )Determinants Elasticity(و عواملو د ارجتاعیت د ټاکونک
 عبارت دي هل:

 )Availibility esubstitut( شتون توکود متبادلو : ۱

 (period Time (: معلوم وخت۲

او د ارجتاعیت د ټاکونکی دې اعمل هل خمې ویل کېږي چې: د هغه تويک ارجتاعیت نسبتاً زیات 
 .ځانګړې شوې ويوي، چې زیاته بودجه ورته 
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LineBudget  

 د بودجې کرښه

 ته رجوع وکړئ. )constraint Budget(د بودجې حمدودیت 

Surplus Budget 
 د بودجې مازاد

ختمیين  د په پرتله هغه حالت، چې د ختمیين لګښتونو د بودجې نهادد یو مايل اکل په اوږدو کې د یو 
بودجې د بودجې دغه حالت ته د بودجې مازاد ویل کېږي. د  ؛ نوعوایدو اندازه ډېره وي

 رسه یې پرتله کړئ. )Deficit Budgetکرس)

Stock Buffer 
 د موادو احتیايط زېرمه

خ  ستونزو رسه مموادو عرضه هل لومړنیوحاالتو کې چې د  زېرمه چې په بېړنیو او یا هم هغو د توکو
 ستل کېږي.يش ترېنه ګټه اخی

Cycle Building 
 دوران د ساختمان

په اول وخت کې په ډېرېدو وي  جوړولو او پلور اکروبار پکې نوکوروهغه تکراري زمان، چې د 
هل لوري د پور  جوړولو لپاره د بانکونو نو)چې د کورو يش او وروسته د کساد یا کمېدو رسه مخ

پورې وخت په برکې  لکونو ۲۷-۱۵معموالً د  بشپړ دورانیو د ساختمان  ورکړه تر اغېز الندې راويل(.
 نیيس.

Pricing Bulk 
 توک یا ګروپي قېمت اېښودنه

 توکو په خمتلفول، چې پلورونکی د ډ هغه)discrimination price( د توپری/تبعیض د قېمت
قېمت دویمه درجه توپری/تبعیض مقدار پلورلو باندې خمتلف قېمتونه وضع کوي، چې د 

(discrimination price degree second(  د ال ډېرو اکرول کېږياصطالح ورته هم . 
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price degree third/first  د قېمت لومړۍ/دریمه درجه توپری/تبعیض معلوماتو لپاره

discrimination .ته هم رجوع وکړئ 

Bull 
 بول

وال، چې د ونډو د قېمت د لوړېدو وړاندوینه کوي او په دې ډول د  پانګهد ونډو په بازار کې: هغه 
په راتلونکي کې یې د قېمت د لوړوايل څخه ډېره ګټه ترالسه  څوونډو په پریودلو الس پورې کوي 

 رسه یې پرتله کړئ. )bear) هل بیریکړي. 

Market Bull 
 بازاردونکی یا لوړې بول

په عمويم ډول رسه د لوړېدو په حال کې  قېمت پکې ود ونډو په بازار کې هغه حالت، چې د ونډ
، چې دا حالت به دوام وکړي. معموالً انګېريوي او د ونډو په بازار کې برخه اخېستونکي داسې 

دا حالت هغه وخت رامنځته کېږي، چې پانګه اچونکي د اقتصادي حالت ښه وايل او ګټې د 
 رسه یې پرتله کړئ. )Market Bearهل بری بازار )ډېروايل وړاندوینه کوي. 

Bullion 
 بولني
شتون ولري او ځینې وخت تاریيخ او زړو  بڼهغری مسکوکه طال یا نقره، چې معموالً د خښتې په 

 .اکرول کېږيهم دا اصطالح  ټهسکو 

Bureaucracy 
 بیورو کرايس

سازمانونه او نهادونه خپل ورځين اکرونه په پېچیده  یې سټم یا پروسه، چې هل خمېهغه اداري سی
ه پر مخ رس نواو اداري پروسیجرو په رسيم مکتوبونوډول د منظمو یللکو قواعدو په تعقیبولو رسه 

 او حوصلې ته اړتیا لري. لګښتونو ډېرو معلوم وخت، تررسه کول پکې نوبیايی او د اکرو
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Bureaucrat 
 بیوروکرات

 .پیل کوي تګالرېکوي او دفرتي کې اکر  اداره، چې په بېروکرايس کسهغه 

Business 
 اکروبار

د تویلد او  کولو په موخه د توکو او خدمتونو د ترالسه ګټېد چې  هغه نهاد، سازمان یا هم اداره،
په شلک وجود ( Firm)ځینې وخت د اکروبار ښايی عرضې لپاره د تویلد منابع رسه یو ځای کوي. 

 عبارت دی هل : د ملکیت هل پلوهدرې عمده ډولونه  سازمان. د یو اکروباري ولري

 )proprietorship(او یا هم  )Proprietorship Sole(انفرادي اکروبار : ۱

 .)Partnership( تضامين یا غری تضايم رشکت: ۲
 .)Corporation(سهايم رشکت : ۳

 د اکروبار په اړه د ال ډېرو مالوماتو لپاره ذکر شوو ډولونو ته هم رجوع وکړئ.
Cycle Business 

 )اکروباری دوران( اقتصادی دوران

رسه په مرتادف ډول استعمایلږی او هل همدی  )Cycle Economic)دا اصطالح د اقتصادی دوران 
 دا اصطالح .هل پلوه په مرتادف ډول استعمال شویامله په دی یلکنه یک دواړه اصطالحات د مفهوم 

میالدي اکل کې  ۱۷۰۴په نوم یو اسرتایلايی اقتصاد پوه هل خوا په  friedrichد لومړي ځل لپاره د 
په نا  اکروباری دورانوڅېړل شوه، چې د همدې څېړنې هل امله ورته د نوبل جایزه ورکړل شوه. 

کې متداوم پراختیا او یا کموایل رامنځته کېدل په ګوته کوي، چې یو  )GDP(خالص داخيل تویلد 
؛ پورې وخت په برکې نیيس تر پنځو لکونو ان یا دایرې معموالً هل دریو لکونومکمل اکروباري دور

څخه ډېر وخت هم په بر کې ونیيس. یو  نوچې لس او یا هل لسو لکو خو ځینې وخت کېدای يش،
 :چې عبارت دي هل رياکروباري دوران یا دایره څلور مرحلې ل

  )expanstion(اقتصادي رونق :۱
 )Peak(: څوکه ۲
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  )Contraction(کساد : ۳
۴ :)Trough( 

 ېلود اقتصادی دوران د بېالب په خمتلفو مراحلو یک ګڼ شاخصونه او اندیکاتورونهد اقتصادی دوران 
 :لګی په توګهد بی  مراحلو وړاندوینه ګڼل کیږی.

 Leading ونلکه د ونډو په بازار کې د قیمتو دا د اقتصاد دتغریاتو څخه د خمه تغری خوري 
 .کچه

 Coincident، یو ځای تغری خوري او اوسين حالت او تغریاتو رسه  دا د اقتصادي نوساناتو
 .کچهخالص داخيل تویلد  څرګندونه کوي لکه د نا

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

 کساد او (Expansion( رونق دا اندیکاتورونه یا شاخصونه د اکروباري دایرې د
)Contraction)  د مرحلو څخه خمکې د څو میاشتو لپاره پورته او ښکته خوا ته حرکت ته میالن

 Phases Cycle Businessد ال ډېرو معلوماتو لپاره د یا د اکروباري دوران یا دایرې مرحلو  لري.
 ته رجوع وکړئ.

Indicator Cycle Business 
 تورانډیکې دوران اکروباريد 

 (Expansion( انبساط بندي، چې د اکروباري دوران یا دایرې دیو هغه طبقه ئد اقتصادي احصا
یو ېیه په درئد مرحلو په اړه ګټور معلومات ارایه کوي او دغه احصا( Contraction) انقباظ او

 هاکروباري دایرې یا دوران د اندازه کولو لپاره تر ټولو غوره او ډېر د وېشل کېږي، چې ګروپونو
 عبارت دی هل: (Measurement Cycle Business(استعمالېدونکې اندازه ګریۍ 

  سطحهد واقيع ناخالص داخيل تویلد د ودې)Rate GDP gross Real(  
  سطحهد وزګارتیا )Rate Unemployment( 

  سطحهد انفلالسیون )Rate Inflation( 

  وکړئ.د ال ډېروم مالوماتو لپاره ذکر شوو اصطالحاتو ته هم رجوع 
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Phases Cycle Business 
 دوران مرحلې اکروباري د

شل کېږي)خو ځینې اقتصاد پوهان د ان مرحلې معموالً په دوه مرحلو وېد اکروباري دایرې یا دور
دل هم بیال بیلې مرحيل بويل او په دې د کساد نه رونق ته د اقتصاد داخلېرونق څخه کساد ته او 

  :دوران څلور مرحيل لري(، چې عبارت دي هلډول وايی، چې اکروباري دایرې یا 

هل هغه مرحلې څخه  (: د اکروباري دایرې یا دورانExpansionد اقتصادي رونق مرحله ) :۱
په کمیدو او اقتصادي وده د  کچهد ډېرېدو، د وزګارتیا  کړنېاقتصادي  عبارت دی، چې پکې
 ډېرېدو په حال کې وي.

 (: هل هغې مرحلې څخه عبارت دی، چې پکېContractionد اقتصادي کساد مرحله ): ۲
ې چپه حال کې وي.  ادي وده د کمیدود لوړېدو او اقتص کچهد کمېدو،د وزګارتیا  کړنواقتصادي 

دا دوه مرحلې بیا په خپل وار رسه یو بل ته د انتقال هل خمې په دوه برخو وېشل کېږي، چې عبارت 
 :دي هل

مرحلې ته د  )contraction(ې څخه د کساد مرحل )Expansion(د رونق  :)Peak(: څوکه ۱
 اکروباري دوران انتقال د څوکې مرحلې څخه عبارت دی.

۲ :)Trough(: او د کساد (Contraction) رونق د مرحلې نه د )Expansion)  مرحلې ته د
. داقتصادي رونق د مرحلې مرحلې څخه عبارت دی Troughاکروباري دایرې یا دوران انتقال ته د 

اصطالح هم  )ecessionr(کساد مرحلې ته د  په نوم یادېږي او )Recovery)لومړی برخه د 
 .اکرول کېږي

Inventory Business 
 اکروباری ګودام

او داسې نور وسایلو ګودام، چې اکروبارونه یې هل ځان رسه  ومواد ود نهايی توکو ، نیمه اکره یا خام
ه حالت پ لکه :د تویلد په مقدار کې د کموايل کېږيترې ګټه اخېستل  خاطرولري او د ګڼو موخو په 

هل منځه وړلو په موخه د ذخېرې په توګه  زیانکې یې د عرضې د ځواک په توګه یا په پلور کې د 
 ترې ګټه اخېستل.
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Plan Business 
 پالن اکروباري

پېژندنه کوي،یچ اکروبار څه  کړنویچ د اکروبار د  اکروباری تګالره ده یو سنجول شوی رسيم
ي موخې بیانوراتلونکې دندې اواکروبار د یلدلوری رسه سم  د .؟او څنګه یي تررسه کړی ؟وکړی

نیيس، چې د اکروبار د  برکېاو مایل بودجه په  تګالرېاو د اکروبار د راتلونکي په اړه روښانه 
 ګڼل کېږي. وسیلهادامې 

Sector Business 
 اکروباری سکتور

 اکروباري سکتور یا سازمان د يلک اقتصاد د څلورو عمده سکتورونو کېيلُک اقتصاد په څېړنه  د
 :څخه یو دی د يلک اقتصاد درې نور سکتورونه عبارت دي

 )Sector Household)سکتور  د کورنیو :۱

  )Sector public)دوليت یا اعمه سکتور : ۲
  )sectoe Foreign)بهرین سکتور : ۳

، چې د ونه او ادارې شاملې ديسازمانهغه  اعمه اکروباري اصطالحپه دی سکتور یک په معموالُ او 
 د مستهلکینواو  د پېرودونکووي او په اقتصاد کې  ته شوې ګټې ترالسه کولو په موخه رامنځ

 د رفع کولو په موخه وسایل او منابع د تویلد لپاره په اکر اچوي.  غوښتنواړتیاوو او 

Payment Transfer Business 

 تادیات اکروباري انتقايل

ر په وخت کې ظاهراً په وړیا ډول ته هغه تادیات، چې د تویلد د پې نوهل لوري مشرتیا د اکروبارونو
 ایلو ورکول.ډ ر په وخت کې د ځینوتویلداتو د پې ځینونو ته د یاد بېلګې په توګه: مشرت .تررسه کېږي

Expectation Buyer’s 
 توقع پېرودونکود 

چې دا  لري یا هم پالیيس جوړوونکي یې هل بازار څخه هغه توقعات او وړاندویين، چې مشرتیان
 پرېکړې کوي.سټ د راتلونکي لپاره توقعاتو پر بن وهمدغ او د توقعات پېشبیين کوي
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Market Buyer’s 
 بازار پېرودونکو د

 د قېمت په راښکته کولو کې د ودونکي پکېپېرمتوازن حالت، چې  غریبازار کې هغه  سیالزیپه 
 دا، چې پهاو یا هم  .ښکته وي قېمتیک بازار او معموالً په دې ولريوړلو توان کنرتول او فشار را

چې په بازار کې د تقاضا کوونکو  ه دیخو دا په دې مانا نشتون ولري  (surplus)بازار کې مازاد 
ې په ته وايی، چ ي بازارسیالزیبازار هغه پریودونکو کموایل شتون لري بلکې د  ترمنځ د سیالۍ

 د قيت توګه د تقاضا د مقدار او د عرضې د مقدار ترمنځ دا ډول غری متوازن حالت رامنځته يش.مؤ
 رسه یې پرتله کړئ. (seller’smarket) پلورونکو بازار

Monopoly Buyer’s 
 احنصار پېرودونکو د

و نکی یوازې یونکي ډېر خو تقاضا کووتويک عرضه کو ځانګړيد یو هغه حالت چې په بازار کې 
چې د مونوپسوين  .د نوموړي تويک په وړاندې پېرودونکی د احنصار درلودونکی دي ووي ن کس

)monopsony( .اصطالح ورته هم اکرول کېږي 

Remorse Buyer’s 
 پښیماين پېرودونکيد 

یو تویلد وپریي او بیا ورته د نوموړي تویلد د پری په اړه شک  پېرودونکیهغه حالت لکه، چې یو 
دا حالت معموالً هغه وخت  پیدا يش، چې آیا نوموړي ددي تویلد د پری پرېکړه پر ځای وه او کنه؟

پېرودونکي ته د پریودلو په اړه شک  یې رامنځته کېږي، چې د تویلد قېمت لوړ وي او په دې ډول
 تالفذهين توپری یا اخچي دی حالت ته ځیین وخت د  پریودلو یي پیښمانه کیږی.پیدا کېږي او په 

)Dissonance Cognitive(  اکرول کېږياصطالح هم. 
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SurplusBuyer’s  

 د پریودونکي مازاد 

پاره متوقعه ل د تويک د مشرتي خلوا د قېمت هغه توپېر، چې د پری د واقيع قېمت او  لپارهد پریدونکي 
یا په ختنیيک حلاظ د بازار د قیمت د کرښې څخه پورته او د تقاضا  د پری د قېمت ترمنځ شتون ولري.

 د کرښې ترمنځ ارزښت ته مازاد وایې چې په پیسو اندازه کیدیل يش.

افغانۍ وي او پریودونکی یې د  ۲۷ تويک د پری واقيع قېمت په بازار کېد بېلګې په توګه: که د یو 
افغانۍ د نوموړي تويک پریودلو ته حارض وي خو تویک هل واقيع قېمت څخه  ۲۷لزوم په حالت کې په 

افغانۍ د پریودونکي هل مازاد څخه عبارت  ۵په دې حالت کې  ( افغانۍ وپریي نو۱۵(په کم قېمت 
 رسه یې پرتله کړئ. )Surplus Seller’s( زادمادی. د پلورونکي 

Product-By 
 متمم تویلد

ځای او هل یوې منبع څخه تویلدېږي او د یو تويک تویلد په  چې په عني وخت کې یو دوه یا ډېر تويک
ه شتون یم تویلد غوښتند دوحیت کوي. که ځینې وخت رامنځته اتوماتیک ډول رسه د بل تويک تویلد 

په  د ختتې جوړولو وسیلهد ارې په د بېلګې په توګه:  .تررسه کېږيبیا یې هم تویلد  هم ونه لري
Joint ډ تویلد ګځینې وخت د متمم تویلد ته  بورو تویلد. د ارې د ترڅنګ وخت کې د ختتې

Product تکمیلونکي تویلد او (Product Complement)  ېږي.ول کهم اکراصطالحات



 

60 
 

C Economic & Business Terms  

C 
 توری يس د د انګلیيس

 ټولزیواو د  په مفهوم اکرول کېږي )Consumption) استهالکد يلک اقتصاد په مطالعه کې د 
ې: نلپاره معیاري خمفف دی یع لګښتونو استهاليکد  سکتورد کورنۍپه مساوات کې  لګښتونو

M)-AE=C+I+G+(Xچې په دې مساوات کې ،: 

۱ :AE لګښتونه ) ټولزیExpenditure Aggregate( 

۲ :C ود کورنی ( سکتور استهاليک لګښتونهExpenditure Consumption) 
۳ :I لګښتونه  د اکروباري سکتور په وسیله د پانګونې)Expenditures Investment( 

۴ :G  دوليت لګښتونه)Expenditures Government( 

۵ :)M-X( خالص صادرات)export Net(  چېX  د صادراتو یاExport او M  یاد وارداتو او 
Import کوي. استازیتوبڅخه 

Back Pay Call 
 فوق العاده تادیه

چې د یو رشکت اکرکونکي په رسيم ډول رخصت شوي وي؛ خو د رشکت مسئولني د یو بیړين  لکه
و ورته د مزد ا ډولدې  پر راوغواړي نو اکرکونکېلپاره د رشکت ځینې  تررسه کولواو اړین اکر د 

چې دغه تادیه د بېړنۍ حق الزمحې یا فوق  لعاده تادیه تررسه کړيمعاش عالوه یوه ځانګړې او فوق ا
 العاده تادیې په نوم یادېږي.

Loan Call 
 پور د غوښتنې وړ

يش یعنې دا، چې وخت یې ټایلک نه وي  ن د غوښتنې په وخت کې باید تصفیههغه پور، چې د دای
باید بغری  ؛ نوچې یې داین د تصفیې غوښتنه وکړي )لکه نا لکه یې وخت ټایلک وي( بلکې هر وخت،

 هل قید او رشط څخه تصفیه يش. 

C 
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Equation Cambridge 
 د کیمریج مساوات

یچ یوه یې د فیرش د پیسو د مقدار  شتون لريپیسو د مقدار او د هغوی د ارزښت په اړه دوه نظریي  د
په پويل نظریاتو او  .ده او بله یې د کیمریج مساوات ده )money of Theory Quantity(تیوري
 لې ته د کېمربېج مساوات ویل کېږي.النس معادینقده بکې د 
د پیسو  Mد اکروبار د معامالتو د قېمت وسطي سطح،  P، چې په دې مساوات کېkPY=Mیعنې: 
. د غوښتنه دهخلکو  د سیالو )نقدو( شتمنیو ته د هل خواعوامو  د K او حقیيق ميل اعید Yمقدار،

او نلډ مفهوم  اصطالح ورته هم اکرول کېږي)equation balance Cash( نقده بېالنس مساوات
په تقاضا او عرضې پورې تړاو  په یو معلوم وخت کې نقدو پیسو ته یې دا ده چي د پیسو ارزښت

 .لري

CAMEL 
 کیمل

اصطالحاتو څخه د خمفف په توګه جوړه شوې چې د سوداګریزو  بېلواصطالح هل پنځه بېال  نوموړې
 بانکونو په بررسۍ کې ترېنه ګټه اخېستل کېږي او دا پنځه اصطالحات عبارت دي هل:

 )adequacy capital(: د پانګې بسنه ۱

 (quality asset): د پانګې کفایت ۲
 )management(: مدیریت ۳

 )earning(: اعید ۴

 )liquidity(: سیایلت ۵

 ماالماتو لپاره نوموړو اصطالحاتو ته رجوع وکړئ. ډېروال  
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Cannibalise ( Cannibalization) 
 معاوض )ځاینیوونکی(

  منځه ځېهل وسیلهپه دې مانا، چې د نوښت په پایله کې په بازار کې یو موجود تويک د نوي تويک په 
د ډجيیټل عاکسۍ په رامنځته  :بېلګې په توګهد  .دا، چې تر ډېره خپل ارزښت هل السه ورکوي یا

دا  همدا راز .په تدریيج ډول نږدي هل منځه تلیلبازار  فلمونو کیدو رسه د عکس اخیستنې د
په  لورپزیات  ډېربرانډ د  سوداګریزحالت کې اکرول کېږي یچ د یوه  هغه په ټوهل کېپه  اصطالح

 هل السه ورکړي. ونډهبازاراو د  پلوربرانډ خپل  یو بل کې پایله

Taxation of Canons 
 د مایلې اېښودنې اصول

په الندې ډول  چې دغه اصولو قواعدو او اصولو څخه عبارت دی بنسټزی سیاستد یو معقول مايل 
 :دي

  ولري. بڼهمایله باید ټایلک 
  ټولولو لپاره یې الزم وي یعنې دارا چې د په هغه وخت او زمان کې راټوهل يشمایله باید 

 آسان وي. چې د مایلې راټولول پکې
 په تناسب وټالک يش. عوایدوو د مایله باید د مایله ورکوونک 
 .د مایلې د راټولولو لګښتونه باید د اماکن ترحده کم اويس 

 په الندې ډول خالصه کوالی شو: واعدڅلور ق ې پورتينچ
 کې(.)په لګښتونو  سپما: ۴عدالت او : ۳سهولت : ۲اطمینان  :۱

Capital 
 پانګه

 په اقتصاد کې د تویلد د څلورو عمده عواملو څخه یو دی د تویلد درې نور عمده عواملپانګه 
 عبارت دي هل:

   )Landځمکه ) :۱
  )Labor: اکر/اکرګر )۲
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  )Entrepreneur) : اکرفرما/متصدي۳

رول بیولو په موخه اکاو پرمخ  پانګه هغه مبلغ یا وسایلو ته وايی چې د تویلد د پروسې د تمویلو ا
خو په حماسبه کې پانګه هغه مبلغ ته ویل کېږي چې د اکروبار د اکرفرما هل لوري  کېږي لکه پیسې.

 د اکروبار د پرمخ بېویلو لپاره د اکروبار په واک کې ورکول کېږي.

Account Capital 
 د پانګې حساب

ده النس بله عمده )د تادیاتو د بی پانګو حساب یې د څخه یو برخوعمده دوه  هلد تادیاتو بیالنس 
چې د یو اکل په اوږدو کې هل نورو  ،څخه عبارت دی )Account Current)جاري حساب  هل برخه

. او په ثبت رسول کېږي راکړه ورکړه پکېشتمنیو رسه د یو هېواد د ټولو مايل او فزیکي  هېوادونو
او  مايل څخه پریودل شوې نورو هېوادونو دوه برخې لري، چې په یوه برخه کې یې د هېواد هل لوري د

ل شوې رودد نوموړي هېواد پېهل لوري  ي او په بله برخه کې یې د بهرنیانوفزیکي شتمنۍ ثبتېږ
 .تررسه کېږيمايل او فزیکي شتمنیو ثبت 

Adequacy Ratio Capital 
 پانګې د بسیا نسبت د

اندازې  حد اقل يټالک شو چې د قانون هل خمې باید د ته شتمنۍد بانک  نظر د بانک د پانګې نسبت
 څخه کمه نه وي.

AccumulationCapital  

 را غوڼډېډل د پانګې

 ته رجوع وکړئ. )accumulation(راغونډېدل 
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Depreciation Capital 
 استهالک د پانګې  

 پانګې استهالکته د دو یا د کوم بل اعمل هل امله د پانګې په ارزښت کې کموايل ېرېوخت په ت د
 )depreciation( استهالکد ال ډېرو مالوماتو لپاره  .په حماسبه کې ډېر اکرول کېږي چې ویل کېږي

 رجوع وکړئ. هم ته

Flight Capital 
 تېښتهپانګې  د

 هغه معموالً  ، دا حالتته د پانګې تېښته ویل کېږيپه چټکۍ رسه هل یو هېواد څخه د پانګې وتلو 
باندې خپل اعتماد هل السه ورکړي  نکي د هېواد په اقتصادوچې پانګه اچووخت رامنځته کېږي، 

 کې د ډېرې ګټې ترالسه کولو فرصت شتون ولري. چې په نورو هېوادونو دا یا

Flow Capital 
 د پانګې جریان

ي ته د پانګ یلږدته او یا هم هل یو هېواد څخه بل هېواد ته د پانګې  سکتور هل یو سکتور څخه بل
 دا جریان دوه برخې په برکې نییس چې عبارت دي هل: ویل کېږي چې جریان

نورو هېوادونو څخه هېواد  هل: هغه پانګه چې )Inflow Capital(: هل بهر څخه د پانګې جریان ۱
 ته جریان مويم

: هغه پانګه چې هل هېواد څخه بهر ته جریان )Flow tuo Capital(: بهر ته د پانګې جریان ۲
 مويم.

Formation Capital 
 د پانګې جوړښت

 و ډولونولچې په بېالبې څخه عبارت دیهل خپوا څخه زیاتوايل  پانګې جوړښت یا په یو اقتصاد کې د
ا هم هل او ی کچههل الري، یا په فریکي ډول د پانګې زیاتیدل د هېواد په  سپماتررسه کېږي. لکه د 

 .پانګي زیادښت هل الرې د پورونوبهرین پانګوين یا  خمتلفو الرو لکه د
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Gain Capital 
 هل پانګې څخه ګټه

ه پ پانګونېچې د مايل پلور څخه ترالسه شوې ګټې څخه عبارت دی  د پانګېد یوې رسمایوي 
 کې رامنځته کیږی، لکه د ونډې هل پلور څخه ترالسه شوې ګټه. پایله

GainTax Capital 
 د پانګې پر ګټه مایله

د اصيل قېمت ترمنځ په توپری  پریپانګې د پلور د قېمت او د هغې د  یوېد مایلې هغه اندازه، چې د 
 باندې اخېستل کېږي.

Goods Capital 
 تويک پانګه ایز

د د ه کې د تویلد تویلد په پروس او د نورو توکو او خدمتونو شوي ويچې خمکې تویلد  هغه تويک
 اشني آالت، جتهزیات او داسې نور.ه اخيل لکه ماعمل په توګه برخ

لو د ترالسه کود تویلد او اعید  خدمتونوې د یواز توکو څخه پانګه ایزو هل ز کېدای یش چېهمدا را
 پرتله کړئرسه يی  )Goods Consumption(هل استهاليک توکو  ګټه واخېستل يش.لپاره 

Intensive Capital 
 رسمایه بر

 يډېرې پانګې استعمال ته اړتیا لېدل کېږ په پرتلهنورو تویلدی عواملو  د هغه تویلد، چې پکې
تعمال د اس پانګې یچ په هغه کې د هغه تویلد :بل عبارت او یا هم په لکه د طیارو یا د بېړیو تویلد.

Labor  بر اکرهل  .بلل کېږي تویکرسمایه بر تویلد یا ډېره وي ونډه نظر بل تویلدي اعمل ته 

intensive.رسه یې پرتله کړئ 
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Investment Capital 
 پانګونه رسمایوي

 انګونهاخېستنې ته رسمایوي پ ګټې اکروبار اود رسمایوی توکو  موخهتوکو د تویلد په  استهاليکد 
 بانګه اچونه چې په ماشني آالتو باندې تررسه کېږي.او یا هم هغه  ویل کېږي.

Labor Ratio-lCapita 
 نسبت اکراو  پانګې د

خدمتونو په تویلد کې د اکرګرې قوې او پانګې ترمنځ نسبت په ګوته  یامجله د توکو او دا نسبيت 
 د ال ډېرو  .؟دی او که د اکرګرې قوې ډېرکوي چې په یوه تویلدی پروسه کې د پانګې نسبت 

 ته رجوع وکړئ. )intensive labor/capital)اکر بر /مالوماتو لپاره رسمایه بر

Market Capital 
 د پانګې بازار

 ږيتررسه کېد اوږد مهاهل مايل وسایلو لکه بانډ، ونډو او نورو راکړه ورکړه  چې پکېهغه مايل بازار 
  )Market Money)د پیسو بازار  د خپلې اړتیا پانګه ترالسه کړي. اکروباري نهادونه ترېڅو 

ا، بیلیږي په دې ماند یادولو وړ ده، چې د مايل بازار دوه بڼي د مهال هل پلوه رسه  رسه یې پرتله کړئ.
( کې د اوږده مهال د تمویل معامالت تررسه کېږي او په Market Capitalچې د پانګې بازار )

(Market Money.کې د نلډ مهال ) 

 

PaidCapital  

 پرداخت شوې پانګه

Capital in Paid ته رجوع وکړئ 
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Structure Capital 
 جوړښتپانګې  د

 ې ماناپه ددا  .څخه عبارت دیب د خالصې شتمنۍ د تمویل ترکی او نود یو اکروبار یا رشکت د پورو
هل شتمنیو څخه  او څومره یې د رشکت د مالکینو نورشکت د پانګې څومره برخه هل پورو : دچې

 ېږي.ول کاصطالح ورته هم اکر )gearing)چې د ې ده، تمویل شو

Capitalism 
 نظام( اقتصادي پانګوال) کپیټلزیم

چې د تویلد په وسایلو خصويص ملکیت، فردي اقتصادي آزادي، سیايل،  سیسټم دیهغه اقتصادي 
 انګهپاو  د قېمت ټالک او داسې نورو ځانګړتیاو والړ وي وسیلهپه بازار کې د عرضې او تقاضا په 

 ې پرتله کړئ.رسه ی )Socialism(سوسیالزیم  هل .رول لوبوي بنسټزیپه اقتصاد کې 

Cardinal 
 اکرډینل

او  ۱،۲،۳،۴،۵اعمه اصطالح هغه اندازه ګریي چې په کيم )عددي( ډول رسه تررسه کېږي لکه،په 
و په موخه ترې ګټه اخیستل یاوږدوايل او داسې نورو اندازه ګری داسې نور، چې د لوړوايل، وزن،

 کې حبثونوپه اقتصادي   مرته لوړ چت او داسې نور. ۲.۳مرته ټوکر ۱۲لو غوښه، کېږي لکه پنځه کی
ه په برخ اقتصادي پدیدو د څېړنو ، انفالسیون او داسې نوروکچهاکرۍ د بې او (Utility (افادېد 

 کړئ. پرتلهرسه یې ( Ordinalهل ترتیيب )  ي.کې ترې ګټه اخېستل کېږ

Utility Cardinal 
 افاده عددي

عددي  یا رضایت )utility(یا افادې  څخه د ترالسه شوي ګټورتوب استهالک هل د توکو او خدمتونو
ېږي، معموالً په واقيع نړۍ کې تر اندازه ګریي هل خمې اندازه ک چې د مطلق څخه عبارت دیبڼی 

اصطالح رسه  (utility ordinal) هل ترتیيب افادې لري.ه اوسه په دې بڼه کومه عميل بېلګه شتون ن
 یې پرتله کړئ.
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Caricom Community Caribbean 
 کریابني ټونله د

او اکل کې د باربډوس، جامیاک، ګیانا او ټرینیډاډ  میالدي۱۷۰۵چې په  یو سیمه یزی سازمان دی 
غړي هېوادونه لري، چې ځینې یې د  ۱۵شوی دی او په اوسين وخت کې  ټوبیکو هل لوري تأسیس

 اکرابني د سیمې او ځینې نور یې بیا غری اکرابني هېوادونه دي، چې د نظارت کوونکو دنده پراغړه
د اکر او ژوند پرخمتليل معیارونه ترالسه کول، هل  مه ایز سازمان موخې عبارت دي هل:لري. د دې سی
رسه اقتصادي اړیکو ته پراختیا ورکول، اقتصادي ودې ته ډېروایل ورکول او داسې  نورو هېوادونو

 نور.

Cartel 
 لاکرت

)یا غری رسيم او  ترمنځ هل هغه رسيم او یا اکروبارونو کې د هېوادونو وعایصن او ورتهپه یو ډول 
کې په قېمت باندې کنرتول  بازارڅخه عبارت دی چې په  هوکړه یلک حیت ځینې وخت ممنوعه(

تېلو  د د بېلګې په توګه: .قېمتونه د اماکن تر حده لوړ وسايت په موخه عقد کېږي څوکولو ترالسه 
 لري. هوکړه یلکچې په خپل منځ کې همدا ډول  ،)OPEC(سازمان  صادرونکو هېوادونو

Cash 
 نقده

په یو هېواد کې د عرضه شویو پیسو هغه برخه چې د اکغذي  خو په اعم ډول نقدو پیسو ته وايی.
ه یې په الس کې لري. نقده پیسې پ اکروبارونهپیسو او یا سکو په ډول شتون لري یا هغه مبلغ چې 

 هل:چې عبارت دي دوو برخو وېشل کېږي 

  په دوران کې پیسې)Circulation CashIn(: هغه پیسې، چې په اقتصاد کې د توکو او 
 .ترینه ګټه اخېستل کېږيد تادیې په موخه  د قېمتونو خدمتونو

 پیسې ) شتهرسه  هل بانکونوCash Vault(: .هغه پیسې، چې هل بانکونه رسه شتون ولري 

Cash Balance Equation 

 د نقده بېالنس مساوات
 ته رجوع وکړئ. )Equation cambrage(د کیمربیج مساوات
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Book Cash 
 نقدې کتاب د

 ي.ږیللک کې ټولې نقده راکړې ورکړې پکې د یو اکروبار یا رشکتچې ه هغه کتاب یا کتاچب

Cashier 

 رصاف

Teller .ته رجوع وکړئ 

Flow Cash 
 نقده جریان

چې دوه برخې  .د نقده جریان ویل کېږي ورکړو حساب ته د اکروباري سازمان د ټولو نقده راکړو
 په برکې نیيس چې عبارت دي هل:

پیسې چې په نقده ډول د اکروبار د : هغه )Inflow Cash(: اکروبار ته راتلونکې نقده پیسې ۱
 په پایله کې اکروبار ته جریان مويم. کړنو

پیسې چې په نقده ډول هل  : هغه)Flow out Cash(: هل اکروبار څخه تلونکې نقده پیسې ۲
 اکروبار څخه تلونکې وي،

Causation 
 د علت او معلول اړیکه

 

 د د یوې پېښې رامنځته کېدل د بلې پېښې رامنځته کېدول المل وګرځي. هغه حالت، چې پکې
هم  چهکله د وزګارتیا بېلګې په توګه: په اقتصاد کې د تویلد په اندازه کې د کموايل راتلو هل ام

 رسه یې پرتله کړئ. (Correlation خپلمنځي تړاو )هل لوړېږي.
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Effect and Cause 
 /تاثریعلت او معلول

ته شوې پېښې پایله ده او عليم  د هغې نه خمکې رامنځ پېښهچې وايی: په نړۍ کې هره  هغه مفکوره
د تکرار خمه  یې د اړتیا په مهال د دې دواړو پېښو ترمنځ اړیکې وڅېړل يش اوڅو ې داده موخه ی

 ونېول يش.

Bank Central 
 مرکزي بانک

مرکزي  خپلواکقانون هل خمې  په ډکر کې هغه صالحیت لرونکی او د نوپه هېواد کې د بانګو
 دی، چې د پیسو د ساملې عرضې، د پويل سیاست د رهربي کولو او مايل او پویل ثبات رامنځ بنسټ

ضه پ او عراعمه اداره ده او د پیسو په چا مرکزي بانک یوهیلت په اغړه لري، ته کولو او ساتلو مسوو
)Afghanistan  Daد افغانستان مرکزي بانک د افغانستان بانک  .کې احنصاري صالحیت لري

)Bank دی. 

Central Banksof Bank Central  

 د مرکزي بانکونو مرکزي بانک

 ته رجوع وکړئ. )settlement international for Bank(د تصفیې نړېوال بانک 

Planning Central 
 جوړونه  مرکزي پالن

چې د تویلد سازمانديه او د  کنرتول سیسټم دی پراخهپه یو اقتصاد کې د دولت هل لوري د هغه 
 پهاکل څخه وروسته د څو لسزیو لپاره  ۱۷۵۷هغې د ختصیص پرېکړه هم په برکې نیيس، چې په 

کې د کمونسیيت او سوسیالیسيت اقتصادي سیسټم په  هېوادونونورو  او ځینوخپواين شوروي احتاد 
 یعنې: پوښتنو بنسټزیورغنده رول لوباوه، چې د اقتصاد د څلورو  یې ولو کېپرمخ بی

  )produce?) to What څه یش تویلد يش؟ :۱

  )produce?) to How : څنګه تویلد يش؟۲
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 )produce to whom For (?چا لپاره تویلد يش؟: ۳

 )produce to much How (?په څومره اندازه تویلد یش؟ :۴

ې ، د دنیوهمېتود یې په بر کې  مرکزي یو مشهور ځانګړي کولوته د ځواب ورکولو او منابعو د  
 لري او دې دواړو تهه چې خصويص ملکیت او د بازار ازادي ښې پایلې ن باور لري پلویانسیستم 

پالن جوړېږي، مرکزي د هر ډول تویلد لپاره د دولت هل لوري پدې سېستم کې اجازه هم نه ورکوي 
 خره څنګه تویلد يش؟.اآلچې کوم تويک او یا خدمت، د چا لپاره، په څومره اندازه او ب

Centralization 
 مرکزیتوب

ده چې د  جوړښته ډول سازماين او اداري اصطالح ده او هغ اداريمرکزي یا متمرکز سیستم یوه 
حق یا کم او یا یې هم  پریکړواو واکونه د مرکز رسه وي او د ټیټې کچې چاروايک د  چارو واګی

 ې پرتله کړئ.رسه ی )tionadecentraliz(هل غری مرکزي  .ه لرين

Paribus Ceteris 
 (وي وګڼل که نور هرڅه ثابت) سیټريس پارابوس

ه دې اصطالح څخ . هل(يش وګنلنور ټول عوامل ثابت )چې مفهوم یې ده : که  یوه التیين اصطالح ده
 ه فرضیو کې ډېره ګټه اخېستل کېږي.معموالً په اقتصاد کې پ

کې یوه فرضیه،  )money of theory quantity(د پیسو په مقداري نظریه  :د بېلګې په توګه
په اقتصاد کې د پیسو مقدار په دوه چنده  ؛ نووګڼل يشچې وايی: که چېرې نور ټول عوامل ثابت 

قېمتونه هم دوه چنده کېږي او د پیسو مقدار په نیمايی کېدو رسه د  رسه د توکو او خدمتونوکېدو 
 قېمتونه هم نیمايی کېږي. توکو او خدمتونو

Trade/CommerceChamber of  
 /اطاق جتارتد سوداګرۍ خونه 

د ګډو موخو  ټونلېسازمان هغه جوړښت دی چې د صنيف  مرکبد عمده پلورونکو سوداګرو د یو 
 ونلهټسیمه ایزه  نوصنعتاکراسوداګرو او  داو یا هم دا چې:  رامنځته کېږي.د ترالسه کولو په موخه 
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ښه وايل لپاره اکر کوي او هل خپل منځ څخه  ده، چې په سیمه کې د اکروبار او سوداګری د رشایطو د
و په افغانستان کې د سوداګرۍ او صنایع د بېلګې په توګه: نتخب ډول مدیره هیت او مرش ټايک.په م

 .چې همدا دندې پرمخ وړي )industries and commerce of chamber( خونه

DistributionChannel of  
 چینل ويش د

ويک ته د ت مستهلکینوچې په مرسته یې د تویلدونکو څخه  هغه بېال بېلې شیوې او الرې چارې
 رسول کېږي.

MoneyCheap  
 ارزانه پیسې

عمويم سطح لوړه  چې د توکو او خدمتونولکه حالت افاده کوي،  هغهدا اصطالح په اقتصاد کې 
شوي وي او پیسو خپل خپواین ارزښت هل السه ورکړی وي او په دې توګه د خپوا په پرتله یوه اندازه 

یسې پپه دې توګه داسې فکر کېږي، چې  ؛ نوترالسه کېږي وسیلهکم تويک د نسبتاُ ډېرو پیسو په 
 رسه یې پرتله کړئ. )Money dear) هل ګرانو پیسو .په پرتله ارزانه شوي دي خدمتونو د توکو او

Check/Cheque 
 چک

هل لوري د بانک په نوم هغه بې رشطه سند دی، چې هل خمې یې د سند وروړنکي  مشرتيد بانک د یو 
ته معلوم مبلغ د هغه د غوښتنې په وخت کې تادیه کېږي او معموالً په درې ډوهل دی، چې عبارت 

 دي هل:

   حامل چک )Cheaque Bearer( :چې یې کسهر  چې هل هغه چک څخه عبارت دی ،
 يش.بانک ته وړاندې کړې نقدویل 

  ( د شخص په نوم چکCheaque Order:)  چې  څخه عبارت دی هغه چکهل
رونکی یلیلک مبلغ چک ل یلکونکی یې مايل ادارې یا بانک ته د تادیې امر کوي او د
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چک لرونکی کویل يش، چې نوموړی چک بل چا ته د چک په شا د  . دترالسه کویل يش
 انتقال کړي.په وسیله )Endorsement(یلکنې 

  کراس چک)Cheaque Crossed( : چې په نقده ډول د  څخه عبارت دی هغه چکهل
ته پیسې انتقالویل  حساب نه تادیه کېږي بلکې یواځې هل یو حساب څخه بل هل خوابانک 

 .يش

Flow Circular 

 دایروي جریان

و منابعو ااو تویلدوونکو ترمنځ د تویلد، اعید  نوين اقتصاد په مباحثو کې د مشرتیالوی او کوچ د
 .ویل کېږي دایروي جریان دایيم او دوراين حرکت او اقتصادي جریان ته

Force Labor Civilian 
 اکر مليک قوه د

وګړي، چې د اکر کولو قانوين عمر یې پوره کړی وي )لکه په افغانستان  مليک په هېواد کې ټول هغه
د ي و شوي وي یا د اکر په لټه کې ګمارلکې اتلس لکين( د اکر کولو اراده او وړتیا ولري په اکر 

اصطالح ورته هم  )Force Labor(اکرګرې قوې د  معموالُ  چې هیواد د اکر مليک قوه بلل کیږي.
 .اکرول کېږي

Economics Classical 
 الکسیک اقتصاد )نظریايت مکتب(

په بازار  :چې زیاتويهغه اقتصادي نظریات، چې د ادم سمیت هل نظریاتو څخه رسچینه اخيل او 
باندې د دولت هل لوري د کنرتول نه شتون د ملې تویلد د پراختیا او د اکمل استخدام رامنځته کېدو 

ګه همدارن کېږي ګټه اخېستلډول  اغېزمنساتنه کوي او په دې توګه د تویلد هل وسایلو څخه په 
ګټو تعقیب په نهایت کې د ټونلزیې رفاه المل  شخيصپه ټونله کې د انفرادي وګړو هل لوري د 

 فرضیې عبارت دي هل :  بنسټزیېګرځي. د الکسیک اقتصادي درې 

 قېمتونه ارجتايع (Prices Flexible) 
   د يس قانون(Law Says) 
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   د سپما او پانګه اچونې مساوات(Equality Investment Saving) 
د ادم سمېټ، ډېوېډ رېاکرډو او رابرت ماتلوس په نظریاتو والړ الکسیک اقتصادي نظریاتو مکتب 

 په تعادل باندې اعتقاد لري. بشرپ سیالۍاو د  سیايل بشرپدی او په اقتصادي آزادۍ، 

School Classical 
 الکسیک مکتب

نظریايت مکتب ده، چې بنسټ ایښودونکي يی ادم سمیت، ریکاردو،  لومړینمعارص اقتصاد  د
بازار په خپله پرته هل مداخيل د نه  پرانیسیت/آزاددوی په نظر  . ددين ستوارت میل ماتلوس او جا

 عبارتمهمې فرضيي یې  . نورېپه وسیله تعادل ته رسیږي )Hands Invisible( یلدونکي الس
 .، چې عرضه په خپله ځانته تقاضا پیداکوي بل دا چې ارجتايع قیمتونه او :دي هل

Corporation dClose 
 رشکتسهايم تړیل یا حمدود 

ار په مايل بازپورې تړيل او معموالً  وګړواو پلور یې په حمدودو  پېر ونډوهغه سهايم رشکت، چې د 
او پلور یوازې د رشکت ونډه والو ترمنځ  پېر: د ونډو بل عبارتپه  هم یااو  کې نه تررسه کېږي.

 تررسه کېږي.

Economy Closed 
 تړیل اقتصاد

چې بهرنۍ سوداګرۍ ته یا اجازه نه ورکوي یا ډېره کمه اجازه ، د یو هېواد د اقتصاد هغه سېسټم 
ي تبادهل تررسه کړ ه پرته دلې، چې هل نورو هېوادونو رسه د توکو او خدمتونوورکوي او په دې توګ

س هم وکوریا کې عمالً ا.، چې دا سېسټم په شمايل کول غواړيخپلې داخيل ستونزې په خپله رفع 
 رسه یې پرتله کړئ. (Economy Open)هل پرانیسيت اقتصاد  شتون لری.
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Price Closing 
 قېمتوروسیت 

ې ونډه پلورل شو وروستۍهغه قېمت، چې هل خمې یې په یوه ټالکې ورځ  ونډود ونډو په بازار کې: د 
 وي.

ShopClosed  

 تړلې استخدام

 د احتادیې دا اجازه لري، چې یوازې د اکرګرانو ، چې هل خمې یې اکروبارونه یوازېهوکړه یلکهغه 
 رخهبغواړي، چې په بازار کې د استخدام په  ټونله غړي استخدام کړي او په دې وسېله د اکرګرانو

 استخدام هل آزادپه نړۍ کې تقریباً هل منځه تلیل دی.  هوکړه یلککې خپل کنرتول وسايت، چې دا ډول 
(shop open( .رسه یې پرتله کړئ 

Theorem Coase 
 وز تیوریکي قضیهود ک

 یاي الودګ چاپېریال هل لوري رامنځته شوی او وايی، چې: د ترکیب، چې د رونالډ کوزیايت رنظهغه 
یلدی کنرتو وسیلهد متاثره شویو ډلو ترمنځ د خربو اترو په هل هغه څخه او  ونکود تویلد کثافت

د متاثره شویو ډلو هل لوري د تویلدوونکو رسه د خربو اترو هل الرې د الودګي  :په دې مانا، چېدا  يش.
 هوارېدای یش.په حقويق او اقتصادي بڼه او کثافت ستونزه 

Theorem Cobweb 
 عنکبوت د ځالې( قضیه کبویب )د د

تو هل توکو( قېمتونه د فصل د تغریا کرنزیو)معموالً د  توکو د دې نظر یې هل خمې په بازار کې د ځینو
دې  په او؛ ل د نقطې په شا او خوا را څرخېږيامله د تعادل په نقطه کې قرار نه نیيس بلکې د تعاد

 .غوره کوي بڼهد عنکبوت د تار  ؛ نووکو د قېمت د خط سری ګراف رسم يشتوګه که د دې ډول ت
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Elasticity of Coefficient 
 د ارجتاعیت رضیب

س د بل متغری د تغری یا عک وړاندېهر تغری یا عمل په  عددي اندازه ګریي، چې په یوه متغری یکهغه 
 عبارت دي هل: العمل اندازه ښاکره کوي، چې تر ټولو مشهور ډولونه یې

 تد تقاضا د قېمت ارجتاعی)demand of elasticity Income(  
 د عرضې د قېمت ارجتاعیت دي)supply of elasticity price(. 

 عبارت دي هل: یې ډولونهیادونې وړ دوه نور  د
  د تقاضا د عوایدو ارجتاعیت(Demand fo Elasticity Income) 
  د تقاضا متقاطع ارجتاعیت(Demand fo Elasticity Cross) 

ته هم رجوع  )ytElastici(د ارجتاعیت په اړه د ال ډېرو مالوماتو پاره ذکر شوو ډولونو او ارجتاعیت 
 وکړئ.

Dissonance Cognitive 
 ذهين اختالف

دا یش، په اړه شک پی پریودلویو تویلد واخيل او بیا ورته د نوموړي تویلد  پېرودونکیلکه، چې یو 
چې آیا نوموړي ددي تویلد د اخېستلو پرېکړه پر ځای وه او کنه؟ او دا حالت معموالً هغه وخت 

 کې شک پیدا يش. د پریلوه یې په ودونکي تپېررامنځته کېږي، چې د تویلد قېمت لوړ وي او 
 .اکرول کېږيهم  ورته اصطالح )Remorse Buyers ) پریودونکي پښېمانیتا

Indicator Economic Coincident 
 /شاخصاتفایق اقتصادي اندیکاتورهمزمان/

د دریو احصایو څخه یوه ده  (catoriInd Cycle Businessاکروبارې دایرې/دوران انډېکیټور) د
 :هلدوه نور یې عبارت دي 

۱ :)Indicator Economic Leading(  
۲ :(Indicator Economic Lagging(  
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( او کساد Expansion( د رونقوباري دایرې یا دوران رتور د اکدغه شاخص یا اندیکې
(Contraction(  د مرحلو رسه یو ځای او په یو وخت پورته او ښکته خوا ته میالن پیدا کوي چې

د مرحلې په پیل رسه  )tractionnCo)مله اتفایق اندیکاتور بلل کیږی، چې د کساد هل همدې ا
ميل اعید  د غوره کوي. لکه بڼهد مرحلې په پیل رسه صعود  (Expansion)رونق نزول کوي او د 

 . سطحه

Coins 
 ِسکې

 دا، چې: د فلز یوه برخه یا وي نرش شويد یو هېواد د نرش شویو پیسو هغه ډول، چې د فلز په شلک 
شوی وي، د دولت هل لوري یې  ځانګړیهل خمې  ونعالماتو او شلکو بات، چې د ځینویا د فلزاتو مرک

نرش شوي وي. لکه په افغانستان کې  بڼهرضب وهل شوي وي او په اقتصاد کې د قانوين پیسو په 
 فلزي یوه، دوه او پنځه افغانۍ.

Collateral 
 /ضمانتضمان

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.

Bargaining Collective 
 چانه وهل ډهل ایزه

مزد،  د ترمنځ د خربو اترو هغه پروسه، چې موخه یې د اکرګرانو ټونلود  او د اکرګرانو د اکروبارونو
وکړه ه دوه اړخزیاو داسې نورو اړوند مسایلو باندې یو  امتیازاتو اکر ساعتونو، د پرخمتګ رشایطو،

و هغه ا په اکروبار کې په دنده ګمارل وي؟ غړي ټونلېد  رامنځته کول او هل خمې یې د اکرګرانو یلک
ډهل ایزه چانه وهلو هوکړه یلک په پایله کې رامنځته کېږي د د ډهل ایزه چانه وهلو ، چې هوکړه یلک

(Agreement Bargaining Collective( د  او د اکرګرانو په نوم یادېږي، چې د اکروبارونو
 غوره کوي. هوکړه یلک بڼهترمنځ د یو رسيم  ټونلې
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Collectivism 
 ډهل ایز توب

، خو په ږیاکرول کی ماناګانوبېالبېلوپه  پراخه توګه په ټونلزیه ، سیایس او اقتصادي برخو کېپه 
اقتصاد کې هغه تیوري، چې په اقتصاد کې په ټولو تویلدي وسایلو باندې د مشرتک ملکیت څخه 

 ، چې وګړو ته د کور، البسه، غذايی موادو او داسې نور اړینوډهل ایز توب ګڼل کیږي مالتړ کوي
ظ هم هغه ټونلې، چې خلک یې دکورنې همدا راز په لکتوري حلا توکو د ملکیت لرلو اجازه ورکوي.

 کورنۍ د نورو غړو یا د ( دپرېکړه)اقتصادي  پرېکړهکې د هر غړي په بڼه ژوند کوي او په کورنۍ 
 .کیږی پیژندل ملرونکی ټولین په نو ځانکړتیاود ډهل ایز توب د د مرش تر اغزیې الندې وي  کورنۍ

Collusion 
 )ایتالف( دسیسه جوړول

ه اکروبارونو( هل لوري پ اویلګوپويل)معموالً د  ، چې د سیالو اکروبارونوهوکړه یلکمعموالً هغه پټ 
په بازار کې کنرتول وسايت، قېمتونه لوړ کړي، لږ تویلد وکړي او لوړ  څودې موخه عقد کېږي، 

 ادونوتقریباً په ټولو هېو هوکړه یلک ډولاو په دې توګه ډېره ګټه تر السه کړي، چې دا  وټايکقېمت 
 کې منع ګرځول شوی دی.

Economy Command 
 اقتصاد دستوري

 بنسټزیو پوښتنو یعنې:د اقتصاد څلورو  اوکنرتول الندې وی ،  پوره ترچې د دولت  هغه اقتصاد

 )produce to What(?څه یش تویلد يش؟ : ۱

  )produce to How(? ؟: څنګه تویلد يش۲

 )produce to Whom For(? ؟: د چا لپاره تویلد يش۳

 )produce to much How?په څومره اندازه تویلد يش؟ : ۳
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او کنرتول څخه  ځواکباندې دولت هل خپل  ځانګړي کولوته د ځواب ورکولو لپاره د منابعو په 
 و خپواينمیالدي پیړۍ کې یې دوه تر ټول لوی او د یادونې وړ اقتصاد د چني ا ۲۷چې په ګټه اخيل.

 کمیونیسټي او سوسیالېسټي اقتصادي سېسټم شتون درلوده. شوروی احتاد وو، چې پکې

Commerce 
 سوداګري

 ویل کېږي، چې دا د (commerce (تهمعموالً په لویه پیمانه د توکو او یا امتعو پېر او پلور 
نکو وپېر او پلور بلکې هل تویلد نه یواځې د توکو دا، چې ارایه کويپراخه مفهوم نسبتاً  سوداګرۍ

 .په بر کې نیيس هم ټوهل پروسه د رسولو توکوپورې د  څخه تر مستهلکینو

Bank Commercial 

 بانک سوداګریز

ورکوي او په خپله هم پانګونه کوي.  پورونهقبلوي، اکروباري  امانتونهچې  هغه بانک ته ویل کېږي
رکړه و ته د پورونو او اکروبارونو منل نود امانتو سوداګریز بانک چې عمده دنده یې د مشرتیانویا 

سې کول او دا تررسه جوړوي او معموالً ځینې نورې دندې لکه د پیسو انتقال، د بانکي تضمینونو
فر ان کې د افغان ميل بانک، پشتين بانک، غضنپه افغانستد بېلګې په توګه:  نورې هم تررسه کوي.

 او داسې نور سوداګریز بانکونه. ، نوی اکبل بانک،بانک

Paper Commercial 
 سوداګریزه پاڼه

هل لوري په دې موخه نرشېږي  مهاهل، بهاداره مايل سند یا حتریري وعده، چې د اکروبارونو معلومهغه 
یوه معلومه اندازه پرې تادیه کېږي او  ېچې د رحب ،کړيتر څو د خپلې اړتیا وړ پانګه ترالسه 

معموالً د یو اکل او یا لږ وخت لپاره نرشېږي لکه یوه، دوه یا درې میاشتې او یا ډېر وخت تر یو اکل 
 ه یې ډېره وي او ډېر با ثباتهچې ډېر لوی وي، ګټ نرشیږي هل لوري معموالً د هغو اکروبارونو .پورې

 .وي
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yCommodit 
 امتعه/تویک

تون ولري ش بڼهموالً په فزیکي عدا چې: یو متجانس تویلد، چې م یا ته وايییو منقول اقتصادي تويک 
 .اکرول کېږياصطالح هم  (goods(نور، چې معموالً ورته د  داسېلکه تیل، سلور، کتاچبه او 

Exchange Commodity 
 )بازار( تبادهل توکود 

او توکو )لکه غنم، اکټن، بوره، تېل، ګاز، طال، سپني زر او داسې نورو(  امتعود  هغه بازار، چې پکې
 دي هل: چې عبارترسه کېږي رسه تر ونډولو بنسټزیوپه دوه  یلږداو دا  تررسه کېږي لېږدد ملکیت 

  چې په نقده بازار  یلږد:په سماليس ډول د تويک)market Spot( .کې تررسه کېږي  

  بیعېراتلونکي  : چې دلېږدپه راتلونکي وخت کې د تويک )Futures(  په مرسته صورت
 نیيس.

 د ال ډېرو مالوماتو لپاره ذکر شوو اصطالحاتو ته هم رجوع وکړئ.

Money Commodity 
 جنيس پیسې

هم استعمال( ارزښت ولري لکه رسه زر، چې د یوې ې، چې دواړه ډوهل )هم تبادلوي او پیسهغه 
 د زیوراتو په بڼه اکرول کیدی يش همدا راز د هم ارزښت لري اوامتعې په توګه هم په خپله ذايت 

 .وسیلې په ډول هم اکرول کیدیل يش تبادلې د

Market Common 
 ګډ بازار

ز ترمنځ سوداګری ، چې هل خمې یې د نوموړو هېوادونوهوکړه یلکترمنځ هغه  د دوه او یا ډېرو هېوادونو
ترمنځ د منابعو انتقال ته په آزادانه ډول د حرکت  هېوادونوهل منځه وړل کېږي او د نوموړو  خنډونه

، ټونلهرسه د سوداګرۍ اعمه سیاست پرمخ وړي. لکه ګمريک  اجازه ورکوي او هل نورو هېوادونو
 .ترټولو ښه بېلګه یې د اروپا ګډ بازار دى ټونلې او د ازادې سوداګرۍ ټونلهاقتصادي 
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Goods Property Common 
 تويکد ګډ ملکیت 

 ړاندېوهغه تويک، چې د ټونلې ټول وکړي ترې د یو شان ګټې اخېستنې حق ولري،هغه څوک چې په 
که ممکن دی؛ ل ناهم یا  ستونزمن او نو هل ګټه اخېستنې څخه یې حمرومولیې قیمت نه تادیه کوي 

 یې عرضه ستونزېددې ډول توکو هل الرې بازار یو ډول ده او د توکواعمه  حبرونه، یا اعمه پارک. دا د
 .فیس یا مایله اخيل وړاندې توکولري هل همدې امله حکومت د دغه ډول 

Stocks Common 
 اعدي ونډې

 )Stock Preffer)ونډې  /امتیازيڅخه یو دي )د ونډو بل ډول هل ترجیيح د ونډو د دوه ډولونو
چې د رشکت په شتمنیو  په سهايم رشکت کې د ونډو مالکیت څخه عبارت دی څخه عبارت دی( او

د سهايم  )Stock Preffer) ونډه /امتیازيترجیيح چې لرونکي وي. ونډه حق اوقانوين  باندې د
قانوين دعوه  هدویم )Stock Common) اعدي ونډه رشکت په خالصو شتمنیو باندې لومړنۍ او

 د ورکول کېږي.ته د اویلت حق  ونډو ترجیيحلرونکي وي په دې مانا، چې په قانوين دعوه کې 
 ي.ونډې ته ورکول کېږ /امتیازيبېلګې په توګه: د اکروبار د احنالل په وخت کې اول حق ترجیيح

Nations wealth-Common 
 سازمان /مشرتک املنافع هیوادونود اکمنویلټ

تليل هېوادونه یې پرخمتیايی او پرخم ۵۳شوی او  تأسیسمیالدي اکل کې  ۱۷۱۵په نوموړی سازمان 
رامنځته کول، د مشورو  مرستود هر اړخزیه  ترمنځ لري او موخه یې د غړو هېوادونوب غړیتو

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 
 / رشکتکمپين

سازمان، چې د توکو او اکروباري رامنخته شوی هغه  وسیلهپه  کسانو ډېرونه د  کسمعموالً د یو 
تصدۍ رشکت ته د  ځینې وخت رسه یو ځای کوي. عواملد تویلد په منظور د تویلد  خدمتونو

(Firm،) راکروبا )Business( تشبث او (Enterprise(  اکرول کېږياصطالح هم. 

Worth Comparable 
 ارزښت پرتله ایز

ا خو نه یو شان مهارت ته اړتی وړ؛ پرتلېلپاره، چې د  تررسه کولو، چې وايی: د خمتلفو دندو د آندهغه 
ندي هل طبقه ب /توپریتبعیضترمنخ  د اکرګرانوڅو باید، چې ورته یو شان مزد ورکړل يش  وي؛ نو

 رامنځته کېږي. اجورې توپری دمنځه الړه يش لکه د ښځې او نر په استخدام کې، چې اکرثه وخت 

Advantage Comparative 

 نسيب مزیت

ا ته نسيب او اقتصادي تویلد وړتی په پرتله ایز ډول په کم لګښت د یو تويک په پرتله د بل تويک د ښه
ې سوداګرۍ په برخه کې دلې اصطالح څخه ډېره ګټه پورته کېږي. نړیوالمزیت ویل کېږي معموالً د 

ډېوېډ رېاکردو هل لوري واکرول شوه او واضح کوي، چې هېوادونه د دا اصطالح د لومړي ځل لپاره د 
والی يش، باالخره ک اوپه تویلد کې ختصص پیدا کوي  نسيب مزیت په پایله کې د توکو او خدمتونو

)absolute مطلق مزیت  هلپه پایله کې ډېره ګټه ترالسه کړي.  سوداګرۍچې ختصیص تویلد او 

)advantage .رسه یې پرتله کړئ 

Wage Compensating 
 جرباين مزد

د رشایطو په پام کې نیولو رسه د خمتلف مزد  ته او سیمو کې خمتلفو اکرګرانو په خمتلفو بازارونو
ه تویلدي وړتیا په پام کې نېولو رسه تررس او د اکرګرانو تړيل ويورکړه، چې د اکر په رشایطو پورې 

 خمې. هل، د اکر موقعیت او داسې نورو کچهکېږي لکه د اکر خطر، د ښوونې او روزنې 
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ه نسبتاً پ د یو پانګه وال د یو اکر موقعیت په نسبتاً ناامنه او د بل عني اکر موقعیت :د بېلګې په توګه 
نه سیمه کې اکرکونکي ته د ارامه سیمه کې د چې د منطق هل خمې په نا ام ارامه سیمه کې وي

 ورکول کېږي.جربان په ډول  داکرکونکي په پرتله ډېر مزد 

Tariff/Duty Compensatory 
 ه/ګمريک حمصولتعرفجرباين 

هېواد څخه په واردايت توکو باندې د باملثل ډول رسه  ځانګړيد تعرفې وضع کولو هغه ډول چې د یو 
 هیواد عمل جربان یش رڅو د مقابلت تررسه کېږي

Taxationof Principle Compensatory  
 د مایلې معاوضيت اصل

ته رجوع  )Taxation of Principle Recieved-Benefit(د مایلاتو لپاره د حاصله ګټې اصل 
 وکړئ.

Competition 
 سیايل

 ارونواکروبسیالۍ هغه قانوين عمل او یا کړنې، چې د دوه او یا ډېرو سیالو  بازارونو کې د ساملېپه 
 تقاضا لري د یو بل په وړاندې یې تررسه عرضه کوي او یا ورته خدمتونهتويک یا  ترمنځ، چې یو شان

کیږي لکه اعالنات، د تویلد د کیفیت ښه کول، د قېمت راټیټول او داسې نور، چې د عني تویلد 
 کېږي، چې عبارت دي هل: رسه تررسه و معموالً په دوه ډولونولپاره وي ا

 )Fewa  Among Competition(ترمنځ سیايل  اکروبارونو سیالود څو : ۱

 .)Many Among Competition)ترمنځ سیايل  د ډېرو اکروبارونو: ۲

ګو کېږي ترسرتبڼو  مباحثو څخه ده او په بیالبیلو بنسټزیویادولو وړ ده، چې سیايل د اقتصاد هل  د
 .کوونکو ترمنځ سیايل لکه د تویلدوونکو ترمنځ سیايل، د تقاضا
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Few aAmong  Competition 
 د لږو ترمنځ سیايل

د کم شمېر پلورونکو او پریودونکو ترمنځ سیايل، چې هر یو ) پلورونکی او پریودونکی ( په 
ې د په افغانستان کد بېلګې په توګه:  ول ولري.بازار کې د قېمت په ټالکو تر ډېر کم حد کنرت

 ترمنځ سیايل. خمابرايت رشکتونو

ManyAmong  Competition 
 و ترمنځ سیايلډېرد 

ت د م د قېمیو یې ه هېڅپه بازار کې د ډېرو پلورونکو او پریودونکو ترمنځ د سیايل شتون، چې 
کې لېدل  بازارپه  )competition perfect(سیالۍ  اکملې. دا ډول سیايل د کنرتول وړتیا ونه لري

 کېږي.

Forces Competitive 
 ځواکونه سیالزی

رسه  وترمنځ د سیايل او د نورو تویلدوونکی نو، چې د مشرتیاځواکونهل کې هغه د بازار په چاپېریا
 رامنځته کېږي.د سیالۍ هل خمې 

Market Competitive 
 سیالزی بازار

هغه بازار، چې په لوی شمری عرضه کونکي او تقاضا کونکي د یو بل پر وړاندې د عني تويک او یا 
یو یې هم په یوازې توګه په بازار کې د قېمت  هېڅخدمت د پلور یا پری په برخه کې سیايل کوي او 

 .په ټاکنه باندې د کنرتول ترالسه کولو وړتیا ونه لري

Consumptionin  Complement 

 کې تکمیلوونکياستهالک په 

او د رفع ړتیاو ا تکمیلونکي وي او په ګډه د غوښتنوکې یو د بل  استهالکپه  چېیو یا ډېر تويک، 
 .موټر او تیل کېدو المل وګرځي لکه
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Productionin  Complement 
 په تویلد کې تکمیلوونکي

د ګټه اخېستنې په پایله کې په ګډه تویلدېږی او د یو تويک  څخهدوه یا ډېر تويک، چې د عني وسایلو 
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.

ProductComplement  

 په تویلد کې تکمیلونکی

 ته رجوع وکړئ )product-by(متمم تویلد 

Goods Complementary 
 تويکتکمیلوونکي 

 ای دوه یا ډېر تويک، چې یوه تويک ته په تقاضا کې تغری بل تويک ته هم په تقاضا کې د تغری المل ګرځي
ر استعمایلدی لکه کمپوټر او د کمپیوټ نيشدا، چې: دوه یا ډېر تويک، چې یو د بل په نه شتون کې 

 سافټ ویر.

Interest Compound 
 ربحمرکبه 

د رحبې هغه  . دا(ده )Interest Simpleڅخه یو دی )بل ډول یې ساده ربح ) د رحبې هل دوه ډولونو 
ا، د اندازه باندې په مکرر ډول زیاتېږي یاډول دی، چې پر اصيل مبلغ او د نه تادیه شوي رحبې په 

 ېږي.ربح ویل ک دیه کولو ته مرکبهچې: په اصل مبلغ د رحبې تادیه او پر رحبې بیا هم د رحبې تا

په بانک کې د سلو افغانیو د سپما یو حساب لري، چې بانک مشرتي د بېلګې په توګه: د بانک یو 
ته ور کې پایبیا د اکل په  نو په ډول وي ساده رحبه که د رحبې ډول رحبه تادیه کوي؛ نو ۵۱ورته 

 پایاکل  ته دمشرتي بیا  نو ې د تادیې شلک یې مرکبه رحبه ويخو که د رحب افغانۍ تادیه کوي ۱۷۵
افغانۍ په رحبه باندې د رحبې د تادیې څخه ترالسه   ۱۲.۷ افغانې تادیه کوي، چې دا اضايف ۱۲.۱۷۵ کې

 شوي دي.
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Conciliation 
 خپالینه یا روغه

ترمنځ د یوې شخړې د حل په موخه د یوې دریمې ناپېلې ډلې  او یا رشکتونو د دوه اکروبارونو
 (Medition) منځګړیتوب ویل کېږي، چې ځینې وخت ورته د (Conciliation)مداخلې ته 
د شخړې د حل په موخه نه داخلېږي؛  . چون دریمه ډهل د قانون هل الرېاکرول کېږياصطالح هم 

 دلې امله یې پرېکړه د شخړې اړخونه د پرېکړې په عميل کولو ملکفې ندي. نو

SaleConditional  
 مرشوط پلور

 ته رجوع وکړئ. )Sale in Tie(مزدوج پلور 

Index Confidence 
 د باور شاخص

د  نومستهلکید  څخه د ګټې اخېستنې په پایله کې په اقتصاد کې د توکو او خدمتونو دا شاخص
 استهالکد  : د توکو او خدمتونوبل عبارتپه او یا هم  اندازه په ګوته کوي. شوي رضایت ترالسه
 د .تررسه کېږياو معموالً د یوې رسوې په ډول رسه  ؟د رضایت اندازه څومره ده مستهلکینوڅخه 

 مطرح کېږي: پوښتنېې کې الندې په رسو :بېلګې په توګه

 سږ اکل ښه دی؟ تېر اکل په پرتلههل لوري د تویلد استعمال د  مستهلکینوآیا د : ۱
 توکو هل پریودلو رسه عالقه لري؟ د نورو مستهلکنيآیا : ۲
 رضایت لري؟ مستهلکنيآیا د نوي تویلد څخه :۳

ځوابونه په معیاري ډول رسه په پنځو پوښتنو مطرح کول.، چې د دې ډول  او داسې نورو پوښتنو 
 :  چې عبارت دي هل مقداری برخو ويشل کیږي

 ډېر رايض.: ۵رايض : ۴ه پېربې تو: ۳ناراضه : ۲بېيخ ناراضه : ۱
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Merger Conglomerate 
 اداغم کنګلومرییټ

 :څخه یو دی دوه نور ډولونه یې عبارت دي هل اداغم هل دریو ډولونو روبارونو دد اک

 (merger horizontal)افيق اداغم  :۱
  )mergeral cverti ) عمودي اداغم :۲

ونه د یو واحد ملکیت الندې چې هل خمې په مطلق ډول رسه دوه جال اکروباراو د اداغم هغه ډول دې 
د لوبو د وسایلو یو تویلدونکی اکروبار د اوبو د تصفیې اکروبار رسه یو  :په توګهد بېلګې  راځې.

د اداغم په اړه د ال ډېرو مالوماتو  یو واحد ملکیت الندې راځي. ترځای کېږي او دواړه اکروبارونه 
 لپاره د اداغم ذکر شوو ډولونو ته هم رجوع وکړئ.

Cost Constant 
 لګښتثابت 

رېدو ېچې د يف واحد تويک د تویلد په ډ هل هغه لګښت څخه عبارت دیتمام شد  تویک د ثابت لګښت
 یا کمیدو پورې تړیل نه وي.

 پیلد  او پدې ډول یې ، چې په انفرادي ډول اکر کويتویلدونکید اليس صنایعو  :د بېلګې په توګه
 نهلګښتواو کمیدو رسه څخه تر پایه د تمام شد لګښت ثابت وي او د تویلد د مقدار په زیاتیدو 

 /نزويلياو کمیدونک (Cost Increasing)لګښت  /صعوديهل زیاتیدونکي تغری نه کوی.
 پرتله کړئ.رسه يی  )stoc decreasing(لګښت 

(GDP) Product Domestic Gross Constant 
 خالص داخيل تویلد ثابت نا

 کې په هېواد کې د تویلد شویو نهايی توکو او خدمتونو (معموالً د یو اکل په اوږدو)په یو معلوم وخت 
چې ځینې وخت ورته اندازه شوی وي.  رسه ه عبارت دی، چې په ثابتو قیمتونود بازار ارزښت څخ

  .اکرول کېږياصطالح هم  (GDP Real) خالص داخيل تویلد د واقيع نا
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Constant Return to Scale 
 نسبت متناسب پیداوار پهمقیاس  د

ډېروایل، چې د تویلد په اندازه کې هم په  معلومه اندازهپه اوږد مهال کې د تویلد په وسایلو کې په 
 ون که د تویلد عوامل دوه چنده يش بل عبارت:په او یا هم  متناسب ډول رسه د ډېروايل رسه مل وي.

 .د تویلد مقدار هم دوه چنده کېږي په پایله کې

لس  لکه اکرګر، پانګه او داسې نورو کې وتویلدي وسایل وټول وخپلپه یو رشکت  :ګهد بېلګې په تو
چې  .يشسلنه ډېروایل راويل او په پایله کې یې د تویلد په اندازه کې هم لس سلنه ډېروایل رامنځته 

 دا ډول ډېروایل د مقیاس په نسبت متناسب پیداوار ګڼل کېږي.

 هل:عبارت دي د دې اصطالح نورې بڼې  

 (Scale ot Returen Increasing )پیداوار  /صعوديوړاندې زیاتیدونکی : د مقیاس په۱
 (Scale ot DecreasingReturn) پیداوار /نزويل: د مقیاس په وړاندې کمیدونکی۲

د مقیاس په وړاندې د پیداوار په اړه د ال ډېرو مالوماتو لپاره ذکر شوو اصطالحاتو ته هم رجوع 
 وکړئ

Behavior Consumer 
 سلوک د مستهلک

څخه د ګټې اخېستنې  هل لوري د توکو او خدمتونو مستهلکینوچې د رویه( سلوک او هغه عمل )
  .په موخه معموالً په بازار کې تررسه کېږي

 کوم ډول تویلد مستهلکنيکې معلومیږي چې  پایلهدې سلوک د مطالعې په  د :چې دا په دې مانا
ه و داسې نور، چې پقېمت ته او که کیفیت ته ترجېح ورکوي؟ ا مستهلکنيرسه ډېره عالقه لري؟ 

 د مستهلکینوخوښه منعکس کېږي او تویلدونکي د  مستهلکینوونکو ته د دې توګه تویلد
 ېبازار موندند مستهلک سلوک د جزوي اقتصاد او  تويک او خدمتونه عرضه کوي اوخوښې رسه سم 

 .جوړويموضواعت  اړین ډېر
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ConsumerConfidence 
 د مستهلک باور

اقتصاد په اوسين او راتلونکي حالت باندې د ټونلې  دچې معموالً د یو هېواد  هغه شاخص دی
د اقتصاد په اوسين  مستهلکنيچې: که  دا په دې مانا ( د اطمینان څرګندونه کوي.مستهلکینو)

قرار کې اقتصاد معموالً د رونق په مرحله  ؛ نوتلونکي ته خوشبني ويحالت کې خوښ وي او را
دې لونکي باند اقتصاد په اوسين حالت څخه ناراضه وي او په رات مستهلکنيلري؛ خو برعکس که 
 د اطمینان مستهلکینواقتصاد د کساد مرحلې په لورې حرکت کوي او د  نو ؛هم اطمینان ونه لري

 .تررسه کېږيوخت په وخت  وسیلهسنجش معموالً د یوې رسوې په 

Consumer Deficit 
 د مستهلک کرس

څخه ترالسه کوي د  استهالک هل یې د توکو او خدمتونو مستهلکنيهغه رضایت او تسکني، چې 
رسه  (Surplus Consumer( مستهلک مازاد د  اره د تادیه شوي قېمت څخه کم وي.هغوی لپ

 یې پرتله کړئ.

Equilibrium Consumer 
 تعادل مستهلکد 

ونلري په دې مانا،  لګښتونهاضافه یا کم فرصیت  وړاندېد تادیې په  مستهلکهغه حالت چې 
 په که دا لس افغانۍ د یو بل تويکنو  لګښت رایلغ ويچې د یو تويک په پریودلو باندې لس افغانۍ 

 مستهلک نو ؛يو مساوي ود دواړو توک ورتوبفرصيت ګټ که نويش  پرتلهرسه  لګښتپریودلو باندې 
 .په تعادل کې قرار لري

دې د بل تويک په وړان اراده ولري، چې په بازار کې یو تويک پېرودونکیدا په دې مانا، چې: لکه، چې 
 ستهلکمپه حقېقت کې په بازار کې د دوه توکیو د تبادلې وړتیا رسه یو شان ده او  ؛ نوتبادهل کړي

 هل دواړو څخه عني رضایت ترالسه کوي.
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ConsumerPriceIndex(CPI) 
 شاخص قېمتد مستهلکینو د 

 نکیوکیدود پریودل استعمال لپاره  ورځين د( هل لوري مستهلکینو)معموالً د ښاري  مستهلکینود 
ې معموالً په د قېمت د شاخص څخه عبارت دی، چ یوې بستې یا کڅوړې ( توکو او خدمتونو)د
 د اندازه ګریي په موخه د یوې رسوې انفالسیون کچې د او کچېد  قیمتونوکې د پرخمتللو هېوادونو 

 په ډول تقریباً هره میاشت سنجول کېږي.

ConsumerSovereignty 
 /ولکهد مستهلک سلطه

د بازار پادشاهان دي دا ځکه، چې په نهایت کې همدا  مستهلکني، چې وايی: آندهغه تصور او 
په پایله کې د تویلد شویو توکو او دي، چې د حمدوده منابعو څخه د ګټې اخېستنې  مستهلکني

تویلد  ري دد تویلدوونکیو هل لومستهلکني په اړه پرېکړه کوي او که چېرې  استهالکد  خدمتونو
تویلدونکي نيش کوالی چې د توکو او  الس پورې نه کړي؛ نو استهالکپه  شویو توکو او خدمتونو

 دروازې وتړي. دي، چې د خپلو اکروبارونو اړتویلد ته ادامه ورکړي او په دې ډول  خدمتونو

ConsumerSurplus 
 د مستهلک مازاد

 یې د توکو او خدمتونو هغویرضایت او تسکني، چې مستهلکینو هغه حالت ده چې په هغه کې د 
 ره د تادیه شوي قېمت څخه ډېر وي.څخه ترالسه کوي د هغوی لپا استهالکد 

 کولو لپاره کوم مبلغ تادیه کوي د ترالسه ، چې د توکو او یا خدمتونومستهلکدا په دې مانا، چې: 
څخه د هغې په پرتله ډېر رضایت ترالسه کړي، چې دا د هر هل استهالک  نو د توکو او خدمتونو

، ېرپتو دا، چې: د یو تويک د پلور د واقيع قېمت او د هغه قېمت ترمنځ یا مستهلیک خواهش هم وي. 
په ختنیکې حلاظ په ګراف کې د تقاضا هل منحين  .ودونکی یې د تادیې اراده او وړتیا ولريپېرچې 

)Consumer )مستهلک کرس  د .هل کرښې پورته ساحې څخه عبارت دهالندې او د قیمت 

Deficit .رسه یې پرتله کړئ  
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Consumers 
 وونکي یا مستهلکنيلګښت

ې استهالک کپه  خدمتونود رفع کولو لپاره د توکو او  او غوښتنوړي، چې د خپلو اړتیاوو هغه وګ
شوي تويک او خدمتونه په نهایت  هغه وګړي، چې تویلد: د ټونلې بل عبارتپه او یا هم  ښکېل وی.

 ې هغوی مرصفوي.ک

Consumption 
 استهالک

ګټه او  استهالکهل  د رفع کولو په موخه د توکو او خدمتونو په اعم ډول د اړتیاوو او غوښتنو
باندې د کورنیو  )GDP(په نا خالص داخيل تویلد  په ميل اقتصاد کې اوڅخه عبارت دی، اخېستنې

 .یوه برخه جوړوي لګښتهل لوري د 

 درې نورې برخې عبارت دي هل: لګښتونوپه نا خالص داخیل تویلد باندې د 

 )Expenditures Investment( پانګونه وسیلهپه  د اکروبارونو :۱

 )Expenditures Government( لګښتونهدوليت  :۲

 )export Net( خالص صادرات :۳

د ال ډېرو مالوماتو لپاره ذکر شوو برخو ته هم رجوع په ميل اقتصاد کې د ټولزیو لګښتونو په اړه 
 .وکړئ

Expenditure Consumption 

 لګښت /استهاليکنهايی

باندې د کورنیو هل لوري تررسه  )GDP)تویلد  داخيل په نا خالص ،اقتصاد په حبث کې /يلکد لوی
دغه لګښتونه په دریو ډلو ويشل  .لپاره یو اعمه اصطالح ده شوي او یا تررسه کېدونکو لګښتونو

 . Servicesاو  Durable ،Nondurableکېږي 
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(CF)Function Consumption 
 تابع استهالکد 

 هللګښت بڼه توضیح کوي، چې په لومړي ځل د کیزن  د مستهلکینویوه ریاضیکې تابع ده، چې د 
ټولزی لګښت د سنجش لپاره هم ورڅخه ګټه اخیستل  وپیژندل شوه اوسمهال په اقتصاد کې د خوا

ترمنځ مثبته او  ونوهغوی د لګښت په دې ریاضیکې تابع کې د کورنیو د عوایدو او د .کېږي
د اعید په زیاتیدو لګښت هم زیاتیږي. په ګراف  :په دې مانا، چېدا . اړیکه شتون لريمستقیمه 

د منحين میل  د مستقل لګښت په مانا،0c په مانا، کورنیو لګښتد  )C( د تابع منحينکې په خپله 
  .اندازه ښيي اعید لګښت وړ (dYاندازه او)لګښت ته د تمایل  لوريهل  مستهلکینو (1C) یا رضیب

 

Goods Consumption 
 تويکاستهاليک 

و لپاره د رفع کول یې په فوري ډول رسه د اړتیاوو او غوښتنو پایله کېهغه تويک، چې د استعمال په 
 په موخه تویلد شوي وي استهالکتسکني او یا رضایت رامنځته کېږي یا هغه تويک، چې د نهايی 

 کړئ.پرتله رسه يی  )Goods Capital(هل رسمایوي توکو  لکه غوړي، بوره، وړه او داسې نور.

RelationIncome  Consumption 
 او اعید اړیکه استهالکد 

ې څخه ریاضیيک اړیک لګښتونو ترمنځ استهاليککورنیو( د عوایدو او  د یو اقتصادي واحد )معموالً 
تونو لګښ استهاليکعبارت دی. دا اړیکه دا ښاکره کوي چې: کورنۍ د خپلو عوایدو څومره برخه په 

استهالک جدول  چې معموالً د د سپما په موخه اکروي؟ او څومره برخه یې مرصفوي؟
)Schedule Consumption( .په مرسته ښودل کېږي 
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Tax Consumption 
 مایله /استهالکپرلګښت

هالک مایلې ته د استتوکو په پریودلو باندې تادیه کېدونکي  استهاليکهل لوري د  مستهلکینود 
 مایله ویل کېږي.

افغانۍ  ۲۷۷دا په دې مانا، چې: که یوه کېلو غوښه  )Tax Sales(مایلهد بېلګې په توګه: پر پلور 
افغانۍ تادیه  ۲۷۴ نوپریي یوه کېلو غوښه  کسلکه، چې یو  ؛ نومایله تادیه کېږي ۲۱قېمت ولري او 

 مایلې څخه عبارت دي هل استهالکافغانۍ اضايف تادیه د  ۴کوي، چې دا 

Contagion 
 رسایت

و دا، چې: په ی یا هېواد ته د اقتصادي ستونزو یا حبران رسایت څخه عبارت دی.هل یو هېواد څخه بل 
 د ونزو د رامنځته کېدو المل وګرځي.هېواد کې اقتصادي ستونزې په بل هېواد کې د اقتصادي ست

ټونله هل  په یونان کې اقتصادي حبران ټولې اروپايی ټونلې ته په غزیدو ټوهل اروپايئ :بېلګې په توګه
 .ستونزو رسه خمامخ کړه

Contestable Market 
 وړ بازار سیالۍد 

 هخنډوناندازه په کمه  په وړاندې وتلواو یا  ننوتلوتویلدوونکو په چټک هغه بازار، چې پکې د 
باندې تررسه شوي لګښت څخه لوړ په دې مانا، چې: که چېرې د تويک قېمت په تويک  شتون ولري.

ررسه شوي دې ت. او که د تويک قېمت په تويک بانداخلیږيتویلدونکي په آساين رسه بازار ته وي؛ نو 
په عرضه   :دا چېتویلدونکي په آساين رسه هل بازار څخه خارجېږي یعنې  نولګښت څخه کم وي 
وړ بازار  لپاره سیالۍاو په حقیقت یک دغه بازار د  للک عرضه نه تررسه کويکې کموایل راويل یا با

 وی.
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Fund Contingency 
 احتیايط فنډ

( چې د ممکنه ناوړو پیښو پر وړاندې د ګټه اخېستو او جربان په موخه ساتل )مایل منابع هغه فنډ
 کېږي.

Contraction 
 (کساد )انقباض

مرحلو څخه یوه ده )د اکروباري دایرې یا دوران  بنسټزیود اکروباري دایرې یا دوران هل دوه کساد 
هل هغې مرحلې څخه  اوهل مرحلې څخه عبارت دی(  )Expansion( بله مرحله د اقتصادي رونق

 چهکپه یو معلوم وخت کې د کمېدو او د بېاکرې  کړنېعبارت دی، چې په اقتصاد کې اقتصادي 
د لوړېدو په حال کې وي، چې د اکروباري دایرې یا دوران دغه مرحلې ته ځینې وخت د 

(Recession)  مرحله هم ویل کېږي. د ال ډېرو معلوماتو لپاره د اکروباري دایرې یا دوران مرحلو
)phases Cycle Business( رجوع وکړئ. هم ته 

Policy Fiscal Contractionary 
 سیاستانقبايض مايل 

د اقتصادي موخو  هل خواده چې د حکومت  سیاستاقتصادي  مهمسیاستونو هل ډلې یو د اقتصادي 
ه اندازه کې د کموايل یا د مایلې پ په دوليت لګښتونو سیاستانقبایض مايل  .لپاره په الره اچول کیږي

 ختو ډېریمرتادفو الرو داقتصادي ثبات لپاره اکرول کیږی ، چې  هل دواړو او یا هم کې د ډېروايل
د اکروبارې دایرې یا دوران د رونق په مرحله کې د هغه ستونزو هل منځه وړلو په موخه، چې د 

)Contractionary )هل انقبايض پويل سیاست  یون المل ګرځي په الره اچول کیږي.انفالس

Policy Monetary .رسه یې پرتله کړئ 

Gap Contractionary 
 /تشهانقبايض خالء

مل اک هغه تشه یا خال او یا هم توپری، چې په اقتصاد کې په نلډه موده کې حقیيق تویلد تعادل او د
استخدام په مهال د حقیيق تعاديل تویلد ترمنځ وجود لري په داسې ډول، چې د نلډ مهال تعاديل تویلد 
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 )contraction(چې دا په اقتصاد کې د کسادتعاديل حقیيق تویلد څخه کم وي. هل اکمل استخدام 
 .جوړويمرحلې یوه برخه 

Policy Monetary Contractionary 
 سیاستانقبايض پويل 

 طرح هل خواده چې معموالً د مرکزي بانک  سیاست هل ډلې هغه مهم سیاستونود اقتصادي ثبات د 
او معموالً عمده موخه یې د  .او تطبیقیږي، چې هل خمې یې په اقتصاد کې د پیسو عرضه راکمېږي

وی، چې د انفالسیون  ستونزو هل منځه وړل هغه اکروبارې دایرې یا دوران د رونق په مرحله کې د
 رسه یې پرتله کړي. )Policy Fiscal Contractionry)هل انقبايض مايل سیاست  المل ګرځي.

Policy Contractionary 
 سیاستانقبايض 

 . انقبايضپه برکې نییسیوه عمويم اصطالح ده چې مايل او پویل دواړه اړخه  انقبايض سیاست
کې د  ښتونولګپه بڼه تعریفیږي، چې هل خمې یې په دوليت  پويل او مايل پالیسیو ترکیب د سیاست

هم په اقتصاد )جریان(  اویا )Policy Fiscal Contractionary( کموايل یا په مایله کې د ډېروايل
هل الرې د ثبات  )Policy Monetary Contractionary(کې د پیسو د عرضې د کموايل 

 رامنځته کولو په موخه په الره اچول کیږي، چې دا سیاست د اکروباري دایرې یا دوران
)Cycle Business(  د 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:

  (Policy Monetary Contractionary): انقبايض پویل سیاست ۱
 .(Policy Fiscal Contractionary): انقبايض مايل سیاست ۲

 ته هم رجوع وکړئ. برخو د انقبايض سیاست ذکر شوو مالوماتو لپاره ډېرود ال 

Standard Contributive 
 د ونډې معیار

څخه  وندریو معیارو هلشویو عوایدو د وېش د تویلد څخه ترالسه  د ټونلې ترمنځ د توکو او خدمتونو
 :عبارت دي هلیې یو دی دوه نور معیارونه 
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  (Standard Equality) د مساوات معیار :۱
  (Standard Need) د اړتیاو معیار: ۲

په تویلد کې د هغوی د ونډې  ې وګړو ترمنځ د توکو او خدمتونواو د دې معیار هل خمې د ټونل
ټه همدې معیار څخه ګ . لکه په واقيع نړۍ کې، چې هلتررسه کېږياخېستنې هل خمې د عوایدو وېش 

 اخېستل کېږي.

یوازې هل سهار څخه تر غرمې پورې د تدريس دنده پرمخ  ښونکید ښوونځي یو  :د بېلګې په توګه
اښام پورې د تدريس دنده پرمخ هل سهاره تر غرمې او بیا هل ماسپښني تر م ښونکیوړي او یو بل 

 په پرتله ډېر معاش ورکړل يش. ښونکيته د اول  ښونکيباید، چې دویم  ؛ نووړي

Economy Controlled 
 اقتصاد کنرتول شوی

هغه اقتصادي نظام یا سیسټم، چې په هره برخه کې یې د دولت کنرتول یا نظارت شتون ولري. یعنې 
ررسه تتویلد د دولت تر نظارت او کنرتول الندې  په اقتصاد کې د هر ډول توکو او خدمتونو :دا، چې
 .کېږي

Money Convertible 
 د تبادلې وړ پیسې

د هېواد پويل واحد  :چې دا هم یا حد باندې د تبادلې وړ وي اوپويل واهغه پیسې، چې د یو هېواد په 
و هل نه بدیلدونکو پیس لکه د افغانیو پر وړاندې ډالر، یورو او نور. په وړاندې تبادهل کېدای يش.

(Money Inconvertible) .رسه یې پرتله کړئ 

Copyright 
 تکثری حق ( د اکپي حق )د

ه بازار تچې یو نوښت یې کړی وي او په خپل نوم یو تویلد یا نهاد ته ) کسد دولت هل لوري هغه 
د یو احنصاري حق د ورکړې څخه عبارت دی او په دې توګه نور  وړاندې کړي( د څو لکونو لپاره
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 چې ځینې وختحق نلري. یا تکثری د حق لرونکي هل اجازې د استعمال او نهادونه یې پرته وګړي
 ېږي.اصطالح هم اکرول ک )patent)ورته د امتباز حق 

Rate Inflation Core 
 کچهد انفالسیون بنیادي 

ه پام پ چې معموالً د غذايی او نفيت موادو د قیمتونو کچهمهاهل  ې د انفالسیون هغه اوږدپه اقتصاد ک
خه څ حماسبېځکه هل دې ډول  قېمت. د غذایې او نفيت موادو کې نیولو څخه پرته حماسبه کیږي

ه تریند یا میالن پ مهاهل تقریباً هره ورځ تغری خوري او د اوږد قېمتدغه توکو  ويستل کیږي چې د
 .احنراف لری ډېرشاوخوا کې 

Bond Corporate 
 رشکت بانډسهايم د 

لپاره د  )Investment Capital(چې د سهايم رشکت هل لوري د رسمایوي پانګه اچوين  هغه بانډ
ې پنځه یا ډېر لکونه په برک چې د رسرسید وخت یې معموالً  په موخه نرشېږي سو د ترالسه کولوپی

ې چ پرې تادیه کېږي اندازهاو رحبې لوړ  پورې هم نرشېږي نوخو ځینې وخت تر دېرشو لکو نیيس
 .تررسه کېږيمعموالً د مايل بازار هل الرې یې پری او پلور 

Tax Income Corporate 
 رشکت پر اعید مایلهسهايم د 

رو ، چې: دا ډول مایله د نوپېرسهايم رشکتو هل ګټې اخېستل کېږي. په دې تو د چې یوازې هغه مایله
 انفرادي اکروبار او )corporation( هل ګټې نه اخېستل کېږي لکه تضامين رشکت اکروبارونو

)proprietorship(. 

کېږي، چې هل سهايم رشکت څخه دوه ځلې  نیوکهخو په دې ډول مایله اخېستنه باندې هر وخت دا 
ترمنځ  ونګټه او بیا د سهايم رشکت د رشیکامایله اخېستل کېږي یعنې یو ځل د سهايم رشکت په 

بیا دا دیلل پلویان خو د د دې ډول مایلې د ورکړې  .په وېشل شویو عوایدو باندې د مایلې اخېستل
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ه پ حمدوداملسئویلت دي نو يتادیې په وړاندد  نووي، چې د سهايم رشکت د خپلو پورووړاندې ک
 چې دا ډول مایله ورکړي. باید ډولدې 

Distribution Profit Corporate 
 رشکت د ګټې ويشسهايم د 

 په دریو برخو وېشل کېږي: ګټه سهايم رشکت د

 .د ګتې یوه برخه د مایلې په توګه دولت ته تادیه کېږي 
  تلونکو را د څودویمه برخه یې د سهايم رشکت د پانګې د ډېروايل په موخه بېلېږي

 په موخه واکرول يش. نواو پانګه اچو لګښتونو
 ترمنځ د ګټې په توګه وېشل کېږي. برخه یې د سهايم رشکت د مالکینو دریمه 

Stock Corporate 
 هرشکت ونډسهايم د 

رانیول  هل خوانرش او د ونډوالو  هل خواونډه چې د رشکت  نو هغهکت کې د ملکیتوپه سهايم رش
دغه ډول ونډې  .رونکي ويکیږي، دا ونډه د سهايم رشکت په شتمنیو کې د قانوين حق دعوه ل

 :معموالً په دوه عمده ډولونو ويشل کیږي، چې عبارت دي هل

 (Stock Common): اعدي یا اعمه ونده ۱
 (Stock Preffer): ترجیيح یا امتیازي ونډه ۲

 مالوماتو لپاره نوموړو اصطالحاتو ته هم رجوع وکړئ. ډېرود ال 

Corporation 
 سهایم رشکت

 څخه یو دی دوه نور ډولونه عبارت دي هل:  هل دریو ډولونو ملکیت هل خمې دا د اکروبارونو د

  )Partnership(تضامين رشکت : ۱
  (Proprietorship eolS(انفرادي اکروبار :۲
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یو حکيم یا  جالڅخه  رامنځته شوی وي او د مالکینود ملکیتونو د ونډو هل خمې سهايم رشکت 
کې ونډه لرونکي د اکروبار د په دې مانا، چې په دې ډول اکروبار  ګڼل کېږيیت کسحقويق 

د تادیې په وړاندې په اکروبار کې د  نوډول مسئول ندي او د پورو شخيصپر وړاندې په  نوپورو
 دازه مسئویلت په اغړه لري او بس.خپلې ونډې په ان

ورونه یې یو او ټول پ  شتمين سل میلیارده افغانۍ وګڼود بېلګې په توګه: که د یو سهايم رشکت ټوهل
د  ونوررشکت ونډه وال د سل میلیارد افغانیو پوسهايم  میلیارده افغانۍ ته ورسېږي نو د سل او لس

مالوماتو  د ال ډېرو  تادیې مسئول دی او د پاتې لس میلیارده افغانیو د تادیې مسئویلت په اغړه نلري.
 ته هم رجوع وکړئ. )Types Legal(لپاره د اکروبار قانوين بڼو 

Correlation 
 منځي تړاولهمبستګي یا خپ

 عني وخت کې رامنځته شوي ويتقریباً په دوه او یا ډېرې پېښې  په اعم ډول هغه حالت  چې پکې
هل اړیکې په مانا دی.  د هغوی د خپل منځيد یو ځای وقوع او  دوه متحویلنو د په احصاییه کې
 رسه یې پرتله کړئ.  )Causation) علت او معلول

Cost 
 لګښت

خو . تادیه کیږي وړاندېد ترالسه کولو په  تويک/يشپه اعم ډول هغه مقدار تادیي ته وایي چې د یو 
السه تللو فرصتونو مايل منابعو او هل  ،هڅو، مادي وسایلو، وخت معموالً د ټولو  په اقتصاد کې

 .یا خدمت د تویلد او عرضې لپاره په اکر اچول کیږي تويکچې د یو  ارزښت ده

Minimization Cost 
 د لګښت اصغري کول

ې د چراکمولو هل پروسې څخه عبارت دی. د یو تويک په تویلد باندې د اماکن تر بریده د لګښت د 
 .تررسه کېږيد راکمولو هل الرې  زد او معاش او داسې نورو لګښتونوضایعاتو، م
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Capital of Cost 
 د پانګې لګښت

خه څد یو اکروبار هل لوري د پانګې مالک ته د پانګې د قېمت تادیې څخه عبارت دی، چې د پانګې 
 ږي.په وړاندې تادیه کې د ګټې اخیستنې

Living of Cost 
 لګښت د ژوندانه

 توکو او لپاره د اړینو د پیسو او یا عوایدو هغه اندازه، چې د ژوند د غوښتل شوي معیار یا د ژوند
)Consumer د قېمت شاخص  مستهلکد ترالسه کولو لپاره بېله شوي وي. او معموالً د  خدمتونو

)Index Price  کېږي. مشخصپه مرسته 

Cyclical PolicyCounter  
 پالییس د نوسان ضد )استقرار(

رتیا ااکروباري دوران یا دایرې کې د نوساناتو د خنیث کولو او د وزګ پهد دولت هغه سیاست، چې 
 ړنېکاد کې تویلدي د لوړوايل څخه د خمنیوي په موخه جوړېږي ترڅو په اقتص او انفالسیون د کچې

 .اکرول کېږياصطالح ورته هم  )Policy Stabilization(استقرار سیاست  چې ديش.  ېډېر

Rate Coupon 
 نرخ کوپوند 

رداخت پ په مايل شتمنیو )معموالً د ثابت اعید لرونکو مایل شتمنیو لکه بانډ( باندې هل هغه لکين باز
 تادیه کېږي. دی، چې د هغې د ارزښت د سلنې هل خمې  څخه عبارت

ه زره خت اندازه یې پنځپردا یو بانډ، چې سل زره افغانۍ قېمت ولرې د لکين باز :د بېلګې په توګه
 څخه عبارت دی. ۵۱یې هل  )Rate Coupen)کوپون نرخ د  ؛ نوافغانۍ وي



 

101 
 

C Economic & Business Terms  

W)-Wage(CPI Urban orf CPI 
 قېمت شاخص مستهلکینولپاره د  د ښاري مزد

وسیله ورځین ترالسه شوی مزد په  اکرګرانو چې په مرسته یې د ښاري اوسېدونکوهغه شاخص، 
ې ودلو باندپه پری او د دفرتي اکرکوونکو هل لوري ترالسه شوی معاش، چې د توکو او خدمتونو

ه نرشېږي چې پ چې دا اندازه ګېري معموالً هره میاشت تررسه کېږي اومرصفېږي سنجول کېږي. 
 .هل لوري نرشیږي ټونلود  پرخمتللو هېوادونو کې معموالُ د اکرګرانو

and GDP Price DeplatorIndex CPI  
 دیفلیټور يج ډي پيشاخص او د  قیمتد  مستهلکینود 

 د سنجش دوه متبادلې طریقې دي، چې ېد سطح او د قیمتونو په اقتصاد کې د انفالسیون د کچې
CPI میاشتین راپور په شلک تررسه کېږي او  معمولاDeplator Price GDP پراخه  د قیمتونو

ل ، تېر اکیوه اقتصادي دوره ) یعنې په یيس، چې په لکين ډول وړاندې کېږي.برکې نسنجش په 
کچه  کې تغری او د انفالسیون کچه منځنۍد قیمتونو په  ( یکمیاشتین، ربعوار، او یا لکين ډول رسه

 څومره ده؟.

Union Craft 
 ټونلهصنيف 

، چې په یو صنعت کې یو شان دندو لرونکو هل لوري رامنځته شوي وي که ټونلههغه  د اکرګرانو
 اړخزیه ګټو د غړو د هر ټونلېڅه هم د یو اکروبار یا د یو رشکت اکرکونکي نه وي او موخه یې د 

 تامینول او ساتل دي.

رته و وخت ځینېچې . ټونلهیا د سوداګرو ښځو  په افغانستان کې د صنعت اکرانود بېلګې په توګه: 
 .اکرول کېږياصطالح هم  )Union Trade) ټونلې سوداګریزې
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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 
فې د مضاع همدا راز ، دوليت تضمینات او داسې نور دي.دی، چې ښې بېلګې یې کریډټ اکرت، بانډ

ب اړخونه ټالک کیږي د حسا لپاره چې دوه په اصطالح کې: د یوې سوداګریزې معاملې ثبتحماسبې 
 رسه یې پرتله کړئ. )Debit(هل ډبیټ  .لوري هم د کریدیټ په نوم یادیږي ښۍ

Card Credit 
 اکرډ کریډېټ

 هل خوا ونلوټاو کریدیيت  ادیې یوه وسیله ده، چې د بانکونود سیستم د یوې بريخ په ډول د ت تایاتو د
په  تررسه کړي پریودنهورځين معامالت او  اکرت لرونکی کویل يش چې په مرسته یې نرشیږي. د

د توکو او یا  څخه چې اکرت هل نرشونکو رسه فعال حساب ولري او هل هغه چا دې رشط، چې د
یيک د الکرتونکریډیټ اکرډ   ته هم دغه ډول تادیه دمنلو وړ وي.کوي هغه  خدمتونو پریودنه

بنسټ هل لوري ک او یا هم د یوې با اعتباره پويل دی چې د یو بان ځانګړتیاو لرونکی هغه اکرډ
متونو د نقده پری پر ځای د توکو او خد څونکي ته یې ددې اماکن ورکوي وصادر شوی وي او پلور

 .تررسه کړي پریودنهپه اکرولو  ددې اکرډ

Crunch Credit 
 کرنچ کریډېټ

ه پ د دولت هل لوري د بانکونو کچهد کرېډټ په نرشولو او یا د پورپه ورکولو باندې د هېواد په 
په دې مانا، چې: د سوداګریزو دا  .ویل کېږي )Crunch Credit(ته  وړتیا کې کموایل راوستلو

تصاد په اق څواو مقرراتو سختول  د قوانینو هل خواهل لوري د پور ورکړې په وړاندې د دولت  بانکونو
د ال ډېرو معلوماتو لپاره انقبايض پويل  ويش. کې د انفالسیون ستونزه راکمه او یا یې هم خمنېوی

 رجوع وکړئ. هم ته )Policy Monetrary Contractionary(سیاست 
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Union Credit 
 ټونله د کرېډېټ

څخه عبارت دی، چې ځانګړي ډلې لکه د رشکت او یا اکروبار  بنسټد سپما هغه غری انتفايع 
 رحبه ځینې بانکي خدمتونه )لکه د پور ورکول( وړاندې کوي. هاکرکوونکو ته په کم

Creditor 
 داین

په راتلونکي  هغه کس، هېواد یا اکروبار چې بل کس، هېواد یا اکروبار ته یې پور ورکړی وي او
 رسه یې پرتله کړئ. )debtor) مدیونهل کیږي. کې ورته تادیه کېږي داین بلل 

Nation Creditor 
 داین هیواد

. همدا راز هغه هېواد، چې د پور اندازه داین هېواد ویل کېږي په اعم ډول پور ورکوونکي هیواد ته
و ا داین هیواد بلل کېږي. هېواد ته کمه وي نوموړيهل لوري  یې بهرنیو هېوادونو ته نظر د بهرنیانو

 وي پوروړیاو مرصفونکو په وړاندې کم  هیوادونو، اکروبارونوهېواد د نورو  بل عبارت:ا هم په ی
 وي. پوروړيه او مرصفونکي یې ډېر او داسې نور هېوادونه، اکروبارون

او مرصفونکو  بارونواکل کې افغانستان په نورو هېوادونو، اکرو ۱۳۷۴د بېلګې په ټوګه: که په 
و ا ندې د نورو هېوادونو، اکروبارونواو په افغانستان بادوه میلیارده افغانۍ پور ورلري  باندې

داین  اکل کې افغانستان یو ۱۳۷۴په  نو وه میلیارده افغانیو څخه کمه ويمرصفونکو د پور اندازه د د
 رسه یې پرتله کړئ. )Nation Debitor)هل مدیون هېواد  دی. )Nation Creditor)هېواد 

Demand of Elasticity Cross 
 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 
  په تقاضا کې د تغری المل وګرځي.قېمت کې تغری په نسيب ډول د بل تويک
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د یو بل تويک په تقاضا کې د نسيب تغری المل  د یو تويک په قېمت کې تغری، چې :بل عبارتیا په او 
 تقاطع ارجتاعیت په مټ ښودل کیږي.وګرځي د م

په تقاضا کې په نسيب ډول رسه ډېروایل  وریژود  قېمت لوړ يش؛ نو اوړوکه د  :د بېلګې په توګه
)Price-Cross )د تقاضا د قېمت متقاطع ارجتاعیت  .، چې ځینې وخت ورتهکېږيرامنځته 

Demand fo Elasticity  ماالماتو لپاره  ډېروال  ارجتاعیت په اړه د .اکرول کېږياصطالح هم
 ړئ.رجوع وکهم ته  )elasticity)ارجتاعیت 

Crowding Out 
 د تراکم سیاست() ناهیيل کول

دا، چې د خصويص سکتور د  یا اقتصاد کې تویلدونکي ناهیيل کوي د دولت هغه کړنې، چې په
 د دولت یو مورد یي کې کموایل، چې د کموايل المل ګرځي لکه: په پانګونه فعایلتونو اقتصادي ځینو

کچه لوړېږي، چې دلې په دې توګه د سود  هل بازار څخه د پور اخیستل دی او کچههل خوا په پراخه 
 همدا راز ځینې وخت خمه نیول کېږي. ري په رسمایوي توکو کې د پانګونېهل لو امله اکروبارونو

نو وټونلې ته وړاندې کړي چې هغه په حقیقت کې د خصويص اکروبار خدمتونهیا  تويکداسې  دولت
 .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 
په ې بهرنۍ پیس معموالُ  شوي وي کرنيس ګڼل کیږي، چې منلوسېلې په توګه په عمويم ډول رسه 

  برکې نیيس. 

هل لوري د پیسو په نوم نرشېږي او  بنسټدا، چې:هغه اکغذي سند، چې د دولت د یو با صالحیته  یا
په هېواد کې د پیسو دنده تررسه کوي لکه په افغانستان کې افغانۍ، چې د افغانستان بانک هل لوري 

نوموړې اصطالح ځینې وخت یوازې د بهرنیو پیسو په  نرشیږي او سکې یې هم یوه برخه جوړوي.
 وړاندې اکرول کېږي.
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AppreciationCurrency  

 د ارزښت زیاتیدنه دپويل واحد 

د نورو هېوادونو د پويل واحدونو په وړاندې د یو هېواد د پويل واحد ارزښت زیاتیدلو ته 
)appreciation Currency(  او یا هم دا چې: د هېواد په پويل واحد کې د توکو او  ویل کېږي

 ویل کېږي.خدمتونو د پری په ځواک او وړتیا کې ریاتوايل ته د کرنسۍ د ارزښت زیاتیدل 

د بېلګې په توګه: د یو هېواد د اقتصادي ودې چټک زیاتوایل هل امله د پويل واحد په ارزښت کې هم 
پويل  د لوړوایل رامنځته کېږي. خو د کرنسۍ د ارزښت زیاتیدل معموالُ په قصدي ډول تررسه کېږي.

 رسه یې پرتله کړئ. )depreciation Currency(واحد د ارزښت تزنیل 

BoardCurrency  

 ډکرنیس بور

د پیسو د  ېواد پويل ارزښت د نورو هېوادونوهغه مدیره هیت یا مايل چاروايک چې دنده یې د یو ه
 رامنځته کول. کچهتبادلې کچې په وړاندې ثابت ساتل دي لکه د تبادلې ثابته 

Depreciation Currency 
 تزنیل ارزښتد کرنيس د 

زښت د کرنسۍ د ارپه وړتیا کې کموایل ته  پریودولد  توکو او خدمتونود هېواد په پويل واحد کې د 
همدا راز د نورو هېوادونو د پیسو په وړاندې د ویل کېږي،  (Depreciation Currency)تزنیل 

په  تر ډیرهدا اصطالح  هېواد د پويل واحد ارزښت کمیدلو ته هم نوموړې اصطالح اکرول کېږي.
اکرول  هم یک د پالیسیو په حبثونو هڅونېنړیوال اقتصاد یک د پیسو د تبادیل د نرخ او د صادراتو د 

معموالُ په قصدي ډول تررسه کېږي چې ښه بېلګه یې د چني هېواد دي چې معموالُ دا  او کیږی.
 رسه یې )appreciation Currency(د کرنسۍ د ارزښت زیاتیدنې  ډول پالیيس پرمخ وړي.

 پرتله کړئ.
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PegCurrency  
 ثابت ساتنهد پويل واحد

د پیسو په وړاندې په ثابت  دونود دولت هغه سیاست، چې هل خمې یې د هېواد پويل واحد د نورو هېوا
 تبادهل کېږي. کچه

Account Current 
 جاري حساب

په لوی اقتصاد کې د تادیاتو د بېالنس د دوه برخو څخه یوه ده )بله برخه یې د پانګې حساب 
(Account Capital(  کې د نورو هېوادونودی(، چې په یو معلوم وخت )معموالً په )یو مايل اکل 

 صادرات او واردات( پکې خدمتونو )د توکو او راکړې ورکړېرسه د یو هېواد ټولې سوداګریزې 
برخې ته یې د  لپاره بېل شوی دی، چې د خدمتونو ثبتېږي. جاري حساب د توکو او خدمتونو

 او د توکو برخې ته یې د سوداګرۍ بېالنس )Service fo Balance(بېالنس  خدمتونو
(Trade of Balance( .نو د حسابونواري حساب د بانکوجپه بانکوايل کې همدا راز  ویل کېږي 

هر وخت کوالی يش، چې  د حساب مشرتيهل هغه حساب څخه عبارت دی، چې  اویو ډول دی، 
پیسې په خپل حساب کې اضافه یا هل خپل حساب څخه وبايس په دې حساب باندې د بانک هل 

د بانکي حسابونو په اړه د ال ډېرو مالوماتو لپاره حساب  رحبه نه تادیه کېږي. معموالُ  لوري
)Account( .ته هم رجوع وکړئ 

Deficit Account Current 
 د جاري حساب کرس

د یو هېواد د تادیاتو د بېالنس د جاري حساب هغه حالت، چې په یو معلوم وخت )معموالً په یو 
 د د نوموړي هېواد توکو او خدمتونو د صادراتو ارزښت ل( کې د هېواد د توکو او خدمتونومايل اک

د وارداتو په وړاندې تادیات د  د هېواد :بله ژبه پهوارداتو د ارزښت په پرتله کم وي.او یا هم 
دا کرس د هېواد د تادیاتو د بیالنس د جاري حساب د .صادراتو په وړاندې رسیداتو څخه ډېر وي

خل ته دا یې ه پایله کېصدق کوي چې پ کې ..( په مورد.، پانګونه ، مرستې سوداګريټولو اقالمو )
 )Surplus Accout Current(جاري حساب مازاد  د وي. په پرتله بهر ته تادیات ډېر د رسیداتو

 رسه یې پرتله کړئ.
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Surplus Accout Current 
 د جاري حساب مازاد

د یو هېواد د تادیاتو د بېالنس د جاري حساب هغه حالت، چې په یو معلوم وخت )معموالً یو مايل 
اتو ردد وا هېواد توکو او خدمتونود صادراتو ارزښت د نوموړي  اکل( کې د هېواد د توکو او خدمتونو

د وارداتو په وړاندې تادیات د صادراتو په  د هېواد :په بله ژبه هم یااو  د ارزښت په پرتله ډېر وي.
دا مازاد د هېواد د تادیاتو د بیالنس د جاري حساب د ټولو اقالمو  وړاندې د رسیداتو څخه کم وي.

له کې بهر ته د تادیاتو په پرت پایلهصدق کوي چې په  کې ..( په مورد.، پانګونه ، مرستې سوداګري)
رسه یې پرتله  )Deficit Accout Current(جاري حساب کرس  د .داخل ته رسیدات ډېر وي

 کړئ.

Assets Current 
 متغریې شتمنۍ

. او هغه شتمنیوته وایي چې د یو اکل په دننه اسبه کې استعمایلدونکې اصطالح دهپه حممعمموالُ 
تو شتمنیو هل ثاب د، پیسې او داسې نور.یې تغری کوي لکه خام موا بڼهکې ترې ګټه اخېستل کېږي او 

(Asset Fixed( .رسه یې پرتله کړئ 

Product(GDP) Domestic Gross Current 
 جاري ناخالصه داخيل تویلد

وکو او هايی تویلد شویو تد ن ې په هېواد کې په اوسنیو قیمتونواکل( کپه یو معلوم وخت )معموالً یو 
 ېچ .حماسبه شوی وی شوي او ونو ښودلقېمتپويل ارزښت څخه عبارت دی چې په جاري  خدمتونو

اکرول اصطالح ورته هم  )Produt Domestic Gorss Nominal(اسيم ناخالص داخيل تویلد 
 رسه یې پرتله کړئ. )GDP Real(هل واقيع ناخالص داخيل تویلد  کېږي.

liability Current 
 نلډ مهاهل پورجاري/

 دا، چې: هغه یا هغه پورونه، چې باید د یو اکل په اوږدو کې تصفیه يش. :د حماسبې په برخه کې
 کیږي.مهاهل پور ګڼل  پورونه، چې د تصفیې وخت یې د یو اکل نه ډېر نه وي جاري یا نلډ
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Yield Current 
 جاري حاصل

)معموالُ رسمایوي پانګونې ( د لکين حاصل څخه  نګې د سلنې هل خمې د یوې پانګونېد اصيل پا
ګښت ل که د یوې پانګونې :د بېلګې په توګه اوسین بیه ښودل کیږي. بازار په عبارت دی چې د

 ۲۷۱یې  )yield current(جاري حاصل  نو افغانۍ وي ۲۷۷۷۷افغانۍ وي او لکين حاصل یې  ۱۷۷۷۷۷
 څخه عبارت دی.

Duty Custom 
 ګمريک حمصول

اخېستل کېږي، چې هل یوې سیايس حوزې یا هېواد څخه بلې  توکوهغه ګمريک حمصول، چې پر هغو 
اکرول اصطالح هم  )custom(، ځینې وخت ورته یوازې د یلږدول کېږيسیايس حوزې یا هېواد ته 

 .کېږي

House Custom 
 ګمرک

صادراتو باندې هم( د قانون هل خمې  ځینو پهپر وارداتو باندې )ندرتاً  ګمرک یا هغه ځای چې پکې
ګمريک حمصول اخېستل کېږي. په افغانستان کې ګمرک د مایلې وزارت اړونده څانګه ده چې د 

 .عواید تنظیموی وارداتو او صادراتو د تعرفو

Union Custom 
 ټونلهګمريک 

 چې هل خمې یې د نوموړو هېوادونو څخه عبارت دی، هوکړه یلکترمنځ هل هغه  هېوادونو د دوه یا ډېرو
رسه د سوداګرۍ اعم سیاست  هل منځه ځي او هل نورو هېوادونو خنډونهترمنځ تر ډېره حده سوداګریز 

 ترمنځ د منابعو ازادانه حرکتته اجازه نه ورکوي لکه که څه هم، چې د نوموړو هېوادونو پرمخ وړي
، اقتصادي )Market  Common(ګډ بازار هل  )Area Trade Free(.د آزادې سوداګرۍ ساحه

رسه یې پرتله  )Area Trade Free(د آزادې سوداګرۍ ساحې  او )Union Economic) ټونلې
 کړئ.
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Cutthroatcompetition 
 سیايل وژونکې

منځه وړل یا هل مايت رسه مخ د عرضه کوونکو ترمنځ هغه سیايل، چې موخه یې د مقابل لوري هل 
د  :په بل عبارتهم یا او  رسه مخ کېږي. له کې یې سیال لوري هل ډېرو زیانونوکول وي؛ خو په پای

 رسه مخ کېږي. وناو تاوانو زیانونو ډېرودې ډول سیايل په پایله کې ښکیل اړخونه د 
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Data (datum) 
 ډاټا

 د :په دې مانا، چې دا .ې پروسس شوي نه وي ډاټا ګڼل کیږیلومات، چهغه ترالسه شوي لومړين ما
 نورې پروسې پرې نه وي تررسه شوي. او داسې څېړنهجتزیې، 

دا، چې: هغه عنارص او حقایق، چې د اقتصادي موضواعتو په څېړنه کې ترې ګټه اخېستل  همیا  او
)چې ال ترې لوماتوخمې یې نور عنارص اندازه کېږي. چې ځینې وخت ورته د خامو ما کېږي او هل

 اکرول کېږي. اصطالح هم  استفاده نه وي شوې او د استفادې لپاره مچتو هم نه وې (

Defacto 
 عمالُ بالفعل یا 

هغه رشکت یا اکروبارته وايی چې قانوين جواز یې نه وي ترالسه کړي خو عمالُ یا بالفعل خپل 
 اکروبار ته ادامه ورکوي

Loss/Weight Cost Dead 
 سواکيل/مؤثریت هل منځه تلیل

یا نورو مداخلو په پایله  تغریاتوتقاضا د  اوچې په بازار کې د عرضې  مؤثریت عدمهغه اقتصادي 
 .ورسیږي ډول اقتصادي زیان ټولزیټونلې ته یې په  کې رامنځته کیږي او اړونده

ایطو نوو رش د بازار د کې تغری رامنځته کېږي؛ نو جوړښتپه  بازار لکه، چې د: په بل عبارتاو یا هم 
)Total ) اندازه او یا هم مازاد سواکیلټولې  ددواړو ونکو او تویلد د مشرتیانوڅخه  بازارهل هل خمې 

Surplus/Welfare  څخه ډول هل خپواين ټولزیکه وروسیت جوړښت په  رامنځته کېږي نوکې توپری 
 )cost/loss weight Dead( هل منځه تللې رفاه یا سواکيل نوکړي  رامنځتهکمه سواکيل یا رفاه 

 .ګڼل کېږي

D 
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Money Dear 
 ګرانې پیسې

 هغه حالت افاده کوي، چې: لکه، چې په اقتصاد کې د توکو او خدمتونودا اصطالح په اقتصاد کې 
يک او وپه دې حالت کې د خپوا په پرتله په کمو پیسو ډېر ت نو ؛عمويم سطح را ښکته يش د قیمتونو

 .ویل کېږي، چې پیسې ګرانې شوي دي توګهپه دې  نو خدمتونه ترالسه کېدای يش

په پرتله د پیسو ارزښت ډېر شوی دی.په ځانګړي ډول دا  په ژبه: د توکو او خدمتونو هم یا او
اصطالح د اکروبار په برخه کې هغه مهال استعمایلږی یچ لکه د اکروبار لپاره د تمویل او د پیسو 

 )money cheap(آرزانه پیسو  هل .وی ستونزمنګران او  ډېرهل امله  ترالسه کول د لوړې ربیح
 رسه یې پرتله کړئ.

Rate Death 
 کچهد مړینې 

بل په او یا هم  ړو اندازه، چې په یو اکل کې مري.د هېواد د نفوسو په هرو زرو نفرو کې د هغو وګ
میالدي اکل  ۲۷۷۱، چې په ؟: هر اکل د هېواد د نفوسو په هرو زرو نفرو کې څو وګړي مريعبارت
نفرو کې شل کسان زرو ښودل شوی په دې مانا، چې په هرو  ۱۷۷۷/۲۷په افعانستان کې  کچهکې دا 

 رسه یې پرتله کړئ. )eRat Birth)زېږون کچې  د هر اکل مري.

Debenture 
 پاڼې پور د

 سیلهوهغه اعتباري پاڼې چې د رشکت د یوې ځانګړې شتمنۍ او یا هم د رشکت د ټولې شتمنۍ په 
 اکروبار تمویلوی.تضمني شوې وي او د هغې په وسیله رشکت خپل 

Debit 

 ټیډب

حساب په چپ لوري کې د یوې معاملې ثبت ته ډبت  هحماسبې په اصطالح کې: د اړوندد مضاعفې 
 رسه یې پرتله کړئ. )credit) هل کریډټویل کېږي 
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Card Debit 
 ډاکر ډبیټ

لرونکی یې په وسیله خپل حساب کتنې او  اکرډ ، چې دده  هم انالین صالحیت او یا هل هغه اکرډ
شتمنۍ  تهشپه حساب کې د  یواځی پېرودونکی دې اکرت په وسیلهد  .تعقیبولو ته الرسیس لریل يش

  رکوی.پور نه و یا بله مایل ادارهپه اندازه معامالت تررسه کویل یش او هل هغه پورته معامالتو ته بانک 

Nation Debitor 
 مدیون هیواد

یا  او وي. پوروړینوموړي هېواد ته ډېر هل لوري  نوبهرنیو هېوادونو ته نظر د بهرنیاهغه هېواد، چې 
ي و پوروړیپه وړاندې ډېر  مستهلکینواو  هیوادونو، اکروبارونو به بل عبارت: هېواد د نوروپه هم 

 وي. پوروړییې کم  مستهلکنينه او او مقابل هېوادونه، اکروبارو

 مستهلکینواو  اکل کې افغانستان په نورو هېوادونو، اکروبارونو ۱۳۷۴که په  :د بېلګې په ټوګه
و ا اکروبارونو او په افغانستان باندې د نورو هېوادونو ې دوه میلیارده افغانۍ پور ورلريباند

 اکل کې افغانستان یو ۱۳۷۴په  نومیلیارده افغانیو څخه ډېره وي  د پور اندازه د دوه مستهلکینو
رسه یې پرتله  )Nation Creditor)داین هېواد  هل ګنل کېږي. (Nation Debitor)مدیون هېواد 

 کړئ.

Debt 
 پور یا قرض

په وړاندې مدیون  بنسټیې د بل کس یا  بنسټیو کس یا  ارزښت په اندازه یې هر هغه یش چې د
هغه پیسې، چې دولت، او یا هم دا چې:  هم تويک وي.وي، چې دا پور کېدای يش، چې پیسې یا 

رشکتونه یا حقیيق او حقويق وکړي یې د ځانګړو موخو د ترالسه کولو په خاطر په پور اخيل او په 
 یې سود تادیه کوي. وړاندې
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Givness for Debt 
 د پور خبښنه

 ښل کېږي، چې معموالً د هېوادونوهل خمې خبدالیلو ټول پور یا د پور ټالکې برخه، چې د خمتلفو 
 ترمنځ د پور خبښل ډېر رایج دي.

Debtor 
 مدیون

، هېواد یا اکروبار څخه پیسې د پور په توګه ترالسه کړي کس، هېواد یا اکروبار، چې هل بل کسهغه 
رسه یې پرتله  )creditor(داین  هل یون په نامه یادیږي.وي او په راتلونکي کې یې تادیه کوي د مد

 کړئ.

Account Deceased 
 راکد حسابشخص/د مړ شوي 

 .د قانوين ورثه تر ټالکو پورې تړيهغه بانکي حساب چې لرونکی یې مړ شوی وي او بانک یې 

Decentralization 
 غری مرکزیتوب

جوړښت چې د ادارې اړونده هغه اداري هم  یا ته وايی او جوړښتمرکزي اداري  په مدیریت کې غری
مسئویلت او صالحیت سپارل شوی وی غری متمرکز اداري  تررسه کولوته د امورو د  واحدونو
 رسه یې پرتله کړئ. )Centralization(هل مرکزیتوب کېږي.  بللسیستم 

Process Making Decession 
 پروسه کولو پریکړېد 

 پروسهدا  په اقتصاد کې خو .یت او سیاکلوژیکي اصطالح دهه یوه مدیریډېرپروسه تر  کولو پرېکړې د
 کولو هغه پنځه مرحلې په برکې نیيس، چې هل خمې یې مرصفونکي د توکو او خدمتونود پرېکړې 

 پرېکړه کوي، چې دا پنځه مرحلې عبارت دي هل: پریودلود 
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 :يک او د تولپاره  د رفع کولو په دې مانا، چې د کومې اړتیا او غوښتنې د ستونزې پېژندنه
 پریودل کېږي. یا خدمتونه

 په دې مانا، چې د غوښتنې او یا اړتیا د رفع کولو  لوماتو مجع کول:کنه ډول رسه د ماپه مم
 کوم کیفیت او قېمت رسه شتون لري؟. لپاره په بازار کې کوم ډول تويک او خدمتونه، په

  که چریې د یوې غوښتنې او یا  وسیلې ټالک ) که چریې شتون ولري(:د متبادلې الرې او
او د ښه  چې ارزانهد هغې وسیلې ټالک  نو شتون ولري وسیلهاړتیا د رفع کولو لپاره متبادهل 

 کیفیت لرونکي وي.
 (.پریودلود  پرېکړه کول ) د توکو او خدمتونو 
  پریودل.د توکو او خدمتونو 

Stage Decline 
 د نزول مرحله

مرحله ده، چې  وروستۍو مرحلو څخه د څلور )cycle evli product) د تویلد د ژوند دوران
دا مرحله ځینې وخت لږ وخت  اوپلور او ګټه کې قوې کموایل رامنځته کېږی،  پدې مرحله کې په

موړی چې نو وخت کیدای يش او ځینې وخت ډېر وخت حیت لکونه لکونه په برکې نیيس او ځینې
)roductP تویلد د ژوند دوران  د ال ډېرو معلوماتو لپاره د د د تل لپاره هل مايت رسه مخ يش.تویل

)cleyC Life .ته رجوع وکړئ 

Cost Decreasing 

 لګښت کمیدونکی

 .ږیکمیدونکی وی او ال کمیاتوایل رسه یي د یف واحد لګښت یچ د تویلد په زی هغه تویلدی پروسه
تویلد په ډېروايل د يف واحد تویلد د تمام شد په لګښت کې کموايل ته نزويل لګښت  ټولزید  هم یا او

هل زیاتیدونکي  .اکرول کېږيلګښت اصطالح ورته هم  شد ویل کېږي، چې د متناقص تمام
 رسه یې پرتله کړئ. )ostC Constant)ثابت لګښت  او )Cost Increasing)لګښت 
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Return Marginal Decreasing 
 بهره(حاصل ) نهايی /نزويلکمیدونکی

متغریه عواملو )معموالً اکرګره قوې( د هر واحد په ډېروايل رسه د تویلد  په نلډ یا اوږده مهال کې د
 څخه ترالسه کیدونکي تویلد يک کموايل راتللو ته نهايی یا وروسيت واحد هلد نوموړي متغریه اعمل 

 ویل کېږي. )Return Marginal Decreasing)کمیدونکی نهايی حاصل 

واحده  وخت کې پنځوسلس اکرګران په یوه تویلد کې برخه اخيل او په یوه معلوم  :د بېلګې په توګه
چې د هر  دا یا پنځه واحده تويک تویلدوي،چې په دې توګه هر اکرګر په منځين توګه  تويک تویلدوي

شمېر هل لسو څخه یوولسو  خو اوس که چېرې د اکرګرانو هايی تویلد اندازه پنځه واحده دیاکرګر ن
ام د اضايف اکرګر په استخد نو ه پنځوسو ته لوړه يشته لوړ يش او د تویلد اندازه د پنځوسو څخه دو

په دې مانا، چې د یوولسم اکرګر په استخدام رسه  دا تويک تویلد ډېر شوی دی هرسه یوازي دوه واحد
حاصل  نهاییهل زیاتیدونکي  شوی دی.کموال رامنځته  هاي تویلد کېد نوموړي په ن

)Return Marginal Increasing( .رسه یې پرتله کړئ 

Scale to Return Decreasing 
 حاصل /نزويلد مقدار په وړاندې کمیدونکی

د د خو د تویل تویلد په عواملو کې ډېروایل رايشچې په اوږد مهال کې د یو اکروبار هل لوري د  لکه
 نوموړې تویلدينو عواملو د ډېروايل په تناسب د تویلد په اندازه کې کم ډېروایل رامنځته يش 

 لري. ځانکړتیاحاصل  ونکيوړاندې کمید مقدار په پروسه د

یو اکروبار خپل تویلدي عوامل لس سلنه ډېروي، چې په پایله کې یې د تویلد په  :د بېلګې په توګه
مقدار په  د روایل رايش.اندازه کې د لس سلنې څخه کم یعنې نهه سلنه یا دلې څخه کم ډې

د مقدار په وړاندې ثابت  او )Scale ot Return Increasing(وړاندې زیاتیدونکي حاصل 
 رسه یې پرتله کړئ. )Scale ot Returen Constant)حاصل 
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Deed 
 قباهل

ت چې د غری منقول ملکی قانوين حتریري سند څخه عبارت دی سند هل هغه لېږدیا د ملکیت د  قباهل
او د ملکیت پریودونکي  وي په برکې نیيس او دا ډول سند السلیک شوی، مهر شوی هوکړه یلږدد 

 ته تسلیمېږي.

Default 
 پاتې راتلل

 ویل کېږي. Defaultپاتې راتللو ته  کې د پور په تادیه رسه سم د وګړي، دولت یا رشکتونو د رشایطو

Risk Default 
 خطر د پاتې راتللو

 رسه سم هوکړه یلک هلچې  وايی: پور ترالسه کونکی کېدای يشحالت چې هغه احتمايل خطر  د
 .ونه لريرته تادیې توان او وړتیا یا د دواړو د بې او یا د رحبېټول مبلغ 

Debt Deferred 
 پور موجل

  تصفیې څخه وروسته تصفیه کېږي. هلهغه پور چې د رشکت د احنالل په وخت کې د نورو پورونو 

Demand Deferred 
 موجله تقاضا

 د کمښت هل امله په تعویق اچول کېږي. هغه تقاضا، چې د توکو او خدمتونو

Incomeed rferDe 

 موجل عواید

 ته رجوع وکړئ. )income Unearned(نه ترالسه شوي اعید 
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Tax Deferred 
 موجله مایله

چې په  او یا هم هغه مایله تر اوسه نه وي تادیه شوي. ال چې رامنځته شوي وي خو هغه مایله
 راتلونکي کې تادیه کېږي.

Deficit 
 کرس

یچ منیف حالت څرګندوی لکه د  دیحالت  اقتصادي مباحثو یک د بیالنس خالف بېالبېلوپه 
ې پرتله رسه ی )surplus)هل مازاد  .بودجې کرس، د سوداګرۍ بېالنس کرس یا د تادیاتو بېالنس کرس

 کړئ.

Deflation 
 یفالسیونډ

کې په دوامداره ډول رسه کموایل او د پیسو  کچهمنځنۍ  په د قیمتونو ډولپه هېواد کې په عمويم 
 رسه یې پرتله کړئ. (inflation) انفالسیون هلپه ارزښت کې ډېروايل ته ډیفالسیون ویل کېږي. 

Company Defunct 
 رشکتمنحل شوی 

هغه رشکت یا کمپنۍ چې فعایلتونه یې درول شوي وي او د منحل شوي رشکت په توګه اعالن 
 شوی وي.

Taxation Degressive 
 یا کمیدونکي مایله نزويل

یله کې هم لوړوایل رامنځته یې د عوایدو په ډېرېدو په ماچې هل خمې  ډولد مایلې د وضع کولو هغه 
 دو کې د ډېروايل په پرتله کم وي.خو په مایله کې لوړوایل په عوای کېږي
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 ۱۵۷۷۷مایله او په  ۳۱افغانیو باندې  ۱۷۷۷۷مایله، په  ۱۱عوایدو باندې  افغانیو ۱۷۷۷د بېلګې په توګه: په 
او متناسيب ماليي  (taxation progressive)هل تصاعدي مایلې   مایله ټالک. ۴۱افغانیو باندې 

(taxation proportional(  پرتله کړئ.رسه يی 

Demand 
 تقاضا

ت څخه پويل ارزښ په یو معلوم وخت کې په ټايلک قېمت رسه د نهايی تویلد شویو توکو او خدمتونو
وړتیا دواړه په همزمان ډول د پریودلو اراده او  د توکو او خدمتونو پریودونکي یېعبارت دی چې 
 پرتله کړئ.رسه يی  )supply(ولري. هل عرضې 

Curve Demand 
 د تقاضا منحين

ې دد تقاضا منحين د تقاضا د قېمت او د تقاضا د مقدار ترمنځ ګرافیيک تړاو په ګوته کوي، چې د 
منحين په افيق حمور د تقاضا مقدار او په عمودي حمور یې د قېمت اندازه ښودل کېږي. په عمويم 

 منیف یا نزویل میالن لری. نحینډول د تقاضا م

Deposit Demand 
 امانت /عنداملطابلهد غوښتنې وړ

لو تو د تررسه کوتبدیلیدیل يش او د معامال نقدهزماين قید څخه په  هلچې پرته  هغه بانکې امانت
اصطالح هم اکرول  )account current)جاري حساب ځینې وخت ورته د چي لپاره مچتو وي 

 پرتله کړئ.رسه يی  )deposit saving) امانت سپمااو  )deposit time)امانت  يهل معیادِ  ېږي.ک

Determinants Demand 
 د تقاضا ټاکونکي عوامل

هل هغو ټاکونکو عواملو څخه عبارت دي، چې په تقاضا کې د تغری المل ګرزي او د تقاضا د منحين 
هل دی ټاکونکو عواملو څخه په هر یوه کې تغری راتلل د  ،کېږي ګڼلد رسمولو په وخت کې ثابت 

 ټاکونکي عوامل عبارت دي هل : تقاضا د منحين د انتقال المل ګرځي. د تقاضا پنځه مهم
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 (Income)اعید  :۱
 (Preference)ترجیح  :۲
 (Butyers fo Number)شمېر  پریودونکود  :۳
 (Expectation Buyers) وړاندوینه یا توقعات پریودونکود :۴
  (Prices Other)د نورو توکو قېمتونه  :۵

 ډېرو مالوماتو لپاره نوموړو اصطالحاتو ته هم رجوع وکړئ.د ال 

Elasticity Demand 
 ارجتاعیتتقاضا  د

په توګه په عوایدو او یا هم د تويک په قېمت کې تغری( په  په یوه اړونده متغری کې د تغری) د بېلګې
اعیت د تقاضا ارجت یا پایله کې د یو تويک په تقاضا کې رامنځته شوی تغری ته د تقاضا حساسیت

𝑬د سنجش وړ ده         . ځانګړی فورمول رسهویل کېږي چې په  =  
% 𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝒊𝒏 𝒒𝒖𝒏𝒕𝒊𝒕𝒚

%𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝒊𝒏 𝒑𝒓𝒊𝒄𝒆 

 

 

Demand Management Policy 
 سیاستد تقاضا د مدیریت 

ت ارې په اقتصاد کې د ثبتقاضا کې د تغری هل ال ټولزیهپه ، چې په هېواد کې سیاستد دولت هغه 
او مايل  )plicy monetary( چې اعم ډولونه یې پويل سیاست .رامنځته کولو په موخه جوړېږي

د ال ډېرو مالوماتو لپاره ذکر شوو ډولونو ته هم رجوع  ت دي.څخه عبار )policy fiscal(سیاست 
 وکړئ.

Price Demand 
 قېمت د تقاضا

وخت کې د معلومو توکو او ودونکي یې په معلوم پېرچې  هل هغه لوړ قېمت څخه عبارت دی
 د پریودلو په وړاندې د تادیې اراده او وړتیا لري. خدمتونو
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Shock Demand 
 د تقاضا ټاکن

)Demand  تقاضا په ټاکونکو عواملو ډول د تعادل هل منځه تلل، چې د يپه بازار کې په ناڅاپ

)Determinats  رامنځته کېږي او د تقاضا د منحين د انتقال المل ګرځي، په پایله کې کې د تغری
 د تقاضا د ډېروايل او یا کموايل هل امله رامنځته يش. کېدای يش چې

Side Economics Demand 
 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 
 هل .ګټور بويل ډېریق د تقاضا هل الرې د پالیسیو تطب وي، د دې نظر پلویانهڅولاقتصادي ودې 

 رسه یې پرتله کړئ. )economy side supply(عرضې اړخ اقتصاد 

Space Demand 
 د تقاضا ساحه

هل هغې ساحې څخه عبارت دی، چې د تقاضا په منحين او یا د تقاضا د منحين څخه ښکته قرار 
ودونکي د تقاضا په شتون کې هغه لوړ قېمت تادیه کوي، چې د تقاضا پېر:لري دا په دې مانا، چې

ته رجوع  )Price Demand)مالوماتو لپاره د تقاضا قېمت  ال ډېرود قېمت څخه عبارت دی. د 
  وکړئ.

Cycle Business Driven-Demand 
 اقتصادی دوران پر سببد تقاضا 

چې په نا خالص داخيل  کې د بې ثباتۍ هغه حالت )cycle business(اکروباري دوران  په
ه هل امله رامنځتکې حداقل په یوه کې د تغری لګښتونو  ټولزیو پهباندې د تقاضا  )GDP(تویلد

یا  ښتونهلګپه پانګونه، یا دوليت  یا د اکروبارونو په دې مانا، چې: د کورنیو په لګښتونو،دا  .کېږي
چې په عمويم ډول رسه په اکروباري دوران  امله رامنځته کېږي.کې د تغری هل په خالصو صادراتو 

 .کې په نلډ مهال کې د بې ثباتۍ المل ګرځي )Cycle Business(یا دایرې 
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Goods Demerit 
 تويکناقص یا نا شايسته 

هغه تويک، چې دولت یې په تویلد او استعمال باندې د پالیسیو یا د مایلې د لوړوايل هل الري یا په 
 کې یې تویلد او یا استعمال دلې خو په ځینو هېوادونو م ډول کنرتل هل الري پابندي لګويمستقی

 .امله، چې د ټونلزیو ستونزو المل ګرځي په مطلق ډول رسه بند وي

د او یلهریوینو، چرسو او داسې نورو مرضو توکو تو په افغانستان کې د رشابو، د بېلګې په توګه:
)Merit  توکوهل شايسته یا ګټورو  قوانینو هل خمې اجازه نه ورکول کېږي.استعمال ته، چې د 

)Goods .رسه یې پرتله کړئ 

Transition Demographic 
 یموګرافیک بدلونډ

الت را کمولو ح د کچې هل نسيب لوړې اندازې څخه نسيب کمې اندازې ته د نفوسو د تودل او مړینې
 ویل کېږي. )Transition Demographic) یموګرافیک بدلونه ډت

Variable Demographic 
 یموګرافیک متحول ډ

انګړتیاوې، چې د توکو او نفوس هغه ځ ټولزیپه برخه کې د  بازار موندنېد جزوی اقتصاد او 
د پلور لپاره یې بازار موندونکي د بازار د طبقه بندي په موخه استعمالوي لکه عمر،  خدمتونو

 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 
 ،مطالعهوږدوایل، روغتیا، ښوونه او روزنې او داسې نورو ، عمر اکچهمړینې 
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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 
رسه یې پرتله  )remonitization(هل بریته رواجول .غری پويل کول وايی جریان څخه وېستلو ته

 کړئ.

Variable Dependent 
 تابع متحول

ږی او په ازاد متحول کې هر یپه ډول تعریفتابع متحول په اقتصاد یک هم لکه د ریایض په شان د 
 د بڼی په پام کې نېولو رسه په تابع متحول کې هم تغریات رامنځته کیږي. اړیکېډول تغریات د 

Deposit 
 امانت

په  ورو رشایطون د معلویم ربیح یا ې سپماخپل اکروبارونهاو  وګړيوخت  ډېریپه مایل برخه یک 
چې درې اعم ډولونه یې  په بڼه سایت )Deposit)او مایل ادارو یک د امانت  نوپه بانکو وړاندې

 عبارت دي هل:

 )deposit time( معیادي امانت :۱ 
 /عنداملطابله حساب/امانتجاري یا معاماليت: ۲
 )deposit saving( امانتونه سپماد  :۳

 د ال ډېرو مالوماتو لپاره نوموړو اصطالحاتو ته هم رجوع وکړئ.

Insurance Deposit 
 د امانتونو بیمه

مه ویل بې نوبېمې ته د امانتو د بانکي امانتونو مشرتیانود په حالت کې  دېوايل کیدود بانک د 
په  وند امانتو د مشرتیانو څوي او بانکونه اړ دي، کې اجباري بڼه لر هېوادونو کېږي، چې په ځینو

 وړاندې بېمه ترالسه کړي.
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Multiplier Deposit 
 د امانت رضیب

 کې په معاماليت امانتونو پایلهد کچې د زیاتیدو په  یا زیرمې هغه تغری، چې د بانکي ریزرف
(deposits checkable(  مطلوبه زیرمې نسبت دغه رضیب ساده ډول دد کې رامنځته کېږي او 
(reservesratio required) د زیرمې  سلنهیا لس  ۱.۷څخه  نوامانتو معکوس ده مثالً که بانک د

 .څخه عبارت دی ۱۷هل رضیب یې  وسايت نو په توګه
Depreciation 
 فرسايش یا استهالک

کموایل راتللو ته استهالک  وخت په ترییدو رسه په قېمت او یا ارزښت کې په مسلسل ډول رسه د
یا د پانګې په  )Depreciation Currency)ویل کېږي لکه د پیسو په ارزښت کې کموایل راتلل 

راز په ختنییک برخه کې هم لکه د ماشني االتو په ارزښت یک د وخت  همدا ارزښت کې کموایل راتلل.
رسه یې  )Appreciation(ارزښت زیاتیدنې  هل هل امله کموایل ته استهالک وایي. ګټه اخېستنېیا 

 پرتله کړئ.

Depression 
 کساد

اقتصادی  دکساد مهاهل نزول ته کساد یا تزنل ویل کېږي.  کې اوږد په اقتصادي کړنو
 کې حبثونو په )eBusinesscycl) د اکروباري دوران او )fluctuation economic(نوساناتو

ته هم رجوع  )Cycle Business(اکرول کیږی د ال ډېرو مالوماتو لپاره اکروباري دوران  ډېر
 وکړئ.

Deregulation 

 مقرراتو کمول د

اکړو په بازار کې د ر مستهلکینوتطبیقوونکو ادارو خلو د اکروبارونو یا  سیاستمعموالً د دولت د 
 )Deregulation)ورکړو په وړاندې د دولت هل لوري د وضع شویو مقرراتو راکمولو او یا آسانولو ته 

 ویل کېږي.
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Derivatives 
 )مشتقات(وز ډرایوټی

معلومو  ترڅخه عبارت ده، چې  هوکړه یلکمایل  هل هغههل اصطالح ده او معمو مایل بازارونو د
 ریاتوبازار په تغ ارښت یي د مايل مسویلتونه پکې تعریفیږی، اړخونو مايلدواړو  الندې د رشایطو

پوری مستقیماً تړاو پیدا کوی، او ددی الندی د مایل وسایلو یو لوی ګروپ تعریفیدالی یش لکه 
forwards, collars, floors, caps, options, futures, swaps.  د ال ډېرو مالوماتو لپاره

 رجوع وکړئ. هم ته )Futures) راتلونکې بیعې

Competition Destructive 
 سیايل هخمرب

قېمتونه تر هغه حده را ټېټېږي، چې په پایله  هغه سیايل، چې په پایله کې یې د توکو او یا خدمتونو
ینو مستهلکوي او نيش کوالی، چې د  تویلدونکي په تویلد او عرضه کې هل زیان رسه مخ یې کې

 قناعت خبش تویلد او عرضه تررسه کړي.د د رفع کولو لپاره  غوښتنود اړتیاو او 

Determinants 
 ټاکونکي عوامل

غه ه او ټاکوونکو عواملو په مانا ده، په اقتصادي موډلونو کې په زیاته توګه بنسټزیوپه اعم ډول د 
ه کېږي او پعوامل، چې د منحين د رسمولو ) د عرضې او یا تقاضا منحين( په وخت کې ثابت فرض 

 عرضې ټاکونکي عواملد ال ډېرو معلوماتو لپاره د  غری د منحين د انتقال المل ګرځي.هر یوه کې ت
)Determinants Supply(  د تقاضا ټاکونکي عواملاو )Determinants Demand( هم ته 

 رجوع وکړئ.

Devaluation 
 د ارزښت تزنیل

ويل د پ په مانا اکرول کیږی یا د نورو هېوادونو پیسو د ارزښت د تزنیل په نړیوال اقتصاد کې د
په وړاندې د یو هېواد د پويل واحد د ارزښت د راکمولو ته د پیسو په ارزښت کې کموایل  واحدونو
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رسه  )Revaluation) هل ارزښت زیاتیدنېویل کېږي، چې معموالً په اختیاري ډول تررسه کېږي. 
 یې پرتله کړئ.

Countries Developed 
 پرخمتليل هیوادونه

و د تویلد په پروسه کې د پرخمتل ې رس اعید اندازه یې لوړه وي بلکېهغه هېوادونه چې نه یوازې د سړ
، د عمر منځین حد او د ژوند معیار یې هم نسبتاً کچهروشونو څخه ګټه اخيل او د ښوونې او روزنې 

، ابلته دا کوم ځانګړی او مطلق معیار نلري بلکې په رخمتليل صنعيت هیوادونه بلل کیږیلوړ وي پ
 هغه هېوادونه، چې د نورو ډولهل نورو پرخمتیایي هیوادونو رسه پرتله کیږي. په همدې  توګهنسيب 

 او صنعيت زیربنا، لوړ ميل اعید او سړي رس اعید او د په پرتله پرخمتلیل اقتصاد، تکنالوژیکه
هل پرخمتیايی هېوادونو  ژوندانه لوړمعیار لرونکي وي پرخمتليل هېوادونه ګڼل کڼل کېږي.

)triesnCou Developing( .رسه یې پرتله کړئ 

Countries Developing 
 پرخمتیايی هیوادونه

هم اصطالح  )countries pedodevel less( پرخمتللو ولکه د لږنا لکه هېوادونو ته  پرخمتیایي
ې ټیټه ی سطحهد ژوند خلکو  دولري لږ اعید  ته ویل کیږی یچ نسبتاً  نوهیوادو معموالً هغواکریږی 

ې هل چ اکرېږيهېوادونو لپاره  معموالً دا اصطالح د هغو .او لږ پرخمتلیل صنعیت سکتور ولریوي 
)Developed هل پرخمتللو هېوادونو  وي.ډېر  واټنپرخمتللو هېوادونو رسه یې اقتصادي او سیايس 

)Countries .رسه یې پرتله کړئ 

Deviation 
 احنراف

ېږي. نیولو ته احنراف ویل ک واټنپه اعم ډول د یو ټايلک ارزښت او یا نقطې څخه لریې پاتې کېدل یا 
کې هل یو معلوم ارزښت څخه د سلسلې د د اعدادو په یوه سلسله  په احصاییه کې دغه اصطالح

  او په ځانګړو فورمولونو د سنجش وړ دی. په ګوته کوي واټننورو مشاهداتو 
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Paradox Water-Diamond 
 پراډاکس )معما( اوبو – ود املاس

ويک ړي تتناقض یا معما چې وايی: که چېرې دا حقیقت ومنو چې د یو تويک قېمت د نومو يهغه نظر
لري د  برش ته مستقماً ډېرې ګټې ا ولې اوبه چې د املاسو په پرتلهبی ؛ نوپه ګټورتوب پورې تړیل دی

ګټورتوب  ټولزیپه اړوند د  املاسو په پرتله یې قېمت ډېر کم دی؟ چې په اقتصاد کې د داسې پوښتنو
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 

، سو په پرتله کم دیګټورتوب یې ډېر دی؛ خو قېمت یې دلې امله د املا ټولزیرسه پیدا کېږي او 
ګټورتوب  ټولزییې کمه ده او املاس که څه هم، چې  )Utility Marginal(چې نهايی ګټورتوب 

)Utility laTot(  یې کمه ده او په لږه اندازه پیدا کېږي قېمت یې دلې امله لوړ دی، چې نهايی
او یا هم دا چې د املاسو په پرتله د اوبو قېمت ځکه کم دی چې په نړۍ  ګټورتوب اندازه یې ډېره ده.

 کې په زیاته اندازه پیدا کېږي.

Duty Differential 
 ي حمصولپېرتو

کې نېولو رسه خمتلف ګمريک حمصول اخېستنې ته  پام)هېواد( په  عني امتعې څخه د هغې د منبع هل
تعبیيض/توپریي او  (duty ferentialepr)ي ګمريک حمصول ویل کېږي چې د پېریا تو تبعیيض

 .اکرول کېږيورته هم  اتاصطالح (duty discriminatingحمصول )

Differentiated 
 متفاوت

روباری اکپه برخه کې یوه  بازار موندنېاقتصاد او  ته وايی. د پېرپه اعم ډول هل نورو څخه د یو يش تو
غه ه رامنځته کولو لپاره اکرول کیږی او مزیت د سیالزیپه وړاندی د  نوسیاالسرتاتیژی ده یچ د 

ته پرخمتیا ورکوي  )Mix  Market)تویلدي تګالره، چې هل خمې یې یو اکروبار یا رشکت دوه یا ډېر 
ت لوړ په نسب اکروبارونوسیالو  ته د چې په بازار کې د خمتلفو طبقو خلکو د اړتیاو او غوښتنو

 .تویلد هل نورو متفاوت احساس يشعرضه کړی ترڅو دا  خدمتونه
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 قېمت په یومعلوم خدمتونه سطحهنسبت نورو ته په ځانګړی او لوړه یو اکروبار  :د بېلګې په توګه
ې ګټې اخېستنهل دی څخه په  او پیژین پېردغه تویلدات په همدی تو پېرودونکیعرضه کوی او 

وخت تصدی کویل یش یچ که څه هم تویلدات یي ورته هم وی؛ خو کویل یش یچ په خمتلفو  ډېری
 نو یې عرضه کړی.وقېمت

Return Stage Diminishing 

 حاصل )بهرې( مرحله /نزويلکمیدونکي د

این ی مرحله ده یچ د تویلد د اعمل نهایي یا اضایف مودلیت منیف وی هغهتویلد په بېالبېلو مراحلو یک 
دونکی راکمیږی او ال کمییک یچ نه زیاتیږی بل تویلد نه یواځی دا ؛ نولکه یچ یو اعمل اضافه کیږی

diminishing  کمیدونکي نهايی حاصل د یادولو وړ ده، چې ددی اصطالح مفهوم د .وي

)returns marginal)  هل مفهوم رسه توپېر لری ځکه په دی مرحله یک د هر اضایف اعمل په اکر
د تویلد  د ال ډیرو مالوماتو لپارهاچول مثبت تویلد لری؛ خو تویلد یي مخ په کمیدو وی 

 رجوع وکړئ.  هم ته )sstage Production(مرحلو

Relation Direct 
 اړیکهمستقیمه 

. په ښيي اړیکهمستقیمه او  هده یچ د دوه متحویلینو ترمنځ نیغ اړیکهپه اعم ډول یوه ریاضیيک 
اقتصاد کې هغه ریاضیيک تصور، چې وايی: که په یو تویلد کې دوه متغریه په داسې ډول رسه تغری 

؛ رځياو کموایل یې د کموايل المل وګکې د ډېروايل  ه یو متغری کې ډېروایل په بل متغریوکړي، چې پ
منحين دی، چې د  ویل کېږي، چې ښه بېلګه یې د عريض اړیکهدا ډول اړیکې ته مستقیمه  نو

چې ی. ګرځ الملپه قېمت کې لوړوايل د عريض د ډېروايل او کموایل یې د کموايل  توکو او خدمتونو
 معکوس تړاو هل اکرول کېږي.اصطالح هم  (Relation Positiveمثبت تړاو )ځینې وخت ورته 

(Relation Inverse) غری مستقیم تړاو او )relation indirect)  .رسه یې پرتله کړئ 
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Direct Cost 

 مستقیم لګښت

او یا هم خدمتونو د تویلد په پروسه کې هغه لګښت چې په مستقیم ډول د تویلد په پروسه  توکود 
 )ostc Indirect(کې شامل وي لکه اکرګره قوه، خام مواد او نور لګښتونه. هل غری مستقیم لګښت 

 رسه یې پرتله کړئ.

Tax Direct 
 مستقیمه مایله

مایلې ورکونکي څخه اخېستل کېږي یا دا یچ د مالیی تادیه  هلهغه مایله، چې په مستقیم ډول 
یمې هل غری مستق وی لکه پر معاشاتو مایله. کسیو  کوونکی او د مالیی د اصیل بار وړونکی دواړه

 یې پرتله کړئ.رسه  )tax indirect(مایلې 

Discount 
 ختفیف

 په مایل برخه کې هره مايل .ټیټولو ته ختفیف وايی په اعم ډول د خپل اصيل قېمت څخه د قېمت را
څخه په کم قېمت پلورل  )value face(وسیله لکه بانډ یا د خزانې بل، چې د خپل اسيم ارزښت

لپاره رامنځته د ترالسه کولو  کېږي د ختفیف څخه عبارت دی. ختفیف معموالً د الندې موخو
 کېږي:

  راوستلد پریودونکو په شمېر کې ډېروایل. 
  کولپه بازار کې خپل سیاالن هل مايت رسه مخ. 
  په ګدام کې په ډېره اندازه رسه تویلد شتون ولري او اکروبار دلې یا هم دا چې لکه چې

 نيشایل رامنځته په قېمت کې کمو اتلونکي کې د توکو او یا خدمتونووېرې، چې په ر
 .حتفیف ورکوي

 اکروبار پیسو ته شدیده اړتیا ولري او هل نورو مايل ادارو څخه لکه چې  ،او یا هم دا چې
ران او یا ډېر وخت ته اړتیا ولري نو معموالُ هل حتفییف څخه ورته د پیسو ترالسه کول ګ

 ګټه پورته کوي.
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Rate Discount 
 د ختفیف نرخ

نو کې . خو په مايل حبثویچ د حتفیف په ډول اکرول کیږی فیصدی ته وایيپه اعم ډول هغه نسبت یا 
، د خزانې )bond( چې د مايل شتمنیو لکه بانډ کوي ښاکره د ختفیف هغه اندازهدا نرخ 

 د سلنې هلیا د توکو او یا خدمتونو د پلور په وخت کې شتون لري یچ معموالً  )bill) treasutyبل
 یا نور. ۰۱یا  ۵۱لکه  ښودل کیږی خمې

Window Discount 
 د حتفیف کړیک )فرصت(

ته  ونمرکزي بانک نورو سوداګریزو بانکود هېواد  یې مرستهپه یوه وسیله ده، چې  سیاستمایل  د
ت ستونزه قدیت یا سیایلد ن سوداګریزو بانکونوپه نلډه موده یک  څود ختفیف هل خمې پورونه برابروي 

 .حل کړي

Policy Fiscal Discretionary 
 سیاستاختیاري مايل 

د دواړو راکمولو او په اکروباري دوران کې د هم یا او  د انفالسیون او وزګارتیا د کچې د راکمولو
ثبات رامنځته کولو په موخه د دولت هل لوري په لګښتونو، یا هم په مایله یا په دواړو کې د تغری د 

  .ویل کېږي اختیاري مايل سیاست رامنځته کولو ته

Income iscretionaryD 
 اختیاري اعید

او یا ډېره  هلږ په ورباندې کسد مایلې هل وضع کولو څخه وروسته هغه عواید، چې کورنۍ او یا 
 .او یا سپما په موخه ترې ګټه اخيلکنرتول ولري او د لګښت  )Discretionary)اندازه اختیاري 

 پېرتو خو یوازیینهل الرې سنجول کېږي.  (DisposableIncome) ترصف وړ عوایدو د معموالً 
اعید په دی ډول یک هل نا خالص اعید څخه نه یواځی مایلات بلیک ورځین اړتیاوی  یچ د ید دا یې

 .کرایه،خوراک، روغتیا او داسې نورهم منیف کیږی لکه د کور 
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Policy Monetary Discretionary 
 سیاستاختیاري پويل 

واړو د دهم یا  او را کمولو د انفالسیون یا هم د وزګارتیا د کچې یکاقتصادی پالیسیو په برخه  د
دولت هل د کې د ثبات رامنځته کولو په موخه  )cycle business(راکمولو او په اکروباري دوران 

یا په دواړو کې د رصیح تغری راوړلو او  کچهلوري په اقتصاد کې د پیسو د عرضې یا هم د سود په 
یاري په اخت هل خواداسې نورو موخو لپاره د معلومو مقرراتو په یو انرتوال یک د پالییس جوړوونکو 

هل  کې د مرکزي بانکنو لکه په بیال بیلو وختو پرېکړه کېږيډول وخت په وخت د اړتیا رسه سم 
معموالً د هماغه وخت رسه سم او هل اعدي  پرېکړېټالک چې دا  نوې د بیالبیلو نرخود رحب خوا

 .په برکې نیيسپالیسۍ ور ها خوا اضایف اقدامات 

Discrimination 
 یا تبعیض پېرتو

. د ریږياکپه مفهوم  پېرد تو قېمتلغوي مانا يی تبعیض یا توپری ده. خو په کوچين اقتصاد کې د 
هل الرې نظر د اکروونکو او یا اخېستونکو انفرادي وړتیا ته، د  خمتلفو الرو، طرېقو او یا ډولونو

ه، مورکولو ته تبعیض ویل کېږي لکه نژاد، تويک، سی یا امتیاز یا مزد هل الرې د هغوی تهدیدولو قېمت
 ې عبارت ديو ډولونو تررسه کېږي چچې معموالً په درې توپری.مذهب او داسې نورو عواملو هل خمې 

 هل:

 )discrimination price degree tsfir( لومړي درجه توپری/تعیض : د قېمت۱

 )discrimination price degree Second( /تبعیض: د قېمت دویمه درجه توپری۲

 )discrimination price degree Third( /تبعیض: د قېمت دریمه درجه توپری۳

 د ال ډېرو مالوماتو لپاره نوموړو اصطالحاتو ته هم رجوع وکړئ.
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Duty/Tariff Discriminatory 
 تبعیيض ګمريک تعرفه

رفه چې هل خمې یې د مشابه توکو څخه چې د خمتلفو هېوادونو څخه واردېږي خمتلف هغه ګمريک تع
اصطالح ورته هم اکرول  (duty/tariff differential)د چې  ګمريک حمصول اخېستل کېږي.

 کېږي.

Scale of Diseconomies 
 اقتصادیتد مقدار غری 

د تویلد په اندازه کې د پراخوايل راوستلو په موخه په اوږد مهال کې د تویلدونکي هل لوري د تویلد 
ځته کې هم ډېروایل رامن تونولګښ وچې د تویلد په متوسط یې د ټولو عواملو ډېروایل په پایله کې

)fo Economies  د مقدار اقتصادیت .وي نظر تویلد ته ال زیاتیدونکی وایلډېريش او د لګښت 

)Scale  .رسه یې پرتله کړئ 

Disequilibrium 
 تعادل عدم

عرضه او تقاضا یو د بل رسه د تعادل په حالت کې قرار ونه لري  په بازار کې هغه حالت، چې پکې
  )surplus(یا مازاد  )Shortage(تعادل خالف حالت(. یا هغه حالت چې په بازار کې کرس )د

یا د تقاضا مقدار د  د مقدار عرضې مقدار د تقاضا په بازار کې د :چې په دې مانا دا .شتون ولري
 تعادل هل زار کې غری متعادل حالت وجود لري.نو په با پرتله ډېر ويپه  د مقدار عرضې

)Equilibrium( .رسه یې پرتله کړئ 

Price Disequilibrium 
 قېمت عدم تعادلد 

ترمنځ د تعادل په رامنځته کولو کې پاتې  بازار کې د عرضې او تقاضا د قوتونوهغه قېمت، چې په 
ترمنځ د تعادل د قېمت څخه  نوبه: په بازار کې د عرضې او تقاضا د قوتوپه بله ژ او یا هم . رايش

رسه  )price equilibrium(هل تعاديل قېمت  پرته بل هر قېمت ته د عدم تعادل قېمت ویل کېږي.
 یې پرتله کړئ.
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Disinflation 
 وایلد انفالسیون کم

کې د کموايل راوستلو حالت ته وايی. په دې حالت کې اګر، چې قېمتونه د  کچهد انفالسیون په 
  لري.وايل په رسعت کې کموایل شتون لوړو د وي؛ خو د قیمتونو لوړېدو په حال کې

وو، سږ اکل  ۱۱ کچهد بېلګي په توګه: که داسې وګڼو، چې په افغانستان کې تری اکل د انفالسیون 
د دې ډول حالت شتون ته د  ؛ نووي ۱۱وي او په راتلونکي اکل کې یې وړاندوینه  ۰۱دا اندازه 

 ویل کېږي.  انفالسیون کموایل

Disintermediation 
 هل منځه وړلمنځګړي  د

 دپه اقتصاد کې په سوداګریزو راکړو ورکړو کې د دریم یا منځګړي سوداګر هل منځه وړلو ته 
 ، اجينيس اوپلورونکیلکه عمده  ویل کېږي یا هم د توزیع په چینلونو منځګړي هل منځه وړل

 ،ته د منځګړي هل منځه وړل ویل کېږيته الره هوارولو  پلورنورو کمول او بالخره په مستقیم ډول 
ه په ت پریودونکوراکمولو او  لګښتونود ي نظره اقتصاد هل چې دی. پلورښه مثال يی انالین  چې

 اهمیت لري. خورا ډېر هل پلوه  خدمتونومستقیم ډول د 

Disinvestment 
 پانګه ايستنه

او په  لوپلورد خپلو ځینو شتمنیو یا د اکروبار د ځینو برخو  هل خواد دولت یا یوي اکروباري ادارې  
 په الندې حاتلونو کې: په ځانګړي ډول .څخه عبارت دینقده پیسو بدلولو پروسې 

تمنیو پانګې استهالک په نویو ش شتهپه هېواد کې په ټولې پانګې اچونې کې کموایل راتلل، چې د : ۱
ک په پانګې د استهال شتهاندازه د  په پرتله ډېر وي یا په هېواد کې د نوې پانګونې کې د پانګونې
 پرتله کمه وي.

 .کموي توکو خپله پانګونه پانګه ایزوهمدا راز لکه چې اکروبار یا نورې اقتصادې ادارې په : ۲
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Science Dismal 
 )غمجن( علم د ثروت

پېړۍ کې پرخمتګ ورکړل  ۱۷او  ۱۱اصطالح ته په  غېد نوم دی (اقتصاد د علم متبادل )غری اديب د
فکر اکوه، چې د نفوسو دوامداره وده  وونکیداسې یو وی نوهغه مهال اقتصاد پوها د شوی دی، چې

تر ټولو ټیټ حد ته به یې  تر خپل اغزی الندې راويل او کچهپه مزد او د وګړو د ژوند  د اکرګرانو
ورسوي او پدې توګه به یوازې اکروبارونه ډېره ګټه ترالسه کړي خو د نفوسو ډیره برخه به ال په 

 زو کې پاتې يش.ستون

DispersiveForce 
 تیتوونکی قوت

کو هل هڅونسیالې قواوې یا هغه قوتونه، چې فعایلتونه یې یو د بل رسه د لرییوایل المل ګرځي. 
 رسه یې پرتله کړئ. )AttractiveForces( قوتونو

Income Disposable 
 وړ اعید ګټې اخېستنېد 

د، چې عوای ټولزیکورنیو د وړ اعید یا په یو معلوم وخت )معموالً د یو اکل په جریان( کې  لګښت د
ې یدو د مایلې او داس، چې د کورنیو پر عواترېنه ګټه اخېستل کېږيیا د سپما په موخه  لګښتد 

 اعیدشخيص د وضع کولو څخه وروسته پاتې کېږي، چې ځینې وخت ورته د  نور لګښتونو
)income personal(  اکرول کېږياصطالح هم.  

Dissaving 
 سپما منفې

رصف تپه یو معلوم وخت کې لکه، چې د کورنیو لګښتونه د هغوی د او متضاده اصطالح ده  سپما د 
 (Saving Negativeمنیف سپما )په پرتله ډېر وي. د  )Income Disposable(عوایدو وړ 

 .اکرول کېږياصطالح ورته هم 
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Distribution 
 ويش یا توزیع

د پېرودلو په موخه د آسانتیاو  لپاره د توکو او خدمتونو د پېرودونکوپه برخه کې  بازار موندنېد 
وزیع ت په مناسب موقعیت او وخت کې ځای پر ځای کولو ته رامنځته کولو لپاره د توکو او خدمتونو

په رسه  )placement( ځای پر ځای کولو لکه د نا کې دا اصطالح لکه بازار موندنهپه  ویل کېږي.
 د اعید او د د توزیع موضوع د ميل اقتصاد په پالیسیو کې . همدا رازاکرول کېږيمرتادف نوم هم 

 .اقتصادي رسچینو د ويش په مفهوم ډېره اکرول کیږي

Standards Distribution 
 یا ويش معیارونه د توزیع

د تویلد په پایله کې د ټونلې د وګړو ترمنځ د ترالسه شویو عوایدو  په اقتصاد کې د توکو او خدمتونو
 د ويش څخه عبارت دی، چې درې متبادلې الرې او معیارونه یې عبارت دي هل: 

  د ويش معیار په تویلد کې د برخه اخېستنې په تناسب د عوایدو Contribution(:

)Standar  پدې مانا چې د وګړو ترمنځ باید عواید په تویلد کې د هغوی د برخه اخېستنې
 په تناسب وويشل يش.

  د مساوات معیار)standard equity(:  څخه ترالسه شوی اعید د  توکو او خدمتونوهل
 ترمنځ په مساویانه ډول رسه وېشل يش. تونلې وګړو

 ( د اړتیا معیارStandard Need ترالسه شوي ) عواید د ټونلې وګړو ترمنځ د هغوی د
 اړتیاو په تناسب ووېشل يش.

Diversitification 
 ولاو توپری تنوع

 ېالبېلوبلو په موخه د یو ځايی پانګونې په ځای په د خطر راکمو تمنیو کې د پانګونېپه سوداګریزو ش
 تورونوخمتلفو سکداسې چې: په  دیاو صنایعو کې د پانګې اچونې څخه عبارت  سیمومايل شتمنیو، 

 د احتمايل خطر په یوه برخه کې واچول يش چې د پانګونې په اکر او صنایعو کې پانګه په دې خاطر
ږي کی اکرول هم مشهور متل یو په دې اړوند جربان او د خطر اندازه راکمه يش.د بلې برخې هل ګټې 
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)one in eggs all put not do  ۍ کې وا نه چويباید ټولې هګې په یوه ټوکر کس: یو چي

)basket  هګۍ واچوي او ټوکرئ ترینه ولوېږي نودا ځکه، چې که چېرې په یوه ټوکړۍ کې ټولې 
ې په بېال بېلو ټوکریو ککیدای يش، چې په ټوکرۍ کې شته ټولې هګۍ ماتې يش؛ خو که هګۍ 

سالمتې  ۍپه نورو ټوکریو کې خو به هګ واچوي نو که یوه ټوکرۍ ولوېږي او هګۍ پکې ماتې يش نو
 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 
د سهايم رشکت د ګټې ويش لرونکو ته وېشل کېږي. د ال ډېرو معلوماتو لپاره  ونډه

(Distribution Profit Corporate(  رجوع وکړئ.هم ته 

Divisablility 
 د ويش وړتیا

 ويش وړتیا ده د پیسو او کریدیت په برخه کې د پیسو د څلورو عمده ځانګړتیاو څخه یوه هم د د
 :پیسو درې نورې ځانګړتیاوې عبارت دي هل

  )Durability( د دوام وړتیا :۱
  )Transportability(وړتیا: د یلږد ۲
 ( Counterfietability-Non( منونکېجعل نه : ۳

ويش وړتیا څخه مطلب دا ده، چې هر هغه یش، چې په اقتصاد کې د پیسو دنده تررسه کوي باید د 
وکو د ت څود اصيل ارزښت لرونکې وي  ټوهل کېپه وړو برخو د ويش وړتیا ولري او هره برخه یې په 

 .تبادهل کې آسانتیاوې رامنځته کړيپه  او خدمتونو

ه نهایت پ نو بېلګې په توګه: که لس افغانۍ په یو پنځه ګون، دوه دوه ګون او یو یوه ګون ووېشود 
ارزښت بیا هم د یوه لسګون هل ارزښت رسه برابر دی او هغه معامالت چې هل  ټولزیکې د دې ټولو 

 .تررسه کیدیل یش ت لري په ښه ډوللسو افغانیو کم ارزښ
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Labor of Division 
 د اکر ويش

په  د تویلد که چېرې د اکرګرې قوې ترمنځ د توکو او خدمتونو :، چې وايیآندپه اقتصاد کې هغه 
مخ وړي ډول رسه پر اغېزمناکرګران خپل فعایلتونه په ښه او  ؛ نوپروسه کې فعایلتونه ووېشل يش

او هم اکرګرانو ته د دې موقع ورکول کېږي چې په خپل اړونده اکر کې ختصص ترالسه کړي، چې 
کې هم  )nations of wealth the(شتمنۍ نوته ادم سمېټ په خپل کتاب د ملتو دغه موضوع

د  وڅهر اکرګر باید په خپل اکر کې ختصص ترالسه کړي وضاحت ورکړی دی نوموړی وايی چې 
د کموايل او د تویلد د زیاتوايل رسه مرسته وکړي او دی موخې ته د رسیدلو لپاره خمکېین  لګښتونو

 اکر ويش دی. رشط د

Sector Domestic 
 داخيل سکتور

 هاليکاستاو دولت ترکیب، چې په تویلدي او  په دننه کې د کورنیو، اکروبارونود یو هېواد د پولو 
Foreign نو کې برخه اخيل. دا سکتور معموالً په نړیوالو اقتصادي اړیکو کې د بهرين سکتور کړ

Sector .په وړاندې اکرول کیږي 

Firm Dominant 
 حاکمه یا مسلطه تصدي

ولکه کې ولري او هل  خپله په برخه، چې په یو معلوم بازار کې د بازار زیاته (Firm)هغه اکروبار 
اندې په قېمت ټاکنه ب لږې سیالۍ رسه مخ کېږي او کوالی یش، چې په بازار کې د توکو او خدمتونو

ره هل پلوه ډې پلور په بازار کې د تصديدا  . معموالً کنرتول ولري حاکمه تصدي بلل کیږيیو څه 
 هل الک شوی قېمت تعقیبوي.ونډه ولري. او نور کوچين اکروبارونه د نوموړي اکروبار هل لوري ټ

 رسه یې پرتله کړئ. )firm fringe(حاشیوي تصدي 
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Account Dormant 
 حساب راکد

معامالتو هل  لږ امانت ولري او د ډېراو یا هم  ي حساب چې هل ډېر وخت څخه یا صفر ويهغه بانک
 وتلو هل املهخلکو د یاده  وخت دغه ډول حسابونه د ځینېپلوه غری فعال یا راکد پاتې شوی وي. 

ه رسه اړیک مشرتيهل  څوراکد پاتې کیږي خو هل اوږدې مودې وروسته معموالً بانک کوښښ کوي 
 .ونیيس

Wants of Concidents Double 
 غوښتنو دوه اړخزیه برابري د

باید  ونو یو بل تويک ته هم اړتیا ولري یو تويک ولري ا کسد بارټر سېسټم هغه ځانګړتیا، چې: یو 
وي او هم د ده رسه شته تويک ته اړتیا ولري  شتهپیدا کړي، چې د هغه د اړتیا تويک وررسه  کسداسې 

 د بېلګې په توګه: اسلم غوړیو ته اړتیا لري او غنم وررسه دي نو څو د توکو راکړه ورکړه تررسه يش.
 اسلم ته غوړي څوپیدا کړي، چې غوړي ولري او غنمو ته اړتیا ولري  کسداسې  په بازار کې باید

اسلم څخه غنم ترالسه کړي. د ال ډېرو معلوماتو لپاره بارټر سېسټم ته  هلورکړي او په وړاندې یې 
 رجوع وکړئ.

Counting Double 
 دوه ځلې حسابول

تويک ارزښت، چې په نا خالص داخيل تویلد کې هل یو نه ډېر  ميل اعید د سنجش په برخه کې د یو د
چې پدې ډول د ميل اعید سنجش درست ندی او د ميل اعید په سنجض حساب يش.  )دوه ځله( ځله

 کې ددې ډول حسابولو څخه باید ډډه ويش.

Taxation Double 
 دوه ځلې مایله

مایله، چې د یو اکروبار پر ګټه باندې دوه ځله وضع کېږي لکه د سهايم رشکت پر ګټه باندې  ههغ
مایله، چې یو ځل د سهايم رشکت هل ګټې څخه اخېستل کېږي او بیا لکه، چې د سهايم رشکت ګټه 

دولت هل لوري مایله اخېستل  د ونډه لرونکو ترمنځ ووېشل يش د ونډه لرونکو پر عوایدو بیا هم د
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د سهايم رشکت د ګټې ويش او  )Corporation( د ال ډېرو معلوماتو لپاره سهايم رشکت کېږي.
)Distribution itofpr Corporate(  رجوع وکړئ.هم ته 

Debt Doubtful 

 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 
 کول یې په شک کې وي.برخې ترالسه 

Douply 

 دوه ګوین احنصارډ عرضې 

 ، چې پکېبازار هغه جوړښت )Oligopoly(د اویلګوپويلڅخه  په اقتصاد کې د بازار د ډولونو
دوه لوی تویلدونکي او یا خرڅونکي په بازار کې تقریباً عني تويک او یا خدمتونه عرضه کوي لکه 

څخه.  Airbusاو  Boingپه نړیوال بازار کې د طیارو جوړولو دوه لوی رشکتونه، چې عبارت دي هل 
 رسه یې پرتله کړئ. (Doupsonyتقاضا دوه ګوین احنصار )د 

Doupsony 
 احنصارد تقاضا دوه ګوین 

ي په بازار کې د توکو او دوه لوی پېرودونک د اویلګوپويل بازار هغه ځانګړی جوړښت، چې پکې
رسه (  plyuDo( عرضې دوه ګوين احنصار کې ولري. د کنرتولخپل  په برخه پریودولود  خدمتونو

 یې پرتله کړئ.

Period Down 
 د بندیدلو دوره

 .د بندیدلو دوره ویل کېږيد ترمیم په موخه د فابرېکې تړلو یا بندولو وخت ته 
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Maturity to Drive 
 ګامد پوخوايل په لور 

څلورمه مرحله ده، چې د  پرخمتګدا د اقتصادي ودې او د ډبلیو ډبلیو روستو د نظریې هل خمې 
اقتصادي وده متداومه؛ خو تر په دې مرحله کې ي جهش د مرحلې څخه وروسته پیلېږي، اقتصاد

 یوه حده نوساين حالت لري او په دې مرحله کې د تویلد وده د نفوسو د ودې په پرتله لوړه وي.

 څلور نورې مرحلې عبارت دي هل: پرخمتګد اقتصادي ودې او 
)Traditional society( ۱: عنعنوي ټونله 

)Precondition for take-off ( ۲: د خزیش/اوچتیدو لپاره خمکیین رشط 
)Take-off ( ۳: د جهش یا خزیش دوره 

)Age of high mass production) ۵: لوړې کتلې د تویلد دوره 

 د ال ډېرو مالوماتو بلاره نوموړو دورو او اصطالحاتو ته هم رجوع وکړئ.
Demand Drived 
 تقاضا اشتقایق

ه ا پتویلد عواملو په اړه هغه نظر، چې وایې: د تویلد او د تویلد عواملو لپاره تقاض د د تویلد او یا
ه پ په پایله کې د تویلد شویو توکو او خدمتونونهایت کې د نوموړو عواملو څخه د ګټې اخېستنې 

له ایپه پا، چې: که چېرې د تویلد عواملو څخه د ګټې اخېستنې دا په دې مان ې تړلې ده.تقاضا پور
به هم  هتد تویلد نوموړو عواملو  تقاضا ډېره وي؛ نو لپاره په بازار کې د تویلد شویو توکو او خدمتونو

هغه تقاضا، چې یو تويک ته د تقاضا د رفع کولو هل امله بل  :په بل عبارتهم یا او  تقاضا ډېره وي.
 .قاضا زیاتیږيتويک ته رامنځته کېږي لکه موټرو ته د تقاضا په ډېریدو رسه سټیل ته هم ت

System Dualpay 
 د تادیې دوه ګوین سیستم

ټه اخېستل کې ترې ګ د مزد د سنجش هغه مېتود، چې لکه نا لکه په ترانسپوريت رشکتونو د اکرګرانو
ته مزد هم د ساعت او د هم د فاصلې پر بنسټ سنجول کېږي  کېږي او د دې مېتود هل خمې اکرګرانو

 ته تادیه کېږي. اکرګرانوپه پایله کې یې لوړ مزد او 
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Dumping 
 مپنګډ

ته ډمپنګ  وپلورلبازار کې د داخيل بازار په پرتله د یو تويک او یا خدمت په ټیټ قېمت رسه  نړیوالپه 
 ې ډول ښودل شوي دي:ویل کېږي او د ډمپنګ عمده موخې معموالً په الند

  بازار کې خپل سیاالن هل مايت رسه مخ کړي  نړیوالتویلدونکي په دې هڅه کې وي چې په
 او بیا په خپله خوښه د تويک او یا خدمت قېمت وټايک.

  په ماتولو رسه په بازار کې کنرتول ترالسه کړي او د  نوبازار کې د خپلو سیاال نړیوالپه
 اوګټه ترالسه کړي. پلورحده ډېره  ټیټ قېمت په ټالکو رسه د اماکن تر

 د بهرنې سوداګرۍ په بېالنس کې په شته کرس کې کموایل راويل  تویلدونکي غواړي چې
 او دلې الرې بهرين اسعار ترالسه کړي.

 اختیا ورکړل يش. او د د ډمپنګ یوه موخه دا هم وي چې په هېواد کې داخيل تویلد ته پر
 دې د ډمپنګ عمل معموالً په وړان او صادرونکو هل لوري د توکو او خدمتونو اکروبارونو

 کېږي. تررسه مرستههل لوري د سبسایډي په  نودوتلود 

Durability 
 د دوام وړتیا

ه ؛ خو د پیسو او کریدیت په برخاکرول کېهم دا اصطالح  په صنعيت برخه کې ځینې تویلداتو ته
 د پیسو درې نوره ځانګړتیاوې عبارت دي هل:نګړتیاو څخه یوه ده، کې د پیسو د څلورو عمده ځا

 )Divisibility)د وېش وړتیا  :۱
  )Transportability(وړتیا  انتقالد لېږد یا : ۲
  )Counterfietability-Non) جعل نه منونکی: ۳

چې: هر هغه یش، چې په اقتصاد کې د پیسو دنده تررسه کوي او د دوام هل وړتیا څخه موخه داده 
په هېواد کې د وګړو  څوباید، چې د خپل فزیکي جوړښت او قانوين ارزښت ساتنې وړتیا ولري 

 اعتماد ترالسه کړای يش.
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Goods Durable 
 تويکدوامه  با

اسې لکه موټر، مېز، چويک او د ترېنه ګټله اخېستل کېږيهغه تويک، چې د یو اکل نه ډېر وخت لپاره 
 Non durable هل بې دوامه توکونور، چې د یو اکل نه ډېر وخت لپاره ترې ګټه اخېستل کېدای يش. 

goods .رسه یې پرتله کړئ 

Duty 
 حمصول )ګمريک(

 صادراتو( باندې اخېستل کېږي. )ندرتاُ په ځینو هغه ګمريک حمصول، چې پر وارداتو

Free Duty 
 هل حمصول معاف

 دا، چې: د ګمريک یا هغه تويک او خدمتونه، چې پر واردولو یې ګمريک حمصول نه اخېستل کېږي
تویلدات هم دربر نیيس، چې هل هېواد څخه دوباره صادریږي او حمصول تابع نه وي همدا راز هغه 

 یلې یوه برخه دوباره ورکول کېږي.کې د اخیستل شوې ما نواو هوايی ډګرو پولوعموالً په م

Economics Dynamic 
 حمرک ) پویا( اقتصاد

ه . د اقتصادي نظریاتو په برخاکرول کېږيکې د غری ثابت او متحرک حالت په مفهوم  ددا په اقتصا
او بې  ډول متحرک پورهکې د حبث وړ برخې په اقتصاد باندې د یوې پدېدې راتلونکي تاثریات په 

ثباته وي په برکې نیيس.
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Income Earned 
 ګټل شوی اعید

یا د کومې سوداګریزې معاملې د تررسه کولو په پایله کې  تررسه کولود  هغه عواید، چې د خدمتونو
 income unearnedترالسه شوي اعید  هن. هل ته هل دې یچ ترالسه شوی وی یا نهګټل شوي وي پر

 رسه یې پرتله کړئ. )income deferredهم موجل اعید )یا 

Surplus Earned 
 )زیادښت(ګټل شوی مازاد 

ل نه وي ويش مبلغ( چې د رشکت د مالکینو ترمنځ هل اقتصادي کړنو څخه ترالسه شوی ارزښت )
 اصطالح ورته هم اکرول کېږي. )retainedearning د ساتل شوي اعید )چې  شوی

Report Earning 
 د ګټې راپور

 تونوبنسټ د عوایدو، لګښپه یو معلوم وخت )معموالً یو اکل( کې د یو اکروباري، کورنۍ او یا دوليت 
 او ګټې صورت حساب څخه عبارت دی.

Money Easy 
 آسانه پیسې

قیب په د تع (ExpansionaryMonetaryPolicy( انبسايط پويل سیاست د دولت هل لوري د
ې د چې په اقتصاد ک په اسانه رشایطو ترالسه کیدونکې پیسې دي پایله کې رامنځته کیدونکې

د مرحلې څخه د خالصون په موخه د اقتصادي حترک رامنځته کولو لپاره بازار ته زوال یا کساد 
اره د لپ وړاندې کیږي، چې هل خمې یې دولت په اقتصاد کې د پیسو اندازه ډېروي یا د اکروبارونو

په  څخه د پیسو نوهل لوري د سوداګریزو بانکو )معموالً د اکروبارونوپیسو په ترالسه کولو کې 
 راويل کې ډېروایل نواکروبارونه په خپلو پانګه اچو څوترالسه کولو کې( آسانتیاوي رامنځته کوي 

E 
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مرحلې ته انتقال )Expansion(خه د رونق هل مرحلې څ )Contraction( او اقتصاد د کساد
ته د پیسو په ترالسه کولو کې د اسانتیاو  نورو: د دولت هل لوري اکروباعبارتاو یا هم په بل  وکړي.

 مرحلې څخه د رونق مرحلې ته انتقال ومويم. هلرامنځته کولو څخه عبارت دی څو اقتصاد د کساد 

Econometrics 
 )اقتصاد سنيج( کسایکانومیرتی

يی چې په وا کسته ایکانومرتیاحصائیوي میتودونو پيل کولو علم او په اقتصاد کې د ریاضیيک 
بیلو اقتصادي پدیدو د اړیکو د  بیال حقیيق ژوندانه کې د اقتصادي نظریاتو د ازمایښت او د

قتصادي مسایلو د څېړلو او اد او یا هم په بل عبارتة  نه ګټه اخېستل کېږي.موندلو په موخه ترې
یاضیيک څخه ګټه اخېستلو او یا په ربررسۍ په برخه کې د ریاضیيک او احصائیو پرخمتللو فورمولونو 

 ویل کېږي. کسډول اقتصادي مسایلو څیړلو ته اقتصاد سنجې یا ااکنومیرتی

Economic 

 /اقتصادياقتصاد

 اکرولدا اصطالح معموالً د نورو اقتصادي اصطالحاتو رسه یو ځای  لغوي مانا يی )اقتصادي ( ده،
 :لکه کېږي

  اقتصادي وده)EconomicGrowth( 
 اقتصادي سیاست )Policy Economic)  
  موخېاقتصادي )EconomicGoals( 
  کړنېاقتصادي )activities Economic(  

 .اکرول کېږيداسې نور اقتصادي اصطالحاتو رسه یو ځای  هل او

EconomicActivities 
 /کړنېاقتصادي 

د تویلد او په نهایت کې د ګټې د ترالسه کولو په موخه  ، چې د توکو او خدمتونوکړنېهغه  ېټول
ادي هل غری اقتص عبارت دي. کړنوهل اقتصادي  تررسه کېږيتررسه کېږي او په وړاندې یې تادیه 

 رسه یې پرتله کړئ. )activities uneconomic( کړنو



 

144 
 

E Economic & Business Terms  

Analysis Economic 
 څېړنهاقتصادي 

ېړنه پروسې ته اقتصادي څد حتقیق او څېړنې  اړه په اتیک او عليم الرو د اقتصادي پدېدوسیستمپه 
 ویل کېږي.

. ېړنهڅاو یا هم د یوې اقتصادي ستونزې اقتصادي  څېړنهد یوې پروژې اقتصادي د بېلګې په توګه: 
اړخزیه  ره لګښتونوعنارص اقتصادي اغېزمنتوب او د فرصیت  اړینټولو  کې تر څېړنوپه اقتصادي 

 څیړنه ده.

Union ryaMonet and Economic 
 ټونلهاقتصادي او پويل 

 :..، چې د یو واحد اقتصادي او پويل سیاست د رامنځته کولو په موخه رامنځته شوې ويټونلههغه 
 ته هم رجوع وکړئ. )Union European(د ال ډېرو مالوماتو لپاره اروپايی ټونلې 

Cost Economic 
 اقتصادي لګښت

ر پراخ اقتصادي سنجش ډې لګښتونو خو د کېږيحماسبه  او معیارونو لګښتونه په بیالبیلو ډولونو
 یوې معاميل په ډول درج مفهوم افاده کوي مثالً په حماسبه کې یواځي هغه اسيم لګښتونه، چې د

ټي او تاوان حساب په همدې معیار ترتیبیږي؛ خو په اقتصاد کېږي په نظر کې نیول کېږي او د ګ
 ال ډېرو مالوماتوهم په سنجش کې مهم ځای لري. د  لګښتونهکې پرته هل اسيم لګښت فرصيت 

 ته رجوع وکړئ. (OpportunityCost) لپاره فرصيت لګښتونو

Economic Cycle 

 اقتصادي دروان/دایره

 ته رجوع وکړئ. )Cycle Business(اکروباري دوران/دایرې 
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Economicdepression 
 اقتصادي رکود

د اقتصاد هغه وضعیت چې اقتصادي کړنې په کې بطي، تقاضا کمه، استخدام او پانګه اچونه په 
 اصطالح ورته هم اکرول کېږي. )Slumpاقتصادي رکود )کمېدو وي چې د 

Efficiency Economic 
 اقتصادي اغېزمنتوب

ضایت ر مستهلکینومنابعو او وسایلو څخه د ګټې اخېستنې په پایله کې د اماکن ترحده د  شتهد 
چې: هل حمدوده منابعو څخه پداسې توګه  دا یا هم ویل کېږي. یتاغېزمنتوترالسه کولو ته اقتصادي 

 د رفع کولو المل وګرځي. د حمدوده اړتیاو او غوښتنو ګټه پورته يش، چې د اماکن ترحده د نا
ه ډول ضایعاتو راکمولو پ د ممکنه پایلو ترالسه کولو او د هر تر ډېرهیت مفهوم اغېزمنتواقتصادي 

 اکرول کېږي.موخه 

Entity Economic 
 بنسټ/واحداقتصادي 

 شوي وي تأسیسیا هر ډول سازمان چې د اقتصادي کړنو د تررسه کولو په موخه  مؤسسهرشکت، 
 .بلل کیږي بنسټیو اقتصادي واحد یا 

Fluctuations Economic 
 اتاقتصادي نوسان

 مرحلو څخه عبارت او نومهاهل اقتصادي دورانو نلډ مهاهل او اوږد هل اقتصادي نوسانات په اقتصاد کې
اقتصاد یو بشپړ دوران کې دا ټولې مرحيل یط کوي لکه د د دی، چې وخت په وخت تکراریږي او 

ته  (Fluctuationال ډېرو مالوماتو لپاره نوساناتو ). د مرحلېرونق، رکود، کساد او نزول  اقتصادي
 رجوع وکړئ.هم 
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Forces Economic 
 ېاقتصادي قو

تصادي اقهم قواوو څخه یوه  اغزی لرونکود بازار په چاپېریال کې د ګڼو  :په برخه کې بازار موندنېد 
ته  نوقوتو پرېکړې کولود  وسیلهپه  او اکروباري سازمانونو مستهلکینود  په بازار کېقوه ده او 
د بازار په چاپېریال کې هغه او یا هم په بل عبارت:  .ځواکونه ویل کېږي اغزی لرونکي اقتصادي

پرېکړې تر خپل اغزی الندې راويل. لکه د  او اکروباري سازمانونو مستهلکینوقوتونه، چې د 
پرېکړې او نور  او اکروبارونو مستهلکینواکروباري دوران یا دایرې په خمتلفو مرحلو کې د 

 .اقتصادي عوامل یا قوتونه ګڼل کیږي

Goals Economic 
 موخېاقتصادي 

ونو خو د اقتصادي نظام .تعریفیدیل یش سطحه، کورنۍ ، تصدۍ او هیواد په  وګړود  موخېاقتصادي 
السه ترکې دا په خمتلط اقتصاد کې هغه موخې، چې په اقتصاد کې یې د ټونلې وګړي د  په برخه

 :کولو خواهش ولري او معموالً په دوه برخو وېشل کېږي، چې عبارت دی هل

 :چې عبارت دي هل (Goals Macro( : يلک موخې۱

 مل استخداماک) Employment Full( 

 ثبات )Stability( 

 اقتصادي وده )Growth Economic( 

 :چې عبارت دي هل )Goals Micro) جزوي موخې :۲

  باغېزمنتوتویلدي) Efficiency Economic( 
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Goods Economic 
 تويکاقتصادي 

او  وکوتترالسه کولو لپاره د  انساين اړتیاوو د رفع کولو او د رضایت او تسکني د په اقتصاد کې د
 ، چې د انساين هڅو په پایله يک تویلد، د افادي لرونکيتويکاو ټول هغه  تررسه کېږيتویلد  خدمتونو

Scarce . چې د کمیابه توکو ګڼل کېږي تويکوړ وي اقتصادي  پلوراو  یلږد، ګټه اخېستنې او د

Goods اصطالح ورته هم اکرول کېږي. 

Growth Economic 
 اقتصادي وده

 :د اقتصاد دوه نورې يلک موخې عبارت دي هلصاد هل دریو يلک موخو څخه یوه دی،اقتصادي وده د اقت

 )Employment Full(اکمل استخدام  :۱

 )Stability (ثبات: ۲

د تویلد په وړتیا کې ډېروايل ته اقتصادي وده  د اوږد مهال لپاره په اقتصاد کې د توکو او خدمتونو
 رجوع وکړئ. هم ته  )goals Economic(ویل کېږي د ال ډېرو معلوماتو لپاره اقتصادي موخو 

Imperialism Economic 
 اقتصادي امرپیالزیم

بل هېواد په ساحه او یا وګړو باندې د حاکمیت او اقتصادي نفوذ د یو هېواد هل لوري پدې موخه د 
 ډېرول ترڅو هل موادو، بازار او یا هم هل پانګې څخه یې ګټه ترالسه کړي.

Indicators Economic 
 تور )شاخص(اقتصادي اندیکی

یا  دې زماين ترینهغه معلومايت نښې چې هل خمې یې د اقتصاد بیالبیل فعایلتونه اندازه او د هغو
 میالن معلومیږي.
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د اکروباري دوران یا دایرې د رونق او کساد د  (GDP) خالص داخيل تویلد نا :د بیلګې په توګه
د ګټورو مالوماتو د تهیې عددي او اقتصادي  مرحلو په اړه دغه معلومايت نښې )اندیکاتورونه(

 :وېشل کېږيبرخو الندې احصایې څخه عبارت دی چې دغه اقتصادي احصایې په دریو 

)Lagging Economic Indicator( ۱:نتیجوي تاخریي شاخص 
)Coincident Economic Indicator ( ۲: اتفايق/همزمان اقتصادي شاخص یا 

)Leading Economic Indicator)  :۳ 

 د ال ډېرو مالوماتو لپاره ذکر شوو اصطالحاتو ته هم رجوع وکړئ.

Planning Economic 
 د اقتصاد پالنول

د اقتصاد پالنول ویل څخه بهر د هر ډول اقتصادي کړنو تنظیم او پالنولو ته  جوړښتبازار هل  د
ېنو رسچ چې هل خمې یې د څخه عبارت دی جوړښت . اقتصادي پالنونه په خپله یو اقتصاديکیږي

دې ډول پالنولو ته معموالً هغه مهال په منطيق  او تررسه کېږيپه اړه پرېکړې  بازار ختصیص او د
ې ته نيش رسیدل مؤثریتاقتصادي  ډولپه اعظيم جوړښت د بازار  چې ډول اړتیا پیدا کیږي لکه

 تویلد او توزیع. توکولکه د اعمه  ډول مثبتې مداخلې ته الره هواروي.او یو 

Policies Economic 

 سیاستونهاقتصادي 

د یو  د متاثره کولو او یسیو هل خمې د اقتصادي فعایلتونودې پال هغه دوليت کړنې او کړنالرې، چې
و په څلورو بنسټزی سیاستونهصادي . اقتتررسه کېږيیا ډېرو اقتصادي موخو د تعقیب په موخه 

 :وېشل کېږي، چې عبارت دي هل نوډولو

 (Policy Monetary) سیاستپويل  :۱
 (Policy Fiscal) سیاستمايل  :۲
  )Policy Regulatory) سیاست،تنظیموونکې :۳
 (Policy Judicial) سیاست: قضايی ۴
 ال ډېرو مالوماتو لپاره نوموړو اصطالحاتو ته هم رجوع وکړئ. اقتصادي سیاستونو په اړه د د
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Profit Economic 
 اقتصادي ګټه

و خالصو عواید هل نا چې د یوې تصدۍ اقتصادي ګټه :د کوچين او مدیریيت اقتصاد په برخه کې
کیږي او په دې ډول د  پاتېکولو وروسته  وضع هل لګښتونوڅخه د ټولو حمسابوي او فرصيت 

 ویل کېږي. ته اقتصادي ګټه پېرترمنځ تو اقتصادي لګښتونو ټولزیود نا خالصې ګټې او  اکروبارونو

Resources Economic 
 اقتصادي رسچېنې

و د استعمال ا ګټه اخېستل کېږي نهرفع کولو لپاره تری ، چې د اقتصادي اړتیاوو درسچینېټولې هغه 
 .ګڼل کېږياو خواهش په پرتله په کمه اندازه رسه شتون ولري اقتصادي منابع 

 .په نوم هم یادیږي (resources scarece ) رسچینو کمیابه هل

Royalist Economic 
 اقتصادي سلطه غوښتونکی

تل ترېنه ګټه اخېسلکه استهزا امزیه اصطالح ده چې د هغو وګړو په وړاندې  عليم او لکه نایوه غری 
 چې د ډېر ثروت او اعید په درلودلو رسه ځان پر نورو لوړ ګڼي. کېږي

Sanctions Economic 
 اقتصادي بندیزونه

)بندیزونو او حمدودیتونو(  فشار راوړونکو اجباري تدابریو اوهل هغه اقتصادي ماهیت لرونکو 
و چارو کې د گډو پرېکړو د تنفیذ په موخه رامنځته کېږي او یو نړیوالڅخه عبارت دي چې په 

 متابعت په موخه جمبوروي.څخه و قوانینو نړیوالرسکش ملت د 
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Science Economic 
 د اقتصاد علم

بیلو  و علم دي لکه د بیالپيل کول دنو دیدو کې د عليم او ساینيس میتودوپه اقتصادې مسایلو او پ
و اکروباري ، اجوړښتونو بازار د په مرسته د قیمتونو ، بیاکری د کچې، نوماډلوفرضیو او  تیوریګانو

 .بیانول دوران یا اقتصادي نوساناتو توضیح او

Self Sufficiency Economic 
 اقتصادي ځان بسیا

 یوه سیمه یا یو هېواد چې د خپلو، او يیکفايی ته وا په اقتصادي حلاظ په ځان بسیا کیدلو یا خود
او غوښتنو د رفع کولو لپاره په خپله سیمه یا هېواد کې تویلد تررسه کوي او پدې توګه نه اړتیاو 

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.

System Economic 
 اقتصادي سیستم

 صیصاو د منابعو د خت وېش، تبادلې، د تویلد خدمتونواو  د توکوټونله کې  اقتصادي سیستم په یوه
 ېرودونکیپ رات ، اقتصادي بنسټونه او. په دې سیستم کې ګڼې ادارې ، قوانني او مقریو سیستم دی

وي جوړ جوړښتیي ځانګړی  او دغه سیستم ډول هماغه ټونله رامنځته کوي ټولزیشامل دي چې په 
په څه ډول د دوی  او د ملکیت حقوق څه ډول هل یو بل رسه اړیکه ولري په اړخونه چې دغه ټول

 :بیل ډولونه عبارت دي هل . د اقتصادي سیستمونو بیالترمنځ تنظیمیږي

  )system economic ciIslam(اساليم اقتصادي سیستم :۱

 )socialism(سوسیالیسيت اقتصادي سیستم : ۲

 )capitalism( پانګوال اقتصادي سیستم :۳

 )economy mixed (اقتصادي سیستماقتصاد/خمتلط  :۴

 د ال ډېرو مالوماتو لپاره نوموړو اصطالحاتو ته هم رجوع وکړئ.
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Thinking Economic 

 اقتصادي فکر کول

عمل په هلکه د اقتصادي پرنسیپونو په پام کې نیولو رسه فکر او پریکړه کولو ته وايی داسې یو د 
 هرس د ترالسه شوې ګټې وسیلهد یو عمل او اکر لګښتونه د نوموړي عمل یا اکر په  هل خمې یې چې

 .کېږيوروسیت پریکړه  اړهاو د اقتصادي اصولو الندې یې په  کېږيپرتله 

Union Economic 
 ټونلهاقتصادي 

ترمنځ په سوداګرۍ کې د خنډونو  ترمنځ هغه تړون، چې د نوموړو هېوادونو د دوه یا ډېرو هېوادونو
نځ ترم ه تررسه کېږي، د نوموړو هېوادونورامنځته کولو په موخ مرستود هر اړخزیه هل منځه وړلو او 

رسه د سوداګرۍ ځانګړی سیاست پرمخ  اجازه ورکوي او د نورو هېوادونو د منابعو ازاد حرکت ته
 ده. هټونلوړي. لکه اروپايی ټونله، چې یوه اقتصادي او پويل 

Warfare Economic 

 اقتصادي جګړه

ه پرېشان( په حالت کې د دښمن د کړنې چې د جګړې )اقتصادي یا سیايس جګړېهغه اقتصادي 
 .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 

ي په سوداګر کې یې د دښمن هېواد پایلهد خپلې اړتیا وړ خام مواد په اساين رسه ترالسه کړي او په 
 خپله حمارصه کې راويل.

Economics 

 اقتصاد )علم(

حمدوده اړتیاوو او  د نا مستهلکینواقتصاد هغه ټونلزی علم دی، چې د  اقتصاد د علم په مانا ده او د
د تویلد لپاره د حمدوده وسایلو د ختصیص مطالعه  کولو په موخه د توکو او خدمتونو د رفع غوښتنو
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په دغه تعریف کې د یادونې وړ پنځه اصطالحات یا ټيک چې په عمويم ډول کوي، چې د اقتصاد 
 څخه حبث کوي عبارت دي هل: اقتصاد ور

  )science Social( ټونلزی علم :۱
 )wantsnd a needs Unlimited (ناحمدوده اړتیاوې او غوښتنې: ۲

  (Production)تویلد :۳

 )means/Resource Limited( حمدود وسایل :۴

 )Allocation (ختصیص: ۵

  د ال ډېرو مالوماتو لپاره ذکر شوو اصطالحاتو ته هم رجوع وکړئ.

Scope of Economies 
 تنوع اقتصادیت د

د دوه یا ډېرو توکو یو ځایي تویلد آرزانه او اقتصادي تمامېږي نظر  د تویلد هغه پروسه، چې پکې
 دېته، چې هر یو یې په جال جال ډول رسه تویلد يش.

Scale of Economies 
 د مقدار اقتصادیت

د تویلد په اندازه کې د پراخوايل په موخه په اوږد مهال کې د تویلدونکي هل لوري د تویلد د ټولو 
 و لګښتونو کې کموایل رامنځته يش. چې دعواملو ډېروایل، چې په پایله کې یې د تویلد په متوسط

ه انداز د ثابت لګښتونويف واحد تویلد باندې دا دی، چې: په المل د کموايل یو  دې لګښتونو
د : هغه حالت دې چې هم د تویلد عوامل ډېر يش او هم د تویلد په بل عبارتیا هم او  راکمېږي.

 د مقدار عدم اقتصادیت و لګښتونو په اندازه کې کموایل رامنځته يش.متوسط
)Scale fo Disecnomomies( .رسه یې پرتله کړئ 
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Economist 
 پوهاقتصاد 

و په لاو مسای نوزده کړې وي او د اقتصادي تیوریګا، چې د اقتصاد په برخه کې یې لوړې کسهغه 
لومات ولري او معموالً د اقتصادي ې نورو برخو کې په ډېره اندازه مااو داس نو، مشورو، څېړاکرولو

 لومات ولري.زیه مطالعه او څېړنه کې هر اړخزیه مامسایلو په هر اړخ

Economize 
 کولاقتصادي 

د یو عمل د تر رسه کولو لګښتونه د اماکن تر حده راکمول او د اماکن ترحده ترې ډېره ګټه ترالسه 
ول راکم مؤثریتضایعاتو او عدم د کولو څخه عبارت دی او همدارنګه په تویلد کې د اماکن ترحده 

 یا هل منځه وړلو څخه عبارت دی.

Economy 

 یو هیواد ( اقتصاد )د

ټونلې ستونزې په نښه کولو لپاره د  )Scarcity(اقتصاد ته وايی او د کمیايب  ټولزییو هېواد  دمعموالً 
ویل کېږي،  (Economy (سېسټم ته  د ګټې اخېستنېاو  ويشد تویلد،  هل لوري د توکو او خدمتونو

منابعو د ختصیص څخه عبارت دی.  او ويشلپاره تویلد، د تویلد  استهالکدنده یې د  بنسټزیهچې 
 لکه د افغانستان اقتصاد. اکرول کېږيهمدارنګه د یو هېواد د اقتصاد لپاره هم دا اصطالح 

Efficiency 
 اغزیمنتوب

ضایت ر زیات حاصل او د حده کې د اماکن تر پایلهپه شته منابعو او وسایلو څخه د ګټه اخېستلو د 
 وخهم وايی، چې دا په اقتصاد کې د پنځو اقتصادي موخو څخه یوه مهمه اغزیمنتوبترالسه کولوته 

ه د څیړنې پ بازارده په ځانکړي ډول د جزوي اقتصاد د تویلد په برخه کې په ختنیيک حلاظ او د 
اکرول  کې پرتلې په حبثونوازار د ګټورتوب د ب برخه کې عرضه کوونکو او تقاضا لرونکو ته د

ې ی رسهتررسه کولو  پهپداسې توګه تررسه کول چې  کړنهکېږي او یا هم دا چې د یوه اقتصادي 
 ختصیص شوې منابع ټولې مرصف نيش.
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)RatioEfficiency( 
 نسبت اغزیمنتوبد 

 .څخه عبارت دید تویلد په پروسه کې د تویلد د عواملو د مقدار او د تویلد د مقدار ترمنځ نسبت 

Wage Efficiency 

 مزد اغزیمنتوبد 

 اکرګرانو هڅول وي. هغه مزد چې د بازار هل نرخه لوړ وي او موخه یې د تویلد د ډېروايل په موخه د

Efficient 
 اغېزمن

 همنابعو څخه د ګټختصیص، چې هل شته  ډول د منابعود تویلد په موخه په هغه د توکو او خدمتونو 
حده  رضایت تر اعظيم مستهلکینود  اعظيم حد تویلد رامنځته او اخېستنې په پایله کې په ممکنه

رکړې هغه قېمت تادیه، چې د و مستهلکد بېلګې په توګه: د یو تويک د پریودلو لپاره د  ترالسه يش.
وپریي، چې افاده یې تر ممکنه حده لوړه وي. په دې  تویکیې ولري او په داسې ډول یو  وړتیااراده او 

 .رول لري ډېر کې فرصيت لګښتونه هم پرېکړوډول 

Elastic 
 ارجتايع

هغه حالت ده لکه، چې په یو متغریه کې تغری په بل متغریه کې د تغری المل وګرځي  په عمويم ډول
او په دې توګه په یو متغریه کې نسيب تغری په بل متغریه کې هل نسيب تغریه څخه ډېر وي ارجتايع 

: په یو متغریه کې کم تغری په بل متغریه کې د ډېر تغری بل عبارتپه هم یا او  متغری بلل کېږي.
ویالی شو، چې د دوه متغریه ترمنځ ارجتايع اړیکې ډېر عکس العمل ښودونکی  نورځي المل وک

 رسه یې پرتله کړئ. )Inelastic)غری ارجتایع هل شلک لري. 
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Demand Elastic 
 ارجتايع تقاضا

لکه چې په قېمت کې په نسيب ډول رسه کم تغری، چې د تقاضا په مقدار کې په  /تقاضاهغه حالت
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.

افغاين پلورل کېږي او په یو معلوم وخت کې  ۱۵ر کې په یو کیلو په بازا تويکیو د د بېلګې په توګه: 
افغانیو څخه  ۱۵د یو واحد قېمت هل  تويککېلو پلورل کېږي؛ خو که د دې  ۱۷۷په نوموړي قېمت رسه 

د  ويکتپه ذکر شوي وخت کې د  خو یواځې یوه افغاین تغری( افغانیو ته راکم يش )په قیمت کې ۱۴
 ؛ نوکیلو ګرامه تغری( ۵۷تقاضا په مقدار کې  يش)د هکېلو ته لوړ ۱۵۷کېلو څخه  ۱۷۷پلور اندازه هل 

رسه  )Demand Inelastic( تقاضا هل غری ارجتايع د ارجتايع تقاضا په نوم یادېږي. د تقاضا دا شلک
 یې پرتله کړئ.

Supply Elastic 

 ارجتايع عرضه

لکه چې په قېمت کې په نسيب ډول کم تغری، چې د عرضې په مقدار کې په  /عرضههغه حالت
عرضه ګڼل کیږي. دا په دې مانا، چې: د عرضې په  ل د ډېر تغری المل وګرځي ارجتايعنسيب ډو

لک ش ښودونکیاندازه کې تغری په نسيب ډول رسه د عرضې په قېمت کې تغری ته عکس العمل 
افغاين پلورل کېږي او په یو معلوم  ۱۵یو کیلو په بازار کې  تويک د یو که :ولري.د بېلګې په توګه

افغانیو څخه  ۱۵کېلو عرضه کېږي؛ خو که د یو کېلو قېمت هل  ۱۷۷وخت کې په نوموړي قېمت رسه 
 د عرضې دا شلک کیلو ته لوړه يش؛ نو ۱۵۷کېلو څخه  ۱۷۷افغانیو ته لوړ يش او د عرضې اندازه هل  ۱۱

 رسه یې پرتله کړئ. )inelasticsupply(هل غری ارجتايع عرضې  نوم یادېږي. د ارجتايع عرضې په

Elasticity 

 ارجتاعیت

په یو متغری کې نسيب تغری، چې په بل متغری کې د تغری هل امله رامنځته کېږي ارجتاعیت یا د تغری 
 بیل ډولونه لري چې عبارت دي هل: حساسیت ګڼل کیږي، چې بیال وړاندېپه 
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  د عرضې د قېمت ارجتاعیت)Supply fo Elasticity Price)  
  د تقاضا د عواید ارجتاعیت(mandeof D Elasticity Income) 
  د تقاضا د قېمت ارجتاعیت(Demand fo PriceElasticity)  
  د تقاضا متقاطع ارجتاعیت(Demand fo CorssElacticity) 

ارجتاعیت ویل کېږي لکه د قېمت د تغری په وړاندې په نلډ ډول د یو تغری په وړاندې حساسیت ته 
باندې ويشل  هل لوري په څلورو ډولونو نوحساسیت.، اقتصاد پوها مقدار د تقاضا یا د عرضې د

 کېږي، چې عبارت دي هل:
 د قېمت ارجتاعیت )elasticity Price( 
 د عوایدو ارجتاعیت )elasticity Income(  

 متقاطع ارجتاعیت )Elasticity Cross(  
  ارجتاعیتیا متبادل substitution of Elasticity 

 د ارجتاعیت په اړه ال ډېرو مالوماتو لپاره ذکر شوو ډولونو ته هم رجوع وکړئ.

Alternative Elasticity 

 د ارجتاعیت متبادل )ډولونه(

یا بیال بیل حاتلونه، چې په یوه متغری )معموالً د عرضې او تقاضا  د ارجتاعیت هغه پنځه کټه ګوري
نسيب  د د عرضې او تقاضا په قېمت کې( تغری ته تغری په یو بل متغری کې )معموالً په مقدار کې( 

 عکس العمل سلسله جوړوي او د ارجتاعیت په رضیب پورې تړاو پیدا کوي، چې عبارت دي هل:

  اکمل ارجتايع)sticEla Perfect( 
  نسيب ارجتايع(Elastic Relative( 
  واحد ارجتايع)Elastic Unit) 
  نسيب غری ارجتايع)Inelastic Relative( 
  مکمل غری ارجتايع(Inelastic Perfectly(. 
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يش،  خالصه کیدیل نوڅخه په دوه متبادلو ډولو نو دغو ټولو ممکنه ارجتاعیتوپه حقیيق نړی کې هل
ضا او تقا چې نسيب مفاهیم دي لکه نسيب ارجتايع یا نسبتاً غری ارجتايع او دغه دواړه متبادل د

 قیمت د ارجتاعیت لپاره د استعمال وړ دي، چې عبارت دي هل : عرضې د
 Alternative Elasticity Demand د تقاضا د ارجتاعیت متبادل 
 Alternative Elasticity Supply د عرضې د ارجتاعیت متبادل 

 
Determinanats Elasticity 

 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 

 لري، لکه: اغزیارزښت باندې 

 شتون  د متبادل توکو او یا خدمتونو.)Availibility Substitute( 
  ځانګړی وخت)Period Time( 

 د بودجې تناسب )proportion budget( 
تويک خمتلف ډول )هم عرضه او هم  نو ؛که چېرې په ذکر شویو هر یوه کې تغری رامنځته يش نو 

 تقاضا( د قېمت ارجتاعیت اختیاروي.
Substitution of Elasticity 

 ارجتاعیتتوکو د متبادلو 

چې د تویلد په پروسه کې د تویلد د یو اعمل  هغه اماکن ده موخهارجتاعیت څخه  توکود متبادلو 
 )اکرګر( پر ځای د تویلد بل اعمل )ماشني( تعویض په څومره اساين رسه تررسه کېدای يش.

Embargo 
 حمدودیت )بندیز(

او  هېواد هل لوري هر ډول حمدودیتونوپه عمويم ډول رسه په بهرنې سوداګرۍ باندې د صادرايت 
اتو باندې په صادر ته د ځینو توکو او خدمتونو ي. لکه نورو هېوادونووضع کولو ته ویل کېږ بندېزونو
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 برعکس، چې د واردايت هېواد هل حمدودیتونه او یا بندیز. په بهرنۍ سوداګري کې د هغو حمدودیتونو
یوازې  Embargoلوري وضع کېږي لکه حمصول، واردايت حمدودیت یا سوداګریز معیارونه. بلکې 

اکل کې د تیلو صادرونکو میالدي  ۱۷۰۷په  :د بېلګي په توګه .تررسه کېږيد صادرايت هېواد هل لوري 
څخه ګټه  Embargoهل لوري د امریکا متحده آیاالتو ته د تېلو په صادراتو باندې د  هېوادونو

 اخېستل کېده.

Economies Emerging 
 ظاهریدونکي اقتصادونه)په اقتصادي حلاظ( 

یې د اقتصادي  و ته وايئ یا هغه هېوادونه چې نوینوپه اقتصادي حلاظ نوي مطرح شوي هیواد
پرخمتګ په لور ګام پورته کړی وي او یا هم دا چې اقتصاد یې نوی په غوړیدا پیل کړی وي او په 

ي خو لر پرخمتیايی هیوادونو ځانګړتیاوې ونه معموالً . دا ډول هیوادالقوه ډول ښه راتلونکې ولريب
 وادونه.چټک وی لکه کوریا، هانګ اکنګ، مالزییا او داسې نور هې ډېرپرخمتګ یې 

Emigration 
 مهاجرت

د تررسه کولو په موخه د خپل هېواد  کړنوپه اقتصاد کې هل خپل هېواد څخه بل هېواد ته د اقتصادي 
 ژوندانه لوړ معیار لوړ اعید یا د څوپرېښودلو ته مهاجرت ویل کېږي. یا هم بهر ته د تللو په موخه )

 کېږي.د خپل هېواد پرېښودلو ته مهاجرت ویل  ترالسه کړي(

Empirical 

 عميل )جتربوي(

او مشاهداتو څخه ترالسه کېږي یا هغه مشاهدات او  جتربوپوهې یا علم هغه منبع، چې هل عميل  د
صاد په اقت شوي وي.حقایق، چې په عميل ژوند کې حقیقت لري او په جتربو او عميل مشاهدو ثابت 

هغوی دغه ډول عميل بڼه په  ازموینې لپاره د او فرضیو د نوعموالً د تیوري او اقتصادي موډلوکې م
 ورته ویل کېږي.( study Empirical( عميل یا جتربوي مطالعه ټونله کې کتل کېږي چې
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Employed 
 استخدام شوی

قوه( د معلومو تادیاتو )مزد او معاش( په  اکرګره د تویلد منابع )معموالً  هغه حالت، چې پکې
 په تویلد کې فعاالنه ونډه ولري. وړاندې په ښاکره ډول رسه د توکو او خدمتونو

Person Employed 
 کساستخدام شوی 

ې په تویلد ک فعاهل ډول رسه د توکو او خدمتونو، چې د اکر کولو اراده او وړتیا ولري او په کسهغه 
وخت کې د توکو او خدمتونو په تویلد کې ب روبارونوبرخه ولري لکه په دفرت کې اکرکونکي یا په اک

 رسه یې پرتله کړئ. (person unemployed( هل نه استخدام شوي کس اکرګر.

Association Employers’ 
 د اکرفرمایانو ټونله

ته وایې، چې د خپلو ګډو موخو د پرمخ بېولو په منظور  ټونلې (مالاکنو د اکروبارونو د اکرفرمایانو )د
 په وړاندې رامنځته کېږي(. ټونلېډیره د اکرګرانو د  شوې وي )تر رامنځته

Employment 
 استخدام

د تویلد منابع )معموالً اکرګره قوه(، چې د اکر کولو اراده او وړتیا ولري د  هغه حالت، چې پکې
د  .تویلد کې عمالً په اکر بوخت وي په وړاندې د توکو او خدمتونواش( په ټايلک تادیې )مزد او مع

 هل څخه عبارت دی. هل بوختیاوګړو په هلکه استخدام په یو مسلک، اکروبار، شغل او کسب کې 
 رسه یې پرتله کړئ. )Unemployment) وزګارتیا
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Quota Employment 
 حد د استخدام

فوسو د په توګه: د ند بېلګې  یو معلوم حد ټالک. استخدام کې دپه  هل لوري د اکرګرانو نود اکروبارو
 ړاندېود استخدام په  ، داخيل اکرګر او بهرين اکرګرلکه نر او ښځه، تور او سپنيهل خمې  معیارونو
 حد ټالک.

Rate Employment 

 کچهد استخدام 

په تویلد کې د استخدام شویو وګړو نسبت هغه وګړو ته، چې د  د کې د توکو او خدمتونوپه هېوا
ي ر په ترالسه کولو بریايل شواوسه د اک ترال اکرکولو اراده او وړتیا ولري، د اکر په لټه کې وي؛ خو 

وې څومره برخه د توکو او خدمتونو په تویلد په هېواد کې د اکرګرې قاو یا هم په بل عبارت:  وي.
)Employment- استخدام او نفوسو نسبت د استخدام کچې ته ځینې وخت دبرخه لري، چې کې 

)Ratio Population  د وزګارتیا کچې  اکرول کېږي.اصطالح هم(Rate Unemployment( 
 رسه یې پرتله کړئ.

Emporium 

 پلورنځی سوداګریز

 پلورل کېږي. د توکو خمتلف ډولونه هغه لویه مغازه یا اکروباري مرکز چې په کې

Endogenous 

 )متحول( داخيل

موډلونو کې هغه متحول ته وايی چې په اقتصاد پورې تړلو هغو عواملو هل خمې رامنځته  يپه اقتصاد
 کېږي چې د موډل په داخل کې د یو متغیری په ډول تعریف شوی وي. 
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Variable Endogenous 
 متحول داخيل

د یو بهرین اعمل په وسیله  او د هغه تغری هغه متحول، چې په خپله په موډل یا فورمول کې داخل وي
 د یکفورمول  لکه د میل اعید په ترکیيبلري  اغزیهد موډل په ټول حاصل باندې  رامځته کیږي او

ول هل بهرين متح .تغرییږی ډولد مايل پالییس په د دولت د پریکړې هل خمې  یچ لګښتونهدولت 
)variable exogenous( .رسه یې پرتله کړئ 

ementEndors 

 یلک ظهر نوييس/شا
 ( ته رجوع وکړئ.indorcementیلک ) شا

Engle’slaw 
 قانون د اجنل

هل لوري پرخمتګ  )engle)میالدي اکل کې د یو رويس اعلم  ۱۱۵۰د لومړي ځل لپاره دغه قانون ته په 
عوایدو کې کموایل په  مستهلکینود چې چې: هر څومره  کوي ورکړل شو او دا قانون دا واضح

 یې په غذايی موادو مرصفیږي. برخهد اعید ډېره  ؛ نورامنځته کېږي

Enterprise 
 (اکروباري سازمان )تشبث

دوده حم او اړتیاو د رفع کولو لپاره ه عبارت دی، چې د ټونلې د غوښتنوهغه اکروباري سازمان څخ هل
، (Firm( تصدۍ معموالً دد تویلد په موخه رسه یو ځای کوي، او  منابع د توکو او خدمتونواو کمیابه 

 تشبث؛ خو اکرول کېږيهل اصطالحاتو رسه مرتادفه  )Company( رشکت او )Business)اکروبار 
یا کېدای يش، چې په يلک او یا او کېدای يش، چې سوداګریز، غری سوداګریز، خصويص بڼه ولري 

 جزوي ډول د دولت تر کنرتول الندې قرار ولري.

Entrepreneurship 

 تشبث
 :هل عواملو څخه یو دی د تویلد درې نور عوامل بنسټزیود تویلد د څلورو 
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 )Land (ځمکې :۱

 )labor( اکرګر :۲

 )Capital (ګهپان :۳

 طبقه ده، چې د توکو او هغه ځانګړې نوپه اغړه وي د انساين کړ متصدي یا اکرفرما او تشبث چې د
تاوان خطر قبلوي او  د یو ځای کولو کېرګر او پانګې په د تویلد په موخه د ځمکې، اکخدمتونو 

 د رفع کولو په موخه تویلد تر رسه کړي. د ټونلې اړتیاو او غوښتنو څوممکنه ګټه هم ترالسه کوي 

EntryBarrier 
 خنډونهد دخول 

و هل عواملیا د نورو  هل خوایو اکروبار  چاپرییال کې د سیالزییو بازار په  هغه حالت ته وايی چې د
د ال  .نوموړي بازار ته داخل نيش څو، شتون ولريیا تصدیو ته داسې خنډونه  اکروبارونوامله نورو 

 ته رجوع وکړئ. (BarriertoEntry( د دخول په وړاندې خنډونو رو مالوماتو لپارهېډ

Environment 
 چاپېریال

صاد خو په اقت خوا ټولې پدیدې د هغه لپاره چاپېریال تعریفیږي. و په اعمه اصطالح د یو موجود شا
، چې په ټونله کې شتون ولري او خمکې دلې، چې د توکو منابعکې د تویلد هل پلوه ټول هغه طبیيع 

ون موندیل شلک بدلیا استخراج يش او یا یې هم  ترینه ګټه واخېستل يش اوپه تویلد کې  او خدمتونو
په  نوڅزی، چې د انسان د تویلدي کوښښو چې: په ټونله کې هر هغه دا همیا او  وي شتون ولري.

پایله کې نه وي رامنځته شوي بلکې په طبېيع ډول رسه شتون ولري لکه هوا، ځمکه، اوبه او داسې 
 نور.

EnvironmentScanning 
 یال کتنهپېرد چا

په اړه د معلوماتو د راټولو پروسې څخه عبارت دی،  نویال کې د هغو خمتلفو قوتوپېرپه اکروباري چا
لري لکه اقتصاد، سیاست، قانون، ټونله، تکنالوژي،  هچې د یو اکربار په راتلونکي باندې اغزی

 سیايل او داسې نور قوتونه.
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Equalpay 
  ه تادیهبرابر

 ولوتررسه ک ټولو هغه نارینه او ښځینه اکرکونکو ته د یو شان مزد ورکړه چې د مشابه اکرونو په
 بوخت وي او یا هم دا چې: د هغو اکرګرانو ترمنځ د مزد په ورکړه او د اکر په رشایطو کې د تبعیض

 اکرونو په تررسه کولو کې بوخت وي. یو شانچې د  نه شتون او توپری

Exchange of Equation 
  د تبادلې معادهل

د کچې او واقيع  عرضې، د پیسو د رسعت، د قیمتونو هغه مساوات، چې په اقتصاد کې د پیسو د
، چې په دې  M*V=P*Q :تویلد ترمنځ اړیکې په ګوته کوي، چې دا مساوات عبارت دی هل

 :مساوات کې

۱: M  د پیسو عرضه)Supply Money( 

۲: ’M اعتباري پیسې )money credit( 
۳ :V  د پیسو رسعت)Money Of Velocity( 

۴: ’V  د اعتباري پیسو رسعت)Money Cridet of Velocity( 

۵: P کچه د قیمتونو (PriceLevel(  
۱: Q  د واقيع تویلد اندازه(production Real( Quantityنمایندګي کوي څخه 

یو لکیدي جز ګڼل  )QuantityTheoryOfMoney(چې دا مساوات د پیسو د مقداري نظریې 
د  ترمنځ وضاحت وړاندې کوي. کچېد  عرضې او د قیمتونو کېږي، چې په اقتصاد کې د پیسو د

 دې تیوري فرضیې عبارت دي هل:

  اکمل استخدام)employment full( 
 T  اوV .ثابت وي 

  دM  او’M .ترمنځ یوه ثابته تړاو شتون ولري 
 کې ډېر کم تغری رامنځته کېږي. کچهپه  د قیمتونو 
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Equilibrium 
 تعادل

متقابل قوتونه )د عرضې او تقاضا قوتونه( په مطلق ډول رسه د  پکېپه بازار کې هغه حالت، چې 
اديل . په تعادل کې تعاره کوم ذايت میالن شتون ونه لريتعادل په حالت کې قرار ولري او د تغری لپ

هل عدم  .د تقاضا هل مقدار رسه مساوي وی قېمتټالک کیږي او د عرضې مقدار په همدې  قېمت
 رسه یې پرتله کړئ. )Disequilibrium( تعادل

Prices Equilibrium 
 ونهقېمتتعاديل 

په حالت کې رامنځته شوي وي یا هغه قېمتونه، چې د عرضې او  تعادلهغه قېمتونه، چې د بازار د 
ه هغ په بازار کې توکو او خدمتونو یا هم د تعادل په حالت کې رامنځته کېږی اوتقاضا د اندازې 

کې مازاد او یا کرس وجود ونلري او بازار  او تقاضا په مقدارونو عرضې په بازار کې د ، چې قېمت
 رسه برابر وي. هل اندازې تقاضاد  اندازه کې د عرضې

Quantity Equilibrium 
 تعاديل مقدار

و ترمنځ د توکو او . د عرضه کوونکیو او تقاضا کوونکیده ځانګړتیاد بازار د تعادل یوه  دا هم
د تبادلې هغه حالت، چې په بازار کې مازاد او یا کرس شتون ونه لري داسې، چې: په بازار  خدمتونو

 کې د عرضې مقدار د تقاضا د مقدار رسه برابر وي.

Equity 
 مساوات / مالکیت

 :اکرول کېږي چې عبارت دي هلرسه  ګانودا اصطالح په اقتصاد کې په دوه مانا

وخه م د جزوي اقتصاد بلهموخو څخه یو دی ) بنسټزیوپه جزوي اقتصاد کې د  مساوات یا برابري: ۱
 اغېزمناو اقتصاد په  چې بازارپه دې مانا، چې لکه  .(څخه عبارت دی )Efficiency( مؤثریتهل 

  ترالسه شوي عواید هم باید په اعدالنه ډول وويشل يش. ډول فعایلت وکړي نو
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و اپانګي یا ملکیت د ډول  سهايم رشکت کې( د هر ونډه لرونکي دپه اکروبار کې )معموالً په : ۲
 .اندازې څخه عبارت دی

tMarke Equity 
 د ونډو/مکیتونو بازار

Stock پری او پلور تررسه کېږي، چې د وڼدو بازار  نود ملکیتو چې پکې د اکروبارونو بازار، هغه

Market  اکرول کېږياصطالح ورته هم. 

Standard Equity 
 برابرۍ معیارد 

څخه  دریو معیارونو هلد تویلد څخه ترالسه شویو عوایدو د وېش  د ټونلې ترمنځ د توکو او خدمتونو
 :یو دی دوه نور معیارونه عبارت دي هل

 )Standard Needs( د اړتیاو معیار :۱
  (Standard Contributive( کې د برخه اخستنې معیار کړنوپه اقتصادي  او :۲

د تویلد څخه ترالسه شوي عواید  ې وګړو ترمنځ د توکو او خدمتونومعیار هل خمې د ټونلاو د دې 
ل وګړی ناراضه نه وي. یا په ب هېڅباید د ټونلې د وګړو ترمنځ په برابر ډول ووېشل يش او د ټونلې 

 ولري. اید مساویانه سړي رس اعیدد ټونلې ټول وګړي ب :عبارت

میلیونه وګړي او ټول  ۳۷میالدي اکل کې د افغانستان ټول نفوس  ۴۱۳۷د بېلګې په توګه: که په 
افغانۍ  ۱۷۷۷۷باید هر وکړي ته د مساوات د معیار هل خمې  ض کړو؛ نومیلیارده افغانۍ فر ۳۷۷عواید 

 ووېشل يش، چې د عوایدو دا ډول وېش یوازې یو تصور دی او په واقيع نړۍ کې شتون نلري.

Tax Estate 
 پر جایداد مایله

د شتمنیو په ارزښت باندې د مایلې څخه عبارت دی، چې معموالً په امرېاک کې  کسد مړ شوي 
 رسه یې پرتله کړئ. (Tax Inheritance( پر مریاث مایلېشتون لري. 
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Euro 
 یورو

د اقتصادي او پويل سیاست د پر مخ بېولو یو ګډ پويل واحد او کرنيس ده، چې په  ټونلېد اروپايی 
ن زو یورو د ټونلېاو د اروپايی  همیالدي اکل کې په رسيم ډول رسه په جریان کې واچول شو ۲۷۷۲

پويل واحد څخه د راکړې  نوموړيټول غړي هېوادونه یې په خپلو اقتصادي او مايل معامالتو کې هل 
 د ېږي.ګڼل کپويل واحد  هیو با ثبات کچه نړیواهلورکړې د وسېلې په توګه ګټه پورته کوي او په 

کې یواځي د یورو زون هېوادونه یورو د ميل پیسو په ډول مين؛  ټونلهیادولو وړ ده، چې په اروپايی 
کې غړیتوب لري؛ خو په یورو زون کې د نه غړیتوب  ټونلهخو نور هېوادونه که څه هم په اروپايی 

هل امله د یورو په ځاي خپلې ميل پیسې اکروي لکه ډنمارک او سویډن، چې د یورو په ځای خپل 
 .پويل واحد په ډول اکروي خپل کرون د

Zone Euro 
 زون -یورو

صادي يس او ګډ اقتغړي هېوادنه په برکې نی)یو شمېر(  ټونلېهغه جغرافیايی سیمه، چې د اروپايی 
په دې زون کې شامل هیوادونه ټول یوه ګډه کرنيس یا پويل واحد لري  او پويل سیاست پر مخ وړي.

ته  (Union European) ټونلېد ال ډېرو معلوماتو لپاره اروپايی  چې هل یورو څخه عبارت دی.
 وکړئ. هم رجوع

Dllars Euro 
 ډالر یوروـ

ویل  (Eurodollars(ته  الري حسابونوکې د امریکا د متحده ایاالتو ډ نوپه اروپايی بانکو
 ي ریزف د مقرراتو الندې نه راځي.کېږي.چې معموالً د امریکا د مرکز
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(ECB) Bank Central European 
 مرکزي بانک ټونلې اروپايید 

او د اروپا د پويل او  وکړ میالدي اکل کې په فعایلت پیل ۲۷۷۲مرکزي بانک په  ټونلېد اروپايی 
د پويل سیاست نظارت او جریان ته د یورو د عرضه کولو سیاست پرمخ بیولو  ټونلېاقتصادي 

 فرانکفورت په ښار کې موقعیت لري.مسئویلت په اغړه لري. دا بانک د جرمين د 

(ECU) Unit Currency European 
 واحد اروپايی پويل

 ټونلېمیالدي اکل کې په رسيم ډول رسه د اروپايی  ۲۷۷۲ږي په دا پويل واحد، چې د یورو په نوم یادې
 د ګډ پويل واحد په توګه رامنځته ته شوی دی.

Union European 
 ټونلهاروپايی 

 په السلیک هوکړه یلکترمنځ د یو  ي اکل کې د لسو اروپايی هېوادونومیالد ۱۷۷۲په  ټونلهاروپايی 
ه رسیږي چې ځینې یې ت ۲۱کولو رسه رامنځته شوې ده او په اوسين وخت کې یې غړي هېوادونه 

 عبارت دي هل:

بیلجیم، ډنمارک، یونان، جرمين، هسپانیه، فرانسه، آیرنلډ، اېټایله، لوګزامبورګ، هانلډ، 
اروپايی  نه او داسې نورو دبرېتای پرتګال،چک، اطريش، هنګري، سلوواکیا، یلتوانیا، تلویا، استونیا،

 موخې عبارت دي هل: بنسټزیې ټونلې

 را کمول یا هل منځه وړل. وداګرۍ کې د حمدودیتونوترمنځ په س د غړو هېوادونو 
 .د ګډ پويل واحد رامنځته کول 
 .اعمه نظايم او دفايع سیاست پرمخ وړل 
  د پويل سیاست مرکزي کول دي.او 

 د اروپا پارملان ، اروپايی چې ځینې یې عبارت دي هل: اوه اداري او حقویق واحدونه لري ټونلهاروپايی 
 .او اروپايی عداليت حمکمه ي بانککمیسیون ، د اروپا مرکز
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Demand Excess 
 تقاضا /مازادهاضايف

بازار کې د عدم تعادل هغه حالت، چې د عرضې د مقدار په پرتله د تقاضا مقدار ډېر وي  سیالزیپه 
 (Deficit) د کرس)اضايف تقاضا شتون لري( یا د عرضې په پرتله تقاضا ډېره وي او دغه حالت ته 

 رسه یې پرتله کړئ. (Supply Excess( مازادې تقاضا هل اکرول کېږي.اصطالح هم 

Profit Excess 
 ګټه /مازادهاضايف 

ا، د یا هڅوياندازه، چې تویلدونکي د تویلد د زیاتوايل لپاره  د ګټې هغه )هل نورمال څخه اضافه (
ول هڅکې د سیالۍ د زیاتوايل لپاره  بازارچې: د ګټې هغه اندازه، چې هل خمې یې تویلدونکي په 

 هل نورمالې ګټې .اکرول کېږياصطالح ورته هم  )profit supernormal)، چې د کېږي
)profit Normal) .رسه یې پرتله کړئ 

Reserve Excess 
 ذخریه مازادهاضايف/

ې د زېرمې هغه اندازه، چې د مرکزي بانک هل لوري د ورکړل شوي انداز د سوداګریزو بانکونو
د اجرا لپاره او د معامالتو د تررسه کولو لپاره د اکيف نقده ذخایرو  نوڅخه ډېره وي، چې د زیاتره پورو

 .د لرلو لپاره اکرول کېږي

Supply Excess 
 عرضه مازادهاضايف/

بازار کې د عدم تعادل هغه حالت، چې د تقاضا د مقدار په پرتله د عرضې مقدار ډېر وي  سیالزیپه 
 )Surplus()اضايف عرضه شتون لري( یا د تقاضا په پرتله عرضه ډېره وي او دغه حالت ته د مازاد

 رسه یې پرتله کړئ. )Demand Excessهل مازادې تقاضا ) .اکرول کېږياصطالح هم 
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Exchange 
 تبادهل

د بېلګې په توګه: عرضه  پروسې څخه عبارت دی. هلد تبادلې  یو تويک په وړاندې د بل تويک د
، چې د توکو پریياو تقاضا کونکی د پیسو په وړاندې تويک  پلوريکونکی د پیسو په وړاندې تويک 

 .رسه يشهم تر (تويکپه  تويک)او پیسو دغه معاملې ته تبادهل ویل کېږي ممکن دا تبادهل پرته هل پیسو 

Control Exchange 
 د تبادلې کنرتول

بهر څخه د پیسو په راتګ او هل هېواد  هلپه ځانګړي ډول د مايل راکړو ورکړو په برخه کې هېواد ته 
حد ټالکو څخه عبارت دی، چې دا ډول حد معموالً په حبراين  هلباندې  یلږدڅخه بهر ته د پیسو په 
 حاالتو کې ټالک کېږي.

Rate Exchange 
 د تبادلې نرخ

 د .بادلې مقدار یا نرخ څخه عبارت دید بل هېواد د پويل واحد په وړاندې د هېواد د پويل واحد د ت
اسعارو د تبادلې نرخ افغانۍ تبادهل کېږي، چې د  ۵۷بېلګې په توګه: د یو امریکايی ډالر په وړاندې 

(Rate Exchange Foreign)  او د نړیوالو اقتصادي مناسباتو  .اکرول کېږياصطالح ورته هم
سیستمونه وجود لري، چې عبارت دي د تبادلې د نرخ د ټاکنې درې عمده په مباحثو کې معموالً 

 هل:

 د تبادلې ثابت نرخ .)system rate exchangeFixed ( 
  د تبادلې ارجتايع نرخ)system rate exchange floating orFlexible ( 

  د تبادلې تنظیم شوی نرخ.)system rate floatingManaged ( 

 د ال ډېرو مالوماتو لپاره نوموړو اصطالحاتو ته هم رجوع وکړئ.
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Tax Excise 
 مایله استهالکپر 

په یوه ځانګړي تویک )چې معموالً د ټونلې وګړو لپاره یې استعمالول هل رضره ډک وي( باندې هل 
داسې نورو مرضه توکو باندې د مایلې ځانګړې مایلې څخه عبارت دی لکه په الکولو، تنباکو او 

 ټالک، چې معموالً الندنۍ موخې لري:

 .د دا ډول مرضو توکو په استعمال کې کموایل رامنځته يش 
 د مایلې دولت پوهېږي، چې که په نوموړي تويک باندې ولت عواید لوړ يش. ځکه، چېد د 

 .اکرويبیا یې هم د ټونلې ځینې وګړي  اندازه ډېره هم لوړه يش؛ نو

Excludability 
 ممانعت

په وړاندې یې قېمت  ګټې اخېستنېد یو تويک او یا خدمت څخه د هغه ډهل وګړو حمرومول، چې د 
نه تادیه کوي. ځینې تويک او خدمتونه، چې د تویلدوونکو هل لوري عرضه کېږي لکه قلم، بوټ، 

ې کونکي کوالی يش، چ عرضه ؛ نواو داسې نور تدريس  پوهنتون کېخصويصتکه، کمپیوټر، په 
هل استعمال څخه هغه ډهل خلک چې د استعمال په وړاندې یې قېمت نه  د نوموړو توکو او خدمتونو

اکرول کېږي او د خصويص  په حبثونو توکوتادیه کوي حمروم کړي دا اصطالح داعمه او خصويص 
د  نيش کوالی، چې دولت پېژندنه کیږي لکه توکوده چې هل خمې یې اعمه  دا یو مهم خاصیت توکو

څخه، چې ټونلې ته یې وړاندې کوي هغه ډهل وګړي، چې د استعمال په  خپلو ځینو خدمتونو
( هل استعمال څخه حمروم کړي مثالً اعمه دفاع )مایله نه تادیه کوي وړاندې یې قېمت نه تادیه کوي

 او داسې نور خدمتونه.

Agreement Exclusive 
 یلک ځانګړې هوکړه

څخه عبارت دی، چې د یو تويک د تویلدونکي او د نوموړي تويک د پریودونکي  یلک هوکړههل هغه 
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 
 پاره ورنکړي.د پلورلو ل

Summery Exclusive 
  نلډیز ځانګړې

د اکروبار د پالن د یوې برخې په توګه یوه ځانګړې خالصه یا نلډیز دی یا د بازار د يلک پالن خالصې 
د پالن لوستونکي او یا د  څوڅخه عبارت دی، چې اکروبارونه یې په دې موخه وړاندې کوي 

 په اړه معلومات ترالسه کړي. راتلونکو پالنونو کې د اکروبار دپه ټوهل مشرتیان اکروبار 

Resources Exhaustible 
 تمامیدونکې رسچېنې

که تیل، ډېروایل نيش راتالی ل په وسیله پکې رسچینې، چې د چاپرییال د طبیيع قوتونوهغه طبېيع 
 ګاز، سلور، طال، د ډبرو ساکره او داسې نور.

Change Exogenous 
 تغری بهرنۍ

ویل  هرنۍبپه اعم ډول په اقتصاد کې د غری اقتصادي عواملو په پایله کې رامنځته شویو تغریاتو ته 
نو تعریف شویو او بهرنیو متحویل اقتصادي موډل کې د نا یو په ځانګړي ډول هغه تغری چې په .کېږي

رسه یې  )angeCh Endogenous) هل داخيل تغری .تغری بلل کیږي څخه رامنځته کیږي بهرنۍ
  پرتله کړئ.

Variable Exogenous 
 متغری بهرين

 پایلهلني، چې د یو موډل یا فورمول برخه نه وي او هل مادل څخه بهر وی خو د موډل په هغه متحو
ډ ال ډېرو   ولري. اغزی د ماډل په حاصل باندیاو په دې ډول متحول کې تغری راتلل  اغزی لري

  رجوع وکړئ.هم ته  )bleaVari Independentمالوماتو لپاره خپلواک متغری )
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Expansion 
 رونق )مرحله(

: مرحله یې عبارت ده هل بنسټزیهبله  مرحلو څخه یوه ده بنسټزیود اکروباري دوران یا دایرې د دوه 
 په اقتصادي کړنو، ه مرحله ده، چې په عمويم ډول پکېاو هغ .څخه )Contraction)کساد، زوال 

رو د ال ډې ل ډول رسه ډېروایل رامنځته کېږي.کې په مسلس کچهد استخدام په  د تویلد په اندازه او
رجوع هم ته  )Phases Cycle Business(معلوماتو لپاره د اکروباري دوران یا دایرې مرحلو 

 وکړئ.

Policy Fiscal Expansionary 
 سیاستانبسايط مايل 

ې څخه په ګټه اخېستن یې دولت هل مايل وسایلوثبات د سیاست هغه ډول دی، چې هل خمې  د اقتصادي
 اخيل هاو الرو چارو ګټ بیلو وسایلو بیال په اقتصاد کې پراختیا رامنځته کوي او په دې موخه هل رسه

  چې ځینې یې عبارت دي هل:

 .کې ډېروایل په خپلو لګښتونو -۱ 
 .په اندازه کې کموایل راويل د مایلې -۲ 
خو اقتصادي مو ترڅو ځانګړواو د مایله په اندازه کې په دواړو کې ډېروایل راويل  په لګښتونو -۳ 

رسه یې پرتله  )Policy Monetary Expansionaryهل انبسايط پويل سیاست ) ته ورسیږي. 
 کړئ.

ExpansionaryGap 
 خالءتشه/ انبسايط

مهال اکمل استخدام تعاديل تویلد ترمنځ  اوږد نلډ مهاهل تعاديل تویلد او د هغه خالء یا تشه، چې په
 .هم وايی )Gap Inflationary(وجود لري، چې دې ته انفالسیوين تشه یا توپری
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ExpansionaryMonetaryPolicy 
 سیاستانبسايط پويل 

په اکر اچولو رسه  د پويل الرو چارویې دولت  هل خمېد اقتصادي ثبات د سیاست هغه ډول دی، چې 
ره د اکروباري دوران یا دای څولکه د پیسو عرضه ډېرول ګام اخيل پراختیا په موخه  په اقتصاد کې د

يل هل انبسايط ماهل منځه یوړل يش. هم یا او کې د زوال یا کساد د مرحلې رسه تړلې ستونزې اصالح 
 رسه یې پرتله کړئ. )Policy Fiscal Expansionary( سیاست

sExpectation 
 اتتوقع

چې  .راتلونکو توقعاتو څخه عبارت دی د په اقتصاد کې د بازار په رشایطـو کې د بیالبیلو خواوو
 مهم اعمل دی، چې په تقاضا او عرضه تعني کوونکیو پنځو عواملو څخه یو د عرضې او تقاضا د

تقاضا د منحين د رسمولو په وخت کې ثابت فرض کېږي  د تغری المل ګرزي، چې د عرضې او کې
د ال ډېرو ضا د منحين د انتقال المل ګرځي او دلې پنځو عواملو څخه په هر یوه کې تغری د تقا

هم ته  (Determinants Demand/Supply) ټاکونکو عواملو عرضې او تقاضا مالوماتو لپاره
 رجوع وکړئ.

Expenditure 
 لګښت

اقتصادي حبثونو کې د لګښتونو په مانا ده او په حماسبه کې: په یوه دوره کې د نقده په اعم ډول په 
 لګښت څخه عبارت دی.

Multiplier Expenditure 
 رضیب لګښتد 

د ) لګښتونو ټولزیو، چې په څخه عبارت دیکې د تغری نسبت  )GDP(په نا خالص داخيل تویلد 
ور لګښتونه، د دوليت یا اعمه سکت لوري د پانګونېهل  لګښتونه، د اکروبارونو استهاليککورنیو 

 خمتار تغری هل خمې رامنځته کېږي. لګښتونه او خالص صادرات( کې د یو خود
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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 
کې: هغه نقدي لګښتونه، چې د یو تويک او یا خدمت په تویلد  څېړنهتررسه کېږي او په اقتصادي 

 باندې تررسه کېږي.

Collusion Explicit 
 احتاد ښاکره

عقد  هپدې موخ یا تویلدونکي ترمنځ ، چې د څو اویلګوپويل اکروبارونوهوکړه یلکپټ یو معموالً 
په بازار کې د توکو په قېمت ټاکنه باندې کنرتول ترالسه کړي، قېمتونه لوړ کړي، او  څوکېږي 

د څرګن د ته هوکړه یلکباالخره په بازار کې د احنصار لرونکو په توګه را څرګند يش. دغه ډول 
Tacit /Implicit هل پټ/ضمين احتاد  اکرول کېږي.اصطالح هم  )Collusion Overtاحتاد )

Collusion  رسه یې پرتله کړئ 

Cost Explicit 
 ښاکره لګښت

تررسه کولو  او معامالتو دپرمخ بېولو اکروبار د  ټول ښاکره حماسبوي اونقده لګښتونه، چې معموالً د
هل  د چې.تررسه کېږيشامله وي او معامله په بازار کې  د پیسو تادیه پکې لپاره تررسه کېږي او

اصطالح هم  (Cost Accounting( د حماسبې لګښتونه او (Pocket fo Out) جیب خرچه
 رسه یې پرتله کړئ. )Cost Implicit( هل پټ لګښت اکرول کېږي.ورته 

Logrolling Explicit 
 مرستهښاکره متقابله 

 ورکونکي ېڅخه عبارت دی، چې دوه رای ډولهغه هل  مرستېپه رایه ورکوونکیو کې د متقابلې 
په دې ډول رسه رايض کېږي، چې خپلې دوه رای د یوې  پکې (وړاندې)د یوې اقتصادي پروژې په 

قت یې په حقی یا پالیسیو په موخه واکروي رسه هل دې چې هر یو پروګرامونو جالرای په شلک د دوه 
  .ته نيش رسیدالی موخېدې  متقابلې مرستېه هل ې تصویب غواړي خو پرتکې د یوې پروژ
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ندې خمالفني او مالتړي شتون اقتصادي سیاستونه، چې د دواړو پر وړا جالد بېلګې په توګه: دوه 
، چې دواړه ډلې د دواړو پالیسیو په تررسه کېږي هوکړه یلکددوی ترمنځ په دې ډول رسه  ولري؛ نو

 رستهمواکروي او په دې توګه دواړه پالیسۍ تصویب او عميل يش که چریي دواړه متقابله  ېګټه رای
رسه یې  )Logrolling Implicit( مرستېپټې  هل .تصویب نيش پالیسۍي نو شاید دواړه ونکړ

 پرتله کړئ.

labor of Exploitation 
 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

يستلو و د را څزیونو شتهلکه تېلو، ګازو، معدنیاتو او داسې نورو  ځمکې څخه د خامو موادو هل
 څخه عبارت دی.

Export 
 صادرات

 .ر ته یلږل کیږي صادرات بلل کیږیلپاره به پلورد هیواد په داخل کې تویلد او د  هغه تویلدات چې
 برخه یې ه ده )بلهد جاري حساب د سوداګرۍ د بېالنس هل دوه برخو څخه یو بېالنس دد تادیاتو 

د بېلګې په توګه: افغانستان تازه او وچه مېوه، پوستيک او داسې نور تويک، نورو  واردات جوړوي(.
 ته یې د پلور په موخه لېږدوي او یا صادروي. هېوادونو

bounty Export 
 صادرايت جایزه

صادرايت توکو د تقویې په موخه  و ته د ځینوتویلدوونک ه مرسته، چې د دولت هل لوري ځینوهغ
په پایله کې یې د هېواد صادرات ډېر يش.  څوداخيل تویلدات پراختیا پیدا کړي  څو تررسه کېږي

 .اکرول کېږياصطالح ورته هم  )subsidy(معموالً د سبسایدي 
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Credit Export 
 صادرايت پور

 چې معموالً د دولت هل لوري ځینو چې د صادراتو د ډېروايل په موخه ورکول کېږي.، هغه پور
 ته په کمه رحبه رسه تهیه کېږي. رايت رشکتونوصاد

Line Export 
 د صادراتو کرښه

 څخه ګرافیکې شلک اړیکېترمنځ د  کچې ټولزیې( د تویلد خالص داخيل صادراتو او ميل اعید )نا د
 عبارت دی، چې د خالصو صادراتو د کرښې د رسمولو لپاره خورا ارزښت لرونکی کرښه ده.

Promotion Export 
 توسعهد صادراتو 

د یو هېواد د اقتصادي پرخمتګ په موخه هغه تګالره، چې هل خمې یې داخيل تویلدونکي د صادراتو 
 خيلدا څوکېږي،  هڅوللپاره  استهالکیا بهرنیان د نوموړي هېواد د صادرايت توکو د پېرلو او 

نورو امتیازاتو او بهرنیان د ارزانه قېمت، لوړ کیفیت او ډایلو په  تویلدونکي د سبسایډي او ځینو
 کیدای يش. هڅول وسیله

Expropriation 
 مصادره

څخه د ملکیت حق ترالسه کولو ته د ملکیت سلبېدل یا  کسیو  هلد قانون هل خمې د دولت لوري 
 مصادره ویل کېږي.

Benefit External 
 بهرین نفع

دا، چې د تقاضا په قېمت کې شامل نه  یا بازار په قېمت کې شامل نه وي هغه منفعت، چې د تويک د
د یوې ټونلې وګړي د  رسه رسه زده کونکو هلدی، چې  ښوونه او روزنهوي، چې یوه ښه بېلګه یې 

 قرش څخه ډېر منفعت ترالسه کوي. باسواده
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Cost External 
 لګښت بهرنۍ

يک په قېمت کې شامل نه وي دا ځکه، چې د هغه لګښت، چې په بازار کې د عرضه کیدونکي تو
 هلرسه  .د تویلد په مهال د چاپرییال ککړتیا ده یې عرضې په قېمت کې شامل نه وي، چې ښه بېلګه

دي په خپلو تویل معموالُ  دې، چې د ټونلې لپاره یو ډول لګښت رامنځته کوي؛ خو تویلدوونکی یې
 .کې نه حسابوي لګښتونو

economies External 
 منفعت یا مزیت بهرین )اقتصادي(

کې ترالسه  ههغه بهره یا ګټه، چې یو اکروبار یا تویلدونکی یې د اکروبار څخه بهر د پرخمتیا په پایل
ښار ته غزېدیل رسک هم د بېلګې په توګه: یو اکروبار د ښار څخه لریې موقعیت لري او  کوي.

ه خو د رسک پ په دې توګه ښار ته د تویلد په رسولو کې د ډېر لګښت رسه مخ کېږي خراب دی نو
 کېږي. یا ګټه ویل منفعتکموايل ته بهرنۍ  ه د تویلد په رسولو کې د لګښتونوجوړېدو رسه ښار ت

Externalities 
 اغزیې بهرنۍ

ادي د خپل اقتص کسلکه، چې یو  لکهاغزی په نورو خلکو.  )مثبت یا منيف( کړنېد یو اقتصادي 
 .مترضره کېږي کسخو هل امله یې یو بل  تویلدوي تویک فعایلت څخه ګټه پورته کوي یا یو

ګټې وسیله  ته د و خپولو بټۍ شتون، چې د بټۍ مالکد بېلګې په توګه: د ښار په یوه برخه کې د خښت
جيادوي ا لګښتونهخلک بیا هل ډېرو ستونزو او بیماریو رسه مخ کوي، چې معاجله یې  سیمېده؛ خو د 

 دي. لګښتونهمستقیماً د تویلد نه بلکې هل تویلدي پروسې بهر  لګښتونهاو دا 

 غېزو پهاغېز په ډول بلکې د گټورو ا رضر د چې دغه اصطالح نه یواځې نورو ته دیادولو وړ ده،  د
.مفهوم هم استعمایلدیل يش
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Value Face 
 اسيم ارزښت

اصطالح  )ValueperaP)په مايل شتمنیو باندې د قانوين اسيم ارزښت څخه عبارت دي، چې د 
 .اکرول کېږيورته هم 

او داسې نور ارزښت  ۱۵۷، ۱۷۷، ۵۷کرېډټ اکرتونه، چې  د خمابرايت رشکتونو :د بېلګې په توګه
اسيم ارزښت څخه عبارت دی او که چریې د  هل یې لرونکي دي، چې همدا لېلک شوی ارزښت

 د هغه د اسيم ارزښت څخه کم وي نوودونکي حساب پېرحساب د ډېرولو په وخت کې د 
 تې ارزښت ترالسه کړي.پا څوپېرونکی یې د قانوين دعوی حق لري 

Market Factor /Resources 
 رسچېنو بازارعواملو/

ررسه ت هغه بازار، چې د تویلد د عواملو )معموالً د ځمکې، اکرګر، پانګې( د تبادلې خدمتونه پکې
رسه یې پرتله  )market Product(او د تویلد بازار  )market Financial(هل مايل بازار  کېږي.
 کړئ.

AccumulationFactor  

 /راغونډېډنهد عواملو جتمع

 یعنې:عواملو  بنسټزیود تویلد د څلورو  په اقتصاد کې د توکو او خدمتونو

 )Land (ځمکه: ۱

 )Labor (اکرګر :۲

  )Capital(پانګه  :۳
  )Enterpreneur(متصدياکرفرما/ :۴

 څخه عبارت دی. او یا هم یو ځای کولو په اندازه کې ډېروايل راوړلو

F 
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 Cost Factor 
 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.

Demand Factor 
 عواملو ته تقاضا

)اکروبارونو( هل لوري د تویلد عواملو )معموالً د ځمکې، اکرګر، پانګې د تویلدي فعایلت لرونکو 
 ته عواملو ته تقاضا ویل کېږي. وړتیا. پری( استخدام او په اکر اچولو د ارادې او 

Determinants Demand Factor 
 د عواملو د تقاضا ټاکونکي عوامل

تقال المل ټاکونکي عوامل دي، چې د تویلد عواملو د تقاضا د منحين ان بنسټزیدرې عمده او 
 ګرځي، چې عبارت دي هل:

 )ecPri (د تویلد قېمت: ۱

 )Productivity (د تویلد عواملو تویلدي وړتیا :۲

 )prices Other (د نورو عواملو قېمت :۳

او کموایل یې چپ خوا ته د چې په تقاضا کې یې ډېروایل د تقاضا منحين ښي خوا ته انتقال مويم 
 انتقال المل ګرځي.

Factor Market 

 د عواملو بازار

 ته رجوع وکړئ. )Market Resource(د رسچینو بازار 
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 Disequilibrium Market Factor 
 تعادل عدمد عواملو د بازار 

دا،  ایونه لري  عرضې او تقاضا ترمنځ تعادل شتون د تویلد د عواملو په بازار کې هغه حالت، چې د
چې د تویلد د عواملو په بازار کې مازاد او یا کرس شتون ولري. دا په دې مانا، چې: اکروبارونه د 

ار کې دا، چې: په باز یاازار کې یې نيش ترالسه کوالی يش تویلد څومره عواملو ته تقاضا ولري په ب
 د تویلد عوامل عرضه د هغوی د تقاضا په نسبت ډېره وي.

Equilibrium Market Factor 
 د عواملو د بازار تعادل

 ای تعادل په حالت کې قرار ولري. د د تویلد د عواملو په بازار کې هغه حالت، چې عرضه او تقاضا
. دا په دې مانا، چې: اکروبارونه کې مازاد او یا کرس شتون ونه لريدا، چې: د تویلد د عواملو په بازار 

 ا ولري په بازار کې یې ترالسه کوالی يش.د تویلد څومره عواملو ته تقاض

Payment Factor 
 تادیه  عواملو ته

ه پ)معموالُ ځمکې، اکرګر، پانګې( څخه د ګټې اخېستنې  په موخه د تویلد عواملو د تویلدي کړنو
وړاندې د کرایې، مزد، رحبې او ګټې د تادیې څخه عبارت دی، چې کرایه د ځمکې په وړاندې، مزد 

 رحبه پانګې ته او ګټه متصدي ته تادیه کېږي.اکرګر ته، 

Price Factor 
 قېمتد عواملو 

 څخه د ګټې اخېستنېمکې، اکرګر، پانګې( معموالُ ځ په موخه د تویلد عواملو ) کړنود تویلدي 
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.



 

181 
 

F Economic & Business Terms  

 Supply Factor 

 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.

Determinants Supply Factor 

 عرضې ټاکونکي عوامل د عواملو د

 عوامل پنځه دی، چې عبارت دي هل:ټاکونکي په بازار کې د عرضې 

 )price Factor (د منابعو او عواملو قېمت: ۱

 (Technology (تکنالوژي :۲
  )prices hertO (د نورو توکو قېمتونه :۳

 )expectation Sellers (د پلورونکو وړاندوینه :۴
 )sellers of Number(د پلورونکو شمېر :۵

 څخه راڅرګندېږي، چې عبارت دي هل:د بازار د تقاضا ټاکونکي درې نور 

 )Income (عواید: ۱

 )Preference (ترجیحات  :۲

 )prices Other (او د نورو توکو قېمتونه :۳

رسمولو په وخت کې ثابت فرض کېږي او په هره یوه کې تغری د عواملو د چې د عواملو د منحين د 
 عرضې د منحين په موقعیت کې د تغری المل ګرځي.
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 Production of Factors 
 د تویلد عوامل

ې عبارت عوامل، چ بنسټزیڅلور  برخه اخېستونکيپه تویلد کې  په اقتصاد کې د توکو او خدمتونو
 دي هل:

 )Land (ځمکه: ۱

 )Labor (اکرګر: ۲
 )Capital(پانګه : ۳
 )Entrepreneur (اکرفرما/:متصدي۴

چې ، اکرول کېږيعواملو ته د منابعو او کمیابه منابعو اصطالح هم  بنسټزیوچې د تویلد نوموړو 
په پایله کې ځمکې ته کرایه، اکرګر ته مزد، پانګې ته رحبه او  برخې اخېستنېپه تویلد کې د 

 او ويلبخو ځینې اقتصاد پوهان بیا ګټه د تویلد پنځم اعمل  یا اکرفرما ته ګټه تادیه کېږي. متصدي
کېدای يش تویلدونکي هل خپل اکروبار  نون ونه لري که چېرې په تویلد کې ګټه شتو :چې وايی

 څخه الس په رس يش.

Factory 
 اکرخانه

د تویلد په موخه د فزیکي شتمین لکه ماشني  عبارت دی، چې د توکو او خدمتونو هل هغه ځای څخه
ځای پر ځای شوي وي.، چې دا اصطالح ځینې وخت  ر، کور، جتهزیات او داسې نور پکېاالتو، موټ

 .اکرول کېږيرسه مرتادفه هم  )Business(د اکروبار 

PriceFactory  

 د تویلدونکي قېمت

price Producer .ته رجوع وکړئ 
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 Market Fall 
 بازارمخ په ځوړ 

 په حال کې وي. ټیټیدوهغه بازار چې د توکو او یا هم د ونډو قېمتونه په کې د 

Fallacy 
 سفسطه/هنتریوت

حبث کې هل یوې منطيق لغزش یا سفسطي څخه عبارت دی، چې و د یوې پالیسۍ په ارزیايب او جر 
 په اقتصادي څېړنه کې یې شپږ اعمې نمونې عبارت دي هل:

 )appeal mass of Fallacy( سفسطه/: د اکرثیت تریوتنه۱

 )collusion of Fallacy(سفسطه /: د احتاد تریوتنه۲
 )division of Fallacy(سفسطه /تریوتنه ويش: د ۳

 )authority falseof  Fallacy(: د غلطې بېلګې تریوتنه/سفسطه ۴

 )cause false of Fallacy(: د غلط سبب تریوتنه/سفسطه ۵

 )attack personal of Fallacy(: د شخيص تړاو تریوتنه/سفسطه ۱

ې، چې اشتباه او غلطي وي؛ خو په دلزیانوونکي وي ځکه رسه  /سفسطې ډېرېدغه ډول غلطي
 .چې د خمورو خلکو هل خوا بیانیږي ښاکره ډول سمه او صحیح ښاکري په ځانګړي ډول هغه وخت،

 د ال ډېرو مالوماتو لپاره نوموړو اصطالحاتو ته هم رجوع وکړئ.

Collusion of Fallacy 
 /سفسطهد احتاد تریوتنه

لو د یوې برخې لپاره ګټور دی د ټو ، چېتویکسفسطه، چې وايی: یو په حبث کې هغه منطيق لغزش/
، چې د اقتصاد د یوې کسلپاره ګټور دی، چې دا د اقتصاد په مطالعه کې په دې مانا ده، چې یو 

 په نهایت کې د يلک اقتصاد لپاره هم اکر کوي ؛ نولکه کورنۍ او اکروبارونهبرخې په توګه اکر کوي 
 رسه یې پرتله کړئ )Division Of Fallacy( تریوتنه/سفسطې ويش د
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 Division of Fallacy 
 /سفسطهتریوتنه ويشد 

 ، چې د ټولو لپاره ګټور وي د هغوی د یوېتویکسفسطه، چې وايی: یو په حبث کې هغه منطيق لغزش/
چې د يلک  برخې لپاره هم ګټور دی.، چې د اقتصاد په مطالعه کې په دې مانا ده، چې: هغه څوک

اقتصاد لپاره اکر کوي په نهایت کې د اقتصاد د یوې برخې لپاره هم اکر کوي لکه کورنۍ او 
 رسه یې پرتله کړئ. )collusion Of Fallacy( د احتاد تریوتنې/سفسطې اکروبارونه. د

Fallacy of False Authority 
 /سفسطهد غلطې بیلګې تریوتنه

په دې دیلل درست او یا غلط دی، چې  تویکسفسطه، چې وايی: یو اکر، عمل او یا هغه منطيق لغزش/
غه اقتصادي پالیسیو په برخه کې د ه لکه د .سته سیمې کې همداسې ویل کېږيپه یوې بلې غری واب

د  او یا یې هم مسلک اقتصاد نه وي. چا نظر، چې په اقتصادي مسایلو کې ډېر مهارت ونه لري
 بېلګې په توګه: د اقتصادي پالیسیو په برخه کې د یو اجنیرن او یا ډاکټر نظر.

FallacyofFalseCause 
 تریوتنه د غلط سبب

ېښې وه پچې اشتباهاً او په غلط ډول داسې فکر کېږي، چې د وايی:هغه منطيق لغرش/سفسطه، چې 
ې هل یو پیښېنو یوه د بلې پایله ده په داسې حال کې چې هغه دواړه  چې یوه وخت رامنځته کېږي

 .بلې جال وي

Appeal Mass of Fallacy 
 د اکرثیت تریوتنه

او یا درست دی، چې د  په حبث کې هغه منطيق سفسطه، چې وایې: یو اکر او یا یش ځکه غلط
 ټونلې اکرثیت همداسې فکر کوي.
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 Attack Personal of Fallacy 
 تړاو تریوتنهد شخيص 

ړیل پورې ت ځکه بد دی، چې په دې تویکپه حبث کې هغه منطيق سفسطه، چې وایې: دغه اکر او یا 
د یو  اڅرګندېږي، چېر کسد بېلګې په توګه: د یو تویلد په اعالن کې یو  بد دی. تویکهغه اکر یا 

ټول تویلد بد  یې هل امله کس لرونکيپه اعالن کې د برخه  کس نوموړی ؛ نوچا خوښ نه دی
 .اکرويراځي او نه یې 

Problem Farm 
 د کروندې ستونزه

موسيم تغریات په قېمت کې د ډېر  اقتصاد په برخه کې هغه نلډ مهاهل وخت، چې پکې کرنزید 
ه رس  خوا هل بزګرانوپداسې حاالتو کې دولت هل نو کموايل( المل ګرځي. د قېمت د نوسان )معموالً 

کروندګر د  څوټايک  )ceiling Price( مرسته تررسه کېږي یا د پلور لپاره یې قانوين لوړ قېمت
 کرنزیو توکو د کم قېمت هل امله مترضره نه يش.

Fascism 
 فاشزیم

ې په یکې هغه پالن او فکري طرح، چې هل خمې  په اعم ډول د یو سیايس نظام نوم دې خو په اقتصاد
خو د دولت هل  د تویلدوونکو خصويص ملکیت خوندي کېږي د کې د توکو او خدمتونواقتصا

 په برخه کې. لوري پرې شدید کنرتول رامنځته کېږي. معموالً د پانګونې

Payment of Balance Favorable 
 د تادیاتو مساعد بیالنس

معموالً د یو اکل په اوږدو  چې د یوی اقتصادي دورې یاد یو هېواد د تادیاتو د بېالنس هغه حالت 
ته نظر د نورو  د یو هېواد تادیات نورو هېوادونوکې د اقتصادي او مايل راکړو ورکړو په وړاندې 

  لوري نوموړي هېواد ته کم وي.هل هېوادونو

ورو او د ن تررسه کېږيته کم تادیات  لوري نورو هېوادونو: د یو هېواد هل بل عبارتپه او یا هم 
Balance ) تادیاتو بېالنس مازاد ، چې دتررسه کېږيهل لوري نوموړي هېواد ته ډېر تادیات  هېوادونو
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 Surplus Payment Of)  تادیاتو غری مساعد بېالنس د  اکرول کېږي.اصطالح ورته هم
(Payment Of balance unfavorable(  یې پرتله کړئ.رسه 

Trade fO Balance Favorable 
 مساعد بیالنس سوداګرۍد 

د یو هېواد د بهرنۍ سوداګرۍ د بېالنس هغه حالت، چې معموالً د یو اکل په اوږدو کې یې د صادراتو 
دا په دې مانا، چې نوموړی هېواد د  وي. په پرتله ډېر ارزښتد نوموړي هېواد د وارداتو د  ارزښت
بهرنۍ سوداګرۍ  سوداګرۍ په برخه کې د مازاد درلودونکی دی ځکه، چې نوموړی هېواد پهبهرنۍ 

هل لوري نوموړي هېواد ته ډېر تادیات  م تادیات کوي او د نورو هېوادونوته ک کې نورو هېوادونو
اصطالح هم ورته  )Surplus Trade Of Balance( سوداګرۍ بېالنس مازاد ، چې دتررسه کېږي
رسه یې پرتله   rade oft balance Unfavorableسوداګرۍ غری مساعد بېالنسد   .اکرول کېږي

 کړئ.

Fee 
 فیس

خدمت یا هم د یو ځانګړي امتیاز څخه د ګټې اخېستنې په وړاندې تادیې ته فیس ویل کېږي  د یو
 لکه د ډاکټر د خدمت په وړاندې تادیه.

Feudalism 
 فیوډالزیم

نه وي بلکه حاکمه طبقه په کې  ځواکمنهغه سیايس او اقتصادي نظام چې مرکزي دولت یې 
 او یا هم په بل عبارت: پیسو او جایدادونو او کرنزیو ځمکو درلودونکي وي. ډېروفیوډاالن یا د 

د سیايس، ټونلزیو او اقتصادي اړیکو هغه نظام، چې د نهمې  )system Feudual(فیوډايل سېسټم 
تون لویې کرنې ش ه اروپا کې حاکمیت درلوده او پکېپېړۍ څخه تر پنځلسمې پیړۍ پورې یې پ

هل  ونتررسه کېده، چې د اربابا وسیلهپه  نولکني اربابان وو او کرنه د غالمادرلوده، چې د ځمکو ما
 لوري ورته یوازې ااعشه ورکول کېده او بس.
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 Money Fiat 
 اعتباري پیسې

هغه پیسې، چې د تبادلې په وخت کې ارزش لرونکي وي؛ خو د استعمال په وخت کې یې ارزښت 
لري، چې د نورو  په اراده باندې اتکا منلوکم وي او معموالً د ټونلې هل لوري د نوموړو پیسو د 

هغه اکغذي او یا هم په بله عبارت:  مين او کنه؟ لکه چک.د تبادلې لپاره یې  توکو او خدمتونو
پیسې، چې د دولت هل لوري نرش شوي وي په يلک ډول یې د قانوين پیسو حیثیت ترالسه کړی وي؛ 

شتوانه ونه لري. د پیسو د ډولونو په اړه د ال ډېرو مالوماتو )طال یا نقرې( پفلزاتوخو د مسکوکه 
 ته هم رجوع وکړئ. )Money(و لپاره پیس

Fiduciary 
 / امانيتباور یا ډاډ

د بېلګې په  د اعتماد څخه عبارت دی. کسباندې د بل  کسمعموالً په مايل معامالتو کې په یو 
توګه: د یو اکروبار مالک په خپل یو اکرمند باندې اعتماد کوي، چې د هغه د نه شتون په وخت کې 

څخه د پور په شلک  کسهل کوم  هم یااو حساب  هلکوالی يش، چې د اړتیا وړ پیسې د نوموړي 
 ترالسه کړي.

Money Fiduciary 
 اعتمادي پیسې

Credit  اعتباري پسو نقرې پشتوانه ونه لري ، چې دهغه پیسې، چې په اکمل ډول د طال یا 

)money  د پیسو د ډولونو په اړه د ال ډېرو مالوماتو لپاره پیسو  .اکرول کېږياصطالح ورته هم
Money.ته هم رجوع وکړئ 

Goods Final 
 تويکنهایې 

ا توکو او یکي یې د نورو په موخه تویلد شوي وي او پېرودون استهالکهغه تويک ، چې د نهايی 
خالص داخيل تویلد کې هم د نهايی  ، چې په ناد کې د شلک د تغری اراده ونه لريپه تویل خدمتونو

رسه یې پرتله  )Goods Intermediate(منځکړو توکو ارزښت حماسبه کېږي. د  توکو او خدمتونو
 کړئ.
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 Finance 
 تمویل

 یا اکر د تررسه کولو لپاره د پیسو تدارک یا ترالسه کولو ته تمویل ویل کېږي. کړنېاقتصادي  ېد یو

Claims Financial 
 دعویيل مطابله/ما

 دعوی قانوين (کسحقويق ) کسباندې د یو اقتصادي واحد یا د یو لکه بانډ او نورو  په مايل شتمنیو
 .څخه عبارت دی

Intermediary Financial 
 مايل مینځګړی

، چې په مايل بازار کې د مايل شتمنیو او پانګو د تبادلې په موخه د هغوی پلورونکي او کسهغه 
 ودونکي د معاملې د تررسه کولو په موخه یو ځای کوي.پېر

Investment Financial 
 مايل پانګونه

اڼو پپه مايل شتمنیو کې پانګه اچونې ته مايل پانګه اچونه ویل کېږي لکه د ونډو یا نورو قیميت 
 .پریودل

Market Financial 
 مايل بازار

تررسه کېږي او دوه عمده د مايل شتمنیو او پانګو د پلورلو او پېرلو معامالت  هغه بازار، چې پکې
 عبارت هل:برخې یې 

 )Market Money(د پیسو بازار 
 .)Market Capital(د پانګې بازار 

 هم رجوع وکړئ. هبازار ذکر شوو برخو تډېرو مالوماتو لپاره د مايل  د مايل بازار په اړه د ال
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 Statement Financial 

 مايل صورت حساب

 اکروبار د مايل په حماسبه کې هغه مايل صورت حسابونو ته وايی چې په یوه اکروباري دوره کې د
 مهم مايل راپورونه عبارت دي هل: حالت د ارزونې لپاره د حماسبې د څانګې هل خوا تیاریږي،

 )sheet balance (بېالنس شیټ: ۱

)loss and profit چې د ګټې او تاوان حساب  )statement income(د عواید حساب  :۲

)accout اصطالح ورته مم اکرول کېږي. 

 د مايل صورت حسابونو په اړه د ال ډېرو مالوماتو لپاره ذکر شوو اصطالحاتو ته هم رجوع وکړئ.

Wealth Financial 
 مايل ثروت

 ثروت اسيم چې په مايل بڼه وجود لري لکه ونډې، بانډ، پیسې او داسې نور، چې دټولې هغه شتمنۍ، 
)Wealth Paper(  هم اکرول کېږي ورتهاصطالح. 

Assets/Capital Financial 
 پانګهمايل شتمين/

هغه قانوين پانګه او یا شتمين، چې پر ملکیت باندې یې قانوين دعوی کېدای يش لکه ونډه، بانډ، 
 .ورته هم اکرول کېږياصطالح  )Assets Paper(د اسيم شتمنۍ پیسې او یا نور، چې 

Fink 
 خرب رسوونکی

اطالع  اړوند کړنو ټونلېد  متصدي یا اکرفرما ته د اکرګرانو هغه غړی، چې خپل ټونلېد  د اکرګرانو
 جاسويس کوي(. ټونلېد  ورکوي )اکرفرما ته د اکرګرانو

Firm 
 تصدي

 په توګه: په یو هېواد کېد بېلګې  واحد څخه عبارت دی. د اکروباري د یو صنعت په یوه رشته کې
هر  ؛ خو په دې اکروبار کېاکرول کېږيصنعت لکېمه موټرونو د تویلد ټول اکروبار ته د  د موټرونو
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او یا هم په بل  . اکرول کېږياصطالح  )Firm)جال اکروبار یا ځانګړې کمپین ته د منفرده تصدي  
 وڅد تویلد په موخه د تویلد عوامل رسه یو ځای کوي  هغه اکروبار، چې د توکو او خدمتونوعبارت: 

ي.، چې ځینې کړتویلد تررسه  او اړتیاو د رفع کولو لپاره د توکو او خدمتونو د غوښتنو مستهلکینود 
اکروبار رسه یې کېدای يش،  هلخو  ؛اکرول کېږياصطالح هم  )Business(د اکروبار وخت ورته

کېدای يش، چې د ګټې د ترالسه کولو په موخه نه  Firmدا په ګوته کړو، چې  پېرچې یوازیین تو
 .تررسه کېږياو کنرتول  تأسیسشوی یا کېدای یش، چې د دولت هل لوري یې  تأسیسوي 

Discrimination Price Degree First 
 پېرلومړی درجه تو د قېمت

 ت هغه ډول، چې د توکو او خدمتونو پلورونکی پکې د توکو او خدمتونود تبعیيض یا توپریي قېم
ېمت ق په پلورلو باندې هغه لوړ قېمت ټايک، چې پېرودونکي یې د تادیې اراده او وړتیا ولري، چې د

د  .اکرول کېږياصطالح هم ورته  )Discrimination Price Perfect( تبعیضتوپری/ بشپړ
 :تبعیيض قېمت دوه نور ډولونه عبارت دي هل

  )Discrimination Price Degree Second( : د قېمت دویمه درجه تبعیض/توپری۱
   )Discrimination Price Degree Third(: د قېمت دریمه درجه تبعیض/توپری۲

 ال ډېرو مالوماتو لپاره نوموړو اصطالحاتو ته هم رجوع وکړئ.قېمت د توپری/تبعیض په اړه د د 

Scarcity of Rule First 
 قاعدهلومړی د قلت 

د برش غوښتنې  :دویمه قاعده یې عبارت ده هل قاعدو څخه یوه ده بنسټزیوهل دوه  د کمیابۍ یا قلت
 )wants and needs Unlimited (او اړتیاوې نا حمدوده دي

 د رفع کولو لپاره د حمدوده منابعو رسه مخ ده. حمدوده اړتیاو او غوښتنو چې وايی نړۍ د نا
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 Fiscal 

 مايل
 چې معموالً دپورې تړلې اصطالح ده،  مسایلووضع کولو، لګښت او مايل  د دولت هل لوري د مایلې

)fiscal مايل سیاست )year fiscal(لکه مايل اکل اکرول کېږينورو اصطالحاتو رسه یو ځای 

)policy .او داسې نور 

Budget Fiscal 
 مايل بودجه

 و)معموالً د دولت( د مايل حالت ترشیح، چې د مایلې د عواید بنسټد یو مايل اکل په اوږدو کې د یو 
 د وړاندوینې په اړه وي. او لګښتونو

Neutrality Fiscal 
 مايل توازن

ه ترالسه شوی مبلغ( رسه عواید او لګښتونه )مایلاتو څخپه معلوم وخت کې لکه، چې د دولت 
رسه په تناسب صورت ونیيس او  تو کې زیاتوایل د دولت د لګښتونودا، چې: په مایلا یا مساوي وي

 په دې توګه په بودجه کې کرس یا مازاد نه رامنځته کېږي.

Policy Fiscal 

 سیاستمايل 

ايل اکل لپاره د دولت د چې هل خمې یې د یو م دی د دولت مايل سیاست هل هغه سیاست څخه عبارت
 څخه رسیدو لپاره هل مايل پالییس تنظیم تررسه کېږي او ټالکو موخو ته د عوایدو )مایله( او لګښتونو

 کېږي. پورتهګټه 

Year Fiscal 
 مايل اکل

د ختصیص او د بودجې د  لت یې د مایلې راټولو، د لګښتونوهغه مسلسل دولس میاشتې، چې دو
مسلسل میاشتو څخه موخه دا نده، چې مايل اکل باید  و؛ خو دتله د دولساکرويجدول بندي لپاره 
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طو د رشای رسېږي بلکې مايل اکل د هېوادونو ورځ پای ته وروستۍد محل اول څخه پیل او د حوت په  
 کېږي. ټالکپه پام کې نېولو رسه 

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، 

 رسه یې پرتله کړئ. )Assets Current(کمپیوټر او داسې نور. هل متغریه/جاري شتمنیو 

(FC)Cost  Fixed 
 لګښتثابت 

د تویل هېڅاو که  اړه ونه لريمستقیمه  چې د تویلد په مقدار پورې په عمويم ډول هغه لګښتونه
بیا هم دا ډول لګښتونه رامنځته کېږي، چې د تویلد په ډېروايل رسه په هر  نو هم صورت ونه نیيس

یوه ده  لګښت هل دوه برخو څخه ټولزیواحد تویلد باندې ثابت لګښتونه راکمېږي. ثابت لګښتونه د 
 :چې یعنې دا.څخه( ه یې عبارت دی هل متغریه لګښتونو)بله برخ

Cost Variable+  Cost Fixed=TotalCost 
Rate Exchange Fixed 

 ثابت نرخد تبادلې 

د اسعارو د تبادلې هغه نرخ، چې په معلوم نرخ رسه د دولت هل لوري د اقداماتو )په ځانګړي ډول 
 د اقداماتو( هل الرې ساتل کېږي. بانک د مرکزي

د بېلګې  .واد د پیسو د تبادلې نرخ ثابت ويد پیسو په وړاندې د هې داچې: د نورو هېوادونواو یا هم 
 :افغانۍ تبادهل. د اسعارو د تبادلې نور ډولونه عبارت دي هل ۴۵د یو ډالر په وړاندې  :په توګه

  )Rate Exchange edManagد تبادلې تنظیم شوی نرخ ) :۱

 .)Rate Exchange Floating) : د تبادلې متغری نرخ۲
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 د تبادلې د نرخ په اړه د ال ډېرو مالوماتو لپاره نوموړو اصطالحاتو ته هم رجوع وکړئ. 

Production of Factor Fixed 
 ملتویلد ثابت اع د

کېدای،  ډېروایل نيش رامنځته، چې په نلډ مهال کې یې په مقدار یا اندازه کې تویلد هغه اعمل د
هم  اصطالح (Dinput exFi) بت اعملثاچې ځینې وخت ورته د  چې ښه بېلګه یې ځمکه ده.

 رسه یې پرتله کړئ. )Production fo Factor Variable) تویلد متغریه اعملد . اکرول کېږي

Input Fixed 
 اعملثابت 

یا اندازه کې تغری نيش رامنځته کېدای، چې د تویلد هغه اعمل، چې په نلډ مهال کې یې په مقدار 
پرتله يی  رسه)Input Variable) متغریه اعمل ښه بېلګه یې ځمکه، اکرخانه او داسې نور دي. د

 کړئ.

Investment Fixed 
 ثابته پانګونه

نورو برخو کې د رسمایوي پانګونې لګښتونو ته ثابت  د اکرخانې، ماشني آالتو، وسایلو او داسې
 ویل کېږي. پانګونه

Price Fixed 

 قېمتثابت 

ه کې هر وخت ثابت وي او هغه قېمت، چې معموالً د هېواد په هره برخد ځانګړو توکو یا خدمتونو 
 نو قېمت.د کرېډټ اکرتو خمابرايت رشکتونونه رامنځته کېږي. لکه د  تغری پکې
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 Prices Flexible 
 ونهقېمتبدیلدونکي ارجتايع/

، چې وايی: په اوږد مهال کې په بازار کې د مازاد یا کرس د شتون آندپه الکسیک اقتصاد کې هغه 
څخه  ونمهمو بنسټو ک اقتصاد دپه عکس العمل کې قېمتونه په خپله تنظیمېږي.، چې دا د الکسی

 رسه یې پرتله کړئ.  )prices inflexible(هل غری ارجتايع قېمتونو .ده

WagesFlixible  

 ارجتايع/بدیلدونکی مزد

د شتون په حالت کې  )deficit(کرس  یا او )Surplus(هغه مزد چې د اکر په بازار کې د مازاد 
 )wages inflexible(تنظیمږي او یا هم دا چې ډېر زر متاثره کېږي. هل غری ازجتايع مزد  ډېر زر

 رسه یې پرتله کړئ.

AssetsFloating  

 متحرکه/سیاهل شتمين

 ته رجوع وکړئ. )assets Quick(سیالې شتمنۍ 

Rate Exchange Floating 

 متغری نرخد تبادلې 

 وسیله)عرضې او تقاضا( په  نود بازار قوتو يل واحد ارزښت پکېهغه نرخ، چې د پود تبادلې 
)flexible  د تبادلې ارجتايع نرخثابت نه وي ټالک شوې، چې  هل خواتعینېږي. او د حکومت 

)rate exchange  د تبادلې ثابت نرخ اکرول کېږي.اصطالح ورته هم)fixedexchangerate(  
 رسه یې پرتله کړئ. )Managed Float System(او د تبادلې تنظیم شوی نرخ 

Fluctuations 
 نوسان

یا په نورو اقتصادي رشایطو کې نزول او صعود ته  په اقتصاد کې د توکو او خدمتونو په قیمتونو
 نوسان ویل کېږي.
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 Whom? For 

 ؟لپاره د چا

ده درې  څخه یوهنو پوښت بنسټزیوکې د څلورو و ډولونو اقتصادي نظام په بیال بیل په اقتصاد کې د
 :نورې عبارت دي هل

 )produce to What(?څه یش تویلد يش؟  :۱

 )produce to How(?: څنګه تویلد يش؟ ۲

 )Produce to chuM How(?: په کومه اندازه تویلد يش؟ ۳

په پایله کې د رامنځته ې په ټونله کې د حمدوده منابعو څخه د ګټې اخېستنې او دا په دې مانا، چ
 ؟تررسه کېږيیعنې دا، چې تویلد د چا لپاره  ؟څوک دي مستهلکنيشوي تویلد 

Forecasting 
 وړاندوینه

 یا د اقتصادي وضعیت په اړه د نظر او وړاندوینې څخه عبارت دی. قیمتونو په راتلونکي کې د

Foreclosure 

 توقیف/ضبطول

د ملکیت د ترالسه کولو لپاره د قانوين ګام اخېستنې څخه عبارت دی لکه،  نود ګرو شویو جایدادو
 .یطو رسه سم د تادیې توان ونه لريچې پور اخیستونکی د پور د رشا

د خپل اکروبار د پراخوايل په موخه هل یو سوداګریز بانک څخه پور اخيل  کسیو  :د بېلګې په توګه
ه پ رسه سم د پور هوکړه یلکخپل جایداد ورکوي او بیا پور اخیستونکی د  یې او په تضمني کې

جایداد د  کسد رشایطو رسه سم د نوموړي  هوکړه یلکبانک د  بریته تادیه کولو کې پاتې رايش؛ نو
 رسه سمې ترالسه کړي. هوکړه یلکخپلې پیسې د  څوپلور حق لري 
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 Aid Foreign 
 بهرین مرسته

هر ډول بهرین مرستې، ډالۍ، پورونه، ختنیيک مرستې او داسې نور انتقاالت، چې یو هېواد، سازمانونه 
په نوموړي هېواد کې اقتصادي، سیايس،  څویې د بل هېواد رسه په دې موخه تررسه کوي  وګړياو یا 

 حاالتو د پرخمتګ رسه مرسته ويش. ټونلزیو او داسې نورو

مرستو  افغانستان رسه همدا ډول هلهل لوري  نوکې د بهرنیا نولکوپنځلسو په تریو  :د بېلګې په توګه
 تررسه کېدل.

Investment Direct Foreign 
 مستقیمه پانګونه بهرنۍ

دا،  ای بل هېواد کې په مسقیم ډول تررسه کېږي د پانګه اچونکي هل لوري په یو هغه پانګونه ، چې
ه ته بهرنۍ مستقیم پروسه کې په مستقیم ډول پانګونې کې په تویلدي : په نورو هېوادونوچې

 ویل کېږي. پانګونه

exchange Foreign 
 (تبا دهلاسعار )د اسعارو 

ې د ک یل کیږي ( چې په خمتلفو هېوادونوپیسو ته وهغه مايل وسیله ده )معموالً خپپله بهرنیو 
 ډیریمدا راز ه. تبادهل کیږي توکوترمنځ په داخيل پیسو یا  وګړواو انفرادي  بنسټونودوتلونو، مايل 

  .اکرول کېږي په وړاندې همن بدلون بازار وخت دا اصطالح د بهرنیو پیسو د ادلو

، چې یو هېواد ته د بل هېواد په وسیلههر هغه مايل  یااسعار یا بهرین پیسې او یا هم په بل عبارت: 
ترمنځ د تادیاتو د رامنځته کولو په موخه ترې ګټه  ې د دعوی حق ورکوي او د هېوادونوپیسو باند

 یې پیسې دي. وسیلهاخېستل کېږي، چې تر ټولو مهمه 
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 Market Exchange Foreign 
 بازارد تبادلې رو د اسعا

تررسه کېږي. ممکن دا بازار د نړې په هر  د تبادلې راکړه ورکړه پکې اسعاروهغه بازار، چې د 
 ګوټ کې هر ځای او هر بانک اويس او یا هم معلوم ځای لکه په اکبل کې د شهزاده رسای.

Rate Exchange Foreign 
 نرخ د تبادلې اسعارو د

 هېواد د پیسو د قېمت په وړاندې. د یو هېواد د پیسو قېمت د بل

افغانیو  ۴۱ډالر=۱ کچهد تبادلې  ؛ نوافغانۍ تبادهل کېږي ۴۱د یو ډالر په وړاندې  :توګه د بېلګې په
 .اکرول کېږياصطالح هم  )Rate Exchange( تبادلې نرخ چې معموالً ورته د رسه

Investment Foreign 
 بهرین پانګونه

رلو کي شتمنیو د پېفزی هل لوري د مايل او په یو هېواد کې د بل هېواد د اوسېدونکو او اکروبارونو
هل لوري  دا، چې: په یو هېواد کې د بل هېواد د اوسېدونکو او اکروبارونو یا څخه عبارت دی.

 ته بهرنۍ پانګونه ویل کېږي. پانګونې

Sector Foreign 
 بهرین سکتور

ی درې څخه یو د سکتورونو بنسټزیوسکتور، د يلک اقتصاد د څلورو بهرين یا د بهرنۍ سوداګرۍ 
 نور سکتورونه یې عبارت دي هل:

 )sector Holds House (د کورنیو سکتور :۱

 )sector Businesses(ي سکتور اکروبار :۲

 (sector Government(  سکتوردوليت :۳
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 کې کورنۍ، پکې شامل دی لکه په نورو هېوادونواو د هېواد د سیايس پولو څخه د باندې هر څوک  
 اکروبارونه او دوتلونه.

Trade Foreign 
 بهرین سوداګري

 دا، چې د نورو هېوادونو ه بهرنۍ سوداګري ویل کېږي یارسه د یو هېواد سوداګري تد نورو هېوادونو 
تبادلې ته بهرنۍ سوداګري ویل کېږي لکه افغانستان، چې د  ه د یو هېواد د توکو او خدمتونورس

ه راکړ ، روسیه او داسې نورو هېوادونو رسه د توکو او خدمتونوپاکستان، ایران، هندوستان، چني
 او دوه برخې په برکې نیيس چې عبارت دي هل: ورکړه تررسه کوي.

 )Export(: صادرات ۱

 )Import(: واردات ۲

 ال ډېرو مالوماتو لپاره نوموړو اصطالحاتو ته هم رجوع وکړئ.ې سوداګرۍ په اړه د بهرند  

Contract Forward 
 هوکړه یلکسیټه )راتلونکی( 

 چې تادیات يی د معلومو رشایطو الندې په راتلونکي وخت کې تررسه کېږي هوکړه یلکهغه مايل 
 .اصطالح هم اکرول کېږي )Futures) هوکړه یلکچې خیین وخت ورته د راتلونکي 

Franchise 
 حق االمتیاز

ا ی اکروبارونو هل لورې معموالً اکروبارونویو حق یا ځانګړی امتیاز، چې د دولت یا لویو ګڼ ملتزیه 
 ته ورکول کېږي.تویلدوونکو 

وداګریز ساکروبار ته د یو ځانګړي بل کوال هل لوري یو  لکه کواک اکروبار یوه لوی د :د بېلګې په توګه
 کوال تویلد ده. نوم یا د تویلد د فورمولې ورکول چې عميل مثال یې افغانستان کې د کواک
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 Franchising 
 حق( )هل سوداګریز امتیاز څخه د ګټې اخېستنې امتیاز ورکول

یو  )Integration Vertical(او د توکو د توزیع په برخه کې د عمودي اداغم  د بازار موندنې
ځانګړی شلک دی، چې په هغه کې یو اکروبار د سوداګري منل شوی مېتود او قانوين حقوق او یا 

 او یا اکروبار پلوري. کسبرانډ په یوه انفرادي 

Economy Free 
 ازاد اقتصاد

چې دولت یې په اقتصادي چارو کې مداخله  اکرول کېږيدا اصطالح معموالُ د هغه اقتصاد لپاره 
رجوع  هم ته )Capitalism(لوماتو لپاره پانګوال اقتصادي نظام ال ډېرو ماکوي د  یا السوهنه نه

 وکړئ.

Enterprise Free 
 کړنې تشبث/ اقتصادي آزاد

په تویلد او  نابع د توکو او خدمتونو، چې خپل ممستهلکنيپه اقتصاد کې هغه اکروبارونه او 
دا، چې:  یا کې د دولت د مداخلې، پابندیو، مقرراتو او کنرتول څخه پرته په اکر وړي استهالک

د  کې استهالکپه تویلد او  او خدمتونو څخه د توکو وسایلود خپلو  مستهلکنياکروبارونه او 
وال چې دا د پانګآزادانه ډول رسه ګټه پورته کوي )دولت د مداخلې،کنرتول او مقرراتو څخه پرته په 

یا د دولت د مستقیمې مداخلې څخه پرته د تویلد، پری او  څخه یو دی(. بنسټونوتصادي نظام هل اق
 آزادي ویل کېږي. کړنوپلور آزادي ته د اقتصادي 

Goods Free 
 تويک وړیا

ه کېږي تررسپه وړاندې یې د پیسو او یا توکو تبادهل نه  استهالکهغه تويک، چې د استعمال او  ټول
 ترالسه کیدی يش.په وړیا توګه او 
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 Market Free 
 ازاد بازار

لوړ او  )Flooring Price( ، چې د دولت هل مداخلې )معموالً حد اقل جموز قېمتبازار سیالزیهر 
( څخه آزاد وي او په دې ډول بازار کې د عرضې )Tax( مایلېهل او  )Ceiling Priceجموز قېمت )

هل منځه وړي او بازار د قېمت او مقدار  ډولاو تقاضا قوتونه په بازار کې کرس او یا مازاد په اتومات 
 په برخه کې د تعادل په لور بیايی.

Problem Rider Free 
 ستونزه وړیا ګټې اخېستنې د

د توزیع په مهال رامنځته کېږي ځیين  یاد ګټه اخېستلو په وخت کې  توکوچې د اعمه  هغه ستونزه
ادیه ت یې څخه پرته هل دې، چې مایله یا فیس خدمتونویا  توکوخلک په دې توانیږي، چې هل اعمه 

ګټه  وړیا او الرو چارو د دې ډول لګښتونوکوي. ځینې وخت په ختنیيک  ګټه پورتهکړي 
ځکه چې اعمه  خمه نیول کیدیل يش؛ خو ځیين وخت ډېر ستونزمن یا نا ممکن وي اخېستونکو

 تويک په لوړه درجه د یوځايی لګښت خاصیت لري.

Riding Free 
 ګټه اخیستنهوړیا 

څخه د هغوی د قېمت د تادیې څخه پرته ګټه اخېستلو څخه عبارت دی.، چې  د توکو یا خدمتونو
په بڼه تهیه کېږي او هل خلکو څخه د  توکودا ډول تويک یا خدمتونه معموالً د دولت هل خوا د اعمه 

مایلې  لپاره په یو ډول هل خدمتونویا  توکوچې د نوموړو  مایلاتو په وسیله تمویلیږي؛ خو ځیين خلک
 خدمت څخه بیا هم ګټه پورته کوي. یا تويکخو هل نوموړي ژغوري یا کوم بل ډول فیس څخه ځان 

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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 Trade Free 
 ه سوداګريازاد

دودیتونه او پابندي شتون ونه لري ډول حم هېڅډول، چې پکې ترمنځ د سوداګرۍ هغه  د هېوادونو
 .تررسه کېږيتبادهل په آزادانه ډول رسه او د توکو او خدمتونو 

Area Trade Free 
 د ازادې سوداګرۍ سیمه

وړاندې په سوداګري د یو بل پر هل خمې یې ، چې هوکړه یلکترمنځ هغه  د دوه او یا ډېرو هېوادونو
 د هل منځه وړلو په موخه عقد کېږي.  کې د خنډونو او حمدودیتونو

Firm Fringe 
 تصدي حاشیوي

لرونکي اکروبارونو یا تصدیو ته وايی ، چې د حاکم  ونډې ېکوچين یا نسبتاً د کم په بازار کې هغه
 هل لوري ټالک شوی قېمت تعقیبوي. )Firm Dominant)اکروبار 

د  .ټالکو په برخه کې کنرتول ونه لريهغه اکروبار، چې په بازار کې د قېمت او یا هم په بل عبارت: 
 رسه یې پرتله کړئ. )Firm Dominant(حاکم اکروبار 

Asset Frozen 
 کنګل شوې شتمين

ه پیسو ډول پ سماليسدا، چې په  یا رسه په پیسو باندې نيش تبدیلېدایهغه شتمين، چې په آساين 
مدا راز ه رامنځته کېږي تاوانډېر  پکې پرتله ایزه توګهپه  يش نو نيش تبدیلېدای او که تبدیل هم

نيش  او پلور پېرد اجازې پرته یې  چې پرې قانوين دعوی ولري او د حماکمو کسهغه شتمين چې بل 
رسه یې پرتله  )Asset Liquidهل سیالې شتمنۍ ) ګڼل کېږي.شتمين  شوې تررسه کېدای ګنګل

 .کړئ.
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 Employment Full 
 استخدام اکمل

ې په په تویلد ک تویلدي منابع د توکو او خدمتونو چې په هېواد کې ټول اقتصاد کې هغه حالت: په
 چې دا د يلک اقتصاد د دریو عمده موخو څخه یوه ده دوه نورې موخې یې عبارت اکر اچول شوي وي.

 :دي هل

 اقتصادي وده) Growth Economic( 

 ثبات) abilitytS( 

دې وزګار نه وي پاتې شوي بلکې هر هېواد د خپلو  وسیلهتویلدي  هېڅخو دا په دې مانا نده، چې 
 نوه اندازه یا سلنه لري لکه په ځییو لپاره منابعو او اماکناتو په نظر کې نېولو رسه د اکمل استخدام

سلنه هم وزګار پاتې شوي وي بیا هم اکمل  ۵.۵-۵کې که چېرې تویلدي منابع هل  پرخمتللو هېوادونو
 استخدام ګڼل کېږي.

Full Employment Output/Production/Real production 
 حاصل/تویلد/ واقيع تویلد  کچهپه اکمل استخدام 

، چې د اکمل کچه( هغه GDP Real( تویلد خالص داخيل ناپه اقتصاد کې د واقيع تویلد یا واقيع 
 کې تویلد شوي وي.استخدام په حالت 

rTime WorkeFull  

 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 

)Part وخت اکر تررسه کوي. لکه دوليت مامورین، او د اکروبارونو اکرمندان. هل پس هل وخته اکرګر 

)Worker Time  کړئ.رسه یې پرتله 
Fund 

 فنډ

نوم  یې هل ځانګړتیاوېپیسې یا د پیسو معادل، چې د یو ځانګړي مويخ په خاطر ساتل کېږي او 
 او داسې نور. )fund contingency (څخه په ډاګه کېږي لکه بېړنې وجوه 
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 Fungible 
 (یا د تعویض وړشان  )یو مثيل

زښت ه یې یو شان کیفیت او ارهره برخهغه شتمين، چې په اقتصاد کې د پیسو دنده تررسه کوي باید 
ته پور  اتل اسلمچې  غانۍ د پور په ډول ورکوي؛ خو لکهاف ۱۷۷۷ته  اسلم اتلد بېلګې په توګه:  ولري.

چې ماته همغه زرګون راکړه کوم، چې ما درکړی وو بلکې  نه کوي اعرتاضدا  اتل نو تادیه کوي
 هر زرګون یو شان کیفیت او ارزښت لري.

Futures 
 (راتلونکی بیعه )سیټه

ه پپه هل خمکې ټالک شوي قېمت رسه  څخه عبارت دی، چې د تويک پلور پکې هوکړه یلکهل هغه 
 ې سوداګرۍ په برخه کې د راتلونکي وړاندنړیوالدا، چې: د  یاراتلونکې وخت کې تررسه کېږي. 

 د اسعارو د پری او پلور څخه عبارت دی.هل خمې ویل شوي نرخ 
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G 

 د انګلییس د يج توری

ا دوليت ی د توکو او خدمتونو د پری د لګښتونو وسیلهد يلک اقتصاد په مطالعه کې د اعمه سکتور په 
 :چې په دې مساوات کې M)-AE=C+I+G+(X :چې لپاره اعم خمفف دی یعنې دا تونولګښ

۱: AE لګښتونه  ټولزی)Expenditure Aggregate(  

۲ :C  لګښتونه استهاليک وسیلهد کورين سکتور په )expenditures Consumption( 

۳ :I لګښتونه د پانګونې وسیلهپه  د اکروبارونو) Investment( 

۴: G  لګښتونه  وسیلهد اعمه سکتور یا حکومت په)expenditures Government( 

۵: )M-X(خالص صادرات)import-Export(  چېX  د صادراتو اندازه اوM  د وارداتو د اندازې
 څخه نمایندګي کوي.

Theory Game 
 د لوبې تیوري

ډګر په بڼه فرض  کې په ځانګړي ډول په جزوي اقتصاد کې بازار د لوبې د نوپه اقتصادي تیوریګا
یلو ب وونکو ترمنځ هل بیالپه رشایطو کې د تصدیو او تویلد سیالۍ ېکې د سختبازارکېږي او په 

 د ارزونې لپاره د دې پایلېڅخه ګټه اخیستل کېږي، چې د هر تاکتیک د حاصل او  نوتاکتیکو
 تیوری څخه ګټه اخیستل کېږي.

Deflator GDP 
 خالص داخيل تویلد دیفلیتور د نا

په حماسبه باندې اتکا لري او په اقتصاد  خالص داخيل تویلد د قېمت هغه شاخص، چې د واقيع نا
 .کې د متوسط قېمت د شاخص په حیث اکرول کېږي

 

G 
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 Deflator Price GDP 
 یفلیتورډ قېمتخالص داخيل تویلد د  ناد 

خالص  نسبت واقيع نا )GDP Nominal(د قېمت هغه شاخص، چې د جاري نا خالص داخيل تویلد 
و د معلومول کچېد متوسطې  او په هېواد کې د قیمتونوبه کوي ته حماس )GDP Real)داخيل تویلد 

 لپاره ترینه ګټه اخېستل کېږي.

Gearing 

 د پانګې جوړښت

 ته رجوع وکړئ. )Structure Capital(د پانګې جوړښت 

sGood ffeniG 
 تويک د ګیفن

او موخه  شوهاکرول وهل لوري ffeniG Robert (۱۱۳۰-۱۷۱۷ )دا اصطالح د لومړي ځل لپاره د 
تويک د دا چې یا لوړوايل په تقاضا کې د ډېروايل رسه مل وي یې ترې هغه تويک دی، چې په قېمت کې

په تقاضا کې یې هم ډېروایل رامنځته يش )د تقاضا د قانون څخه په  په قېمت کې لوړوایل رايش نو
مغایرت یا برعکس(، چې په نړۍ کې دا ډول تويک ډېر کم تر سرتګو کېږي. معموالً په حبراين حاالتو 

 )لکه جنګ( کې شتون لري.

Tariff(GATT) nda Trade no Agreement General 
 (او تعرفې عمويم تړون سوداګرۍ)د ګاټ 

 د راکمولو په خنډونو او حمدودیتونوترمنځ د سوداګریزو  هېوادونو ۷۳میالدي اکل کې د  ۱۷۴۰په دا 
شوی دی، چې په اوسين وخت کې تقریباً سل غړي هېوادونه لري او په سوداګرۍ  السلیکموخه 

په هل منځه وړلو او سوداګریز پرخمتګ کې ډېر نو واردايت معیارو راکمولو او ځینوکې د تعرفو 
 (WTO)سازمان  نړیوالثابت شوی دی، چې په اوسين وخت کې یې خپل ځای د سوداګرۍ  اغېزمن

رجوع  هم ته )round Uruguayد یوروګوای غونډې )معلوماتو لپاره  ډېرود ال  ته پریښی دی.
 وکړئ.
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 Equilibrium General 
 عمويم تعادل

 د هېواد خدمت هر تويک او ترمنځ د تعادل هغه حالت، چې پکې عرضې او تقاضا په اقتصاد کې د
کې هم دا اصطالح د  نړیوال اقتصاد په برخه په هره برخه کې د تعادل په حالت کې قرار ولري. د

 ه کېږيتررس سوداګرياقتصادي تبادلې وروسيت ماډل، چې هل خمې يی اغزیمنې ترمنځ د  دوه هېوادونو
 .څخه ترالسه کیدونکې ګټه معلومیږي سوداګرۍدواړو خواوو هل  د او په مرسته یې

Strike General 
 عمويم اعتصاب

مويم عتصاب ته عهل لوري ا ار د اکرثیت او یا ټولو اکرګرانود هېواد په معلومه سیمه کې د یو اکروب
هل لوري په هر ځای او هر صنعت  ټونلود  او یا هم په بل عبارت: د اکرګرانو اعتصاب ویل کېږي.

 خپلې غوښتنې پر متصدیاتو او اکرفرمایا نو څواکر بندیز ته عمويم اعتصاب ویل کېږي  کې د
 ومين.

Agreement Gentlemen’s 
 هوکړه ه یا څو اړخزیهدوه اړخزی

څخه  هوکړه یلکد صنعت په برخه کې د دوه یا ډېرو صنایعو ترمنځ هغه شفايه او غری رسيم 
، قېمت تر یو ټايلک حد لوړوي، تویلد وييشعبارت دی، چې هل خمې یې بازار په خپل منځ کې 

 یې سیايل راکمه کړي.دا، چې داسې تدابری نیيس، څو هل خمې  یا حمدودوي

Mobility/Movement Geographic 
 جغرافیايی انتقال

بل تویلدي فعایلت ځای ته د تویلد د عواملو د حرکت یا انتقال  څخههل یو تویلدي فعایلت ځای 
 د ایلت د موقعیت تغری څخه عبارت دی.دا، چې: د تویلد عواملو د تویلدي فع یا څخه عبارت دی

وظیفوي  هلبېلګې په توګه: یو اکرګر په یوه ښار کې دنده پرېږدي او په بل ښار کې دنده ترالسه کوي. 
 رسه یې پرتله کړئ. )Movement/Mobility Occupational)د انتقال 
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 Tax Gift 
 مایله پر ډالۍ

چې د ډالۍ په  څخه عبارت دی، باندې د مایلې یلږده شتمنیو په ته د هغ کسڅخه بل  کسهل یو 
 .یلږدول کېږيتوګه 

دولت  باندې یلږدد دغه کور د ملکیت په  ته په الټري کې کور اوزي نو کسد بېلګې په توګه: یو 
 اخېستل کېږي. ۲۷۱مایله اخيل، چې په افغانستان کې دا ډول مایله 

Index Gini 
 شاخص د جیين

، چې دا په ګوته کوي، چې د مشهور شاخص دیتر ټولو  د اندازه ګېريد ثروت او عوایدو د ويش 
ه او پ ؟شوي ديټونلې د وګړو ترمنځ عواید او ثروت څومره اعدالنه یا غری اعدالنه ډول رسه وېشل 

GiniIndex  د دې مانا  ۷ترتیب ورکول کېږي، چې  پورې ۱-۷کې د عوایدو او دولت ويش ته د
د  ۱په اکمل ډول رسه اعدالنه وېشل شوي دي او  چې د ټونلې د وکړو ترمنځ دولت او عواید ورکوي

یوې یا  وګړيیو  دې مانا ورکوي، چې عواید په اکمل ډول رسه غری اعدالنه وېشل شوی دی او د
 ګټګوری په الس کې راټول شوي.

Globalization 
 نړیواتلوب

 ونړیوالډګرونو کې صدق کوی خو په اقتصاد کې د  بېالبېلوکه څه هم دا اصطالح د ژوند په 
 ترمنځ نوهېوادو تررسه کولو لپاره د د کړنومیت ورکولو او د اقتصادي توسعې ته عموکړنو اقتصادي 

 .وب ویل کېږينړیواتلته  هل منځه وړلو پروسې پولو د

و ې پانګونې ته توسعه ورکول، د هېوادوننړیوالې سوداګرۍ ته ډېروایل او توسعه ورکول، نړیواللکه  
ته ځکې یې یو نړیوال بازار رامن پایلهترمنځ د تکنالوژي راکړې ورکړې ډېرول او داسې نور چې په 

 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.

Standard Gold 
 معیار طاليی

او پشتوانې په موخه طال څخه د یو معیار په توګه ګټه  د یو هېواد د پیسو د ارزښت د معلومولو
اخېستلو یو معیار دی، چې د پیسو درلودونکو ته د دې اجازه ورکوي، چې خپلې پیسې او سکې 

میالدي اکل پورې هم دوام درلوده،  ۱۷۱۴کې دا معیار تر  تبدیلې کړي، چې په ډېری هېوادونوپه طال 
 څرګندیږي: کې را نوچې طاليی معیار حداقل په دریو شلکو

 طال په اقتصاد کې د پیسو دنده تررسه کوي.: ۱
 طال په پیسو باندې د تبادلې وړ وي.: ۲
 طال په جریان کې د پیسو د تبادلې نرخ د تنظیمولو په موخه استعمالېږي.: ۳

Will Good 
 شهرت / نیکنايم

و ا په تریېدو ترالسه شوی وي.ه د وخت د نوم یا شهرت په بڼ هل خواهغه ارزښت، چې د یو اکروبار 
 اکروبارویل کېږي چې د  )Will good)په بازار کې د یو اکروبار شهرت ته یا هم په بل عبارت: 

  په ډول حماسبه کیږي.لپاره د شتمين

میلیونه افغانۍ وي خو  ۱۷په فزیکي ډول د ټولې رسمایې ارزښت  رشکتیوه د د بېلګې په توګه: 
میلیونه افغاین حماسبه  ۱۲ټول ارزښت  رشکتیې لري د  رشکتهغه شهرت هل امله چې نوموړې  د

 .بلل کیږي )will Good) افغانۍ یې میلیونه ۲کیږي چې 

Goods 
  تويک

موخه  د رفع کولو په ، چې د ټونلې د اړتیاو او غوښتنود تویلد هغه فزیکي او ملس کیدونکی برخه
 رسه یې پرتله کړئ. )service( خدمت هل تویلد شوي وي. لکه قلم، کتاچبه، موبایل او داسې نور.
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 GoodsTypes 
 ډولونه توکود 

 وېشل کېږي، چې عبارت دي د رشایطو هل پلوه په څلورو ډولونو بازارد ملکیت او  تويکاقتصادي 
 هل: 

 .)goods vateIpr) تويکخصويص : ۱
 (goods Public) تويکاعمه : ۲
 )dsogo Public Near( تويکنیمه اعمه : ۳

 )sdooG ropertyP ommonC( تويک ګډ مالکیت /دقدريت : ۴

 د توکو د ډولونو په اړه د ال ډېرو مالوماتو لپاره ذکر شوو ډولونو ته هم رجوع وکړئ.

Borrowing Government 
 دوليت پور

يل بازار معموالً د ما د مایلې هل الرې د خپلو لګښتونو په پوره کولو کې پاتې رايش نو لکه، چې دولت
ې د چترالسه کولو باندې الس پورې کوي،پور په  د هل الرې د خپلو لګښتونو د پوره کولو لپاره

 ویل کېږي. دا ډول پور ترالسه کولو تقاضا ته دوليت پوردولت هل لوري د 

Enterprise Government 
 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.

Expenditure Government 
 لګښتونهدوليت 

مخ دولت د چارو د پر )د تویلد شویو توکو او خدمتونوهايی په ن وسیلهد دوليت یا اعمه سکتور په 
څخه  د لګښت (لکه ميل دفاع، ښوونه او روزنه او داسې نورو برخو په تهیه کولو توکوبیولو یا اعمه 

 عبارت دی.



 

210 
 

G Economic & Business Terms  

 Purchase Government 
 پریودنه دوليت

دلو باندې وپری په)نا خالص داخيل تویلد(  د نهايی توکو او خدمتونو وسیلهد دوليت یا اعمه سکتور په 
 .ته دوليت پېرودنه ویل کېږي تررسه کېدونکو لګښتونو

Revenue Government 
 د دولت عواید

د تررسه کولو څخه ترالسه شوي اعید څخه  کړنود دولت هل لوري د مایلې، جرېمو او اقتصادي 
 .اکرول کېږياصطالح ورته هم  )revenue) ورته د اعیدعبارت دی.، چې معموالً 

Sector Government 
 دوليت سکتور

درې نور سکتورونه عبارت دي  د يلک اقتصاد څخه یو دی د يلک اقتصاد د څلورو عمده سکتورونو
 هل:

 )seector hold House(: کورنیو سکتور ۱

 )sector Business(: اکروباري سکتور ۲

 )sector Foreign(: بهرنۍ سکتور ۳

د ال ډېرو  .اکرول کېږيهم ورته اصطالح  )Publicsector(د اعمه سکتور  دوليت سکتور ته چې 
 مالوماتو لپاره اعمه سکتور ته رجوع وکړئ.

Securities Government 
 بهاداره پاڼېدوليت 

ه ترېنه ګټټول هغه مايل وسایل، چې د دولت هل لوري د مايل بازار هل الرې د پور اخېستلو په موخه 
 لکه بانډ، د خزانې بل او داسې نور. اخېستل کېږي
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 Tax Graduated 
 لوړیدونکې مایله

هغه شلک دی، چې د یو تويک د ارزښت په ډېرېدو رسه  )Tax Progressiveتصاعدي مایلې )د 
 اندازه هم لوړېږي. باندې د مایلېور

مایله ورباندې اخېستل کېږي، د  ۵۱ ؛ نوپلورل کېږيد بېلګې په توګه: یو تویک، چې په لس افغانۍ 
 ۱۵۱افغانیو پورې  ۱۷۷افغانیو څخه ډېر تر  ۵۷مایله او د  ۱۷۱افغانیو پورې  ۵۷لسو افغانیو ډېر تر 

افغانیو پورې مایله نه تادیه کېږي،  ۵۷۷۷مایلات، چې تر  عوایدوپه افغانستان کې پر مایله.همدا راز 
افغانیو څخه ډېر تر سل زره  ۱۲۵۷۷رې دوه سلنه مایله او هل افغانیو پو ۱۲۵۷۷افغانیو ډېر تر  ۵۷۷۷هل 

مایله اخېستل  ۲۷۱او هل سل زرو څخه پورته عوایدو باندې  مایله تادیه کېږي. ۱۷۱افغانیو پورې 
 کېږي.

Graph 
 ګراف

د ډیاګرام، عکس او داسې  د توضیح یوه بڼه ده چې په ګرافیکه او نواقتصادي مفاهیمو او ماډلو د
 .يترېنه ګټه اخېستل کېږارایه کولو په موخه  معلوماتو د اسانه د او شلکونو توضیح کیږيو نور

Analysis Graphical 
 څېړنه ېګرافیک

پدیدو او  د اقتصادي مرستهپه  نو هل الرې د ډیاګرامونو او ګرافونود سیستماتیکې طرېقې او میتودو
 مسئلو د حتقیق او توضیح پروسې څخه عبارت دی.

Coinage Gratuitous 
 رضب وهنهوړیا 

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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 Depression Great 
 سرت حبران

میالدي اکل په اوږدو کې هغه زوال یا  ۱۱۴۱-۱۱۲۱کې( د  کې )عموماً په پرخمتللو هېوادونوپه نړۍ 
نه ویلد اندازه ډېره کمه او پانګوکې قرار درلوده، د ت کچهکساد، چې په اقتصاد کې وزګارتیا په لوړه 

 نړیوال اقتصادي حبران ګڼل کېږي. په نشت حساب وه، چې سرت تاریيخ پکې

Greshams’law 
 قانون د ګراشم

هل لوري، چې د  )Gresham Thomas sir(د لومړي ځل لپاره دا نظریه د انګلیس اقتصاد پوه 
وخت الزیابت مشاور وه رامنځته شوېده او وايی: که چېرې په اقتصاد کې دوه ډوهل یا ډېرې پیسې، 

هغه پیسې، چې  ؛ نوني وخت کې په جریان کې قرار ولريچې خمتلف تباديل ارزښت ولري په ع
 ای ارزښت یې لږ وي هغه پیسې هل جریان څخه اوبايس، چې تبادلوي ارزښت یې ډېر وي. تبادلوي

 .یسې ښې پیسې هل جریان څخه اوبايسدا، چې: بدې پ

ت چې د طال په پرتله کم ارزښ وګڼو او نقره چې ډېر ارزښت لري ښې پیسې د بېلګې په توګه: طال
که چېرې طال او نقره دواړه په اقتصاد کې په عني زمان کې د پیسو دنده نو لري بدې پیسې وګڼو 

ه پ لک ګټه پورته کوي او طال سايت نوخلک د نقرې څخه په جریان کې د پیسو په شتررسه کړي نو 
 هل جریان څخه اوبايس. دې ډول بدې پیسې )نقره( ښې پیسې )طال(

(GDP) Domestic Product Gross 
 تویلدخالص داخيل  نا

د  (جغرافیايی موقعیت هل پلوه کې( په یو هېواد کې )د اوږدوپه یو معلوم وخت )معموالً د یو اکل په 
 )GNP(خالص ميل تویلد نا هلد بازار ارزښت څخه عبارت دی.  ویلد شویو نهايی توکو او خدمتونوت

 رسه یې پرتله کړئ.
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 Income Gross 
 خالص اعید نا

 مایله او داسې نور لګښتونه ترې وضع شوي نه وي.هغه عوایدو ته وایې، چې 

Gross national product (GNP) 
 خالص ميل تویلد نا

ملکیت  )د وسیلهکې( د یو هېواد د تویلدي منابعو په  اوږدوپه یو معلوم وخت )معموالً د یو اکل په 
د خالص داخيل تویل پويل ارزښت څخه عبارت دی. د نااو خدمتونو  ( تویلد شویو نهايی توکوهل خمې

)GDP(.رسه یې پرتله کړئ 

ss Private Domestic InvestmentGro 
 داخيل پانګونهخصويص خالصه  نا

ې په رسمایوي توکو باند وسیلهد اکروباري سکتور په  په یو هېواد کې د تویلدي موخو په منظور
 ویل کېږي. خالص خصويص داخيل پانګونه ته نا و لګښتونوتررسه کیدونکی

13)-13(G of Group 
 ګروپ ۱۳د 

 سازمان مرستېمیالدي اکل کې د اروپا د اقتصادي ودې او  ۱۷۱۷د دیارلسو هېوادونه ټونله چې په 
)Developmentand Economic Cooperation for Organization ( وړاندې د خپلو  پر

 ت دي هل:شوی دی ددې ټونلې غړي هېوادونه عبار تأسیساقتصادي ګټو څخه د دفاع په موخه 
ناجيرییا، پریو، سنیګال، ونزویال،  اجلزایر، ارجانټاین، مرص، هند، اندونزییا، جامیاک، مالزییا،

 یوګوسالویا او زامبیا څخه دي.

20)-20 (G of Group 
 ۲۷يج 

د رامنځته  هېوادونو G)-(20د  د مایلې وزیرانو هېوادونو G)-(7میالدي اکل کې د  ۱۷۷۷په 
 غړي هېوادونه عبارت دي هل: G)-(20 دکېدو اعالن وکړ، 
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 اپان،ج ایټایلا، اندونزییا، هندوستان، جرمين، فرانسه، چني، اکناډا، رازیل،اسرتایل،ب رجنټاین،ا 
ترکیه، برتانیه، د امریکا متحده آیاالت او  جنويب کوریا، سعودي عربستان، روسیه، مکسیکو،

رمنځ تورکول، او د غړو هېوادونو  پراختیامايل ثبات ته  نړیوالڅخه دي.، چې موخه یې  ټونلېارپايی 
د اقتصادي او مايل پالیسیو مطالعه او د دې پالیسیو د برريس او مطالعې دنده په اغړه لري. دغه 

 .سرت صنعيت هیوادونه هم بلل کیږيشل هیوادونه د نړۍ 

7)-Group of 7 (G 
 ۰ يج

 نعيت هېوادونه، چې عبارت دي هل :تر ټولو پرخمتليل ص د نړۍ اووه

ې و موخه یچې دنده ا، اکناډا، جرمين، او جاپان څخه. امریکا متحده ایاالت، برتانیه، فرانسه، ایټایلا
د  کې ونواقتصاد او انفرادي هېواد نړیوالد همغږۍ لپاره اقدامات او په  نود مايل او پويل سیاستو
 .خپلې دندې پرمخ وړل دیهل خمې همغږۍ رامنځته کولو 

77)-77(G of Group 
 ۰۰يج 

اعالمیې( د  ګډېد  هېوادونو ۰۰د ) هل خوا پرخمتیايی هېوادونو ۰۰میالدي اکل کې د  ۱۷۱۴په 
ځته کنفرانس کې رامنپه د سوداګرۍ او پرخمتیا  خمې په جینیوا کې د ملګرو ملتونوالسلیک هل 

 قتصادي مرستو ته توسعه ورکول دي.او اختنیيک ترمنځ د  هېوادونوی دی. او موخه یې د غړو شو

G)-ته رسیديل دي؛ خو بیا یې هم اصيل نوم د  ۱۳۵غړي هېوادونه  G)-(77د  مهالکه څه هم اوس

 رامنځته شوی دی.چې د یو تاریيخ هوکړه یلک هل خمې  دی ځکه (77

8)-Group of 8 (G 
 ۱ يج

قاعده  رسه د روسیې اضافه کېدل، چې د پويل او مايل سیاست د همغږي کول لپاره با G)-(7 هل
 .بدل کړو ۱يج  ناستې لري او اقدامات کوي دغه ګروپ په
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 Growth 
 وده رشد یا

د تویلد په موخه د اقتصاد تویلدي وړتیا د ډېرولو پروسې څخه عبارت دی.  د توکو او خدمتونو
عبارت دي  موخې د يلک اقتصاد دوه نورېدوامداره وده د يلک اقتصاد د دریو عمده موخو څخه یوه ده 

 هل:

 (Full Employment) استخدام اکمل :۱

 )Stability(ثبات  :۲

 چې د ناخالص داخيل تویلد او سړي رس اعید کې د ډېروايل هل خمې اندازه کېږي. 

Rate Growth 
 رشد نرخ/د ودې

د یو هېواد په اقتصادي وده کې د یو اکل په پرتله بل اکل کې د رامنځته شوي نسيب تغری څخه عبارت 
رس اعید، د نفوسو وده او خالص داخيل تویلد، سړي  دی، چې د سلنې هل خمې اندازه کېږي لکه په نا

 په نورو کې تغری، چې معموالً په لکين ډول رسه اندازه کېږي.

Production ofRate  Growth 
 کچه ېد تویلد د ود

خالص داخيل تویلد کې د رامنځته شوي تغری څخه عبارت دی،  د یو اکل په پرتله په بل اکل کې په نا
 اقتصادي ودې جریان په نښه کوي. چې د سلنې هل خمې اندازه کېږي او د هېواد د

Stage Growth 
 هد ودې مرحل

کې د تویلد په پلور  په حبث کې دا دویمه مرحله ده، چې پکې )دایرې( د تویلد د ژوند د دوران
تویلدونکو په داخلیدو کې ډېروایل  سیالولوړېږي او بازار ته د  ډېروایل راځي، ګټې اندازه پکې

 البېلوبېهمدا راز دغه اصطالح د یو هیواد د پرخمتیا او ودې په تیوریګانو کې هم د پرخمتیا د  .راځي
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 )cycle life product(د ال ډېرو معلوماتو لپاره د تویلد ژوند دوران  .مراحلو لپاره اکرول کیږي 
 ته رجوع وکړئ.

Guild 
 ټونلهاجنمن/

 ویل کېږي. ټونلهته صنيف  ټونلېګډې  نوني صنعت کې د اکرفرماو یا متصدیاپه ع

 .ټونلهصادرونکو  توګه: په افغانستان کې د قایلنو د بېلګې په
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TaxHead  

 رسانه مایله

عواید په پام کې نېولو څخه پرته په عني اندازه هغه مایله چې د ټونلې د هر وګړي نه د هغوی د 
 ( ته رجوع وکړئ.tax Pollاخېستل کېږي چې د )

EmploymentHalf  

 نیمه استخدام

د روزګارتیا یا استخدام هغه حالت چې په اکمل ډول د اکرګرې قوې یا ټونلې د تویلدي وړتیا څخه 
ساعته اکر وړتیا  ۱ورځي یا  پورهي د په کې ګټه نه اخېستل کېږي.. په دې مانا چې یو اکرکوونک

Under ساعته بیاکره تریوي. چې د  ۴ساعته اکر پیدا کوي او نور  ۴لري خو یواځي 

Employment اصطالح ورته هم اکرول کېږي 

Handcraft 
 اليس صنایع

ینونو ماش پرخمتللوتويک او یا هم هر هرني اثر چې په الس جوړېږي او په تویلد او جوړولو کې یې هل 
اصطالح هم  )made hand( په الس جوړ شويڅخه اکر نه ا خېستل کېږي. چې معموالً ورته 

 اکرول کېږي.

Money Hard 
 قوي یا ثابتې پیسې

 ، چې په فلزي شلک )په ځانګړياکرول کېدهکې دا اصطالح د هغو پیسو لپاره  نوپه خپوانیو وختو
خو په اوسين وخت کې دا اصطالح د هغه پیسو لپاره  ډول د طال په شلک کې( کې یې شتون درلوده

له هیاتلونکي کې هم د خپل ارزښت ساتلو چې قوي یا ثابت ارزښت ولري او په ر اکرول کېږي، 
 ررسهتو معامالتو کې د راکړې ورکړې د وسېلې په توګه دنده نړیوالترې کېدای يش او په ډېری 

H 
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 هل تانوي پونډ، یورو او ځینې نور پويل واحدونه.کوي لکه په اوسين وخت کې امریکايی ډالر، برې 
 رسه یې پرتله کړئ. )Money Soft(پیسو  //ضعیفنرمو

PagHard  
 ثابت )د تبادلې نرخ(

چې یو صنعيت او پیاوړی هېواد  چې کوچین هېواد وي( او د یو بل هېواد )معموالً  د یو هېواد )معموالً 
د کوچين هېواد په  څووي( د پیسو ترمنځ د تبادلې ثابت نرخ رامنځته کولو څخه عبارت دی 

 اقتصادي او مايل حالت کې ثبات رامنځته يش.

Hawala 

 حواهل

چې تر ډېره په اعتبار تکیه  د پیسو لېږل وسیلهپه  کسته د دریم  کس دویمهل لوري  کسد یو 
 لکه رصافان، چې یوه دنده یې د پیسو حواهل ده. تررسه کېږيلري. د پیسو دا ډول لېږد اوس هم 

Tax Head 

 رسانه مایله
یې باید تادیه کړي پرته دلې چې عواید  کسسړي رس یا رسانه مایلې ته وايی یا هغه مایله چې هر 

 یې په پام کې ونېول يش.
Industries Heavy 

 درنې صنایع

ماشینونو او پانګه ایز جنهزیاتو په تویلد کې ښکیل وي لکه د کشتیو صنعت، هغه صنعتونه چې د 
 د پوالدو جوړولو صنعت او نور

MarketHeavy  
 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 
 ي.قرار ولر ېډول د رکود په حالت ک او بازار په يلک ډېره ويڅخه 
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 Hedge 
 تامیين پلور

یا د خطر را د ځان ساتلو  وسیلهپه وړاندې د یو بل عمل د موازنې په  نود مايل او یا نورو تاوانو
د بېلګې په توګه: یو پانګوال داسې توقع لري، چې د مايل شتمنیو راتلونکی  کمولو څخه عبارت دی.

ړه هوکقېمت نه ښکته کېږي مګر بیا هم د احتمايل تاوان د رامنځته کېدو په وړاندې د خمکېين 
 د تاوان څخه ځان سايت او د بېمې په ډول یې ترالسه کوې. وسیله( په Futures) یلک

Hedging 
 تامیين راکړه ورکړه

( Futures) هوکړه یلکراتلونکي د متوقعه تغری په وړاندې ځان ساتل، چې د  د راتلونکو قیمتونو
 .هوکړه یلکتررسه کېږي لکه د بېمې  وسیلهپه 

Price Hedonic 
 قېمتهیډونیک 

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 معموالً د کور په فزیکي ځانګړتیاو لکه د کور ډول، نما، 

او داسې نورو  واټنمساحت، ګاونډیان، مکتب روغتون او داسې نورو آسانتیاو شتون، بازار ته 
يي ې ځانګړتیا ته د مشرت: د تويک هرپه بل عبارتاو یا هم  او او ځانګړتیاو باندې اتکا لري.انتیآس

 ولزیټ تويکبیل بیل ارزښت ورکول کېږي او د ټولو ځانګړتیاوو هل جمموعې څخه د نوموړي  هل خوا
 دغه ارزښت يی بیا قیمت ګڼل کېږي.او هم ټايک ارزښت

ousegenoHeter 

 نا متجانس

غری  د پریودونکود ده او په اقتصاد کې د تویلداتو یا په بازار کې  ه اصطالحمتضاد متجانستوب د
ا هل پلوه د مشابهت پرځاۍ توپری ولري او ی ځانګړتیاو د تويکلکه، چې  اکرول کېږيتنوع په مفهوم 

 هل .لريپلوه یو شان ځانګړتیاوې ونه او تقاضا هل  پریودونکي د ذوق، غوښتنوکې په بازارهم 
 رسه یې پرتله کړئ. )Homogeneous(متجانس 
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 Need of Hierarchy 
 د اړتیاوو تسلسل

دی او نوموړی ډېروي، چې: خلک هغه  Maslow Abrahamد دې فکر بنسټ اېښودونکي 
ا، کور او اکیلو ته ترجیح ورکوي خمکې دلې، ذاړتیاو ته، چې په فزیولوژي باندې اتکا لري لکه غ

 رفع کړي، چې د فزیولوژي څخه لوړې وي.چې هغه اړتیاوې 

Powered Money-High 
 لوړ قدرته پیسې

او سکو په بڼه(، د  پیسو اکغذي )د ټولو هغو پیسو جمموعه، چې هل عوامو رسه په اقتصاد کې د
high-)د ریزرف په بڼه( شتون لري د  رسه په شلک او مرکزي بانک )vaultcash)رسه د  نوبانکو

money powered پويل پایې په نوم یادېږي، چې د )base monetary(  اکرول اصطالح ورته هم
څخه لومړی ډول ده، چې ډېر سیایلت لري او په  نوټولو ډولو په اقتصاد کې دا ډول پیسې د .کېږي

M او داسې نور ډولونه یې د  .ښودل کېږيM1  اوM2  د کټګوریو الندې راځي. د ال ډېرو مالوماتو
 اصطالحاتو ته هم رجوع وکړئ.لپاره نوموړو 

Hoarding 
 احتاکر

ې په راتلونکي ک څود شتمنیو په ځانکړي ډول رسه د توکو او پیسو په دې موخه ډېر زېرمه کول 
 وړ قېمت څخه لوړه ګټه پورته کړي.یې د کموايل په حالت کې د ل

تېلو  راتلونکي کې دد بېلګې په توګه: د تېلو یو اکروبار لرونکی داسې وړاندوینه کوي، چې په 
د راتلونکي لپاره په اوسين  ؛ نونځته يشقېمتونه لوړېږي او کېدای يش، چې د تېلو کمښت رام

تېلو په زیرمه کولو الس پورې کوي څو په راتلونکي کې یې هل لوړ قېمت څخه ډېره وخت کې د 
 ګټه ترالسه کړي.
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 Company Holding 
 (رشکتشوې  پریودلمور رشکت )

په اکيف اندازه  ونډې ))معموالً سهايم رشکت(، چې د یو بل رشکت )معموالً سهايم رشکتیو رشکت 
هل فريع یا تړيل رشکت  .ډېره ونډه ترالسه کړيیې ي چې په اداره او کنرتول کې پېررسه و

)Company Subsidiary( .رسه یې پرتله کړئ 

Homogenous 
 متجانس

 یو ډول تويک ځیين ، چې وايی:آندجانستوب ته وايی. په ځانګړي ډول هغه تشانوايل او م په اعم ډول یو
 ځانګړتیاوې لري او کټ مټ رسه ورته دي. دا اصطالح په اقتصاد کې په دوه موخو اکرول کېږي:

  اقل د  ه یو شان وي یا حددي که چېرې په فزیکي ډول رس متجانسدوه او یا ډېر تويک
 رسه یو شان وي. هل نظره پېردونکي

ارزښت  په یوه ثابت، چې وايی: که په یوه مساوات کې مستقل متغریات وسیلهد ریاضیيک مساوات په 
 دی. )Homogenous(دغه مساوات بیا هم  ؛ نورسه تغری وکړي

 رسه یې پرتله کړئ. )Heterogeneous(متجانس  هل نا

Product Homogenous 
 متجانس تویلد

اقل د پېرودونکو هل نظره یو شانوایل  فزیکي ډول رسه یو شانوایل ولري یا حدهغه تویلد، چې په 
 تویلد. کرنزیولري لکه 

Axis Horizontal 
 افيق حمور

کې د توکو مقدار په ګوته  نو حمور ویل کېږي، چې په زیاتره حبثوحمور ته افيق Xپه ګراف کې د 
 .اکرول کېږياصطالح ورته  )axis-x) ایکس حمور کوي او د
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 Equity Horizontal 
 افيق مساوات

واید ترالسه کوي؛ نو مساوي مایله هم رسه مساوي ع کس، چې د بل کسد مایلې هغه ډول، چې یو 
. هل عمودي د خپلې وړتیا هل خمې مایله تادیه کوي کسهر او یا هم په بل عبارت:  تادیه کوي.

 رسه یې پرتله کړئ. )equity verticalمساوات )

Integration/Merger Horizontal 
 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

و واحد ی د بېلګې په توګه: د معدين اوبو تویلد دوه بېال بېل اکروبارونه رسه یو ځای کېږي او د
 ملکیت الندې فعایلت کوي. د اداغم نور ډولونه عبارت دي هل:

  ) ergermVertical) : عمودي اداغم۱
 .)merger Conglomerate) اداغم اکنګلومرییټ: ۲

 )Acquisition Hostile (: متخاصم اداغم ۳

 د ال ډېرو مالوماتو لپاره نوموړو اصطالحاتو ته هم رجوع وکړئ.

Acquisition Hostile 
 متخاصم اداغم

ملکیت  د یو رشکت هل لوري د بل رشکت چې د اداغم او یو ځای کیدنې یو ډول ده دوه رشکتونو د
خوښې خالف وي او دا هله تررسه  نکي رشکت دوکید پریودلپه داسې ډول ترالسه کېږي، چې د 

 د او کنرتول یې ترالسه کړي وپریيبل رشکت ونډې په بازار کې  چې یو رشکت د لکه کېږي،
(over take hostile(  اکرول کېږي.اصطالح ورته هم 
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 Money Hot 
 متحرکې )ګرمې ( پیسې

هغه پويل پانګه، چې خلک یې د ګڼو دالیلو هل خمې هل یوې مايل شتمنۍ څخه بلې مايل شتمنۍ ته 
يش یا هم زیان څخه ځان  ډېره ګټه ورباندې ترالسه څوپه چټکۍ رسه په دې هیله حرکت کوي، 

 .وژغوري

ورباندې  هلکنۍ رحب ۵۱ بانک په یو بانک کې یو میعادي حساب پرانزیي، چېاتل  :د بېلګې په توګه
ربح  ۱۱تادیه کوي؛ خو د یو څه وخت څخه وروسته یو بل بانک د میعادي حساب په وړاندې د 

څو  یې لېږدويدویم بانک ته  هل اول بانک څخه اوبايس او خپلې پیسېاتل  ؛ نوورکولو اعالن کوي
 د رحبې لوړه سلنه ترالسه کړي.

چې تل د زیاتې ګټې  هغه پیسو ته ویل کېږي (money Hot(تودې پیسې  :په بل عبارتاو یا هم 
 په لټه کې وي او هل یو اکروبار یا حساب څخه بل اکروبار یا حساب ته نقل ماکن کوي.

Hold House 
 کورین

 ته د بازار هل الرې تویلدي منابع په اقتصاد کې د توکو او خدمتونو مستهلک قرش، چې اکروبارونو
 پریکړېاقتصادي واحد په حیث اقتصادي  )معموالً اکرګره قوه( عرضه کوي. یا کورنۍ، چې د یو

 .کوي

rHold Secto House 
 نیو سکتوررد کو

څخه یو دی درې نور  حبث کې د څلورو سکتورونو پهد يلک اقتصاد په برخه کې د اعید د جریان 
 :سکتورونه عبارت دي

 (Business sector)اکروباري سکتور  :۱

 Government sector) ( سکتور ، دوليت:۲

 ((Foreign sectorبهرنۍ سکتور او  :۳
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 ېوادتوګه په یو ه ټولزیهچې په  او د کورنیو سکتور د يلک اقتصاد هل هغه سکتور څخه عبارت دی 
یلد د تواو هغه وګړي، چې اکروبارونو ته د توکو او خدمتونو  مستهلکني د توکو او خدمتونو کې

 لپاره تویلدي وسایل عرضه کړي.

How? 
 څنګه ؟

 :څخه یوه ده درې نورې عبارت دي هل بسنټزیو پوښتنو په اقتصاد کې د ختصیص د څلورو 

 )produce to What(?: څه یش تویلد يش؟ ۱

 )produce to whom for? (ره تویلد يش؟د چا لپا :۲

 ( to produce how much?(تویلد يش؟ څومره : ۳

لو په د رفع کو وپه دې مانا، چې: څنګه د تویلد حمدود وسایل د ټونلې د ناحمدوده اړتیاو او غوښتناو 
 ؟تررسه کېږيموخه په اکر واچول يش او څنګه تویلد 

How Much? 

  څومره؟ 

 څخه یوه ده درې نورې عبارت دي هل:د ختصیص د څلورو بسنټزیو پوښتنو په اقتصاد کې 
 )?What to produce(: څه یش تویلد يش؟ ۱
 ?How to produce)(: څنګه تویلد يش؟ ۲

 ) to produce?) whomfor ؟: د چا لپاره تویلد يش۳

 کې نېولو رسه څومره اندازه تویلد تررسه يش؟ې د اړتیاو او غوښتنو په پام او پدې مانا چې: د ټونل

د بېلګې په توګه: په سوسیالیسيت اقتصادي نظام کې دې پوښتنې ته ځواب د مرکزې پالن 
 ضېاو ټولزیې عر تقاضا ټولزیېجوړونکو هل خوا او د بازار په اقتصاد کې دې پوښتنې ته ځواب د 

 ویل کېږي.د جوړښت هل خمې 
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 Capital Human 
 برشي پانګه

ه ویل تررسه کویل یش برشي پانګ کړنېد تویلدي پوهې، جتربې او وړتیا ته چې اقتصادي  نود انسانا
 کېږي.

(HDI)Development Index Human 
 د برشي پرخمتیا شاخص

بڼو )د عمر اوږدوایل، ښوونه او  بنسټزیویې د انساين پرخمتیا د دریو  په مرستههغه شاخص، چې 
روزنه او د ژوند معیار( په برخه کې په منځين ډول رسه د یو هېواد السته راوړنې سنجول کېږي.، 

 چې:

  (: په منځين ډول د ټونلې هر وګړې څو اکهل ژوند کويlongevityد عمر اوږدوایل )

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

په ګوته کوي، چې د ټونلې  کچه(: د ټونلې د وګړو د سواد Knowledge) سطحهد ښوونې او رونې 
 ومره برخه یلک او لوست کوالی يش.د ټول نفوس څ

وګړو یلک او لوست  ۳۱۱میالدي اکل کې د افغانستان د ټول نفوس  ۱۷۷۷په توګه: په  د بېلګې
 کوالی شو.

د اړتیاو او غوښتنو په  مستهلکینوچې په اقتصاد کې د : )living of Standard) سطحهد ژوند 
وړاندې د توکو او خدمتونو د تویلد په وړتیا باندې اتکا لري او په عمل کې د هر وګړي لپاره د 

 سړي رس اعید اندازه په ګوته کوي.خالص داخيل تویلد او د  متوسط واقيع نا

 میالدي اکل راهیيس د ملګرو ملتونو د برشي پرخمتګ په راپور کې  ۱۷۷۷هل  دا شاخص
که چېرې یو هېواد د برشي پرخمتیا  نو پورې ارزښت ورکول کېږي ۱-۷نرشېږي او د 

په ګروپ کې شاملیږي، څخه ډېر وي نو نوموړی هېواد د لوړ برشي پرخمتګ ۷.۱شاخص د
د منځين برشي پرخمتګ په ګروپ کې  پورې درجه واخيل نو ۷.۱څخه تر ۵.۷ که د
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تر ټولو کم برشي پرخمتګ ګروپ کې  څخه کمه درجه واخيل نو ۷.۵ شاملیږي او که 
 شاملیږي.

Inflation Hyper 
 )شدید( انفالسیون حاد

سته وپه تاریيخ حلاظ هل دویم نړیوال جنګ ورپیسو د پړسوب یا انفالسیون یو لوړترین حد ده، چې  د
اکل څخه وروسته  ۲۷۷۱هل  .ا ټیټ شور چندهپه جرمين کې رامنځته شو او پیسو ارزښت په زرهاوو 

 دد انفالسیون په اړه د ال ډېرو مالوماتو لپاره  په زمبابوې کې هم دا ډول انفالسیون شتون درلوده.
 ته رجوع وکړئ. )Inflation(پیسو پړسوب 

Hypothecation 
 ګروی ایښودنه

 استعمالېږي: په اقتصاد کې په دوه ماناګانواصطالح دا 

  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.

 شتمنۍ ګرو اېښودل. د پور د تصفیې د تضمني په موخه د یوې 

Hypothesis 
 فرضیه

ه څخه په اهلام اخیستنې رامنځت نو ، ماډلونو حاتلونه، چې د اقتصاد د تیوریګاهغه فرضيي او فريض
ه وړاندوینه ده، چې پ حقیقت ولري یا نه. فرضیې په حقیقت کې د تیوریګانوکېږي، چې ښایې 

وروسته نوموړي فرضیه حقیقت ولري؛  ازموینېبیا بیا  حقیيق نړی کې ازمویل کېږي که چریې د
 . عليم منل شوي اصل بدیلږي په یو نو
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I 

 د انګلیيس د آی توری

و معیاري لپاره ی د پانګونې د لګښتونو وسیلهد يلک اقتصاد په مطالعه کې د اکروباري سکتور په 
 M)-AE=C+I+G+(Xپه معادهل کې ترې ګټه اخېستل کېږي یعنې  لګښتونو ټولزیخمفف دی، چې د 

 چې په پورتين مساوات کې:

۱: AE لګښتونه ټولزی (Expenditure Aggregate( 

۲ :C لګښتونه  استهاليک په وسېله د کورين سکتور( Expenditure Consumption( 

۳ :I  لګښتونه د پانګونې وسیلهد اکروباري سکتور په )expenditures investment( 

۴: G  لګښتونه دولیت)expenditures Government( 

وارداتو د ارزښت څخه  Mد صادراتو او  Xچې  )Import-Export(خالص صادرات X)-(Mاو :۵
 نمایندګي کوي.

Identification Lag 
 مودهد پېژندنې 

د رامنځته  ټاکنرامنځته کېدو او د  (shock( ټاکن د اقتصادي پالیسیو په برخه کې: په اقتصاد کې د
د پېژندنې ، (lag implementation (تطبیق موديد  کېدو د درک ترمنځ وخت څخه عبارت دی. 

 رسه یې پرتله کړئ. )lage impact(او د تاثری مودې  )lag recognition( مودې

I 
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 Money Idle 
 راکدې پیسې

چې د هغه مبالغ چې اقتصادي فعایلت ته نه وې داخل شوي او په غری فعال ډول ساتل شوي وي 
 اصطالح هم اکرول کېږي. )money inactive) غری فعاهل پیسو

StrikeIllegal  
 غری قانوين اعتصاب

د غړو هل لوري یو غری رسيم او معموالً په خپل رس اعتصاب او یا د اکر درولو  ټونلېد اکروباري 
غړي داسې  ټونلېڅخه عبارت دی. غری قانوين اعتصاب معموالً هغه وخت تررسه کېږي، چې د 

د غړو د ګټو په اړه د پاموړ ګامونه نه پورته کوي چې د غری  ټونلېمرشان د  ټونلې، چې د  وانګریي
 اصطالح ورته هم اکرول کېږي. )out of law stike(ب قانوين اعتصا

Illiquid Asset 
 غری نقدي شتمين

په نقده باندې نيش بدیلدای او یا هم دا چې په نقده باندې د بدیلدو  رسه هغه شتمين چې په اسانې
رسه یې  )asset liquid( هل سیالې شتمنۍپه وخت کې په کې نسبتاُ زیات تاوان رامنځته کېږي. 

 پرتله کړئ.

Illth 

 تویلد(ثروت/ بد )
ډول مرض وي. لکه: د خمدره ته په لکې  متسهلکینو، چې استعمال یې ټونلې او هغه تویلد ته وايی

 تویلد او استعمال.او رشابو موادو 

Properties Immovable 
 غری منقول جایداد

لکه کور، ځمکه او  یلږدیدیل.چې هل یو ځای څخه بل ځای ته نيش  هغه جایداد یا شتمين ته وايی
 رسه یې پرتله کړئ. )property movable(داسې نور. هل منقول جایداد 
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 Impact Lag 
 موده اغزیېد 

د رامنځته کېدو په وخت کې د دولت اصاليح اقداماتو او په  (shock( د ټاکنپه اقتصاد کې 
 د تطبیق مودې اقتصاد کې یې د اغېزو د راښاکره کېدو ترمنځ وخت څخه عبارت دی، چې

(lag outside(  کېږي، چې دا د اقتصادي پالیسیو په استعمال کې د  اکرولورته هم اصطالح
 هل: عبارت دي  lagsڅخه یو دی درې نور  lagsڅلورو 

 (lag recognition(د پېژندنې موده : ۱

  )lag decision( د پرېکړې موده :۲
  (lag action)تطبیق موده د اجرا/: ۳

 رسه یې پرتله کړئ. )lag inside( هل داخيل مودې

Competition Imperfect 
 سیايل ېنیمګړ

 سیالۍ اکملېپه بازار کې د عرضه کوونکو او تقاضا کوونکو ترمنځ د سیايل هغه ډول، چې د 
)competition Perfect( دا، چې په بازار کې د عرضه کوونکو  یا رشایط یې نه وي پوره کړي

)perfect  سیايل ېاکمل هل دازه مازاد او یا کرس شتون ولري.یوه ان او تقاضا کوونکو ترمنځ

)competition .رسه یې پرتله کړئ 

Lag Implementation 
 د تطبیق موده

د رامنځته کېدو د حتقق او د  (shock(ټاکن د اقتصادي پالیسیو په برخه کې: په اقتصاد کې د 
 داخيل مودې دولت هل لوري یې په وړاندې د اصاليح اقداماتو ترمنځ وخت څخه عبارت دی، چې د

(lag inside) پېژندنې مودې څخه یو دی، چې بل ډول یې د د دوه ډولونو )lag recognition( 
 څخه عبارت دی.
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 CollusionImplicit  

 ضمين/پټ احتاد

ترمنځ د مشرتکو سیاستونو د هل هغه رسيم هوکړه یلک څخه عبارت دی چې د څو اکروبارونو 
رسه یې  )collusion Explicit(رامنځته کولو او پرمخ بېولو په موخه عقد کېږي هل ښاکر احتاد 

 پرتله کړئ.

Cost Implicit 
 لګښتپټ 

چې ظاهراً نه حماسبه کیږي یا هغه فرصيت لګښت، چې د پیسو  څخه عبارت دیهغه لګښت هل 
رسه یې پرتله  )cost explicit) هل ښاکره لګښتنه وي  شامله تادیه او یا د بازار معامله پکې

 .کړئ

Implicit Logrolling 
 ( اکرولرایه  ه)خمالف مرستهپټه 

پروګرامونه یا پالیسۍ رسه یو ځای کړای يش او د یو پروګرام یا پالیسۍ په شلک  جاللکه، چې دوه 
د رایه که د ردواړه پروګرامونه یا پالیسۍ تایید او  ؛ نوړل يش که د تایید رایه واخيلورته رایه ورک

 رسه یې پرتله کړئ. (logrolling explicit) مرستېهل ښاکر دواړه ردېږي  ؛ نوواخيل

Import 
 واردات

تادیاتو په بېالنس کې د جاري حساب د سوداګرۍ د بېالنس هل دوه برخو څخه یوه ده )بله برخه د 
یې صادرات جوړوي( او هغه تويک او خدمتونه، چې د یو هېواد څخه بهر تویلد شوي وي او هېواد ته 

 راوړل کېږي. ګټې اخېستنې په موخهاو  استهالکد 

او راوړلو ته واردات ویل  پریودل څخه د توکو او خدمتونو د نورو هېوادونواو یا هم په بل عبارت: 
بهر څخه  هلکېږي لکه افغانستان، چې موټرونه، کمپیوټرونه، تکه، سېمنټ ځیين خورايک تويک 

 واردوي
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 Line Import 
 د وارداتو کرښه

هغه ګرافیيک شلک، چې د یو هېواد هل لوري د وارد شویو توکو او خدمتونو د اندازې او د نوموړي 
اندازې ترمنځ تړاو ښيي، چې د خالصو صادراتو د کرښې  ټولزیېهېواد د داخيل تویلد او عوایدو د 

 په رسمولو کې ترې ګټه اخېستل کېږي.

Quota Import 
 پر وارداتو مقداري حمدودیت

مقداري  د تویلد څخه د مالتړ په موخه د یو هېواد څخه د ځانګړي تويک د واردولو لپاره د کورين
 حد ټالکو څخه عبارت دی.

اکل کې د سپني غر غوړیو څخه د مالتړ په موخه د نورو  ۴۱۳۷افغانستان په  :د بېلګې په توګه
 ۵۷۷۷۷څخه د غوړیو په واردلو باندې دا ډول حمدودیت رامنځته کوي، چې هل خمې یوازې  هېوادونو
 .ورکول کېږيواردلو ته اجازه  وټن غوړی

Substitution Import 
 د وارداتو تعویض

 واردايت توکو پر ځای په د یو هېواد اقتصادي پرخمتګ په موخه هغه تګالره، چې هل خمې یې د ځینو
 توکو تویلد د رامنځته کولو په موخه جوړېږي.داخل کې د نورو 

Income Imputed 
 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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 MoneyInactive  

 غری فعاهل پیسې

لغ چې اقتصادي فعایلت ته نه وې داخل شوي او په غری فعال ډول ساتل شوي وي چې د هغه مب
 اصطالح ورته هم اکرول کېږي. (Idle money)راکدي پیسې 

Incentive 
 مشوقهڅوونکی /

 کړنواو  د پرېکړو مستهلکینوفکتور، چې په اقتصاد کې د تویلدوونکیو او  هڅونکییو حمرک یا 
دا په دې مانا، چې: که د یو تويک قېمت لوړ  .تر ټولو اعم یې قېمت دی ګرځي، چېالمل  هڅولود 

يش نو تویلدونکي د نوموړي تويک عرضه ډېروي او د قېمت د کمېدو په صورت کې تویلدونکي 
 کموایل راويل.کې د نوموړي تويک په عرضه 

Income 
 اعید

په وړاندې ترالسه کوي او  کړنویې د اکر او اقتصادي  کسهغه مبلغ او یا نور مادي منافع، چې یو 
: د اکر په وړاندې ترالسه او یا هم په بل عبارتپما په موخه ترې ګټه پورته کوي. د لګښت او س

هغه  ا هماو ی ترېنه ګټه اخېستل کېږي اعید ګڼل کېږي.شوی مبلغ، چې د لګښت او سپما په موخه 
په پروسه کې د برخه اخېستو په وړاندې ترالسه کوي. لکه د  مبلغ، چې د تویلد عوامل یې د تویلد

 اکرګر معاش، د ځمکې کرایه، د پانګې رحبه او د متصدي یا اکرفرما ګټه دا ټول عواید ګڼل کېږي.

distribution Income 
  د اعید ويش

خه عبارت ويش څ د توکو او خدمتونو د تویلد په پایله کې ترالسه شوي عواید د ټونلې وګړو ترمنځ د
 . دتررسه کېږيچې د ټونلې ترمنځ عوایدو وېش په اعدالنه ډول او که غری اعدالنه ډول رسه  ده.

و اترڅنګ د منابعو او عوایدو ويش د اقتصاد پوهانو ترمنځ یوه تاریيخ  )Efficiency(اغزیمنتوب 
 .ګڼل کېږيد حبث وړ موضوع 
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 (IEBNR) Not Received butEarned  Income 
 ګټل شوې خو ال نه ترالسه شوی اعید

تر اوسه د ال هغه عواید، چې د توکو او خدمتونو د تویلد په پایله کې رامنځته شوي وي؛ خو 
اکروبارونو او یا د کورنیو هل لوري نه وي ترالسه شوي لکه د سهايم رشکت د ګټې هغه برخه، چې 

په شلک تادیه کېږي یا هغه عواید، چې ترالسه  ېد ونډه لرونکو ترمنځ نه ويشل کېږي یا د مایل
 شوی نه وي.

Effect Income 
 اغزی ايتاعید

د تغری په پایله کې د توکو او خدمتونو د ترالسه کولو لپاره په تقاضا کې د  ود عواید مستهلکینود 
 ازمدا رتغری څخه عبارت دی. دا په دې مانا، چې: په عوایدو کې تغری په تقاضا څومره اغېزه لري. ه

 يتاد ښکته کیدلو پرمهال دوه ګوين اغېز یو یې اعید قېمتد  تويکپه برخه کې د یو  څېړنېد تقاضا د 
 اغزی څخه عبارت دی.ده چې د ګراف په مرسته ښودل کیږي او دوهم يی تعویيض  اغزی

Demand ofElasticity  Income 
 ارجتاعیت د عوایدو د تقاضا

سيب تقاضا کې ن په وړاندېپه عوایدو کې د نسيب تغری په دا د ارجتاعیت یو ډول ده چي هل خمې یې 
ه چې: په عوایدو کې د تغری په پایله کې پارجتاعیت په حقیقت کې دا ښيي  دا .کیږيرامنځته تغری 

ته هم  )elasticity(د ال ډېرو مالوماتو لپاره ارجتاعیت  تقاضا کې څومره تغری رامنځته شوی دی.
 رجوع وکړئ.

Equation Income 
 د اعید معادهل

 :، چې په دې معادهل کېY=C+I په اقتصاد کې د عوایدو معادهل عبارت دی هل:

Y ميل اعید) eNational incom( 

C استهالک )Consumption( 
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 I د پانګونې )Investment( 

څومره برخه په استهاليک توکو او څومره برخه څخه نمایندګي کوي او دا واضح کوي چې د ميل اعید 
 یې د پانګه اچونې په لګښتونو باندې مرصفېږي.

Expenditure Model Income 
 ماډل لګښتاو  د اعید

خالص  عواید، چې د نا ټولزیدا موډل، چې د کیزن اقتصاد هسته جوړوي دا واضح کوي، چې: هغه 
ښتونو رسه لګ ټولزیوتررسه شویو  د داخيل تویلد باندېخالص  داخيل تویلد څخه ترالسه کېږي په نا

 .څخه حماسبه کیدیل یشمساوي دي او په دې ډول ميل عواید هل دواړو 

Price Model Income 
 ماډل قېمتد اعید او 

 لري او د اکروباري اړیکههغه موډل، چې د قیمتونو د سطحې او واقيع تویلد )د عوایدو برخې( رسه 
 )production total(تویلد ټولزی )cycle business(یا دایرې دوران 

و تړلو اقتصادي پدېدو د او داسې نور )inflation(انفالسیون )unemployment(وزګارتیا
 لپاره ترې ګټه اخېستل کېږي.څېړنې 

Not Earnedbut Received Income  
 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. 

Statement Income 
 د ګټې او تاوان صورت حساب

په معلوم وخت )معموالً یو اکل کې( د دوليت، کورنیو او یا  دا په حماسبه کې یو مايل راپور ده او
ته د ګټې او تاوان حساب ویل کېږي د مايل  ي سکتور د ګټې، لګښتونو او عوایدو حساباکروبار

 بېالنس شیټ څخه عبارت دی. هل صورت حساب بل ډول
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 Tax Income 
 پر اعید مایله

 هغه مایله، چې پر عوایدو باندې ټالک او اخېستل کېږي لکه پر مزد او معاش مایله.

Money Inconvertible 
 پیسېنه بدیلدونکې 

 (money irredeemable(هغه پیسو ته وايی، چې په معیاري پیسو باندې د تبادلې وړ نه وي د 
ه د افغانیو پر وړاندې د زمبابوې ډالر، د بنګله ديش روپي او کل اکرول کېږياصطالح ورته هم 

 رسه یې پرتله کړئ. )money convertible( ځیين نور پويل واحدونه. هل بدیلدونکو پیسو

Cost Increasing 
 لګښت یدونکیډېرصعودي یا 

تویلد د ډېروايل په پایله کې د اضايف تویلد د يف واحد د تمام شد لګښت مخ په زیاتیدونکي  ټولزید 
د بېلګې په توګه: د ډبرو سکرو ته د تقاضا د ډېروايل هل  .وړوايل ته د صعودي لګښت ویل کېږيل

 م)ټن( اضايف سکرو د استخراج د تما د يف واحد؛ نو په دې توګه و اکن ډېر کندل کېږيامله د سکر
 ثابت لګښټ او )cost decreasing) هل نزويل یا کمیدونکي لګښت شد لګښت هم لوړېږي.

(cost constant( .رسه یې پرتله کړئ 

Marginal Return Increasing 
 صعودي یا زیاتیدونکی نهایي حاصل

تویلد کې د تویلد عواملو د ډېروايل په صورت کې په نهايی تویلد کې  په یو اکروبار کې په نلډ مهاهل
 هل نزويل یا کمیدونکي نهايی حاصل ال ډېروايل رامنځته کېدلو ته زیاتیدونکی نهايی حاصل وايی.

(decreasing marginal return) .رسه یې پرتله کړئ 
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 Opportunity Cost Increasing 
 لګښتزیاتیدونکي فرصيت 

 د السه تلونکی فرصت ارزښت یا د لګښتونهد تویلد په زیاتیدلو رسه د تویلد فرصيت لکه چې 
 ..لګښت په بڼه زیاتیږي او دغه قانون د تویلد د اماکناتو د منحين په جوړښت کې مهم رول لري

Scale toReturn  Increasing 
 د مقدار په وړاندې صعودي حاصل

زیات  ل رسه دډېروایل، چې د تویلد په مقدار کې په نسيب ډوپه اوږد مهال کې د تویلد په عواملو کې 
د بېلګې په توګه: که په یوه تویلدي تصدي کې د تویلد عوامل په متناسب  .ډېروايل المل وګرځي

وایل ډېر (۱۵۱)نه زیات  ۱۷۱ډېر يش؛ خو په پایله کې یې د تویلد په مقدار کې د  ۱۷۱ډول رسه 
د مقدار په  او ) scale to returnDecreasing( نزويل حاصل د مقدار په وړاندې رامنځته يش.

 رسه یې پرتله کړئ. ) scale to returnConstant ( وړاندې ثابت حاصل

Advantage Incumbent 
 د متصدي ګټورتوب

په دې مانا، چې هغه تویلدونکی، چې بازار ته د نورو تویلدوونکو په پرتله خمکې داخل شوی وي 
 یې د سیايل مزیت ډېر وي. د هغوی په وړاندې

Indemnity 
 جربان

 :لکه اکرول کېږيپه اقتصاد کې دا اصطالح په بېال بېل مفاهیمو 

 د احتمايل زیان په وړاندې تضمني. -۱

 .تررسه کېږيهغه تادیات، چې د وارد شوې خسارې د جربان په موخه  - ۲
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 Indent 
 سفارش

ه: یو د بېلګې په توګ.سفارش ویل کېږيد بهرنۍ سوداګرۍ پورې تړيل هر ډول سفارش ته د تورید 
ه پ ځانګړتیاوځانګړو  دونکو ته ګړی تويک واردوي او بهرنیو تویلدسوداګر هل بهر څخه یو ځان

  درلودلو د یو تويک د تویلد فرمايش ورکوي.

Indeterminant 
 نا ټاکونکی )متحول(

اکرول هم  مفهومنه ټاکونکی متحول په  لرونکي جمهول متحول ته وايی. همدا راز د معلوم جهت نا
قیمت او  د تغری وکړي نو ډول همزمانپه ، هغه وخت، چې په بازار کې عرضه او تقاضا دواړه کېږي

چې د نه ټاکونکي اعمل په  پوهیدلو وړ نه وي داسې معلوم پايت کېږي او د مقدار د تغری جهت نا
تله د ؛ نوضې او تقاضا دواړو مقدار زیات يشلکه، چې د عر :د بېلګې په ډول ل کېږي.ندحیث پیژ

 .څخه عبارت ده نا ټاکونکي متحولقیمت، چې یا ښکته یا پورته شوی د 
Index 
 شاخص

اس یا ګروپ نسيب اوسط د یو اس تويکد یو  په مرسته یې اندازه ګریی یوه احصایوي وسیله ده، چې د
ثقلت  اوزن ی یو ځايی مقايسې لپاره د نوکېږي.او په اقتصاد کې د ډېرو شیاسنجش  هل خمېارزښت 

شاخص یو احصایوي مقیاس ده چې په یوه او یا هم دا چې:  .لرونکي اوسط په بڼه ښودل کېږي
 متغری کې د رامنځته شوو تغریاتو د اندازه ګریي په موخه تری ګټه اخېستل کېږي.

Number Index 
 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. 



 

238 
 

I Economic & Business Terms  

 Cost Indirect 
 لګښتغری مستقیم 

د تویلد په پروسه کې د تویلد هغه لګښت، چې په مستقیم ډول د تويک په تویلد کې شامل نه وي، 
رسه یې پرتله  )cost direct(هل مستقیم لګښت  .پاره اړین ويمستقیم د تويک د تویلد لخو غری 

 کړئ.

Labor Indirect 
 اکرګر غری مستقیم

ښکیل نه وي لکه اداري  هغه اکرګر چې د توکو او یا خدمتونو په تویلد کې په مستقیم ډول
 اکرکونکي.

Relation Indirect 
 غری مستقیمه اړیکه

عنې دا، ی تررسه کېږيهغه ریاضیيک اساس، چې وايی: په دوه متغریو کې تغری په متقابل جهت رسه 
متغری کې د  Yپه یلمتغری يک کموا Xمتغری کې د کموايل او په  Yمتغری کې ډېروایل په  Xچې په 

 ډېروايل المل ګرځي.

د بېلګې په توګه: په قېمت کې ډېروایل په تقاضا کې د کموايل او په قېمت کې کموایل په تقاضا کې 
 .اکرول کېږي اصطالح ورته هم )relation negative( د منيف اړیکېد ډېروايل رسه مل وي، چې 

 پرتله کړئ.رسه يی )directrelation( هل مستقیمې اړیکې

Tax Indirect 
 غری مستقیمه مایله

هغه مایلات، چې هل تادیه کوونکي څخه په غری مستقیم ډول رسه اخېستل کېږي لکه د توکو په 
غه ودونکي دپېرتادیه کوي خو په نهایت کې یې د توکو  پلورونکيپلور مایلات، چې ظاهراً یې 

 رسه یې پرتله کړئ. )tax direct(. د مستقیم مایلاتو مایله زغيم
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 Indorsement 
 یلک شا

یا شا یللک کیږي او په ځانګړي وخت کې  چې معموالً د تبادلې وړ سند په ظهر یلک حتریريهغه 
 .اکرول کېږياصطالح ورته هم  Endorsementچې د  ټالکې تادیې تضمني رامنځته کوي. د

Change Induced 
 تغری /هڅوونکی القايئ

ص داخيل تویلد خال کې تغری(، چې په نا لګښتونو استهاليککې تغری)معموالً په لګښتونو  ټولزیوپه 
 یا ميل عوایدو کې د تغری په پایله کې رامنځته کېږي.

Consumption Induced 
 استهالک /هڅوونکی القايئ

یلد  توخالص داخيل لګښتونه، چې په عوایدو یا تویلداتو )په ځانګړي ډول په نا استهاليکد کورنیو 
ميل عوایدو کې په اخالص داخيل تویلد او یا  مانا، چې په نپه دې  .او ميل اعید( باندې اتکا لري

 کوي. هلګښتونو باندې اغزی استهاليکډېروایل او یا کموایل د کورنیو په 

Expenditure Induced 
 لګښت /هڅوونکی القايئ

لګښتونه،پانګونه، دوليت لګښتونه او خالص صادرات(، چې په  استهاليکلګښتونه )د کورنیو  ټولزی
 ناخالص داخيل تویلد یا ميل اعید باندې اتکا لري.

Export Induced 
 صادرات /هڅوونکی القايئ

خالص داخيل تویلد او یا ميل اعید باندې تکیه لري، چې د  چې په ځانګړي ډول په نا صادراتهغه 
 کې د تغری المل ګرزي.صادراتو خالص داخيل تویلد او یا ميل اعید کې تغری په  نا
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 Govt. Purchase Induced 
 دوليت پېرودنه /هڅوونکی القايئ

خالص داخيل تویلد او یا ميل اعید باندې اتکا لري، چې  ، چې په ځانګړي ډول په ناپریودنهدوليت 
 تر خپل اغزی الندې راويل. پریودنهخالص داخيل تویلد او یا ميل اعید کې تغری دوليت  په نا

Investment Induced 
 پانګونه /هڅوونکی القايئ

خالص داخيل تویلد او یا ميل اعید  لګښتونه، چې په نا د پانګونې وسیلهد اکروباري سکتور په 
 ګونېري سکتور د پانميل اعید کې تغری د اکروباخالص داخيل تویلد او یا  باندې اتکا لري او په نا

 کې د تغری المل ګرزي.په لګښتونو 

Relation Induced 
 اړیکه /هڅوونکی القايئ

هغه حالت چې په یوه متغری کې تغری په بل متغریه کې د تغری رسه اړیکه لري یا په بل متغری کې د 
غری کې تغری، چې د کورنیو په عوایدو کې د ت لګښتونو استهاليکتغری المل ګرزي لکه د کورنیو په 

 .ېږيهڅول کیو متغری کې بدلون د یو بل فکتور هل امله په هل امله رامنځته کېږي. په حقیقت کې 

Saving Induced 
 سپما /هڅوونکی القايئ

خالص داخيل تویلد او یا ميل اعید باندې اتکا  د کورين سکتور سپما، چې په ځانګړي ډول رسه په نا
 خالص داخيل تویلد او یا ميل اعید کې تغری په سپما کې د تغری المل ګرزي. لري او په نا

Bank Industrial 
 صنعيت بانک

اکرانو( ته په مساعدو رشایطو نسبتاً کوچين پورونه ت)بانک(، چې اکروبارونو)صنعبنسټ هغه مايل 
 برابروي.
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 Revolution Industrial 
 صنعيت انقالب

پیړۍ په اوایلو کې د تویلد د ختنیيک تغری په پایله کې د کوچنیو  ۱۷او د  وروستیوپېړۍ په  ۱۱د 
م ونېوه، چې په تویلد کې دغه تغریاتو ته د صنعيت انقالب نو نوایعو ځای فابرېکو یا لویو ماشینوصن

 ورکول شو )دا انقالب په لومړي ځل په فرانسه کې رامنځته شوی دی(.

Union Industrial 
 ټونلهصنعيت 

هم،  جوړول )که څه ټونلېیو ځای کېدل او  نو کې د اکرګرانوپه عني صنعت او یا خمتلفو صنعتو
ر په ته د اک حقوق وساتل يش او اکرګرانو صنعيت اکرګرانو د څوچې دندې یې رسه مشابه نه وي( 

 رشایطو کې ښه وایل رامنځته کړي.

Industry 
 صنعت

ه ، چې پښکیل ويپه تویلد کې  داسې توکو او خدمتونوتصدۍ، چې د یو ګروپ اکروبارونه او 
ا ید اقتصاد یوې لویې او یا هم په بل عبارت:  ه د تعویض کیدو وړ وي.کې یو د بل رس استهالک

ږي؛ توګه د صنعت په نوم یادې ټولزیهصنعت، چې په  لکه د قایلنو عمده برخې ته صنعت ویل کېږي.
همدا .نوم ورکول کېږي (Firm) تصدۍ ته د رشکتهر اکروبار یا و په یوازې ډول رسه بیا د قایلنو خ

دا اصطالح په یو ځانګړي کسب او اکر پورې هم تړلې ده لکه: د بانکداري صنعت، د تېلو  رازا
 صنعت او داسې نور.

Inefficiency 
 مؤثریتغری 

او  ومستهلکینپه پایله کې د الت، چې په اقتصاد کې د شته منابعو څخه د ګټې اخېستنې هغه ح
ه عواملو د استعمال پ شتهدا، چې: د تویلد د  یا تویلدوونکیو رضایت د اماکن ترحده ترالسه نيش

 لو په پرتله کم تویلد ترالسه يش.عوامد پایله کې د تویلد 
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ندې ال ډول د اقتصادي اصولو پورهلپاره، چې په  ټولو اقتصادي فعایلتونو لکه نا لکه بیا دا اصطالح د 
 د تعادل په حالت کې نه وي غری موثربازارکه  توګه:د بېلګې په . ونه نیيس هم اکرول کېږيصورت 

 رسه یې پرتله کړئ. )efficiency( یتاغېزمنتوبهل ګڼل کېږي. بازار

Inelastic 
 غری ارجتايع

 ېڅههغه حالت چې په یوه معلوم متغری کې ډېر تغری، چې په بل متغریه کې د بېيخ کم تغری یا د 
 د ارجتاعیت د ال ډېرو معلوماتو لپاره رسه یې پرتله کړئ. )elastic(هل ارجتايع تغری المل ونګرځي. 

 رجوع وکړئ. هم ته )Alternative Elasticity) متبادل

Demand Inelastic 
 تقاضا غری ارجتايع

لکه، چې د یو تويک د تقاضا په قېمت کې تغری رامنځته يش؛ خو د نوموړي تويک  /تقاضاهغه حالت
دا په دې مانا، چې: د تقاضا په مقدار  تغری رامنځته نيش. هېڅپه تقاضا کې ډېر کم تغری رايش یا 

کې تغری د تقاضا په قېمت کې تغری ته ډېر کم عکس العمل ښودونکی وي یا هیڅ عکس العمل 
رسه یې پرتله  )demand elastic(ونه ښيي د غری ارجتايع تقاضا څخه عبارت دی. د ارجتايع تقاضا 

 کړئ.

Supply Inelastic 
 غری ارجتايع عرضه

لکه، چې د یو تويک د عرضې په قېمت کې ډېر تغری رامنځته يش؛ خو د نوموړي  /عرضههغه حالت
انا، دا په دې م تغری رامنځته نيش. هېڅتويک د عرضې په اندازه کې ډېر کم تغری رامنځته يش یا 

چې: د عرضې په مقدار کې تغری د عرضې په قېمت کې تغری ته ډېر کم عکس العمل ښودونکي 
)elastic  ونه ښيي د غری ارجتايع عرضې په نوم یادېږي د ارجتايع عرضې وي یا هیڅ عکس العمل

)supply .رسه یې پرتله کړئ 
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 Industry Infant 
 نوی زیږیدیل صنعت

په بازار کې د نورو او شوی وي او یا یې هم ډېره وده نه وي کړي  تأسیسهغه صنعت، چې تازه 
 .اویس نهصنایعو په وړاندې د سیالۍ جوګه و

Goods Inferior 
 تويک نا مرغوب

د بېلګې  .تويک ته په تقاضا کې کموایل رایشهغه تويک، چې په عوایدو کې په ډېروايل رسه نوموړي 
افغانۍ دي او نوموړی په ژيم يک د لرګیو څخه د سون توکو په ۱۷۷۷۷میاشتين عواید  اتلد  :په توګه

د لرګیو پرځای هل بريق خباري  افغانیو ته ورسېږي نو ۱۵۷۷۷د نوموړي عواید  که خو ډول اکر اخيل
 رسه یې پرتله کړئ. )goods normal(څخه ګټه پورته کوي. د نورمال تويک 

Inflation 
 یا تورم انفالسیون

 کې کچهډول رسه په اقتصاد کې د توکو او خدمتونو د قیمتونو په متوسطه عمويم  په دوامداره
و دا په دې خ .لوړوايل او د پیسو په ارزښت کې کموايل ته انفالسیون یا د پیسو پړسوب ویل کېږي

تونه د ډېری توکو قېم په انفالسیون کې بلکهمانا ندی، چې مطلقاً د ټولو توکو قېمتونه لوړېږي 
کې  یمتونوق چې په خپل حال پاتې يش او د ځینو توکو پهلوړېږي د ځینو توکو قېمتونه کېدای يش، 

کې  پام په کچهمتوسطه السیون کې د قیمتونو کېدای يش، چې کموایل هم رامنځته يش )خو په انف
 نېول کېږي( د نرخ یا کچې هل خمې انفالسیون په عمويم ډول په الندې برخو وېشل کېږي:

 )Inflation Creeping( آرام )خوځنده( انفالسیون

 هپورې لوړ ۲۱په لکين ډول تر  کچهلکه، چې په اقتصاد کې د توکو او خدمتونو د قیمتونو متوسطه 
ویل کېږي. او دا ډول  (inflation creeping( نانفالسیوخوځنده  انفالسیون ته ليش نو دا ډو

 انفالسیون په اقتصادي ودې کې هم ډېر رول لوبوي.
 متحرک( انفالسیون قدم اخیستونکی( )Walking Inflation( 
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 هپورې لوړ ۵۱په لکين ډول تر  کچهمتوسطه  د قیمتونولکه، چې په اقتصاد کې د توکو او خدمتونو  
 ویل کېږي. )inflation walking) قدم اخېستونکی انفالسیون انفالسیون ته ليش نو دا ډو

 ځغلنده انفالسیون )Running Inflation( 

 ۱۷۱څخه تر  ۱۱په لکين ډول هل  کچهلکه، چې په اقتصاد کې د توکو او خدمتونو د قیمتونو متوسطه 
 ویل کېږي. (inflation running) ځغلنده انفالسیون انفالسیون ته ليش نو ا ډوه پورې لوړ
  حاد / شدید انفالسیون )Galloping Inflation or (Hyper 

او یا دلې څخه  ۲۷۱د انفالسیون تر ټولو چټک او خطرناک ډول دی، چې د یو هېواد د انفالسیون د 
څخه لوړ  ۱۷۷۷۱شاملېږي، چې ځینې وخت په ځینو هېوادونو کې د انفالسیون هل  پکې کچه هلوړ

جنګ څخه وروسته په جرمين کې شتون  نړیوالدا ډول انفالسیون د اول  نرخ هم یلدل کېږي.
میالدي اکل کې په  ۱۷۷۳ته لوړه شوې وه همدارنګه په  ۲۳۷۷۷۱ کچهدرلوده، چې د انفالسیون 

د لوړېدو په حال کې وه، چې په اوسين وخت کې په  ۲۷۱ کچهیوګوسالویا کې د قیمتونو متوسطله 
 دا ډول شدید انفالسیون شتون لري. هم زمبابوې کې

Causes Inflation 
 الملونهد انفالسیون 

 دوه دي، چې عبارت دي هل: الملونه بنسټزید انفالسیون رامنځته کېدو 

 )Inflation Pull Demand( تقاضا راښکونکی انفالسیون د

هغه انفالسیون، چې د يلک اقتصاد په څلورو سکتورونو ) کورنۍ، دولت، اکروبارونه او بهرین 
 امله نځته کېدو هلاو د عرضې د حمدود پاتې کېدو یا د کموايل رامسکتور( په تقاضا کې د ډېروايل 

دې توګه  په پرتله ډېر تویلد ته اړتیا لري نودا، چې: تقاضا کونکي د عرضې په  یا رامنځته کېږي.
تقاضا  د کې د لوړايل المل ګرځي او هل امله یې ضا اضايف برخه د توکو او خدمتونو په قیمتونود تقا

. د لګښټ د فشار انفالسیون رامنځته کېږي Inflation Pull Demand راښکونکی انفالسیون
Inflation Push Cost .رسه یې پرتله کړئ 
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 )CostPushInflation( د لګښت د فشار انفالسیون 

مله اهغه انفالسیون، چې د توکیو او خدمتونو د تویلد په پروسه کې د تویلد د لګښت د لوړوایل هل 
د قیمتونو لوړوايل هل امله، چې د عرضې د کموايل المل ګرځي رامنځته کېږي.  او خدمتونو د توکو

اداره یا او هغه وخت رامنځته کېږي لکه، چې د تویلد د څلورو عواملو ) ځمکه، اکرګر، پانګه او 
 په قېمت کې لوړوایل رامنځته يش. اقل د یوه ( څخه حدمتصدی

و اين قېمت رسه د توکو او خدمتونتویلد د لګښت په ډېرېدو رسه اقتصاد په خپو دا په دې مانا، چې: د
لوړ  باید، چې د خپوا په پرتله د تویلد پریودل غواړي نو مستهلکنيعرضه نيش تررسه کوالی او که 

د تویلد دا لوړ لګښت د هغوی د قېمت د لوړوايل المل  قېمت تادیه کړي، چې د توکو او خدمتونو
د  رامنځته کېږي. (Inflation Push Cost( ار انفالسیوند لګښت د فش ه دې توګهګرځي او پ

 رسه یې پرتله کړئ. )Inflation Pull Demand(تقاضا راښکونکي انفالسیون 

په جریان کې د پیسو د عرضې هم شته لکه : ینې نور فريع عوامل د انفالسیون رامنځته کېدو ځ
 او عرضه کې کموایل او داسې نور. په تویلد ډېروایل، توکو او خدمتونو

Premium Inflation 
 پریمیم د انفالسیون

په وخت کې ذکر کېږي( ترمنځ د توپری څخه  هوکړه یلکچې د پور د د واقيع رحبې او اسيم رحبې )
 د انفالسیون په پام کې نېولو رسه تنظیم يش. کچهد رحبې  څوعبارت دی او موخه یې دا ده 

Rate Inflation 
 نرخ/کچه انفالسیوند 

او د پیسو په ارزښت کې د تغری  کچه متوسطههل یوې دورې نه بلې دورې )اکل( ته د قیمتونو په 
خالص داخيل تویلد د  د نااو  )CPI) مستهلکینو د قېمت شاخص سلنې څخه عبارت دی، چې د

 اندازه کېږي. وسیلهپه  )deflator price GDP(قېمت ډیپلیټور 
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 Target Inflation 
 هدف/کچهد انفالسیون 

په دې مانا، چې انفالسیون باید په یوه ثابت معلوم هدف یا کچې ټالکو ته وايی دا  انفالسیون لپاره د د
یم څخه تر دوه نهل یوې سلنې   لکه په ډېری پرخمتللو هېوادونو کې دا اندازهاندازه کې وساتل يش

 پورې ساتل کېږي. سلنې

Inflationary Gap 

 شه/تخالانفالسیوين 

هغه خالء یا تشه، چې په نلډ مهاهل تعاديل تویلد او د اوږد مهال اکمل استخدام تعاديل تویلد ترمنځ 
 اصطالح ورته هم اکرول کېږي. )Gap Expansionary(خال تشې/وجود لري، چې د انبسايط 

Prices Inflexible 
 ونهقېمت/غری ارجتايع جامد 

ر ې په ډېقېمتونه، چې په بازار کې د مازاد او یا کرس د شتون په حالت ک ود هغه توکو او خدمتون
 ورو ډول رسه تنظیمېږي. 

هغه قېمتونه، چې په بازار کې د مازاد او یا کرس د شتون څخه نه متاثره  :او یا هم په بل عبارت
sticky/idrig  انعطاف نا پذیره/نه بدیلدونکي قېمتونه ډېر کم متاثره کېږي، چې د هم کېږي یا

)prices)  هل ارجتايع قېمتونو. اکرول کېږياصطالحات هم ورته )prices lexiblef(  رسه یې پرتله
 کړئ.

Wages Inflexible 
 مزد /غری ارجتايعجامد

په بازار کې د مازاد او یا کرس د شتون په حالت کې په ډېر ورو ډول رسه  هغه مزد، چې د اکرګرانو
 )wages sticky/rigid)د انعطاف نا پذیره/نه بدیلدونکي مزد تنظیمیږي یا نه متاثره کېږي، چې 

 رسه یې پرتله کړئ. )wages flexible(هل ارجتايع مزد   .اکرول کېږياصطالحات هم ورته 
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 Infrastructure 

 /بنسټونهبناءزېر 

ا او د پراختی کړنوبنسټزیې اړینې اسانتیاوې او ساختمانونه، چې د اقتصادي او هغه زیربنايی 
پرخمتګ لپاره اړینې وي لکه: برښنا، رسکونه، پلونه، بانکونه، ترانسپورت، هوايی ډګرونه او داسې 

 حیثیت لري. نوودې او پرخمتیا لپاره د شرییانو نور، چې د اقتصادي

Tax Inheritance 
 مریاث مایله پر

یلږدول )وارث( ته  کسد شتمنیو په هغه برخه مایله، چې بل  کسد مړ شوي  مریاث مایله یا د
 رسه یې پرتله کړئ. )tax estate) هل پر جایداد مایلېچې معموالً په غرب کې شتون لري. کېږي. 

Injection 
 )په اقتصاد کې( یقزرت

 ونوپالن شوو لګښت څخه عالوه نورو ټولولګښتونو  استهاليکخالص داخيل تویلد باندې د  په نا
 موخوخالص صادرات او داسې نور، چې د اقتصادي  پریودنهلکه پانګونه، دوليت  .څخه عبارت دی

 لپاره اقتصاد ته د پالییس هل خمې داخلیږي.

Injunction 
 حمکمې امر( د) حکم

 ، اکروبار یا دکسد هغه کړنې په وړاندې، چې د بل  اکروباري ټونلې، اکروبار یا د کسد یو 
د بېلګې په توګه: یو اکروبار  امېږي د حمکمې حکم څخه عبارت دی.په زیان تم اکروباري ټونلې

 ول.هڅولد بل اکروبار اکرکونکي په خپل اکروبار کې د استخدام په موخه  هل خوا

Paymentkind -In 
 )بارتر( تادیه تويکهم 

ه پ په وړاندې هغه تادیه، چې د هېواد د پويل واحد پر ځای د توکو او خدمتونو د توکو او خدمتونو
 رسه یې پرتله کړئ. )wage money(هل پويل مزد  شلک صورت ونیيس.
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 Innovation 
 نوښت یا ابتاکر

لو او خرپو ورپېژندلواقتصاد او ټونلې ته د نوې نظریې، تویلد او یا تکنالوژی او داسې نورو د 
 رسه یې پرتله کړئ. )invention)پروسې څخه عبارت دی. 

Inputs 

 عوامل

کو او دا، چې د تو ې ترې ګټه اخېستل کېږي یاپه تویلد ک یلد عوامل، چې د توکو او خدمتونود تو
 .اکرول کېږياعمل په ډول  د تویلد په موخه د خدمتونو

Lag Inside 
 داخيل موده

 د رامنځته کېدو او په وړاندې (shock) د ټاکند اقتصادي پالیسیو په برخه کې: په اقتصاد کې 
وخت واټن څخه عبارت دی او په دوه ډوهل دی، د د دولت هل لوري د اصاليح اقداماتو ترمنځ  یې

 :چې عبارت دي هل

 (lag recognition) پیژندنې موده : د۱

 .(lag implementation) : د تطبیق موده۲

 رسه یې پرتله کړئ. )lag outside) مودې /بهرنېد تطبیق

Insolvency 
 یا ورشکستګي تنګ الیس

دې پپه اکروبار کې هغه حالت، چې د اکروبار پورونه د اکروبار هل خالصو شتمنیو څخه ډېر وي او 
م په لور لومړی ګا دېوايل کیدواکروبار نيش کوالی، چې خپل پورونه تادیه کړي، چې دا د توګه 

دیوايل کیدل او  (solvency) هل د پرداخت وړتیا حتيم نه وي. پکې دیوايل کیدالخو  ګڼل کېږي
(bankruptcy) .رسه یې پرتله کړئ 
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 Instruments 
 ) مايل ( وسایل

په مايل برخه کې ټولو مايل وسایلو ته ویل کیږي لکه حجت،  په اعم ډول د وسیلې په مانا ده خو
 ، چېبرخه کې هغه مايل یا قانوين حقوقو څخه عبارت ديپه مايل  او اعتبارات، بانډ او داسې نور.

مرسته ې په نیيس، چ په برکې، منابع ترالسه کیدیل يش او ټول هغه وسایل خدمتونه، تويکهل خمې یې 
نډې، و ترمنځ اعید جریان پیدا کوي، چې مشهور يی سکتوراعمه او  رونونیو، اکروباکور یې د یې

 .بانډونه او اکغذي پیسې دي

Insurance 
 بیمه

و لومړی ا ته بیمه وايی یلږدته د خطر  حقويق کسبل  څخه کساو یا حقیيق په اعم ډول هل یو حقويق 
خو په عليم اصطالح کې: د   .په وړاندې ټایلک حق تادیه کوي د خطر څخه د ساتنې تامني کس

د رامنځته کېدونکې خسارې ضمانت کونکي ته د معلوم مبلغ په  وسیلهپه  احتمايل خطر
ال خطر انتق احتمايل وړاندې، د معلوم وخت لپاره، د معلومو پېښو په وړاندې د رامنځته کېدونکي

 څخه عبارت دی.

Asset Intangible 

 شتميننه ملس کېدونکې  یا غری مادي

، سافټ ویر، اخالق رویه او (goodwillشهرت )لکه  بڼه شتون ونلريهغه شتمين، چې په مادي 
 .رسه یې پرتله کړئ )ttangible asse) هل ملس کیدونکې شتمنۍداسې نور. 

Tax Intangible 
 شتمنیو مایله نه یلمس کېدونکېپه 

 ې د ملس کېدو وړ نه وي. هغه مایله چې په هغه شتمنیو اخېستل کېږي چ
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 Interest 
 ربح یا سود

 دا، چې: په پور اخېستل شوي یا )پیسو( د قېمت تادیه، چې په پور اخېستل شوې وي. د هغه شتمنۍ
ه تررسمبلغ څخه د ګټه اخېستنې په وړاندې تادیاتو څخه عبارت دی، چې معموالً په لکين ډول 

 .، چې معموالً په دوه برخو وېشل کېږي:کېږي

 .)Interest Simple( ساده ربح

 .)stIntere Compound(ربح مرکبه 

 د ال ډېرو مالوماتو لپاره نوموړو اصطالحاتو ته هم رجوع وکړئ.

Free Banking Interest 
 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 
 .اکرول کېږيکېږي چې دا اصطالح د اساليم بانکوايل په اړوند 

Rate Interest 
 کچه د سود

او داسې  ۰۱ ،۵۱په پور اخېستل شوي مبلغ د قېمت سلنه، چې د پیسو په شلک تادیه کېږي لکه 
 نور.

Return ofRate  Interest 

 د رحبې د بازګشت نرخ 

په پروژو باندې د بازګشت د لکين نرخ څخه عبارت دی،  د اکروبارونو هل لوري د رسمایوي پانګونې
اصطالح ورته هم  )investment of efficiency marginal) اغېزمنتوبپانګونې نهايی  چې د

 .اکرول کېږي
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 Goods Intermediate 
 تويکمنځګړي 

په تویلد کې د یوې برخې یا د تویلد اعمل په توګه برخه  تويک، چې د نورو توکو یا خدمتونوهغه 
اخيل، چې دا ډول تويک هل خمکې د انسان د اکر په پایله کې تویلد شوي وي او منځین ځکه ورته ویل 

 ایپه ډول تعریفیږي.تمامه تویک  نا اکر خامو موادو ترمنځ د کېږي، چې دا د نهايی تویلد شوي تويک او د
 لکه رسمایوي اکرول کېږيپه موخه دا، چې: یو اقتصادي مادي تويک، چې دوباره د ثروت د تویلد 

 رسه یې پرتله کړئ. )final goods(. هل نهايی توکو )capital goods(تويک 

Aid International 

  مرستهنړیواهل

ه رس غریبو او وروسته پاتې هېوادونو هلهل لوري  بنسټونوو مايل نړیوالاو  معموالً د ثروتمندو هېوادونو
 د هغوی د اقتصادي ستونزو د حل په منظور د مرستو څخه عبارت دی.

Economics International 
 اقتصاد نړیوال

و داسې ا تبادلې نرخونو تمویل، اسعارو د نړیوالې سوداګرۍ، نړیوالد اقتصاد د علم هغه برخه، چې د 
د اقتصاد د علم هغه او یا هم په بل عبارت: نړېوال اقتصاد  .څخه حبث کويورو اړوند موضواعتو ن

 ترمنځ متقابلې اقتصادي او مايل اړیکې څیړي لکه د هېوادونو ده چې د خمتلفو هېوادونو برخه
 .او مايل اړیکې ونهترمنځ سوداګري. پانګ

Finance International 
 نړیوال تمویل

هغې پورې اړونده مسایل څېړي  اقتصادي اړیکو مايل اړخ او د چې دنړیوال اقتصاد یوه برخه ده،  د
  نرخونه یا په نړیوالو بازارونو کې د مايل وسایلو او د هېوادونولکه د داخيل او بهرنیو پیسو د تباديل

 .ړیکو او پیسو د تباديل د نرخونو ترمنځ اړیکېا سوداګریزود 
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 (ILO)Labor Organization  International 
 رګرانو نړیوال سازماند اک

میالدي اکل کې د  ۱۷۴۱او په  شوی دی تأسیسمیالدي اکل کې  ۱۷۱۷سازمان په  نړیوالد اکرګرانو 
ملګرو ملتونو د سازمان د لومړنۍ ختصيص اجينيس په توګه رامنځته شو، مرکزي دفرت یې په جینیوا 

 عمده موخې یې عبارت دي هل: او، دیکې 

 اقل حق )مزد( اندازه ټالک. کولو په وړاندې د حد د اکر کچه نړیواهللپاره په  د اکرګرانو: ۱
 په جوړولو باندې د آزادي رامنځته کول. ټونلود  د اکرګرانو: ۲
 حقوق ساتل. د اکرګرانو: ۳
 لپاره د امتیازاتو رامنځته کول او داسې نورې موخې. د اکر په پروسه کې د اکرګرانو: ۴

(IMF)Monetary Fund International 
 صندوق د پیسو نړېوال

شوی، چې د بهرنۍ  تأسیسمیالدي اکل کې  ۱۷۴۵تر چرت الندې په  نونوموړی نهاد د ملګرو ملتو
تبادلې بازارونه تر نظارت الندې سايت او د ثبات رامنځته کولو لپاره یې هڅې کوي په اوسين وخت 

د بهرنۍ  څوته پور ورکوي هل الرې اړو هېوادونو  )SDR(غړي هېوادونه لري او د  ۱۵۷کې تقریباً 
 سوداګرۍ په برخه کې شته کرس هل منځه یويس او یا یې هم راکم کړي.

Trade International 
  سوداګرينړیواهل

و )صادرات ا سوداګريفزیکي ډول د توکو  پهترمنځ متقابلې اقتصادي اړیکې، چې  د هېوادونو
 راکړه ورکړه په برکې نیيس. خدمتونواو یا د  واردات(

Stage Introduction 

 د پېژندنې مرحله

د تویلد د ژوند دوران لومړین مرحله ده او په دې مرحله معموالً ډېر لګښت او حتقیق ته اړتیا لېدل 
رضایت ترالسه کړي ډېر لګښت  مستلهلکینوکېږي او تویلدونکي د دې لپاره، چې تویلد یې د 
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او د تویلد د نااکمېدو وېره  کې عموماً ګټه یا هم شتون نلري یا ډېره کمه وي ته اړ دي، په دې مرحله 
رجوع  هم ته )lifecycle product( ډېره وي. د ال ډېرو مالوماتو لپاره د تویلد د ژوند دوران پکې

 وکړئ.

Invention 
 اخرتاع

 هل نوښتد پروسې رامنځته کولو څخه عبارت دی.  د نوي تویلد، نظریې او یا تکنالوژي یا د تویلد
)innovation ) .رسه یې پرتله کړئ 

Inventory 
 زېرمهګودام/

زېرمې ته وايی، چې اکروبارونه یې په الس  موادو او داسې نورو وتوکو، خام منځګړونهايی توکو ،  د
 اخېستل کېږي.کې لري او د اړتیا په وخت کې یې د تویلد او عرضې په موخه ترې ګټه 

Relation Inverse 

 معکوسه اړیکه

په دې  .تررسه کېږيهغه ریاضیيک نظریه، چې وايی: په دوه متغریو کې تغری، چې په خمالف جهت 
 رزي.ډېروايل المل ګکې ډېروایل په بل متغریه کې د کموايل او کموایل یې د  مانا، چې په یو متغریه

قېمت لوړوایل د تقاضا د کموايل او کموایل یې د تقاضا د  د د بېلګې په توګه: د توکو او خدمتونو
اصطالح ورته هم اکرول کېږي.  )relation negative(چې د منيف اړیکې  زیاتوايل رسه مل وي.

 رسه یې پرتله کړئ. )relation direct(هل مستقیمې اړیکې 

Investment 

 یا رسمایه ګذاري پانګونه

ېږي.، چې ویل ک کولو په موخه د پانګې په اکر اچولو ته پانګونهد راتلونکې متوقعه ګټې د ترالسه 
 ډولونه یې عبارت دي هل: بنسټزیدوه 
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 ودل.پېرلکه د ماشني آالتو  )investment Direct(مستقیمه پانګونه  

  غری مستقیم پانګونه)Indirect investment(  ودل.پېرلکه د ونډو 

Borrowing Investment 
 د پانګونې پور

د  موخه د تمویل په باندې د پانګونې د لګښتونوپه رسمایوي توکو  وسیلهد اکروباري سکتور په 
تررسه هل الرې  )market financial(پور اخېستلو څخه عبارت دی، چې معموالً د مايل بازار 

 .کېږي

Determinants Investment 
 د پانګونې ټاکونکي عوامل

تر خپل اغزی الندې راويل مهم یې په الندې ډول دي: د سود  پانګونههغه عوامل او فکتورونه ، چې 
، په اکروبار اعتماد، د پانګې قېمت او د پانګه اچونکو وړاندوینه کچهنرخ، تکنالوژي، د مایلاتو 

 او توقعات.

Expenditure Investment 
 د پانګونې لګښتونه

و او په نهايی توک وسیلهوباري سکتور په په یو معلوم وخت )معموالً د یو اکل په جریان کې( د اکر
و څخه عبارت دي لکه په رسمایوي توک کېدونکو یا د تررسه شویو لګښتونوباندې تررسه  خدمتونو

 باندې د اکروباري سکتور لګښتونه.

MultiplierInvestment  
 د پانګونې رضیب

اندازه  تغری په ميل اعید کې دکې د تغری په پایله کې  په پانګونېهغه ریاضییک رضیب یچ هل میخ يی 
  حماسبه کیږي.
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 Hand Invisible 

 نامريئ یا نه یلدونکی الس

 لوري واکرول شوه نوموړی وايی چې:دا اصطالح د لومړي ځل لپاره د ادم سمېت هل 

فاه باالخره د ټونلې راکر وکړي نو که چېرې په ټونله کې هر وګړی د خپلې ګټې د تامني په موخه 
داره ا وسیلهادم سمیت عقیده درلوده، چې: ټونله د یو نامريي الس په  توګهپه دې  نو هم تامینیږي.

 ږي.ګټې تعقیبوي تامینی شخيصکېږي او ټونلزیه رفاه دلې رسه رسه، چې د ټونلې وګړي خپيل 

دا په دې مانا، چې:  اکرول کېږياصطالح په بازار کې د عرضې او تقاضا په وړاندې هم  نوموړې)
 د عرضې او تقاضا په مرسته تعادل رامننځته کېږي(.کې  په قیمتونو ې د توکو او خدمتونوپه بازار ک

Trade Invisible 
 سوداګري مريئ نا

یا د یو هېواد د بهرنۍ سوداګرۍ هغه برخه، چې د ملس کېدو وړ نه وي لکه  سوداګري غری مريئ
 ته رجوع وکړئ. )payment of balance( د تادیاتو بېالنسخدمتونه. د ال ډېرو معلوماتو لپاره 

 رسه یې پرتله کړئ. )trade visible( هل مريي سوداګري

Invoice 
 انوايس

 نکي ته لېږل کېږي او د توکو قېمت،ودوپېرهغه لِست، چې د توکو د پلورونکي هل لوري ترتیب او 
 .مقدار او د تويک په اړوند نور معلومات پکې درج وي

Exchange Involuntary 
 جربي تبادهل

په دې مانا، چې که څوک وغواړي  اکرول کېږيدا اصطالح په اقتصاد کې د دوليت مایلې په وړاندې 
 خدمتونهدوی ته  وړاندې په مایله ورکړي.او دولت یي عوایدوپر  دي، چې اړاو که ونه غواړي 

 .عرضه کړي
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 رسه یې پرتله کړئ. )exchange voluntary) هل ارادي تبادلې 

Investment Inward 
 داخيل پانګونه

ه تررسهل لوري  بنسټونواو مايل  اکروبارونوهېوادونو،  هېواد په داخل کې پانګونه چې د نورو د
د بېلګې په توګه: د نورو هېوادونو،  هم په برکې نیيس.داخيل پانګونه  ډول پانګونه ډا، چې کېږي

)outward ) هل بهرنۍ پانګونې. هل لوري په افغانستان کې پانګونه بنسټونواو مايل  اکروبارونو

investment .رسه یې پرتله کړئ 

Money Irredeemable  

 نه حصویلدونکې پیسې
 ته رجوع وکړئ. )money inconvertible(نه بدیلدونکو پیسو 

(IDB)Development Bank  Islamic 

 اساليم پراختیايی بانک
ه پپرخمتیا په موخه  ټونلزیېد اقتصادي او  مايل بنسټ دی، چې د اساليم هېوادونوهغه څو ملتزیه 

پاره زیې پرخمتیا لونلټموخې یې د اقتصادي او  بنسټزیېشوی دی  تأسیسمیالدي اکل کې  ۱۷۰۵
مرکزي دفرت یې د سعودي  دې موخو لپاره د مرستو او پورونو برابرول دي.ته د تویل غړو هېوادونو

افغانستان  ته رسېږي ۵۴شمېر  عربستان په جده ښار کې دی په اوسين وخت کې یې د غړو هېوادونو
 . ړی هېواد ګڼل کېږيغ مايل بنسټهم ددې 

Economic SystemIslamic  

 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 

کې  ه دېدحالل او حرام تر منځ د پولې تر اندازې حمدود دي او هل نورو نظامونو رسه یې لوی توپری پ
  Interest Free economic systemده چې اساليم نظام هل سود او رباء څخه پاک سیستم یا 

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

ړو هل نفوذه وګ نو یا په ټونله کې د نورو باالسه کولو په موخه د سیايس رهرباد ځانګړو موخو د تر 
. په اقتصاد کې دا اصطالح لوري په شفايه ډول د خلکو تشویق او یا عدم تشویق څخه عبارت دی

 )suasion moral( د چې. غری رسيم حبث  او تشویق په مانا ده د خصويص او اعمه سکتور ترمنځ 
 .اکرول کېږياصطالح ورته هم 

curve-J 
 منحين د یج

د ميل پیسو په ارزښت کې د کموايل راوستلو څخه وروسته د سوداګرۍ په بېالنس کې د موازنې د 
واضح کوي چې د پیسو په ارزښت کې کموایل واردات ګران او صادرات ارزانه کوي  ودهحالت 

 .ځینې وخت کېدای يش چې دا حالت معکوس هم وي

ترمنځ په زړه پورې اړیکه د بیالنس  د سوداګرۍهېواد د پیسو د تبادلې د نرخ او  یو د curve-Jد  
و هل هېواده د صادریدونک نو نرخ ټیت يش. په داسې ډول لکه، چې دهېواد د پیسو د تبادلې څرګندوي
بیالنس مثبت خوا ته حرکت  سوداګرۍاو د  هڅول کېږيصادرات  پدې ډول او ټېټېږي توکو قېمت

د بیالنس خالف وي ځکه په نلډه موده کې  سوداګرۍد  اغزیېخو په نلډه موده کې دغه کوي.
 د سوداګرۍاوږده موده کې  چې په خو مقدار په خپل حال پاتې وي یواځې قیمتونه تغری کېږي

 ینوځ .دیادولو وړ ده، چې دا منحين پر دې رسبېره دمقدار هم د قیمتونو د تغریاتو رسه تطابق وکړي
 ستونپرانیلکه د هېواد اقتصادي ثبات او د اقتصاد د  اکرول کېږيمسایلو د توضیح لپاره هم  ونور

openness او داسې نور. رجهد 

J 



 

258 
 

J Economic & Business Terms  

 Job 

 دنده

په  سک، چې معموالً د یو کړنېد تویلدي یا خدمايت پروسې د پرمخ بېولو په موخه یو ځانګړی دنده 
په یو معلوم وخت کې تررسه کېږي او په وړاندې یې معلومه اندازه مزد او معاش تادیه کېږي  وسیله

 لکه په پوهنتون کې تدريس، په دفرت کې اکر کول او داسې نور.

Leavers Job 
 پریښودونکيدندې  د

په ټونله کې هغه وزګاره اکرګره قوه، چې په خپله خوښه او اراده د نورو دندو د ترالسه کولو په 
 الس په رس کېږي یا دندې پرېږدي. موخه هل شته دندو څخه

دندې  د د بلې دندې د ترالسه کولو په موخه هل خپلې دندې استعیف کوي. کسد بېلګې په توګه: یو 
 رسه یې پرتله کړئ. )losers Job) هل السه ورکونکو

Losers Job 
 هل السه ورکوونکي د دندې

 ای په ټونله کې هغه وزګاره اکرګره قوه، چې په غری متوقعه ډول یې خپلې دندې هل السه ورکړي وي
رسه یې پرتله  )leavers Job) هل دندو پرېښودونکودا، چې هل دندو څخه ګوښه کړل شوي وي. 

 کړئ.

Satisfaction Job 
 دندې رضایت هل

 څخه ترالسه کوي لکه د تررسه کولو هلهغه رضایت او یا ګټورتوب، چې اکرګران یې د خپلو دندو 
رې قوې یال، مزد او معاش اندازه، د ادارې وړتیا او چلند او داسې نور، چې معموالً د اکرګپېراکر چا

 د متاثره کولو المل ګرزي.
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لپاره د منلو وړ وي، هر  یال ښه وي، د ادارې چلند د اکرګرانوپېراکر چاد ېېلګې په توګه: که د  
رسه  وه په کم مزد او معاشاکرګره ق نو ؛لو کې عدالت په پام کې ونېول يشاکرګر ته په امتیاز ورکو

 کولو ته حارضیږي.هم اکر 

Securities Job 
 د دندې تامني

عبارت ده، چې هل خمې یې یو اکرکوونکي په دندې تامني یا د هغه احتمال او اماکن څخه  د
نو دا ددې مانا لوړه وي ،  کچهندې د تامني د. که د ونکي کې په دنده کې پاتې کیدی يشراتل

 .شتون لريپریښودو ډېر کم چانس  لپاره د دندې د کسچې د دې ورکوي 

Jobber 
 بورسې دالل

یا یو منځګړی سوداګر، چې د یو  د ونډو او قېميت پاڼو په پری او پلور کې بوخت وي ېچ کسهغه 
 ي او په پرچون پلورونکو یې پلوري.پېرواردوونکي او یا هل عمده پلورونکي څخه تويک 

Less Claims Job 
 دندې نه لرلو مطابله بیاکرۍ/ د

اونزی راپور ده، چې په ټونله کې د هغه وګړو شمېر،  هل خوانو کې د استخدام د ادارې په متحده ایاتلو
چې د لومړي ځل لپاره د وزګارتیا د جربان حقوق یا ااعنې په ترالسه کولو فورمې ډکوي )معموالً 

بیاکری ډېروایل معموالً په اقتصاد  د هم دا ډول مطابله په زیاتیدو وي نو چېلکه په یوه هفته کې( 
 ګڼل کېږي. کې د کساد یا زوال مرحلې پیل

Joint Account 

 ګډ حساب

هغه بانکي حساب چې هل یو څخه ډېرو )معموالُ د دوه کسانو( کسانو په نوم پرانیستل کېږي او 
معموالُ 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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او اسلم د آریوب په نوم ودانزی رشکت چې اتل یې مرش او اسلم یې مرستیال د بېلګې په توګه: اتل  
 یو ګډ حساب پرانزیي نود آریوب ودانزی رشکت په نوم  کې دی او غواړي چې په افغان ميل بانک

اتل او اسلم دواړه هل حساب څخه د پیسو د ويستلو صالحیت اندازه په ګوته کوي چې اتل په خپل 
افغاین هل حساب څخه  ۲۵۷۷۷افغاین او اسلم بیا په خپل صالحیت یوازې تر  ۷۷۷۷۵السلیک یوازې تر 

افغانیو څخه ډېرېږي نو اتل او اسلم دواړه باید  ۵۷۷۷۷ويستیل يش او که د پیسو د وېستلو اندازه هل 
په چک السلیک وکړي. د بانکي حسابونو په اړه د ال ډېرو مالوماتو لپاره بانکي حساب 

)Account(  هم رجوع وکړئ.ته 

Cost Joint 
 ګډ لګښت

تویلد هل امله رامنځته کېږي. د بېلګې په یو ځايی د تمام شد هغه لګښت، چې د دوه یا ډېرو توکو د 
ام شد یلد د تمتوګه: د مالوچو د تویلد په پروسه کې د مالوچو او پنبې دانې تویلد، چې د دواړو د تو

اصطالح  (supply joint( ګډې عرضې وخت ددا ډول تویلد ته ځینې  لګښت عني لګښت دی.
 .ول کېږياکرهم 

Demand Joint 

 ګډه تقاضا

 تویلد کې د یو بل یا په استهالکدوه یا ډېرو توکو ته په عني وخت کې د تقاضا شتون، چې په 
 تکمیلونکي وي.

 ته تقاضا. ...د ډوډۍ د خپولو لپاره په عني وخت کې اوړو، مالګې او اوبو :د بېلګې په توګه

Product ointJ 
 متمم تویلد /تویلد  یوځايی

دوه یا ډېر تويک، چې په عني وخت کې د عني منابعو څخه په ګټه اخېستو رسه تویلدیږي او د یو 
 ول د بل تويک د تویلد المل ګرځي.ډ اتوماتتويک تویلد په 
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وخت  د، چې په عنيد لرګي څخه د ختتې جوړولو په وخت د ختتې او د بورو تویل :د بېلګې په توګه 
 (supply joint) د مشرتکې عرضېاو  )product-by( متمم تویلد چې دکې صورت نیسۍ. 

 .اکرول کېږياصطالحات هم 

Production ointJ 
 /ګډ تویلد )پروسه(یوځايی تویلدول

 دعني وخت او همزمان ډول د دوه او یا ډېرو توکو د تویل د عني منابعو څخه په ګټه اخېستو رسه په
 د لرګي څخه د ختتې جوړلو په وخت :د بېلګې په توګه ویل کېږي.)پروسه( تویلد ګډ پروسې ته 

 کې د ختتې او بورو تویلد، چې په عني وخت کې تررسه کېږي.

Company Stock Joint 
 پانګې رشکتونډې /د ګډې 

ونډو څخه جوړه شوي وي چې دا ونډې د اړتیا په وخت کې د بل چا  هلهغه رشکت چې پانګه یې 
 ته وړاندې کیږي. پلوردغه ونډې  ملکیت ته هم انتقایلدای يش او معموالً د ونډو په بازار کې

Venture ointJ 

 ګډه پانګونه

، چې په ګډه رسه تررسه کېږي او هر کړنه هیو وسیلهپه  بنسټونواکروبارونود دوه یا ډېرو 
 د کنرتول معلومه اندازه ولري. ېپک بنسټ/اکروبار

هل خمې  کهوکړه یلرسه د یو بانک  هلد بېلګې په توګه: د کمپیوټري سافټ ویر تویلدونکی رشکت 
دوي او په دې یو سافټ ویر تویل CBS(Solution Banking oreC(د پانګونې هل خمې ګډې  د

پکې  بسنټرامنځته کېږي، چې هر  (joint venture) ګډه پانګونه ترمنځ بنسټونوتوګه د دواړو 
په نوې تکنالوژي  چېکې رامنځته کېږي،  کړنوتر معلومه حده کنرتول لري او معموالً په هغه 

 باندې تکیه لري.
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 Judicial Policy 

 قضايی پالیيس/سیاست

یذ تنفد دولت هغه سیاست، چې د حمکمې )معموالً د سرتې حمکمې( هل لوري د قانون او مقرراتو په 
ته هم ته  )policies Economic(باندې اتکا لري. د ال ډېرو معلوماتو لپاره اقتصادي سیاست

 رجوع وکړئ.

Just Price 
 اعدالنه قېمت

په نوم یو اقتصاد پوه هل لوري واکرول شوه دا په اقتصاد   )thomas.st)د  په لومړي ځلدا اصطالح 
دا  .په اعدالنه ډول تررسه کولو څخه حبث کويکې داخالقیاتو یوه تیوري ده، چې د معامالتو 

 ېچتويک هل هغه ارزښت رسه مساوي،  واضح کوي، چې: د یو تويک قېمت باید د نوموړياصطالح دا 
 رضایت ترالسه يش. مستهلکد  څوشوی وي  منلپه ټونله کې 

خو که د  کېږيد بېلګې په توګه: د آرمان آيسکریم د اکبل په هره برخه کې په پنځه افغانۍ پلورل 
، چې کېدای يش ښار په یوه سیمه کې یې یو پلورونکي وغواړي، چې په لس افغانۍ یې وپلوري نو

منل شوي قیمت څخه لوړ  ځینې وګړي یې د پېرلو څخه ډډه وکړي دا ځکه، چې دا په بازار کې د
 رضایت او قناعت نيش ترالسه کوالی. مستهلکینواو د 

time -in-just 

 په خپل وخت

توکو او خدمتونو د تویلد په موخه اړین تویلدي وسایل او مواد خمکې دلې، چې اړتیا ورته رامنځته د 
کې د تویلد پروسې ته حارضولو ته وايی. یا هم په پرچون وخت او یا عیناً د اړتیا په  حارض وي يش

 لورلپ رسه سم د پلور یو تويک د د خمنیوي په خاطر د لګښتونومغازو کې د ګودام د  پلورونکی
م په مټ کمپیوتري سیست معلومايت تکنالوژی او د معموالُ  بل تويک رسول، چې شوي تويک ځای ته د

چې  اصطالح هم ورته اکرول کیږی (justintimesupply) او په خپل وخت عرضې. تررسه کېږي
چې په متحده ایاتلونو کې ډیر  کمپين دهد پرچون خرڅوونکې سرته وال مارټ  ښه بیلګه یې د

  کوچنې پلورنځي لري.
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Keynesian 
 کیزنیان

هل لوري ورته پرخمتګ ورکړل  Keynes Maynard Johnد يلک اقتصاد هغه تیوري ته وايی، چې د 
صاد، لکه کیزن اقت اکرول کېږيشوی دی، چې معموالً په اقتصاد کې د نورو اصطالحاتو رسه یو ځای 

 کیزن تعادل او داسې نور.

Disequilibrium Keynesian 
 تعادلعدم د کیزن 

 ولزیټلګښتونو )د پېرودونکو هل لوري( او د  ټولزیود کیزن په موډل کې: هغه حالت، چې پکې د 
تویلد )د پلورونکو هل لوري( متقابل قوتونه د تعادل په حالت کې قرار ونه لري او په دې توګه د 

 یعنې:سکتورونه ويلک اقتصاد څلور

 (House hold sector): د کورنیو سکتور ۱

 )Business sector(: اکروباري سکتور ۲

 )Government sector(: دوليت/ حکوميت سکتور ۳

 )(Foreign sector: بهرنۍ سکتور ۴

کي دا، چې تویلدون یا توان ونه لري ، چې د ترالسه کولو په لټه کې یې دي. پېرد هغه ټول تویلد د  
په دې توګه په  نو چې بازار ته یې عرضه کړي ويد هغه خپل ټول تویلد د پلورلو توان ونه لري 

 اقتصاد کې د عدم تعادل حالت رامنځته کېږي.

Economics Keynesian 
 کیزني اقتصاد

هل لوري ورته  (Keynes Maynard John)د اقتصادي نظریاتو هغه فکري مکتب، چې د 
 رکړل شوی دی او دا واضح کوي، چې:پرخمتګ و

K 
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تقاضا کې کموایل د اکروباري دوران یا دایرې د بې ثباتۍ )معموالً د کساد( لومړنۍ منبع  ټولزیهپه  
 ام، سود او د پیسو عمويمجوړښت د کیزن په کتاب کې )د استخد بنسټزیده.، چې د کیزن اقتصاد 

پورې یې د کیزن  لکونو ۴۷میالدي اکل کې نرش شو واضح شوی دی، چې تر  ۱۷۳۱چې په تیوري( 
 ۱۷۱۷مکتب په اقتصادي ډسپلني کې تسلط درلوده او د دوليت پالیسیو جوړولو په برخه کې په 

نو د کې د خلکو او دوتلو لکونو ۱۷۱۷او  ۱۷۰۷لکونو کې خپل اوج ته رسېدیل و، چې باالخره په 
ستل ه ګټه اخېخو په اوس وخت کې هم د پالیسیو جوړولو په برخه کې ترې ډېر. خوښې څخه بهر شو

 کېږي.

Equilibrium Keynesian 
 تعادل د کیزن

ه مساوي خالص داخيل تویلد رس تویلد یا نا ټولزیلګښتونه د  ټولزیپه يلک اقتصاد کې هغه حالت، چې: 
 یعنې: وي او په دې توګه د يلک اقتصاد څلور سکتورونه

 )torHouse hold sec(: د کورنیو سکتور ۱

 Business sector)(: اکروباري سکتور ۲

 )Government sector(سکتور  /حکوميتدوليت: ۳

 )Foreing sector(بهرنۍ سکتور  :۴

غه هدا، چې: تویلدونکي د  یا لري، چې د پېرلو په لټه کې یې دي. وړتیاټول تویلد د پریودلو هغه د 
یا  کې د توازنپه دې توګه په اقتصاد  نو چې عرضه کړي یې دي ولري وړتیاټول تویلد د پلورلو 

 تعادل حالت شتون لري.

Model Keynesian 

 د کیزن ماډل

ندازې تویلد او عوایدو د ا ټولزید يلک اقتصاد هغه موډل، چې د کیزن په اقتصاد باندې تکیه لري او د 
 په برخه کې ترې ګټه اخېستل کېږي. او د تقاضا د څېړلو مشخصولود 



 

265 
 

K Economic & Business Terms  

کېږي. او د  مشخص وسیلهپه  )leakage(څڅوب او  (injection( تذریق دا موډل معموالً د 
متعددو مهمو موضواعتو لکه رضیب، د اکروبار دوران یا دایرې، پويل او مايل سیاست د څېړلو په 

 موخه ترې ګټه اخېستل کېږي.

Theory Keynesian 
 د کیزن تیوري

رکړل شوی هل لوري ورته پرخمتګ و )Keynes Maynard John)د يلک اقتصاد هغه تیوري، چې د 
تقاضا کې کموایل د اکروباري دوران یا دایرې د بې ثباتۍ  ټولزیهپه  دی او دا واضح کوي، چې:

م، جوړښت د کیزن په کتاب کې )د استخدا بنسټزید کیزن تیوري  .)معموالً د کساد( لومړنۍ منبع ده
 میالدي اکل کې نرش شو واضح شوی دی. ۱۷۳۱سود او پیسو عمويم تیوري(، چې په 

back Kick 
 باز پرداخت

. په ځانګړي ډول هغه مبلغ، چې د اکرګر هل لوري اکرفرما یا ح رشوت ګڼل کیږيپه اعمه اصطال
 دندې د خوندیتوب یا د نوې دندې د ترالسه کولو په موخه تادیه کېږي. اوسنۍمتصدي ته د 

Kleptoracy 

 اختالس

و ته ګټو ساتل شخيصخپلو  د سیاستمداران او چاروايک پکې د ميل ګټو په پرتلههغه دولت، چې 
 ډېر ارزښت ورکوي او په لوړه اندازه په فساد کې ښکېل وي.
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Labor 
 اکرګراکر/

 عواملو څخه یو دی درې نور عوامل عبارت دي هل: بنسټزیواکرګر د تویلد د څلورو 

 )Land (ځمکه :۱

 )Capital (پانګه : ۲
 )Entrepreneur (اکرفرما یا متصدي

 دا، چې: هر هغه یا د کې برخه لري اکرګر ګڼل کېږي.په تویل د توکو او خدمتونو چې کساو هغه 
 ۱۱قل ا کړی وي )په افغانستان کې د اکر کولو لپاره قانوين عمر حدوګړی، چې قانوين عمر یې پوره 

ي په تویلد کې برخه ولر خدمتونو اکهل ټالک شوی دی( او د اکر کولو اراده او وړتیا ولري د توکو او
رګر اکټول ت، منیجران او حیت د اکروبار ريس او نور لکه مامورین، تکنالوجس اکرګر ګڼل کېږي.

 ګڼل کېږي.

Agreement Labor 
 تړون/اکرګر د اکر

 ترمنځ عقد بنسټڅخه عبارت دی، چې د اکرګر او اکروباري  هوکړه یلکهل هغه رسيم او قانوين 
کېږي او معموالً د اکر ټول رشایط لکه د معاش اندازه، د اکر ساعتونه، موقف، د اکر موده، قانوين 

 رخصيت او داسې نور په برکې نیيس.

Force Labor 
 د اکر قوه

کې د برخه اخېستو اراده او وړتیا ولري استخدام کړنو په هېواد کې هغه وګړي، چې په تویلدي 
 د ترالسه کولو په لټه کې وي.شوي وي یا د دندو 

L 
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دا، چې: ټول هغه وګړي، چې قانوين عمر یې پوره کړی وي او د اکر کولو اراده او وړتیا ولري د  یا 
 اکرګرې قوې څخه عبارت دي.

Intensive Labor 
 اکربر

رې هل ډېرې اکرګ پرتلهد نورو عواملو په د تویلد د تویلد هغه پروسه، چې په پرتله ایز ډول پکې 
 په نظریاتو کې دغه ډول تویلدات سوداګرۍد کې قوې څخه اکر اخېستل کېږي. په نړیوال اقتصاد 

دغه ډول تویلد سپارښتنه ته د  یو دیلل ګڼل کېږي او هغه هېوادونو رامنځته کیدو د سوداګرۍد 
رسه یې  )capitalintensive( رسمایه بر د .کېږي، چې د پانګې په پرتله زیاته ګارګره قوه ولري

 پرتله کړئ.

Market Labor 
 د اکر بازار

هغه بازار، چې د توکو او خدمتونو د تویلد په موخه د اکرګرې قوې د تبادلې او استخدام خدمتونه 
 تررسه کېږي. پکې

Piracy Labor 
 ترصفاکرګرو اسارت/ د

جلبول، چې د مزد او معاش د لوړوايل اکروبار یا رشکت ته د اکرګرانو  نورو اکروبارونو څخه خپل هل
 .تررسه کېږيیا د نورو امتیازاتو د ورکړې هل خمې 

Slowdown Labor 

 د اکر پڅول )رسعت کمول(

د اکرګرانو هل لوري )معموالً د اکرګرانو د احتاديی هل لوري( هغه ختنیک چې هل خمې یې خپل تویلدي 
 دلې الرې خپلې ځانګړې موخې ترالسه کړي. څوراکموي  اغزیمنتوب
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 Value ofTheory  Labor 
 د اکر د ارزښت تیوري

دغې تیوري ته د ادم سمېت هل لوري پرخمتګ ورکړل شوی دی، چې وروسته بیا دا نظریه د اکرل 
د یو تويک قېمت د نوموړي  نظریه په دې خربه تکیه لري، چې: هم ومنل شوه او دا هل خوامارکس 

ک اقتصاد الکسیخو ځینو  ې په برخه اخېستو باندې تکیه لري.تويک په تویلد باندې د اکرګرې قو
دا نظریه رد کړه او وايی، چې: د یو تويک او یا خدمت قېمت د هغه د تویلد په پروسه کې د  وهانوپ

 اکرګرې قوې څخه په ګټه اخېستلو پورې اړه نلري بلکې د تويک په عرضه او تقاضا پورې اړه لري.

Union Labor 
 ټونلهد اکرګرانو 

چې د متصدیانو یا اکرفرما رسه د مزد،  د اکرګرانو او اکرکوونکو هل هغه سازمان څخه عبارت دی،
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.

Indicator Lagging 
 نتیجوي تاخریي شاخص

شاخص کې په رامنځته شوو تغریاتو پورې تړیل وي هغه شاخص چې تغریات یې په بل یا اصيل 
)indicator leading( .رسه یې پرتله کړئ 

Laissezpasser orFaire  Laissez 
 )د بازار ( ازادي

)مونږ یوازې پرېږدئ( نوموړې اصطالح په اقتصاد کې په  ده یوه فرانسوي اصطالح ده، چې مانا یې
 اغېزمن، چې: په بازار کې د دولت عدم مداخله کوالی يش، چې د منابعو د اکرول کېږيدې موخه 

 ختصیص لپاره الره هواره کړي یعنې دا، چې )بازار آزاد پرېږدئ(.
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 Land 
 ځمکه

 عواملو څخه یو دی د تویلد درې نور عوامل عبارت دي هل: بنسټزیوځمکه د تویلد د څلورو 

 )Labor (اکرګر :۱

 )Capital (پانګه : ۲

 )Entrepreneur(متصدي یا اکرفرما : ۳

ترې ګټه  په تویلد کې کې نیيس، چې د توکو او خدمتونوټول تویلدي او طبیيع منابع په برچې هغه 
 اخېستل کېږي لکه خاوره، هوا، معدنیات او داسې نور.

Scale ProductionLarge  

 د لویې کتلې تویلد

 ته رجوع وکړئ. )production Mass(کتلوي تویلد 

Comperative Advantage of Law 
 د نسيب مزیت قانون

ترمنځ د سوداګرۍ په برخه کې هر هېواد باید  یا اصل، چې وايی: د دوه هېوادونوقاعده  بنسټزیههغه 
ې: دا، چ یا ه یې د تمام شد لګښت کم وي.تررسه کړي، چې د بل هېواد په پرتل کړنهاقتصادي  هغه

 دواړو لپاره ګټوره وي که چېرې هر هېواد د هغه توکو او خدمتونو ترمنځ سوداګري د د دوه هېوادونو
په تویلد کې ختصص واخيل، چې په پرتلزی ډول یې د تمام شد لګښت کم وي. دا قانون معموالً د 

خو د اکرګرې قوې په وېش او ختصص کې هم ترې ګټه  بهرنۍ سوداګرۍ په برخه کې عميل کېږي
 اخېستل کېږي.
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 Demand of Law 
 تقاضا قانوند 

 ټونلې د عوایدو سطحنور ټول عوامل ثابت وګڼل يش )لکه د دا قانون دا واضح کوي چې که چریې 
 تړاو شتون لري. د تقاضا د قېمت او د تقاضا د مقدار ترمنځ معکوس او داسې نور(؛ نو

نوموړي تويک ته د خلکو په  رې د یو تويک د تقاضا قېمت کم يش؛ نودا په دې مانا، چې: که چې
وایل ه تقاضا کې کمتقاضا کې لوړوایل رامنځته کېږي او که چېرې یې قېمت لوړ يش نو د خلکو پ

 د چې دا قانون په اقتصاد کې د بازار په مطالعه کې خورا ارزښتمن رول لوبوي. رامنځته کېږي.
 رسه یې پرتله کړئ. )Law of supply(عرضې قانون 

Diminishing Marginal ReturnLaw of  
 کمیدونکي نهايی حاصل قانون د

هغه اساس یا قاعده، چې وايی: که چېرې د تویلد متغریه عوامل )لکه اکرګره قوه( د تویلد ثابتو 
 په پروسه کې ترې ګټه واخېستل يش، یو ځای يش او د تویلد ډول دوامدارهپه  عواملو رسه وار په وار

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 
 افادې قانوننهايی د نزويل 

تويک ډېر او ال ډېر مرصف باالخره د هر اضايف واحد مرصف لږ  هغه اساس یا قاعده، چې وايی: د یو
بېلګې  د یا رضایت یې کمېږي. ګټورتوبنهايی دا، چې  یا یا رضایت رامنځته کوي ګټورتوباضايف 

ڼې ماولې د یوې مڼې په خوړلو رسه ډېر رضایت ترالسه کوي که دویمه وخوري د  کسیو  :په توګه
په پرتله یې د رضایت اندازه کمېږي او باالخره د څو مڼو په خوړلو رسه یې د ترالسه شوي رضایت 

 هم راکمېږي.نوره اندازه 
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 Law of Supply 
 د عرضې قانون

که چېرې نور ټول عوامل ثابت وګڼل يش لکه د خامو موادو دا واضح کوي چې  د عرضې قانون
 نور( نو د عرضې د قېمت او د عرضې د مقدار ترمنځ مستقیمقېمت، مزد او معاش اندازه او داسې 

 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 
چې دا قانون په اقتصاد کې د بازار په ه عرضه کې کموایل رامنځته کېږي. په کمېدو رسه یې پ

 خورا ارزښتمن رول لوبوي.مطالعه کې 

 رسه یې پرتله کړئ. )supply of Law(د تقاضا قانون 

Economic IndicatorLeading  

 الرښوونکی اقتصادي شاخص

دا هغه شاخصونه دي چې معموالً 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 

یوه ښه بیلګه ده   returns market stock شاخصونه ګڼل کیږي.د اسهامو د بازار  بازګشت یا 
موماً اقتصاد د نزول په خوا ځي نو د اسهامو بازار کې خمکې هل خمکې دغه ډول نزول لکه چې ع

)economic lagging او هل یلدل کیږي همدا راز د دې برعکس حالت هم صدق کوی. 

)indicator .رسه یې پرتله کړئ 

Leakage 
 یا څڅیدنه څڅوب

خروج ته وايی خو په ځانګړي ډول د اعید په برخه  شتمنیوهل اقتصادي جریان څخه د  په اعم ډول
توکو نه مرصفیږي، چې مایله، سپما، واردات او داسې نور  استهاليککې د عوایدو هغه برخه، چې په 

 .په برکې نیيس، چې د مرصف لپاره نه اکرول کېږي
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 Leakage line 

 د څڅوب یلکه

د ميل  :او ميل اعید ترمنځ تړاو په ګوته کوي په دې مانا، چې (leakage( څڅوب هغه کرښه، چې د
  توکو استمعالېږي. استهاليکاو څومره په  څڅوباعید څومره اندازه په 

Learning 
 زده کول

یال د جتربو څخه په ګټه اخېستنې رسه د انسان رویې، مفکورې او تفکر د پراختیا څخه پېرد چا
په برخه کې د زده کړې دغه پروسه د جتربې د زیاتیدو او د  عبارت دی.. په اقتصاد کې د تویلد

 اصطالح ورته( doing by learnig)اهمیت وړ ده چې د  تویلد د لګښت د راکمیدو په بڼه ډېره د
 .هم اکرول کیږي

Lease 
 اجاره

 )اجاره ( ده ، چې د یو ځانګړي ملکیت د ترصف په موخه تررسه کېږي. هوکړه یلکهغه 

LDCs countries developed Least 

 کم پرخمتليل هېوادونه

پرخمتیا او سوداګري باندی د ملګرو  میالدي اکل کې د ۱۷۰۱دا اصطالح د لومړي ځل لپاره په 
کنفرانس  ) nations conference on trand and development)Unitedملتونو کنفرانس 

ید اعلکين کې واکرول شوه او موخه ترېنه د نړۍ هغه هېوادونه وو چې تر ټولو غریب و او د سړي رس 
خو چون ډېری دغو هېوادونو دا اصطالح یوه توهني  هامریکايی ډالرو څخه کمه و ۱۷۷اندازه یې هل 

 په شلک لېلک کېږي. LDCsآمزیه اصطالح بلله نو دلې امله ډېر زر هل منځه والړه. چې معموالً د 
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 Legal Claims 
 قانوين مطابله

ايل مد واقيع اړخ جوړوي، چې د هېواد د ملکیت، چې د یو هېواد د اقتصاد منابعو، توکو او خدمتونو 
 داسې نور. او )bill treasury( د خزانې بل )bond(اړخ یو لکیدي تصویر په ګوته کوي لکه بانډ

Forces Legal 
 قوتونه قانوين

 شوي هغه قوتونه، چې د اکروبارونورامنځته  هل خمېیال کې د دولت هل لوري د قانون پېربه چا د بازار
ځینې  ، چېپه پرېکړو اغزیه لري لکه د بانکدارۍ قانون، د سوداګرۍ او اکروبار قوانني او داسې نور

 اکرول کېږي.اصطالح هم  )forces political(نو وخت ورته د سیايس قوتو

)Business( of TypesLegal  
 د اکروبار قانوين بڼې

 چې په عمويم ډول په درېو په وړاندې استعمالېږي، دا اصطالح په اقتصاد کې د قانوين اکروبارونو
 وېشل کېږي، چې عبارت دي هل: ډولونو

 )ship proprietor Sole (او یا هم  )Proprietorship(انفرادي اکروبار
 .)Partnership( تضامين رشکت

 .)Corporation(سهايم رشکت 
هل  ونه شتون لري، چې یو توپری یې هم د ملکیتپېرتو بنسټزیکې دوه  چې په ذکر شویو اکروبارونو

 خمې څرګندېږي دا په دې مانا، چې:
په وسیله پرمخ ځي په دې مانا، چې په دې ډول اکروبار کې  کسانفرادي اکروبار معموالً د یو  :۱

مېر ش رشیکان وي )خو د رشیکانو کسانرشکت نلري په تضامين رشکت کې دوه یا ډېر  کسبل 
 لري( او په سهايم رشکت پېریې معموالً حمدود وي، چې د هر هېواد رشایطو په پام کې نېولو رسه تو

 څخه ډېر تر میلیون پورې کوالی يش ونډه ولري. کسکې بیا د یو 
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په وړاندې د مسئویلت څخه عبارت دی، چې اول دوه ډوهل اکروبارونه  نویې د پورو پېردویم تو: ۲ 
 . رشکت( یې ناحمدود املسئویلت دي)یعنې انفرادي اکروبار او تضامين

د  ؛ نونو څخه کمه وير خالصه شتمين د اکروبار هل پورودا په دې مانا، چې: که چریې د اکروبا
ډول مسئول دي، چې پاتې پورونه تادیه کړي او دریم ډول اکروبار یعنې  شخيصاکروبار مالکني په 

ار خالصه شتمين د سهايم رشکت یې حمدود املسئویلت دی په دې مانا، چې: که چریې د اکروب
پورونه تادیه کوي او د پاتې په اندازه  شتمنۍ رشکت د خپلې څخه کمه وي؛ نو اکروبار د پورونو

 په اغړه نلري. د تادیې مسئویلت  نوپورو
Class Leisure 

 طبقه مرفه

 ېهل لوري واکرول شوه او موخه تر د لومړي ځل لپاره دا اصطالح د یو امریکايی اقتصاد پوه )وبلن(
چې د رسشاره عوایدو او یا دولت په درلودلو رسه په دې فکر کې په ټونله کې د وګړو هغه طبقه ده 

مرصف کړي او هل خپل فارغ وخت څخه په کوم ډول وي، چې خپلې پیسې او دولت په کوم شلک 
 رسه خوند واخيل.

Index Lerner 
 شاخص لرنرد 

ې په ګوته کوي یعن پېرنوموړی شاخص د یو تويک د قېمت او تمام شد د نهايی لګښت ترمنځ تو
MC]/p-LI=[Pپه دې مساوات کې چې: 

۱: LI  شاخص  لرنرد)index Lerner( 

۲: P د تويک قېمت goods) of Prices( 

۳: MC د تويک د تمام شد نهايی لګښت )production of cost Mariginal( 
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دا د تويک قېمت او د تمام شد نهايی  ؛ نوو هر څومره، چې یې پایله لوړه ويڅخه نمایندګي کوي ا  
لګښت ترمنځ د واټن ډېروایل ښيي. دا شاخص د تقاضا د قېمت په ارجتاعیت باندې اتکا لري، چې 

 اکرول کېږي.اصطالح هم ورته  )pricecostmargin( لګښت حد/حاشیې د تمام شد اوقېمت  د

Credit of Letter 
 اعتبار یلک

په نوم صادرېږي چې یو بل بانک ته دا دستور  کسهغه اعتباري سند ده چې د بانک هل لوري د 
ته چې په اعتبار نامه کې قید شوی دی تادیه  کسچې ټایلک مبلغ هغه  ورکوي او ضمانت یې کوي

 .کړي

Leverage 
 یلوریج

کې یې په ګټه او تاوان کې څو چنده  پایله، چې په ې ته وايیپه اعم ډول هر هغه ختنیک او طریق
 .زیاتوایل راتیل يش

پر مخ الړ  اکروبار کچهه لوړه ترالسه کول تر څو پ پانګې اکروبار لپاره په پور د توګه:په  دبېلګې 
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 

هغه برخه، چې د اکروبار د پرمخ بېولو لپاره د پور په شلک ترالسه شوې وي او د اکروبار د شتمنۍ 
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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 EconomicsLiberal  

 پرانیسیت اقتصاد/ د دولت هل مداخلې آزاد اقتصاد

faire-Laissez .ته رجوع وکړئ 

Liberalization 
 یا ازادي یلربالیزيشن

، چې د لېربال اقتصاد د ودې او پرخمتګ په موخه پالیيسسیاست/د ازادی په مانا دی او هغه 
 جوړېږي.

License 
 اليسنس یا جوازیلک

 ه کولوچې د تررس څخه عبارت دیکولو د حق سند  لپاره د اکر تررسه کولود  نوهغه کړ د ځینو
ه د ت صادرايت او واردايت رشکتونود بېلګې په توګه: په افغانستان کې  لپاره یې اجازه اړینه وي.

 دانزیوو)پانګونه، خمابرايت، لوژستیيک او  فعایلت اجازه د سوداګري وزارت او د نورو اکروبارونو
 ته د اقتصاد وزارت هل لوري جوازنامه ورکول کېږي. نو( ته د آيسا اداره او اجنوګانورشکتو

PricingLimit  
 ایښودنه قېمت حمدود

 په قېمت ټالکو باندې تر یوه حده کنرتول ولري لکه، چې یو اکروبار په بازار کې د توکو او خدمتونو
 ګټېد دخول او  د تویلد قېمت تنظیموي؛ خو چې په بازار کې د نورو اکروبارونو او یا هم دا چې

لري نوموړی اکروبار په خپلو تویلداتو کې ډېروایل راويل، ه کولو لپاره اکيف فرصت شتون ونترالس
 د دخول خمه ونیيس. الرې بازار ته د نورو اکروبارونوقېمتونه راکموي چې دلې 
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 Liabilities Limited 
 (حمدود پورونه )لږ مسویلت

ار ه د اکروبکه چېرې د اکروبار پورون چې: ده په دې مانا سطحهد تادیې حمدوده یا معلومه  د پورونو
ري او لو مسئویلت لتادیه کو خپلو شتمنیو په اندازه د پورونو اکروبار د د شتمنیو څخه ډېر وي؛ نو

 ري.د تادیې مسئویلت نل د پاتې پورونو

ه سهايم یلت درلودونکی وي. لکپه وړاندې د حمدود مسئو اکروبار د پورونو :چېدا پدې مانا 
د ال ډېرو مالوماتو لپاره د اکروبارونو  چې یو حمدود املسئویلت اکروبار دی. )Corporation( رشک

 ته هم رجوع وکړئ. )types legal(قانوين بڼې 

CompanyLiability  Limited 
 حمدود املسویلت کمپين

 د الپه تناسب رسه حمدود وي.  ېد هر رشیک پورونه په رشکت کې د ونډ هغه اکروبار، چې پکې
 ته هم رجوع وکړئ. )types legal(ډېرو مالوماتو لپاره د اکروبارونو قانوين بڼې 

Partnership Limited 
 حمدود رشاکت

ې د حمدود په تادیه کولو ک یو یا ډېر رشیکان د رشکت د پورونود رشاکت هغه ډول، چې پکې 
خه څ منۍ د رشکت د پورونوکه چېرې د رشکت شت :چېپه دې مانا، دا  مسئویلت درلودونکي وي.

 وناندازه مسئول دي او د پاتې پورو په ېونډ ېد خپل کمې وي؛ نو حمدود املسئویلت رشیکان پکې
 د تادیې مسئویلت په اغړه نلري.

Resources  Limited 
 حمدودې منابع

له ستونزه )ب ستونزو څخه یوه ده بنسټزیوحمدودې منابع د برش په ژوند کې د قلت یا کمیابۍ هل دوه 
( او په دې مانا، wants and Needs Unlimited(ديداده، چې غوښتنې او اړتیاوې ناحمدوده 

منځته کې د کمیايب ستونزه راد تویلد په موخه د تویلد منابع حمدود دي او په دې توګه په اقتصاد  :چې
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 اړتیاو د رفع کولو لپاره په اکيف اندازه منابع په دې مانا، چې: برش د خپلو ټولو ستونزو اودا  کېږي. 
 په اختیار کې نلري.

Asset Liquid 
 سیاهل شتمين

هره هغه شتمين، چې په نقده باندې یې د تبدیلیدو وړتیا ډېره وي او معموالً پرته دلې، چې په ارزښت 
موایل ک )په ځینې استثنايی حاالتو کې یې په ارزښت کې ډېر کم کې یې کموایل رامنځته يش

رامنځته کېږي( په نقده باندې تبدیلېدای يش د سیالې شتمنۍ په نوم یادېږي لکه نقده پیسې)، چې 
او  )Asset frozen( هل کنګل شوې شتمين بونه، او داسې نور(.سیاهل شتمين ده، جاري حسا ۱۷۷۱

 رسه یې پرتله کړئ. )Asset Illiquid) د غری سیالې شتمنۍیا هم 

Liquidity 
 یا نقدینګي سیایلت

په نقده باندې د یوې شتمنۍ د تبدیلیدو وړتیا ته سیایلت ویل کېږي، چې د تبدیلیدو په وخت کې 
درجه يی په خپله  لوړهیا د رضر اندازه یې ډېره کمه وي ترټولو  مايل رضر شتون ونه لري هېڅیې 

  .دي او نور نقدې پیسې او بیا بانکي چک

Price List 
 لیست قېمتد 

 تزنیل یا کموایل نه منل کېږي. نرشیږي او د نرش څخه وروسته پکې ، چې معموالً هغه قېمت

Standard Living 
 د ژوندانه معیار

خه ړتیا څد تویلد و پاره د اقتصاد د توکو او خدمتونواو اړتیاوو د رفع کولو ل د غوښتنو مستلکینود 
خالص داخيل تویلد  لپاره د واقيع نا کسدا په دې مانا، چې: په عميل ډول رسه د هر  عبارت دی.

 معلوماتو ډېرود ال  د د وګړو د ژوند معیار معلومیږي.د هېوا توګهواقيع اندازه څومره ده، چې په دې 
 ته رجوع وکړئ. HDI( Index Development Human( د برشي پرخمتیا شاخص لپاره
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 Loan 
 پور 

اړتیاوو د رفع کولو لپاره د ځانګړو رشایطو الندې د پور  شخيصاکروباري یا  د اعمه مانا یې پور ده.
یې  هرحباو  رسید او پور رس معلومیېږيپیسو په واسطه یې اندازه  اخیستلو عمل ته وايی، چې د

 .معلوم وي

Bond Local 
 ځايی بانډونهحميل/

او داسې  د الرو جوړولو، پارکونو وسیلههغه منځ مهاهل یا اوږد مهاهل مايل سند، چې د ښاروالۍ په 
 )نورو اعمه پروژو د تطبیق په موخه د پیسو د ترالسه کولو په موخه نرشېږي، چې د ښاروايل بانډ 

Municipalbond)  اکرول کېږياصطالح هم ورته. 

Input Local 
 تویلدي اعمل حميل/ځايی

ه بازار څخه پ سیمه ایز هل امله نسبتاً  د تویلد هغه اعمل، چې د ترانسپورت د لوړ لګښت درلودلو
ترانسپورت د زیات لګښت هل امله دا ارزانه تمامېږي، چې  د قرار ولريکې  واټنجغرافیايی  کم

 .ملو ته نزدې انتقال يشاتویلدي دستګاه هل دغه سیمه ایزو عو

Output Local 
 حاصل ځايی

هغه تویلد، چې د ترانسپورت د لوړ لګښت درلودلو هل پلوه نستباً سیمه ایز بازار ته په کمه جغرافیايی 
 کې قرار ولري. واټن
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 Out Lock 
 تعطیل

 نواکروبار مالکني د اکرګراد  څوماشني آالت او فابرېکه، چې په موقيت ډول په دې موخه تړل کېږي 
رسه د خربو اترو هل الرې امتیازات ترالسه کړي دا حالت معموالً هغه وخت رامنځته کېږي،  ټونلې

 د اعتصاب کولو اراده لري. ټونله یا په دې پوهېږي، چې د اکرګرانو چې د اکروبار اداره شک ولري

Run Long 
 اوږده موده

ټول قېمتونه په ځانګړي ډول مزد  په اړه: هغه زمان، چې پکېيلک اقتصاد کې د بازار څېړنې  په
په جزوي اقتصاد کې د تویلد او  تعادل حالت یې هل السه ورکړي وي.ارجتايع حالت ولري او د 

ه حالت عرضې د څېړنې په اړه: هغه زمان، چې د تویلد ټول عوامل د تویلد په پروسه کې متغری
اوږد مهال ویل کېږي. د نلډ  مان ته: د تویلد هل یوې دورې څخه ډېر زپه بل عبارت او یا هم ولري.
 رسه یې پرتله کړئ. )shortrun( مهال

yRun Aggregate Suppl Long 
 عرضه ټولزیهد اوږدې مودې 

عرضه باندې اغری لري ځکه  ټولزیهپه اوږده موده کې یواځې اکرګره قوه، پانګه او تکنالوژي په 
عوامل ثابت او په مساعد ډول په اکر ه اوږده موده کې نور ټول ټاکونکي داسې فريض کېږي، چې پ

  .اچول شوي وي

Run Average Cost Long 
 اوسط لګښت د اوږدې مودې

د تویلد په مقدار باندې د تررسه شویو ټولو  کې د تویلد شویو توکو او خدمتونواوږد مهال په 
 زیاتیدونکي حاصلوړاندې صعودی/چې د مقدار په ښتونود وېش څخه عبارت دی لګ

)scale to returnIncreasing ) کمیدونکي حاصلد مقدار په وړاندې نزويل/ او 
)scal to returnDecreasing ( .باندې تکیه لري 
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 Run Equilibrium Long 
 تعادل د اوږدې مودې

 بازار په همزمان ډول دپه يلک بازار کې د هغه حالت شتون، چې پکې تویلد، مايل بازار او د منابعو 
په کوچين اقتصاد کې بازار هغه مهال په اوږده مهاهل تعادل کې ګڼل  توازن په حالت کې قرار ولري.

ي او ګټه هل صفر رسه مساو شتون ولري سیايلعرضه کوونکو ترمنځ په اکيف اندازه  کېږي، چې د
 .وي

Run Equilibrium Condition Long 
 رشطونهد اوږدې مودې د تعادل 

 رامنځته کېږي عبارت دي هل:تعادل مهاهل  یې په بازار کې اوږهغه شپږ ځانګړتیاوې، چې هل خمې 

، چې د تویلد قېمتونه د تویلد د تمام شد )efficiency Economic( یتاغېزمنتوباقتصادي :۱
 .(P=MC) نهايی لګښت رسه مساوي وي

خالص عواید د تمام شد نهايی لګښت  نهایې نا لکه چې یعنې )MC=MR(د ګټې اعظيم کول : ۲
 رسه مساوي يش.

خالص عواید، متوسط عواید او د تویلد  یعنې لکه، چې نهايی نا )P)AR=MR= سیایل اکمله: ۳
 قېمت یو د بل رسه مساوي وي.

۴:(P=AR=ATC) output even break خالص عواید او د تمام  یعنې د تویلد قېمت، متوسط نا
 لګښت رسه مساوي وي. ټولزیشد متوسط 

 ټولزیلکه، چې د تمام شد نهايی لګښت د تمام شد متوسط  (MC=ATC)د تویلد اضغري لګښت : ۵
 لګښت رسه مساوي وي.

۱:LRMC)=LRAC=ATC=(MC cale efficients minimum  یعنې د تمام شد نهايی
لګښت او د اوږد مهاهل  متوسط تمام شد دمهال  لګښت، د اوږد ټولزیلګښت، د تمام شد متوسط 

 چې په پورتنیو مساواتو کې: تمام شد نهايی لګښت رسه مساوي وي.
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 P  د قېمت)price( 

MC  د تمام شد نهايی لګښت) cost Marginal( 

MR  هل نهايی ناخالص اعید) revenue Marginal( 

AR  هل متوسط ناخالص اعید) revenue Average( 

ATC  هل تمام شد متوسط ټولزی لګښت) cost total Average( 

LRAC  د اوږد مهال د تمام شد متوسط لګښت) cost average run Long( 

LRMC  د اوږد مهال د تمام شد نهايی لګښت)cost Marginal run Long( 

  څخه نمایندګي کوي

Run Marginal Cost Long 
 د اوږدې مودې نهايی لګښت

په تویلد کې  د توکو او خدمتونو .کې د هر اضافه تویلدیدونکي واحد لګښت ته وايیپه اوږده موده 
کې تغری په اوږده موده کې یواځې د تویلد په مقدار کې د تغری  تمام شد لګښتونو ټولزیمهاهل  اوږد

ټویلد ټول عوامل د  وړ دي دا، چې په اوږده موده کې د چې ډېر پام هغه څه امنځته کېږي.هل امله ر
د تویلد د ټولو عواملو په قېمت کې د تغری هل امله رامنځته  LRMCتغری وړ وي هل همدې امله 

 کېږي.

Run Production Long 
 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 
ده،  )returntoscale( د مقدار په وړاندې حاصل پرېکړې څیړنې لپاره بنسټزی ټکېتویلد په اړه د 

 یې په اوږده مهال کې راڅرګندیږي. یعنې دا چې: پایلهچې 
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 )scale to return Increasing(په وړاندې صعودي/زیاتیدونکی حاصل  د مقدار 

 )scale to return Decreasing (د مقدار په وړاندې نزويل/کمیدونکی حاصل 

 (Constant return to scale) د مقدار په وړاندې ثابت حاصل 

په اوږده موده کې د تویلد د اندازې په اړه د ال ډېرو مالوماتو لپاره ذکر شوو ډولونو ته هم رجوع 
 وکړئ

Run Total Cost Long 
 لګښت ټولزید اوږدې مودې 

 نېڅخه د ګټې اخېست د استعمایلدونکوعواملو کې لګښتونه، چې په تویلد ټولزید تمام شد هغه 
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.

Leader Loss 
 پلورپه رضر 

شد لګښت څخه په کم قېمت  مپه دې موخه د تما هل خواباندې د پلورونکي  پېرودونکیپه یو 
 .يش هڅولولو لپاره دنوموړی پلورونکی په لوړ قېمت د بل تويک د پېرو څود تويک پلورل 

Luddite 
 الډیټ

ټې اخېستنې په وړاندې د ګ د تویلد په پروسه کې د یوې نوې او پرخمتللې تکنالوژۍ څخه د
 ېهل شدید خمالفت څخه عبارت دی، چې اکرګران په دې وېره کې وې، چې کېدای يش دل اکرګرانو
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یا هغه اکرګران ، چې د تویلد په پروسه کې د پرخمتللو ماشني او  امله خپلې دندې هل السه ورکړي. 
کېدای يش خپلې دندې هل آالتو څخه د ګټې اخېستنې په وړاندې دلې امله خمالفت کوي، چې 

 میالدي پېړۍ کې د انګلیستان په هېواد کې ډېر وو. ۱۷السه ورکړي. دا ډول اکرګران په 

Goods Luxury 
 تويکجتميل 

معموالً هغه تويک، چې قېمت یې ډېر لوړ وي او استعمال یې د ژوند د تېرولو لپاره اړین نه بلکې د 
د ځان ښودلو په موخه تررسه کېږي او معموالً د  ژوند څخه د خوند اخېستلو او داسې نورو ته

 ثروتمندو وګړو هل لوري ډېر استعمالېږي لکه املاس، طال او داسې نور تويک.

Tax Luxury 
 په جتملیاتو مایله

 ه جتميل توکو وضع او اخېستل کېږي.هغه مایله، چې پ

وضع  مایله۱۷۱باندې  پلورافغانۍ قېمت ولري دولت یې پر  ۵۷۷۷۷یو موبایل، چې  :د بېلګې په توګه
په عمويم ډول یې قېمت لوړ وي لوړه مایله کوي یا په قېميت موټرونو، جواهراتو او داسې نورو، چې 

 ټالک کېږي.
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M 
 توری ام د انګلیيس د

 وارداتو لپاره یو اعم خمفف دی یعنې لګښت په مساوات کې د ټولزید يلک اقتصاد په مطالعه کې د 
 :، چې په دې مساوات کېM)-AE=C+I+G+(Xدا، چې: 

۱: AE لګښتونه  ټولزی(Aggregate Expenditure( 

۲ :C د کورين سکتور په وسیله استهاليک لګښتونه) expenditures Consumpation(  

۳ :I لګښتونه د پانګونې وسیلهپه  د اکروبارونو )expenditures Investment( 

۴: G  لګښتونه  وسیلهد اعمه سکتور په)exependitures Government( 

۵: )M-X(  خالص صادرات)Import-Export(  چېX  او  ارزښتد صادراتوM داتو د د وار
 ارزښت څخه نمایندګي کوي.

ټګوریو بیلو ګ بیال پیسو بیالبیل ډولونه د پیسو د عرض او مقدار د ټالکو په برخه کې د دهمدا راز 
نومول کېږي. د ال ډېرو  M3,M2,M1یې  ګوريالندې په نظر کې نیول کېږي، چې هغه لویه کټه 

 مالوماتو لپاره نوموړو اصطالحاتو ته هم رجوع وکړئ.
 

M1 
 د پیسو )حمدوده( عرضه -ام یو 

ده او په دې کټګوری کې په اقتصاد کې د کټه ګوري په اقتصاد کې د پیسو د ټولې عريض یوه  
نتونه اماجاري دولت هل لوري نرش شوې پیسې، د خلکو رسه شته پیسې او د بانکونو رسه د خلکو 

 کټګوری د اندازې لپاره د یو نلډیز نښه ده. همدې د M1چې  دي شامل

M 
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 M2 
 )متعارفه( عرضهد پیسو  - ام دوه

د بانکونو رسه د خلکو معیادي آمانات یو ځای يش د پیسو دغه  ګوری رسه چېه کټ د M1د 
 بنسټونوچې د غری بانکي  رسهM2 د پیسو )وسیع( عرضه د -ام درې   M3 .کټګوري جوړوي

 .عرضه ګڼل کیږي ټولزیهرسه د خلکو آمانات یو ځای يش د پیسو پراخه عرضه یا 

MarketEconomic  Macro 
 اقتصاد بازار يلکد 

 اقتصاد يلکد يلک اقتصاد بازار ویل کېږي چې په ټوهل کې جمموعې ته  په اقتصاد کې د دریو بازارونو
 جوړوي دا درې بازارونه عبارت دي هل:

 تررسه کېږي. راکړه ورکړه پکې ، چې د توکو او خدمتونو)Productmarket(بازار تویلدد 

 ، چې د تویلد عواملومعموالً اکر د تبادلې خدمتونه پکې)Resourcemarket( د منابعو بازار
 تررسه کېږي.

 تررسه کېږي. او پلور پکې پېرد مايل وسایلو  )financialmarket(مايل بازار 

 ډېرو مالوماتو لپاره پورتنیو ډولونو ته هم رجوع وکړئ. د يلک اقتصاد د بازارونو په اړه د ال

Policy Macroeconomic 
 پالیيسسیاست/د يلک اقتصاد 

 موخو بعنې:معموالً هغه دوليت سیاست، چې د يلک اقتصاد د دریو 

 )Employment Full( اکمل استخدام

 )Stabilibty( ثبات

 ( Growth Economic( ودېاقتصادي 

 ترالسه کولو او ډېرولو په موخه جوړېږي لکه پويل سیاست.
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 SectorEconomic  Macro 
 سکتور اقتصاديلک 

د يلک اقتصاد څلور سکتورونه  هل جمموعې څخه عبارت دي. د يلک اقتصاد د څلورو سکتورونو
 عبارت دي هل:

 (house hold sector): د کورنیو سکتور ۱

 (Business sector): اکروباري سکتور ۲

 (Government sector): دوليت سکتور ۳

 (Foreign sector) : بهرین سکتور۴

 اقتصاد د سکتورونو په اړه د ال ډېرو مالوماتو لپاره ذکر شوو سکتورونو ته هم رجوع وکړئ.ډ يلک 

Theories Macroeconomic 
 د يلک اقتصاد تیوریګانې

هغه عليم تیوریګانې، چې په يلک اقتصاد پورې تړلې پدېدې او موضواعت څیړي لکه وزګارتیا، 
 تویلد.خالص داخيل  تویلد یا نا ټولزیانفالسیون او 

و په د هل منځه وړل دا ډول تیورګانې په اقتصاد کې د ستونزو د خمنیوي او د رامنځته شویو ستونزو
صاد الکسیک اقتصاد تیوري، کیزن اقت اد یو څو تیوریګانې عبارت دي هل:د يلک اقتص موخه جوړیږي.

 تیوري، د يلک بازار څېړنه، نوی الکسیک اقتصاد تیوري او داسې نور.

Economics Macro 
 لوی اقتصاد/يلک

خالص داخيل تویلد،  ډول څیړي لکه نا ټولزید اقتصاد د علم هغه برخه، چې اقتصاد په يلک یا 
 بار دوران یا دایره او داسې نور.وزګارتیا، انفالسیون، د اکرو
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العه ټوهل کې د ټول ځنګل مطيلک اقتصاد په  نو د یو ځنګل مطالعه تررسه کېږيکه فرض کړو، چې  
اقتصاد  جزوي ځنګل کې د یوې ونې مطالعه په برکې نیيس. هل کې نیيس او جزوي اقتصاد پهپه بر

)Microeconomic( .رسه یې پرتله کړئ 

Goals Macro 
 موخې لوی یا يلک

 چې تر ډېره د يلک اقتصاد په مطالعې پورې تړاو لري په برکې نیيس د خمتلط اقتصاد هغه درې موخې
 چې عبارت دي هل:

 (Full Employment) استخدام اکمل

 (Stability)ثبات 
 (Economic Growth) اقتصادي وده

 رجوع وکړئ. هم ته  )Economicgoals(د ال ډېرو معلوماتو لپاره اقتصادي موخو

Theory of Population Malthusian 
 ماتلوس د نفوسو تیوري د

 ۱۰۷۱په لومړي ځل دا نظریه د ټامس رابرت ماتلوس په نوم یو اقتصاد پوه په هغه مقاهل کې، چې په 
په نړۍ کې د نفوسو وده د هنديس  ه بیان کړېده نوموړی زیاتوي، چې:میالدي اکل کې نرش شو

 ،...(۱،۲،۳،۴،۵،۱) و وسایل او منابع د حسايب تصاعدتررسه کېږخيپه شلک  ...(۲،۴،۱،۱۱،۳۲) تصاعد
 لکونو د دېرشونو  فوسو د چټکې ودې خمه ونه نېول يشکه چېرې د ن توګهپه دې  په ډول ډېرېږي نو

نفوسو د چټکې ودې په دې ډول که چېرې د  نو کېږيپه تېرېدو رسه د هر هېواد نفوس دوه چنده 
 ونپاتې کېدو، د ودو جمردچې: د  برش به د غربت په لور روان يش نوموړی ډېروي خمنیوی ونيش نو

 که چېرې د نفوسو هل الرې نفوس کنرتول کېدای يش؛ خو رلودولود زر نه کولو او د کمو اوالدونو
کموایل  په نفوسو کې وسیلهبیا د طبېيع آفاتو لکه: زلزلې، سیالبونو... په  ؛ نووده کنرتول نيش

 رامنځته کېږي
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 Land Ratio-Man 
 نسبت ځمکې-د برش

ه پ وخت او ځای کې د ځمکې، نفوسو او تکنالوژۍ ترمنځ کیيف او کيم اړیکو شتونپه یو ټايلک 
الوژي د تکن تر هغه، چې طبیيع منابع په اکيف اندازه شتون ولري او ګوته کوي.دا په دې مانا، چې:

خو برعکس که چېرې  .هم لوړېږي کچه؛ نو د نفوسو په ډېروايل رسه د ژوند پرخمتګ هم دوام ولري
فوسو په د ن ؛ نود تکنالوژۍ پرخمتګ هم کمزوری وي ابع په اکيف اندازه شتون ونه لري اوطبېيع من

 ټیټېږي. کچهډېروايل رسه د ژوند 

FloatManaged  
 نوسان تنظیم شوی

تر یو ټالکې اندازې اجازه ورکول کېږي؛ خو که  تبادلې هغه شلک، چې نوسان ته پکېد اسعارو د 
 ت د تبادلې په نرخ کې مداخله کوي.دول چریي د تبادلې نرخ هل ټالکو پولو واوړي نو

بادلې نوسان ته اجازه ورکول کېږي؛ افغانیو رسه ت ۵۱او  ۴۷که یو امریکايی ډالر د  :د بېلګې په ډول
د افغانستان بانک د  ؛ نوڅخه لوړ او یا کم يشلک شویو حدو که چېرې د تبادلې نرخ دلې ټا نو

رته د تبادلې نرخ بې څو بهرنیو اسعارو د تبادلې په بازار کې د پويل سیاست هل الرې مداخله کوي
د تبادلې متغری او  )system rate exchange Fixed(د تبادلې ثابت نرخ سیسټم   عیار يش.

 رسه یې پرتله کړئ. (system rate exchange floating/Flexible(سیسټم 

ProblemsEconomic  Marco 
 د يلک اقتصاد ستونزې

 یعنې: مطلوبه حالت، چې د يلک اقتصاد د دریو موخو په اقتصاد کې هغه نا

 )Emplyment Full (اکمل استخدام

 )Stability(ثبات 
 )Growth Economic (اقتصادي ودې
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زګارتیا، ستونزه و بنسټزیهڅخه یو یا ډېر په درست ډول رسه ترالسه شوي نه وي. په يلک اقتصاد کې  
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 
 )حاشیه (مارجن

 اد کې په بېال بېلو ماناګانو استعمایلږي لکه:دا اصطالح په اقتص
  او پلور د قېمت ترمنځ توپری. پېرد یو تويک د 

  هل لوري د پور په توګه وي. ودونکيپېرد ونډو د قېمت هغه برخه چې د 
 .هغه مبلغ چې د اتفايق پیښو په وړاندې ساتل کېږي 

(MC)Cost  Marginal 

 نهايی یا اضايف لګښت

ه ویل د تویلد لګښت ت نوموړي تويک د واحد تویلد د اضافه کیدو په پایله کې د تر ټولو وروسيت
 کیږي.

واحده تويک تویلدوي؛ خو که د تویلد  ۱۷۷افغانیو په لګښت رسه  ۵۷۷۷د بېلګې په توګه: یوه تصدي د 
 ۵۷۱۷افغانیو څخه  ۵۷۷۷لګښت هل  ټولزیواحد ته لوړه يش او د تمام شد  ۱۷۱واحدو څخه  ۱۷۷اندازه هل 

افغانیو څخه عبارت  ۱۷د اضايف تویلد شوي واحد د تمام شد نهايی لګښت هل  ؛ نوافغانیو ته لوړ يش
څخه عبارت دی.  )MC( افغانۍ د اضايف تویلد شوي تويک د تمام شد نهايی لګښت ۱۷دي، چې دا 

 باندې تغریلګښت کې تغری د تویلد په مقدار کې په رامنځته شوي  ټولزیاو لکه، چې د تویلد په 
  =Quantity in Change/ Cost Total in ChangeMC  ترالسه کېږي. MC ووېشل يش نو

Cost Pricing Marginal 
 د نهايی لګښت قېمت ایښودنه

د تويک هل نهايی لګښت رسه مساوي وي او په هغه باندې اضايف ګټه نه  دقیقاا د تويک هغه قېمت، چې 
 .وي عالوه شوي
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 Investment ofEfficiency  Marginal 
 اغزیمنتوبنهايی  د پانګونې

 ()د هرو وروسیت واحد پانګینهایي  پروژو د متوقع په رسمایوي پانګونې وسیلهپه  د اکروبارونو
هغه وخت تررسه کېږي، چې د انفالسیون نرخ په پام  بازګشت څخه عبارت دی )معموالً پانګونه

داقل د سود د کچې څخه لوړ یا ح اغزیمنتوبنهايی  د پانګونې باندې ه مايل پانګونېکې نیولو رسه پ
 مساوي وي(.

Factor Cost Marginal 
 لګښتاعمل د نهايی 

ښت کې لګ ټولزید تویلد د یو اعمل د اضافه کیدو په پایله کې د تویلد د ټولو عواملو په تمام شد 
او په دې ډول حماسبه کېږي، . ته د عواملو د تمام شد نهايی لګښت ویل کېږي تغریرامنځته شوي 

لګښت کې رامنځته شوی تغری د تویلد عواملو په مقدار کې  ټولزید تویلد عواملو په تمام شد  چې:
په رامنځته شوي تغری باندې د وېش څخه ترالسه کېږي په دې مانا، چې د تویلد عواملو د تغری په 

  لګښت کې څومره تغری رامنځته کېږي. ټولزیپایله کې د تویلد عواملو د تمام شد 

(MP) Product Marginal 
 تویلد/حاصلنهايی یا اضايف 

 ولزیټد تویلد د یو اعمل د یو واحد د تغری په پایله کې د  ویلد نور ټول عوامل ثابت وګڼو نوکه د ت
غری د تویلد ت تویلد کې ټولزیاو په  ي تغری ته نهايی تویلد ویل کېږي.تویلد په مقدار کې رامنځته شو

 د متغریه عواملو په مقدار کې په تغری باندې د وېش څخه ترالسه کېږي، چې د نهايی فزیکي تویلد
)marginalphysicalproduct(  اکرول کېږياصطالح ورته هم. 

MP = change in total product / change in factor output 
Consume toPropensity  Marginal 

 ته نهايی میالن استهالک

ته تمایل یا د کورنیو په عوایدو کې هرې اضایف افغانۍ هغه برخه، چې کورنۍ یې د  استهالک
  په موخه اکروي لګښتونو استهاليک
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 و یا هم داا توکو مرصفېږي. استهاليک: د کورنیو د اضايف اعید څومره برخه په او یا هم په بل عبارت: 
کې تغری، چې د کورنیو په عوایدو کې د تغری په پایله کې  لګښتونو استهاليکچې: د کورنیو په 

 رامنځته کېږي.

Import toPropensity  Marginal 
 وارداتو ته نهايی میالن

 و په موخه ترې ګټه اخېستل کېږي.د کورين سکتور د هر واحد اضايف اعید هغه برخه، چې د واردات
چې: د وارداتو په اندازه کې تغری، چې د کورنیو په عوایدو کې د رامنځته شوي تغری په  او یا هم دا

 پایله کې رامنځته کېږي.

Invest toPropensity  Marginal 
 پانګونې ته نهايی میالن

و په موخه ترې ګټه اچونې د لګښتون واحد اضايف اعید اندازه، چې د پانګه په ميل اعید کې د هر
: د پانګې اچونې په لګښتونو کې تغری نسبت ، چې په ميل بل عبارتپه او یا هم  اخېستل کېږي.

 اعید کې د تغری په پایله کې رامنځته کېږي.

Save toPropensity  Marginal 
 سپما ته نهايی میالن

بل  هم په او یا تغری په پایله کې رامنځته کېږي. په سپما کې تغری، چې د کورنیو په عوایدو کې د
د کورنیو د هر اضايف واحد اعید څومره برخه د سپما په چې دا څرګندوي چې  :هغه نسبتعبارت

 عمالېږي. تموخه اس

Return Marginal 
 نهايی یا اضايف حاصل

د تویلد د یو متغریه اعمل د تغری په پایله کې  ؛ نوویلد نور ټول عوامل ثابت وګڼل يشکه چېرې د ت
 مقدار کې رامنځته شوي تغری ته نهايی بازګشت ویل کېږي. د نهايی تویلد ټولزید تویلد په 

)product Marginal(  اکرول کېږياصطالح ورته هم. 
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 (MR)Revenue  Marginal 
 نهایي اعید

یل وي تغری ته نهايی اعید وعوایدو کې رامنځته ش ټولزیود یو واحد تويک د پلور په پایله کې په 
 کېږي.

 ټولزیوواحده تويک پلوري، چې د ترالسه شوي د  ۱۷د بېلګې په توګه: یوه تصدي په یوه ورځ کې 
واحدو ته لوړه  ۱۱افغانۍ کېږي؛ خو که په یوه ورځ کې یې د پلور اندازه کې  ۱۷۷۷۷عوایدو اندازه یې 

ید څخه عبارت دي، افغانیو د نهايی اع ۱۲۷۷ نوافغانیو ته لوړه يش  ۱۱۲۷۷اعید اندازه  ټولزیيش او د 
 چې د یو واحد اضايف تويک د پلور په پایله کې ترالسه کېږي.

Tax Rate Marginal 
 مالیی نهايی نرخ د

ا د باندې وضع کېږي. مالېي وړ عوایدو په وروسیت پويل واحد هغه اندازه یا نرخ ده، چې دد مایلې 
په لوړیدو د هغه د مایلې  لګښتد اعید یا  کسد یو  چې په دې مانا، چې دا نرخ هغه نسبت ښيي

 لرو، چې:  ؛ نوایلې وړ اعید ويد م iمایله او  tد مایلې نهايی نرخ،M که.مسویلت څومره زیات شوی

 

 رسه یې پرتله کړئ. )rate tax Average(د مایلې هل منځنۍ کچې

(MU) Utility Marginal 

 نهايی افاده

 او یا مرصف په پایله کې ترالسه شوې اضايف اخېستنېڅخه د ګټې یا خدمت  تويکاضايف د یو واحد 
 رضایت یا ګټورتوب ته نهايی مطلوبیت ویل کېږي.
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 Market 
 بازار

یا د مايل  رودونکو ترمنځ د توکو او خدمتونود پلورونکو او پې هغه ځانګړی ځای، چې پکې
کوونکیو او تقاضا د عرضه  پکې :هغه ځای، چېاو یا هم  وسایلو راکړه ورکړه تررسه کېږي.

 د تبادلې خدمتونه تررسه کېږي. کوونکو ترمنځ د توکو او خدمتونو

ځای و نه  ځانګړیپه فزیکي شلک یو  یو حالت افاده کوی که څه هم یوازې د بازار اصطالح
ګې په د بېل .اکرول کېږيیانو د جممويع په مفهوم مشرت اصطالح دبازار کې د بازار موندنهاويس.په 

 په دې مانا، چې ډېر مشرتیان لري.لري بازارتویلد ښه  په اعم ډول ویل کېږي، چې یو :ډول

Adjustment Market 
 تنظیم یا تطابق بازارد 

په تعاديل رشایطو کې د هغه تنظیماتو او تغریاتو څخه عبارت ده ، چې د عرضې او تقاضا په بازار د
ل دوباره تعاد څوټاکوونکیو عواملو کې د تغری هل امله رامنځته کېږي او ترهغې ادامه پیدا کوی 

 و؛ نو په همدې دواړه تشکیل شوینو څخد عرضې او تقاضا هل منحين ګا بازاررامنځته يش، دا، چې 
  .ګرځي الملبدلون  کې دبازارکرښو کې هر ډول بدلون په 

Area Market 
 د بازار سیمه

 دخپل تويک او خدمتونه پلوري یا هم  هغه ځانګړې جغرافیايی سیمه، چې عرضه کونکي پکې
په  دا، چې: هغه ځانګړې جغرافیايی سیمه، چې پکې او یا هم تویلد عوامل ترالسه کوالی يش.

 تبادهل تررسه کېږي. ټايلک قېمت د توکو او خدمتونومعلوم وخت او 

Based Economy Market 
 )په بازار والړ اقتصاد( د بازار اقتصاد

 د پانګه وال اقتصادي نظام لپاره یوه اعمه اصطالح ده او د اقتصاد هغه سیسټم، چې په بشپړه ډول
پرته هل کومې السوهنې د عرضې او تقاضا په بنسټ ټالک  ونهقېمتپه بازار باندې تکیه لري. او 
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اصطالح ورته هم  )Economy Oriented Market( پر مارکېټ متمرکز اقتصادکیږي، چې  
 هم مطالعه کړئ.  )Capitalism(د ال ډېرو معلوماتو لپاره پانګه وال اقتصادي نظام .اکرول کېږي

Clearing Market 
 د بازار تصفیه

قېمت او مقدار، چې د تقاضا د مقدار او د عرضې د مقدار، او د تقاضا د قېمت او د د تویلد هغه 
په بازار کې تعادل رامنځته او په پایله رمنځ تعادل رامنځته کوي او په دې ډول عرضې د قېمت ت

 کې یې مازاد او یا کرس هل منځه وړل کېږي.

Control Market/Market Power 
 ځواککنرتول/ د بازار

په قېمت ټاکنه باندې د عرضه کوونکو یا تقاضا کوونکو د نفوذ  بازار کې د توکو او خدمتونوپه 
 ونډېیو په شمېر او او اغزی د وړتیا څخه عبارت دی، چې د عرضه کوونکو او تقاضا کوونک

کي په کون که په بازار کې د تقاضا کوونکو په پرتله عرضه :د بېلګې په توګه پورې تړیل دی.
تقاضا کونکي د عرضه کوونکو په پرتله په بازار کې د توکو او  کې شتون ولري؛ نو لوی شمېر
 په قېمت ټاکنه تر یوه حده کنرتول ترالسه کوالی يش. خدمتونو

Clearing Price Market 

 قېمتتصفیوي  دبازار

او ي.و عادل په حالت کې رامنځته شوید پری یا پلور قېمت، چې په بازار کې د ت د توکو او خدمتونو
دا، چې: په بازار کې د مازاد او یا کرس د نه شتون په حالت کې رامنځته شوي قېمت څخه  یا هم

 عبارت دی.

Demand Market 
 د بازار تقاضا

 یا ولري.ودلو اراده او وړتپېرد  توکو او خدمتونو ه تقاضا، چې دپه بازار کې د ټولو انفرادي وګړو ټولزی
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 Disequilibrium Market 
 تعادل عدم بازارد 

م او یا ه .شتون ونلريد عرضې او تقاضا ترمنځ تعادل  په بازار کې د هغه حالت شتون، چې پکې
بل او عرضه او تقاضا د یو مازاد یا کرس شتون ولري  الت، چې پکېدا چې: په بازار کې هغه ح

 رسه یې پرتله کړئ. )equilibrium market(د بازار تعادل  .رسه په تعادل کې قرار ونه لري

Efficiency Market 
 د بازار اغزیمنتوب

بازار د تقاضا قېمت د عرضې قېمت او د تقاضا مقدار د عرضې مقدار په  سیالزی، چې وايی: آندهغه 
وړاندې د تعادل المل ګرزي، چې هل امله یې په آتوماتیک ډول د تویلد د عواملو په ختصیص کې 

 ي.یت تویلدواغېزمنتوبډول زیات  ټولزید بل هر ډول څخه په بازاررامنځته کېږي، چې د  مؤثریت

Equilibrium Market 
 د بازار تعادل

د تعادل په حالت کې قرار  قابل قوتونه )عرضه او تقاضا( پکېپه بازار کې هغه حالت، چې مت
او په بازار  مازاد او یا کرس شتون ونه لري یا هم دا، چې: په بازار کې هغه حالت، چې پکې .اوولري

)market د بازار عدم تعادل  رسه په تعادل کې قرار ولري. هل مقدارتقاضا  دکې دعرضې مقدار 

)disequilibrium .رسه یې پرتله کړئ 

Failure Market 
 پاتې راتلل بازارد 

د رضایت د ترالسه کولو په موخه  مستهلکینود اماکن ترحده د  په بازار کې هغه حالت، چې پکې
دا، چې د یو اقتصادي تویلد یا خدمت او یا هم  صیص په درست ډول نه وي تررسه شوی.د منابعو خت

 د نيش رامنځته کیدیل که رامنځته هم يش ډېر ژربازارډول  دا لپاره په اعدي او نورماهل رشایطو کې
 ه : دد نااکیم یا پايت راتلو ځیين علتونبازار د .هل نااکیم رسه مخ کیږي املههل د نه شتون  اغزیمنتوب

 .یيع احنصار او داسې نور کیدیل يشد تویلد بهرین اغزیې، طب ،شتون توکواعمه 
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 Forces Market 
 د بازار قوتونه

الت حپلور تر خپل اغزی الندې راويل لکه قېمت، د ټونلې اقتصادي پری او هغه قوتونه چې د توکو 
 او نور.

Glut Market 
 اشباع بازارد 

 کې هغه حالت چې د تقاضا په پرتله په کې د توکو عرضه زیاته وي.بازارپه 

Leader Market 
 د بازار خمکښ

 هغه عرضه کونکی چې په بازار کې د یو تويک د عرضې او پلور زیاته برخه په خپل واک کې ولري.

Oriented EconomyMarket  

 متمرکز اقتصادپر مارکېټ 

 ته رجوع وکړئ. )economy based Market (په بازار والړ اقتصاد 

Power Market 
 ځواکد بازار 

نکي یا عرضه کو کسپه بازار کې د یو ټايلک تويک یا خدمت د قېمت د ټاکنې په برخه کې د یو 
 وړتیا څخه عبارت دی.

Price Market 
 قېمتد بازار 

 هل مقدار رسه تقاضاد آزادې سیالۍ تر رشایطو الندې: هغه قېمت، چې هل خمې یې د عرضې مقدار، د 
 مساوي کېږي.

 شمېره د بازار قېمت دی: ۱د بېلګې په توګه: په الندې مثال کې 
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 د تقاضا مقدار د عرضې مقدار قېمت 
۱۷ ۵۷۷ ۱۷۷ 
۷ ۴۷۷ ۲۷۷ 

۱  ۳۷۷   ۳۷۷   
۰ ۲۷۷ ۴۷۷ 
۱ ۱۷۷ ۵۷۷ 

Segmentation Market 
  ويشنه بازار د

ي قه بندپه پام کې نېولو رسه د بازار طب نوود خمتلفو ځانګړتیاو یا صفت مستهلکینواو  د پېرودونکو
ت یا د نورو ځانګړتیاو ، د جغرافیايی موقعیکولو څخه عبارت دی. لکه د عمر، جنس )نر، ښځه( 

 بندي کول.په پام کې نیولو رسه د بازار طبقه  نواو صفتو

Sensitivity Market 
 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

Share arketM 
 کې ونډه په بازار

ول ټ عرضه کوي او دد بازار هغه برخه چې یوه ځانګړې کمپين یا عرضه کوونکی ورته تویلدات 
: او یا هم دا چې جوړوي. ونډهکې بازارپه تناسب دغه ډهل مشرتیان د نوموړي کمپین لپاره په بازار

،  برخې سلنه هر عرضه کوونکي د څخه د پلورټول  هل خواخمتلفو عرضه کوونکو  په بازار کې د
 .په پرتله یې لريبازارچې د ټول 
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 Shock Market 
 ټاکن د بازار

کې ناڅاپه تغری  )Determinants Demand/Suppy)عواملو ټاکونکو د عرضې یا د تقاضا په 
ته وايی، چې په بازار کې د تعادل حالت هل منځه تللو المل ګرزي. دا ټاکن د څلورو حاالتو څخه د 

 رامنځته کېږي، چې عبارت دي هل: وسیلهیو په 

 (Demand increase) په تقاضا کې زیاتوايل

 (Demand Decrease) تقاضا کې کموايلپه 
  (Supply Increase)په عرضه کې زیاتوايل

 (Supply Decrease) په عرضه کې کموايل

 په پایله کې د عرضې او تقاضا ترمنځ تعادل هل منځه ځي.

Strategy Market 
 د بازار تګالره

موخو د چې د بازار موندنې د اوږدې مودې ، روشونه او الرې چارې  موخې مهاّل پالنزیه هغه اوږد
 ترالسه کولو په موخه ترېنه ګټه اخېستل کېږي.

Structure Market 
 د بازار جوړښت

لل جوړښت ب بازارد  بازار کې معامالت تررسه کیږيپه بازار هغه ځانګړي رشایط چې هل خمې یې  د
 کیږي. او د بازار څلور بیالبیل جوړښتونه عبارت دي هل:

 )competition Perfect( سیايل اکمله
 )Monopoly(احنصار

 )Oligopoly(اویلګوپويل 

 .)Competition Monopolistic(احنصاري سیايل 

 د بازار د جوړښت په اړه د ال ډېرو مالوماتو لپاره نوموړو اصطالحاتو ته هم رجوع وکړئ.
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 Supply Market 
 عرضهد بازار 

ه او د پلورلو اراد توکو او خدمتونو عرضه، چې د ټولزیهپه بازار کې د ټولو انفرادي عرضه کونکو 
 وړتیا ولري.

Transaction Market 
 د بازار معامالت

وکو پری کې يی د ت پایلهچې په  په بازار کې د توکو او خدمتونو تبادلې ته د بازار معامله ویل کېږي
خالص  د نا سطحهحجم د ميل اقتصاد په  ټولزی. د دغه معامالتو کېږي تررسهاو پلور، په بازار کې 

 داخيل تویلد په اندازه کولو کې خورا ارزښتمن رول لوبوي.

Marketing 
 بازار موندنه

او اړتیاو د رفع کولو په موخه د تفکر، د تویلداتو  د غوښتنو مستهلکینوپه یو متحرک بازار کې د 
روسې د جاري پ ېښودنې، لېبل لګولو او داسې نورو کړنوبسته بندي، توزیع او پرخمتګ، قېمت ا

 څخه عبارت دی.

د عرضې په برخه کې ترې  : هغه اصول او طرېقه، چې بازار ته د توکو او خدمتونواو یا هم دا چې
په  څويهد پېرلو لپاره  د توکو او خدمتونو مستهلکني، چې کړنېهغه  ېګټه اخېستل کېږي او ټول

 برکې نییس.

Concept Marketing 
 مفکوره بازار موندنېد 

یفوي تعر موخېدندې او  بنسټزیېموندين مفهوم او مفکوره په حقیقت کې د بازار موندنې بازار  د
واځي د تویلد په لومړیو کې ی :بېلګې په توګهد   یې توپری درلوده. په بیالبیلو تارخيې مراحلو کې چې

، چې او په دریمه مرحله کې د بازارموندنې مفهوم رامنځته شو پلورمفکوره وه بیا یواځي 
 عبارت دي هل : 4Ps .ټول فعایلتونه په برکې نیيس  )4ps(تویلد،قیمت، توزیع او تشهېر
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 (Pricing) قېمت اېښودنه 
 tion(Produc( تویلد

 (Promotion) تشهری/پرخمتیا
 (Placement) ځای پر ځای کول

Invironment Marketing 
 یالپېرچا بازار موندنېد 

د یو  لچاپېریال یا متعدده قوتونه دي، چې په مستقیم او یا غری مستقیم ډوبازاریو تویلد لپاره  د
ين، سیايس، قانود بېلګې په توګه: . تر خپل اغېز الندې راويل  اکروباري سازمان یو یا څو کړنې

بهرین بازار اجرایوي، اقتصادي، ټونلزی، تکنالوژي او داسې نور قوتونه.، چې عمده ډولونه یې د
 .چاپرییال او داخيل چاپرییال قوتونه دي

Mix Marketing 
 ترکیب د بازار موندنې

و په موخه د پنځو مهاریدونکرفع کولو  د اړتیاو او غوښتنو د پېرودونکوپه یو نښه شوي بازار کې 
متغریاتو)تویلد، قېمت ایښودنه، پرخمتیا یا تشهری، توزېع او بسته بندي( د ترکیب څخه عبارت دی.، 

 4ps .اصطالح هم ورته اکرول کېږي )4Ps(د څلور پي  د بازار موندنې ترکیب ته ځینې وخت چې
 :عبارت دي هل

 (production): تویلد ۱

 )pricing(: قېمت اېښودنه ۲

 (promotion): تشهری یا پرخمتیا ۳

 (placement): ځای پر خای کول ۴

په اړه د ال ډېرو مالوماتو لپاره ذکر شوو اصطالحاتو ته هم رجوع   4ps د بازار موندنې د ترکیب
 وکړئ.
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 Plan Marketing 
 د بازار موندنې پالن

د بازار موندنې موخې په  د یوې راتلونکې دورې یا اکل لپاره د یو رشکت چې هغه پالن ته وايی
 برکې نیيس. په تویلد، لګښت، او نور برکې نیيس. چې معموالً قېمت،

یو اکروباري پالن ده، چې د یو اکروبار د فرصتونو تشخیص، د  او یا هم دا چې: د بازار موندنې پالن
 ونکنرتول لپاره همغږي شویو معیارو زار موندنې د ارزیابۍ اوموخو پېژندنه، د سرتاتیژۍ ټالک، د با

 د پرخمتګ یوې سیستماتیکې طرېقې په توګه جوړیږي. او معموالً الندين اجزا په برکې نیيس:

 .اجراییوي نلډیز 
 .د چاپېریال مرور او څېړنه 
  دSWOT څېړنې. 
 .د بازار موندنې موخې 
  او کنرتول.د بازارموندنې د سرتاتېژۍ موخې ارزیايب 

 پالن ارجتايع حالت لري او په مکرر ډول رسه نوی کېږي. بازار موندنېد 
UpMark  

 مارک اپ

 د قېمتد یو جنس یا خدمت د تویلد د لګښت او د بازار د خرڅالو قیمت ترمنځ توپری ته وايی.
 ته رجوع وکړئ. (price spread)توپری نرش/

Cross Marshall 
 طع )نښه(تقا د مارشال

بازار هغه معیاري ډیاګرام ته وايی، چې ورته د الفرد مارشال هل لوري پرخمتګ ورکړل شوی دی او د 
قېمتونه او په افيق حمور یې مقدار اندازه کېږي، چې د عرضې  په عمودي حمور یې د توکو او خدمتونو

حين تقاضا منپه قطع کېدو رسه په بازار کې د تعادل حالت رامنځته کېږي او د منحنیو او تقاضا د 
 ته حرکت لرونکې وي.  ښکته خوا ته او د عرضې منحين پورته خوا
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Plan Marshall 
 د مارشال پالن

په تاریخ کې د ملت جوړونې او هل بهرنیو مرستو څخه په معقول ډول د ګټه اخېستنې تر ټولو بریایل 
هل  )Georgemarshall(ې جګړې څخه وروسته د یو امریکايی نړیوالپروګرام ده، چې د دویمې 

د جربان او د اروپا د بیا رغونې په موخه ترتیب  نواوښتو زیانو لوري اروپا ته د جنګ څخه د ور
د مرستې په توګه غريب اروپا ته  ۱۱خالص داخيل تویلد  شوی و، چې هل خمې یې امرېاک د خپل نا

نوموړې مرستې د یو سازمان میالدي اکل پورې دوام درلوده او  ۱۷۵۲-۱۷۴۱ او دې مرستو د وراکوه
لپاره د اقتصادي مرستو سازمان( هل لورې اداره کېدې، چې په پایله کې یې د  )د اروپايی هېوادونو

 اروپا په بیا رغونه کې رغنده رول ولوباوه.

Production Mass 
 کتلوي تویلد

 ررسهتلویه عملیه پرې په واقيع ډول رسه د یو شان توکو په ډېره اندازه رسه تویلد ته وايی، چې یوه 
اصطالح هم ورته ( production scale large( د لوي مقدار تویلد کېږي، چې ځینې وخت ورته

 .اکرول کېږي

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=Alfred+Marshall's+supply+and+demand&source=images&cd=&cad=rja&docid=78l3fkTauf9kkM&tbnid=ESTex3FXeijFnM:&ved=0CAUQjRw&url=http://theincidentaleconomist.com/wordpress/why-consumer-surplus-negative-the-integral-of-the-demand-function/&ei=4WcxUYLgLMqI0AXQ1oHIBg&bvm=bv.43148975,d.ZG4&psig=AFQjCNGSnGi9vTvktC6bxwHLT8Is7sSYdQ&ust=1362278693099880
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 Economy Mature 
 ( اقتصاد/ رسیدیلپوخ )رشد یافته

 انفالسیون ولري. کچههغه اقتصاد چې نسيب ثبات او کم رشد ولري او په عمويم توګه په کمه 
د تزنیل په حال کې وي او د ميل اعید نسبتاً کمه برخه یې په رسمایوي  ثابته یا نفوسو ودهد همدا راز 

 .په استهاليک توکو مرصفېږيخو نسبتاً ډیره برخه یې  باندې مرصفېږي پانګونهاو زیربنايی 

Maturity 
 یا نېټه( وخت) د رس رسید

 وخت ریته تادیې هلاصيل مبلغ او سود د بپه مايل شتمنیو )بانډ، د خزانې بِل او داسې نورو( باندې د 
د بېلګې په توګه: د خزانې بِل د رسرسید وخت تر یو اکل وي، د خزانې نوټ د  څخه عبارت دی.

پورې او د خزانې بانډ د رسرسید وخت لس اکهل یا ډېر وي.  رسرسید وخت د یو اکل نه تر لسو لکونو
ډېر وخت یې د سود نرخ هم په نورمال حالت کې د رسرسید په نلډ وخت کې د سود نرخ کم او په 

چې د رسرسید وخت یې یو اکل وي د سود  (treasury bill)د بېلګې په توګه: د خزانې بِل لوړ وي.
چې د رسرسید وخت یې څلور اکهل وي د سود نرخ  y note)(treasurخو د خزانې نوټ ۱۱نرخ یې 

اکهل  ۱۴د رسرسید وخت  (treasury bond)اکهل وي او که د خزانې بانډ  ۱۷۱یې کېدای يش، چې 
 پورې وي. ۱۲۱د سود نرخ یې کېدای يش، چې تر  نو وګڼو

Stage Maturity 
 د بلوغ مرحله

د دې مرحلې  ه په لوړه اندازه کې قرار لري اوګټپلور او  د تویلد د ژوند دریمه مرحله، چې پکې
څخه وروسته د تویلد د رکود مرحله رامنځته کېږي د ال ډېرو معلوماتو لپاره د تویلد ژوند دوران 

(cycle productlife( .ته رجوع وکړئ 



 

305 
 

M Economic & Business Terms  

 Treaty Maustrich 
 تړون د مسرتیخ

)بلجیم، ډنمارک، یونان،  میالدي اکل کې د دولسو اروپايی هېوادونو ۱۷۷۲، چې په هوکړه یلکهغه 
جرمين، هسپانیه، فرانسه، آیرنلډ، اېټایله، لوګرامبورګ، هانلډ، پرتګال او لویه برېتانیه( ترمنځ 

 موخې عبارت دي هل: بنسټزیېرامنځته شوه،  ټونلهالسلیک او هل خمې یې اروپايی 

 ه.هر اړخزیه تقوی د غړو هېوادونو 
 لکه ګمريک حمصول، مقداري حمدودیت  ترمنځ په سوداګرۍ کې ممانعتونو د غړو هېوادونو

 او داسې نور کمول یا هل منځه وړل.
 .ګډ نظايم او دفايع سیاست رامنځته کول 
 .د پويل سیاست مرکزي کول دي 

Value of Measure 
 د ارزښت اندازه ګریي

اندازه کول دي په دې مانا، چې: هل پیسو  دندو څخه یوه هم د ارزښتونو بنسټزیود پیسو د څلورو 
د قېمت د ټالکو په برخه کې د یوې وسېلې په توګه ګټه  څخه په اقتصاد کې د توکو او خدمتونو

 .اکرول کېږياصطالح ورته هم  )unit of accout) شمریلو واحد اخېستل کېږي، چې د

مت اندازه ګېري تررسه کېږي. د پیسو د قې مرسته د توکو او خدمتونوپه دې مانا، چې: د پیسو په دا 
 رجوع وکړئ.هم ته  )Money functions(ډېرو معلوماتو لپاره د پیسو دندې د دندو په اړه د ال 

Mediation 

 منځګړتوب

ترمنځ د شخړې د حل په موخه د یو دریم ناپییيل اکروبار مداخلې ته  د دوه یا ډېرو اکروبارونو
ادا کوي؛ خو د شخړې خواوې یې د پرېکړې  ب ویل کېږي، چې د منځګړي رول پکېمنځکړتو

 د دریمې ډلې پرېکړه قانوين انفاذ نلري.او یا هم په بل عبارت:  په منلو او عميل کولو ملکفې ندي.
 اصطالح ورته هم اکرول کېږي. (conciliation)چې د خپالینې 
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 Exchange of Medium 
 د تبادلې وسیله

ه پ ده، چې پیسې د توکو او خدمتونو وسیلهدندو څخه یوه دنده د تبادلې  بنسټزیود پیسو د څلورو 
تبادهل کې د تبادلې د وسېلې په توګه دنده تررسه کوي. د پیسو د دندو په اړه د ال ډېرو معلوماتو 

 رجوع وکړئ. هم ته (moneyfunctions)لپاره د پیسو دندې 

Mercantilism 

 مرکنتلزیم
، چې رامنځته شومیالدي پیړۍ کې په اروپا کې  ۱۰او  ۱۱چې په  وویو نظریایت مکتب  مرکنتلزیم

د  رۍسوداګوه یچ د  موخه یې د مقرراتو د وضع کولو هل الرې د وارداتو په پرتله د صادراتو زیاتوایل
ته ډېر  (د قېميت فلزاتو لکه طال، نقره او داسې نورو په شلک مجع کولو  )توپری دی ډول  بیالنس

 د هل خوانظریه د ادم سمېت یوه اړخزیه  دا سوداګرۍد  د دولت قدرت تقویه يش. څوارزښت وراکوه 
 .الړهود نظریي په وړاندې کولو رسه هل منځه آزادې سوداګرۍ 

Merchandise 
 تويک سوداګریز

دا، چې: هغه تويک، چې پریودونکي د استعمال  یا ودل شوي ويپېرهغه تويک، چې د پلور په موخه 
 په موخه نه بلکې د پلور په موخه پریوديل وي.

Merger 
 اداغماحتاد/

ا د یاالندې راتللو ته اداغم ویل کېږي. دوه جال ملکیت لرونکي اکروبارونه د یو واحد مالکیت 
چې د یو اکروبار هل لوري د بل اکروبار د ټولو ونډو پریودل، چې هل خمې یې نوموړی اکروبار هل منځه 

، چې تررسه کېږيرسه  ځي او په ګډه رسه یو نوی اکروبار رامنځته کېږي او معموالً په دریو شلکونو
 عبارت دي هل:

(Horizontal merger( ۱: افيق اداغم 
(Vertical merger) ۲: عمودي اداغم 

 )merger) Conglomerate: خمتلط اداغم ۳
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 د اداغم په اړه د ال ډېرو مالوماتو لپاره نوموړو ډولونو ته هم رجوع وکړئ. 

and ServicesGoods  Merit 

 خدمتونه/تويکګټور 

په اعدي رشایطو کې خلک د هغه بازار یا خدمت، چې ټونله یا حکومت فکر کوي، چې د تویکهغه 
په مرسته خلک د دې  نوهڅه کوي، چې د پالیسیو او سیاستوحکومت  نو ؛ارزښت کم احساسوي

 هل .څخه د ګټې اخېستنې لپاره هڅوي. لکه تعلیم، روغتیا او داسې نور خدمتونوتوکو او ډول 
 رسه یې پرتله کړئ. erit goods)(demناشايسته توکو 

Money Metallic 
 فلزي پیسې

لکه سکې  .یا نِکل( څخه یې رضب وهل شوي وي هغه پیسې، چې هل فلزاتو )طال، نقره، مس،
(coins)  هل اکغذي پیسو(papermoney) .او د پیسو د ډولونو په اړه د ال ډېرو  رسه یې پرتله کړئ

 ته هم رجوع وکړئ. (Money)مالوماتو لپاره پیسو 

PolicyEconomic  Micro 
 پالیيسسیاست/د جزوي اقتصاد 

د دولت هغه سیاست، چې معموالً 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.

Economics Micro 
 جزوي اقتصادکوچین یا 

واحد په توګه تر مطالعې الندې نیيس  د اقتصاد د علم هغه برخه، چې د اقتصاد یوه کوچین برخه د
که داسې وګڼو، چې د یو ځنګل مطالعه  یا بازار.لکه دیوې تصدي د تویلداتو لپاره عرضه، تقاضا 

 د ټول ځنګل مطالعه په بر کې نیيس او جزوي اقتصاد په ټوهل کېيلک اقتصاد په  تررسه کېږي نو
رسه یې پرتله  ) economic)Macroيلک اقتصاد  هلکې نیيس. ځنګل کې د یوې ونې مطالعه په بر

 کړئ.
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 Goals Micro 
 جزوي موخې

 عبارت دي هل: هغه دوه موخې، چې د جزوي اقتصاد د مطالعې بنسټ جوړوي

 (efficiency)یت اغېزمنتوب: ۱
 )equity( مساوات :۲

 رجوع وکړئ. هم ته (economicgoals) د ال ډېرو معلوماتو لپاره اقتصادي موخو 

Man Middle 
 منځګړی

، چې د مودل او مستهلک ترمنځ قرار نیيس او د توکو او کساو یا یو  پلورونکییو سوداګر، عمده 
 د راکړې ورکړې معامله تررسه کوي. خدمتونو

Wage Minimum 
 مزد حد اقل

اقل مزد، چې اکرګر ته باید تادیه يش او هل نوموړي  یدونکی حدک هغه قانوين منظور شوی او تطبیق
 حد څخه کم مزد د قانون هل خمې جرم ګڼل کېږي.

Index Misery 
 میسریی شاخص

د بېلګې په توګه: که په یو هېواد کې  رۍ د کچې هل جمموع څخه عبارت دی.د انفالسیون او د بېاک
 ۱۲۱یې د  )Misery Index(میرسي شاخص  نووي  ۱۱ کچهاو د وزګارتیا  ۴۱کچه د انفالسیون 

 څخه عبارت دی.
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 Statement Mission 
 د ماموریت شعار

د  دیلل بیانوي. شتون یا د موخهیوې اکروباري یا اقتصادي اداري  هغه شعار یا لکیمه ده، چې د
نۍ ا، چې اقتصاد اوساو د یلد او راتلونکي حالت په اړه اوږد مهاهل اوسيند اقتصاد د  په توګه:بېلګې 

او څو اکهل وروسته به اقتصادي حالت  ؟تر کومه دوام پیدا کړيبه او دا حالت  ؟حالت څنګه دی
لکه دا د یو  لکه نا تعقیب کړی يش. موخهخپل ټايلک تګالرې او وروسیت  رشکت څوڅنګه وي؟ 

 پارهل کړنود ټولو  څويی هم کمپین او تصدی د ځان لپاره جوړوي  سطحهشعار بڼه نیيس او په وړه 
 .ترالسه يش موخېخپلې ټایلک الرښود رسه سم  یو د

Economy Mixed 
 خمتلط اقتصادګډ/

هغه اقتصاد، چې د دواړو )بازار او دولت( هل لوري د منابعو په ختصیص اتکا لري. په اوسين وخت 
ه د منابعو تدا په دې مانا، چې: بازار  د هر هېواد اقتصاد خمتلط شلک لري.کې په نړۍ کې تقریباً 

ضع ررات ویوه اندازه مق ختصیص ورکوي؛ خو دوتلونه بیا په خپل وار رسهعرضې او تقاضا هل خمې 
کوي، مایله ټايک او هم د اړتیا هل خمې ځینې وخت په مستقیم ډول په بازار کې مداخله کوي، چې 

 په اقتصادي پرخمتګ کې حیايت رول لوبوي. د هېوادونو بنسټونهپه دې ډول رسه دا دواړه 

Mobility 

 /خوځښتحترک

په اعم ډول د حترک او حرکت په مانا ده؛ خو د یو تویلدي فعایلت څخه بل تویلدي فعایلت ته د 
، ږيتررسه کېتویلدي منابعو )معموالً د اکرګر( د انتقال او یا حرکت څخه عبارت دی. او په دوه ډوهل 

 چې عبارت دي هل:

 /حرکتوظیفوي انتقال )Mobility Occupational( 
 /حرکتجغرافیايی انتقال )Mobility Geographical(. 

 ته هم رجوع وکړئ. ذکر شوو ډولونو د ال ډېرو مالوماتو لپارهد حترک/خوځښت په اړه 



 

310 
 

M Economic & Business Terms  

 Model 
 ماډل

دې اتکا ند واقيع نړۍ یو مطلق نمايش، چې معموالً په عليم تیوریګانو، قاعدو، اصولو، او فرضیو با
 او یا معادلو په شلک رامنځته کېږي لکه د کیزن موډل. نولري او د اعدادو، ګرافو

Monetarism 

 مونیرتیزم

ایښی او د يلک اقتصاد او  )Milton Friedman(یېد اقتصادي نظریاتو هغه مکتب، چې بنسټ 
اقتصادي سیاست د یوې وسېلې په توګه پیسو ته په مرکزي رول اتکا لري او ډېروي، چې: په هېواد 

 یلږي.واقتصاد پاتې برخه په خپله کنرت کنرتول کړئ؛ نوه کې د پیسو عرض

Aggregate Monetary 
 پويل جمموعه

جمموعې ته وايی او هر هغه یش، چې په مستقیم یا غری مستقیم  اقتصاد کې د پیسو د ټولو ډولونو په یو
دغې جمموعې الندې راځي، چې عمده کټګوری یې  ډول د پیسو په بڼه دنده تررسه کوي د

M3,M2,M1 د ال مالوماتو لپاره نوموړو اصطالحاتو ته هم رجوع وکړئ. .دي 

Authority Monetary 
 پويل چاروايک

، چې په اقتصاد کې د پويل سیاست د پرمخ بېولو مسئویلت په اغړه لري. لکه په بنسټهغه دوليت 
ویلت هم مسئافغانستان کې د افغانستان بانک چې د نورو دندو رسه رسه د پويل سیاست د تنظیم 

 په اغړه لري.

BaseMonetary  

 پويل پایه

 ته رجوع وکړئ. )money power High(لوړ قدرته پیسو 
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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 
 .رسه یي پرتله کړی (Economy Barter( اقتصاد هل بارتر وړاندې تررسه کېږي.

NeutralityMonetary  
 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 
 نلري. اغزی کچهاو د وزګارتیا په  کچهپیسو په مقدار کې تغری په واقيع تویلد، د سود په واقيع 

 د یسو عرضه دوه چنده ډېره کړي؛ نومانا، چې: که چېرې مرکزي بانک په اقتصاد کې د پدا په دې 
 ل د واقيع تویلد په مقدار، د رحبېهم دوه چنده لوړېږي او په دې ډو کچه دې په پایله کې د قیمتونو

 نلري. اغزیباندې  کچهاو د وزګارتیا په  کچهپه واقيع 

Policy Monetary 
 سیاستپويل 

پیسو په عرضه او تقاضا کې د بدلون  یو عمده ډول ده او د سیاست، چې داقتصادي سیاستپويل 
و لپاره په الره اچول راوستلو په وسیله پلې کېږي معموالً د مرکزي بانک هل خوا د اقتصادي موخ

 چې عمده موخې یې عبارت دي هل: .کېږي

 ثبات او : اقتصادي وده ۱

 : د قېمتون ثبات۲

 : اکمل استخدام لپاره هڅې ۳

 : د سوداګرۍ د بېالنس کې د توازن رامنځته کول.۳

 رسه یې پرتله کړئ. )policy Fiscal(مايل سیاست هل 
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 Policy Channels Monetary 
 چینلونه سیاستد پويل 

 تویلد او د يلک ټولزی)مرکزي بانک( د پويل سیاست هل الرې  هغه خط سری، چې هل خمې یې دولت
، )wealth) /ٍثروت، دولتسطحهد سود  ېز الندې راويل، چې عبارت دي هل:اقتصاد فعایلتونه تر اغ

 دی. نرخبانکي پور څخه.، چې تر ټولو مهم یې د سود 

System Monetary 
 پويل سیستم

 دی جوړښتپويل سیسټم یوه اعمه اقتصادي اصطالح ده، چې مفهوم یې هغه ځانګړی اقتصادي 
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.

Unit Monetary 
 پويل واحد

د  هغه پیسې، چې یا د یو هېواد هغه رسيم پیسو واحد، چې په اقتصاد کې د پیسو دنده تررسه کوي
 د افغانستان پويل واحد افغانۍ دي. یو هېواد د معیاري پیسو په توګه ټالک شوي وي 

Money 
 پیسې

 د تبادلې لپاره د تادیې د وسېلې په اقتصاد کې د توکو او خدمتونو هغه شتمين، چې په عمويم ډول
 تررسه کوي( لکه پهپه توګه منل شوې وي )او د تبادلې د وسیلې په توګه پیسې لکیدي دنده 

خمتلف  د پیسو .پويل واحد( په اقتصاد کې د پیسو دندې تررسه کوي) افغانستان کې، چې افغانۍ
 ډولونه عبارت دي هل:

 )Money Commidity(: جنسۍ پیسې ۱

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

 )Money Metalic(پیسې  يفلز: ۳
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 )(Paper Money: اکغذي پیسې ۴ 

 Money (Plastic(: پالستیيک پیسې ۵

 د پیسو په اړه د ال ډېرو مالوماتو لپاره د پیسو ذکر شوو ډولونو ته هم رجوع وکړئ.

Charecteristics Money 
 ځانګړنېد پیسو 

انګړتیاو ځ بنسټزیوهغه شتمين، چې په اقتصاد کې د پیسو دنده تررسه کوي باید د الندنیو څلورو 
 درلودونکی وي:

  د دوام وړتیا)Durability( 
  د لېږد وړتیا)Transportability( 

  د وېش وړتیا)Divisibility( 

 جعل نه منونکې)Counterfietability-Non( 

 د ال ډېرو مالوماتو لپاره نوموړو اصطالحاتو ته هم رجوع وکړئ.
Creation Money 

 د پیسو ختلیق

رسيم  د هل خواپه یو اقتصاد کې د پیسو د ختلیق او رامنځته کولو پروسه ده، چې هم د مرکزې بانک 
 داسې په نورو بڼو د هل خواپیسو د چاپ به بڼه او هم د مرکزي بانک په شمول د نورو مايل ادارو 

 . لکه د افغانستان بانک خلوا د نوو افغانیو چاپول .اسنادو خرپول، چې پیسې ګڼل کېږي

Demand Money 
 د پیسو لپاره تقاضا

په اقتصاد کې د توکو او خدمتونو د راکړې ورکړې په وړاندې د تبادلې د وسېلې په توګه د ګټې 
)money د پیسو عرضې  اخېستو په منظور پیسو ته د وګړو تقاضا ته د پیسو تقاضا ویل کېږي.

)supply .رسه یې پرتله کړئ 
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 Functions Money 
 د پیسو دندې

 دندې تررسه کوي، چې عبارت دي هل: بنسټزیېپیسې په اقتصاد کې څلور 

 د تبادلې وسیله )mediumofexchange( 
  وسیلهد ارزښت د اندازه ګریي)value of measure( شمری واحد ، چې د  ofUnit (

)Account  اکرول کېږياصطالح هم ورته. 

  وسیلهد ارزښت د ساتلو )value ofStore ( 
  وسیلهد خمتلفو تادیاتو لپاره د معیار  )Different Payments ofStandard ( 

 د ال ډېرو مالوماتو لپاره نوموړو اصطالحاتو ته م رجوع وکړئ.

Illusion Money 
 توهم )فکري خطا( پويل

، چې هل خمې یې داسې انګریل کېږي، چې د پیسو اسيم ارزښت د هغوی حقیيق ارزښت آندهغه 
په داسې حال کې، چې د پیسو ارزښت په حقیقت کې  خیايل او اشتبايه نظر دی( چې)څرګندوي 

 .لريپورې تړاو  پری ځواک هغوی د تباديل یا د د

Market Money 
 د پیسو بازار

او داسې نورو پېر او  پاڼې هغه مايل بازار، چې د نلډ مهاهل مايل وسایلو لکه د خزانې بِل، اکروباري
 پلور پکې تررسه کېږي.

ته نلډ مهاهل )یو لکن یا هل اکل نه کم وخت لپاره( پورونه  او یا هم هغه مايل بازار، چې اکروبارونو
 رسه یې پرتله کړئ. ) marketCapital( مايل بازار بازار هلتهیه کوي. 
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 Supply Money 
 د پیسو عرضه

ې په چ کېږي.د پويل سیاست هل الرې په اقتصاد کې د پیسو موجود مقدار ته د پیسو عرضه ویل 
 )demand Money(د پیسو لپاره تقاضا  جریان کې د پیسو مقدار او رسعت دواړه په برکې نیيس.

 رسه یې پرتله کړئ.

Wage Money 
 پويل مزد

هل  افغانیو تادیه. ۳۷۷د مزد تادیې ته پويل مزد ویل کېږي لکه یو اکرګر ته د ورځې  مرستهد پیسو په 
 رسه یې پرتله کړئ. )kind wage)-in هم جنسه مزد

Metallic Mono 
 یو فلزي

 )طال یا نقره( وي. یوازې یو فلز هغه پويل نظام، چې پويل واحد پکې

Competition Monopolistic 
 سیايلاحنصاري 

شتون ولري او ټول یې مشابه تویلد  جوړښت هغه شلک، چې د اکروبارونو لوی شمېر پکې د بازار د
په دخول او خروج باندې آزادي شتون  عرضه کوي بازار ته د اکروبارونو )خو مطلق مشابه نه وي(

ولري او د سیايل کوونکیو ترمنځ د تکنالوژي او قېمت په اړه ډېر معلومات او پوهه شتون ولري 
د بېلګې په توګه: د کمپیوټرونو د تویلد  .ځانګړتیاوې لري سیالۍ او دا بازار هم د احنصار او هم د

ي سیايل احنصار  چې هل نورو کمپیوټرونو څخه یې کمپیوټر تر ډېره توپری لري. )apply(رشکت ایپل 
 د بازار درې نور جوړښتونه عبارت دي هل: اوڅخه یو دی  بنسټزیو ډولونود بازار د څلورو 

 )competition Perfect(: اکمله سیايل ۱

 )Oligopoly(اویلګوپويل  :۲

 .)Monopoly(احنصار  :۳
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 مالوماتو لپاره نوموړو اصطالحاتو ته هم رجوع وکړئ(د ال ډېرو ( 

 بازار الندنۍ ځانګړتیاوې لري: سیايلاحنصاري 

 .په بازار کې لوی شمېر اکروبارونه شتون لري 
 د)خو تویلد په اکمل ډول یو شان نه وي لکه  ټول اکروبارونه یو شان تویلد عرضه کوي 

 کمپیوتر(.ایپل 
  دخول او خروج نسيب آزادي شتون لري.بازار ته د تویلدوونکیو په 
 .د تکنالوژي او قېمت په اړه ډېر معلومات او پوهه شتون لري 

 ته هم رجوع وکړئ )structure Market(د ال ډېرو مالوماتو لپاره د بازار جوړښت 
Monopoly 

 یا مونو پويلاحنصار 

بارت جوړښتونه ع بنسټزیڅخه یو دی د بازار درې نور  جوړښتونو بنسټزیواحنصار د بازار د څلورو 
 دي هل: 

 )competition Perfect (سیايل اکمله: ۱
 )Oligopoly( اویلګوپويل :۲

  )competition Monopolistic( سیايلاحنصاري  :۳

د یو ځانګړي تویلد یوازې یو عرضه کونکی شتون چې په کې  د بازار هغه جوړښت دی احنصار
ولري. دا په دې مانا، چې: عرضه کونکی په بازار کې د ځانګړي تویلد د عرضې په برخه کې کوم 

 ځانګړتیاوې عبارت دي هل: بنسټزیېسیال نلري. د احنصار څلور 

 .په بازار کې د ځانګړي تويک یوازې یو عرضه کونکی شتون لري 
 رضه کوي یعنې د نوموړي تویلد مشابه تویلد شتون نلري.بې مثله تویلد ع 
 یا هم کم حمدودیت  بازار ته د عرضه کوونکیو په دخول او خروج حمدودیت شتون نلري(

 (.ورته خنډ جوړیږي هل خواشتون لري، چې د همدې احنصاري عرضه کوونکي 
  تون.معلوماتو نه شنورو بالقوه تویلدوونکیو ته د تویلدي ختنیک په باره کې د ځانګړو 
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 ته رجوع وکړئ. )structure Market(د ال ډېرو مالوماتو لپاره د بازار جوړښت  

Profit Monopoly 
 د احنصار ګټه

هغه ګټه، چې یو احنصاري عرضه کونکی یې په بازار کې د کنرتول یا احنصار په پایله کې ترالسه 
 .وټايک قېمتلوړ  ګر کویل يشاحنصار رو بازارونو زیاته وی ځکهکوي. دغه ګټه معموالً هل نو

Monopsony 
  د تقاضا احنصار

کی ودونپېرپه وړاندې یوازې یو  پېرپه بازار کې هغه احنصاري حالت، چې د یو ځانګړي تويک د 
 .اکرول کېږياصطالح ورته هم  (buyer’smonopoly) پریودونکو احنصار شتون ولري.، چې د

hazard Moral 
 اخاليق خطر

حالت، چې په هغه کې د معاملې یوه خوا په داسې ډول عمل کوي، چې معلوم خطر په اغړه هغه 
اخيل او داسې انګریي، چې د دې خطر لګښت یوه برخه یا ټول په نورو ور اچول کېږي په داسې 

ان د مقابل لوري د شعوري سلوک هل حال کې، چې مترضره خوا داسې نيش احساسویل، چې دا زی
 .یتور اوښامله 

 شواهد او بیان وړاندې سېد بیيم مشرتیان زیاتره وخت دا ډول عمل کوي چې دا توګه:د بېلګې په 
وراوښیت زیان د بیيم هل کمپین ترالسه کړي په داسې حال کې چې په حقیقت کې دا  کړي چې

 ن په بیمه پورې اړه نه پیدا کوي.زیا

SavsionMoral  

 اخاليق هڅونه

 ته رجوع وکړئ. )Jawbonning(هڅول 



 

318 
 

M Economic & Business Terms  

 Moratorium 
 قانوين مهلت

 د قانون هل خمې په تعویق اچول کېدای يش. تصفیه کول پکې هغه مهلت، چې د پورونو

Mortgage 
 یا رهن ګروي

رشوط یت د مد پور د تصفیه کولو یا د کومې بلې وجیبې د تررسه کولو د تضمني په موخه د ملک
 ګرو اخیستونکي په وړاندې پور ورکوي د، چې د ګرو کسهغه  انتقال څخه عبارت دی.

(mortgagee) .چې د پور د ترالسه کولو په وړاندې جایداد یا هم کوم کسهغه  په نوم یادېږي ،
 په نوم یادېږي. (mortgator(تويک د ګرو په توګه ږدي د 

)Clause(Favorable Nation-Most 
 ( فقره)ترټولو غوره ملت 

اړخونه په دې ملکفوي،  هوکړه یلک هغه فقره، چې هل خمې یې دکې هوکړه یلک  په یوه سوداګریز
د عقد څخه وروسته هغه امتیاز، چې په سوداګرۍ کې د بل هېواد یا ملت لپاره  هوکړه یلک چې د

ازمان په نړیوال س سوداګرۍد  د بېلګې په توګه: رامنځته کېږي یو د بل په وړاندې هم رامنځته يش.
  حد دتعريف سازمان هل خوا په حتيم ډول نه ټالک کېږي بلکې د تعرفې اندازه د سوداګریزې کې د

، چې ته هم ټالک کېږي و ټیټه تعرفه ولري نورو هېوادونوټول ، چې ترې هل خمېتعرف د هغو هېوادونو
 .اکرول کېږيته  مدغه ګروپ هېوادونودا اصطالح ه

PropertyMoveable  

 منقول جایداد/شتمين

 يش. هل غری منقول یلږدیدایهغه جایداد یا شتمين چې هل یو ځای څخه بل ځای ته د تویلد په موخه 
 رسه یې پرتله کړئ. )property Immoveable(جایداد 
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 Agreement Multilateral 
 ګڼ اړخزی ه هوکړه

، چې هل دوه څخه د ډېرو هېوادونو ترمنځ څخه عبارت دی هوکړه یلکهل هغه  هوکړه یلکڅو اړخزیه 
د دوه څخه ډېرو  هوکړه یلک سوداګرۍ کې یو نړیواهلدا، چې: لکه، چې په  هم یاعقد شوی وي. او 

 په نوم یادېږي. هوکړه یلکو اړخزیه ترمنځ عقد يش د څ هېوادونو

ه داخلیږي ت هوکړه یلکرسه څو اړخزیه  افغانستان د جنويب آسیا ځینو هېوادونو :د بېلګې په توګه
چې په سوداګرۍ کې یو د بل پر وړاندې شته خنډونه راکم کړي او یا یې هم هل منځه یويس.، چې 

agreement General یې په سوداګري او تعريف عمويم تړون ښه بېلګه  هوکړه یلکد څو اړخزیه 

)GATT( tariff and trade on .دی 

Company Multinational 
 رشکتګڼ ملتزیه 

ه او فعایلتونه یې د نړۍ پ کې فعایلت لري ، چې په دوه یا په ډېرو هېوادونوهغه رشکت یا اکروبار
، چې د نړۍ تلکه د اتصاالتو خمابرايت رشک تنظیمیږي.یلو برخو کې د اقتصادي رشایطو هل خمې بیالب

 کې خمابرايت خدمتونه عرضه کوي. په ګڼ شمېر هېوادونو

Currency System Multiple 
 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

 .اکرول کېږيورو اصطالحاتو رسه یو ځای ن د رضیب یا د تکرث نسبت اصطالح د ځینو

 :د بېلګې په توګه



 

320 
 

M Economic & Business Terms  

  د لګښت رضیب )ExpenditureMultiplier( 

  د پیسو رضیب(multiplier Money)  
 متوازنې بودجې رضیب (multiplier budget Balanced(  

 معلوماتو لپاره نوموړو اصطالحاتو ته رجوع وکړئ. ډېروال رضیب په اړه د 

Principal Multiplier 
 اصل د رضیب

ته کې د نسيب تغری په پایله کې رامنځ تغری، چې په پانګونهد ميل اعید په اندازه کې رامنځته شوی 
ګټه  کې ترې په لګښتونو کېږي او دا روښانه کوي، چې: هغه مبلغ، چې په اقتصاد کې د پانګونې

ه کېږي )میل اعید د پانګونې د امنځتاخېستل شوی هل امله یې په ميل اعید کې څو ځله ډېروایل ر
د بېلګې په توګه: که په افغانستان کې په یو اکل کې د سل . په پرتله څو ځله ډېریږي(  لګښتونو
کېدای يش، چې د ميل اعید په اندازه کې څلور سوه  ويش؛ نو افغانیو په اندازه پانګونه میلیارده

 نسبت ته د تکرث نسبت ویل کېږي. ۴/۱میلیارده افغانۍ ډېروایل رامنځته کړي، چې دا 

Bond Municipal 
 د ښاروالۍ بانډ

او داسې  د الرو جوړولو، پارکونو وسیلههغه منځ مهاهل یا اوږد مهاهل مايل سند، چې د ښاروالۍ په 
یز حميل/سیمه انورو اعمه پروژو د تطبیق په موخه د پیسو د ترالسه کولو په موخه نرشېږي، چې د 

 .اکرول کېږياصطالح ورته هم  )localbondبانډ )

Fund Mutual 
 ګډ صندوق )پانګه (د متقابلې پانګونې 

 تونورشکده، چې د خمتلفو  ډولپانګه اچونې هغه  د رشکت یاډول مايل اداره  کې یو په مايل بازارونو
 دوي د مايل اسنادو یا ونډو بیه په خو د او په خپله هم مايل اسناد خرپوي. پلورياو  پریيونډي 

 معموالً په مايل بازارونو کې بنسټونه. دا یدا کوي، چې دوی یې اکروبار کويهغه ونډو پورې تړاو پ
 پانګونه کوي او ونډې نرشوي او نرش شوې ونډې د بازار په قېمت رسه د پېرودلو لپاره مچتو وي.
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Market Narrow 
 حمدود بازار

په بازار کې د معامالتو حجم حمدود وي. دلې اصطالح څخه معموالً  هغه دوره یا وخت، چې پکې
د ونډو په سوداګري او د مايل وسایلو)بانډ، د خزانې بِل او داسې نورو( په اړوند ګټه اخېستل کېږي، 

 .اکرول کېږياصطالح ورته هم  )market thinنازک/حمدود بازار ) چې د

Debts National 
 ميل پورونه

، ميل ادارونورو  کېږي او دا پورونه په هېواد کې دته ميل پورونه ویل  دولت پورونوميل د مرکزي 
رسه یې پرتله  )publicdebts(نو اعمه پورو هلڅخه جال دي.  ورونوهل پ وګړواو حقويق  حقیيق
 کړئ.

(NI)Income National 

 ميل اعید

کې په اقتصاد کې د تویلد شویو نهايی توکو او خدمتونو د تویلد په پایله  اوږدومعموالً د یو اکل په 
و کې د ی اوږدو: د یو اکل په او یا هم دا چې اعید ته ميل اعید ویل کېږي. ټولزیکې ترالسه شوي 

، چې د نهايی توکو او خدمتونو په تویلد کې ترې وسیلههېواد د وګړو هل لوري د هغوی د منابعو په 
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

دا، چې: اعمه  د خصويص سکتور ملکیت د دولت په اختیار کې راځي یا پکېهغه پروسه، چې 
او داسې نورو شتمنیو د پلورلو او یا  ونسکتور د تویلدي وسایلو، جایدادو سکتور ته د خصويص

رسه یې پرتله  )privatization( هل خصويص کولتبدیلیدو پروسې ته ميل کولو پروسه ویل کېږي.
 کړئ.

N 
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 Monopoly Natural 
 احنصار طبیيع

و یا ا د احنصار هغه شلک، چې په یو هېواد کې د ځانګړو طبیيع رشایطو هل امله رامنځته شوی وي.
د یو هېواد د طبیيع رشایطو په پایله کې رامنځته شوي احنصار ته طبېيع احنصار ویل هم دا چې: 

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 

او کم مرصفه ګڼل کیږي او حکومت دغه ډول احنصار ته د همدې اقتصادي  اغېزمنين تویلد کمپ
 رامنځته کوي. دولت هماستدالل هل خمې اجازه ورکوي حیت ځینې وخت یې په خپله 

Resources Natural 

 رسچېنې طبیيع

ترې  یلد کې، چې په نړۍ کې په طبیيع ډول شتون لري او د توکو او خدمتونو په تورسچینېهغه 
ر په پایله کې نه وي رامنځته دا، چې: هغه منابع، چې د انسان د اکاو یا هم  ګټه اخېستل کېږي.

لکه ځمکه، اوبه، هوا او داسې نورې طبیيع منابع. همدا راز ټولې هغه منابع او ثروت، چې  .شوي
ه شوي نځتاو د کوم برشي اکر په پایله کې نه وي رام ته د طبیعیت هل لوري عرضه شوي ويټونلې 

  .طبیيع رسچېنې ګڼل کیږي

Money Near 
 دېژپیسو ته ن

قیم ډول تهغه شتمين، چې په په اساين رسه په نقده پیسو باندې د تبدیلېدو وړتیا ولري؛ خو په مس
د تبادلې د وسیلې په توګه دنده نيش تررسه کوالی لکه بانکي حساب. چې رسه د توکو او خدمتونو 

اصطالح ورته هم اکرول  )cash-Near( ته نږدې نقده او )money-Quasi( مشابه یا ورته پیسې
 کېږي.
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 Public Goods Near 
 تويکاعمه  دېژن

 ته نږدي وي توکوهل خمې اعمه  نوخو د ځانګړ اکمل ډول اعمه او یا خصويص ندي، چې په تويکهغه 
د  ه:توګد بېلګې په : یو نلريڅخه یو لري او  ځانګړتیاوهل دوه عمده  توکواعمه  په دې مانا، چې د

 rival-Non  د سیالزیتوبتويکتلویزیون نرشات، چې اوس د ډش ټي وي په بڼه مشهور دي اعمه 
يش پرته هل دې، چې یو بل ته مزاحم يش؛  یلدیللري ځکه په همزمان ډول یې ډېر کسان  ځانګړتیا

خاصیت یې حمدود ده ځکه په ځانګړي ختنیيک سافټ غری قابل ممانعت  excludability-Non خو
 یې پیسې نه وي وړاندېویر رسه کیدیل يش، چې هغه خلک یې هل یلدلو حمروم کړل يش، چې په 

  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 
ژوندانه لپاره لومړیتوب  لپاره اړین یا د ګټه اخېستنې هغه اړتیا ته وايی، چې د ژوندي پاتې کېدو

ه راوالړېږي لک وي او د نه ترالسه کېدو او یا نه استعمال په صورت کې په ژوند کې جدي ستونزې
 رسه یې پرتله کړئ. )Want( هل غوښتنې اس، د اوسېدو ځای او داسې نور.خوراک، څښاک، بل

Standard Need 
 د اړتیا معیار

 څخه یو دی دوه نور معیارونه عبارت دی هل: معیارونو بنسټزیود عوایدو د ويش د دریو 

 )standard Equity(: د مساوات معیار ۱

 (standard Contributive(: د ونډې معیار ۲
د توکو او خدمتونو د تویلد څخه ترالسه شوي عواید د ټونلې وګړو ته د هغوی  هل خمېاو د اړتیا معیار

چې دا معیار په واقيع نړۍ کې نه ترسرتګو کېږی او یو نظري معیار یې  د اړتیا هل خمې وېشل کېږي.
مالوماتو لپاره ذکر شوو اصطالحاتو ته هم  ډېرود عوایدو د ويش معیارونو په اړه د ال  ګڼیل شو.

 رجوع وکړئ.
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 Relation Negative 
 معکوسه اړیکه

لکه، چې د دوه متغریو ترمنځ دا ډول اړیکه شتون ولري، چې په یوه متغری کې ډېروایل په بل متغری 
وسه معکدا ډول اړیکې ته  کې د کموايل او کموایل یې په بل متغریه کې د ډېروایل رسه مل وي نو

اکرول اصطالح ورته هم  (indirectrelation( غری مستقیمې اړیکې چې د اړیکه ویل کېږي
. لکه د قېمت او تقاضا ترمنځ اړېکه، چې د تويک په قېمت کې لوړوایل د نوموړي تويک په کېږي

 کېهل مسقیمې اړیتقاضا کې د کموايل او په قېمت کې یې کموایل په تقاضا کې د ډېروايل راځي. 
(directrelation( .رسه یې پرتله کړئ 

SavingNegative  

 منيف سپما/هل اعید زیات لګښت

 ته رجوع وکړئ. )Dissaving(منيف سپما 

School Neoclassical 
 نوی الکسیک فکري مکتب

هغه نظري مکتب ده، چې هل خمې یې په بازار کې قیمتونه، تویلد او د عوایدو ويش د عرضې او 
ي فرضیو والړ دی چې عبارت د بنسټزیوتقاضا هل خمې ټالک کېږي نوی الکسیک مکتب په دریو 

 هل:

  السته راوړنې لپاره شعوري ترجیحات د پایلو او ارزښتونوخلک د بیالبیلو  rational(

)preferences  لري 
  افادېوګړي او تصدۍ د (utility( ول په هڅه کې ديد اعظيم ک ګټې او. 
 خلک د بشپړه او اړونده معلوماتو پر بنسټ په خپلواک ډول عمل کوي. 

دیو بیلې تیوریګانې رامنځته شوي لکه د تص بنسټ د نوي الکسیک اقتصاد بیال همدغو فرضیو پر د
 .او داسې نور (theory consumption(تیوري  استهالک د یا)theory firm( تیوري
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 (NDP)Domestic Product Net  
 خالص داخيل تویلد

کې په اقتصاد کې د تویلد شویو نهايی توکو او خدمتونو د بازار ارزښت  اوږدومعموالً د یو اکل په 
وضع کېدو څخه وروسته د  )depreciation capital(څخه عبارت دی، چې د پانګې استهالک 

 پاتې کېږي. 

 خالص داخيل خالص داخيل تویلد څخه د پانګې استهالک وضع يش نو : لکه، چې د نااو یا هم دا چې
 CD-NDP=GDPتویلد ترالسه کېږي. یعنې 

 چې په پورتين مساوات کې:

 GNP  نا خالص ميل تویلد)product domestic Gross( 

 GDP  نا خالص داخيل تویلد)product domestic Gross( 

 CD  د پانګې استهالک)depreciation Capital( 

Earning Net 
 السته راوړنه خالص اعید/

 ږي.ته خالص اعید ویل کې پېرګټې ترمنځ تو ټولزیېد تويک د تمام شد لګښت او د ترالسه شوي 

وپلورل يش او په نوموړي تويک باندې تررسه شوی ټول  افغاین ۵۷که یو تویک په  :د بېلګې په توګه
لپاره  )profit(افغانۍ څخه عبارت دی. خالص اعید د ګټې  ۵خالص اعید  افغانۍ وي نو ۴۵لګښت 

اصطالح هم  )income/revenue net(خالص اعید  اعمه اصطالح ده، چې ځینې وخت ورته د
 .اکرول کېږي

Export Net 
 خالص صادرات

د  .ته خالص صادرات ویل کېږي پېروخت کې د صادراتو او وارداتو د ارزښت ترمنځ تو په یو معلوم
 ۴۷میلیارده افغانۍ او واردات یې  ۵۷اکل کې د افغانستان ټول صادرات  ۱۳۷۴بېلګې په توګه: که په 
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میلیارده افغانیو څخه عبارت دی.  ۱۷خالص صادرات یې  میلیارده افغانۍ فرض کړو نو 
 import-Export=NE یعنې

Foreign Factor Income Net 
 عواملو څخه خالص اعیدبهرنیو 

هل لوري تادیات، چې په داخيل تویلد  نو ته د داخيل هستوګنوالً د یو اکل په اوږدو کې بهرنیامعمو
یاتو هل لوري د تاد نوته د بهرنیا او داخيل هستوګنو تررسه کېږيکې د برخه اخېستنې په وړاندې 

 څخه عبارت دی. پېرترمنځ تو

Interest Net 
 هخالصه رحب

ې د تهیه کیدونکهل خوااعید او ميل حماسباتو یوه اصطالح ده، چې په اقتصاد کې د کورنیو ميل  د
ید . او په ميل اعد اندازه ګریی لپاره اکرول کېږي ترالسه کیدونکې ګټې یا رحبې پانګې څخه د

وبار کرایې اعید، د اکر مزد،در تادیات، عبارت دې هل اکرګرانو هل ډيل یو ده، چې نو نورو تادیاتو کې د
همدا راز په مايل برخه کې خالصه ربح د مايل شتمنیو  .څخه اعید نوټې څخه اعید او هل ملکیتوګ د

 .ېته وای توپریتر منځ  ېاو هل هغې څه د ترالسه کیدونکې رحب هلپاره د تادیه کیدونکې رحب

(NNP)National Product  Net  
 خالص ميل حمصول

معموالً د یو اکل په اوږدو کې د یو هېواد د تویلدي وسایلو په مرسته د تویلد شویو نهايی توکو او 
وضع کولو څخه وروسته پاتې  خدمتونو د بازار ارزښت څخه عبارت دی، چې د پانګې استهالک هل

خالص ميل تویلد څخه د پانګې استهالک وضع يش نو خالص  لکه، چې د نااو یا هم دا چې:  کېږي.
 چې په پورتين فورمول کې:  CD-NNP=GNPميل تویلد ترالسه کېږي. یعنې 

 NNP خالص ميل تویلد) Product National Net( 
 GNP خالص ميل تویلد نا) Product National Gross(  
 CD  د پانګې استهالک)Depreciation Capital( 
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 Price Net 
 قېمتخالص 

ويک هل د ت توګه:بېلګې په  د او تزنیل څخه وروسته پاتې کېږي. هغه قېمت، چې د ټولو لګښتونو
 یمت وايی.قیمت څخه ټول ختفیفونه او نور امتیازات کم يش نو پاتې قیمت ته خالص ق

Private Domestic Investment Net 

 داخيل پانګونهخصويص خالصه 

ي د تویلد وسیلهپه یو معلوم وخت )معموالً یو اکل( کې په اقتصاد کې د اکروباري سکتور په 
ې څخه عبارت دی، چې د پانګ په رسمایوي توکو باندې د پانګونې د لګښتونوپه موخه فعایلتونو 

خالص خصويص  : لکه، چې د نااو یا هم دا چې وضع کولو څخه وروسته پاتې کېږي. استهالک هل
 ه کېږي.ترالس خالص خصويص داخيل پانګونه ؛ نوپانګونې څخه د پانګې استهالک وضع يش داخيل

ProfitNet  

 خالصه ګټه

 ته رجوع وکړئ. )Profit(ګټې 

Worth Net 
 خالص ارزښت

 وا ر د شتمنیو خالص ارزښت ویل کېږي.ته د اکروبا پېرترمنځ تو بار د شتمنیو او پورونود یو اکرو
د اکروبار د  دا، چې: لکه، چې د یو اکروبار د شتمنیو څخه د اکروبار پورونه وضع يش نو همیا 

 شتمنیو خالص ارزښت ترالسه کېږي.

Yield Net 
 خالص حاصل

هل وضع کولو څخه وروسته پاتې د مايل اسنادو څخه ترالسه شوی پويل اعید، چې د پور استهالک 
 .اکرول کېږياصطالح ورته هم  )yieldtomaturity(.، چې د کېږي
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 GDP Nominal 
 خالص داخيل تویلد نا اسيم

ويو رسه د نهايي تویلد ش په یو معلوم وخت )معمولا په یو اکل( کې په هېواد کې په اوسنیو قیمتونو
جاري نا خالص چې د  خالص داخيل تویلد ویل کېږي. او خدمتونو پويل ارزښت ته اسيم ناتوکو 

هل واقيع  .اکرول کېږياصطالح ورته هم  )currentgrossDomesticProdutداخيل تویلد )
 رسه یې پرتله کړئ. )realGDP( ناخالص داخيل تویلد

Price Nominal 
 قېمتاسيم 

real) د یو تويک یا هم د خدمت د پلور د وخت قېمت د اسيم قېمت څخه عبارت دی د واقيع قېمت 

price) .رسه یې پرتله کړئ  

Production Nominal 
 اسيم تویلد

وي.  رسه اندازه شوی قیمتونو اوسنیوپه اقتصاد کې د تویلد شویو توکو او خدمتونو مقدار، چې په 
 رسه یې پرتله کړئ. )realproduction( هل واقيع تویلد

EconomyNominal  

 د اقتصاد اسيم اړخ

)Real د اقتصاد هل واقيع اړخ  د اقتصاد هغه اړخ چې په اوسمهال کې په جاري قیمت ښودل کیږي. 

)economy .رسه یې پرتله کړئ 

Value Nominal 
 اسيم ارزښت

ارزښت ته اسيم ارزښت ویل کېږي. د واقيع  تویکارزښت رسه د یو یا جاري د پیسو په اوسين 
  رسه یې پرتله کړئ. )value Real(ارزښت 
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 Wage Nominal 
 اسيم مزد

غوی ته د ه اکرګرانودا، چې:  د مزد د تادیې څخه عبارت دی یا ته قیمتونو رسه اکرګرانو اوسنیوپه 
 چې د پويل مزد رکړې څخه عبارت دی.قېمت رسه د مزد و اوسينپه وړاندې په د تویلدې کړنو 

)moneywage(  هل واقيع مزد .اکرول کېږياصطالح ورته هم )realwage( .رسه یې پرتله کړئ 

Durable Goods Non 
 تويکبې دوامه 

 دهر هغه تويک، چې  یاهر هغه تويک، چې هل یو اکل نه کم وخت لپاره ترې ګټه اخېستل کېږي 
ودل کېږي او د یو اکل په موده کې ترې ګټه اخېستل کېږي لکه غذايی مواد. پېرهل لوري  پېرودونکو

 رسه یې پرتله کړئ. )goodsDurable) هل با دوامه توکو

Price Competition Non 
 سیايل هقېمتپرته هل 

و ترمنځ سیايل، چې د قېمت هل خمې نه په عني بازار کې د عني تويک په وړاندې د عرضه کوونک
بلکې په نورو مواردو کې لکه اعالنات، د تويک په کیفیت کې ښه وایل، محایوي  تررسه کېږي

 خدمتونه او یا هم د مقدار هل پلوه او داسې نور.

Tariff Barriers Non 
 یتونهغری تعرفوي حمدود

څخه پرته هر ډول حمدویت او خنډ  سوداګرۍ کې د تعرفوي حمدودیتونو او خنډونو په بهرنۍ
که ل خنډونه بلل کیږي.رامنځته کول، چې بهرنۍ سوداګري تر خپل اغزی الندې راويل غری تعرفوي 

 داسېد واردايت تويک په وړاندې د معیار لوړول، کرنزی نورمونه او معیارونه مقداري حمدودیت او 
 نور حمدودیتونه او خنډونه.
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 counterfietability-Non 
 غری قابل جعل

ځانګړتیاو څخه یوه ځانکړتیا ده درې نورې ځانګړتیاوې یې عبارت  بنسټزیود پیسو د څلورو 
 دي هل:

 )Durability( د دوام وړتیا :۱

 )Divisibility (د وېش وړتیا :۲

 )Transportability(او د یلږد یا ترانسپورت وړتیا  :۳

چې د جعل څخه د  د کې د پیسو دنده تررسه کوي بایدپه دې مانا، چې هغه شتمين، چې په اقتصا
وموړو اصطالحاتو ته هم ن مالوماتو لپاره ډېروال د پیسو د دندو په اړه  خمنیوي وړتیا یې ډېره وي.

  رجوع وکړئ.

Recurring Expenses Non 
 لګښتونهغری مرتقبه 

لګښتونه، چې د غری مرتاقبه پېښو په پایله کې رامنځته کېږي لکه د اور لګېدو، غال، یا د هغه 
 زلزلې او داسې نورو غری مرتاقبه پېښو هل امله رامنځته شوې لګښت یا تاوان په وړاندې لګښتونه.

Goods Normal 
 تويکنورمال 

ته وايی ، چې د عوایدو په  په کوچين یا جزوي اقتصاد کې یوه ځانګړې اصطالح ده او هغه توکو
د تقاضا د عوایدو مثبت ارجتاعیت  کې هم ډېروایل رامنځته کیږي، چېډېریدو رسه ورته په تقاضا 

(Demand ofPositive Income Elasticity ( اصطالح ورته هم اکرول کېږي. هل نا 
 رسه یې پرتله کړئ. )Goods Inferior( توکو /نا مرغوبشايسته
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 Price Normal 
 قېمتنورمال 

)market  هغه متوسط قېمت، چې په نسبتاً اوږد مهال کې رامنځته شوی وي. او د بازار قېمت

)price .د صعود یا نزول څخه وروسته نوموړي قېمت ته نږدې کېږي 

Profit Normal 
 نورماهل ګټه

د ګټې هغه اندازه، چې د تویلد د پروسې پرمخ بېولو او دوام لپاره اړینه ګڼل کېږي او معموالً په 
 )Excessprofit( هل مازادې ګټېاوږده موده کې د بازار د تعاديل رشایطو الندې رامنځته کیږي. 

 رسه یې پرتله کړئ.

Economics Normative 
 ذایت اقتصادنظریایت/

 برخه، چې د اقتصادي اجرااتو د تررسه کولو په وړاندې الر ټايک او معموالً پهد اقتصاد د علم هغه 
 لۍسواک چې: د اقتصاد د علم هغه برخه، چې د اقتصادي او یا هم دا لري. تکیهذايت ارزښتونو باندې 

 صادهل مثبت/اثبايت اقتد تغری رامنځته کولو الر تعینوي.  کچه نړیواهلپه  وسیلهد زیاتوايل په 
)Economics Positive( .رسه یې پرتله کړئ 

Tax Nuisance 
 رس دردوونکي مایله

 .عواید یې دومره کم وي، چې د مایله ټولوونکي په زمحت هم نه ارزېږي هغه مایله، چې

Buyers of Number 
 ودونکو شمېرپېرد 

څخه یو دی، چې د تقاضا د  )Determinants Demandټاکونکو عواملو )د تقاضا د پنځو 
منحين د رسمولو په وخت کې ثابت ګڼل کېږي او د تغری د رامنځته کېدو په حالت کې د تقاضا 

که چېرې ډېر خلک د  ستونکو شمېر په دې اتکا لري، چې:منحين د انتقال المل ګرزي. د اخې
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ا مانا، چې په بازار کې تقاض دا په دې د پېرلو اراده او وړتیا ولري)تقاضا ولري( نو توکو او خدمتونو 
ضا اډېره ده او د تقاضا ډېروایل د تويک د قېمت د لوړوايل المل ګرزي، چې د تويک د قېمت لوړوایل د تق

 معلوماتو لپاره د ډېروال  تقاضا د نورو ټاکونکو عواملو په اړه د د د منحين د انتقال المل ګرزي.
 ته رجوع وکړئ. ( DeterminantsDemand( تقاضا ټاکونکو عواملو

Sellers of Number 
 شمېر پلورونکود 

څخه یو دی، چې د عرضې د  )Determinants Supply) ټاکونکو عواملو د عرضې د پنځو
ضې عر په حالت کې دکېدو منحين د رسمولو په وخت کې ثابت ګڼل کېږي او د تغری د رامنځته 

 منحين د انتقال المل ګرزي.

و ده اد پلورلو ارا چېرې په بازار کې ډېر تویلدونکي د توکو او خدمتونودا په دې مانا، چې: که 
په بازار کې د عرضې اندازه ډېرېږي، چې د عرضې ډېروایل د تويک په  وړتیا ولري )عرضه ولري( نو

عرضې د  د عرضې منحين د انتقال المل ګرزي. قېمت کې د کموايل المل ګرزي او په دې توګه د
)supply  ټاکونکو عواملو عرضېد  معلوماتو لپاره ال ډېرونورو ټاکونکو عواملو په اړه 

)Determinants  رجوع وکړئ.هم ته 
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Movement/Mobility Occupational 
 خوځښت وظیفوي

د انتقال  (هل یو ډول تویلدي فعایلت څخه بل ډول تویلدي فعایلت ته د تویلد عواملو )معموالً اکرګر
په یوه اداره کې د حماسب په توګه اکر کوي؛  کسد بېلګې په توګه: یو  یا حرکت څخه عبارت دی.

 ښتافیوي خوځهل جغر خو هل دغې دندې څخه بلې دندې ته د یو کمپیوټر اکر په توګه تبدیلېږي.
)Movement/Mobility Geographic( .رسه یې پرتله کړئ 

Oligopoly 
 ګروپي احنصاراویلګاپويل/

 ر درې نور جوړښتونه عبارت دي هل:څخه یو دی د بازا بنسټزیو جوړښتونود بازار د څلورو 

 )Competition Perfect (سیايل هاکمل: ۱

 )Monopoly( احنصار :۲

 (Competition Monopolistic(احنصاري سیايل  :۳ 

کم شمېر لوی اکروبارونه  د بازار هل هغه جوړښت څخه عبارت دی، چې پکې او اویلګوپویل
تان کې د فغانسد بېلګې په توګه: په ا یا خدمتونه عرضه کوي.تسلط ولري، چې تقریباً عني تويک 

 کوي.تونه عرضه عرضه کونکي رشکتونه، چې خمابرايت خدمخمابرايت خدمتونو 

 عبارت دي هل: )Characteristics Oligopoly( د اویلګوپويل مهمې ځانګړتیاوې

 ولکه. په بازار کې په کم شمېر کې لویو اکروبارونو 
 عرضه کول. د تقریباً یو شان توکو یا خدمتونو 
 خنډونهپه دخول باندې ځانګړي  بازار ته د نورو اکروبارونو. 

 ته هم رجوع د بازار ذکر شوو جوړښتونود بازار د جوړښت په اړه د ال ډېرو مالوماتو لپاره ذکر شوو 
 وکړئ.

O 



 

334 
 

O Economic & Business Terms  

 Oligopsony 
 اویلګاپسوين

. دا د بازار هل هغه ډول څخه عبارت دی، چې یې لري پېرودونکید ګروپي احنصار هغه ډول چې 
)معموالً د تویلد د عواملو په  اړخ باندې ولکه ولري پېرد بازار د  ودونکي پکېپېرپه کم شمېر 

 بازار کې دا حالت رامنځته کېږي(.

Competition Open 
 سیايل هازاد

او  ، فرمايشونو، قیمتونوزیرمو شتهغړي د تویلد د  ټونلو غه سیايل، چې هل خمې یې د سوداګریزوه
 داسې نورو مشابه برخو پورې تړيل احصایوي اطالاعت او معلومات یو د بل رسه رشیکوي.

Economy Open 
 نیسیت اقتصاداپر

 د قتصاد، چې پکېیا هغه ا تررسه کېږي. ه لویه پیمانه بهرنې سوداګري پکېهغه اقتصاد، چې پ
 تړيل اقتصاد هل .ونه لري ونه او یا خنډونه شتونحمدودیت کې په برخهاو اکروبارونو  سوداګرۍ

)Economy closed( .رسه یې پرتله کړئ 

Market Open 
 ازاد بازار

ولې ډول الرسیس ولري او ټ پورهپه اقتصاد کې هغه بازار ته وايی، چې ټول اقتصادي فعالني ورته په 
پرتله رسه یې  )Market closed(بازارهل تړيل مساوي ډول فرصتونه ولري د دخول  بازار تهې وخوا

 کړئ.

OperationMarket  Open 
 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 
است ې د پويل سیهل الرې د قېميت پاڼو یا اسعارو پری او پلور ته د آزاد بازار عملیات ویل کېږي چ



 

335 
 

O Economic & Business Terms  

د آزاد بازار هل الرې د اقتصادي ودې، اکمل استخدام او  هل خواد دولت  همیا او  یوه وسیله جوړوي. 
 د پیسو د عرضې د کنرتول وسیلهد سود نرخ د کنرتول په موخه د قېميت اوراقو د پېر او پلور په 

 ګڼل کېږي. وسیلهڅخه عبارت دی.، چې د پويل سیاست د عميل کولو یوه 

Shop Open 
 ازاد استخدام

توب د کې د غړی ټونلهپه  استخدام په وخت کې اکرګران د اکرګرانو کې د اکرګرانو په اکروبارونو
یا  په غړو پورې نه وي تړیل. ټونلېد  خپلواک وي او استخدام د اکرګرانوترالسه کولو په برخه کې 

 نلېټود  په ساده اصطالح: په استخدام کې اکروبارونه په دې ملکف نه وي، چې یوازې د اکرګرانو
 رسه یې پرتله کړئ. )shop Closed(هل تړيل استخدام استخدام کړي. غړي 

Cost Opportunity 
 فرصيت لګښت

یې د تررسه کولو وړتیا لري مګر د یو بل اکر یا کړنې د  کسد هغه عمل یا کړنې ارزښت چې یو 
ولو ټ تر وړاندېپه  کړنې ېیو داو یا هم په بل عبارت:  ړې وي.تررسه کولو هل امله یې هل السه ورک

په اقتصاد کې مهم رول لري  دا مفهوم هل السه تلیل ارزښت څخه عبارت ده.لوړ ارزښت لرونکی 
لې ، چې هل السه تليشتررسه کیدیل ، چې تررسه کېږي د هغې پرځای یوه بله کړنه ځکه هره کړنه

 .نومول کېږي لګښتونهارزښت بلل کېږي ، چې په اقتصاد کې فرصيت 

Population Optimum 
 مساعد نفوسمطلوب/

یلو او طبېيع منابعو، وسا شتهد نفوسو هغه حد، چې په یوه ټالکې جغرافیوي سیمه کې اوسېږي او د 
 پانګې په اکرولو رسه یې د يف نفر حاصل اندازه تراعظيم حده لوړه وي.
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 Ordinal 
 ترتیيبارډینل/

دریم...، چې هل خمې یې دوه هغه اندازه ګریي، چې په درجه بندي باندې تکیه لري لکه اول، دویم، 
د رول کیږي.ه اکډېرډول پرتله کېږي دغه اندازه ګریي د افادې په حبثونو کې  پرتله ایزیا څو توکې په 

 عدديهل  آو ته رجوع وکړئ )Ordinalutility (افادې ترتیيبلپاره د معلوماتو  ډېرو ال
)Cardinal( .رسه یې پرتله کړئ 

Utility Ordinal 
 افاده ترتیيب

 تهالکاساو یا قیاس، چې د یو تويک او یا خدمت څخه د ګټې اخېستنې هغه مېتود او د اندازه ګریۍ م
تکا ارضایت په نسيب درجه بندي باندې د او څیړنې او یا هم ترالسه شوی ګټورتوب یا افادې  څخه

څخه ترالسه شوی ګټورتوب یوازې د لږ یا ډېر یا ډېر لوړ یا کم ترجېح  لري، چې توکو او یا خدمتونو
د بېلګې په توګه: د واردېدونکو غوړیو په پرتله د سپني غر غوړي ډېر  ه بندي کېږي.هل خمې درج

څخه  )ordinalutility) هل ترتیيب افادېلوړ کیفیت لري، چې دتله د کیفیت په اړه د ډېر لوړ لکمه 
 اصطالح رسه یې پرتله کړئ. )Utility Cardinal( هل عددي افادي نمایندګي کوي.

Organization for Economic Cooperation and Development 
(OECD) 

 او پرخمتیا سازمان مرستود اقتصادي 

میالدي اکل کې د غړو هېوادونو د اقتصادي ودې او د وګړو د ژوند کچې د ۱۷۱۱دا سازمان په 
غړي  ۳۴شوی دی چې مرکزي دفرت یې په پاريس کې دی اوسمهال  تأسیسلوړوايل په منظور 

 هم غړي هېوادونه يی عبارت دي هل:هیوادونه لري. م

اسرتایلا، اتريش، بلجیم، اکناډا، ډنمارک، فنلنډ، فرانسه، جرمين، یونان، آيسلنډ، آیرنلډ، ایټایلا، 
هسپانیه، سويس، ترکیه او د امریکا جاپان، لوګزامبورګ، هانلډ، نوی زېالنډ، ناروي، پرتګال، 

 متحده آیاالت.
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 (OPEC)Exporting Countries Petroleum Organization of  
 د تیلو صادرونکو هېوادونو سازمان

شوی چې موخه  تأسیسمیالدي اکل کې د تېلو صادرونکو هېوادونو هل لوري  ۱۷۱۷دا سازمان په 
ازمان غړي هېوادونه یې د غړو هېوادونو اقتصادي وده او د تیلو د پالیسیو همغږي کول دي ددې س

اجلزایر، اکوادور، ګابون، اندونزییا، ایران، عراق، کویت، یلبیا، ناجيرییا، قطر، سعودي  عبارت دي هل:
رکزي دفرت د وین په ښار کې عربستان، د عريب متحده امارات او ونزوویال څخه او ددې سازمان م

سازمان دی، چې معموالً د منځين ختیځ، افریقا او د جنويب امریکا هغه  نړیوالدی.اوپِک یو 
هېوادونه یې غړیتوب لري، چې په نړۍ کې د پرتولو ډېرې زېرمې لري. د اوپِک غړي هېوادونه د 

 لري چې د قېمت څخه یېپرتولو په برخه کې په بازار کې ځانګړی کنرتول په خپل احنصار کې 
 .یوه ښه بېلګه ده )Cartel(ډېره ګټه ترالسه کړي. اوِپک د اکرتل

Origin 
 مبداء

او یا هم  .ځ د تقاطع هل نقطې څخه عبارت دیترمن حمورونو Yاو  Xپه ګراف کې د  ګراف مبدا یا د
 Yاو  Xد پیل هل نقطې څخه عبارت دی، چېرته، چې د  د حمورونو Yاو  Xدا، چې: په ګراف کې د 

  دواړو ارزښت د صفر رسه مساوي دی.

Other Prices 
 ونهقېمت توکونورو  د

کو ټاکونونو ته وايی. دا د عرضې او تقاضا د قېمت توکوڅخه عالوه د نورو اړونده  تویکد نظر وړ 
د یو تويک لپاره عرضه او تقاضا تر خپل اغزی الندې راويل.، چې د تقاضا په  چېیو دی څخه عواملو 

 کې کاستهالکې تعویيض تويک یا په  استهالکاړخ کې نور قېمتونه کېدای يش، چې په 
ای ځتکمیلیدونکی تويک وي او د عرضې په اړخ کې نور قېمتونه کېدای يش، چې په تویلد کې 

د عرضې او  کې تغری ونکی تويک وي او د نورو توکو په قیمتونویا په تویلد کې تکمیلید نیونکي
اکونکو ټ د ال ډېرو معلوماتو لپاره د عرضې او تقاضا ا په منحين کې د تناظر المل ګرځي.یا د تقاض

 ته رجوع وکړئ. )determinants demand/Supply( عواملو
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 Things Equal Other 
 نور متحویلني ثابت )فرضیه(

اکرول التیين اصطالح پر ځای  )Ceteris Paribus)یوه اعمه فرضیه ده، چې په اقتصاد کې د 
، چې د دوه ځانکړو متغریاتو ترمنځ د اړیکې د څېړلو په موخه ترې ګټه اخېستل کېږي کېږي 

 وایدوعکه نور ټول عوامل ثابت فرض يش )لکه د  :لکه د تقاضا په قانون کې هغه فرضیه، چې وايی
د یو تويک د قېمت په لوړېدو رسه د نوموړي تويک په تقاضا کې کموایل او د  اندازه او داسې نور( نو

 تقاضا کې زیاتوایل رامنځته کېږي.قېمت په ښکته کېدو رسه یې په 

 یا د پیسو په مقداري نظریه کې یوه فرضیه، چې وايی: که چېرې نور ټول عوامل ثابت فرض يش
ېمتونه ق خدمتونوپه اقتصاد کې د پیسو مقدار په دوه چنده کېدو رسه د توکو او  ؛ نو)تغری ونکړي(

 قېمتونه هم نیمايی هم دوه چنده کېږي او د پیسو مقدار په نیمايی کېدو رسه د توکو او خدمتونو
 کېږي.

Law Strike Out 
 غری قانوين اعتصاب

د غړو هل لوري یو غری رسيم او معموالً په خپل رس اعتصاب او یا د اکر درولو  ټونلېد اکروباري 
غړي داسې  ټونلې، چې د تررسه کېږيڅخه عبارت دی. غری قانوين اعتصاب معموالً هغه وخت 

ې چد غړو د ګټو په اړه د پاموړ ګامونه نه پورته کوي.  ټونلېمرشان د  ټونلېاحساس کړي، چې د 
 .اکرول کېږياصطالح ورته هم  ( strikeIllegal) صابد غری قانوين اعت

Output 
 حاصل

ېږي وی تويک یا خدمت ته ویل کد تویلد یا منابعو د شلک د تغری د پروسې پایلې یا هم هغه تویلد ش
 )product) ورته د تویلد معموالُ  د اقتصادي فعایلت د ثمرې په شلک رامنځته کیږي.، چې چې

 .اکرول کېږياصطالح هم 
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 Lag Outside 
 د تطبیق موده

د دولت د اصاليح  په وخت کې )shock( ټاکن د اقتصادي پالیسیو په برخه کې: په اقتصاد کې د
 هلاقداماتو او په پایله کې په اقتصاد باندې د رامنځته شوي تاثری ترمنځ وخت څخه عبارت دی. 

 رسه یې پرتله کړئ. ( lagInside( داخيل مودې

Debts Outstanding 
 تصفیه شوی پور نا

 .نه وي اوسه تصفیه شوي ترال هغه پورونه چې د رسرسید تر وخته باید تصفیه يش خو 

Investment Outward 
 پانګونه بهرنۍ

د څخه عبارت دی. هېواد کې پانګونې هل لوري په بل نو، دولت او مايل نهادووګړواد د د یو هېو
هل بهرنۍ  .هل لوري په بهر کې پانګونه بنسټونود افغانستان د وګړو، دولت او مايل  :بېلګې په توګه

 رسه یې پرتله کړئ. )Investment inward) پانګونې

Employment Over 
 استخدام زائد

په تویلد کې په زیاته اندازه  رګره قوه(، چې د توکو او خدمتونولکه، چې د تویلد عوامل )معموالً اک
 هم زیات تویلد رامنځته کړي، چې دا کچېاکمل استخدام هل  دپه تیوریکي حلاظ ښکیل وي او 

 یواځي په نلډه موده کې ممکن وي.

Population Over 
 نفوس زائد

 د یو هېواد یا سیمې هغه وضعیت چې د نفوسو تعداد یې د اماکناتو او فزیکي وړتیا په پرتله زیات
 نفوس. لکه د بنګدليش هیواد وي
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 Production Over 
 مازاد تویلدزایئد/

هغه تویلد چې د تقاضا یا اړتیا د اندازې څخه زیات وي. یا لکه چې په بازار کې د عرضې او تقاضا 
ا څخه د بازار هل تقاض تويکترمنځ تعادل په داسې ډول هل منځه الړ يش چې په ګودام کې تویلد شوي 

 زیات وي نو زاید تویلد بلل کیږي.

Overdraw 
 اضافه برداشت

د جاري حساب لرونکو ته یو ډول اسانتیا ده چې هل خمې یې حساب لرونکی تر  هل خوابانک  د
انک ته ه یې بیا ربح بټالکې اندازې پورې هل بانک څخه اضايف پیسې ترالسه کویل يش چې وروست

مبلغ څخه د لوړ مبلغ په خپل بانکي حساب کې د شته  کسیو  :چېاو یا هم لکه  .تادیه کیږي
 اتل :د بېلګې په توګه اضايف برداشت ویل کېږي. هم ادرولو تهدا ډول چک ص ؛ نوچک صادر کړي

په خپل بانکي حساب کې یو میلیون افغانۍ لري؛ خو د یو میلیون او سل زره افغانیو چک صادر 
 کړي.

CollusionOvert  
 احتاد څرګند

 وکاو تویلدون ، چې د څو اویلګوپويل اکروبارونوهوکړه یلکپټ هل قانوین ادارو هغه رسيم معموالً 
ترمنځ په دې موخه عقد کېږي څو هل خمې یې په بازار کې کنرتول ترالسه کړي، قېمتونه لوړ کړي، 

 Explicitښاکره احتاد او باالخره په بازار کې د احنصار لرونکو په توګه را څرګند يش.، چې د 

Collusion  هل پټ احتاد  اکرول کېږي.اصطالح ورته هم)Collusion Tacit/Implicit(  رسه
 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. 
Equity Owners 

 د ونډه لرونکو حقوق

خالص ارزش/ثروت د یو اقتصادي سازمان د ټولې پانګې او پورونو ترمنځ توپری چې د 
)Networth( چې د اکروبار  اصطالح ورته هم اکرول کېږي.دا په حقیقت کې هغه حقوق دي

 پرمخ بیولو لپاره په اکر اچويل. د اکروبار د ونډه لرونکو

Ownership 
 (ونډهکینو )د اکروبار د مال مالکیت

او  لورپ، تملک قانوين حق چې د ګټې اخېستنېپه پانګه یا هم په اقتصادي یا اکروباري سازمان د 
ملکیت حق یا منابع، تويک  داو یا هم دا چې:  ق یې لري د مالکیت څخه عبارت دی.حقو نور اړونده

 ولري.یا شتمين، چې په قانوين ډول په یو کس پورې اړه 

Liability Ownership 
 پور پر وړاندې( )د د مالکینو مسویلت

ې اندازه یا حد ده، چ نو هغهنیولو رسه په اکروبار کې د پورو د اکروبار د حقويق جوړښت په پام کې
 :ډولونه یې عبارت دي هل بنسټزیود اکروبار رشیکان یې د تادیې مسئویلت په اغړه لري، چې دوه 

  پورونهحمدود املسئویلت)LimitedLiabilities( 
 نا حمدود املسئویلت پورونه)Liabilities Unlimited(. 

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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Package 
 بسته

هغه لوښی یا د تویلد ساتونکی برخه چې تويک په کې ځای پر ځای شوي وي. یا هغه تويک چې په 
 دکڅوړې ته هم  یا یو ګروپ خدمتونویوه بسته کې ځای په ځای شوي وي. همدا راز د تویلداتو یا 

 .اصطالح اکرول کیږي بستې

Packaging 
 بسته بندي

هغه علم، هرن یا تکنالوژي، چې په مټ یې تویلداتو بسته بندي او حفاظت صورت نیيس چې د 
بسته  کې په بازار موندنهپه ځانګړي ډول  .لپاره مچتو يش ګټې اخېستنېپلور او توزیع، انتقال،

لوښي یا جامه کې ځای په هغه پروسه ته وايی چې تویلدات په ساتونکي  )Packaging(بندي 
همدا راز په دې پروسه کې د بسته  ورته هم اکرول کېږي.اصطالح  )Packing) چې .ځای کیږي

 بندی ډیزاینول، تویلد او ارزونه هم شامل دي.

CapitalPaidin  
 پرداخت شوې پانګه

کت او یا هم د رش تأسیسنقده پیسې، تويک یا هم پانګه چې د رشکت د مالکینو هل لوري د رشکت د 
او  capital up Paid پرداخت شوې پانګې ته د د پانګې د زیاتوايل په موخه ورکول کېږي. چې

paid capital .اصطالح ورته هم اکرول کېږي 

Insurplus-Paid 
 )اضايف( پرداختکې  مازاد په

 د نورو منابعو څخه یې ترالسه کوي. یوې انتفايع موسيس هغه مازاد، چې د ګټې نه پرته یې دد 
 په برخه کې جایزه ترالسه کول. کړنوبېلګې په توګه: د اقتصادي 

P 
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 AssetPaper  

 اسيم شتمين

 ته رجوع وکړئ. )capital/assets Financial(مايل شتمين/پانګې 

Money Paper 

 پیسې اکغذي

اقتصاد کې د پیسو دنده تررسه د دولت )معموالً د مرکزي بانک( هل لوري نرش شوی اکغذ، چې په 
هغه پیسې، چې د مرکزي بانک هل لوري د اکغذ په شلک نرشېږي. هل فلزي پیسو او یا هم  کوي.

)Money metallic( .د پیسو د نورو ډولونو په اړه د ال ډېرو مالوماتو لپاره  رسه یې پرتله کړئ
 ته هم رجوع وکړئ. )Money(پیسو 

Value Paper 

 اسيم ارزښت

ال ډېرو معلوماتو لپاره اسيم د یوې مايل شتمنۍ او یا قانوين حق د اسيم ارزښت څخه عبارت دی. د 
 ته رجوع وکړئ. (facevalue) ارزښت

Paper wealth 
 اسيم ثروت

 ته رجوع وکړئ. )Wealth Financial(مايل ثروت 

Exchange of Par 
 اسعارو د برابرۍ نرخ د

 ویاتو د تناسب هل خمې ټالکد تبادلې هغه نرخ، چې د دوه هېوادونو د ميل پیسو ترمنځ د فلزي حمت
 کېږي.
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نرخ د ترمنځ د اسعارو د تبادلې  د غړو هېوادونو (IMF)وجيه صندوق  نړیوالد بېلګې په توګه:  
 همدې سیسټم هل خمې ټايک، چې لومړی د هر هېواد د پويل واحد ارزښت د طال هل خمې سنجوي او بیا

 .اکرول کېږياصطالح ورته هم  (parexchangerate)چې د  یې د اسعارو د تبادلې نرخ ټايک.

Thrift of Paradox 
 د سپما معما )تناقض(

حالت په وړاندې د انفرادي وګړو هل لوري په سپما ، چې وايی: د راتلونکي متوقعه ناوړه آندهغه 
دا په دې مانا، چې: لکه، چې په اقتصاد کې په   اقتصاد په وړاندې ښه عمل ندی.کې ډېروایل د يلک

االخره په اندازه د کموايل المل ګرزي، چې ب تویلد باندې د لګښتونو ټولزیپه کې ډېروايل  سپما ټولزیه
 کې لوړوایل رامنځته کېږي.  کچهد کموايل او د وزګارتیا په  تویلد په اندازه کې ټولزید 

Value of Paradox 
 تناقضد ارزښت معما/

رامنځته شوې چې د توکو د قېمت یا ارزښت زیاتوایل د توکو په کموایل پورې  آندهدا معما هل دې 
 ؟ړيل که د هغو په ګټورتوب پورېت

په توګه: اوبه چې نهايی ګټورتوب یې ډېر زیات دی خو چون پریمانه پیدا کېږي نو پدې  بېلګېد 
یې قېمت یا ارزښت ډېر کم دی او په وړاندې یې املاس چې ګټورتوب یې کم دی خو چون  ډول

)Diamond- املاسو او اوبو معما په کمه اندازه پیدا کېږي نو ځکه یې قېمت ډېر لوړ دی چې د

)Paradox Water  .اصطالح ورته هم اکرول کېږي 

Parceptoin 
 ادراک

 متنظی په خپل چاپرییال کې د ټولو حيس معلوماتو )یلدل، اوریدل، حس کول،ملس کول اونور(
ا ې بلکې دڅه وای کسپه دې پروسه کې دا مهم ندې، چې نوموړی پیژندل او تعبریولو په مانا ده. 

لوک په د س مستهلکینوه د ناو پېژند څیړنهدغه ډول  د چاپرییال .اهمیت لري، چې څه اوري
 .پیژندنه کې ډېر اهمیت لري
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 Company Parent 
 رشکت اصيل

 وا خپل مالکیت کې ولريوهل برخه او یا هم ډېری برخه په هغه رشکت چې د یو بل رشکت د ونډو ټ
 .د مرکزي یا اصيل رشکت نوم یادیږيد اخیستل شوي رشکت لپاره 

Efficiency Pareto 
 )نظریه( اغزیمنتوبد پریټو 

 لوري رامنځته شوې او وايی، هلopareto vilfred (۱۱۴۳-۱۷۲۳ )دا نظریه د یوه اېټالوي اقتصاد پوه 
د عمل په په  کسیې ترالسه کوي؛ خو د نوموړي  کس، چې یو مؤثریتهغه ممکن اعظيم  چې:

ې، ، چې بغری دلمؤثریتهغه او یا هم دا چې:  مترضره نيش. کسپه ټونله کې یو بل  باید پایله کې
ه، چې نورو ته په رضر چې بل چا ته یې رضر ورسېږي تر ممکن حده پورې اعظيم يش او لک

 .ونه يش باید دزیاتوايل هڅه یې تمامېږي نو

Time Worker Part 
 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 
 :توګه د بېلګې په د پوره وخت اکر کولو اړتیا نلري.کولو چانس نه ورکول کېږي ځکه اکروبار یې 

ساعته وي؛ خو  ۱، چې د پوره وخت اکر ساعتونه په یوه ورځ کې په یوه اداره کې اکر کوي کسیو 
ګر په پرتله نېمایې معاش اخيل. د بشرپ ساعته اکر کوي او د پوره ورځې د اکر ۴یو اکرګر یوازې 

 ، .رسه یې پرتله کړئ )work time Full(وخت اکر 

Partnership 
 رشاکت

 یې عبارت دي هل: جوړښتونهدوه نور څخه یو دی  د اکروباري سازمانونو د دریو جوړښتونو

  )Corporation( رشکت: سهايم ۱

 Proprietorship Soleچې ځینې وخت ورته د  )Proprietorship)انفرادي اکروبار : ۲
  اصطالح هم اکرول کېږي.
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هل لوري پر  )معموالً حمدود رشیکان( رشیکانو هغه ډول ده، چې د دوه یا ډېرود اکروبار  رشاکت 
ږي.دا یت ګڼل کېکسمخ بېول کېږي، اکروبار او د اکروبار رشیکان په قانوين ډول رسه یوحقويق 

برخه کې د نا حمدود املسئویلت په دې مانا، چې: د اکروبار هر رشیک د رشکت د پورونو د تادیې په 
 ړي؛نوونک بسنهر شتمين اره د اکروباد تادیې لپ که چېرې د اکروبار د پورونو دا پدې مانا چې: وي.

د تادیې مسئویلت په اغړه لري. د سهايم  ډول رسه د پاتې پورونو شخيصد اکروبار رشیکان په 
 رسه یې پرتله کړئ. )Corporation( رشکت

Patent 
 د امتیاز حق

د دولت هل لوري د یو معلوم وخت لپاره د تویلدي ختنیک، نوښت د کنرتول او مالکیت د ضمانت 
ته ورکول کېږي، چې نوښت یې کړی وي او د نوموړي تويک یا  کسڅخه عبارت دی.، چې هغه 
ق تر معلوم وخت پورې ترالسه کوي او ځینې وخت ورته د تکرث حق خدمت د پلورلو احنصاري ح

(right Copy( .اصطالح هم اکرول کېږي 

Paternalism 
 پالرويل

وړاندې کول  د دولت هغه سیاست، چې موخه یې د خلکو لپاره د رفاه تامني او محایوي خدمتونو
 وي لکه د تقاعد حقوق، د وزګار وګړو رسه مايل مرسته او داسې نور.

Payee 
 تادیې( ترالسه کوونکی) د

 په وړاندې د ګټې اخېستنې حق ترالسه کوي.  ، چې د توکو او یا خدمتونوکسهغه 

Payer 
 تادیه کوونکې

 څخه د ګټې اخېستنې حق تادیه کوي. ، چې د توکو او یا خدمتونوکسهغه 
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 Payment 
 تادیه

 څخه د ګټې اخېستنې په وړاندې د قېمت ورکړې ته تادیه ویل کېږي. د توکو او یا خدمتونو

Payroll 

 د تادیې لیست

خه څراپور ده، چې په هغه کې معاش ماکفات او هل معاش  ټولزید معاش  ود اکرګرپه یوه کمپین کې 
چې  ،ښاکره کوي ټولې هغه پیسېدا لیست حماسبې هل نظره  د کمیدونکي تادیات ټول شامل دي.

 .ورکول کېږي وړاندېیو اکرګر ته د یو ټايلک وخت فعایلت په 

Tax Payroll 
 هل تادیې څخه مایله

هل مزد او معاش څخه د ځانګړو موخو د ترالسه کولو په منظور اخېستل  اکرګرانو هغه مایله، چې د
 .)Social Secourity Tax( ونلزی حمافظت مایلهټکېږي لکه د 

Peak 
 څوکه

د رونق مرحلې څخه د کساد یا زوال مرحلې ته د اکروباري دوران یا دایرې د انتقال څخه عبارت 
دایرې د رونق مرحلې د پای څخه عبارت دی، چې په اقتصاد  دا، چې د اکروباري دوران یا یا دی

کې تر ټولو ډېره اندازه تویلد تررسه کېږي، مزد او معاش، کرایه او د تویلد نور لګښتونه خپل لوړ 
ځینې اقتصاد پوهان  تويک د تمام شد قېمت هم لوړېږي. حد ته رسېږي، چې باالخره وررسه د

یې هم یوه مرحله ګڼې د ال ډېرو  څوکهوييش، چې  و مرحلوي دوران یا دایره په څلوراکروبار
 ته رجوع وکړئ. )Phases Cycle Business(معلوماتو لپاره د اکروباري دوران یا دایرې مرحلو 
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 Pricing Peak 
 ایښودنه قېمتمهالین 

 ېږي.کې کېدو په پایله کې رامنځته هغه قېمت، چې د تقاضا د لوړېدو او د تویلدي وړتیا د ثابت پات
ه يش په تقاضا کې زیاتوایل رامنځت برښناخو د  عرضه ثابته ويبرښنا د بېلګې په توګه: لکه، چې د 

 ښنابرعرضه کونکی د د برښنا پداسې حالت کې د  ( نوکبلهاوړي په موسم کې د ګريم هوا هل  )د
ف مرص برښناهل یوې خوا د څخه د ګټې اخېستنې قېمت په نوموړي ځانګړي وخت کې لوړوي څو 

چې همدغه  ډېرو خلکو ته ورسېږي او هل بلې خوا یې هل مرصف څخه ډېرې پیسې ترالسه کړۍ
 ډول قیمت ته پیک قیمت وايی. 

Tax Pegouvian 
 مایله د پیګو

ېلګې د ب ال ککړیدو المل ګرزي اخېستل کېږي.یپېرهغه مایله، چې د تویلد په ضایعاتو، چې د چا
له کې په پای استهالکځانګړې مایله، چې  استهالکاو د هغه تويک څخه د ګټې اخېستنې  په توګه:

و او د توکیې د تویلد یوه برخه چاپرییال ته زیان رسوي. د دې مایلې موخه دا وي چې تویلدونکي 
د تویلد په پروسه کې د تویلدي منابعو ختصیص په درست ډول رسه تررسه کړي او دلې  خدمتونو

الرې د چاپرییال آلودګي او چټيل راکمه يش. معموالً دا ډول مایله د تویلد ضایعاتو د لګښت رسه 
 سمه اخېستل کېږي.

Capita Income Per 

 سړي رس اعید

د ترالسه شوي متوسط اعید اندازې ته سړي  یلهوسد یو اکل په اوږدو کې د هېواد د هر وګړي په 
سه د سړي رس اعید ترال ؛ نواعید د هېواد په نفوسو ووېشل يش رس اعید ویل کېږي. او لکه، چې ميل

 کېږي. 
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 Per Unit Tax 
 پر يف واحد مایله

: دا په دې مانا، چې ډول ټالک کېږي. د مایلې هغه ډول، چې په هر پلورل شوي تويک باندې په ثابت
یو څخه  او که دکه چېرې د یو تويک پلورونکی یو واحد تويک وپلوري هم د مایلې اندازه یې ثابته ده 

هم یې د مایلې اندازه ثابته وي او د مایلې اندازه د پلورل شویو توکو څخه په  ؛ نوډېر واحده وپلوري
 تړلې. ترالسه شویو عوایدو پورې نه وي

که  ؛ نومایله وضع شوي وي ۲۱افغانۍ قېمت ولري او پر پلور یې  ۱۷۷که یو تويک  :د بېلګې په توګه
افغانۍ مایله او که  ۴۷ ؛ نوواحده وپلوري ۲۷افغانۍ مایله پرې اخېستل کېږي که  ۲یو واحد وپلوري 

 افغانۍ مایله پرې اخېستل کېږي.  ۲۷۷ واحده وپلوري نو ۱۷۷

Percentile 
 سلمه برخه

په  :د بېلګې په توګه ي، چې موخه ترېنه د سلنې ښودل دي.سلسلې پورې اړه لر احصایئوي Ile د
ویل  percentileدغه یوې سلنې ته  ي د ټولو وګړو یوه سلنه جوړوي نوټونله کې شتمن وګړ

داسې نقطو وويشل يش، چې  ۷۷کېږي.یا هم په احصائیه کې لکه، چې داعدادو یوه سلسله په 
ته هم  )Quartileال ډېرو مالوماتو لپاره څلورمې برخې/چارک ) . دسلسله په سل برخو ووييش

 رجوع وکړئ.

Competition Perfect 
 سیايل اکمله

 ر درې نور جوړښتونه عبارت دي هل:څخه یو دی د بازا جوړښتونو بنسټزیود بازار د څلورو 

 )Monopoly(احنصار: ۱

 )Oligopoly(اویلګوپويل  :۲

 (Competition Monopolistic(احنصاري سیايل : ۳
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مېر لوی ش هغه جوړښت څخه عبارت دی، چې پکې د کوچنیو اکروبارونو د بازار هل سیايلبشرپ  او 
ه دخول پ یايل کوي، بازار ته د اکروبارونوشتون ولري او د عني تويک یا خدمت د پلور په برخه کې س

په اړه اکمل معلومات  د قېمت او تکنالوژي و او خدمتونواو خروج آزادي شتون ولري او د توک
 شتون ولري.

 عبارت دي هل: )Competition Characteristics Perfect( د اکمل سیايل بازار ځانکړتیاوې

 لوی شمېر شتون. په بازار کې د اکروبارونو 
 .د ټولو عرضه کوونکو هل لوري د عني تویلد عرضه کول 
 خروج د ازادۍ شتون.په دخول او  بازار ته د اکروبارونو 
 .د تکنالوژۍ او قېمت په اړه د مکمل معلوماتو شتون 
 .عرضه کونکي یا تقاضا کونکي د تويک د قېمت په ټاکنه باندې کنرتول نلري 

 ته هم رجوع وکړئ. جوړښتونود بازار د جوړښت په اړه د ال ډېرو مالوماتو لپاره ذکر شوو 

DiscriminationPrice  Perfect 
 تبعیض اکمل/پوره قېمتد 

لورلو په پ ت هغه ډول، چې د توکو او خدمتونو پلورونکی پکې د توکو او خدمتونود تبعیيض قېم
 قېمت لومړیباندې هغه لوړ قېمت ټايک، چې پېرودونکي یې د تادیې اراده او وړتیا ولري، چې د 

د  کېږي.اکرول اصطالح ورته هم  ) DiscriminationFirst Degree Priceدرجه تبعیض )
رسه  )Discrimination Price Degree Second/First(قېمت هل دویم او دریم درجه تبعیض 

 یې پرتله کړئ.

Inelastic Perfectlty 
 غری ارجتايع /اکملبشپړه

 ېڅهد ارجتاعیت هغه ډول، چې د یو تويک د قېمت د تغری په پایله کې د نوموړي تويک په مقدار کې 
 نځته نيش. تغری رام
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ال  دعکس العمل ونه لري. هېڅدا، چې: د تويک مقدار د تويک د قېمت د تغری په پایله کې او یا هم  
 رجوع وکړئ. هم ته )ElasticityAlternative( ارجتاعیت متبادل ډېرو معلوماتو لپاره د

Elastic Perfectly 
 ارجتايع /اکملهبشپړه

نهایت کم تغری د نوموړي تويک په مقدار کې د ارجتاعیت هغه ډول، چې د یو تويک په قېمت کې بې 
: د تويک مقدار د تويک د قېمت په وړاندې بل عبارتا په هم ي او .د بې نهایت ډېر تغری المل وګرزي

متبادل  ارحتاعیتد ال ډېرو معلوماتو لپاره د  ر عکس العمل ښودونکی وي.نهایت ډې
(ElasticityAlternative )ړئ. ته رجوع وک 

Account Personal 
 په نوم حساب کسد 

یا هم د یو رشکت په نوم جوړ شوي  کسد مضاعفې حماسبې په اصطالح کې: هغه حساب، چې د یو 
 ثبتېږي.  یا رشکت ټولې راکړې ورکړې پکې کسوي او د نوموړي 

Consumption Expenditure Personal 
 لګښتونهاستهاليک  شخيص

خه څ سکتور د هر غړي هل لوري د تررسه شویو لګښتونوخالص داخيل تویلد باندې د کورين  په نا
 عبارت دی.

Income Personal 
 اعید شخيص

په یو معلوم وخت کې )معموالً یو اکل کې( په یو هېواد کې د کورين سکتور د هر غړي هل لوري 
نه او نور لګښتومایلات  عوایدو) وروسته دلې، چې پر  عوایدو څخه عبارت دی ټولزیوترالسه شوي 

اصطالح اکرول  Income (Disposible(ځینې وخت ورته د ترصف وړ اعید ترې وضع یش(.
 کېږي.
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 Income Tax Personal 
 اعید مایله شخيصپر 

څخه عبارت دی معموالً دا ډول مایله د  ېد کورين سکتور د هر غړي پر عوایدو باندې د مایل
Regressive tax .په شلک اخېستل کېږي، چې د دوليت عوایدو لویه برخه جوړوي 

eexchang uniary Per 
 پويل یا نقدي تبادهل

 ویل کېږي.  پويل/نقدي تبادهلتبادلې ته  خدمتونود پیسو په مرسته د توکو او 

Assets Physical 

 فزیکي شتمين

په تویلد کې ترې ګټه اخېستل  یلدو وړ وي او د توکو او خدمتونوهغه شتمين، چې د ملس کېدو او 
ملس کیدونکې شتمنۍ کېږي لکه جایداد، پیسې، ماشني آالت او داسې نورې شتمنۍ.، چې د 

(tangibleassets(  اکرول کېږياصطالح ورته هم. 

Physiocrats 
 فزیوکراتان

پیړۍ په منځ کې یې شتون درلوده او  ۱۱هغه ډهل، چې د  او فیلسوفانو نسوي سیاستمدارانود فرا
 عقېده یې درلوده، چې ځمکه د ثروت لویه منبع ده او دلې امله ځمکې ته په ډېر ارزښت قایل وو. 

Work Piece 
 یا مقداري اکر ټیکه

د مزد هغه شلک، چې د تویلد د مقدار هل خمې تادیه کېږي. دا په دې مانا، چې: د هر واحد اضايف 
 ټایلک مزد تادیه کېږي.تویلد په وړاندې 
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 Placement 
 ځای په ځای کول

ویل کېږي. همدا راز په  (Placement(ته  په ټالکو دندو کې د اکرګرې قوې ځای په ځای کولو
کې د مشرتیانو د الرسيس لپاره د ځای په ځای  بازارونوکې د تویلداتو توزیع او په  بازار موندنه

  .کولو په مفهوم استعمایلږي

Economy Planned 
 اقتصاد پالن شوی

 یعنې:پوښتنو  بنسټزیوهغه اقتصادي سېسټم، چې په اقتصاد کې د څلورو 

 )produce?) to What: څه یش تویلد يش؟ ۱

  )produce?) to How : څنګه تویلد يش؟۲

 produce?) to whom (For: د چا لپاره تویلد يش؟ ۳

 )produce?) to much How: په څومره اندازه تویلد يش؟ ۴

 دستوري ته د ځواب ویلو په موخه د منابعو ختصیص ته په مرکزي پالن باندې اتکا لري.، چې د
)Open  پرانیسيت اقتصاد هل .اکرول کېږياصطالح ورته هم  )Commond Economy( اقتصاد

)Economy .رسه یې پرتله کړی 

Investment Planned 

 پانګونه پالن شوې

رې د پر پلور او ګټې پوچې په اقتصادي رشایطو، د سود په نرخ، د تویل هغه لګښتونه،د پانګونې 
پانګې اچونې پالن شوې اندازې څخه عبارت دی، چې  اقتصادي موخو لپاره د یا هم داو  تړيل وي.

د ترالسه کولو لپاره باید صورت ونیيس؛ خو په حقیقت کې په  موخوپه راتلونکي کې د اقتصادي 
 )Investment Unplanned(هل نه پالن شوې پانګونې  .ا صورت نیيس یا نهی ازه پانګونههغه اند

 رسه ېې پرتله کړئ.
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 Plant 
 پالنټ یا اکرځای

ت څخه عبار شتون هل شتمنیود تویلد په موخه د فزیکي  په معلوم ځای کې د توکو او خدمتونو
 .اکرول کېږياصطالح ورته هم  )Factory( اکرخانې دی لکه ماشني آالت. د

Money Plastic 

 پالستیيک پیسې

چې کرېډټ اکرت د لکه،  په ځانګړي ډول اکرول کېږيدا اصطالح معموالً د کرېډټ اکرت لپاره 
د پیسو د ډولونو په اړه د ال ډېرو مالوماتو لپاره   .ياکرول کېږودلو په موخه پېرد  توکو او خدمتونو

 ته رجوع وکړئ. )Money(پیسو 

Plutocracy 

 )حکومت( شتمن پانله

 .په یوه ټونله کې د ثروتمندې طبقې نفوذ او حاکمیت څخه عبارت دی

Elasticity Point 
 واحدي ارجتاعیت

ګراف پر مخ په یوه ځانګړې نقطه کې په یو متغری کې نسيب عکس العمل، چې په یو بل متغریه  د
 د د منحين ګانوه کېږي، چې معموالً تغری د رامنځته کېدو هل امله رامنځتنسيب  کې د ډېر کم

 په وخت کې ډېر یلدل کېږي. څېړنېرسمولو او 

Policy 

 پالیيسسیاست/

د متاثره کولو او د اقتصاد د یو یا څو موخو د تعقیب  غه کړنې، چې د اقتصادي فعایلتونوهد دولت 
اکرول ي سیاست یا هم د دوليت سیاست اصطالح ورته هم اقتصاد، چې د تررسه کېږيپه موخه 

 څلور اعم ډولونه سیاستونه عبارت دي هل: پالیيس د  .کېږي
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  پويل سیاست )policyMonetary ( 
 مايل سیاست )policyFiscal ( 

 پالیيسسیاست/ سموونکي اصاليح یا )policyRegulatory ( 

  پالیيسسیاست/عديل )policy Judicial(. 

 د ال ډېرو مالوماتو لپاره نوموړو اصطالحاتو ته هم رجوع وکړئ.

Lag Policy 
 زماين موده د پالیسۍ

 نوموړې پالیيس په څوحل لپاره یوې پالییس ته پکار وي  هغه زماين واټن، چې د یوې ستونزې د
د ال ډېرو مالوماتو لپاره داخيل/خارجې مودې خپل اغزی الندې راويل تر ډول ستونزه  پوره

)lag outside/Inside رجوع وکړی. ( ته هم 

Business Cycle Political 
 دوران سیايسد اکروبار 

یوه انګزیه او موخه ده  ، چې وایې: په اقتصاد کې د اکروبار دوران یا دایره د دولت د رهربانوآندهغه 
یعنې دا، چې رهربان  ولو لپاره په دې توګه اداره کوي.څوک چې اقتصاد د خپلو موخو د ترالسه ک

کې د بریا په موخه اقتصاد ته د ډېرې ودې ورکولو کوښښ کوي او په دې توګه د اکروباري  په ټاکنو
خلک په دې قانع کړي، چې نوموړي  څودوران یا دایرې ته د اقتصادي رونق په لور حرکت ورکوي 

کې د بریایلتوب څخه وروسته د اکروباري دوران یا و نخو په ټاک کې رایه ورکړي ته په ټاکنو کس
 دایرې مرحلې ته ډېره توجه نه کوي.

Economics Political 
 سیايس اقتصاد

د اقتصاد هغه برخه چې د یو اقتصادي یا اکروباري سازمان کړنې تر سیايس او ټونلزی نظره برريس 
 .کې روښانه کويکوي. او د اقتصادي او سیايس پدیدو ترمنځ اړی
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 Forces Political 
 ځواکونه سیايس

وباري سازمان د اکر څویال کې هغه قوتونه، چې د دولت هل لوري رامنځته کېږي پېرد بازار په چا
یې د یو داسې قانون تصویبول، چې هل خمې  د دولت هل لوري :د بېلګې په توګه پرېکړې متاثره کړي.

هغه رشکتونه، چې په هېواد  ډولپه دې  نو په هېواد کې د تېلو د استخراج اکر په فوري ډول بندیږي
کې فعایلت لري متاثره کوي. یعنې دا چې دولت د خپل سیايس برخه کې د تېلو د استخراج په 

 څخه اکر اخيل. ځواک

Tax Poll 
 رسانه مایله

هغه مایله چې د ټونلې د هر وګړي نه د هغوی د عواید په پام کې نېولو څخه پرته په عني اندازه 
 اصطالح ورته هم اکرول کېږي. (headtax)اخېستل کېږي. چې د 

Pollution 

 یال (پېرککړتیا )د چا

یال ېرپپه پایله کې هغه ضایعات، چې طبیيع چا استهالکد تویلدي پروسې یا د تویلد د استعمال او 
یال د آلودګي او کثافت المل ګرزي لکه د تویلد بارجامه، پېرته انتقال مويم او په پایله کې یې د چا

 داسې نور ضایعات.دود او 

Polymetalism 
 ګڼ فلزیتوب

یې هل دوه څخه ډېرو فلزاتو څخه د وزن هل خمې په یو ټايلک نسبت هغه نظري پويل سېسټم، چې هل خمې 
 .کېږيد ميل پیسو رضب وهل تررسه 
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 Investment Portfolio 
 پورتفویلو پانګونه

وخه جربان په م ر دلقوه مايل خطبیلو ډولونو جمموعه ده، چې اکروبار یې د با پانګې اچونې د بیال د
 تررسه کوي.

 ه پانګونه کې د ګټې څخهجربان یې په بل ه چریې یوه پانګونه تاوان کوي نوک :چې دا په دې مانا
 انګونېپ، چې یو پانګوال یا د تررسه کېږيکې دا ډول پانګونه معموالً په مايل بازارونو  متصور وي

یوی د بالقوه زیان خمن ېهل دې الر څوپه اخیستلو الس پورې کوي و او بانډونو ونډادارې د بیالبیلو 
پانګونه  کې په داسې ډول ونډویا نورو کمپنیو په  نورو هېوادونو . نو پورتفویلو پانګونه دوکړی يش

 چې د احتمايل موخهل يش په دې چې د یوې څخه زیات ډولونه مايل شتمین یا ونډې واخیست ده
 کچه راکمه یا هم جربان يش.تاوان 

Economics Positive 

 اثبايت اقتصادمثبت/

په ګوته کوي دا په دې  ېد اقتصاد د علم هغه برخه، چې د اقتصاد د پرمخ بېولو ثابيت عليم الر
ېږي ک ګټه اخېستلڅخه لکه د ساینس په ډول  عميل میتودونود ېدو لپاره ادي پدمانا، چې: د اقتص

وخت او هر ځای ثابت  او په ریاضیيک فورمول ښودل کیدیل يش، چې دغه قوانني او فورمولونه هر
ګرځي، چې دا قانون هروخت او  المللوړیدو  قیمت د د مایلې لوړیدل د :د بېلګې په ډول وي.

 رسه یې پرتله کړئ. (Normative Economicsهل ذايت/نظریايت اقتصاد ) .هرځای صدق کوي

Demandof Income Elasticity Positive  

 ید مثبت ارجتاعیتد تقاضا د اع

 ته رجوع وکړئ. )goods Normal(نورمال تويک 
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 Relation Positive 

 مثبته اړیکه

اړیکه چې وايی:، چې که په یو تویلد کې دوه متغریه په داسې ډول رسه تغری  هغه ریاضیيک اقتصادي
؛ رځياو کموایل یې د کموايل المل ګوکړي، چې په یو متغریه کې ډېروایل په بل متغریه کې د ډېروايل 

منحين دی، چې د توکو او  تړاو ویل کېږي، چې ښه بېلګه یې د عريض مثبتدا ډول اړیکې ته  نو
په قېمت کې لوړوايل د عريض د ډېروايل او کموایل یې د کموايل رسه مل وي. ځینې وخت  خدمتونو

 هل معکوسې اړیکې .اکرول کېږياصطالح هم  ( RelationDirectد مستقیمې اړیکې )ورته 
(Relation Inverse( او غری مسقیمې اړیکې (Indirect Relation( .رسه یې پرتله کړئ 

GDP Potential 

 خالص داخيل تویلد نا لقوهبا

د یو اکل په اوږدو کې د اکمل استخدام په حالت کې په اقتصاد کې د تویلد شویو نهايی توکو او 
 د بازار ارزښت څخه عبارت دی. وخدمتون

 خالص داخيل تویلد څخه عبارت دی. د اکمل استخدام په حالت کې د نااو یا هم دا چې: 

 خالص واقيع نا مل استخدام په حالت کې قرار ولري؛ نودا په دې مانا، چې: که چېرې اقتصاد د اک
 رسه مساوي وي. بالقوه نا خالص داخيل تویلد داخيل تویلد د 

Poverty 
 بیوزيلفقر/

، )غذايی مواد، اکيل اړتیاو بنسټزیود ژوندانه د  کساعید د نوموړي  کسد یو  هغه حالت، چې پکې
ه پ د نړۍ په خمتلفو هېوادونو کې د هېوادونو غربت ( د رفع کولو لپاره بسنه نه کوي.او کور

دي  چې عبارت اقتصادي، او سیايس حالت پورې تړیل دی هل همدې امله په دوه ډوهل تعریفیدیل يش
 هل:

 مطلق فقر) poverty Absolute( 

 نسيب فقر) poverty Relative( 
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په  ويش پورې تړاو پیدا کوي.وایدو د ع کې د ټونلزیو رشایطو او د بیلو هېوادونو نسيب فقر په بیال 
اعید په اندازه تعریف شوی او  په ورځ يک د یو ډالر د هل خوااکل کې مطلق فقر د نړیوال بانک  ۱۷۷۷

چې دا  ین اعید ولري په فقر کې ژوند کوي.ډالر یا کم ورځ نړي په هر هېواد کې، چې څوک یو
 .وخت په ترییدو رسه تغری کوي معیار د

Line Poverty 
 کرښه د فقر

د ورځې یو  ) مثالً  د کورنیو د اړتیا وړ عوایدو هل رسيم او ټالکې اندازه ګریي څخه عبارت دی
او  .، چې د کورنیو په اندازه، موقعیت او داسې نورو ځانګړتیاو پورې اړه لريامریکايی ډالر اعید(

هېواد د وګړو  هغه کرښه، چې هل خمې یې په هېواد کې د غربت اندازه معلومېږي، چې د یویا هم 
 نې هل خمې( په غربت کې ژوند کوي.)د سل څومره برخه

وګړو په غربت کې ژوند  ۵۳۱میالدي اکل کې د افغانستان د ټول نفوس  ۲۷۷۳په  :د بېلګې په توګه
تاریخ د نړېوال بانک او د افغانستان د اقتصاد وزارت  ۱۰اکل د عقرب د میايش په  ۱۳۷۴او د  . اکوه

چې د غربت  وګړي په غربت کې ژوند کوي. ۳۱۱راپور په بنسټ د اقغانتسان شوي هل د خپور 
 ، چې عبارت دي هل:تررسه کېږياندازه ګېري په دوه ډوهل رسه 

 مطلق غربت سطحه  د)Absolute Poverty Level( 
  د نسبې غربت سطحه)level povertyRelative ( 

 اصطالحاتو ته هم رجوع وکړئ.د غربت په اړه د ال ډېرو مالوماتو لپاره ذکر شوو 

Rate ytPover 

 کچهد فقر 

د بېلګې په توګه: که  د غربت کرښې څخه الندې ژوند کوي.د یو هېواد د نفوسو هغه نسبت، چې 
ربت کرښې څخه الندې میلیونه یې د غ ۱۷میلیونه وګړي فرض کړو او  ۳۷د افغانستان ټول نفوس 

 څخه عبارت دی. ۱ ۳۳.۳۳د  کچهپه افغانستان کې د غربت  ژوند ولري نو
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 Motive Precautionary 
 احتیايط هڅوونکی )فکتور(

پېښو یا حاالتو رسه د مخ کېدو لپاره د پیسو یوه برخه باید په نقده ډول وساتل  : د ځینود کیزن په نظر
د اړتیا په وخت کې ترې ګټه پورته يش. او دا هغه حمرک دیلل ده، چې هل خمې یې خلک  څويش 

 .ځانه رسه سايت پیسې په نقده ډول هل

Buying Preclusive 
 پریودنهخمنیوونکې 

 و. په دې موخه د توکو او خدمتونبازار کې یو سرتاتیژیک تاکتیک دهمهال په  د اقتصادي جګړې پر
 څخه حمروم يش. هل ګټې اخېستنېته وايی څو سیال یې  ودلوپېر

off-Take for Precondition 
 یا اوچتیدو لپاره خمکیین رشط د خزیش

او نمو دویمه مرحله ده، چې په دې مرحله  ودېد ډبلیو ډبلیو راستو د نظریې هل خمې دا د اقتصادي 
کې یوه عنعنوي ټونله د عرصي علومو څخه ګټې اخېستنې ته آماده کېږي او باالخره په ټونله کې 

آماده  قبلولو ته او ټونله د نوو افاکرو او روشونوځینې ټونلزی، ذهين او اقتصادي حتوالت رامنځته 
 نه خمکې دورې رشایطو په نوم ژباړل شوې ده.  کېږي، چې دتله د انتقال دورې یا د ارتقاء

 د اقتصادي ودې څلور نورې مرحلې عبارت دي هل:

 (Traditional society( ۱: عنعنوي ټونله 
 (Take-off ( ۳: د ټوپ مرحله  

)Drive to maturity( ۴: د پوخوايل په لور حرکت 
 (Age of high mass production) ۵: د لوړې کتلې د تویلد دوره 

د ډبلیو ډېلیو روستو د نظر هل خمې د اقتصادي ودې او نمو په اړه د ال ډېرو مالوماتو لپاره ذکر شوو 
 ته هم رجوع وکړئ. مرحلو
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 Pricing Predatory 

 ایښودنه قېمت امرانهحاکمانه/

ول برخه کې تقریباً د کنرتیو اکروبار د توکو د قېمت ټاکنې په  په بازار کې هغه حالت، چې پکې
په  وڅلګښت څخه راکموي  ټولزید توکو د تمام شد متوسط  حیت درلودونکی وي د توکو قېمتونه

ې په بازار ک د ماتولو څخه وروسته تې رسه مخ کړي او د خپلو سیاالنوبازار کې خپل سیاالن هل ما
 .تررسه کېږي وسیلهپه  چې دا ډول عمل معموالً د اویلګوپويل اکروبارونو د تويک قېمت لوړوي.

Preference 
 ترجیحات یا تمایالت

 بیلو عالقمندیو او ترجیحاتو په مفهوم ده؛ خو په ځانګړي ډول د تقاضا د پنځو بیال په اقتصاد کې د
یو دی، چې د تقاضا د منحين د رسمولو په  څخه)determinants Demand( ټاکونکو عواملو

یا و ا اضا د منحين د انتقال المل ګرزي.وخت کې ثابت فرض کېږي او په ترجیح کې تغری کې د تق
 د ې پر نورو تویلداتو ترجیح ورکول.: ځانګړي تویلد ته د هغه د ځانګړتیاو هل خمپه بل عبارت هم په

رجوع هم ته  ( determinantsDemand) د تقاضا ټاکونکو عواملو معلوماتو لپاره ډېروال 
 وکړئ.

Stock Preferred 
 امتیازي ونډه

 د ځانګړو حقوقو رسه ونډو ته وايی، چې د رشکت په شتمنیو امتیازي ونډي په سهايم رشکت کې د
په  )Corporation(د سهايم رشکت امتیازي ونډه چې  دعوی لرونکي وي.قانوين امتیازي حق

ي لومړی امتیاز لکه، چې ګټه توزیع کېږي نوچې: په دې مانا دا  شتمنیو د لومړنۍ دعوی حق لري.
رسه یې  ( stockCommon) هل اعدې ونډې .ته ورکول کېږي ونډه والواعدي  والو ته او بیاه ونډ

 پرتله کړئ.

DutyPreferential  

 توپری/امتبازي حمصول

 رجوع وکړئ. ته )duty Differential(توپریي حمصول 
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 Premium 
 پریمیم

ه لوړ  ارزښت څخه پکې لکه، چې یوه مايل شتمين لکه بانډ یا ونډه هل خپل اصيل اسيممايل بازار په 
کې دغه اصطالح د تشهری او تشویق په خاطر هغه  بازار موندنه. همدا راز په قیمت خرڅه يش

 . جایزې په ډول ورکول کېږي رسه د پلور نورو تویلداتو د تویلداتو ته ویل کېږي، چې د

Pay Premium 
 پریمیم تادیات

د تررسه کولو په وړاندې د اصيل مزد عالوه د جایزې په  غ ته وايی، چې د غری اعدي اکرونوهغه مبل
کې اکر کولو په وړاندې یا د خطر څخه ډک اکر د تررسه  ورځوډول تادیه کېږي لکه د رخصتیو په 

 کولو په وړاندې جایزه لرونکی مزد.

Expenses Prepaid 
 لګښتونهپیش پرداخته 

ال  په وړاندې، چې وايی، چې د هغه توکو یا خدمتونو ته لګښتونوحماسبه کې: هغه تادیه شویو  په
هغه شتمين ګڼل کېږي، چې  او دا ډول لګښتونه تر کېږيترالسه شوي یا اجرا شوي نه وي تررسه 

په  ښتونوبیا د لګ ونه ترالسه يش نوتويک یا خدمتونه نه وي ترالسه شوي؛ خو لکه، چې تويک یا خدمت
 حساب کې ډبیټ کېږي.

payment Pre 
 پیش پرداخت

 یې د توکو یا خدمتونو څخه د ګټې اخېستنې څخه وړاندې پرداخت کوي. کسهغه مبلغ چې یو 
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 Value Present 
 فعيل ارزښتاوسین/

ه په بڼه په راتلونکی یک هغوخت کې د پیسو  یا پانګې اوسین ارزښت یا په حارضیوې شتمین  د
هم وررسه یو ځای شوي  (زیاتیدونکی یا کمیدونکی فکتورونه)یا نور  مبلغ ده، چې د سود اندازه

 علوم مبلغ رسه مساوي ارزښت ولري.وي په راتلونکي وخت کې د یو م
په اوسين وخت کې د  ؛ نود سود نرخ هم مجع يش ۱۷۱افغانیو رسه  ۱۷۷د بېلګې په توګه: که چېرې د 

 د رحبې ۱۷۱افغانۍ، چې  ۱۱۷افغانۍ معادل ارزښت لري؛ خو برعکس په راتلونکي وخت کې  ۱۱۷
چې په اوسين یا جاري  افغانیو ارزښت لري. ۱۷۷هم وررسه مجع شوی وي په اوسين وخت کې د  کچه

 او پلور په برخه کې ډېر حبث کېږي. پېرارزښت باندې معموالً په مايل بازار کې د مايل شتمنیو د 
هم د  خانفالسیون نرد یادولو وړ ده یچ په پورتین مثال یک د سود د نرخ پر ځای د ختفیف نرخ او د 

، په دی مانا یچ اوسین ارزښت دایس حماسبه کیږی یچ راتلونکی زیاتیدونکی یا حماسیب وړ دی
 .ښتونه ټول په پام یک نیول شوی ویکمیدونکی ارز

Price 
 یا بیه قېمت

الح: یا په بله اصط رزښت معلومولو ته قېمت ویل کېږي.د پیسو په مرسته د یو تويک او یا خدمت ا
ت حد د ارښ خدمتونو یا توکوپه نقطه کې د  ت د عرضې او تقاضا ترمنځ د تعادلخدمد یوه تويک یا 

 ته قېمت ویل کېږي.

Ceiling Price 
 قېمتلوړ جموز 

 د وين ټالک شوي قېمت څخه عبارت دی.د یو تويک او یا خدمت د پلورلو په وړاندې تر ټولو لوړ قان
 ۵۷کېلو ګاز د پلور تر ټولو لوړ قېمت یو بېلګې په توګه: دولت د ژيم په موسم کې په اکبل کې د 

افغانیو څخه  ۵۷لو ګاز هل یک یوافغانۍ ټايک او په دې ډول رسه د ګازو پلورونکي نيش کوالی، چې 
کۍ ي، چې په چټلوړ وپلوري، چې دا ډول قېمت ټالک معموالً د هغه توکو د پلور په وړاندې ټالک کېږ

 رسه یې پرتله کړئ. )Price Floor( هل ټیټ جموز قېمت یې قېمت د لوړېدو په حال کې وي. رسه
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 Price cost margin 

 حاشیهحد/د قېمت او د تمام شد لګښت 

 ته رجوع وکړئ. )Index Lerner(د لرنر شاخص 

Control Price 
 کنرتول قېمتد 

د قېمت په تغری باندې قانوين حمدودیت وضع  او خدمتونولت مداخله، چې د توکو په بازار کې د دو
ه بازار کې د توکو او خدمتونو دا، چې: پ او یا هم یا اضغري حد لري.کوي چې دا حمدودیت یا اعظیم 

متونه دا ډول قې .د قانوين قېمت وضع کول وسیلهباندې د دولت د مستقیمې مداخلې په  په قیمتونو
 ارت دي هل:په دوه ډوهل وضع کېږي چې عب

 )PriceCeiling(ل : لوړ جموړ قېمت۱

 )PriceFloor) : ټېټ جموز قېمت۲

 د قېمتونو د کنرتول په اړه د ال ډېرو مالوماتو لپاره نوموړو اصطالحاتو ته هم رجوع وکړئ.

Discrimination Price 

 یا تبعیض پېرتو قېمتد 

ضع و په وړاندې د خمتلفو قیمتونو ونکوودپېرد عني تویلد په پلور باندې د خمتلفو کټه ګوریو 
یا عرضه کوونکو هل لوري  ږي، چې معموالً د هغه اکروبارونوکولو ته د قېمت تبعیض ویل کې

 د  ېره حده کنرتول ولري لکه احنصار.رامنځته کېږي، چې په بازار کې د تويک په قېمت باندې تر ډ
افغانۍ باندې  ۱۱۷په  کسافغانۍ او په دریم  ۱۷۵افغانۍ په بل  ۱۷۷کسبېلګې په توکه: عني تويک پر یو 

 رسه تررسه کېږي، چې عبارت دي هل: د قېمت توپری/تبعیض معموالً په دریو ډولونو .پلورل

)First degree price discrimination( ۱: د قېمت لومړۍ درجه تبعیض/توپری 
)Second degree price discrimination( ۲: د قېمت دویمه درجه تبعیض/توپری 

)Third degree price discrimination( ۳: د قېمت دریمه درجه تبعیض/توپری 
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 .تررسه کېږياو د قېمت تبعیض معموالً الندنیو موخو د ترالسه کولو په خاطر  

 .د ګټې لوړول 
 .په بازار کې د ال ډېر کنرتول ترالسه کول 
 ماتول. په بازار کې د سیاالنو 

په اړه د ال ډېرو مالوماتو لپاره پورتنیو ذکر شوو اصطالحاتو ته هم رجوع  د قېمت د تبعیض/توپری
 وکړئ.

Demand ofElasticity  Price 
 ارجتاعیت قېمتد تقاضا د 

ېمت قپه قېمت کې د نسيب تغری په پایله کې د تقاضا په مقدار کې نسيب عکس العمل ته د تقاضا د 
تقاضا په اندازه کې د نسيب تغری سلنه، چې په قېمت کې : د او یا هم دا چې ارجتاعیت ویل کېږي.

of elasticity Price  د عرضې د قېمت ارجتاعیت ری د سلنې هل امله رامنځته کېږی.د نسيب تغ

supply .رسه یې پرتله کړئ 

Supply ofElasticity  Price 
 ارجتاعیت قېمتد  د عرضې

و یا تغری په پایله کې رامنځته کېږي.ا نسيبد عرضې په مقدار کې نسيب تغری، چې په قېمت کې د 
د عرضې په اندازه کې د نسيب تغری سلنه، چې د عرضې په قېمت کې د نسيب تغری د  هم دا چې:

رسه  )Priceelasticityofdemand( د تقاضا د قېمت ارجتاعیت  امله رامنځته کېږي.سلنې هل
 یې پرتله کړئ.

Fixing Price 
 ثابت ټاکنه قېمتد 

څخه عبارت  هوکړه یلکد عني تويک یا یو خدمت د دوه او یا ډېرو عرضه کوونکو ترمنځ هل هغه 
د یو بل پر وړاندې  څویې د تويک یا خدمت په وړاندې یو شان قېمت وضع کوي دی، چې هل خمې 

 ته رجوع وکړئ. )OPEC(د ال ډېرو معلوماتو لپاره  .)Cartel( سیايل هل منځه یويس لکه اکرتل
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 Flexibility Price 
 انعطاف پذیري قېمتد 

ا مازاد ی بازار د . د دې مفهوم هل خمې په اوږده موده کې قیمتونه دپه مانا ده وړتیاد بدلون د  قېمتد 
قیمت  د اوږدې مودې حتلیل یو مهم حبث دی او د بازار کرس دحالت رسه ځان عیاروي، چې دا د

تویلد مقدار د اکمل  ټولزی د چې په تیوریکي مبحث کې په اوږده موده کې دا ډاډمنوي دغه ډول
 .استخدام رسه مساوي دی

Floor Price 
 )حداقل جموز قېمت( قېمتد حد اقل 

ګې د بېل وين ټالک شوي قېمت څخه عبارت دی.اقل قان د یو تويک یا خدمت د پلور پر وړاندې حد
 اقل قانوين قېمت کروندګر هل تاوان څخه وساتې د يف من غنمو حد څوپه توګه: دولت د دې لپاره، 

 رسه یې پرتله کړئ. (Price Ceiling) تر ټولو لوړ جموړ قېت افغانۍ ټايک. ۱۷

Index Price 
 شاخص قېمتد 

ېر ل کې د تد قېمت شاخص څخه په اقتصاد کې په دې موخه ګټه اخېستل کېږي، چې: په سږين اک
ه تغری کچه کې څومر منځنۍپه قیمتونو  یا حدمتونو توکوپه پرتله یو ګروپ  لکونواکل یا د نورو 

 هل: د قېمت شاخص په دوه طریقو رسه اندازه کېږي، چې عبارت دي رامنځته شوی دی.

  )Consumer Price Index) : د مستهلکینو د قېمت شاخص۱
  )deflator price GDP) : د نا خالص داخيل تویلد د قېمت دیفلیټور۲
 ته هم رجوع وکړئ. شوو اصطالحاتو ذکرد ال ډېرو معلوماتو لپاره  

Leadership Price 
 رهربي قېمتد 

دونکی استعمایلونکیو هل لوري او یا تویلد ګوپويل اکروبارونوپه عني بازار کې د یو شمېر اویل
د تويک  کیاکروبار یا تویلدونیې یو (، چې هل خمې تررسه کېږي)، چې معموالً د قراداد هل خمې میتود 
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د تويک قېمت ټايک او داسې نور اکروبارونه او یا  او یا هم دا چې: یو اکروبار په قېمت کې تغری راويل. 
 تویلدونکي همدغه قېمت تعقیبوي.

Level Price 

 )عمويم( سطحه قېمت د

 هل اوسط څخه عبارت دی، چې د کې د تویلد شویو توکو او خدمتونو د قیمتونوپه اقتصاد 
Price GDP او د نا خالص داخيل تویلد قېمت دیفلیټور  )CPIمستهلکینو د قېمت شاخص )

Deplator  اندازه کېږي. وسیلهپه 

Maker Price 
 ټاکونکی قېمت

هغه عرضه کونکی یا تقاضا کونکی، چې په بازار کې د یو تويک د قېمت تر اغزی راوستلو باندې 
هغه عرضه کونکی، چې په بازار کې د یو تويک قېمت  او یا هم دا چې: ول ولري.اندازه کنرتپه اکيف 

قېمت  د دی. )Monopoly(چې ښه بېلګه یې احنصارډېره حده په خپله ګټه ټایلک يش. تر 
 رسه یې پرتله کړئ. ( takerPrice( تعقیبونکي

Mechanism Price 
 میاکنزیم قېمتد 

 ېږي.وړښت ویل کد قېمت ټالکو پروسې ته د قېمت میاکنزیم یا ج خدمتونوپه بازار کې د توکو او 

 او د مرکزي پالن په اقتصاد کې د وسیلهد بېلګې په توګه: په آزاد بازار کې د عرضې او تقاضا په 
 قېمت ټالک کېږي. دولت هل لوري د توکو او خدمتونو

Regulation Price 
 تنظیم قېمتد 

ه او تنظیم څخ ټاکنه باندې د دولت مسقیم کنرتولد قېمت په  خدمتونوپه بازار کې د توکو او 
عبارت دی، چې معموالً 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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 Rigidity Price 
 ټینګښت )انعطاف ناپذیري( قېمت د

 ډېر ورو ډول رسه قېمتونه، چې په بازار کې د مازاد او یا کرس په وړاندې پهد توکو او یا خدمتونو 
 تنظیمېږي.

هغه قېمتونه، چې په بازار کې د مازاد او یا کرس څخه نه متاثره کېږي یا ډېر کم او یا هم دا چې: 
او  کېازاربد تویلداتو په  کچهاو په منځین  کېبازارعواملو په  متاثره کېږي،دغه ډول قیمت زیاتره د

 (prices sticky/Rigid) چې د انعطاف پذیره قېمتونو. کچه مايل بازار کې یلدل کېږيپه کمه 
 .اکرول کېږياصطالحات هم ورته 

Spread Price 
 )هل لګښت څخه(پېرتو قېمتد 

وايی، چې د  (Pricespread)ته  پېرلګښت او د پلور د قېمت ترمنځ تو ټولزید تويک د تویلد د 
)up-mark)  اکرول کېږياصطالح ورته هم. 

Stability Price 
 ثبات قېمتد 

دا، چې ډېر کم تغری کوي،  یا تغری نه کوي منځنۍ کچه حالت، چې په اقتصاد کې د قیمتونوهغه 
 د يلک اقتصاد دوه نورې موخې عبارت دي لع:چې دا د يلک اقتصاد د دریو موخو څخه یوه موخه ده 

 )Employment Full(اکمل استخدام : ۱

 )Growth Economic (اقتصادي وده: ۲

د تری  کې کچه منځنۍپه  مرسته سنجول کېږي، چې د قیمتونو چې معموالً د انفالسیون د کچې په
 په پرتله څومره تغری رامنځته شوی دی. اکل یا د نورو لکونو
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 Taker Price 
 )تعقیبوونکی( اخیستونکی قېمت

 د قېمت ټاکنې ه بازار کې د توکو او یا خدمتونوکونکی، چې پهر هغه عرضه کونکی یا تقاضا 
قېمت ومين او  اوسیندی، چې په بازار کې  اړاو کنرتول په برخه کې ډېر کم ځواک ولري او 

 هل قېمت ټاکونکي سیايل په بازار کې رامنځته کېږي. اکملېتعقیب یې کړي، چې معموالً د 
(makerPrice ) .رسه یې پرتله کړئ 

Market ofOut  Pricing 
 اېښودنه قېمتهل بازاره وتیل 

په  سیالۍ اکملېیوه اعمیانه اصطالح ده، چې موخه ترې هغه قېمت دی، چې په نورمال بازار یا د 
 د احنصار په حالت کې د تويک یا خدمت قېمت. لکهبازار کې وریاندې تويک نيش پلورل کېدای 

Data Primary 
 لومړین ډاټا )معلومات(

لوماتو لپاره ال لوري راټول شوي وي او د زیاتره مالومات چې په مستقیم ډول د یو سازمان هل هغه ما
 رسه یې پرتله کړئ. ( dataSecondary) هل دویيم ډاټا .پروسیس شوي نه وي

Industry Primary 
 لومړین صنعت

ټې موادو لپاره تر ګ دا اصطالح د هغو صنعتونو لپاره اکرول کیږي چې طبېيع منابع د خپلو اویله
 اخېستنې الندې نیيس لکه کرنه یا هم مايه نېول.

Rate Prime 
 پایه )ترټولو امتیازي نرخ( ېد رحب

 په وړاندې وضع کوي. وري مشرتیانو، چې بانکونه یې د خپلو ډېرو باکچهد رحبې 

دی؛ خو نوموړی بانک  ۱۵۱ کچهد یو بانک څخه د پور اخېستلو د رحبې لکین  :د بېلګې په توګه
 ته ټېټوي. ۵.۱۴۱ څخه ۱۵۱وي د رحبې دا اندازه د  کس، چې د بانک د باور وړ مشرتيخپل یو 
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 ePrincipl 
 اصل

یوې شتمین هغه بنسټزی  په مانا ده؛ خو په مايل برخه کې د په اعم ډول د ډېرې مهمې برخې یا اصل
 ، چې هل خمې یې ربح تادیه کېږي.(دهارزښت )لکه اسيم او لکه هل اسيم ارزښت څخه متفاوت 

يی، چې په عمويم توګه منل شوی قانون ته وا د طبیعیت هغه بنیادي )Principle)اصل  همدا راز
د  ازمویل شوي او منل شوي وي. وسیلهپه  ، چې د عليم میتودونواساساتدا، چې: هغه  یا او وي.

کور په جوړولو کې د خاورې، لرګي، بېلګې په توګه: دا د طبعیت یو بنیادي اصل دی، چې د 
 نلمخو په عليم حبث کې دا یو  اخېستل کېږي. ګټهورو وسایلو څخه اوسپنې، سیمنټ او داسې ن

شوی اساس دی، چې خلک غواړي، چې د اماکن ترحده په کم لګښت رسه د ژوند د اړتیاو ډېره 
 برخه رفع کړي.

Edebt Privat 
 پور شخيص

 پورونو څخه عبارت دی. د اعمه پورونو ټولزیوباندې د  وګړوپه یو هېواد کې په حقويق او حقیيق 
(Debt Public)  .رسه یې پرتله کړئ 

Enterprise Private 
 خصويص تشبث

ه خطر پیا ادارو خلو هغه هڅې چې د ګټې د ترالسه کولو لپاره تررسه کیږي او د اکروبار  وګړو د
چي په کې وګړي کوالی يش چې په  تررسه کېږيهغه اقتصادي نظام کې  معموالً په. دا اغړه اخيل

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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 Goods Private 

 تويکخصويص 

چې ملکیت یې د خصويص سکتور په واک کې وي او دوه  ټول هغه تويک خصويص تويک ګڼل کېږي
 يش : بیلیدایرسه  توکولري، چې هل خمې یې هل اعمه  ځانګړتیاوېعمده 

 ممانعت وړتیا د) Excludibility(لګښت څخه دهغو خلکو  د : خصويص شیانو
 یې قیمت تادیه نه کړي وړاندېحمرومیت ممکن وي، چې په 

 استهالک سیالزی  )Consumption Rival(: لپاره یې سیايل صورت نیيس  استهالک د
 نيش مرصفیدیل. هل خوا مستهلکینود څو  تویکاو په همزمان ډول یو خصويص 

Property Private 

 خصويص ملکیت

)کورنۍ او  هغه بنیادي اقتصادي اصل، چې د تویلد منابع یا ملکیتونه د خصويص سکتور
 هد بېلګې په توګه: پ د استعمال او کنرتول حق یې ولري. اواکروبارونو( تر ملکیت الندې راځي 

پانګوال اقتصادي نظام کې، چې د ټونلې وګړې د خصويص ملکیت د  اساليم اقتصادي نظام او
 ترالسه کولو او ګټه اخېستلو حق لري.

Sector Private 
 خصويص سکتور

ه کیږي تررس لپاره پلورد تویلد او  د توکو او خدمتونو چې کړنېپه اقتصاد کې ټول هغه غری دوليت 
په اختیار کې لري او د استعمال حق یې  وګړوپرته هل دوتله د همدې خصويص  د تویلد منابع او

 رسه یې پرتله کړئ. (Public sector)هل اعمه سکتور  ولري د خصويص سکتور څخه عبارت دی.

Privatization 

 خصويص کیدنه

و ا د خصويص سکتور په اختیار کې راځي.د اعمه یا دوليت سکتور ملکیت  هغه پروسه، چې پکې
یو او داسې نورو شتمن کتور د تویلدي وسایلو، جایدادونو: خصويص سکتور ته د اعمه سیا هم دا چې
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 (Nationalization( هل ميل کولو خصويص کیدنه ویل کېږي. د پلورلو او یا تبدیلیدو پروسې ته 
 رسه یې پرتله کړئ.

Probability 
 احتمال

څخه د اطمینان اندازې ته وايی، چې  احتمال یا اماکن د یوې متوقعه پېښې د وقوع یا د نه وقوع د
ي میتودونو هل الرې د سنجش لوماتو په شتون باندې اتکا لري او د احصایئود خپوانیو ما معموالً 
 .وړ دی

Producer 
 تویلدونکی

وګړو د اړتیا او غوښتنو د رفع کولو لپاره تويک او یا هم خدمتونه هغه کس یا اکروبار چې د ټونلې د 
 تویلدوي.

Price Producer 
 قېمتد تویلدوونکي 

د یو تويک هغه قېمت، چې د تویلدونکي هل لوري په عمده پلورونکي یا پرچون پلورونکي باندې 
 .اکرول کېږياصطالح ورته هم  ) priceFactory(وضع کېږي. چې د 

Surplus Producer 
 مازاد يد تویلدوونک

 د پلور هل بازار څخه ترالسه هغه اندازه، چې تویلدونکي یې د توکو او خدمتونو ټورتوب یا مازادد ګ
وکې د : د یو تیا په بل عبارت تمام شد فرصيت لګښت څخه ډېره وي.کوي او د فرصيت لګښت یا د 

 ازاربتمام شد د لګښت او د قېمت ترمنځ توپری ته د تویلدونکي مازاد ویل کېږي. چې معموالً د 
ه هنديس د کرښې څخه الندې او د عرضې د کرښې څخه پورت قېمتیاګرام کې د ډپه معیاري 

  .ساحې ارزښت رسه برابر ده
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 Product 
 تویلد

دا، چې: د تویلد د پروسې په پایله کې تویلد شوي  یا د پروسې حاصل ته تویلد ویل کېږي د تویلدي
 تویلد په دوه برخوويشل کېږي چې عبارت دي هل: تويک یا خدمت ته تویلد ویل کېږي.

 )Goods(: تويک ۱

 )Services(: خدمتونه ۲

 د ال ډېرو مالوماتو لپاره نوموړو اصطالحاتو ته هم رجوع وکړئ.

fferntiationiD Product 
 تفکیک/د تویلد تنوع

اره یوه لپ هر اخیستونکي وهڅول يش د څوڅخه  تویکتوپری کول هل بل مشابه  تویکیو تویلد یا هل 
ه وی خپلو تویلداتو توپری کول هل سیالو رسه او هم د د رشکت په دې کې د.بیل بیل قیمتونه تادیه کړي

خپلو تویلداتو ترمنځ د توپری رامنځته کول شاملیږي.ممکن دغه توپری د تویلد په فزیکي  درشکت 
 .په کومه بله بڼه رامنځته يشهم او یا  خدمتونوبڼه کې، یا اړونده 

Cycle Life Product 

 د تویلد د ژوند دوران

، مرحلې په برکې نیيسد یو تويک او یا خدمت ژوند دوران )په بازار کې د پایت کیدلو موده( څلور 
 چې عبارت دي هل:

  د پېژندنې مرحله )Introduction stage(. 

   د ودې مرحله)geSta Growth(. 
  د خپوايل یا بلوغ مرحله )ageSt Maturity(. 
 د نزول مرحله )geSta Decline(. 

 لو ځانکړتیاو هل خمې پیژندل کېږي.چې د تویلد هره مرحله د خپ

ډېر لګښت او حتقیق ته  تویلد د ژوند دوران لومړین مرحله، چې معموال پکېد بېګې په توګه: د 
ېر رضایت حاصل کړي ډ مستهلکینواړتیا لېدل کېږي او تویلدونکي د دې لپاره، چې تویلد یې د 

د  دلګښت تررسه کوي، په دې مرحله کې عموماً ګټه یا هم شتون نلري یا ډېره کمه وي او د تویل
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دوران )دایرې( په دویمه مرحله کې د تویلد د پلور په  د تویلد د ژوند ډېره وي. نااکمېدو وېره پکې 
یل په داخلیدو کې هم ډېروا اندازه کې ډېروایل راځي، ګټه لوړېږي او بازار ته د سیالو تویلدوونکیو

 ېد دې مرحل د تویلد د ژوند په دریمه مرحله کې پلور او ګټه په لوړه اندازه کې قرار لري او راځي.
او د تویلد د ژوند څلورمه مرحله، چې په پلور او ګټه  روسته د تویلد رکود رامنځته کېږي.څخه و

کې قوې کموایل رامنځته کېږی او دا مرحله ځینې وخت لږ وخت او ځینې وخت ډېر وخت حیت 
خ ملکونه لکونه په برکې نیيس او ځینې وخت کیدای يش، چې نوموړی تویلد د تل لپاره هل مايت رسه 

  يش.

Market Product 
 بازار تویلدد 

خالص داخيل تویلد په  تررسه کېږي او د نا تبادهل پکې زار، چې د نهايی توکو او خدمتونوهغه با
لګښتونه،  استهاليکګټه اخېستل کېږي د تویلد په بازار کې کورنۍ سکتور  نهاندازه ګېري کې ترې

و او د توک بهرنیان پکې یا اعمه سکتور او ، دوليتپریودنهاکروباري سکتور د رسمایوي توکو 
ګښتونه، د ل استهاليکد تقاضا په اړخ کې:  بازارتررسه کوي یعنې دا، چې د تویلد  پریودنه خدمتونو
او خالص صادرات په بر کې نیيس او د عرضې په اړخ کې:د  لګښتونهلګښتونه، دوليت  پانګونې

 د تویلد برخه شامله ده. اکروبارونو

Mix Product 
 د حمصوالتو ترکیب

 د هغو توکو یا خدمتونو جمموعه چې یو تویلدونکی یې د پلور په موخه عرضه کوي.

Production 
 تویلد )پروسه (

وخه د د رفع کولو په م اړتیاو او غوښتنو واو غری مستقیم ود مستقیم مستهلکینواو  د پېرودونکو
 دی.د رامځته کولو پروسې څخه عبارت  توکو او خدمتونو
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 Cost Production 
 د تویلد لګښت

 هد تویلد په پروسه کې د اکرګر، پانګې، ځمکې او متصدي د برخه اخېستو پ د توکو او خدمتونو
د  وت ویل کېږي او د توکو او خدمتونته د تویلد د تمام شد لګښ پایله کې رامنځته شویو لګښتونو

د پلور څخه  چې: د توکو او خدمتونوپه دې مانا، دا  ې په برخه کې ارزښتمن رول لوبوي.عرض
د  وڅڅخه ډېر وي یا حداقل برابر وي  ونوتترالسه شوی اعید باید د تویلد د تمام شد فرصيت لګښ

 تویلد پروسه ادامه پیدا کړي.

Functions Production 
 د تویلد تابع

یيک د مقدار ترمنځ ریاض او د تویلد شویو توکو او خدمتونود تویلد په پروسه کې د تویلد د عواملو 
 :د عمويم شلک هل خمې واضح کېږي Q=F(L,k)اړیکې څخه عبارت دی، چې معموالً د 

 په پورتنۍ مساوات کې: چې 

 Q د تویلد د حاصل اندازه)product of Quantity( 

 F  د تویلد تابع )Function Production( 

 L په تویلد کې د اکرګرې قوې اندازه) Labor( 

 K  په تویلد کې د استعمال شوې پانګې اندازه) Capital( 

Input Production 
 د تویلد اعمل

چې د  دا، یا اود تویلد په پروسه کې ترې ګټه اخېستل کېږي  د توکو او خدمتونوچې  وسیلههغه 
اکرول ورته هم  اصطالح (Input) اعمل چي داکرول کېږي د تویلد په موخه  توکو او خدمتونو

 .کېږي
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 Possibilities Production 
 د تویلد اماکنات

منابعو او تکنالوژۍ څخه د ګټې اخېستنې په پایله کې دوه یا ډېر تويک، چې اقتصاد  شتهد تویلد د 
 تهشدا په دې مانا، چې: د تویلد د  ترکیيب ډول د تویلد وړتیا ولري. یې په بیل بیل ډول یا هم په

منابعو څخه په ګټې اخېستو د یو تويک او یا خدمت د تویلد پر ځای د متبادل تويک او یا خدمت تویلد 
 ویل کېږي. د تویلد اماکناتته  اماکن

Stages Production 
 مرحلېد تویلد 

 د ګراف هل میخمرحلې بییل  بیالد تویلد درې  د توکو او خدمتونود نهايی بهرې د قانون هل خمې 
 هل: عبارت دي

په دې مرحله کې نهايی تویلد مثبت او  Slop Positive Increasing زیاتیدونکی مثبت میل:۱
 (Stage Returen Increasing( زیاتیدونکي حاصل مرحله د ډېرېدو په حال کې وي.، چې د

 .اکرول کېږياصطالح ورته هم 
په دې مرحله کې نهايی تویلد مثبت  Slope Positive Decreasingکمیدونکی مثبت میل  :۲

Return Decreasing ) کمیدونکي حاصل مرحله مګر د کمېدو په حال کې وي.، چې د

Stage)  اکرول کېږياصطالح ورته هم. 
په دې مرحله کې نهايی تویلد منيف او ال د کمېدو په حال کې وي،  Slop Negativeمنيف میل  :۳

 اکرول کېږي.اصطالح ورته هم  )Stage Return Diminishingکمېدونکي حاصل )چې د 
Utility Production 

 د تویلد مطلوبیت

 اضغري کولو په پایله کې رامنځته شوي د تویلد اعظيم کولو او د لګښتونود تویلد په پروسه کې 
 مطلوبیت ته د تویلد مطلوبیت ویل کېږي.
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 Productivity 
 مودلیت

مقدار  د او د تویلد شویو توکو او خدمتونود تویلد په پروسه کې د تویلد عواملو )معموالً اکرګره قوه( 
او لکه، چې د تویلد مقدار د تویلد په پروسه کې د برخه  ړیکې ته د تویلد وړتیا ویل کېږي.ترمنځ ا

سط ډول د هر متو په نو يش ووېشلقوې( په اندازه باندې  ) معموالً اکرګرې اخېستونکو عواملو
 مودلیت د تویلد هغه: بل عبارتاو یا هم په  د مودلیت اندازه پیدا کېږي. یا اکرګر د تویلد وړتیا

 ي.تویلدېږ وسیلهاندازه، چې په یو ټايلک وخت کې د تویلد ټالکو منابعو )معموالً اکرګر( په 

Profit 
 ګټه

ه ویل ته ګټ پېرشویو عوایدو ترمنځ تود تویلد د تمام شد لګښت او د تویلد د پلور څخه ترالسه 
دا، چې: هغه مبلغ، چې د تویلد د پلور څخه ترالسه شویو عوایدو څخه د تویلد  همیا  او.کېږي

 (Profit Net/Pure) خالصې ګټې د وضع کولو څخه وروسته پاتې کېږي، چې د لګښتونو
ځینې اقتصاد پوهان ګټه د تویلد پنځم اعمل پويل او وايی، چې که  .اکرول کېږياصطالح ورته هم 

کېدای يش تویلدونکي هل خپل اکروبار څخه الس په  رې په تویلد کې ګټه شتون ونه لري نوچې
 رس يش. 

Loss Account and Profit 
 د ګټې او تاوان حساب

تیږي بلګښتونه او عواید په کې ثریان کې د یو اکروبار یا رشکت ټول جهغه حساب چې د یو اکل په 
 او هل خمې یې د اکروبار یا رشکت ګټه یا تاوان معلومیږي.

Loss Statement and Profit 
 /صورت حسابد ګټې او تاوان راپور

 څخه یو دی )بل مايل راپور د بېالنس شیټ څخه عبارت دی( د اکروباري نهاد هل دوه مايل راپورونو
هغه او یا هم دا چې:  ګټې او تاوان حساب څخه عبارت دی.دا په یو معلوم وخت کې د یو اکروبار د 
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 عوایدو صورت حساب مايل حساب، چې هل خمې یې د یو اکروبار ګټه او تاوان سنجول کېږي، چې د 
(statement Income(  اکرول کېږياصطالح ورته هم. 

Margin Profit 

 ګټې حاشیه د

نجول سد پلور څخه ترالسه شوې ګټې اندازه ده، چې د ټول پلور د سلنې هل خمې  خدمتونود توکو او 
 خه څومره سلنه ګټه ترالسه شوېده.د پلور څ کېږي یا د توکو او خدمتونو

د بېلګې په توګه: که د عني تويک دوه عرضه کونکي په پام کې ونیسو او دواړه عرضه کونکي په 
 ۵۱يک بازار ته عرضه کړي اول عرضه کونکي د ټولې عرضې څخه ټايلک وخت کې عني اندازه تو

ویالی شو، چې د دوهم عرضه کونکي په پرتله  ګټه ترالسه کړي؛ نو ۳۱او دوهم عرضه کونکی 
 دی.  هلوړ د ګټې حاشیهد لومړي عرضه کونکي 

Maximization Profit 
 د ګټی اعظیم کول

اماکن تر حده د لوړې ګټې ترالسه کولو پروسې ته د ګټې اعظيم  د توکو او خدمتونو د پلور څخه د
د پلورلو څخه د اماکن تر حده  دا په دې مانا، چې: تویلدونکي د توکو او خدمتونو.کول ویل کېږي

 د لوړې ګټې ترالسه کولو لپاره کوښښ کوي، چې د ګټې اعظيم کولو عمده عوامل عبارت دي هل:

  ضایعاتو اندازه حداقل ته رسول.د تویلد په پروسه کې د 
 او مناسبې تکنالوژۍ څخه ګټه اخېستل. تویلد کې د ماهرو اکرګرانو په 
 .د ګټې ترالسه کولو مناسب فرصتونه پیدا کول 
  هڅولد تویلدي وړتیا د زیاتوايل په موخه د اکرګرې قوې مايل او معنوي. 
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 Tax Progressive 

 تصاعدي مایله

، چې هل خمې یې د لوړ اعید لرونکي د مایلې لوړه اندازه او هغه ډول دید ټاکنې او تادیې  ېد مایل
 هد کم اعید لرونکي د مایلې کمه اندازه تادیه کوي )د سلنې هل خمې( یعنې د اعید په لوړیدو رس

 .د مایلې نرخ هم لوړیدونکی وي

مایله تادیه کوي او یو بل  ۱۷۱ ؛ نوافغانۍ میاشتين عواید ولري ۱۷۷۷۷کسد بېلګې په توګه: که یو 
مایله تادیه کوي )په افغانستان کې هم د مایلې  ۲۷۱ ؛ نوافغانۍ میاشتين عواید ولري ۲۷۷۷۷، چې کس

 ۵۷۷۷افغانۍ څخه تر  ۱اخېستنې هل همدغه زیاتیدونکي ډول څخه اکر اخېستل کېږي، چې د 
افغانیو پورې  ۱۲۵۷۷افغانیو څخه لوړ تر  ۵۷۷۷ې څخه معاف دي؛ خو هل افغانیو پورې عواید هل مایل

مایله  ۱۷۱افغانیو پورې عوایدو باندې  ۱۷۷۷۷۷افغانیو څخه لوړ تر  ۱۲۵۷۷او د  ۲۱عوایدو باندې 
عمودي چې د  مایله اخېستل کېږي(. ۲۷۱او هل سل زرو څخه لوړو عوایدو باندې  اخېستل کېږي

 متناسبې مایلې د اکرول کېږي.اصطالح ورته هم  ( equityVerticalمساوات )
(tax Proportional( رسکوب کونکي مایلې  او( xtaRegressive ( .رسه یې پرتله کړئ  

Note Promissory 

 اعتباري سند )سفته (

د هغه حتریري وعدې څخه عبارت دی، چې هل خمې یې په معلوم وخت کې، معلوم مبلغ، معلوم 
هغه حتریري وعده، چې په یوه ټايلک هم دا چې: یا او  نرخ ورکول کیږي. د سود په معلوم ته کس

 او د نرخ په پام کې نېولو رسه تادیه کېږي. وخت کې د ځانګړي مبلغ د تادیې په موخه تررسه

Promotion 

 پرخمتیا یا تشهری

 ځېنې وخت د او .کېږيبلل  (Promotion( یېپرخمتیا ، یا تشهری چې په پراخه مفهوم  توکود 
برخې ، چې معموالً څلور اکرول کېږيورته  اصطالح هم ) mixPromotion)( حمصوالتو ترکېب

 په بر کې نیيس، چې عبارت دي هل:
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   اعالنات(Advertisement( 
  د پلور ډېرول(promotionSales ) 

 پلور  شخيص(Personal sale) 

  اعمه اړیکې(relationPublic )  

د تویلد برانډ او د  هغه برخه ده، چې یو رشکت پکې (Mixترکیب )د  )Promotionتشهر )چې 
 ته ورپېژين. )market Target(نښه شوي بازار شتون پهتویلد 

Propensity 
 رجحانمیالن/

د ټونلې وګړو هل لوري د خپلو عوایدو څخه د لګښت، سپما او  د غوښتنې یا میالن په مانا دی،او
چې  یا هم: هغه نسبت چې دا ښاکره کوي او ویل کېږي. (Propensity(لپاره میالن ته  پانګونې

ه موخه پ و، سپما او پانګونې د لګښتونولګښتون استهاليکوګړي د خپلو عوایدو څومره برخه د 
 بېلوي.

Consume to Propensity 
 ته میالن استهالک

الن( ته می استهالکترمنځ نسبت ته ) استهالکلګښت ته د میالن په مانا ده او د وګړو د عوایدو او 
د  اکرول کېږيپه موخه  لګښتچې د  او یا هم دا چې: د عوایدو هغه برخه یا نسبت ویل کېږي.

 میالن بلل کیږي. استهالک

Invest to Propensity 
 پانګونې ته میالن

ميل  د او یا هم دا چې: .ته تمایل( ویل کېږي ترمنځ نسبت ته )پانګونې د ميل اعید او نوې پانګونې
 پانګونې ته میالن بلل کیږي. اکرول کېږيپه موخه اعید هغه برخه یا نسبت چې د پانګونې 
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 Save to Propensity 
 سپما ته میالن

ره د ميل اعید څوماو یا هم دا چې:  بت ته )سپما ته میالن( ویل کېږي.د ميل اعید او سپما ترمنځ نس
 پدې مساوات کې: ، چېC/Y-S=Y. یعنې کېږياکرول برخه د سپما په موخه 

 S سپما ته میالن) save to Propensity( 

 Y ميل اعید)income National(  

 C مرصف)Concusmption(  

Right Property 
 حق تد ملکی

د منابعو قانوين ملکیت ته وايی، چې هل خمې یې د منابعو مالک ته د تویلدي موخو په خاطر هل منابعو 
 اخیستنې حق ورکول کېږي.د ګټې 

Tax Property 
 مایله پر ملکیتونو

نو د هغوی هل مالاکباندې نو )اکروباري ملکیتونو( شتمنیو یا هم ملکیتو هغه مایله، چې په ځینو
 اخېستل کېږي.

Tax Proportional 
 متناسبه مایله

د عوایدو اندازه په  وګړود  هل هغه شلک څخه عبارت دی، چې پکېد مایلې وضع کولو او تادیې 
ه: که د بېلګې په توګ ې د مایلې عني اندازه تادیه کوي.پام کې نه نېول کېږي او د ټونلې ټول وګړ

، کسافغانۍ میاشتين عواید او یو دریم  ۱۵۷۷۷کسافغانۍ میاشتين عواید ولري، یو بل  ۱۷۷۷۷کسیو 
مایله ټالک کېږي، چې اول  ۱۷۱د ټولو په عوایدو باندې  ؛ نوافغانۍ میاشتين عواید ولري ۲۷۷۷۷چې 
رسکوب  هل افغانۍ مایله تادیه کوي. ۲۷۷۷کسافغانۍ او دریم  ۱۵۷۷کسافغانۍ مایله، دویم  ۱۷۷۷کس
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رسه یې پرتله  (Tax Progressiveهل تصاعدي مایلې )او  (xTa Regressive) کونکې مایلې 
 کړئ.

Proprietorship 
 انفرادي )اکروبار (

 د اکروبار دوه نور ډولونه عبارت دي هل: بڼو څخه یو دی بنسټزیود اکروبار د دریو 

 )corporation( سهايم رشکت :۱

  )partnership(تضامين رشکت  :۲

یې ملکیت ولري او د همدغه  کسڅخه عبارت دی، چې یو  اکروباراکروبار هل هغه او انفرادي 
 لوري هل کسلکه په افغانستان کې ډېری دواکنداري، چې د یو  پرمخ بېول کېږي. وسیلهپه  کس

 .او د اکروبار مالک د قانون هل خمې رسه یو ديوبار پرمخ وړل کېږي او په دې ډول اکروبار کې اکر
ته رجوع  (Types Legal) د اکروبار قانوين بڼې ال ډېرو معلوماتو لپاره په اړه د ونواکروبار د

 وکړئ. 

Prosperity 
 سواکيل

ه پ نیکمریغ او سواکیل په مانا ده په اقتصاد کې هغه حالت ته وايی چې تويک او خدمتونه پکې د
یو  د نسبتاً لویه پیمانه شتون ولري او وزګارتیا هم په حداقل کې قرار ولري. هغه وخت، چې پکې

 او جریان مويم. یوې یا دوه لسزیو لپاره دوامدارههېواد اقتصادي وده ډېری وخت د 

Protectionism 
 ساتنه )د داخيل صنایعو(

ترمنځ د آزادې سوداګرۍ رسه د خپل داخيل صنعت په مالتړ خمالفت  هغه نظریه، چې د هېوادونو
 مايت تويک کورنۍ تویلد هل نوواردايت هېوادو زادې سوداګرۍ په پایله کې د ځینوکوي او وایې، چې د آ

باید په بهرنۍ سوداګرۍ باندې خنډونه یا ممانعتونه )تعرفه، سهمیه او په دې ډول  نورسه مخ کوي 
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کورنۍ تویلد د بهرين تویلدوونکو په وړاندې وساتل يش.  توګهپه دې  څوداسې نور( رامنځته يش  
 .شته لکه سبسایدی او نور د کې همهیوا همدا راز د دې محایوی سیاست وسایل په داخل د

Protectivetariff 
 رفهمحایوي تع

 هغه لوړه تعرفه، چې د بهرنیو تویلداتو په وړاندې د کورين تویلد څخه د مالتړ په موخه وضع کېږي.
هل یوازې د عوایدو  ته رجوع وکړئ. )Tariff(د تعرفې د ډولونو په اړه د ال ډېرو مالوماتو لپاره تعرفې 

 رسه یې پرتله کړئ. )Revenue Only or Tarifff) لپاره تعرفه

Debt Public 
 اعمه پور

 هل ميل پورونو ته اعمه پورونه ویل کېږي. شوویا د هر دوليت واحد په وسیله ترالسه  اعمه ادارېد 
 رسه یې پرتله کړئ. ) debtNational) پورونو

Domain Public 
 اعمه ملکیت

یت ملکدوليت واک او نفوذ په مانا دی او په اقتصاد کې هغه امالکو ته وايی چې دولت ورباندې د  د
 حق ولري.

Finance Public 
 تمویلاعمه 

ليت موسساتو ود ټولو د اعمه سکتور د لګښتونو تمویل ته وايی چې هل خمې یې هل بیال بیلو رسچینو د
 .لپاره مايل تداراکت صورت نیيس

Goods Public 

 تويکاعمه 

يم ولري.لکه رسکونه، عمو او حق هغه تويک، چې د ټونلې هر وګړی ترې د یو شان ګټه اخېستو اماکن
مزمان په ه ترېده، چې ټول خلک  ځانګړتیا دا توکوپه ختنیيک حلاظ د اعمه  پارکونه او داسې نور.

م اثر نه غورځوي همدا راز د تویلد یو استعمال د بل په استعمال کو او د ګټه پورته کوالی يشډول 
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څخه  تویکقیمت نه تادیه کوي هل اعمه  وړاندېمالک ته دا ستونزمنه وي، چې هغه خلک چې په  
 مایلاتو په شلک صورت نیيس، چې اجباري شلک لري  تمویل د توکوهل همدې امله اعمه  حمروم کړي

Ownership Public 
 اعمه مالکیت

، چې د دولت په ملکیت کې قرار ولري مؤسسهاعمه یا دوليت مالکیت ته وايی یا هغه تویلدي نهاد یا 
 لوري کنرتویلږي.او د دولت هل 

Revenue Public 
 عواید اعمه یا دوليت

ته اعمه اعید ویل کېږي.،  عوایدوڅخه د دولت خزانې ته راتلونکو  د مایلاتو او نورو رسچینو
 .اکرول کېږياصطالح  (Revenueعوایدو) د معموالُ ورتهچې

Sector Public 
 اعمه سکتور

تویلدوي. اعمه  تويکهغه برخه چې د دولت تر ملکیت الندې وي او معموالً اعمه  کړنود اقتصادي 
رخه ده، چې په دولت هغه ب سکتور نوم هم ورکول کېږي ددوليت سکتور، چې ځیين وخت ورته د 

 هل خصويص .او داسې نور خدمتونه، لګښتونه، پلورکې ښکیل وي لکه تویلد،  اقتصادي کړنو
 رسه یې پرتله کړئ ) sectorPrivateسکتور )

CorporationService  Public 
 رشکت خدمتونو سهايمد اعمه 

هغه سهايم رشکت، چې د خلکو د اعمه رفاه او سهولت په موخه یو ځانګړي خدمت تررسه کوي 
 خدمتونه او داسې نور. رسولولکه د برق تویلد، د ټېلېفون خدمتونه، د اوبو 
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 Spending Public 
 لګښتدوليت اعمه/

لو رسه نیو کېد ټونلې د اړتیاوو په پام  هغه لګښتونه، چې د دولت هل لوري په یوه ټايلک وخت کې
 په بڼه تررسه کېږي. خدمتونویا  توکومعموالً د اعمه 

Utility Public 
 اعمه مطلوبیت

وه لپاره ی اعمه فعایلت څخه د ترالسه کیدونکي تسکنيد یو ځانګړي خدمت د تررسه کونکي 
عرضه  هل خواد اعمه سکتور  والً په لریې او لکیوالو سیمو کېخدمتونه معم دااعمه اصطالح ده، 

خدمتونه، چې معموالً  ويشلکه د برق عرضه، د ګازو عرضه، تلفوين خدمتونه یا د برښنا  .کیږی
هل لوري په دې موخه تررسه کېږي یچ ټولین ته یي ګټه  خدمتونه د دولت په اقتصاد کې دا ډول

 ورسیږی او د همدی ګټورتوب د اندازه ګریۍ لپاره د اعمه مطلوبیت اصطالح اکرول کیږی.

Power Purchasing 
 د پری ځواک

تر السه کېدای يش،  وړاندېهغه اندازه، چې د پیسو د معلوم مبلغ په  معموالً د توکو او خدمتونو
 په لوړوايل رسه پکې ده، چې د توکو او خدمتونو د قیمتونو یوه اعمه ځانګړتیا دا ځواک چې د پېر

کې  واکځکموایل رامنځته کېږي )یعنې دا، چې په اقتصاد کې د انفالسیون په ډېرېدو رسه د پېر په 
 کموایل رامنځته کېږي(.

(PPP) Parity Power Purchasing 

 نسبتبرابري/ پری د ځواک د

 په مرسته یې په خمتلفو هېوادونو اصيل ارزښت د اندازه ګریي هغه تیوري او طریقه ده، چېپیسو د د 
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 

د دوه  :په بل عبارت. او یا هم شتون ولري )Rate Exchange Appropriate(ب نرخ متناس
 ي.کې د خرید قوه منعکسو د تبادلې نرخ په نوموړو هېوادونود پیسو  هېوادونو
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ډالره دی؛ خو که همدغه  ۱۷۷د بېلګې په توګه: د امرېاک په متحده آیاالتو کې د یو موبایل قېمت  
افغانیو پریودل کېدای يش، چې په دې حالت  ۵۷۷۷عني موبایل په  راوړل يش نوډالر افغانستان ته  ۱۷۷

د پری ځواک مساوي دی که چریي  موبایل په وړاندې د پويل واحدونوکې د  کې په دواړو هېوادونو
 پنځوس افغانۍ اويس.-د تبادلې نرخ یو ډالر

Economy Common Pure 
 اعمه اقتصاد بشپړه

 یعنې: پوښتنو بسټزیود اقتصاد څلورو  هغه اقتصاد، چې پکې

 )produce? to What(څه یش تویلد يش؟ : ۱

  )produce?) to How : څنګه تویلد يش؟۲

 )produce? to whom For(: د چا لپاره تویلد يش؟ ۳

 ) much to produce?)How: په څومره اندازه تویلد يش؟ ۴

 عرضه د دولت هل لوري د توکو او خدمتونو ابعو ختصیص اوته د ځواب ویلو په موخه د تویلدي من
 تررسه کېږي او خصويص اکروبارونو ته د توکو او خدمتونو د تویلد اجازه نه ورکول کېږي.

د اقتصاد دا ډول  توګهپه اصل کې دا یوه تیوري ده او په واقيع نړۍ کې شتون نلري، چې په دې 
 یوازې یو نظري شلک بلیل شو.

Inflation Pure 

 انفالسیونسوچه 

و قېمتونه ا د انفالسیون هل هغه ډول څخه عبارت دی، چې په اقتصاد کې د ټولو توکو او خدمتونو
قتصاد کې د دا په دې مانا، چې: په ا ول په عني سلنې رسه لوړېږي.ظاهري ارزښتونه په مطلق ډ

ېږي، لوړوایل رامنځته ککې په عني اندازه رسه په قیمتونو  او د تویلد عواملو ټولو توکو او خدمتونو
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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 omynEco Market Pure 
 سوچه د بازار اقتصاد

 یعنې:پوښتنو  بنسټزیوهغه اقتصاد، چې د اقتصاد څلورو 

 (?What to produce): څه یش تویلد يش؟ ۱

  )produce? to How (تویلد يش؟: څنګه ۲
 (?For whom to produce): د چا لپاره تویلد يش؟ ۳

 produce to much (how(?: په څومره اندازه تویلد يش؟ ۴

او دولت په  تررسه کېږيته د ځواب ویلو په موخه د تویلدي منابعو ختصیص د بازار هل الرې 
اقتصاد دا شلک هم په واقيع نړۍ کې شتون نلري کې هیڅ ډول دخیل نه وي، چې د کړنې اقتصادي 

 بلکې یو تیوریکي اټلک یې ګڼیل شو.

ProfitPure  

 خالصه/سوچه ګټه
ته رجوع وکړئ. )Profit(ګټې 
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Quality 
 کیفیت

ا درجې په مان یا تویلدي برخه کې د یو يش د مقصد رسه د سمون یا هم د غوره توب دپه اکروباري 
 .او استدالل ته توپری کوي آند وګړو ذايت معیار ده، چې نظر د کیفیت یو ده.

Life of Quality 
 د ژوندانه کیفیت

وه او ښه وايل د معلومولو لپاره ی سواکلۍپه ټونله کې د یو کس یا د یوه ډهل وګړو د ژوندانه ټونلزیې 
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 

)هېوادونو( ترمنځ د ژوندانه د  نیيس( او معموالً د ټونلو ه برکېماشوم د مړینې اندازه او داسې نور پ
 د پرتله کولو په موخه ترې ګټه اخېستل کېږي. کچې

Quantity 
 مقدار

مقدار یا  بازار کې د هغه توکو او خدمتونو . په ځانګړي ډول پهپه اعم ډول مقدار ته ویل کیږي
ړه تررسه کېږي، چې په ګراف کې د اندازه، چې د پلورونکو او پېرودونکو ترمنځ یې راکړه ورک

  مقدار په افيق حمور ښوول کېږي. توکو او خدمتونو

Demanded Quantity 
 د تقاضا مقدار

ودونکي یې په معلوم قېمت رسه د پېرلو پېرهغه معلومه )اعظيم( اندازه، چې  د توکو او خدمتونو
 اراده او توان ولري.

Q 
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 Supplied Quantity 
 د عرضې مقدار

یې په معلوم قېمت رسه د پلورلو  پلورونکيهغه معلومه )اعظيم( اندازه، چې  او خدمتونود توکو 
 اراده او توان ولري.

Money ofTheory  Quantity 
 د پیسو د مقدار نظریه

هغه تیوري، چې وايی: د پیسو په عرضه کې معلومه اندازه سلنه تغری د ظاهري ناخالص داخيل تویلد 
(Nominal GDP( دا تیوري په دې خربه تکیه لري،  کې د مساوي تغری المل ګرځي. نوپه قیمتو

په اقتصاد کې د  د مقدار او داسې نور( ثابت وګڼو؛ نود تویل لکهچې: که چېرې نور ټول عوامل )
رزي کې د ډېروايل المل ګ په قیمتونو پیسو په عرضه کې ډېروایل په عني اندازه د توکو او خدمتونو

 کې د کموايل المل ګرځي. قیمتونو په یې د توکو او خدمتونواو کموايل 

 په اقتصاد کې د پیسو د مقدار په دوه چنده ټول عوامل ثابت وګڼل يش نو د بېلګې په توګه: که نور
کو عرضې نیمايی کېدل د تو دقېمتونه هم دوه چنده لوړېږي او د پیسو  کېدو رسه د توکو او خدمتونو

 M*V=P*Tاو دا نظریه د فورمول په مرسته واضح کېږي : نیمايی کېږي. قېمتونه هم دمتونواو خ
 :، چې په دې معادهل کېM*V+M’*V’=P*Tدا، چې  یا هم په متبادل فورمول

 M د پیسو مقدار  
 V د پیسو ګردش  
 M’ د اعتباري پیسو مقدار  
 V’ د اعتباري پیسو ګردش  
 P قېمتونه د توکو او خدمتونو  
 T تویلد څخه نمایندګي کوي ټولزی 

 په نوم هم یادوي. ) Exchange ofEquationتبادلې معادلې )پوهان دا فورموهل د ځېنې اقتصاد 
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 Quarter 
 ربعه

مسلسل میاشتې، چې د مايل  ۳مايل اکل  دا، چې د یو په اعم ډول څلورمې برخې یا ربعې ته وايی یا
او داسې نور( د ارایه کولو په موخه  کچهد بېاکرې  کچه، قتصادي معلوماتو ) لکه د قیمتونواو ا

 ربعې هل خمېترې ګټه اخېستل کېږي. په نړې کې ځینې اکروبارونه هم خپل مايل راپور د هرې 
او د امرېاک متحده ایاالتو د سوداګري بېالنس هم د ربع هل خمې او هم په لکين ډول رسه ارایه جوړوي 

 کېږي.

Quartile 
 برخهیا څلورمه چارک 

مقیاس کورنۍ پورې اړه لري، چې د یو مکمل تويک یا  ileد څلورمې برخې یا چاريک په مانا ده ، او د 
ګرامه( یا هم د یو  ۲۵۷د بېلګې په توګه: د یو کېلو څلورمه برخه ) څلورمه برخه په بر کې نیيس.

 سانيت مرت(. ۲۵مرت څلورمه برخه )

 رجوع وکړئ.هم ته  (Percentile) د کورنې په اړه د ال ډېرو مالوماتو لپاره هل سلمې برخې ileد 

Quasi money 

 د پیسو مشابه

 ته رجوع وکړئ. )money Near(پیسو ته نږدې 

Asset Quick 
 ينسیاهل شتم

هغه شتمين، چې هل تاوان پرته )او یا په ډېر کم تاوان( په چټکۍ رسه په نقده باندې بدلېدای يش، 
هل کنګل شتمنۍ  اکرول کېږي.اصطالح ورته هم  )liquidasset)او  (asset Floating(چې د 

(Asset frozen( .رسه یې پرتله کړئ 
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 Quota 
 سهمیه یا مقداري حمدودیت

ه، ارت دی لکه واردايت سهمیپه تررسه کولو باندې د حد ټالکو څخه عب کړنو په اقتصاد کې د ځینو
یې هېواد د یو اکل په جریان کې د یو ځانګړي تويک په واردولو باندې په دې موخه سهمیه چې هل خمې 

 ه اړه دسهمیې پ د و هل سیايل څخه وژغوري.ټايک څو داخيل صنایع او تویلدات د بهرنیو تویلدوونک
 رجوع وکړئ. هم ته )Quota Importواردايت سهمیې )معلوماتو لپاره ال ډېرو 
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Walk Random 
 تصاديف سری )مسری(

نلري، چې هل خمې یې د  : داسې کومه طریقه یا مېتود شتونوايی چې .یوه احصاییوی اصطالح دهدا 
 یو توکې، خدمت یا د اقتصادي حالت د راتلونکي په اړه مطلقه وړاندوینه ويش؛ خو په ځانګړو

 اتوهل منطيق توقع ممکنه ده.لوماتو هل خمې ين وړاندوینه د تریو مارسه یواځې یوه ختمی میتودونو
(Rational Expectation( .رسه یې پرتله کړئ 

Rate 
 نسبتکچه//نرخ

 اصطالح د دوه بیال بېلو مقدارونود قیمت د کچې او تناسب په مفاهیمو اکریږي، دا  نسبت، نرخ، د
 ترمنځ ثابته تړاو په ګوته کوي او د اندازه ګېرۍ د وسېلې په توګه ترې ګټه اخېستل کېږي.

Return of Rate 
 د بازګشت نسبت

څخه ترالسه شوي عوایدو ترمنځ نسبت څخه عبارت دی، چې  پانګونېد لګښت او د  د پانګونې
 ېرته راګرځیدل هم ورته ویل کېږي.پانګې ب د

او دلې الرې  تررسه يش د بېلګې په توګه: که په یو اکروبار یا پروژه کې لس میلیونه افغانۍ پانګونه
 څخه عبارت دی. ۱۷۱یې  کچهد بازګشت  نو میلیون افغانۍ عواید ترالسه يش هر اکل یو

Rating 
 )درجه بندي ( کچهد اعتبار 

خزانې بِل او داسې نورو( د پری احتمايل خطر پر وړاندې الرښونې  )بانډ، د د هېوادونو د مايل سندونو
و د ټولو هل لوري تررسه کېږي ا )Rating Agency(لویو نړیوالو ادارو  د څخه عبارت دی، چې

 راتلونکی پیشبیين کوی او نرشوي. هیوادونو اکروباري حالت

R 
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 هېڅد دې مانا ورکوي، چې هېواد د پور د تصفیې په وړاندې  ++Aیا  AAAد بېلګې په توګه:  
 لوړ خطر په برکې نیيس.  ټولو د پور د تصفیې تر Dاو  C ستونزه نلري

Abstention Rational 
 منطيق امتناع

سنجش په بنسټ د متوقعه ګټې په پرتله  منطيق د هغه اکر یا عمل د نه تررسه کولو پرېکړه، چې د
رای  د ګټه اخېستل کېږي.یې د تررسه کولو لګښتونه لوړ وي، چې په ورځين ژوند کې ترې ډېره 

دا، چې: ځینې وخت یو هغه ورکولو په برخه کې هم دلې اصطالح څخه ډېره ګټه اخېستل کېږي 
، دی اړګټه نلري بلکې  هېڅلپاره  کس، چې رای ورکول د نوموړي لري آندرای ورکونکی داسې 

 نو ړيک قبولچې د رای اچولو لپاره رامنځته کېدونکي لګښتونه لکه کرایه او داسې نور هم باید 
 په دې توګه هل رای ورکولو څخه ډډه کوي.

Expectation Rational 
 منطيق توقعات

خدمت یا د اقتصادي  په دې مانا، چې: که څه هم، چې په مطلق ډول په راتلونکي کې د تويک،
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 

 رسه یې پرتله کړئ. (Walk Random) هل تصاديف سری .نې یا توقع ته منطيق توقعات وايیوړاندوی

Rationing 
 سهمبندي

ختصیص او یا توزیع څخه عبارت دی، چې د اقتصاد  د توکو )معموالً د نهايی توکو( دد معیار هل خمې 
د  ؛ نوښتنې ناحمدوده او منابع حمدود ديخورا مهمه برخه جوړوي ځکه، چې د برش اړتیاوې او غو

استعمال  لزیسیاتويک او خدمتونه باید، چې ځیين وخت د  شتهباید  دې ستونزې په پام کې نېولو رسه
ول په اګاهانه ډ ره لکه، چې د یو يش قلت حمسوسیږي؛ نولپا موخېد دې څخه پرته سهمیه بندي يش.

 .په مهال قیمت ډېر پورته نيشکرس څخه کم قیمت ورته وضع کېږي چې د  بازار د
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 Material Raw 
 خام مواد

استعمایلدونکي خام مواد، چې د شلک د تغری په پایله کې یې د توکو تویلد د تویلد په پروسه کې 
 .اکرول کېږياصطالح هم  )Material) یوازې د موادو رامنځته کېږي، چې ځینې وخت ورته

Real 
 واقيعحقیيق/

. په ځانګړي ډول دا اصطالح د اقتصادي ارزښتونو د غری انفالسیوين واقيع یا حقیيق حالت ته وايی
و وضع کولو څخه هغه ارزښت، چې د انفالسیون د تنظیم ا ته خورا زیاته اکرول کیږي یابڼي 

ې د کپه توګه: که د توکو او خدمتونو منځنۍ کچه په دوه لکونو  د بېلګې .وروسته پاتې کېږي
کو او ود انفالسیون د وضع کولو څخه وروسته د ت ون په پام کې نېولو رسه پرتله يش؛ نوانفالسی

 .اکرول کېږياصطالح  realلپاره د  منځنیو قیمتونود  خدمتونو

Economy Real 
 حقیيق اقتصاد

او منابعو رسه رسواکر لري او په اقتصاد کې )مادي اړخ(، چې د توکو، خدمتونو د اقتصاد هغه اړخ 
د اقتصادی مايل اړخ  .په نظر کې نیيس تمنۍ او وړتیاوېش شتهپه ریښتين بڼه 

(economy of side)nominal(Financial( .رسه یې پرتله کړئ  

Estate Real 
 )جایداد( غری منقول اموال

ی کې قرار ولري او انتقال یې نيش منقولو شتمنیو ته وایې ، چې په دایيم توګه په یوه ځا هغه غری
)Immoveble چې ځینې وخت ورته غری منقول جایداد  لکه ځمکه، تعمری.تررسه کېدای.

)property .اصطالح هم اکرول کېږي 
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 (GDP)Gross Domestic Product Real 
 حقیيق داخيل ناخالص تویلد

د شویو ویلرسه د ت ( په اقتصاد کې په ثابتو قیمتونوپه معلوم وخت )معموالً د یو اکل په اوږدو کې
ې ک)د ناخالص داخيل تویلد په دې شلک  د بازار د ارزښت څخه عبارت دی نهايی توکو او خدمتونو

 ( GDPConstant( ثابت نا خالص داخيل تویل د انفالسیون نرخ په پام کې نېول کېږي(، چې د
رسه یې پرتله  ( GDPNominal( هل اسيم نا خالص داخيل تویلد اکرول کېږي.اصطالح ورته هم 

 کړئ.

Real GDP Growth Rate 
 کچهخالص داخيل تویلد د ودې  د واقيع نا

برعکس مفهوم ده ، دا د ناخالص داخيل تویلد د ودې د کچې د اسيم ودې  ې کچهحقیيق یا واقيع ود
السیون به کیږي چې د انفپه فیصدي بڼه داسې حماس اکل ته تغری یو مقیاس ده چې هل یو اکل څخه بل

)Business د ال ډېرو مالوماتو لپاره د اکروباري دوران اندېکټور تاثری په نظر کې نه نیول کیږي. 

)atorindic cycle .ته رجوع وکړئ 

Interest Rate Real 
 نرخ د ربح حقیيق

 چې: دم کې نیولو رسه تنظیم شوی وي یا هغه په بازار کې د سود نرخ، چې د انفالسیون په پا
 وضع کولو څخه وروسته پاتې کېږي. انفالسیون د

څخه  ۲۱وګڼو د سود واقيع نرخ هل  ۳۱او د انفالسیون نرخ  ۵۱د بېلګې په توګه: که د سود نرخ 
 عبارت دی.

Money Real 
 واقيع پیسې

زښت یې د اسيم ارزښت رسه برابر وي د واقيع پیسو څخه عبارت دی لکه رهغه پیسې چې ذايت ا
 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 
رسه یې پرتله  )price Nominal(هل اسيم قېمت ارزښت څخه د انفالسیون تاثری وويستل یش . 

 کړئ.

Production Real 
 حقیيق تویلد

 د او انفالسیون په پام کې نېولو رسه د تویلد شویو توکو او خدمتونو په اقتصاد کې په ثابتو قیمتونو
 بازار ارزښت څخه عبارت دی. 

Purchasing Power Real 
 ځواک پېر حقیيقد 

ې د ترالسه کول، چ د رفع کولو په موخه د پیسو په مرسته د توکو او خدمتونو د اړتیاو او غوښتنو
 اتکا لري.باندې  په قیمتونو نوتوکو او خدمتو

ه پرتله پیسې د خپوا پ موجوده نو قېمتونه دوه چنده لوړ يش متونود بېلګې په توګه: که د توکو او خد
وجوده پیسې د م قېمتونه نیمايی يش؛ نو و او خدمتونونیمايی تويک او خدمتونه پېریل يش او که د توک

 خپوا په پرتله دوه چنده تويک او خدمتونه پېریل يش.

ValueReal  

 اقيع ارزښتو

واقيع ارزښت د اسيم ارزښت برعکس مفهوم ده ، واقيع ارزښت هغه ارزښت ته ویل کیږي چې هل 
رسه یې  )Value Nominal(اسيم ارزښت څخه د انفالسیون تاثری وويستل یش . هل اسيم ارزښت 

 پرتله کړئ.
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 Wage Real 

 حقیيق مزد

څخه عبارت دی یعنې دا،  پری ځواکیا پويل مزد د  اسيمد انفالسیون په نظر کې نېولو رسه د 
د توکو او  وسیله، چې د ظاهري مزد په level price/wage Nominal=wage Realچې:

 ترالسه کولو اندازه په ګوته کوي.د  خدمتونو

همدارنګه هل اسايس مزد څخه پرته نورې مادي مرستې لکه بېمه، د الرې کرایه، بلاس او داسې نور 
  رسه یې پرتله کړئ. )wage Nominal(هل اسيم مزد  برکې نیيس.هم په 

Rebate 
 /کمښتختفیفتزنیل/

هغه مبلغ، چې هل تادیه شوي مبلغ څخه بېرته د تزنیل یا ختفیف په بڼه تادیه کونکي ته ورکول 
اصطالح  (discount) چې د کمښتکېږي او یا یې هم معادل د تزنیل په شلک اخېستل کېږي. 

 .اکرول کېږيورته هم 

Receipt 
 رسید

حتریري  کې وړاندېد یو تويک د ترالسه کولو یو خدمت د تررسه کولو یا د پیسو د ترالسه کولو په 
 اعرتاف ته رسید ویل کېږي.

Recession 
 رکود

د ال ډېرو  مرحلې لپاره یوه اعمه اصطالح ده. )Contraction)د اکروبار دوران یا دایرې د کساد 
 ته رجوع وکړئ.( Business Cycle Phases)مرحلو د اکروبار دوران یا دایرې معلوماتو لپاره
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 Lag Recognition 
 موده د پېژندنې

د درک  ټاکند رامنځته کېدو او د  )shock) ټاکن د اقتصادي پالیسیو په برخه کې: په اقتصاد کې د
 رسه یې پرتله کړئ. (Implementation Lag) تطبیق مودې ترمنځ وخت څخه عبارت دی. د

Recovery 
 /بهبودبیا ستنیدل

ې دا، چ یا ی ته رسېدو رسه د رونق مرحلې پیلد اکروبار دوران یا دایره کې د کساد د مرحلې په پا
 تصاد ننوتلو څخه عبارت دی.د کساد مرحلې څخه د رونق مرحلې ته د اق

ته رجوع  (Business Cycle Phases) مرحلو اکروبار دوران یا دایرې د ال ډېرو معلوماتو لپاره
 وکړئ.

Recycling 
  بیا ګټه اخیستنه

یا ځلې د ګڼوموخو لپاره ب څخه او پا تېشونو په ځانګړي ډول د تویلد په پروسه کې د تویلد ضایعاتو
ښت یال ککړتیا د خمنیوي، د تویلد ضایعاتو او د لګرد چاپېد بیلګې په ډول   ګټې اخیستنې ته وايی،

 .ه بیا ګټه اخېستنهموخ د کمولو په

م هغوړیو تویلد فابرېکه، چې د غوړیو لپاره پالستیيک سطلونه سپني غر د بېلګې په توګه: د 
د صفايی په پایله کې یوه اندازه ضایعات  تویلدوي؛ خو د سطلونو د تویلد څخه وروسته د سطلونو

په جوړولو کې ګټه پورته کوي  سطلرامنځته کېږي، چې دلې ضایعاتو څخه بیا په خپل وار رسه د 
د تویلد تمام شد لګښت راکم او  یال ساتنې رسه مرسته ويش او هل بلې خواپېرهل یوې خوا د چا څو

 هل تویلدي ضایعاتو څخه ګټه پورته کړي.

Bonds Redeemable 
 بانډونهودلو وړ پېربریته 

 بېرته پېرودیل يش.هغه قېميت پاڼه )بانډ( چې وروسته د ټايلک وخت څخه یې صادرونکی 



 

399 
 

R Economic & Business Terms  

 export-Re 
 بیا صادرول

 واردولو څخه وروسته بیا صادروي. هغه تويک چې یو هېواد ته وارد شوي وي او نوموړی هېواد یې هل
یو هېواد ته د وارد شوي تويک بریته صادرولو ته وايی پرته دلې، چې په شلک او یا هم په بل عبارت: 

 .تررسه کېږينلډ وخت څخه وروسته کې یې تغری رامنځته شوی وي، او د یوه 

Reflation 
 ریفالسیون

. د دولت هغه سیاست، چې په اقتصاد کې وايیریفالسیون حالت ته کولو  د انفالسیون دوباره ااعده
ډېرو  د ال ه جوړېږي څو د اقتصادي فعایلتونو د زیاتوايل المل وګرځي.د تقاضا د زیاتوايل په موخ
( ته هم رجوع Policy Monetary Discretionary( پويل سیاستمالوماتو لپاره د اختیاري 

 وکړئ.

Policy Regional 
 پالیيسسیاست/سیمه ایزه 

ايل او زیاتو کړنو، چې موخه یې په ځانګړو جغرافیوي سیمو کې د اقتصادي پالیيسسیاست/هغه 
 رونق رامنځته کول وي. 

Tax Regressive 
 بازدارنده /رسکوب کوونکي مایلات

کې کموایل  هسطحهغه مایلات چې په تویلد باندې منيف اغزیه کوي او په پایله کې یې د تویلد په يلک 
اعید لرونکي وګړي د مایله تادیې هغه ډول، چې هل خمې یې لوړ رامنځته کېږي او د مایله د ټالکو او 

: د عوایدو عبارتبل کمه سلنه تادیه کوي نظر هغه وګړو ته، چې د عوایدو اندازه یې کمه وي. په 
  په ډېروايل رسه د مایلې په سلنه کې کموایل رامنځته کېږي.

 ۲۷۷۷۷افغانۍ وي او د یو بل کس میاشتين عواید  ۱۷۷۷۷د بېلګې په توګه: که د یو کس میاشتين عواید 
افغانۍ د مایلې په توګه تادیه کوي، چې په دې  ۲۷۷۷افغانۍ وي دواړه وګړي د خپلو عوایدو څخه 
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هل متناسبې  ي.د مایلې په توګه تادیه کو ۱۷۱او دویم کس د خپلو عوایدو  ۲۷۱ډول رسه اول کس  
 رسه یې پرتله کړئ. )tax Progressive مایلې) تصاعدي او )tax Proportionalمایلې )

Regulation 
 تنظیمولمقررات/

فعایلتونو د متاثره کولو، د  مستهلکینواو  ت، چې په اقتصاد کې د اکروبارونوهغه دوليت مقررا
 او تنظیم په موخه رامنځته کېږي. کنرتول

Failure Regulatory 
 د مقرراتو پاتې راتلل

المل ګرځي، چې هل همدې امله  لګښتونو ډېروهغه مقررات، چې په ټونله کې د عوایدو په پرتله د 
 .پاتې راتلو اصطالح اکرول کېږي دغو مقرراتو د ورته د

Forces Regulatory 
 تنظیموونکی ځواک

و ي او د یهل لوري رامنځته کېږ متعددو دوليت نهادونود یال کې هغه قوتونه، چې پېرد بازار په چا
ت په صوررسغړونې او پرېکړې تر اغېز الندې راويل او معموالً د  اکروباري سازمان ورځين کړنې

  .کې جرېمه وضع کوي او دغه مقررات تطبیقوي

Policy Regulatory 
 پالیيسسیاست/د تنظیم 

: د دا، چې یا وضع کولو باندې تکیه لريپه ، چې د قانون او مقرراتو پالیيسسیاست/د دولت هغه 
اقتصادي سیاستونو د ال ډېرو معلوماتو لپاره  کړنو پر وړاندې مقررات وضع کوي.اقتصادي 

(Policies Economic) .ته رجوع وکړئ 
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 Pricing Regulatory 
 قېمتتنظیمیدونکی 

په ټالکو) معموالً د احنصار په حالت کې( باندې د دولت  د قیمتونو په بازار کې د توکو او خدمتونو
 هل کنرتول څخه عبارت دی.

Poverty Level Relative 

 کچهد فقر نسيب 

 کې د کورنیو او انفرادي وګړو دې په بیالبیلو سیمو یا هېوادونو ، چکچهفقر یا غربت نسيب  د
اړتیاو )خوراک، پوښاک، د اوسېدو ځای، بلاس او  بنسټزیوده، چې د ژوند  کچهعوایدو نسبتاً ټیته 

د اقتصادي حالت په پام کې نېولو  ړین وي او دا اړتیاوې د هېوادونوداسې نور( د ترالسه کولو لپاره ا
  لري. پېررسه تو

ګڼل امرېاک کې د خلکو یوه بنسټزیه اړتیا وی يش، چې په یو خيچال درلودل کېدا د بېلګې په توګه:د  
رو معلوماتو د ال ډې اړتیا نه ګڼل کېږي. بنسټزیهخو په افغانستان کې بیا خيچال درلودل د خلکو  يش

 )elLev Poverty Absolute( کچېد مطلق غربت  یا )Line Poverty(لپاره د غربت کرښې 
 رسه یې پرتله کړئ.

Elastic Relatively 
 ارجتايعنسيب 

کې په نسيب ډول کم تغری د هغوی په  ت هغه ډول، چې د توکو او خدمتونو په قیمتونود ارجتاعی
 ګه د ډېر تغری المل وګرځي.مقدار کې په نسيب تو

مقدار د هغوی د قېمت په پرتله ډېر ارجتايع حالت درلودونکی  د توکو او خدمتونواو یا هم دا چې: 
 ته رجوع وکړئ. (Alternative Elasticity) ارجتاعیت متبادل د ال ډېرو معلوماتو لپاره .وي
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 Inelastic Relatively 
 ارجتايع غرینسيب 

کې په نسيب ډول ډېر تغری د هغوی د توکو او خدمتونو په قیمتونو  ډول، چې پکې د ارجتاعیت هغه
مقدار د هغوی  خدمتونود توکو او  او یا هم دا چې: .ې په نسيب ډول کم تغری رسه مل ويپه مقدار ک

 ارجتاعیت متبادل د ال ډېرو معلوماتو لپاره د پرتله ډېر ارجتايع حالت ونه لري.د قېمت په 
(ElasticityAlternative)  رجوع وکړئ.هم ته 

Remonetization 
 بیا رواجول

یسو په پبیا راجيولو او په چلښت کې اچولو ته وايی یا هل چلښت څخه وتلې سکې بېرته د معیاري  د
هل جریان څخه د پیسو ويستلو  .لو او قبلولو ته بیا راجيول وايیتوګه په جریان کې اچو

)Demonetization( .رسه یې پرتله کړئ 
Resources Renewable 

 رسچېنې پذیره جتدید

بیا  د.د ګټه اخیستنې لپاره مچتو کیدیل يشبیا وخت په ترییدو رسه  هغه طبیيع منابع دي، چې د
 . د دې ډولصورت ونیيس هل خوابرش  هم د کیدلو عمل ممکن په اتومات او طبیيع ډول او یامچتو 

ه اقتصادي استعمال یې په دې پورې اړه لري، چې دغه ډول اغېزمنمنابعو مقدار ثابت نه وي او 
. دغه ډول منابع هغه مهال هل کمښت او خطر و بیا مچتو کیدلو نسبت څه ډول دهمنابعو د استعمال ا

رسه مخ کیدیل يش، چې د دوباره مچتوايل هل اندازې څخه یې استعمال زیات يش ښه مثال یې نباتات، 
 .یوانات تازه هوا یا تازه اوبه ديح

Rent 
 کرایه

په تویلد کې د ځمکې، تعمری او د تویلد نورو عواملو څخه د ګټه اخېستنې په  د توکو او خدمتونو
 ندې تادیې څخه عبارت دی.وړا
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: هغه مبلغ، چې هل یو ملکیت څخه د ګټه اخستنې په وړاندې تادیه کېږي د بل عبارتپه او یا هم  
، د فاصلې لرییوایل او داسې نورو آسانتیا کرایې څخه عبارت دی، چې معموالً د ملکیت په اندازه، 

 ځانګړتیاو پورې تړیل وي.

Repo 
 دوباره تصاحت

هوکړه هغه او هل مانا لري.  تده او د دوباره تصاحڅخه اخیستل شوې اصطالح  )Repossess(هل 
، چې یو مايل سند یا بله شتمين پلوري د ټايلک وخت کسڅخه عبارت دی، چې هل خمې یې هغه  یلک

 .څخه وروسته یې په ټايلک قېمت بریته ترالسه کوي

Money Representative 
 نماینده پیسې

پشتوانه ولري او یا هم هغه پیسې، چې په اکمل ډول د طال یا د  نقرېد طال یا  ۱۷۷۱هغه پیسې، چې 
 بریته پېرل کېدای يش. وسیلهنقرې په 

Reserve Required 
 ریزرف یازیرمه  مطلوبه/ قانوين

و د اماناتمشرتیانو د د زیرمې هغه اندازه، چې بانکونه یې د قانون هل خمې د سوداګریزو بانکونو 
 پر ساتلو جمبوره وي.او د پويل سیاست په موخه 

Return Required 
 مطلوب حاصل یا بازګشت

 یا د تویلد د پروسې د دوام لپاره اړینه ګڼل کېږي. د ګټې هغه اندازه، چې د پانګونې د بازګشت یا
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 Rescheduling 
 بیا مهالويشنه

نکی د پور په تصفیه کې پاتې رايش؛ نو د ښکیلو اړخونو ترمنځ د پورونو لکه، چې د پور تصفیه کو
 ویل کېږي. بیا مهالويشنهد تصفیې لپاره د وخت غزولو ته 

Rescind 
 فسخ کول، باطلول

 ویل کېږي. (Rescind(، ځانګړي قانون او یا هم د مقرراتو باطلولو ته هوکړه یلکپه رسيم ډول د 

Price Reservation 
 قېمتریزرف 

په جزوي اقتصاد کې هل هغه اضغري قېمت څخه عبارت دی، چې هل خمې یې عرضه کونکي د 
هغه  او یا هم په بل عبارت: د عرضه کولو اراده او وړتیا ولري. علومه اندازه توکو او یا خدمتونوم

یږي په نوم یاد قېمتاراده او توان لري چې د ریززف  پریچې تقاضا کوونکي یې د  قېمتلوړ ترین 
 .اکرول کیږي ډېراو معموالً په مزایده کې 

Wage Reservation 
 مزد ریزرف

دا، چې: هل خمې یې اکرګره قوه اکرکولو ته  یې اکرګر استخدامېږي یاهغه حداقل مزد، چې هل خمې 
 .حارضیږي او تر دې ښکته مزد لپاره اکر نه قبلوي

Reserve 

 ریزرفزیرمه/

لګې په د بې ساتل کېږي. ې موخې لپاره زیرمه اوشتمين، چې د یوې ځانګړپیسې یا کوم تويک یا 
د ساتلو په موخه د امانت یوه معلومه سلنه د زیرمې  امانتونود  مشرتیانود توګه: سوداګریز بانګونه 

 په توګه په ساتلو باندې ملکف دي.
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 Currecy Reserve 
 اسعاري زېرمه

مرکزي بانک هل لوري د پويل او مايل موخو د ترالسه کولو لپاره هغه اسعار، چې د دولت یا د هېواد د 
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.

Ratio Reserve 
 د ریزرف نسبت

هل لوري په نقده ډول د بانکونو  وړاندېپه  امانتونود  مشرتیانود د بانکي اماناتو هغه سلنه، چې 
 موخې یې د پويل سیاست د تنظیم څخه عبارت دی. بنسټزیهساتل کېږي، چې یوه 

Requirement/Regulation Reserve 
 سطحهمطلوبه ریزرف مقررات/ د

د  لپاره د ساتلو د امانتونو مشرتیانود د هېواد د مرکزي بانک مقررات، چې سوداګریز بانکونه 
ررسه تیوه معلومه برخې د زېرمې په توګه په ساتلو جمبوروي، چې معموالً دوه موخو لپاره  نوامانتو
 ، چې عبارت دي هل:کېږي

 پويل سیاست)policy Monetary(  
  د اماناتو ساتل. مشرتیانود 

Allocation Resource 
 د رسچېنو ختصیص

ه هل د رفع کولو په موخ او غوښتنوحمدوده اړتیاو  نا د ختصیص یا ځانګړنې په مانا دی یا د منابعو د
 او یا هم دا چې: ، توزیع او ويش څخه عبارت دی.شته حمدوده منابعو د متبادلې ګټه اخېستنې 

یاوې ړتدلې امله د ټونلې ټولې ا په وړاندې یې وسایل حمدود دي نو غوښتنې او اړتیاوې ناحمدوده او
د وسایلو ختصیص دا په ګوته کوي، چې کومې اړتیاوې اول او  نو او غوښتنې پوره کېدای نيش

 ې هل رفع کېدو څخه پاتې کېدای يش.کومې وروسته رفع يش او کومې اړتیاوې او غوښتنې دي، چ
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ع د رف د يش؟، چې د توکو او خدمتونو د تویلد یا د اړتیاو او غوښتنوڅه یش تویل او یا هم دا چې: 
 د متبادل استعمال، توزیع او ويش پروسه په بر کې نیيس. کولو په موخه د تویلدي وسایلو

Market Resource 
 د منابعو بازار

( د  منابعو)اکرګر، او طبېيع د تویلد په موخه د تویلد منابعو هغه بازار، چې د توکو او خدمتونو
)Factor د منابعو هل بازار څخه عبارت دی چې د عواملو بازار  تررس کېږي تبادلې خدمتونه پکې

)market .د مايل بازار په نوم هم یادیږي)market Financial(  او د تویلد بازار Product(

)market .رسه یې پرتله کړئ 

Price Resource 
 قېمتد منابعو 

Supply)  ټاکونکو عواملو د عرضې د پنځو د قیمت څخه عبارت دې. دا چېنومنابعو یا رس د

)Determinants  څخه یو دی، چې د عرضې د منحين د رسمولو په وخت کې ثابت ګڼل کېږي او
د توکو او او یا هم دا چې:  رضې د منحين د انتقال المل ګرځي.د منابعو په قېمت کې تغری د ع

و د ال ډېر په وړاندې د تادیې څخه عبارت دی.په تویلد کې د تویلد منابعو د استعمال  خدمتونو
 ته رجوع وکړئ. ( determinantsSupplyعرضې ټاکونکو عواملو )د معلوماتو لپاره 

Resources 
 رسچېنې /منابع 

د تویلد عوامل )ځمکه، اکرګر، پانګه او متصدي یا اکرفرما( برابر مفهوم لري، چې  منابع،رسچېنې یا
ګټه  تویلد کې ترې په کولو په موخه د توکو او خدمتونو د رفع د اړتیاو او غوښتنو مستهلکینود 

 :چېاخېستل کېږي 

 په  د ځمکې څخه خام مواد، سزبجيات، معدنیات او داسې نور، چې د توکو او خدمتونو
 ترې ګټه اخېستل کېږي ترالسه کېږي.تویلد کې 
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  ه اخېستل وسېلې په توګه ګټ بنسټزیېپه تویلد کې د تویلد  اکرګر څخه د توکو او خدمتونو
 کېږي

  ش او ااو اړین تويک او لګښتونه لکه جتهزیات، مزد او مع بنسټزید تویلد  وسیلهد پانګې په
 داسې نور لګښتونه تمویلېږي.

  او متصدي یا حکمفرما بیا په خپل وار رسه د تویلد عوامل د ګټې ترالسه کولو په موخه
 په تویلد کې د تاوان خطر قبلوي. رسه یو ځای کوي او د توکو او خدمتونو

adeTr of Restraint 
 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.

Sales Retail 
 پلورنهپرچون 

هل عمده  ر په کمه پیمانه رسه تررسه کېږي.د توکو پلو د کورنۍ سوداګري هغه ډول، چې پکې
 رسه یې پرتله کړئ. ) salesWhole) پلورنې

Earning Retained 
 ساتل شوې ګټه

په شلک او نه هم د  dividendد سهايم رشکت د ګټې هغه برخه، چې نه هم ونډه لرونکو ته د 
رشکت پر ګټه باندې د مایله په شلک تادیه کېږي بلکې د رشکت د اکروبار د ال پراختیا په موخه په 

 سهايم رشکت نه ويشل شوې ګټې ټه اخېستل کېږي، چې داکروبار کې پاتې او ترې ګ
(Undistributed Corporate Profit(  اکرول کېږياصطالح ورته هم. 
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 Duty/Tariff Retaliatory 
 غچ اخیستونکې تعرفه

د هغوی د جرېمې یا امتیاز  وړاندېد تبعیيض چلند په  د یو هېواد په وړاندې د نورو هېوادونو
هغه تعرفه  او یا هم دا چې: حقوقو لوړولو څخه عبارت دی. ګمريکورکولو ته قایلولو په منظور د 

همدا راز د  چې یو هېواد یې د بل هېواد د وارداتو پر وړاندې د متقابل عمل په توګه وضع کوي.
د تعرفې د ډولونو په اړه د  کېږي. اصطالح ورته هم اکرول  )tariff Retaliatoryجرباين تعرفې )

 ته هم رجوع وکړئ. )Tariff(ال ډېرو مالوماتو لپاره تعرفې 

Behavior Retional 
 سلوک منطيق

څخه رسچینه  آندهل هغه فرضیې یا هغه  او ونو منطيق او شعوري سلوک ته وايی،د اقتصادي واحد
 ودلو پرېکړه کوي، چې د استعمالپېراخيل، چې وايی: په ټونله کې وګړي د هغه تويک او یا خدمت د 

تفکر تعاقل او منطق هل خمې  په پایله کې یې په ډېر رضایت ترالسه کوالی يش او دا پریکړه د
 کوي.

Return 

 بدهلحاصل/

 د پلور څخه ترالسه کېږي. او خدمتونو د پانګونې یا د توکود ګټې یا د عوایدو اندازه، چې 

ScaleReturn to  
 )بازګشت( د مقدار په وړاندې حاصل

په اوږد مهال او یا هم دا چې:  .د تغری اندازې ته وايی د تویلد د مقدار د عواملو د مقدار په زیاتولو
 ي تغری یاورامنځته شکې د تویلد په ټولو عواملو کې د متناسب ډېروايل په پایله کې په تویلد کې د 

د بېلګې په توګه: که د تویلد ټول عوامل )معموالً اکرګر، پانګه او ماشني  زیاتوايل څخه عبارت دی.
 ۱۷۱ډېروایل، یا هم دا، چې هل  ۱۷۱ډېر يش او د تویلد په اندازه کې  ۱۷۱آالت( په متناسب ډول رسه 

وېشل کېږي،  ې حاصل په دریو ډولونود مقدار په وړاند تغری رامنځته نيش. هېڅڅخه کموایل یا 
 چې عبارت دي هل:
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 (Increasing Return To Scale)۱: زیاتیدونکی بازګشت  
(Decreasing Return To Scale)۲: کمیدونکی بازګشت  

(Constant Return To Scale)۳: ثابت بازګشت  

 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

په وړاندې د یو هېواد د پیسو د قېمت )د تبادلې نرخ( د لوړوايل  نورو هېوادونو د پويل واحدونو د
 ،په بڼه صورت نیيس پلور داخيل پیسو د اخیستين یا هم د اسعارو د عمل څخه عبارت دی، چې د

اردات صادراتو ارزښت زیاتیږي او و او موخه یې د هېواد د تررسه کېږيچې په اختیاري ډول رسه 
 ډول سوداګرۍمهال ګټه اخیستل کېږي، چې هېواد د هغه  معموالُ هل دې سیاست څخه  ارزانیږي.

د دغه بیالنس تعادل رامنځته  نه غواړي او په دې ډول وروسته یېخو هل دې ، لريمثبت بیالنس 
همدارنګه نوموړې اصطالح د یوې شتمنۍ د بیا ارزښت ټاکنې په مفهوم هم اکرول کېږي. هل .کوي

 رسه یې پرتله کړئ. )Devaluation(د ارزښت تزنیل 

Revenue 
 اعید

په .( لپاره استعمالېږيیا هم د اکروباري شخيصپه اقتصاد کې دا اصطالح معموالً د عوایدو )دوليت ،
پر وارداتو د  او یا هم دا چې: د مایلاتو هل الرې. عوایدویې پر هغه عواید، چې دولت  ځانګړي ډول

 موالُ مع څخه تر السه کوي دوليت عواید دي، چې کړنوګمريک حمصول هل الرې یا هل نورو اقتصادي 
او یا هم .اکرول کېږياصطالح ورته هم  ) revenueGovernment) حکوميت عوایدو د

 څخه عواید ترالسه کوي.  کړنواکروبارونه چي د خپل اقتصادي 



 

410 
 

R Economic & Business Terms  

 Fund Revolving 
 ګرديش فنډ

م ههغه فنډ، چې هل هغه څخه د مرصفیدونکې برخې په اندازه پکې بیا زیاتوایل راوستل کېږي. یا 
 بیا زیاتوایل رامنځته کېږي. اندازه پکې همغه: څومره، چې مرصفېږي په په بل عبارت

Prices Rigid 

 ونهقېمتانعطاف ناپذیره 

ه ډېر پقېمتونه، چې په بازار کې د مازاد او یا کرس د شتون په عکس العمل کې  د توکو او خدمتونو
 ورو ډول تنظیمېږي.

هغه قېمتونه، چې په بازار کې د مازاد او یا کرس څخه نه متاثره کېږي یا ډېر  او یا هم په بل عبارت:
هل  .اکرول کېږياصطالحات ورته هم  Prices sticky/Inflexibleکم متاثره کېږي، چې د 

 رسه یې پرتله کړئ. )Prices Flixible(انعطاف پذیزه قېمتونو 

Rigid Wages 
 انعطاف ناپذیره مزد

 ته رجوع وکړئ. )Wages Inflexible(غری ارجتايع 

Risk 
 خطرريسک/

و د هرې یوې ا شتون ولريد یوې حادثې د وقوع څو اماکنات  چې په عمويم ډول هغه حالت 
ت یا کمښ د متوقعه ګټې د ډول په یو اکروبار کې د پانګونې . په ځانګړياحتمال د سنجش وړ وي

په راتلونکي کې د متوقعه ګټې او یا تاوان د اماکن  او یا هم دا چې: د تاوان اماکن څخه عبارت دی.
د احتمال څخه عبارت دی، چې معموالً یې په واقيع ډول رسه وړاندوینه نيش کېدای. خو د وقوع 

 .درجه یې سنجول کیدیل یش



 

411 
 

R Economic & Business Terms  

 Averse Risk 
 خطر نه منونکی

 خطر پکېدو ته، چې ته وايی، چې هغه معني او معلومو عوای کسخطر څخه ځان ساتونکی  د
رامنځته کېدای يش ترجیح  ه، چې د ګتې او یا تاوان خطر پکېنظر هغه عوایدو ت شتون ونه لري

 ي.ورکو

افغانۍ او دویم  ۱۷۷۷ته دوه اختیار ورکول کېږي اول دا، چې تضمني شوې  کسد بېلګې په توګه: یو 
 ۵۷۷افغانۍ یا  ۱۵۷۷مساوي وي په دې مانا، چې یا وان چانس پکې دا، چې یا د لوړې ګټې یا د تا

ه دې ت ؛ نواول اختیار غوره کړي کسپه دې حالت کې که چېرې نوموړی  ؛ نوافغانۍ ترالسه کړي
د خطر په  او( lover Riskخطر خوښونکي ) هل اکرول کېږي.اصطالح  خطر نه منونکيد 

 رسه یې پرتله کړئ. (Neutral Risk) توپریهوړاندې بې 

Bearer Risk 
 خطر منونکی

ر احتمايل خط د پانګونې یا یو اقتصادي فعایلت )پانګه اچونکی(، چې کسهغه خطر منونکی 
 تررسه کوي. قبلوي او پانګونه

Lover Risk 

 خطر خوښوونکی

 يونه لرشتون  ، چې معني او ټالکو عوایدو ته، چې خطر پکېکسیا یو  کسخطر قبلوونکي  د
 رامنځته کېدای يش. اوان خطر پکېاو یا تهغه عوایدو ته، چې د ګټې کم ترجېح ورکوي نظر 

افغانۍ او دویم  ۱۷۷۷ته دوه اختیاره ورکول کېږي اول دا، چې تضمني شوې  کسیو  :د بېلګې په توګه
 ۵۷۷افغانۍ یا  ۱۵۷۷مساوي وي په دې مانا، چې یا  دا، چې یا د لوړې ګټې یا د تاوان چانس پکې

ې د ؛ نودویم اختیار غوره کړي کسپه دې حالت کې که چېرې نوموړی  ؛ نوافغانۍ ترالسه کړي
( Averse Riskهل خطر نه منونکي ) اکرول کېږي.اصطالح  Seeker Risk/ Lover Riskته د 

 رسه یې پرتله کړئ. (Neutral Risk) توپریهبې او د خطر په وړاندې 
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 ManagementRisk  
 د خطر مدیریت

 خطر د حداقل ته رسولو کوښښ کېږي. د متوقعه هغه پروسه، چې پکې

 

Neutral Risk 
 د خطر یب طرفه )سلوک(

ون ونه شت ایدو، چې خطر پکې، چې معني او ټايلک عوکسیا یو  کس توپریهخطر په وړاندې بې  د
شتون ولري دواړو ته په یو شان ارزښت  چې د اضايف ګټې یا تاوان خطر پکېاو هغه عواید، لري 

 .و اغزی نه لریپریکړد هغه په  شتونباندې قایل وي یعنې د غری یقیين حالت 

افغانۍ او دویم  ۱۷۷۷ته دوه اختیاره ورکول کېږي اول دا، چې تضمني شوې  کسد بېلګې په توګه: یو 
 ۵۷۷افغانۍ یا  ۱۵۷۷مساوي وي په دې مانا، چې یا  دا، چې یا د لوړې ګټې یا د تاوان چانس پکې

دواړو اختیارونو ته په عني  کسپه دې حالت کې که چېرې نوموړی  ؛ نوافغانۍ ترالسه کړي
هل خطر نه منونکي  اکرول کېږي.اصطالح   neutralRiskدې ته د  ؛ نوارزښت رسه قایل وي

(averse Risk( او د خطر خوښونکی )lover Risk) .رسه یې پرتله کړئ 

Premium Risk 
 پاداش/د خطر نسبت

 .خطر د دفع کولو لپاره تادیه کوي یې د کسهغه مقدار، چې یو خطر نه قبلوونکی  -
ان جربخاطر ورکول کېږي، چې متوقعه خطر  هغه اضايف فیصدي، چې هل رحبې څخه عالوه په دې ـ

که یا شتمین اخیستونکی وهڅیږي، چې همدغه هل متوقعه خطر ډ پورشوی وي او په دې ډول د 
 .معامله تررسه کړي
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 Seeking Risk 
 لټهخطر د 

دا، چې د خطر منلو ته تیار وي  یا کې د خطر قبلولو ته زړه ښه کويپه پانګونې  کسلکه، چې یو 
هم  او ګټه یې شتون ولريخطر ترجیحاً په هغه پروژه کې پانګونه کوي، چې معموالً پکې او حیت 
 .لوړه وي

Consumption Rival 
 استهالک سیالزی

 تويکیو  د هل خوا کسیو  مهم خاصیت ده په دې مانا، چې د توکوخصويص  د استهالکالزی یس
ل څخه ب استهالکهل  تويکعني  د )چې قیمت یې هم تادیه شوی وي(، په عني وخت کې استهالک

خوراک غذا، چې  د بېلګې په ډول یو قیمت تادیې ته یې هم حارض وي. حمروموي حیت که د کس
 ځیين هم ورڅخه ګټه واخيل. کسیې قیمت تادیه او استعمال کړي ممکنه نه ده، چې بل  کسیو 

په  کسدايس شیان شته، چې دغه خاصیت نه لري لکه د ګروپ رڼا یا اعمه ميل امنیت، چې هر 
 .بل خمنیوی نه کوي مرصف د کسکویل يش او یو  ګټه پورتههمزمان ډول ورڅخه 

Cost Running 
 جاري لګښت

هغه لګښت چې د یو اقتصادي واحد یا اکروبار د ورځنیو کړنو د تررسه کولو لپاره تررسه کېږي 
 او معاش لګښت او یا هم د خورايک توکو لګښتونه او نور.لکه د مزد 
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Sabotage 
 ګډوډولسبوتاژ/

په اعم ډول د یوې پروسې وجياړولو او سبوتاژ کولو په مانه ده خو په اکروباري مفهوم لکه، چې 
او په قصدي ډول د تویلد پروسه د وخت په  ولرياکرګران د خپل اکرفرما یا متصدي څخه شاکیت 

 غزیمنتوباضایع کولو او لکه نالکه د ماشني االتو په خرابولو ټکین کوي او هل خمې یې په خپل تویلدي 
 دغه عمل ته سابوتاژ ویل کېږي. نو د اکرګرانو کې کموایل راويل

Salary 
 معاش

شویو خدمتونو په وړاندې تادیې ته ویل  تررسهګر ته د هغه د معاش یا تنخوا په مانا ده ، یا اکر د
 دټایلک مبلغ د اکروبار هل لوري اکرګرانو ته  دغه معموالً په میاشتين ډول تررسه کېږي. کېږي چې

یا اکر په مقابل معموالُ په میاشتين ډول رسه تادیه کېږي. خو په ځینو هېوادونو کې په لکين  خدمتونو
 ډول هم تادیه کېږي.

Tax Sales 
 مایله پلورر پ

 په پلور باندې وضع او اخېستل کېږي. هغه مایله، چې د توکو یا خدمتونو

Sample 
 نمونه

نماینده ګي کویل څخه ګروپ په مانه ده چې د خپلې اړونده سلسلې  نمایندههغه نمونې یا  د
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. 

S 
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 Sampling 
 نمونه اخیستنه

ته  پروسې ټاکنې سلسلې د حتلیل لپاره د نمونې د اخیستنې او لویېپه احصائیه کې د یوې 
 سمپلینګ وايی.

Satisfaction 
 تسکنيرضایت/

بارت: او یا هم په بل ع رفع کولو هل پروسې څخه عبارت دی. د ریایلتوب رسه د اړتیاو او غوښتنوپه ب
خه څ استهالکاو  اخېستنېګټې د  کولو په موخه د توکو او خدمتونو د رفع د اړتیاو او غوښتنو

 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 
د اعید هغه برخه چې د اوسين او یا هم په بل عبارت:  دې د ګټې اخېستو په موخه بېلېږي.په وړان

 ګټه نه اخېستل کېږي بلکه د راتلونکي لپاره زېرمه کېږي. لګښت په موخه ترېنه

Deposit/Account Saving 
 /امانتحساب سپما

رسه د ربح  مايل ادارو یا بانکونو حساب یا هغه امانت یا بانکي حساب، چې خلک یې د سپما د
 کې په مقابل يک سايت، دغه حساب سیایلت کم لري او د نقدو یا چک په ډول یې په نلډه موده

د دې حساب په وسیله خلک خپلې نقدي اعید هل جریان څخه بايس او ترمعلوم  استعمال وړ نه وي.
ه معلومه ګټه ورڅخه څخ ېدرحب امالتو لپاره ګټه نيش اخیسیت؛ خومع وخت پورې ورڅخه د

ته هم  )Account(د بانکې حسابونو په اړه د ال ډېرو مالوماتو لپاره بانکی حساب  ترالسه کوي.
 رجوع وکړئ.
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 Functions Saving 
 تابع سپماد 

د کورنیو د سپما او د ترصف وړ عوایدو ترمنځ ریاضیيک مثبت تړاو په ګوته کوي. دا په دې مانا، 
؛ نو د کورنیو په سپما کې هم ډېروایل رامنځته د کورنیو د ترصف وړ عواید ډېرېږيچې: که چېرې 

د  ؛ نوکې کموایل راځي )Disposable Income) د ترصف وړ عواید کېږي او که د کورنیو
  کورنیو په سپما کې هم کموایل رامنځته کېږي.

Line Saving 
 د سپما کرښه

ترمنځ ګرافیيک  )Disposable Income(په ګراف کې د کورنیو د سپما او د ترصف وړ عوایدو 
مثبت وي، د صفر نه لوی او هل یو څخه کوچین وي  )slope)تړاو په ګوته کوي، چې د دې کرښې 

  او د سپما نهايی میالن په شلک هم حرکت کوي.

Investment Equality-Saving 
 د سپما او پانګونې مساوات

د سپما ( Flexible Prices) په الکسیک اقتصاد کې هغه منطيق قیاس، چې وايی: ارجتايع قېمتونه
الکسیک هل دریو فرضیو څخه یوه ده د الکسیک ترمنځ مساوات یقیين کوي، چې دا د  او پانګونې

 عبارت دي هل: فرضیېدوه نورې اقتصاد 

 )Prices Flexible (ارجتايع قېمتونه :۱

 (Say’s Law) : د یس قانون۲

  د ال ډېرو مالوماتو لپاره ذکر شوو اصطالحاتو ته هم رجوع وکړئ.
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 Model investment-Saving 
 د پیس انداز او پانګونې ماډل

 )کورنۍ او اکروبارونو( په سپما او پانګونه سکتورونو بنسټزیودوه  هلهغه موډل، چې د يلک اقتصاد 
باندې تکیه لري او د کیزن په اقتصاد کې د تعادل د رامنځته کولو په موخه ترینه ګټه اخسېتل 

 په نقطه کې رامنځته کېږي.ترمنځ د تقاطع  کېږي، چې دا تعادل د سپما او پانګونې

Say’slaw 
 قانون د يس

هل Say Baptiste-Jean (۱۰۱۰-۱۱۳۲ ) دې نظریې ته د الکسیک اقتصاد پوه جان بایتست يس
وايل د ډېرلوري پرخمتګ ورکړل شوی دی نوموړی وايی، چې: په تویلد کې ډېروایل په تقاضا کې 

 تقاضا رامنځته کوي چې ټول تویلد ټولزیهتویلد په بازار کې  ټولزی او یا هم دا چې: المل ګرځي.
منځته تقاضا را ټولزیهعرضه په خپله  ټولزیهپه دې مانا چې: دا  شوي تويک او خدمتونه وپلورل يش.

 دوه نورې یې عبارت دي هل: کوي.، چې دا د الکسیک اقتصاد هل دریو فرضیو څخه یوه ده

 )Prices Flixible( ارجتايع قېمتونه :۱

  (Investmente Quality-Savingاو پانګونې مساوات ) سپماد  :۲

 د ال ډېرو مالوماتو لپاره ذکر شوو اصطالحاتو ته هم رجوع وکړئ.

Scab 

 نکیاعتصاب ماتو/سکب

 کوي پداسې حال کې، چې د اکرګرانو، چې هل یو اکروبار رسه اکر پیلوي یا اکر ته ادامه ورکسهغه 
 Strikeهل نوموړي رشکت یا اکروبار رسه په اعتصاب کې قرار ولري. د اعتصاب ماتونکی ټونله

Breaker  اکرول کېږياصطالح ورته هم. 
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 Scarce 
 حمدود/ کمیاب

وايی: د وګړو د اړتیاو او د برشیت په ژوندانه کې هغه عمويم حالت، چې  قلت یا کموايل ته وايی او
 حمدودیت ته خدمتونوپه پرتله منابع او وسایل حمدود دي. او په ټونله کې د توکو او  غوښتنو

)scarcity(  اکرول کېږياصطالح. 

Goods Scarce 

 تويککمیابه 

 یاو ا تله په کمه اندازه رسه شتون ولري.په اقتصاد کې هغه تويک، چې د استعمال او خواهش په پر
ادي د اقتصابه وي. وړ او کمی ذايت توګه ګټور، د ترصف او اختصاصدا، چې: هر هغه تويک، چې په  هم

 کېږي. اصطالح ورته هم اکرول (Economic Goods) توکو

Resources Scarce 
 کمیابه منابع

 وهغه منابع، چې د استعمال او خواهش په پرتله په کمه اندازه رسه شتون ولري، چې اقتصادي منابع
(Economic Resources)  کېږي. اکرولاصطالح ورته هم 

Scarcity 
 کمیايبقلت/

هغه نافذ حالت شتون، چې هل خمې یې ټونله ناحمدوده اړتیاوې او غوښتنې رشیت په ژوند کې د د ب
دا په دې مانا، چې: برش ټول هغه څه، چې ورته اړتیا لري  .لري؛ خو په وړاندې یې منابع حمدود دی

اصطالح ورته هم  (The Economic Problemچې د اقتصادي ستونزې ) نيش ترالسه کوالی.
  .اکرول کېږي
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 Problem Scarcity 
 د کمیابۍ ستونزه

ع د رفع کولو لپاره په اکيف اندازه مناب کې وګړي د خپلو اړتیاو او غوښتنوپه دې مانا، چې په ټونله 
ل په باو یا هم  ټولې غوښتنې او اړتیاوې رفع کړي. د هغوی په مرسته خپلې څواو وسایل نلري 

د رفع کولو په وړاندې  عبارت: د ټونلې اړتیاوې او غوښتنې نا حمدوده دي او د اړتیاو او غوښتنو
منابع او وسایل حمدود دي، چې په دې ټوګه ټونله نيش کوالی، چې خپلې ټولې اړتیاوې او غوښتنې 

 رفع کړي.

criminationSecond Degree Price Dis 
 پېردوهمه درجه توقېمت د

د تبعیيض قېمت هغه ډول، چې هل خمې یې د توکو پلورونکی د توکو قېمت د توکو د پلور په مقدار 
قېمت د  .اکرول کېږياصطالح ورته هم  (Black Pricing) تور قېمت اېښودنې پورې تړي، چې د

د قېمت لومړې/دریمې درجې تبعیض ال ډېرو معلوماتو لپاره د توپری یا تبعیض په اړه د 
(Degree Price Discrimination third/First) .ته هم رجوع وکړئ 

World Second 
 دویمه نړۍ

که د ل چې سوسیالیسيت اقتصادي نظام په کې حاکم و. اکریږيدا اصطالح د هغو هېوادونو لپاره 
 رشيق اروپا هغه هېوادونه چې سوسیالیسيت سیستم په کې حاکم وو

Data Secondary 
 دوهيم اطالاعت یا معلومات

هغه معلومات چې په مستقیم ډول نه وي راټول شوي بلکه د نورو نرشیو یا هم اطالاعتو څخه 
 رسه یې پرتله کړئ. )Primary Data) هل لومړنیو مالوماتوترالسه شوي وي 
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 StrikeSecondary  

 دویيم/خواخوږۍ اعتصاب

 ته رجوع وکړئ. )strike Symphatic(د خواخوږۍ اعتصاب 

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

و المل ګرځي قېميت د عوایدو د ترالسه کېد ونډې او یا هم د پور سندونه چې د پانګې تمویل او
 پاڼې بلل کېږي.

Segment 
 برخه ګروپ/

ودونکو هغه ګروپ، چې تقریباً یو شان اړتیاوې او غوښتنې لري پېرد توکو او خدمتونو د متوقعه 
 .نورو پېرودونکو څخه جال ګڼل کېږياو هل 

Variable Segment 
 متحول )د ځانګړې( برخې

او انفرادي وګړو هغه ځانګړتیاوې، چې هل خمې یې بازار په وړو برخو  ګروپونود سازمانونو، 
(segment(  ،جغرافیايی موقعیت او داسې نورو  جنسوېشل کېږي لکه عمر ،)نارینه او ښځېنه(

 ويشل. ې بازار په وړو برخو یا واحدونوځانګړتیاو هل خم
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 Segmentation 
 ګروپبندي

یې تویلدونکي او پلورونکي د خپلو تویلداتو د پلورلو د بازار موندې هغه پروسه، چې هل خمې 
یو شان اړتیاوې او  لپاره بازار په داسې برخو )معموالً وړو برخو( وييش، چې هره برخه تقریباً 

 .خو یو ګروپ هل بل رسه توپری ولري غوښتنې ولري.

Seigniorage 
 حق الرضب

ارزښت ترمنځ توپری )معموالً د سکو د رضب وهلو( د لګښت او د پیسو د اسيم  د پیسو د چاپ
 افغانۍ لګښت رايش نو ۴باندې  رضب وهلوافغانیو په  ۵دکه  :د بېلګې په توګه څخه عبارت دی.
 افغانۍ څخه عبارت دی. ۱حق الرضب یې د 

Correction Self 
 خود اصاليح

په خپله په اتومات شلک هل غری تعاديل حالت څخه تعادل بازارهغه اتوماته پروسه، چې هل خمې یې 
 ته راځي 

Interest Self 
 /ګټېعالقمندي شخيص

و ته رفاه او ګټ شخيصد نورو د رفاه او ګټو په پرتله  یا ګټو ته وايی، شخيصعالقمندۍ  شخيص
  اهمیت ورکول.

په  د تویلدوونکیو مستهلکاو  مستهلکینواقتصاد کې، چې تویلدونکي د د بېلګې په توګه: 
ټې ګ شخيصوړاندې خپلو ګټو ته اهمیت ورکوي او په دې توګه په اقتصاد کې هر وګړې خپلې 

 تعقیبوي.
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 Sufficient Nation-Self 
 ځان بسیا ملت

پله خ هغه هېواد، چې د خپلې اړتیا ټول تويک او خدمتونه پهاو یا هم  کفا ملت یا هېواد ته وايی خود
ورکړه نه تررسه کوي په خپل ځان د متيک  راکړه رسه د توکو او خدمتونو تویلد او هل نورو هېوادونو

 هېواد په نوم یادېږي. 

Expectation Seller’s 
 توقعات پلورونکود 

څخه یو دی، چې د عرضې د  determinants (supply( ټاکونکو عواملو د عرضې د پنځو
م ه ثابت فرض کېږي او د تغری په رامنځته کېدو رسه د عرضې منحينمنحين رسمولو په وخت کې 

که عرضه کونکي داسې وانګریي، چې په  :د بېلګې په توګه  هل خپل ځای څخه انتقال مويم.
په اوسين وخت کې په عرضه کې کموایل  توګهپه دې  ږي؛ نوراتلونکي کې د عرضې قېمت لوړې

ه که عرضاو یا هم دا چې:  .د لوړوايل څخه ګټه پورته کړي په راتلونکي کې د قیمتونو څوراويل 
 په قېمت کې کموایل رامنځته کېږي؛ نو کونکي داسې وانګریي، چې په راتلونکي کې د عرضې

مله د کموايل هل ا په راتلونکي کې د قیمتونو څوپه اوسين وخت کې په عرضه کې ډېروایل راويل 
ې ک من کې واويس، چې په دې توګه په دواړو حاتلونورامنځته کېدونکي احتمايل خطر څخه په ا

عرضې ټاکونکو  د ال ډېرو معلوماتو لپاره د حين هل خپل ځای څخه انتقال مويم.د عرضې من
 ته رجوع وکړئ. ) determinantsSupply) عواملو

Market Seller’s 
 بازار پلورونکود 

عرضه شتون ولري او )shortage)کرس  هغه حالت، چې پکې عادلعدم تد بازار کې  سیالزیپه 
 ې:او یا هم دا چ اکمیت او یا کنرتول درلودالی يش.کونکي د قېمت په ټاکنه باندې تر ډېره حده ح

د عرضې د مقدار په  رسه د تقاضا مقدار قیمتونو اوسنیوي بازار کې هغه حالت، چې په سیالزیپه 
 پرتله ډېر وي.
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 ضه کونکيکوونکو ترمنځ سیايل شتون نلري او دلې امله عرخو دا په دې مانا نده، چې د تقاضا  
باندې کنرتول ترالسه کوي بلکې په بازار کې دا حالت ځینې وخت په  په بازار کې په قیمتونو

 رسه یې پرتله کړئ. (buyer’smarketپریودونکو بازار )د  کېږي. موقيت ډول رامنځته

Surplus s’Seller 
 مازاد پلورونکيد 

 د پلور د قېمت ترمنځ شتون ولري. ، چې د پلور د واقيع لګښت او د تويکپېرتو د قېمت هغه

افغانۍ وي؛ خو د تويک پلورونکی  ۲۷ کې بازارد بېلګې په توګه: که د یو تويک د پلور واقيع قېمت په 
افغانۍ د نوموړي تويک پلورلو ته هم حارض وي؛ خو  ۱۵ زوم په حالت کې په خپل لګښت یعنېد ل

مازاد څخه افغانۍ د پلورونکي د  ۵په دې حالت کې  ؛ نوافغانۍ( وپلوري ۲۷تویک په واقيع قېمت )
 رسه یې پرتله کړئ. )surplus buyer’s(پریودونکي مازاد  د عبارت دی.

Market Sensitive 

 حساس بازار

 قېمتونه ډېر متاثره کوي. الاعتو خرپېدل د توکو او خدمتونود ښو یا بدو اط هغه بازار، چې پکې

Service 
 خدمتونه

یلد دا، چې: د تو یا د رفع کولو په موخه تررسه کېږي ، چې د اړتیاو او غوښتنوکړنېهغه اقتصادي 
المل ګرځي لکه په  کېدو د رفع هغه برخه، چې د ملس کیدو وړ نه وي او د اړتیاو او غوښتنو

ه د تویلد یو خدمتونهاو داسې نور.  خدمتونه، د ناروغ لپاره د ډاکټر خدمتونهپوهنتون کې استاد 
 دي. )goods( د تویلد بله برخه تويکبرخه ده 

Utility Service 
 ګټورتوبد خدمت 

ترالسه هغه ګټورتوب او مطلوبیت، چې د یو ځانګړي خدمت څخه د ګټې اخېستنې په وړاندې 
 ېږي.ک
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یو ښونکی، چې په یوه ښوونځي کې د نورو ښونکو په پرتله الیق، بااخالق،  :د بېلګې په توګه 
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

 ته رجوع وکړئ. )Stock(وڼډې 

Shift 
 بدلوننوبت/شفټ/

د اکر په برخه کې د اکر د نوبت په مانا دی یعین د اکر هغه مدت څخه عبارت دی، چې معموالً یوه 
ويشل کیږي چې اکر په دوامداره ډول د  داسېساعته یا اونۍ( په څو مساوي برخو ۲۴) اکري دوره
جریان ساعته  ۲۴ کړنهد بېلګې په توګه: یو اکر یا  ې د بدلون رسه رسه دوام پیدا کړي.اکرګرې قو

جبو، بل  ۴جبو د مازدېکر تر  ۱وېشل کېږي، چې اول نوبت د سهار هل  لري په دریو مساوي نوبتونو
جبو پورې دوام پیدا  ۱جبو د سهار تر  ۱۲جبو او دریم نوبت د شپې هل  ۱۲جبو د شپې تر  ۴نوبت هل 

 کوي.

Shipment 

 محل و نقل

وسایلو  یلږدونکویې معموالً د کشتیو یا نورو  یلږدپه مانا ده، چې  یلږدسوداګریز توکیو د  د معموالً 
 .تررسه کېږيپه مرسته 

Shock 
 ټاکن )پیښه (

ټاکن په اړه  د ه برخه تر خپل اغېز الندې راويل.یوه غری مرتاقبه پېښه، چې ټول اقتصاد یا د اقتصاد یو
ټاکن  بازارد  demand/supply( shockټاکن )تقاضا /ال ډېرو معلوماتو لپاره د عرضېد 
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 (Shock  Market( ،ټاکن د يلک بازار (shock market Aggregate(  نا انډوهل اقتصادي یا د
 رجوع وکړئ.ته هم  (asymmetricshockټاکن )

Run Short 
 نلډ مهال

ویلد لږه د ت تر د تویلد یوه دوره په بر کې نیيس چې لږ د جزوی اقتصاد د مباحثو هل خمې نلډ مهال
د  لوی اقتصاد په مباحثو یک نلډ مهال هغه دوره ده یچ اعمل ثابت یا د تغری وړ نه وی، خو دیو 

وږد مهال . د اتغری نه خوری قېمتثابته وی او د اقتصادی پدیدو په بدلون رسه  کچه په کېونو قېمت
(run long( کړئ.پرتله  رسه یې 

Shortage 
 کمبود

رسه د تقاضا مقدار د عرضې د مقدار په پرتله ډېر  قیمتونو اوسنیوپه بازار کې هغه حالت، چې په 
پلورونکو بازار  داو  (demand Excess) مازادې تقاضا وي، چې ځینې وخت ورته د

(seller’smarket)  مازادهل  .اکرول کېږياصطالح هم (surplus( .رسه یې پرتله کړئ 

Down Rule Shot 
 تړلو قاعده د د )تصدۍ(

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.

Partner Silent 

 فعال رشیکغری 

 ېڅهپه اکروبار کې هغه رشیک چې د اکروبار د ورځنیو یا هم د تویلدي کړنو د تررسه کولو لپاره 
ډول دنده پرمخ نه بیايی بلکه رشکت یوازې هل مايل پلوه تقویه کوي او د رشکت په ګټه او تاوان کې 

 اصطالح ورته هم اکرول کېږي. ) partnerSleeping)شامل وي. چې 
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 Slope 
 میل

تاجنانت یا د نوموړې کرښې لوړوایل پر  زاويي د یوې کرښې یا منحين میل یا میالن ته وايی، چې د د
 .ت څخه ترالسه کېږينسب اوږدوايل د

StrikeSlowdown  

 د اکر د ټکین کولو اعتصاب

دي تویلخپل ته دوام ورکوي؛ خو په قصدي ډول په  کولواکر  د اعتصاب هغه ډول چې اکرګران پکې
 کې کموایل راويل. اغزیمنتوب

Slump 
 رکود )نلډمهاهل رکود(

 ته رجوع وکړئ. (depression Economic(اقتصادي رکود 

Business Small 
 کوچین اکروبار

په انفرادي ډول رسه پرمخ بېول کېږي، د تویلد  معموالُ  په اقتصاد کې ټول هغه اکروبارونه، چې
مقدار یې کم وي او په بازار کې په قیمت باندې کنرتول ونه لري کوچين اکروبارونه بلل کیږي 

 لوی هل خو په ګڼو هیوادونو کې د رسمايی او اکرګرو د تعداد هل پلوه کوچین اکروبار تعریفیږي.
 کړئ.رسه یې پرتله )business Big ( اکروبار

Smuggling 
 قاچاق

ول د یو هېواد څخه بل هېواد ته د ګمريک حمص د بېلګې په توګه: یلږد ته وايی.په ناقانونه الرو د توکو 
 ، چې ګمريک حمصول یې تادیه يش.دلېپرته  تابع سوداګریزې امتعې واردول
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 Cost/Benefit Social 
 لګښت/ مزایا ټونلزیه

څخه عبارت دی، چې په پراخ ډول  اغزیهل هر اړخزی  کړنېد ټونلې په رفاه باندې د یو اقتصادي 
 د ال ډېرو مالوماتو لپاره بهرنۍ اغزیې په برکې نیيس.اقتصادي او ټونلزیې ګټې او زیانونه 

(Externalilties.ته هم رجوع وکړئ ). 

Regulation Social 
 ټونلزی مقررات

چې په اقتصاد او ټونله کې د یوې ځانګړې ستونزې د مهارولو په موخه هغه دوليت مقررات، 
دا، چې په ټونله  یا په اړه د دولت مقررات )pollution(یال ککړتیا پېررامنځته کېږي لکه د چا

 ترمنځ د تبعیيض چلند هل منځه وړلو په موخه دوليت مقررات. کې د اکرګرانو

Science Social 
 ټونلزی علم

عليم مطالعه تررسه کوي، او د ټونلې  او ټونلزیو اړیکو کچه هغه علم ته وايی چې د ټونلېپه پراخه 
لم عالندې نیيس، اقتصاد هم د ټونلزی د وګړو سلوک او رویه، او متقابلې ټونلزیې کړنې تر څېړنې

 ستونزې په وړاندې یوه برخه ده دا ځکه، چې اقتصاد هم دا واضح کوي، چې ټونله د قلت یا کمیابۍ
دا په دې مانا، چې: په کوم ډول رسه د حمدوده وسایلو په استعمال رسه خپلې  څنګه عمل کوي.

 ناحمدوده اړتیاوې او غوښتنې د اماکن ترحده رفع کوالی يش.

Security Social 
 /حمافظتټونلزی مصئونیت

 کولو هل هغه سیسټم څخه عبارتپه ټونله کې غریبو، زړو او معیوبو وګړو ته د مايل مرستو د تهیه 
کې شتون لري او معموالُ د ځانګړې مایلې وضع کولو هل الرې  ، چې په ډیری پرخمتللو هېوادونودی

 پر مخ ځي.



 

428 
 

S Economic & Business Terms  

 Security Tax Social 
 د ټونلزی مصئونیت مایله

 باندې د مایلاتو ځانګړی ډول دی. عوایدوپه موخه پر  ) securitySocial)د ټونلزی حمافظت 

WelfareSocial  

 ټونلزیه سواکيل

 ته رجوع وکړئ، )Welfare(سواکيل 

Socialism 

 سوسیالزیم

ه یوه نزیم تر ډېرچون کمیو .یو ټونلزی اقتصادي سیستم ده چې په ټونلزی یا اعمه ملکیت والړ ده
پیړۍ په اوږدو کې د کمونزیم نوم تغری وکړ او په سوسیالزیم  ۱۷د  توګهپه دې  سیايس نظریه وه؛ نو

 ي:والړ و بنسټونوباندې تبدیل شو او سوسیالزیم هغه اقتصادي سیسټم دی، چې په الندنیو 

 .دولت د انفرادي وګړو پر ځای د تویلدي منابعو او وسایلو ملکیت لري 
 ترمنځ د اړتیا معیار  د تویلد څخه ترالسه شوي عواید د ټونلې د توکو او خدمتونو

)Needstandard( هل خمې وېشل کېږي. 
 اقتصادي طبقه بندي( شتون ونه لري)  د ټونلې د وګړو ترمنځ طبقه بندي. 
  د اعمه پرخمتګ په موخه تررسه کوي.د ټونلې هر وګړی خپلې کړنې 

رسه یې  )Economy Mixed(او خمتلط اقتصاد  )Capitalism(هل پانګه وال اقتصادي نظام 
 پرتله کړئ.

 

Loan Soft 

 پور/نرم ضعیف

 په هڅولود  کړنوهغه پور، چې د سود نرخ یې د بازار نرخ په پرتله کم وي او معموالً د اقتصادي 
 موخه تهیه کېږي.
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 Money Soft 

 پیسې /نرمېضعیفې

ډول یې په ارزښت کې صعود او نزول رامنځته کېږي د ضعیفو پیسو  اعديهغه پیسې، چې په غری 
 رسه یې پرتله کړئ. )Money Hard(هل قوې یا ثابتو پیسو  څخه عبارت دي.

ProprietorshipSole  

 انفرادي مالکیت اکروبار

 ته رجوع وکړئ. )Proprietorship(انفرادي اکروبار 

Solvency 
 د پرداخت وړتیا

په  هم یااو  ه د اکروبار هل شتمنیو څخه کم وي.حالت، چې د اکروبار پورون په اکروبار کې هغه
ګ هل تن د تادیې وړتیا ولري. لو پورونوبل عبارت: اکروبار په درست ډول پر مخ روان وي او د خپ

 رسه یې پرتله کړئ. (Bankruptcy) یا دېوایل کیدل افالس او (Insolvency) اليس

(SDR)Right Drawing Special 
 برداشت ځانګړی حق د

هغه حساب دی، چې د سوداګرۍ په بېالنس کې د  رسه د یو هېواد )IMF)صندوق  نړیوالد پیسو 
ې کرنسۍ نړیوالد  SDRدا، چې:  هم یااو  لو په موخه ترې ګټه اخېستل کېږي.کرس هل منځه وړ

 ۱۷۱۰و اقتصادي او مايل معامالتو کې اسانتیاوې رامنځته کوي او په نړیوالشلک لري، چې په 
 د پیسو د وجيه صندوق د پويل واحد په نوم هم یادېږي. SDRمیالدي اکل کې رامنځته شوی دی.

Specialization 
 ختصص

و تویلد منابع د ځانګړ دکې د اکر د ويش په پایله  یا ځانګړتوب هغه حالت دی، چې پکېختصص 
د اقتصاد په مطالعه کې خورا ارزښت لري دا ختصیص  کړنو د پر مخ بېولو لپاره ځانګړې کېږي.

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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 پروسه کې د ضایعاتو د کموايل المل ګرزي او هل بلې خوا د تویلد د تمام شد په لګښت او د تویلد په 
 المل ګرځي.

Tariff Specific 
 تعرفه ځانګړی یا معینه

پر وارداتو باندې د تعرفې هغه ډول، چې د وارداتو په هر واحد باندې د پیسو په شلک ټالک کېږي. 
دلې الرې وکوالی يش،  څوڅخه یو دی  او خنډونو ځانګړې تعرفه د بهرنۍ سوداګرۍ د حمدودیتونو

ړل یا هل منځه یو کم چې واردات د اماکن ترحده کنرتول او د سوداګرۍ په بېالنس کې شته کرس را
افغانۍ حمصول  ۱۷۷۷۷باندې افغانستان ته د هر واحد تلویزیون په واردولو  :د بېلګې په توګه يش.

یوازې د عوایدو لپاره تعرفې  ،)tariff volarm-Ad(هل د ارزښت هل خمې تعرفې  وضع کول.
)only revenue for Tariff(  او هل محایوي تعرفې)tariff Protective( د  رسه یې پرتله کړئ

 ته هم رجوع وکړئ. )Tariff(تعرفې د ډولونو په اړه د ال ډېرو مالوماتو لپاره تعرفې 

Speculation 
 احتاکر

ي لونکپه رات څوکم قېمت رسه د شتمنۍ یا تويک په دې نیت پېرل،  وخت کې احتاکر یا په اوسين
نې څخه د ګټې اخېست د راتلونکي لوړو قیمتونواو یا هم دا چې:  کې یې په لوړ قېمت رسه وپلوري.

په موخه د شتمنیو او تویلداتو ذخریه کولو څخه عبارت دی احتاکر یا سفته بازي معموالً په مايل 
 کېږي.بازار کې ډېره لېدل 

Market Spot 
 د نقدي معامالتو بازار

 .ډول تررسه کېږياو سماليس هغه بازار چې په کې د توکو او یا هم د خدمتونو راکړه ورکړه په نقده 
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 Stability 
 ثبات

کچه کې د اقتصادي نوساناتو حمدودولو او یا هم په  کې د تویلد، استخدام او قیمتونو په يلک اقتصاد
ثبات د اقتصاد د پنځو موخو څخه یوه ده په  حالت کې ساتلو ته ثبات ویل کېږي.تقریباً په ثابت 

ځانګړي ډول رسه د يلک اقتصاد هل دریو موخو څخه یوه موخه ده د يلک اقتصاد دوه نورې موخې عبارت 
 دي هل: 

  )Growth Economic(اقتصادي وده: ۱

 )Employment Full(اکمل استخدام :۲

وماتو د ال ډېرو معل عبارت دی. موخه په اقتصاد کې د انفالسیون د کنرتول څخه بنسټزیه او د ثبات
 ته رجوع وکړئ. )goals Economic(لپاره اقتصادي موخو

Policy Stabilization 
 راوستلو پالیسۍ د ثبات یا استقرار

یا وزګارتد دولت هغه سیاست، چې په اکروباري دوران یا دایرې کې د نوساناتو د خنیث کولو او د 
 په هېواد کې څو ترتیب او تطبیقیږي نیوي په موخهاو انفالسیون د کچې د لوړوايل څخه د خم

تقرار( نوسان ضد )اسچې د  ثباته حالت ته واړول يش. ډېر نوسان او تغریاتو څخه با د کړنېاقتصادي 
 اکرول کېږي.اصطالح ورته هم  )Counter Cyclical Policyسیاست )

Equilibrium Stable 
 تعادل با استقراره

 هل منځه والړ وسیلهپه بازار کې هغه تعادل، چې پرته دلې، چې د کوم بهرين قوت او یا مداخيل په 
تون شه د وتلو کوم حمرک لپاره د د دې تعادل څخ اړخونويش تر ډېره ساتل کېدای يش او د ښکیلو 

 ټاکونکو عواملو دا، چې: په بازار کې هغه تعادل، چې: د عرضې یا د تقاضا په او یا .ونلري
 demand Determinants/Supplyل تعاد بې ثباته هل د نه تغری په حالت کې شتون لري. کې
(Unstable Equilibrium( .رسه یې پرتله کړئ 
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 Market Stable 
 با ثباته بازار

دا  او یا هم ه د قېمت تر اغزیې الندې نه راځي.تر ډېر په کېهغه بازار چې د توکو او خدمتونو پلور 
 )market Unstable(چې: د توکو او خدمتونه قېمتونه تر ډېره ثابت پاتې کېږي. د بې ثباته بازار 

 رسه یې پرتله کړئ.

Money Stable 
 پیسې ثباته با

د ميل پیسو په وړاندې یې ارزښت ثابت  یا د نورو هېوادونو او خدمتونو هغه ميل پیسې، چې د توکو
 وي )یا تقریباً ثابت وي(.

Prices Stable 
 ونهقېمتبا ثباته 

 ېر کمډمنځنۍ کچه  قیمتونو ثبات یا هغه حالت، چې په اقتصاد کې د قیمتونو ثباته قیمت یا د با
معموالً  ثبات قیمتونو اقتصاد د عمده موخو څخه ده، د.، چې دا د لوی تغریات لري یا هم ثابته پايت يش

 .يشپه مرسته اندازه کیدیل  )rate Inflation(د انفالسیون د کچې

Stagflation 
 ستګفلیشن

کې قرار  کچههغه حالت، چې په همزمان ډول بېاکرې او انفالسیون دواړه په لوړه  په اقتصاد کې
 ولري.

Stagnation 
 کساد، رکود

ډول وده او پرخمتیا شتون ونلري او یا هم دا چې وده او  هېڅد یو هېواد اقتصادي حالت چې په کې 
 پرخمتیا یې د کمېدو په حال کې وي.
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 Stakeholders 
 /ګټه اخېستونکيذینفع خواوې

ټول هغه وګړي او ګروپونه، چې په یو رشکت یا اکروباري سازمان پورې یې ګټې تړيل وي لکه د 
 ، اداره او داسې نور.پېرودونکیرشکت یا اکروباري سازمان ونډه وال، اکرمندان، 

Different Payments ofStandard  
 تادیاتو معیار خمتلفو د

 درې نورې دندې یې عبارت دي هل:د پیسو دندو څخه یوه ده  بنسټزیود پیسو د څلورو 

  )exchange of Meduim(د تبادلې وسیله: ۱
 )Value of Measure( وسیلهد ارزښت د اندازه ګېري  :۲

 )value of Store(ارزښت د ذخېرې وسېلې  :۳

ين وخت اوسد خمتلفو تادیاتو لپاره یو معیار دی، چې په  په اقتصاد کې پیسېاو ددې دندې هل خمې  
 د یو معیار په توګه ونکي کې د تادیې لپاره هملد پېرودنې رسه په راتکې د توکو او خدمتونو 

ه او د قېمت تادیه یې پ تررسه کېږيپېرل اوس  : د توکو او خدمتونوچې دا په دې مانا استعمالېږي.
 پارهډېرو معلوماتو لال پیسو د دندو په اړه د د  .تررسه کېږي وسیلهونکي وخت کې د پیسو په لرات

 ړئ.رجوع وک هم ته ذکر شوو دندو

Bond State 
 دوليت بانډ

جوړولو، ښونځیو  )لکه د رسک هغه منځ مهاهل یا اوږد مهاهل بانډ، چې د دولت هل لوري د اعمه پروژو
 د تمویل په موخه نرشیږي. تونو( د لګښجوړولو یا د پلونو جوړولو
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 Statistic 
 احصایئوي رقم

اندازه ګریی وسیله ده، دغه اصطالح  یوې نمونې مشاهداتو د خواصو د په برخه کې داحصائیې  د
د بېلګې په ډول دیوې نموين څخه  .اکرول کېږيپه خپله د تابع په بڼه  تابع او هم هم د نموين د

 .اوسط، میدیان یا احنراف قیمتونه ترالسه شوي احصائیوي

Labor-Statute 
 اکرګر قانوين)ګمارل شوي(

پروژو)لکه رسک جوړونې( کې د مزد او معاش څخه پرته د  املنفعهد دولت هل لوري په ځېنې اعم 
 اکرګرې قوې په اکر ګمارل.

PricesSticky  
 ونهقېمت )ورو تنظیمیدونکي( نه بدیلدونکي

ېږي ه تنظیمحالت کې په ډېر ورو ډول رسعدم تعادل قېمتونه، چې په بازار کې  د توکو او خدمتونو
هغه قېمتونه، چې په بازار کې د مازاد او یا کرس څخه  او یا هم په بل عبارت: ثابت پاتې کیږي.یا 

 چې د انعطاف ناپذیره قېمتونونه متاثره کېږي یا ډېر کم متاثره کېږي. 
)Rigidprices/Inflexible(  ياکرول کېږاصطالحات ورته هم. 

WagesSticky  
 مزد )ورو تنظیمیدونکی( نه بدیلدونکی

هغه مزد، چې د اکر په بازار کې د مازاد او یا کرس د شتون په عکس العمل کې په ورو ډول رسه 
 )Instable Wages/Rigid( چې د انعطاف ناپذیزه/یب ثباته مزدتنظیمېږي یا هم تنظیمېږي. 

 .اکرول کېږياصطالحات ورته هم 
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 Stock 
 ګودام او یا ونډه

ملکیت د قانوين  مرتادفه اصطالح ده، چې په مايل شتمنیو یا هم وسایلو باندې د )Share)ونډه د 
په سهايم رشکت کې د یو رشیک د برخې ته ونډه ویل او یا هم په بل عبارت:  دعوی حق لري.

 کېږي، چې معموالً په دوه برخو وېشل کېږي، چې عبارت دي هل:

  ترجیيح ونډه)stockPreffered ( 
  اعمه ونډه)stock Common( 

د هغو توکو په وړاندې هم استعمالېږي، چې تویلدونکي یې د  ګودام یا همدارنګه دا اصطالح د
 راتلونکې تقاضا په وړاندې د ځواب ویلو په موخه سايت او په راتلونکي کې یې عرضه کوي.

ExchangeStock  

 د ونډو تبادهل )د ونډو د تبادلې بازار(

 ته رجوع وکړئ. )Bourse(بورس 

Market Stock 
 د ونډو بازار

ه توګه: د بېلګې پ مايل بازار، چې د سهايم رشکتونو ونډې پکې تبادهل )پلورل او پېرل( کېږي. هغه
 د نیویارک د ونډو بازار یا د ټوکیو د ونډو بازار او داسې نور بازارونه.

Value of Store 
 د ارزښت ذخریه

 ه یوه ده د پیسو درې نورې بنسټزیې دندې عبارت دي هل:دندو څخ بنسټزیود پیسو د څلورو 

  )payments different of Standard: د خمتلفو تادیاتو معیار )۱
  )exchange of Meduim(: د تبادلې وسیله ۲
 )Value of Measure(: د ارزښت د اندازه ګېري وسیله ۳
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په  دلې ارزښت څخه څوده  وسیلهې دندې هل خمې پیسې د توکو د ارزښت د ذخریې او د د 
د پیسو د دندو په اړه د ال ډېرو مالوماتو لپاره د پیسو ذکر شوو  راتلونکي کې ګټه واخېستل يش.

 دندو ته هم رجوع وکړئ.

Planning Strategic 
 سرتاتیژیکه پالنونه

ي، بازار موندنې، د بازار موندنې ماموریت، موخو، سرتاتیژد یو اکروبار یا رشکت هل لوري د خپل 
سرتاتیژي او باالخره د بازار موندنې پالن ته د پراختیا ورکولو هل پروسې څخه عبارت دی، چې د 

SWOT تررسه کېږياوږد مهال لپاره  د څېړنې په مرسته د . 

Strike 

 اعتصابالریون/

ط یې په مرشو، چې هل خمې هوکړه یلکد غړو( ترمنځ هغه  ټونلېد  د اکرګرانو )معموالً د اکرکرانو
اکرګران خپلې ځانګړې موخې لکه: د مزد او  څواو موقيت ډول د اکر بندیز یا نه کول اعالنېږي 

اړتیا ته ځواب او ځینې  معاش لوړول، د اکر مناسب رشایط رامنځته کول، په وخت رسه د اکرګرانو
په اړه د ال ډېرو مالوماتو لپاره د اعتصاب الندنیو ډولونو ته اعتصاب د نور امتیازات ترالسه کړي.

 هم رجوع وکړئ.

 عمويم اعتصاب (Strike (General 
 د اکر د ټکین کولو اعتصاب) Strike Slowdown( 

 د خواخوږۍ اعتصاب )strike Sympathetic( دویيم اعتصاب چېSecondary (

)strike اصطالح ورته هم اکرول کېږي. 

  اعتصابغری قانوين ( strike Illegal(د  چېstrike law of Out  اصطالح ورته هم
 اکرول کېږي.

BreakerStrike  

 اعتصاب ماتونکی

 ته رجوع وکړئ، )Scab(اعتصاب ماتونکي 
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 Company Subsidiary 
 )فريع رشکت( تړیل یا مربوط رشکت

ول و د کنرتشوي وي اهغه رشکت چې هل نیمايی څخه زیاتې ونډې یې د بل رشکت هل لوري پریودل 
رسه یې  (Holding Company) هل مور رشکت )اخېستل شوي رشکت( چارې یې هم پرمخ وړي.

 پرتله کړئ.

Subsidy 
 سبسایډي

 هغه دوليت وړیا مرستې، چې هل هغه تویلدوونکو رسه تررسه کېږي، چې په تویلد کې د ستونزو
ډېروايل هل امله د تویلد پروسې یا هل سیالو )تاوان( رسه مخ وي او د تویلد د تمام شد لګښت د 

چې دا ډول مرستې معموالً هل هغه یايل کولو ته دوام نيش ورکوالی. تویلدوونکو رسه س
)Export  چې د صادرايت جایزېتویلدوونکیو رسه تررسه کېږي، چې صادرايت تويک تویلدوي. 

)bounty  اکرول کېږياصطالح ورته هم. 

Economy Subsistence 
 معیشيت اقتصاد

په کې پرمخ وړل کېږي، د بازار تویلد په کې یا  کړنېهغه اقتصاد چې د اویله اړینو توکو د تویلد 
 کې قرار کچهشتون نلري او یا هم ډېر کم وي او اقتصادي راکړې ورکړې په کې په ډېره ټیټه 

 ولري.

Substitute 
 تعویض

تويک په  هموخه ترې ګټه اخېستل کیدای یش او د یودوه یا ډېر تويک، چې د عني اړتیا د رفع کولو په 
خو . معموالً دا ډول تويک په دوه بره تقاضا کې د ډېروايل المل وګرځيقېمت کې لوړوایل د بل تويک پ

 وېشل کېږي، چې عبارت دي هل:

  تويک تعویضیدونکيکې  استهالکپه (Consumption inSubstitute (. 
  تويک  تعویضیدونکيپه تویلد کې)Production inSubstitute ) 
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 د تعویض په اړه د ال ډېرو مالوماتو لپاره ذکر شوو اصطالحاتو ته هم رجوع وکړئ. 

Availibity Substitute 
 شتوند تعویض 

 دوه نور یې عبارت دي هل: څخه یو دی )Determinants(د ارجتاعیت هل دریو تعني کوونکو 
  )Period Time) )ځانګړی وخت( : د وخت زمان۱
 )oportionPr Budget( : د بودیج تناسب۲

 .ولري تويکد قیمت ارجتاعیت نسبتاً زیات وي، چې زیات متبادل  تويکاو دا واضح کوي، چې د هغه 

Consumption in Substitute 
 یدونکیکې تعویض استهالکپه 

کې یو د بل پر ځای استعمالېدای يش او د یو تويک په قېمت کې  استهالکدوه یا ډېر تويک، چې په 
  .د بېلګې په توګه: پیپيس او کواک کوال يل المل ګرځي. لوړوایل د بل تويک په تقاضا کې د لوړوا

Production in Substitute 
 یدونکیپه تویلد کې تعویض

دوه یا ډېر تويک، چې په تویلد کې یو د بل معاوض کېدای یش او د یو تويک په قېمت کې لوړوایل د بل 
  لد اکرګر په ځای د ماشني په اکر اچود بېلګې په توګه:  المل ګرځي. لوړوايل تويک په عرضه کې د 

Subvention 
 بسپنه

دا، چې د  یا اوشوی  تأسیسمعموالً د دولت هل لوري هل هغه اکروبار رسه نقدي مرسته، چې نوی 
 تویلد په پروسه کې د تاوان رسه مخ وي.
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 law Sumptuary 
 شخيص لګښتونو د جتدید قانون د

څخه د خمنیوي په موخه رامنځته شوی وي،  استهالکد  قانون، چې د هغه توکو یا خدمتونوهغه 
او  د بېلګې په توګه: د رشابو، چرسو چې د ټونلزیې رفاه او د وګړو د روغتیا لپاره مرض یا تاواين وي.

 داسې نورو توکو تویلد.

Goods Superior 
 تويک غوره یا ایلع

)luxury جتميل تويک لکههغه تويک، چې په اعید کې ډېروایل یې په تقاضا کې د ډېروايل رسه مل وي 

)Goods. مرغوب توکو هل نا (Inferior Goods) هل ګیفن توکو او )Goods Giffen(  رسه یې
 پرتله کړئ.

Supermarket 
 لوی پلورنځی /مغازه 

لورل کې پپه پرچون ډول پاړتیا وړ ډېری تويک  ورځین د کورنیو دپه کې پلورنځی چې لوی هغه 
 کېږي.

Normal ProfitSuper  

 مافوقه نورماهل ګټه
 ته رجوع وکړئ.  )profit Excess (مازادې ګټې

Supply 
 عرضه

هل ارادې او وړتیا د وړاندې کولو  قېمت بازار ته د توکو او خدمتونوپه معلوم وخت کې په معلوم 
ته  وړتیاد وړاندې کولو ارادې او  بازار ته د توکو او خدمتونواو یا هم دا چې:  څخه عبارت دی.
 رسه یې پرتله کړئ. )Demand( تقاضاهل  عرضه ویل کېږي.
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 Curve Supply 
 عرضې منحين د

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. 
Determinants Supply 

 د عرضې ټاکونکي عوامل
کې عرضه تر  بازار، چې په )Determinants Supply( ټاکونکي عوامل د عرضې هغه پنځه

خپل اغېز الندې راويل او د عرضې د منحين د رسمولو په وخت کې ثابت فرض کېږي او دلې 
څخه په یوه کې هم د تغری رامنځته کېدل د عرضې د منحين د انتقال المل ګرځي  ټاکونکو عواملو

 هل: ټاکونکي عوامل عبارت ديدا پنځه 

 )price Factor (د عواملو قېمت: ۱
  )Technology (تکنالوژي :۲

 )prices Other (د نورو توکو قېمتونه :۳

 )Expectations (وړاندوینه او توقع :۴

 )sellers of Numbers(: او د پلورونکو شمېر ۵

هم رجوع د عرضې د ټاکونکو عوامول په اړه د ال ډېرو مالوماو لپاره ذکر شوو اصطالحاتو ته 
 وکړئ.

Management Policy Supply 
 د مدیریت سیاستد عرضې 

عرضه کې د تغری هل الرې په اقتصاد کې د ثبات رامنځته کولو  ټولزیههغه دوليت سیاست، چې په 
لکه په اقتصاد کې د کساد په حالت کې د عرضې په برخه کې د  .کې ترې ګټه اخېستل کېږي

د اقتصاد په  څوکې ډېروایل راوستل او داسې نور  مقرراتو آسانه کول، د تکنالوژي او پانګونه
 )Side Policy Supply( عرضئ اړخ اقتصاد چې د .کې ډېروایل رامنځته يش تویلدي وړتیا

 .اکرول کېږياصطالح ورته هم 
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 Schedule Supply 
 د عرضې جدول

دار د عرضې مق هغه جدول، چې په خمتلفو وختونو او خمتلفو قیمتونو بازار ته د توکو او خدمتونو
او د عرضې د تابع ، منحين او ارجتاعیت د حماسبې لپاره ترې ګټه  ونه پکې درجقېمتاو اړونده 

 اخېستل کېږي.

Shock Supply 
 د عرضې ټاکن

کې د تغری هل امله په بازار کې  )determinats Supply(اکونکي اعمل حد اقل د عرضې په یوه ټ
ممکنه ډول دوه ډوهل  د تعادل حالت هل منځه تلل، چې د عرضې د منحين د انتقال المل ګرزي او په

 :ګرځي الملتغریاتو 

  د عرضې کموايل)Decrease Supply( 
  د عرضې زیاتوايل(Increase Supply( 

 ډېروايل د عرضې منحين ښي خوا انتقال او کموایل یې چپ خوا انتقال المل ګرزي.چې په عرضه کې 

Side Economics Supply 
 عرضې اړخ اقتصاد د

د اقتصاد هغه برخه، چې د منابعو په تویلدي فعایلت او مودلیت کې په ډېروايل باندې تمرکز لري 
دغه نظر ته په  اقتصادي وده ډېره او په يلک اقتصاد کې ثبات رامنځته يش. وسیلهپه دې  څو

قاضا اړخ د ت .نظر رامنځته شو بازارټولزی  یې دکې  پایلهکې پرخمتیا ورکړل شوه او په لکونو ۱۷۱۷
 رسه یې پرتله کړئ. )Economics Side Supply(اقتصاد 

Surplus 
 مازاد

د عرضې مقدار د تقاضا د مقدار په پرتله ډېر وي.،  قیمتونو اوسنیوپه بازار کې هغه حالت، چې: په 
اصطالح  )Buyer’s Market) د پلورونکو بازار او ) supplyExcess) مازادې عرضې چې د

او هغه منفعت ته وايی چې د  زاد د ګټې په مانا هم اکرول کیږي.ما . همدا رازاکرول کېږيورته هم 
هل کرس  .ي او هم تقاضا کوونکي ترالسه کويڅخه یي هم عرضه کوونک قېمتبازار هل 

(Deficit/Shortage)  .رسه یې پرتله کړئ 
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 Point Switching 
 نکته د بدلون

استعمال ځای بل ډول  یو ډول منابعو د د هغه وخت یا هغه قیمت، چې په هغه رسه په اقتصاد کې
ا هم یاو معموالً دا هغه مهال رامنځته کېږي لکه، چې یو ډول منابع یا قلت پیدا کړي  .منابع نیيس

 .نابعو خواته پام اړويارزانه م خلک د ؛ نوپه لوړ قیمت پیدا کېږي

SWOT 
 سواټ

وې پروژې د ی وسیلهد څلورو بېال بېلو اصطالحاتو یو ترکیب، چې معموالً د یو اکروبار یا رشکت په 
په دې ډول نوموړې پروژه، په هر  څوعميل څېړنې په موخه ترې ګټه اخېستل کېږي  د تطبیق د

 اړخزی ډول رسه وڅېړي دا اصطالحات عبارت دي هل:

 Strengths )د قوت ټيک(. 
 Weaknesses )د ضعف ټيک(. 
 Opportunities )فرصتونه(. 
 Threats ))ننګونې. 

 :چې څخه وروسته دا څلور اصطالحات څېړل کېږي څېړنېیال هل پېراو معموالً د چا

  د قوت نقطې د نوموړې پروژې په وړاندې د یو اکروبار په هغو نقطو تمرکز لري، چې
 ا رشکت یې د تررسه کولو قوت ولري.اکروبار ی

 ا ضعف ولري ی د ضعف ټيک بیا په هغو نقطو تمرکز لري، چې اکروبار یا رشکت پکې
 .ضعف المل جوړېدای يش

 تونه بیا په هغو نقطو تمرکز کوي، چې اکروبار ته فرصتونه رامنځته کوالی يشفرص. 
  و ا په هغو نقطو تمرکز لري، چې د اکروبار یا رشکت د پروژې پر وړاندې تهدید ننګونېاو

 یا خنډونه رامنځته کوالی يش.
 یو فارم جوړ روزنې ماهیانو یو پانګوال غواړي، چې د جالل آباد په ښار کې د :د بېلګې په توګه

د دې پروژې هر  وسیلهحتلیل په  SWOTخمکې دلې، چې پروژه پیل کړي غواړي، چې د  کړي؛ نو
 :يش ذکر کیدیپروژې د قوت نقطې په الندې ډول  توګه داړخزیه څیړنه تررسه کړي، چې په دې 
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   د روزنې لپاره د پرېمانه او تازه اوبو شتون.د ماهیانو 
 شتون. لپاره د جمربو او تکړه اکرګرانو د روزنې د ماهیانو 
 یال او داسې نور.پېرمناسب چا 

 د پروژې د ضعف نقطې کېدای يش دا وي، چې:
 اوبو او چاپرییال ککړتیا د 
  رسه سیالۍ په برخه کې ضعف. څخه دواردايت ماهیانود بهر 

 د پروژې فرصتونه کېدای يش دا وي، چې:
  عرضه.نورو والیاتو ته د ماهیانو 
  درونټې پارک ته د مېلو په موخه د ډېرو خلکو راتګ )معموالً د ژيم په موسم کې(.د 

 کېدای يش دا وي، چې: ننګونېد پروژې 
 نور عرضه کونکي بازار ته داخل يش. د ماهیانو 

Strike Sympathetic 
 د خواخوږۍ اعتصاب

 شاکیت څخه پرته د نورو وړاندې د کوم هغه اعتصاب، چې د خپل اکرفرما یا متصدي پر د اکرګرانو
ترمنځ د  ټونلود  د اکرګرانوموخه رسه د همدردۍ هل خمې تررسه کېږي، چې عمده موخه  اکرګرانو

اکرول اصطالح ورته هم  ) strikeSecondary( چې د دویيم اعتصابیووايل رامنځته کول وي. 
د یوې  د اکرګرانو ده چې (strike Sympathy ) خواخوږۍ اعتصاب د همدا راز بل ډول یې .کېږي
ه هل اعتصاب کوونکو رسه د مالتړ ښودلو پ ټونلېهل یوې بلې  هل لوري، تنظیم او د اکرګرانو ټونلې

 ترمنځ همغږي او یووایل رامنځته کول دي. ټونلو ه کېږي، چې موخه یې د اکرګرانوبنسټ تررس

Syndicate 
 ټونلهد سندیکا )صنيف( 

ه رسه خپه مو تررسه کولود  کړنېیوه ډهل، چې د هغه اکر یا  وګړود انفرادي  یاد بانکونو، موسساتو 
 ته اړتیا لري. یو کېږي، چې ډېرې پانګونې
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CollusionTacit  

 ضمين احتاد
ګډو سیاستونو د هل هغه رسيم هوکړه یلک څخه عبارت دی چې د څو اکروبارونو هل ترمنځ د 

 )collusion Implicit) مرستېاو پرمخ بېولو په موخه عقد کېږي چې د پټې رامنځته کولو 
 رسه یې پرتله کړئ. )collusion Explicit(هل ښاکره احتاد  اصطالح ورته هم اکرول کېږي.

off-Take 
 )مرحله(د ټوپ 

ستو د نظریې هل خمې دا مرحله د اقتصادي ودې او نمو دریمه مرحله ده، چې هغه د ډبلیو ډبلیو رو
 باالخره هل قوتونههغه موانع، خنډونه او مقاومت کونکې  په برکې نیيس، چې پکې واټنزماين 

ي اقتصاد، چې د قوتونهمنځه ځي، چې د اقتصادي ودې په وړاندې مقاومت رامنځته کوي او هغه 
نورې مرحلې عبارت څلور د اقتصادي ودې د روستو هل نظره  ودې المل ګرځي توسعه پیدا کوي.

 دي هل:

  )society Traditional) عنعنوي ټونله :۱

 (off-take for Preconditionد خزیش یا اوچتیدو لپاره خمکیین رشط ) :۲
  )maturity to Driveد پوخوايل په لوړ ګام ) :۴

  )production-mass high of age( د لوړې کتيل تویلد دوره :۵
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 
AssetsTangible  

 ملس کېدونکې شتمنۍ

 ته رجوع وکړئ  )assets physical(فزیکي شتمنیو

T 
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 Market Target 
 بازار موخېد 

ودلو ېرپیا نظریاتو د  چې د عرضه کونکي د توکو، خدمتونویوه ځانګړې برخه،  د وګړو یا مشرتیانو
لپاره تر ټولو ډېر متوقعه پېرودونکي وي او معموالً د سلوک او روشونو، اعداتو، ډېموګرايف او داسې 

 پام کې نیولو رسه عرضه کونکينورو ځنګړتیاو هل خمې ټالک کېږي او د همدغه ګروپي تقاضا په 
 .لپاره په نښه کوي پلوردغه برخه د خپلو تویلداتو د 

Strategy Targeting 
 ه کولو سرتاتیژينښ د

په پروسه کې هغه  (Segmentation) بازار طبقه بندي یا د ) marketTarget) بازار موخې د
ه یو يلک تصویر ت لومړنۍ ګام، چې هل خمې یې عرضه کونکي د پېرودونکو د یوې ځانګړې ډلې

 هل :   دا ډول تګالرې په دریو برخو وېشل کېږي، چې عبارت دي  پراختیا ورکوي.

 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 
څخه یو دی، چې معموالُ د واردايت  ي، چې په بهرنۍ سوداګرۍ د خنډونو یا حمدودیتونواخېستل کېږ

کنرتول، د کورين تویلد څخه د مالتړ او د دولت د عوایدو د لوړېدو په موخه وضع کېږي، چې ندرتاً 
ندنیو ال معلوماتو لپاره ډېروپه اړه د ال  د ډولونو د تعرفې په بعضې صادرايت توکو هم وضع کېږي.

 اصطالحاتو ته همم رجوع وکړئ:

 )ariffT olarmV dA( خمې تعرفه: د ارزښت هل ۱

  )ariffT rotectiveP(محایوي تعرفه :۲

 )tariff specific(: ځانګړې تعرفه ۳
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 )nlyO evenueR rfo ariffT( : یوازې د عوایدو لپاره تعرفه۴ 
 ariffT caleS-lidingS : پښتو مانا ۵

 )ariffT etailiatoryR/ompensatoryC(: جرباين تعرفه ۱
 )Tariff Differential/Discriminatory(: تبعیيض تعرفه ۰

 د تعرفې او د تعرفې د ډولونو په اړه د ال ډېرو مالوماتو لپاره ذکر شوو ډونلو ته هم رجوع وکړئ.

Revenue Only for Tariff 
 عوایدو لپاره تعرفه یوازې د

دولت د عوایدو د ډېرېدو په هغه حمصول، چې د کورين تویلد څخه د مالتړ په موخه نه بلکې د 
د تعرفې او د  رسه یې پرتله کړئ. ( tariffProtective هل محایوې تعرفې ) موخه وضع کېږي.

 ته هم رجوع وکړئ. )Tariff( لپاره تعرفېتعرفې د ډولونو په اړه د ال ډېرو مالوماتو 

War Tariff 
 تعرفوي جګړه

هیواد په صادراتو باندي د متقابل عمل په ډول  لکه چې یو هیواد د بلاو ، تعرفې جګړې ته وايی د
همدا راز د تعريف جنګ د  ل هیواد تویلداتو قیمتونه لوړیږي.تعرفه لوړوي او په دې ډول د مقاب

 قیمتونو په قیمتونو د جنګ مفهوم هم افاده کوي لکه چې دوه تویلدونکي د یو بل په وړاندې د
 .ويک سیايلټیټوايل یا د کیفیت په لوړوايل کې 

Tax 

 مایله

ت په وړاندې دولکړنو یې د قانون هل خمې د خپلو اقتصادي  وګړيهغه مبلغ، چې حقېيق او حقويق 
 :او یا هم دا چې .ته تادیه کوي او اجباري شلک ولري، چې د دولت د عوایدو یوه لویه برخه جوړوي

هل خمې د انفرادي  هغه مبلغ، چې دولت یې د قانون موخهد تامني په  د اعمه خدمتونو او لګښتونو
وه په د معموالً  مایله .او موسساتو د عوایدو څخه په اجباري ډول رسه ترالسه کوي وګړو، رشکتونو

 ډوهل اخېستل کېږي، چې عبارت دي هل:
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   مسقیم مایلات(taxDirect ( 
  غری مستقیم مایلات(taxIndirect ) 

 رسه وضع کېږي، چې عبارت دي هل:او معموالً په درېیو ډولونو 
  متناسبه مایله)tax Proportional( 
 مایله  زیاتیدونکی یا صعودي)tax Progressive( 

 کمیدونکې یا نزويل مایله )tax Regressive( 

 ال ډېرو معلوماتو لپاره اړوند اصطالحاتو ته هم رجوع وکړئ. دمایلې د ډولونو د وضع کیدو په اړه  د
 

Avoidance Tax 
 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 
د اقتصادي کساد په حالت کې د د بېلګې په توګه: منطیق او قانوين ډول د مایلې خمنیوی کوي. 

کمولو لپاره د خلکو وړاندیز او  د مایلاتو را عوایدوکساد څخه د وتلو په موخه د دولت هل لوري پر 
او  .باندې مرصف کړي و یا په پانګونهپه پېرل وګړي خپل اعیدات د توکو او خدمتونو څو استدالل

ایلې ورکولو څخه خمنیوی داسې الرې چارې جوړول، چې د م هل خوایا هم د مایله ورکوونکو 
 رسه یې پرتله کړئ )Tax Evasion) وکړی يش. هل مایلې تیښتې

Base Tax 
 مایلايت قاعده

اخیستلو لپاره  د مایلې د ، چې مایله ورباندې وضع او اخېستل کېږي اوکړنېټول هغه تویلدات او 
یا هم دا، چې: ټول هغه تویلدات او کړنې، چې د مایلې د ورکړې تابع او  ګنل کېږي. بنسټقاعده او 

 :ګرځي لکه

 پر پلور مایله )Tax Sales( 

  مایله عوایدوپر )tax Income(  
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 د مایلايت قاعدې په اړه د ال ډېرو مالوماتو لپاره ذکر شوو اصطالحاتو ته هم رجوع وکړئ. 

Collector Tax 
 مایله ټولوونکی

د مایلاتو( د راټولو دنده او  اتو )په ځانګړي ډول پر ملکیتونومایل هغه دوليت مامور، چې د ځینو
 مسئویلت په اغړه لري.

Competition Tax 
 سیايلمایلايت 

په موخه  هڅولوې پانګې اچونې د نړیوالهل لوري د مایلې را کمولو هغه سیايل، چې د  د هېوادونو
لو ترمنځ د مایلې راکموپه موخه د هېوادونو  هڅولود  ې پانګونېنړیوالد او یا هم د چې:  . تررسه کېږي

 سیالۍ ته مایلايت سیايل ویل کېږي.

Dog DoingTax  
 هل مایلې تېښته

 ته رجوع وکړئ. )evasion Tax(هل مایلې تیښتې یا 

Efficient Tax 
 اغېزمنمایلې هل پلوه  د

مه ته ک کړنې ېمتبادل ېتر الس الندې نېول، چې نظر بل کړنېد مایلې ورکونکي هل نظره: هغه 
 مایله ورباندې ټالک شوي وي.

Evasion Tax 
 هل مایلې فرار یا تیښته

ل عواید دلې خپ کسد بېلګې په توګه: یو  ې په تادیه کولو کموایل راوستل.قانوين ډول د مایلپه غری 
دا، چې په نورو حیلو او پلمو رسه  یااو  د مایلې د ورکړې څخه ځان وسايت. امله پوره نه ښيي، چې

برخې د ورکړې څخه ځان وسايت، چې هل مایلې غواړي، چې د مایلې هل ورکړې یا د مایلې هل یوې 
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 هل مایلې څخه اجتناب/رسغړونې .اکرول کېږياصطالح ورته هم  ) dodgingTax( څخه فرار 
(avoidanceTax (  .رسه یې پرتله کړئ 

Exemption Tax 
 مایلايت معافیت

ه توګه: د بېلګې پ ي ته هل مایلاتو معافیت ویل کېږي.د مایلاتو د تادیې هل وجېبې څخه قانوين آزاد
پرمخ وړي د هغه توکو په وړاندې د مایلې  کړنېپه افغانستان کې ځینې هغه موسسات، چې خرییه 

 مخ بېولو لپاره یې واردوي.  د پر څخه معاف دي، چې د خرییه اکرونو د ورکړې هل وجېبې

Free Tax 
 هل مایلاتو معاف

 ورکړې څخه معاف وي.ټول هغه عواید چې په قانوين ډول د مایلاتو هل 

Incidence Tax 
 بارد مایلې محل/

دیه هل لوري تا کسد مایلې د تادیې هل نهايی بار او بوج څخه عبارت دی، چې زیاتره وخت مایله د یو 
وکو تد بېلګې په توګه:  هل لوري تادیه کېږي. کسکېږي؛ خو په نهایت کې د مایلې اصل بار د بل 

تادیه کوي؛  سوداګریا  پلورونکيیې  په سماليس ډول، چې ) taxSales( پر پلور مایله او خدمتونو
 یې تادیه کوي. پریودونکيخو په حقیقت کې په هغه قیمت کې شامله وي، چې 

Limit Tax 
 د مایلې حد

 د مایلې د ورکړې هغه اعظيم حد، چې د مایلايت ذیصالح مقام هل لوري وضع کېږي.

Multiplier Tax 
 مایلايت رضیب

او ی نسبت څخه عبارت دپه اندازه کې د تغری او په ناخالص داخيل تویلد کې د تغری ترمنځ  مایلېد 
 عوایدور پد بېلګې په توګه: که  .اندازه کويپه ناخالص داخيل تویلد باندې د مایلې د اندازې تاثری 

اندې د ب توکو او پانګونې استهاليکهل لوري په  د تکس اندازه لوړه يش؛ نو د کورنیو او اکروبارونو
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په اندازه کې کموایل رامنځته کېږي، چې په پایله کې په ناخالص داخيل تویلد کې هم  لګښتونو 
 کموایل رامنځته کېږي.

Payer Tax 
 مایلې تادیه کوونکی

څخه ترالسه شویو عوایدو په وړاندې  کړنو، چې د قانون هل خمې دولت ته د خپلو اقتصادي کسهغه 
 د مایلې په ورکولو ملکف وي.

Proportionality Tax 
 مایلې تناسب د

ا دد عوایدو په خمتلفو سطوحو کې د مایله په شلک د تادیه شویو عوایدو د تناسب څخه عبارت دی 
رسه ترالسه شوي  په دې مانا، چې د مایلې هل الرې ترالسه شویو عوایدو څومره اندازه په کوم شلک

 د مایلې وضع کولو شلکونه عبارت دي هل: دي؟ 

  متناسبه مایله)tax Proportional( 
 مایله  زیاتیدونکی یا صعودي)tax Progressive)  

 مایله یا رسکوب کونکې  کمیدونکې یا نزويل)tax Regressive) 

 اصطالحاتو ته هم رجوع وکړئ.د مایلې د تناسب په اړه د ال ډېرو مالوماتو لپاره ذکر شوو 
Rate Tax 
 کچه د مایلې

د عوایدو د هغې سلنې تناسب، چې د مایله په شلک تادیه کېږي یعنې دا، چې پر خمتلفو کټګوریو 
 په ګوته کوي.د سلنې هل خمې عوایدو د مایلې اندازه 

Efficiency Technical 

 اغزیمنتوبختنیيک 

د اماکن ترحده ډېر نه ډېر تویلد ترالسه کول، هل ضایعاتو د خمنیوي او د تویلد  مرستهمنابعو په  شتهد 
 ویل کېږي. اغزیمنتوبد تمام شد لګښت اعظيم کولو ته ختینيک 
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 Teller 
 رصاف

معامالتو چارې پر مخ بیايی ، هغوی د مربوطه حسابو د رسه د  نو، چې د بانک د مشرتیاکسهغه 
دغه دنده زیاته مسليک نه بلکې په جتربې  نوم هم ورکول کیږي. )Cashier)زیاتره وخت ورته د 

او روزنې پورې تړاو لري هل همدې امله بانکونه دغه دندې ته یواځي د ښوونځي فارغ کسان هم 
 .استخداموي

Trade of Terms 
 نسبت سوداګرۍد 

ندازه هېواد د معلوم ا د یو تويک د ترالسه کولو په وړاندې د بل تويک د مقدار ورکړه یعنې دا، چې: یو
ادراتو ص د ترالسه کولو په وړاندې په کومه اندازه تويک او خدمتونه تادیه کوي)د توکو او خدمتونو
 هغه رشایط، چې هل خمې یې یو هېواد بهرنۍ سوداګري تررسه کوي.او یا هم دا چې:  (.او وارداتو نسبت

Economic Problem The 
 اقتصادي ستونزه

کې هغه نافذ حالت، چې دا  شتونلپاره بله متبادهل اصطالح ده او د برش په  )Scarcity) کمیایۍ د
و اندې یې وسایل اپه ګوته کوي، چې: د ټونلې اړتیاوي او غوښتنې ناحمدوده او د رفع کولو په وړ

 یا دا په دې مانا، چې مونږ ټول هغه څه، چې ورته اړتیا لرو نشو ترالسه کوالئ. منابع حمدود دي.
 دا، چې:

 .د ټونلې اړتیاوې او غوښتنې ناحمدودې دي 
 د رفع کولو لپاره منابع او وسایل حمدود دي. د اړتیاو او غوښتنو 
 د تویلد په موخه نيش اکرول  او وسایل په عني وخت کې د دوه یا ډېرو توکو او یا خدمتونو

 کېدای.

 برخه جوړوي چې دا په ټونله کې عمده ستونزې دي، چې د اقتصاد د مطالعې عمده
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 Theory general The 
 عمويم تیئوري

 ۱۷۳۱د کیزن د کتاب )د پیسو، سود او استخدام عمويم تیوري( اعم نوم دی نوموړی کتاب په 
میالدي اکل کې چاپ شوی او په دغه کتاب کې نوموړي په اقتصاد کې د زوال یا کساد 

)Contraction(  لپاره سپارښتنې بیان کړي  د حلرامنځته کېدو الملونه او په وړاندې یې
تر څلورو لسزیو پورې د يلک اقتصاد د ډېرو موضواعتو د څېړنې په برخه کې ډېر  نوموړی کتابدي.

 ګټور ثابت شو، چې اوس هم په ډېری اقتصادي موضواعتو کې ترې ګټه اخېستل کېږي.

Nation ofWealth  The 
 د ملتونو ثروت

مېالدي اکل کې نرش شو او  ۱۰۰۱او په  ده یلکنه ادم سمیټ د اقتصاد مشهور اعلم  نوموړی کتاب
منځ تر ې کتاب یوه مهمه برخه د هېوادونود نوي او عرصي اقتصاد د مطالعې بنسټ ګڼل کېږي د د

 ونوهېوادد  دې برخه کې ادم سمیت زیاتوي، چې:په ګوته کوي او په  اغزیمنتوبد آزادې سوداګرۍ 
نه شتون په يلک اقتصاد کې د اکمل استخدام او  نو او ممانعتونورمنځ په سوداګرۍ کې د حمدودیتوت

په اقتصادي وده  او داسې نورو پرخمتللو هېوادونو المل ګرزي، چې همدې کتاب د اروپا مؤثریت
 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 
انګړو ځ تیوري په طبیعت کې موجودو حقایقو ته د په وسیله توضیح شوي وي. حمققینوډول رسه د 

 نو او رشایطو په اکرولو او د ازمایښتونو وروسته منظم او عمويم شلک ورکوي ومیتود

ketMarThin  

 حمدود بازار

Market Narrow .ته رجوع وکړئ 
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 discrimination price degree Third 
 پېردریمه درجه تود قېمت

عني توکو پر پلور د خمتلفو ډلو وګړو په  د تبعیيض قېمت هغه ډول، چې هل خمې یې پلورونکی د
داسې نورو )نر او ښځه( او جنس وړاندې، چې په آساين رسه د خپلو ځانګړتیاو لکه عمر، 

 د قېمت لومړی درجه تبعیض/توپری  ندنې وړ وي خمتلف قېمت وضع کوي.ځانګړتیاو هل خمې د پیژ
(discrimination pirce degreeFirst او د قېمت دویمه درجه تبعیض/توپری ) Second 

ondiscrimianti price degree .رسه یې پرتله کړئ 

World Countries Third 
 هېوادونهد دریېمې نړۍ 

، چې د وګړو د اکرول کېږيپه وړاندې  بو او وروسته پاتې هېوادونودا اصطالح د نړۍ د هغو غری
کې منيف وي او ډېری  وختونو یې ډېره ټیټه وي، اقتصادي وده یې ډېره ورو او په ځینو کچهژوند 

کې قحطي، غربت، دیکتاتورانه حکومتونه،  سیا کې شتون لري په دغو هېوادونویې په افریقا او آ
ونه، د ښوونې او روزنې ټېټ معیار او کیفیت، د نفوسو چټکه وده یا جتاوز، جنګونه، فاسد حکومت

داسې نور ناوړه حاالت شتون لري، چې د اقتصادي ودې پر وړاندې لوی خنډونه ګڼل کېږي؛ خو 
)Developing تیايی هېوادونو په اوسين وخت کې معموالً د دې اصطالح په ځای د پرخم

)countires  ېږياکرول کاصطالح. 

sale Tiein 
 پلورمزدوج 

او  وي. د بل تويک په پری پورې تړیل د پلورونکي هل لوري په پریودونکي باندې د یو تويک پلور، چې
 اقل یو رشط اېښودل شوی حدلور، چې د پلورونکي هل لوري پکې د یو تويک پیا هم په بل عبارت: 

 .اکرول کېږياصطالح ورته هم  ) saleConditional چې د مرشوط پلور)وي. 
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 Loan Tie 
 پور / تړیلمرشوط

هغه بهرنۍ پور، چې په دې رشط پورې تړیل وي، چې پور ترالسه کونکی هېواد به د پروژې د 
 ي.پېرهېواد څخه  ورکونکيتطبیق لپاره اړین وسایل او تويک هل پور 

Economy Tiger 
 ټایګر اقتصاد

دا اصطالح د جنوب ختیځې اسیا چټک پرخمتلونکو اقتصادونو ته لکه د جنويب کوریا، مالزییا، 
 دا ځکه، چې د دې هېوادونو.اکرول کېږيد اقتصاد لپاره  تایلند،سینګاپور او اندونزییا د هېوادونو

اکرول او په اوسين وخت کې د چني هېواد ته هم دا اصطالح  صادي وده معموالً ډېره زیاته وه.اقت
یریلنډ ا پرته هل اسیایي هیوادونو څخه د ځینو نورو هیوادونو لپاره هم دا اصطالح اکریږی لکه کېږي.

 لپاره اکرولاسیایي هیوادونو دا اصطالح معموالُ د څلورو چې د یادونې وړ ده  .، رومانیا او سلواکیا
څخه. د ال ډېرو مالوماتو لپاره  تایوانجنويب کوریا، سنګاپور، مالزییا او   ي هل:کیږي چې عبارت د

 ته هم رجوع وکړئ. )crises Asian(آسیايی حبران 

Money Tight 
 پیسې )پويل سیاست(/سختې انقبايض 

د  د کېلکه چې دولت وغواړي، چې په اقتصاد پیسو راکمولو یا انقباض ته وايی، په جریان کې 
د  :دا، چې یا او ه جریان کې د پیسو اندازه راکموي.مرکزي بانک پ انفالسیون اندازه کمه کړي؛ نو

او عوامو ته د پور په ورکولو باندې سخت قوانني وضع  و هل الرې اکروبارونوسوداګریزو بانکون
 کوي.

Deposit Time 
 معیادي امانت

ې هل خم هوکړه یلکد هغه بانکي امانت، چې معموالً د ټايلک وخت څخه خمکې نقد کېدای نيش او 
نيش خمه هل بانک یا مايل ادارې څخه  معلوم وخت څخه دحساب درولودونکی خپلې پیسې هل د 
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 )deposit Time(او معیادي حساب/امانت  )account Current(هل جاری حساب  .ويستیل 
 رسه یې پرتله کړئ.

PeriodTime  

 ځانکړی وخت

 )Elasticity(ارجتاعیت د . همدا رازين واټن یا د وخت یوې دورې څخه عبارت دیپه اعم ډول زما
 عبارت دي هل: دوه نور یې دریو ټاکوونکیو عواملو څخه یو دی هل
 )proportion Budget(: د بودجې تناسب ۱ 

 )availability Subtitue (شتونمتبادل : ۲

ارجتاعیت په اوږده موده یا د وخت په اوږده دوره  تويکیو  چې د او د ځانګړي وخت څخه موخه داده
  .کې زیات وي

Work Time 
 اکرد وخت هل خمې 

لکه د يف ساعت یا هم يف ورځ  خمې یې اکرګر ته د اکر د وخت په بنسټ هلد مزد هغه سېسټم، چې 
 .کېږيتررسه هل خمې مزد ورکړه 

Toll 
 حق العبور

، چې د یوې شتمنۍ)معموالً د اعمه ملکیت لکه پل، رسک او داسې وايیهغه مبلغ یا مایلې ته هل 
 تادیه کېږي. وړاندېنورو څخه( د ګټې اخېستنې په 

Tonnage 

 اخېستل حمصول/مایلېد ټن هل خمې 

 اخېستلو څخه عبارت مایلې/حمصولد هغوی په ظرفیت باندې هل خمې معموالً د کشتیو څخه د ټن 
 رسه یې پرتله کړئ. )tariff volarm Ad(اخیستل  حمصولد ارزښت هل خمې  دی.
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 (TC)Cost Total 
 لګښت ټولزی

تمام شد  دلکه مزد، کرایه، سود جمموعې ته  د تویلد د ټولو عواملو د لګښتونود تویلد په پروسه کې 
تویلد په پروسه کې د رامنځته شویو ټولو ثابتو او متغریه د او یا هم دا چې:  لګښت ویل کېږي. ټولزی

 TVC+TFC=TCلګښت ویل کېږي یعنې دا، چې:  ټولزیجمموعې ته د تمام شد  لګښتونو
 چې پدې مساوات کې:

 TC  ټولزی لګښت)cost Total( 

 TFC  ټولزی ثابت لګښت)Cost Fixed Total( 

 TVC  هل ټولزی متغریه لګښت)Cost Variable Total( 

 ټولزی . د ال ډېرو مالوماتو لپاره ذکر شوو اصطالحاتو ته هم رجوع وکړئ.څخه نمایندګې کوي
 .اکرول کېږياصطالح هم  )totalfactorcostلګښت ته د عواملو ټولزی لګښت )

TFC)Total Fixed Cost ( 
 ټولزی ثابت لګښت

تویلد په مقدار پورې نه د  چې په نلډ مهال کې د توکو او خدمتونود هغو ټولو لګښتونو جمموعه ده 
و ونه تړا مستقیمه دا، چې: هغه ټول لګښتونه، چې د تویلد په اندازه کې تغری رسه یااو  وي تړيل.

لزی هل ټو ه.اکرکوونکو مزد او معاش او داسې نور ځینې لګښتون لکه د ځمکې کرایه، د ځینو لري
 رسه یې پرتله کړئ. (Total Variable Cost (متغریه لګښت 

TP)Total Product ( 
 حاصل /تویلد ټولزی

اندازه، چې په معلوم وخت کې د تویلد معلومو عواملو څخه د ګټه اخېستنې په پایله  ټولزیهد تویلد 
اصطالح ورته هم  (Total Physical Product) ټولزی فزیکي تویلد کې تویلد شوي وي، چې د

 )Product Marginal( او نهايی تویلد )Product Average( متوسط تویلد هل .اکرول کېږي
 رسه یې پرتله کړئ.
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 Return Total 
 بازګشت ټولزی

 څخه د ګټې په توګه ترالسه کېږي. عواید، چې په مايل شتمنیو باندې د پانګونې ټولزیهغه 

(TR)Revenue Total  
 ټول )ناخالصه ( اعید

 عوایدو څخه عبارت دی. ټولزیود پلور څخه ترالسه شویو  د پلورل شویو توکو او خدمتونو

(TU)Utility Total  
 ټوهل افاده

السه په پایله کې تریا تسکني، چې د توکو او خدمتونو څخه د ګټې اخېستنې  رضایت ټولزیهغه 
په  مستهلکنيپه پایله کې هم دا، چې: د یو تويک او یا خدمت څخه د ګټې اخېستنې  یااو  شوی وي

 يلک توګه تر کومه حده رضایت تر السه کوي.

(TVC)Variable Cost Total 
 لګښتونهمتغری  ټولزی

ه د تویلد په مقدار پورې جمموعه، چې په مستقیم ډول رس تویلد په پروسه کې د هغه لګښتونود 
ه ار پجمموعه، چې د تویلد مقد تویلد په پروسه کې د هغو لګښتونودا، چې: د  هم یا او تړيل وي.

 کموایل رامنځته کېږي. دو رسه پکېډېروایل او په کمې ډېرېدو پکې

د خامو موادو، د برښنا او ځینې نور لګښتونه، چې دا ډول ټول لګښتونه د تویلد د بېلګې په توګه: 
 رسه یې پرتله کړئ.( Total Fixed Cost) هل ټولزی ثابت لګښتپه مقدار پورې تړيل دي. 

Trade 
 سوداګري

. په حقويق حلاظ معموالً د منقولو توکو ویل کیږي سوداګريهر ډول اقتصادي تبادلې ته په اعم ډول 
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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خو  ږي.په بڼه تعریفی سوداګري او بهرنۍ کورنۍد په  کچههیواد په  او د بلل کیږي سوداګريکېږي  
سوداګري معموالً د هېواد بهرنې معامالت په بر کې نیيس په دې مانا، چې معموالً دلې اصطالح 

 چې صادرات او واردات په برکې نیيس؟ اګرۍ په برخه کې ګټه اخېستل کېږي.څخه د بهرنۍ سود

د ال ډېرو مالوماتو لپاره د سوداګرۍ  ) trade ofBalance(د سوداګرۍ بېالنس  :د بېلګې په توګه
 بېالنس ته هم رجوع وکړئ.

Allowance Trade 
 سوداګریز ختفیف

د توکو او یا خدمتونو په پلور کې د ختفیف ورکولو ته سوداګریز ختفیف ویل کېږي چې زیاتره وخت 
اصطالح  (Trade Discount(په مهال ورکول کیږي چې د  پرید  کچه لویهد سوداګریزو مالونو په 
 ورته هم اکرول کېږي.

Barriers Trade 
 سوداګریز خنډونه

ې هغه ممانعتونه، چې د هېوادونو ترمنځ د آزادې د دولت هل لوري د بهرنۍ سوداګرۍ پر وړاند
دا، چې: هر هغه حمدودیت او یا خنډ، چې د هېواد بهرنۍ سوداګري تر  او یا هم.سوداګرۍ خمه نیيس

 سوداګریزو خنډونو څخه عبارت دي.الندې راويل هل خپل اغزیې 

نورمونه او معیارونه او داسې نور قیودات،،  کرنزیحمصول، مقداري حمدودیت، د بېلګې په توګه: 
موخه یې د وارداتو راکمولو هل الرې په بهرنۍ سوداګرۍ کې شته کرس راکمول یا هل  بنسټزیهچې 

 وایدو لوړول دي. منځه وړل، کورين تویلد ته پراختیا ورکول او د دولت د ع

Bloc Trade 
 بالک سوداګریز

رسه نږدېوایل ولري او معموالً یو بل ته نږدې  اړخهاقتصادي یا لکتوري  هلیوه ډهل هېوادونه، چې 
په ه: د بیلګې په توګ د بهرنۍ سوداګرۍ سیاست همغږې کوي.جغرافیايی موقعیت ولري او په ګډه 

 ګډ سوداګریز بالک.، مالزییا او ځینې نور هېوادونو آسیا کې د کوریا، تایوان، هانګ اکنګ
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 Deficit Trade 
 )بیالنس( کرس سوداګرۍ

یوه متبادهل اصطالح ده او د یو  لپاره )deficit trade of Balance(د سوداګرۍ د بېالنس کرس
هېواد په بهرنۍ سوداګرۍ کې هغه حالت ده ، چې په معلوم وخت کې د هېواد د وارداتو ارزښت د 

 وي. تو هل ا رزښت څخه لوړصادرا

میلیارده افغانۍ په ارزښت صادرات او د  ۱۷۷اکل کې د افغانستان د  ۴۱۳۷که په  :د بېلګې په توګه
 ۱۷افغانستان په بهرنۍ سوداګرۍ کې د  اکل ۴۱۳۷په میلیارده افغانۍ په اندازه واردات ولري نو  ۱۱۷

رسه یې پرتله  )surplus Trade(سوداګرۍ مازاد  میلیارده افغانیو په اندازه هل کرس رسه مخ دی.
 کړئ.

MarkTrade  
 نښه سوداګریزه

هغه ځانګړې نښه، چې د یو ځانګړي تویلد، صنعت یا پلورونکي د تشخیص او پېژندنې لپاره 
نښې  د نوموړېحق یواځي  څخه د ګټې اخېستنېهغه  ترینه ګټه اخېستل کېږي، او په قانوين ډول د

 .مالک ته حاصل وي

Surplus Trade 
 مازاد سوداګریز

لپاره یوه متبادهل اصطالح ده او د یو  ( surplus trade ofBalance )مازاد  د بېالنس د سوداګرۍ
ښت د هېواد په بهرنۍ سوداګرۍ کې هغه حالت ده، چې په معلوم وخت کې د هېواد د وارداتو ارز

 صادراتو د ارزښت څخه کم وي.

 ۱۱۷میلیارده افغانۍ په ارزښت واردات او د  ۱۷۷اکل کې افغانستان د  ۴۱۳۷که په  :د بېلګې په توګه
 ۱۷افغانستان په بهرنۍ سوداګرۍ کې اکل  ۴۱۳۷په نو میلیارده افغانۍ په اندازه صادرات ولري 

رسه یې پرتله  )deficit Trade) د سوداګرۍ کرسمیلیارده افغانیو په اندازه مازاد رسه ترالسه کوي.
 کړئ.
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 UnionTrade  
 ټونله سوداګریزه

و معموالُ ا ټونله ویل کیږي سوداګریزهته  ټونلېد همغږۍ  سوداګریزو سیاستونود  کچهد هیوادونو په 
 نلېد اکرګرانو ټو د اکروبارونو هل لوري د هغوی د ګټو د ساتلو او زیاتولو په موخه رامنځ ته کېږي

(Labour Union) .رسه یې پرتله کړئ 

Society Traditional 
 عنعنوي ټونله

 دا د اقتصادي ودې او پرخمتګ لومړنۍ مرحله ده، چې پکېد ډبلیو ډبلیو راستو د نظریې هل خمې 
 حمدود او د نیوټن د وخت څخه خمکې تکنالوژي باندې اتکا لري. نسبتاً  کړنېاقتصادي 

 د اقتصادي ودې څلور نورې مرحلې عبارت دي هل:
 (Precondition for take-off( ۱: د خزیش/اوچتیدو لپاره خمکیین رشی 

)Take-off( ۲: ټوپ مرحله 
)Drive to maturity( ۳: د پوخوايل په لور ګام 

)Age of high mass production) ۴: د لوړې کتلې د تویلد دوره 
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.
  

Cost Transaction 

 لګښت( د تبادلې )معاملوي

دا، چې د  د معاملې د تررسه کولو څخه خمکې یا هغه لګښت، چې په یوه سوداګریزه معامله کې
 او پلور په وخت کې رامنځته کېږي. د پری توکو او خدمتونو

ا د د مشورو لګښت ی د تررسه کولو لپاره د ماهرینو لېد یوې سوداګریزې معامد بېلګې په توګه: 
 .ګښتونهل هوکړه یلکیوې پروژې د ترالسه کولو لپاره د پروپوزل لېلکو لګښت او یا هم په خپله د 
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 Transaction 
 معامله

ه الً د پیسو په مرسته تررستبادلې ته معامله ویل کېږي، چې معمو په بازار کې د توکو او خدمتونو
 یوې خواوې ، چې هل خمې یې هوکړهترمنځ هغه  پریودونکياو  پلورونکي داو یا هم دا چې:  کېږي.

 .و بل ته د ملکیت انتقال تررسه کېږيتادیات په ګوته کېږي او یبلې خوا ته ته شتمين او 

Payment Transfer 
 انتقايل تادیات

 .تررسه کېږيهغه تادیات، چې په تویلد کې د برخه اخېستو څخه پرته او معموالً د دولت هل لوري 
 :چې درې اعم ډولونه یې عبارت دي هل

  د ټونلزی حمافظت لګښتونه)security Social( 

  د اعمه رفاه لګښتونه)welfare Social( 

 وزګارو وګړو ته د دولت تادیات )benefit Unemployment(. 

 ال ډېرو مالوماتو لپاره ذکر شوو اصطالحاتو ته هم رجوع وکړئ.د 

Input Transferable 
 اعمل د انتقال وړ

ه لویه یا پډېره جغرافیايی سیمه احاطه کوي. ، چې د ترانسپورت د لګښت د کموايل هل وجېاعملهغه 
ې د او یا هم هغه اعمل چ .ترانسپورت د کم لګښت هل پلوه پیدا کیدیل يش. جغرافیايی سیمه کې د

تویلد لپاره هل یوه ځای څخه بل ځای ته او یا هم هل یو اکروبار څخه بل اکروبار ته د انتقال وړتیا 
 .ولري

Output Transferable 
 حاصل یلږد وړد 

و یا هم ا .یه جغرافیايی سیمه په بر کې نیيس، چې د انتقال د لګښت د کموايل هل امله لوحاصلهغه 
 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 درې نورې ځانګړتیاوې عبارت دي هل:ځانګړتیاو څخه یوه ده  بنسټزیولورو د پیسو د څ

 )Durability)د دوام وړتیا  :۱

  (Divisibility)د وېش وړتیا : ۲
  (counterfietability-Nonجعل نه منونکې ): ۳

او د پیسو د دې ځانګړتیا هل خمې: هر هغه یش، چې په اقتصاد کې د پیسو دنده تررسه کوي باید په 
په راکړه ورکړه  د توکو او خدمتونو څوآساين رسه هل یو ځای څخه بل ځای ته د لېږد وړتیا ولري 

 پیسو د د )تبادهل( کې د تادیې د وسېلې په توګه خپله دنده په درست ډول رسه تررسه کړي.
 ال ډېرو مالوماتو لپاره د پیسو ذکر شوو ځانګړتیاو ته هم رجوع وکړئ. ځانګړتیاو په اړه

Shipment Point-Trans 
 انتقال نکته ترانسپوريت د

لکه  ه کېږيتررس رانسپورت ته د اموالو انتقال پکېترانسپورت څخه بل تهغه ځای، چې هل یو ډول 
 څخه طیارو ته د اموالو د انتقال ځای. د کشتیو څخه موټرونو ته یا د موټرونو

Treasury Bill 
 د خزانې بل

( ېمعموالً د پیسو بازار هل الرې د دولت هل لوري د نلډ مهال لپاره )معموالً تر یو اکل پور د خزانې بل
دلې الرې د خپلې بودجې کرس  څو دولتنرشېږي او د سود یو ټایلک نرخ ور باندې تادیه کېږي 

 تمویل کړي. د خزانې بانډ او خزانې نوټ رسه یې پرتله کړئ.

Bond Treasury 
 د خزانې بانډ

 ولسو لکوند خزانې بانډ معموالً د پانګې بازار هل الرې د دولت هل لوري د اوږد مهال لپاره )معموالً د 
پورې( نرشېږي تر څو دلې الرې دولت د بودجې کرس تمویل یا د اوږمهاهل  څخه تر دیرشو لکونو
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 کچهلوړ  ېپه پام کې نېولو رسه د رحب )Maturity(پروژو لپاره پیسې ترالسه کړي او د رس رسید  
هل لوري هم نرشېږي. د خزانې بِل او خزانې  یه کوي. خو ځینې وخت د لویو رشکتونوورباندې تاد

 نوټ رسه یې پرتله کړئ.

Notes Treasury 
 خزانې نوټد 

ید سهغه دوليت بهاداره پاڼې دي، چې دولت یې د بودجې د کرس د تمویل په موخه نرشوي او د رس ر
ه ټالک رسپورې وي، چې د سود نرخ یې د رس رسید په پام کې نېولو  یې د یو اکل نه تر لسو لکونو

 کېږي. د خزانې بِل او د خزانې نوټ رسه یې پرتله کړئ.

Securities Treasury 
 پاڼېد خزانې 

 ارزښت لرونکې پاڼې ديد بودجې د کرس د تمویل په موخه د دولت هل لوري نرشیدونکي مايل 
 وېشل کېږي، چې عبارت دي هل: چې په دریو ډولونو

 )lBil Treasury(د خزانې بِل : ۱
 )ndTreasuryBo(د خزانې بانډ : ۲

 )oteTreasuryN(د خزانې نوټ : ۳
 د ال ډېرو مالوماتو لپاره ذکر شوو ډولونو ته هم رجوع وکړئ.

Trade Triangular 
 ې سوداګريدرې ګون

ادراتو او ترمنځ د ص دلې په پایله کې د دریو هېوادونود تبا ټايلک وخت کې د توکو او خدمتونو په یوه
 دهل، چې د یو مثلث شلک غوره کوي.وارداتو تبا

د بېلګې په توګه: افغانستان خپل تویلدات پاکستان ته صادروي، پاکستان خپل تویلدات ایران او 
رمنځ ت ایران خپل تویلدات افغانستان ته صادروي او په دې توګه د دې دریو واړو هېوادونو باالخره
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چې هل هغه  غوره کوي.پدې ډول یو هیواد هغه هیواد ته صادرات استوي شلکسوداګري د مثلث  
  .څخه عمده واردات نلري

Trough 
 کساد )خط القعر(

د انتقال  )cycle Business( د کساد مرحلې څخه د رونق مرحلې ته د اکروباري دوران یا دایرې
څخه عبارت دی، چې د کساد په ختمیدو رسه پیل او د رونق تر پیل پورې دوام پیدا کوي په دغه 

 ځینېخو  په لوړېدو وي. کچهاو د وزګارتیا وخت کې په اقتصاد کې د تویلد اندازه په کمېدو 
په اقتصاد کې د یوې جال مرحلې په توګه پیژين. د ال ډېرو معلوماتو  خط القعر بیا اقتصاد پوهان

 رجوع وکړئ.هم ته )phases cycle Business( لپاره اکروباري دوران یا دایرې مرحلو

Trust 
 اړخزی احنصار( ) څو ټونله

جوړښت څخه عبارت دی، چې په عني صنعت کې متعدد اکروبارونه  د سازمان یا اکروبار هل هغه
 په بازار کې د توکو په قېمت ټاکنه باندې کنرتول ترالسه کړي؛ خو په څوتر کنرتول الندې راويل 

 کې غری قانوين ګرځول شوی دی.اوسنې وخت کې په ډېری هېوادونو 

Contract Tying 
 هوکړه یلکتړیل 

یې پلورونکي د یو تويک پلورل په بل تويک پورې تړي او یوازې د ، چې هل خمې هوکړه یلکهغه ډول 
درلوده؛ کې شتون  میالدي اکلونو ۱۷۷۷او  ۱۱۷۷په  هوکړه یلکیو تويک پلور نه تررسه کوي. دا ډول 

 کې غری قانوين ګرځول شوی دی. خو اوس په ډېری هېوادونو
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Uncertainity 
 غرییقیين حالت

خو د یوه احتمال هم د سنجولو وړ  شتون ولرياماکنات  هغه حالت چې د یوې حادثې د وقوع ګڼ
لونکي راتوی. یا په  ه غری یقیین حالتاکملنه وی او د پېښې د پېښېدو او یا نه پېښېدو په اړوند 

 نامعلوم وي. کې هغه حالت، چې د یوې پېښې رامنځته کېدل پکې

Under Developed Countries 

 وروسته پاتې هېوادونه

 ته رجوع وکړئ. )countries world Third(د دریمې نړۍ هېوادونو 

Employment Under 
 ناقص استخدام

ا څخه یقوې یا ټونلې د تویلدي وړت د روزګارتیا یا استخدام هغه حالت چې په اکمل ډول د اکرګرې
ساعته اکر  ۱ورځي یا  پورهیو اکرکوونکي د  :په دې مانا چېدا  په کې ګټه نه اخېستل کېږي.

ه بیاکره تریوي. چې د نیمه استخدام ساعت ۴ساعته اکر پیدا کوي او نور  ۴وړتیا لري خو یواځي 
)employment Half( اصطالح ورته هم اکرول کېږي 

Economy Underground 
 پټ اقتصاد

راپور  د ثبت کړنواقتصادي  یلد په اندازه کولو کې یې د ځینوخالص داخيل تو هغه اقتصاد، چې د نا
یوه کړنو خالص داخيل تویلد کې د دې ډول  کې په نا ډېری هېوادونو چې پهنه ورکول کېږي.،

خالص داخيل تویلد کې په ثبت  او یا دلې هم زیات( په نښه کېږي او بیا په نا ۲۵۱ځانګړې برخه )
 رسول کېږي.

U 
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 Undifferentiated 

 مشخص نا/متجانس

ترمنځ ښاکره توپری نه وي او یا هم د  مشرتیانو هغه کړنالره، چې په متجانس بازار اتکا لري. یا د
 .تویلداتو ترمنځ

Corporate Profit Undistributed 
 ويشل شوې ګټهنه سهايم رشکت  د

په شلک  (dividend) ويش وړ ګټې د سهايم رشکت د ګټې هغه برخه، چې نه هم ونډه لرونکو ته د
په شلک تادیه کېږي بلکې د رشکت د اکروبار د ال پراختیا  ېاو نه هم د رشکت پر ګټه باندې د مایل

اصطالح ورته  ) earningRetained( ساتل شوې ګټې په موخه ترې ګټه اخېستل کېږي، چې د
 .اکرول کېږيهم 

Income Unearned 
 شوې اعید ترالسهنا 

څخه رامنځته شوي عواید، چې ال ترالسه شوي نه  په اصطالح کې: د توکو یا خدمتونود حماسبې 
هل ترالسه شوي اعید  .اکرول کېږياصطالح ورته هم  (deferredincome) چې د موجل اعیدوي، 

)income Earned( .رسه یې پرتله کړئ 

Activities Uneconomic 
 کړنېغری اقتصادي 

ې ، چکړنېدا، چې: هغه  یا او کړنې، چې د توکو او خدمتونو د تویلد په موخه نه تررسه کېږي.هغه 
تور د غوښتنې په اساس پر وړاندې یې د پیسو تادیه نه تررسه کېږي لکه د مذهب ، احساس یا لک

 رسه یې پرتله کړئ. )activities Economic( کړنوهل اقتصادي  .کړنې
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 Person Unemployed 
 کس وزګار

هر هغه وګړی، چې د اکر کولو اراده او وړتیا ولري او په فعاالنه ډول رسه د دندې د ترالسه کولو په 
د : بل عبارت:او یا هم په  ه تویلد کې عمالً برخه ونه لري.پ خو د توکو او خدمتونو هڅه کې وي.

 دندې د ترالسه کولو په هڅه کې وي؛ خو ال تراوسه هم وزګار پاتې شوی وي.

Unemployment 
 وزګارتیا

ه پ هغه تویلدي منابع )معموالً اکرګره قوه(، چې د توکو او خدمتونو هغه عمويم حالت، چې پکې
ه خو پاو عمالُ د اکر ترالسه کولو په لټه کې وي  تویلد کې د برخه اخېستو اراده او وړتیا ولري

ېشل و وزګارتیا معموالً په الندې ډولونووزګارتیا ګڼل کېږي.  کې برخه ونه لري تویلدي کړنو
 کېږي:

 )Frictional Unemployment( : اصطاکيک وزګارتیا۱

اکرګرې قوې( د هغه وزګارتیا، چې هل یوې دندې څخه بلې دندې ته د تویلد عواملو )معموالً 
 تبدیلیدو هل امله رامنځته کېږي.

 )Hidden Unemployment( : پټه وزګارتیا۲

د تویلد په پروسه کې د تویلد د عواملو )معموالً د اکرګرې قوې( ترمنځ هغه حالت، چې که چېرې 
تویلد  د د کې کوم تغری رامنځته نيش نویو یا څو اکرګر د تویلد د عملیې څخه ووېستل يش په تویل

 په پروسه کې د اکرګرې قوې په منځ کې دغه حالت ته پټه بېاکري ویل کېږي.

 )Unemployment Cyclical( : دوراين وزګارتیا۳

د وزګارتیا هغه ډول، چې د اکروباري دایرې یا دوران کې د کساد د مرحلې په رامنځته کېدو رسه 
خالص  رامنځته يش )په ځانګړي ډول رسه په ناکې کموایل  په يلک اقتصاد کې په اقتصادي فعایلتونه

 اندازه راکمه يش(. دې د لګښتونوداخیل تویلد بان
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تقاضا کمېږي، چې د  ټولزی نو زوال مرحله پیل يشیا  چې: په اقتصاد کې د کساد دا په دې مانا 
د  تویلد په کمیدو رسه ټولزیتویلد اندازه هم کمیږي او د  ټولزیې تقاضا په کمیدو رسه د ټولزی

ه ه دوراين وزګارتیا رامنځتیوه برخه هل اکره ګوښه او وزګار پاتې کېږي، چې په دې توګ اکرګرانو
د وزګارتیا هغه ډول، چې په اکروباري دوران یا دایره کې د کساد یا : بل عبارتهم په یا او  کېږي.

 د پیل هل امله رامنځته کېږي. )Contraction( مرحلېزوال 

 )Unemployment Seasonal( : موسيم وزګارتیا۴

د وزګارتیا هغه شلک، چې په پایله کې یې په اقتصاد کې د موسيم بدلون په پایله کې د تویلد وسایل 
او یا  .ه او وړتیا ولري وزګار پاتې کېږي)معموالً اکرګره قوه(، چې په تویلد کې د برخه اخېستو اراد

بدلون په پایله کې رامنځته : د وزګارتیا هغه ډول، چې په اقتصاد کې د موسيم هم په بل عبارت
په درېږي، اکرونه په ټودانزی د بېلګې په توګه: د ژيم په موسم کې په اکبل کې تقریباً ټول  کېږي.

 کې په فعایلت بوخت وي وزګار پاتې کېږي. هغه وګړي، چې په ودانزیو اکرونوچې په پایله کې یې 

 )Unemployment Technological( الوژېيک وزګارتیاتکن :۵

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.

 )Unemployment Voluntary( وزګارتیا : ارادي۱

ډول اکرګره قوه(، چې د اکر کولو اراده  د تویلد عوامل )په ځانګړي د وزګارتیا هغه ډول، چې پکې
عنې ی په تویلد کې برخه واخيل. نه غواړي، چې د توکو او خدمتونو او وړتیا ولري او په خپله خوښه

 دا چې د لټي کوي.

 )Involuntary Unemployment( وزګارتیا : غریارادي۰

 رګره قوه(، چې د توکو او خدمتونود وزګارتیا هغه ډول ته ویل کېږي، چې د تویلد عوامل )معموالً اک
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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ونزه ګڼل ست بنسټزیهپاتې کېږي، چې د اکروباري دوران یا دایرې د کساد یا زوال په مرحله کې یوه  
 .کېږي

 )Structural Unemployment(: ساختاري یا بنیادي وزګارتیا ۱

ن اکرګران د اړی توګهپه دې  ه اړین مهارت رسه تطابق ونه لري؛ نومهارت د اکر لپار لکه د اکرګرانو
ټرېننګ د ترالسه کولو په موخه د نلډ وخت لپاره وزګار پاتې کېږي، چې په اقتصاد کې د اکرګرې 

ارت دی، چې معموالً په تکنالوژي قوې دا ډول وزګار پاتې کېدل د ساختاري وزګارتیا څخه عب
 رخمتګ په پایله کې رامنځته کېږي.کې د پ

 نود ګټه اخېستنې هل امله اکرګرا عرصي تکنالوژي څخهې په توګه: په تویلد کې د نوې او د بېلګ
 ته د ټرېننګ ورکولو هل امله هغوی د نلډ وخت لپاره وزګار پاتې کېږي.

Compensation Unemployment 
 حقوقد وزګارتیا 

 او دا تررسه کېږيهغه معلومه اندازه تادیات، چې په ټونله کې وزګارو وګړو ته د دولت هل لوري 
دا ډول تادیات معموالً په پرخمتللو  .تررسه کېږيډول تادیات معموالً هره اونۍ یا هره میاشت 

 .اکرول کېږياصطالح ورته هم  )Unemployment Benefit)هېوادونه کې شتون لري او د 

Rate Unemployment 
 کچه د وزګارتیا

لنه، د هغه وګړو س پرتلهپه تویلد کې استخدام شویو وګړو په  په اقتصاد کې د توکو او خدمتونو
ترالسه چې د اکر کولو اراده او وړتیا ولري، د اکر په لټه کې وي؛ خو تر اوسه یې دندې نه وي 

اکرګرې قوې ته د وزګارو وګړو نسبت ته د وزګارتیا نرخ ویل دا، چې: په هېواد ټولې  هم یا کړي.او
 چې د سلنې هل خمې ښودل کېږي. ږي.کې

میلیونه وګړي او د وزګاره  ۱۵د افغانستان ټوهل اکرګره قوه  اکل کې ۱۳۷۴په  د بېلګې په توګه: که
د  څخه عبارت دی. ۲۷۱د  کچهپه افغانستان کې د بېاکرۍ  میلیونه وګړي وګڼو نو ۳اکرګره قوه یې 
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 )indicator Cycle Business(ټور یال ډېرو مالوماتو لپاره د اکروباري دوران یا دایرې انډیک 
 رجوع وکړئ.هم ته 

Reasons Unemployment 
 الملونه د وزګارتیا

په هېواد کې د تویلد عوامل په ځانګړي ډول اکرګره قوه د خمتلفو عواملو هل خمې وزګار پاتې کېږي، 
 اعم عوامل یې عبارت دي هل: درېچې 

 .د شته دندو پرېښودلو هل امله وزګارتیا رامنځته کېدل 
 .د شته دندو هل السه ورکول هل امله وزګارتیا رامنځته کېدل 
  هل امله په اقتصاد کې د وزګارتیا رامنځته کېدل. پوره کېډود موقيت دندو د 

Sources Unemployment 
 رسچېنې د وزګارتیا

دا، چې هغه عمده  یا ه عواملو هل خمې وزګار پاتې کېږي اومنابع معموالً د الندنیو عمدد تویلد 
 عوامل، چې هل خمې یې په اقتصاد کې وزګارتیا رامنځته کېږي عبارت دي هل:

  اصطاکيک وزګارتیا)mploymentUne Frictional( 
 پټه وزګارتیا )employmentHiddenUn( 
 دوراين وزګارتیا )mploymentCyclicalUne( 
 موسيم وزګارتیا )employmentSeasonalUn(  
 کنالوژېيک وزګارتیات )nemploymentTechnologicalU(  
 ارادي وزګارتیا )nemploymentVoluntaryU( 
 غری ارادي وزګارتیا )nemploymentInvoluntaryU( 

  ساختاري یا بنیادي وزګارتیا)nemploymentU Structural( 

 .وکړئرجوع  هم ته )Unemployment(د ال ډېرو مالوماتو لپاره وزګارتیا 
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 Competition Unfair 

 سیايل اعدالنهغرینادرست/

 غلۍ یا د دوکې هل خمې تررسه کېږي.د پلورونکو ترمنځ هغه سیايل، چې په در د توکو او خدمتونو

وړاندې کول. تبعیيض قېمت، رشوت د بازاز موندنې هل الرې د غلطو معلومات د بېلګې په توګه: 
کې غری قانوين ګرځول شوی ا ډول معموالً په ټولو هېوادونو خوري او داسې نور، چې د سیالۍ د

 .اکرول کېږياصطالح ورته هم  ) practices tradeUnfair)دی.، چې د 

Paymentof Balance Unfavorable/Unfair  

 د تادیاتو غری مساعد بېالنس

 ته رجوع وکړئ. )Deficit payment of Balance(د تادیاتو د بېالنس کرس 

Tradeof Balance Unfavorable/Unfair  
 د سوداګرۍ غری مساعد بېالنس

 ته رجوع وکړئ. )deficit trade of Balance(د سوداګرۍ د بېالنس کرس 

Agreement Unilateral 
 هوکړه یلکیو اړخزی 

نځ په یو اړخزی ترم ، چې معموالً د دوه هېوادونوهوکړه یلکې سوداګرۍ په برخه کې هغه نړیوالد 
 ډول رسه عقد کېږي.

چې هل  عقد کېږي، هوکړه یلکد بېلګې په توګه: د افغانستان او پاکستان ترمنځ دا ډول یو اړخزی 
 خمې یې افغان اکرګران په پاکستان کې د اکر کولو اجازه ترالسه کوي.

Union 
 ټونله / احتادیه

رسه د مزد او معاش،  نوهغه سازمان، چې په ګډه رسه عمل کوي چې د اکروبار د مالکی د اکرګرانو
ړي، ررسه کد اکر رشایط، امتیازات او داسې نورو برخو باندې د اړتیا په وخت کې خربې او حبث ت
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 )Labor Union) هټونل هل حقوقو څخه دفاع کول دي، چې د اکرګرانو چې موخه یې د اکرګرانو 
دا ډول ټونلې ځینې وخت د متصدیاتو یا اکرفرمانو ترمنځ هم رامنځ  .اکرول کېږياصطالح ورته هم 

سوداګریزې ټونلې او د  )Union Labor(د ال ډېرو مالوماتو لپاره د اکرګرانو ټونلې  ته کېږي.
)Union Trade( .ته هم رجوع وکړئ 

ElasticUnit  

 واحد ارجتايع

ازجتاعیت هغه ډول، چې د یو تويک په قېمت کې د رامنځته شوي تغری اندازه د تويک په مقدار کې د 
په هره اندازه، چې قېمت تغری  او یا هم په بل عبارت:  .د رامنځته شوي تغری هل اندازې رسه برابر وي

 ارجتاعیت متبادللپاره د  خوري په همغه اندازه رسه مقدار هم تغری خوري. د ارجتاعیت نورو ډولونو
(Alternative Elasticity( رجوع وکړئ. هم ته 

Shop Union 
 څخه بهر غړو لپاره( ټونلې)د  مغازه ټونلېد 

کې د  کړنویې په تویلدي څخه عبارت دی، چې هل خمې  هوکړه یلکوط د استخدام هغه مرش
 نلېټو اکرګرانو ، چې هل استخدام څخه وروسته به دتررسه کېږياستخدام په دې رشط  واکرګران

پرانیستې مغازې او  )shop Closed) تړلې مغازې معلوماتو لپاره ډېرود ال  غړېتوب ترالسه کوي.
(shopOpen (  .ته هم رجوع وکړئ 

Account of Unit 
 د حماسبې واحد

 ده، د پیسو درې نورې بنسټزیې دندې عبارت دي هل: دندو څخه یوه بنسټزیود پیسو د څلورو 

  وسیلهد تبادلې) Exchange ofMedium ( 
  د ارزښت د ساتلو وسیله)value ofStore ( 
  د خمتلفو تادیاتو لپاره د معیار وسیله) Different Payments ofStandard ( 
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د شمېر یا د اندازه ګریی د واحد په توګه یوه وسیله او د پیسو ددې دندې ه خمې: پیسې په اقتصاد کې  
 هد اندازه ګېري په موخ د قیمتونو کې د توکو او خدمتونوده، چې هل خمې یې پیسې په اقتصاد 

 استعمالېږي.

 یلهوسچې د تادیې  د پويل واحد په مرسته معلومېږي. قېمتونه د توکو او خدمتونو :دا، چې هم یا او
(Exchange ofMedium (  اکرول کېږي.اصطالح ورته هم 

ته رجوع  )Money Functions) پیسو دندو د پیسو د دندو په اړه د ال ډېرو معلوماتو لپاره د
 وکړئ.

Liabilities Unlimited 
 پورونهسویلت/املحمدوده  نا

 د وپورونروبار شتمين د اکروبار د هغه حالت شتون لکه، چې د اککې د په اکروبار یا سوداګري 
تادیې  د ډول د اکروبار د پاتې پورونو شخيصد اکروبار مالک په  تادیې په وړاندې بسنه ونکړي نو

روبار شتمين د اکروبار د پورونو د تادیې په لکه، چې د اک او یا هم دا چې: مسئویلت په اغړه لري. 
د تادیې مسئویلت په اغړه لري چې د  وړاندې بسنه ونکړي؛ نو د اکروبار مالک د پاتې پورونو

هل  شتمنیو د پلورلو شخيص)لکه د پور اخېستلو هل الرې یا د  اکروبار پاتې پورونه هل نورو الرو
 او انفرادي)Partnership( الرې( تادیه کړي، چې دا حالت معموالً د تضامين رشکت

 Limited حمدود املسویلت په وړاندې رامنځته کېږي د د پورونو )Proprietorship(اکروبار

liabilities .رسه یې پرتله کړئ 

Wants andNeeds  Unlimited 
 حمدوده اړتیاوې او غوښتنې نا

ستونزو څخه یوه هم ناحمدوده اړتیاوې او غوښتنې دي )بله  بنسټزیوهل دوه  )Scarcity) کمیابۍ د
د خلکو اړتیاوې  :په دې مانا، چې او (Limited Means)ستونزه یې عبارت ده هل: حمدوده وسایلو 

توګه نيش کوالی، چې خپلې  ټولزیهپرتله ډېرې دي او وګړي په او غوښتنې د هغوی د منابعو په 
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ستونزه  (scarcity)ټولې اړتیاوې او غوښتنې رفع کړي او په دې توګه په اقتصاد کې د کمیايب  
 رامنځته کېږي.

Investment Unplanned 
 نا پالن شوې پانګونه

د نرخ، لوماتو لکه د سود پانګونې لګښتونه، چې د متوقع اقتصادي ما وسیلهد اکروباري سکتور په 
 Planned هل پالن شوې پانګونې و د ګټورتوب څخه جال تررسه کېږي.د پلور اندازه ا

Investment .رسه یې پرتله کړئ 

Equilibrium Unstable 
 بې ثباته تعادل

یو بهرين قوت د مداخلې په پایله کې هل منځه ځي او په خپل حال نه  په بازار کې هغه تعادل، چې د
ې د زیات وخت لپاره نه پاتې یا په بازار کې هغه تعادل، چ او یا هم په بله اصطالح: پاتې کېږي.

  رسه یې پرتله کړئ. ( equilibriumStable) هل با ثباته تعادل کېږي.

Market Unstable 
 بې ثباته بازار

او یا هم دا  ډېره د قېمت تر اغزیې الندې راځي.تر  چې په کې د توکو او خدمتونو پلور ازارهغه ب
 ) marketStable(چې: د توکو او خدمتونه قېمتونه تر ډېره ثابت نه پاتې کېږي. د با ثباته بازار 

 رسه یې پرتله کړئ.

Axiom Unverifiable 
 نه تصدیق کیدونکی اصل

پرته هل تایید او تصدیق څخه باید ومنل يش او معموالً د عقایدو، هغه فرضیې او تیوریګانې، چې 
 هل خمې منل کېږي. یايس نظریاتو او لکتوري ارزښتونوس
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 Round Uraguay 
 غونډهد یوروګوای 

 GATTیې د نیيس، چې هل خمې  وستۍ مرحله په برکېباندې د خربو اترو اتمه او ور )GATT(په 
میالدي اکل کې پیل اوپه  ۱۷۱۱ونېوه. دغه مرحله په  )WTO)سازمان  نړیوالځای د سوداګرۍ 

ترمنځ په  رحلې په پایله کې د غړو هېوادونومیالدي اکل کې پای ته ورسېده او د دې م ۱۷۷۴
 او قیوداتو کې کموایل رامنځته شو.  ې نورو حمدودیتونوسوداګرۍ کې په حمصول او داس

Charge User 
 لګښت / تادیهد استعمال 

لکه د  تررسه کېږيڅخه د ګټه اخېستنې په وړاندې  ادیه، چې د اعمه توکو یا خدمتونوهغه ت
 کتابتون، پارک او داسې نورو څخه د ګټې اخېستنې په وړاندې د هغوی د قېمت تادیه. 

Usury 
 سود )هل حده زیات(

هغه نرخ، چې د عدل او انصاف څخه لریې وي؛ خو په عليم اصطالح  سودپه اعمه اصطالح کې د 
 کې: د سود هغه نرخ، چې هل ټايلک )قانوين( حد څخه لوړ وي.

Utilitarianism 

 افاده پانله )فلسفه (

ترالسه شوي رضایت یا  وسیلهچې وايی: د یو عمل ارزښت د نوموړي عمل په  هغه فلسيف نظریه
 ګټورتوب باندې اتکا لري.

Utility 
 ګټورتوبافاده / 

 کاستهالاو  څخه د ګټې اخېستنې کولو په موخه د توکو او خدمتونو د رفع د اړتیاو او غوښتنو
سواکلۍ څخه ترالسه شوي رضایت او تسکني څخه عبارت دی.، چې ځینې وخت ورته د 

(Welfare)  او(Welbeing(  ياکرول کېږاصطالح هم. 



 

476 
 

U Economic & Business Terms  

 Maximization Utility 
 اعظيم کول /ګټورتوبد افادې

څخه د اماکن ترحده د ډېر نه ډېر ګټورتوب څخه د ګټې اخېستنې یا استهالک د توکو او خدمتونو 
 یا رضایت د ترالسه کولو کچې السته راوړلو څخه عبارت دی.

Measurement Utility 
 د افادې مقیاس

سه شوی ګټورتوب یا رضایت او یا مرصف څخه ترال د توکو او خدمتونو څخه د ګټې اخېستنې
 ، چې عبارت دي هل:تررسه کېږيښودل په دوه ډوهل اندازه 

  عددي کيم یا)Cordinal(۱،۲،۳،۴ اتکا لري لکه ، چې په عددي ارزښتونو.......  
  ترتیيب)Ordinal( ،تکا لري لکه اول، دویم، دریم...،درجه بندي باندې ا په ترتیب یا چې 

هل  رډېنلد اکترتییب طرېقه تر ډېره د ګټورتوب د اندازه کولو په وړاندې واقع بینانه طریقه ده، چې 
 .یا ډېر په اکرولو رسه تررسه کېږيخمې اندازه ګېري د لږ 

مڼه د کېلې څخه ډېر ګټورتوب لري یا برعکس هل د مڼې په پرتله کم  وایو، چې :د بېلګې په توګه
  ګټورتوب لري.

د ال ډېرو مالوماتو لپاره ذکر شوو اصطالحاتو ته هم رجوع وکړئ. د افادې د مقیاس په اړه
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Valuation 
 ارزونه /ارزښت ایښودنه

مت سنجولو او ټالکو څخه ملکیت )جایداد( د قېد یو هل خمې  معتربو او منل شویو مقیاسونود 
 عبارت دی.

 سکڅخه د پور ترالسه کولو په وخت کې یو بنسټ یا  نوسوداګریزو بانکو هلېلګې په توګه: د ب
ه د ارزښت او یا قېمت ټاکند دې جایداد  ؛ نوپه نوم د تضمني په توګه بیع کوي خپل جایداد د بانک

 .تررسه کېږيهل لوري، چې په همدې برخه کې فعایلت لري  د ځینو ثبت شویو رشکتونو

Value 
 ارزښت

هل لوري د یو تويک، خدمت یا هم د یوې منبع څخه د ترالسه شوي رضایت هل اندازې  مستهلکینود 
چې ذايت ارزښت یې په خپله د هماغه  څخه عبارت دی، چې ښایې دا ارزښت ذايت یا تبادلوي وي.

 ری ځواکپد تبادلې یا د  تویک څخه ترالسه کیدونکی تسکني ده او تبادلوی ارزښت د همدې تویک
 څخه عبارت دی.

نمو په دې حالت کې د غ ؛ نوو رسه تبادهل يشیو کېلو غنم د دوه کیلو جواری : کهد بېلګې په توګه
جواریو ارزښت د جواریو د ارزښت نیمايی  په پرتله دوه برابره ډېر دی او دارزښت د جوارو د ارزښت 

 .تررسه کېږيدی، چې معموالً دا اکر د پیسو په مرسته 

Added Value 
 اضافه شوی ارزښت

 .د تویلد په هره مرحله کې د یو تويک په ارزښت کې ډېروایل راوستلو څخه عبارت دی

V 
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ډول کم اقتصادي ارزښت لري یال کې شته منابع او وسایل، چې په نسيب پېردا، چې: په چا هم یا او 
په تویلد ي زیات ارزښت لرونکي تويک باندې بدلول چې په ارزښت کې یې هل خپوا ډېروایل رامنځته 

 يش.

Exchange in Value 
 کې ارزښت په تبادهل

وسته رد یو تويک په وړاندې د بل تويک د تبادلې )معموالً د پیسو په بڼه( وړتیا، چې هل تبادلې څخه و
د  سکیا پیسې یو  .د رفع کولو په موخه ترې ګټه اخېستل کېدای يش اړتیاو او غوښتنو بیا هم د

ر په ترالسه کولو مرصفوي مګو په موخه د توکو او یا خدمتونو د رفع کول خپلو اړتیاو او غوښتنو
یې هم د اړتیا په وخت کې د تبادلې د وسېلې په توګه  کسبیا هم همدا پیسې دا وړتیا لري، چې بل 

 رسه یې پرتله کړئ. )Valueinuse) په استعمال کې ارزښتواکروي. 

use in Value 
 په استعمال کې ارزښت

 تیاو رفع کېدو یا د تسکنياو اړ پایله کې د غوښتنود مستقیم مرصف په  د توکو او یا خدمتونو
د توکې یا خدمت هغه  هم دا چې: یا او .استعمال ارزښت ویل کېږي د ته د تويک یا خدمت اندازې

او یواځې د همدې  ګټه نيش ترالسه کوالی کسارزښت، چې د استعمال څخه وروسته ترې بل 
 لپاره ارزښت اجيادوي مستهلک

تبادهل  په د مڼې خوراک چې په مستقیم ډول رسه د لوږې د رفع کولو المل ګرزي د بېلګې په توګه:
 رسه یې پرتله کړئ. ) Exchange inValueکې ارزښت )

لپاره په همزمان ډول ممکنه ده چې هل یو  توکولکه اعمه  خدمتونویا  توکود یادولو وړ ده چې د ځینو 
 د کړي.ته ارزښت اجيا مستهلکینو ډېروڅخه 
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 Variable 
 متحولمتغری/

کې د یوې بدیلدنکې او تغرییدونکې پدیدې  ماډلونواقتصاد په ریاضیيک  یا متحول، چې دمتغری 
ترالسه کیدونکو  کې د وړاندېتغری په  همدې ازاد او مستقل په شلک ځای په ځاې کېږي او د

 نه تررسه کېږي. .پایلو کتنه او څېړنه

Cost Variable 
 لګښتمتغری 

هغه برخه، چې د تویلد هل مقدار رسه مستقیم تړاو لري یعنې د تویلد په ډېروایل  لګښتونو ټولزیود 
رسه  ) costFixed( ثابتو لګښتونوهل  رسه ډېرېږي او په کموايل رسه پکې کموایل رامنځته کېږي. 

 یې پرتله کړئ.

Production ofFactors  Variable 
 د تویلد متغری عوامل

ا هم او ی ه مقدار کې په تغری پورې تړيل وي.معلوم وخت کې د تویلد پد تویلد هغه عوامل، چې په 
ه او کموایل یې د کموايل رسد تویلد په مقدار کې ډېروايل د نوموړو عواملو د ډېروايل  په بل عبارت:

Variable  متغری اعمل چې ځینې وخت ورته دد بېلګې په توګه: خام مواد، اکرګره قوه.   مل وي.

input  تویلد ثابتو عواملو د کېږي. اکرولاصطالح هم (Production ofFixed Factors ) 
 رسه یې پرتله کړئ.

CashVault  
 د الس په رس پیسې

کې قرار ولري او د ورځنیو معامالتو د پرمخ  واکپه  ده پیسې، چې د سوداګریزو بانکونوهغه نق
دې د اماناتو په وړان د پېرودونکیوبېولو په موخه ترې ګټه پورته کوي او یا یې هم د قانون هل خمې 
 یا د متوقعه خسارې د جربان په موخه د زېرمې په توګه سايت. 
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 Velocity of Money 
 (د پیسو دوران )رسعت

خه اخېستلو هل ونډې څخه عبارت ه ټايلک وخت کې د پیسو د برپه اقتصادي راکړو ورکړو کې پ
هغه اندازه چې په یو ټايلک وخت کې پیسې په څومره راکړو ورکړو کې برخه او یا هم دا چې:  دی.

اکرول اصطالح هم  ( Circulation ofVelocityرسعت )جریان اخيل.، چې ځینې وخت ورته د 
 .کېږي

Axis Vertical 
 عمودي حمور

نه پورته خواته مستقیم میالن حمور ته عمودي حمور ویل کېږي دا حمور د ښکته  Yپه ګراف کې د 
ې چېمتونه په همدې حمور ښودل کیږي. په ساده ګراف کې د توکو ق بازار د :د بېلګې په توګه لري.

  .اکرول کېږياصطالح ورته هم  )axis-y) حمور Y د

Equity Vertical 
 /تساويعمودي مساوات

په پرتله کم اعید ولري کمه  کس، چې د بل کسد مایلې د ټالکو هغه شلک، چې هل خمې یې: یو 
هل افيق مساوات  مایله تادیه کوي او په وړاندې یې د لوړ اعید لرونکي لوړه مایله تادیه کوي.

(equityHorizontal ( .رسه یې پرتله کړئ 

Integration Vertical 
 عمودي تکامل /اداغم /انضمام

ډېرو متوايل مرحلو کې  چې هل خمې یې یو اکروبار د تویلد یا د توزیع هل یوې نهد اداغم هغه ډول 
اکروبارونه په دې ډول رسه یو کېږي، چې یو اکروبار یو تويک  جالد بېلګې په توګه: دوه  .برخه اخيل

 وييش. او یا خدمت تویلدوي او بل یې
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 Merger Vertical 
 عمودي اداغم

دوه عمودي اداغم د اداغم هل دریو ډولونو څخه یو دی او د اداغم هل هغه ډول څخه عبارت دی چې 
د  (Input) اعمل ، چې د یو اکروبار راځي جال ملکیت لرونکي اکروبارونه د یوه ملکیت الندې

 جوړوي. )Output) حمصول بل اکروبار

 د اداغم دوه نور ډولونه عبارت دي هل:

 )integration Horizontal(هل افيق تکامل/اداغم/انضمام  :۱
  )integration Conglomerate(: متخاصم اداغم ۲

 ته هم رجوع وکړئ. ډولونواداغم په اړه د ال ډېرو مالوماتو لپاره ذکر شوو د 

Circle Vicious 
 فاسده/ شیطاين دایره

دوران  دېپیښو تسلسل ده چریی چې د  او دذايت خرپیدونکې حالت  شیطاین دایره هغه غری ګټور
بیا په خپل وار د لومړی ستونزې د  کړی د بلې راتلونکې ستونزې لپاره الره هواروي او دا د یوې

 . لکه د فقر شیطاينه لريتل د یوې دوراين کړۍ په شان ادام ګرځي او دا حالت الملبیا پیدا کیدو 
 .دایره

Trade Visible 
 سوداګري مريئ

 خه، چې د یلدو او ملس کېدو وړ وي.د بهرنۍ سوداګرۍ هغه برد یو هېواد 

 اردات.د توکو صادرات یا ود بېلګې په توګه: 

د ال ډېرو  اکرول کېږيپه مقابل کې  سوداګرۍ خدمتونویا  سوداګرۍاصطالح د غری مريئ ا د
مريي سوداګري د ته رجوع وکړئ او  (Account Current) جاري حساب معلوماتو لپاره

(Trade Invisible) .رسه یې پرتله کړئ 
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 Statistics Vital 
 د ژوندانه احصایئه

ناروغیو او داسې نورو د ژوندانه اړوند مسایلو پورې تړلې  روغتیا،، واده کولو، مړینېد زیږون، 
 احصایې ته حیايت احصایه ویل کېږي.

Exchange Voluntary 
 تبادهل رضااکره / د خپلې خوښې

 وړاندې د بل تويک تبادهل، چې په خپله خوښه تررسه کېږي لکه د توکو او خدمتونود یو تويک په 
هل جربي/غری ارادي تبادلې تررسه کېږي.  تبادهل، چې د عرضې او تقاضا هل خمې په بازار کې

(exchange Involuntary( .رسه یې پرتله کړئ 



 

483 
 

W Economic & Business Terms  

 

Wage 
 مزد

د تویلد په پروسه کې د اکرګرې قوې د خدمت او برخه اخېستنې په وړاندې تادیې ته مزد ویل 
مزد معموالً په دوه برخو وېشل کېږي، چې  ې په ورځين ډول رسه تادیه کېږي(.کېږي )معموالً، چ

 عبارت دي هل:

 )wageNominal /Money(پويل یا ظاهري مزد : ۱

 .)Real Wage(حقیيق مزد : ۲
رحبه پانګې ته، کرایه  تادیات او لګښتوته عبارت دي هل: د مزد څخه عالوه د تویلد د پروسې نور

 مزد د ډېرو اصطالحاتو لپاره د مزد په اړه د ال ځمکې ته او ګټه اکرفرما یا متصدي ته تادیه کېږي.
 ته هم رجوع وکړئ. ډولونوذکر شوو 

Want 
 غوښتنه

یې د ژوندې پاتې کېدو لپاره اړین نه وي بلکې  استهالکیو تویک یا هم خدمت، چې استعمال او یا 
کوم  ېپه ژوند کې د مزایاو د ډېروايل المل ګرزي او د نه استعمال په پایله کې یې په ژوند کولو ک

 جدي خنډ نه رامنځته کېږي.

هم په  ؛ نوخو که ویې نه خوري غواړي، چې هره ورځ غوښه وخوري کسیو د بېلګې په توګه: 
  کې کومه ستونزه نه رامنځته کېږي.ژوند 

، چې ختیيل بڼه ولري په دې مانا، چې یو اکرول کېږي لپاره هم  همدا راز دا اصطالح د هغو غوښتنو
 رسه یې پرتله کړئ. )Need( اړتیا هل .څوک یې د لرلو غوښتنه لري؛ خو دتادیې وړتیا یې نه لري

 

W 
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 Wealth 
 ثروت

 

ا ی ته ثروت ویل کېږي. د تویلد په پروسه کې د تویلد وسایلو او موادو د ترصف هل خالص ملکیت
ری د توپترمنځ  و د ملکیت او د اکروبار د پورونودا ، چې: د اکروبار د فزیکي او مايل شتمنی هم

دا، چې: هر هغه یش، چې ذايت ګټورتوب ولري، د ترصف وړ وي او نسبتاً  یااو  .څخه عبارت دي
 وي ثروت ګڼل کېږي.کمیابه 

Distribution Wealth 
 د ثروت ويش

دا په دې مانا، چې: ثروت د ټونلې  .په اقتصاد کې د وګړو ترمنځ د ثروت د وېش ډول په ګوته کوي
د وګړو ترمنځ په کوم دول وېشل شوی دی آیا د ثروت وېش په ټونله کې د وګړو ترمنځ په اعدالنه 

 ری اعدالنه ډول رسه تررسه شوی دی؟.غهم او یا 

Welfare 
 سواکيل / رفاه

یدونکې د ترالسه ک څخه بازارلپاره د  مستهلکینوپه اقتصاد کې ټونلزیه سواکيل د تویلدوونکو او 
په نوم نومول  (welfare social( ټونلزیې سواکلۍکې  ډیری کتابونوسواکیل جمموعه ده، چې په 

 .ډول سیالزی وي پورهپه  بازارشوې او ټولزیه سواکيل هغه مهال خپل اعظيم حد ته رسیږي، چې 

Economics Welfare 
 اقتصادسواکلۍ د 

د  موخهاو د ټونلې هر اړخزیه ښه وایل مطالعه کوي او دغه  اغزیمنتوب د اقتصاد هغه برخه، چې
ې د جزوي ک څېړنواقتصاد په  سواکلۍ د په متبادل ختصیص باندې تکیه لري، عمدتاُ  کمیابه منابعو

و په دوه مهمو قضی رخهد اقتصاد دغه ب .ختنیکونو څخه ګټه اخیستل کیږي اقتصاد میتودونو او
 چې عبارت دي هل: والړه ده
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 )efficiency Parito( اغزیمنتوبی بازار د پریټو سیالزییو  دا چې د ټالکو فرضیو الندې: ۱ 
الړه و نظریه په )hands Invisible(رامنځته کوي چې دا مفکوره د ادم سمېت د غری مریئ الس

 ده.

یو  په بازار کې پایله هاغزیمن هد ځانګړو حمدودیتونو په پام کې نیولو رسه د د پریټو هر دا چې: ۲
اقتصاد هل یوې خوا په جزوي اقتصاد والړ  سواکلۍ د توګهچې په دې ي تعادل رامنځته کوی، سیالزی

  اقتصاد رسه اړیکه پیدا کوي. او هل بلې خوا د اعمه

Program Welfare 
 پروګرام د سواکلۍ

ولو برابرولو او ورک په ټونله کې غریبو، معلولو، د ډېر عمر لرونکو او معیوبو وګړو ته د مرستو د
 هل الرې پر مخ بېول کېږي. بنسټونو پروګرام ، چې د دولت یا د خرییه

?What 
 څه ؟

 ت دي هل:عبار پوښتنې څخه یوه ده درې نورې لورو بنسټزیو پوښتنوپه اقتصاد کې د ختصیص د څ

  )Produce to How (: څنګه تویلد يش؟۱

 )produce to Whom For(?: د چا لپاره تویلد يش؟ ۲

 )Produce to Much How(?: په څومره اندازه تویلد یش؟ ۳

د ټونلې د اړتیاو او  وسیلهاو په دې مانا، چې د حمدوده او کمیابه منابعو او وسایلو د ختصیص په 
 په پام کې نېولو رسه څه یش باید تویلد يش؟. غوښتنو

Sale Whole 
 پلورنهعمده 

ه دا، چې پ یا توکو پلورل پکې په لویه پیمانه تررسه کېږيري هغه ډول، چې د د کورنۍ سوداګ
 رسه یې پرتله کړئ. )sale retail( پلورنې توکعمده ډول رسه تررسه کېږی. د 
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 AcceptWilling to  

 د قبويل اراده

هغه قېمت، چې د توکو پلورونکی یې د یو تويک د پلورلو په وړاندې د ترالسه کولو اراده او وړتیا 
رسه یې  )pay to willing. د تادیې ارادې )تويک د عرضې د قېمت منشاء ګڼل کېږي ولري، چې د
 پرتله کړئ.

Pay to Willing 
 د تادیې اراده

هغه قېمت، چې پېرودونکی یې د یو تويک د پېرلو په وړاندې د تادیه کولو اراده او وړتیا ولري، چې 
رسه یې پرتله  )accept to Willing) د قبويل ارادې ء ګڼل کېږي.د تويک د تقاضا د قېمت منشا

 کړئ.

Profit fall Wind 
 غری منتظره ګټه

 هل خپلې اعدي اندازې څخه ډېره وي. چېهغه ګټه، 

Gain fall Wind 
 غری منتظره السته راوړنه

 .او ترالسه یې کړي انسان په فکر کې هم نه وي یو کس هغه مبلغ، چې ترالسه کول یې تر ډېره د
 د الټري د ګټلو په پایله کې یو ټایلک مبلغ ترالسه کوي. کسیو د بېلګې په توګه: 

Compensation Worker’s 

 معاوضهپاداش/ د اکرکوونکو

د دولت هل لوري د بېمې هغه پروګرام، چې د اکر په جریان کې ټپي شوي اکرګران ورڅخه ګټه پورته 
 اکرفرما هل لوري تررسه کېږي.ته دا ډول تادیه د متصدي یا  ګرانورکوي او اک
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 World bank (WB) 
 بانک نړیوال

میالدي اکل کې په  ۱۷۴۵دی، چې په  بنسټتر چرت الندې هغه مايل  بانک د ملګرو ملتونو نړیوال
په اقتصادي وده کې  د غریبو او وروسته پاتې هېوادونوپه نړۍ کې  څوشوی  تأسیسدې موخه 

ته د هغوی د اقتصادي ودې د زیاتوايل په  ډول غریبو هېوادونوکړي او په دې ډېروایل رسه مرسته و
څخه د ګټې اخېستنې لپاره ختنیيک مرستې برابروي  ود پورونه او هم د نوموړو پورونوموخه په کم س

 ور څخه تهیه کوي او اړو هېوادونود پل کې د بانډونوو مايل بازارونو نړیوالاو د خپلې اړتیا فنډ په 
 مهاهل پورونه ورکوي.ته معموالً اوږد 

(WTO) World Trade Organization 
 نړیوال سازمان سوداګرۍد 

د  )round uroguay) یوروګوای غونډې میالدي اکل کې د ۱۷۷۵سازمان په  نړیوالد سوداګرۍ 
د  ترمنځی رامنځته شوی دی او د هېوادونو پر ځا GATTسوداګریزو مباحثو په پایله کې د 

غړي هېوادونه لري؛ خو افغانستان  ۱۱۷په اوسين وخت کې تقریباً  سوداګرۍ رسپرسيت په اغړه لري.
سازمان کې غړېتوب ندی ترالسه کړی؛ خو د ترالسه کولو لپاره یې جدي  نړیوالتراوسه په دې 

 هڅې پیل کړي دي. د دې سازمان عمده موخې یې په الندې ډول دي:

 ترمنځ د سوداګریزو شخړو د حل په موخه اقدامات. د هېوادونو 
 د بهرنۍ سوداګرۍ په پالیسۍ نظارت. د هېوادونو 
 ته د ختنیيک مرستو او د مرستو څخه د ګټه اخېستنې لپاره  غریبو او وروسته پاتې هېوادونو

 برابرول. او داسې نورې کړنې یې عمده موخې جوړوي. د ټریننګونو
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X 
 حرف ایکس د انګلیيس د

په مساوات کې د هېواد د صادراتو لپاره یو معیاري  لګښتونو ټولزیود يلک اقتصاد په مطالعه کې، د 
 :چې په دې مساوات کې M-AE=C+I+G+(X) :خمفف دی یعنې دا، چې

۱: AE لګښتونه  ټولزی(Expenditure Aggregate( 

۲ :C ( د کورين سکتور استهاليک لګښتونهExpenditure Consumption) 
۳ :I لګښتونه  د اکروباري سکتور په وسیله د پانګونې)Expenditures Investment( 

۴ :G لګښتونه  /حکوميتدوليت)Expenditures Government( 

۵: )M-X( خالص صادرات )Import-Export(  چېX  د صادراتو اوM  وارداتو د ارزښت څخه
 نمایندګي کوي.

axis-X 
 حمور د ایکس

horizontal  افيق حمور ویل کېږي.، چې د (axis-X) حمور Yد  په ګراف کې افيق حمور ته

)xisA)  اکرول کېږياصطالح ورته هم.  

efficiency-X 

 اغزیمنتوب د ایکس

 هغې اغېزمنتوبد  الندېرشایطو  تر )Competition Imperfect(سیالۍ  ېاکمل قصې یا د نا
، دغه ځانګړې اصطالح  د یوې کمپنې او تصدۍ یې ترالسه کویل یش وګړيچې  اندازې ته وایې

هغه بې کفایيت ښيي چې په بازار کې د سیالۍ د کم فشار په پایله کې هل خپلو عواملو څخه اعظيم 
 اکل کې وړاندې شوه چې د اقتصاد د مشهور اصل ۱۷۱۱په  دا نظریه.حاصل نيش ترالسه کویل

 رسه په تناقض کې ده. (Maximization Utilityکولو)افادې اعظیم 

X 
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 inefficiency-X 
 مؤثریتد ایکس غری 

دي او یو اقتصا اغزیمنتوب څخه عبارت ده چې په تیوریکي ډول د پیشبیین شوی پېرهغه توهل 
یا په بل عبارت چې دا د بشپړه  اغزیمنتوب ترمنځ وجود لريترالسه شوي واقيع  وسیله واحد په

رقابت د رشایطو الندې د پیش بیين شوي اغزیمنتوب او هل بازار څخه په واقيع ډول د ترالسه 
معموالُ هغه وخت رامنځته کېږي  مؤثریتدا ډول غری  کیدونکي اغزیمنتوب ترمنځ تفاوت ته وايی.

هم  په مخ وړي او دیلل یي کړنېو یا بې کفایته ډول خپل تویلدي لکه، چې اکروبارونه په غری موثر ا
 د فشار نشتوایل وي. سیالۍد 

د بېلګې په توګه: د اړتیا څخه ډېره اکرګره قوه استخدامول، د تویلد په پروسه کې د ضایعاتو ډېروایل 
 د ایکس .او داسې نور، چې هل خمې یې د تویلد د تمام شد په لګښت کې لوړوایل رامنځته کېږي

 رسه یې پرتله کړئ. (efficiency-xاغزیمنتوب )

M-X 
 واردات( صادرات )صادرات منيف خالص

په مساوات کې د خالصو صادراتو لپاره یو معیاري  لګښتونو وټولزید يلک اقتصاد په مطالعه کې د 
خمفف دی، چې د صادراتو او وارداتو د ارزښت ترمنځ توپری په ګوته کوي یعنې دا، چې: 

M)-AE=C+I+G+(X په دې مساوات کې: چې 

۱ :AE لګښتونه ) ټولزیExpenditure Aggregate( 

۲ :C ( د کورين سکتور استهاليک لګښتونهExpenditure Consumption) 
۳: I لګښتونه  د اکروباري سکتور په وسیله د پانګونې)Expenditures Investment( 

۴ :G لګښتونه  /حکوميتدوليت)Expenditures Government( 

۵: )M-X( خالص صادرات)Import-Export(  چېX  د صادراتو اوM  وارداتو د ارزښت څخه
 نمایندګي کوي.
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axis-Y 
 حمور د وای

 )verticalaxis(.، چې د عمودي حمور اکرول کېږياصطالح  axis-Yحمور ته د  Yپه ګراف کې د 
  .اکرول کېږياصطالح ورته هم 

Dog Agreement Yellow 
 هوکړه یلک د زیړ سپي

کې په اکر  پروسهڅخه عبارت دی، چې خمکې دلې، چې اکرګر په تویلدي  هوکړه یلکهغه هل 
 دترمنځ په دې موخه السلیک کېږي، چې اکرګر به  وګمارل يش د اکرګر او متصدي یا حکمفرما

کې غړېتوب نه ترالسه کوي او په دې ډول متصدي یا  ټونلهپه  استخدام څخه وروسته د اکرګرانو
 وکنرتول هل منځه یويس او باالخره د اکرګران په بازار کې د اکرګرانو حکمفرما غواړي، چې د اکرګرانو
 احتادیې هم هل منځه والړې يش.

په اوایلو کې  لکونو ۱۷۷۷او د  وروستیوپه  لکونو ۱۱۷۷کې د  په غريب هېوادونو هوکړه یلکدا ډول 
 نړۍ کې غری قانوين ګرځول شوی دی.شتون درلوده؛ خو اوس تقریباً په ټوهل 

 السلیک کوې هوکړه یلکد زیړ سپي نوم ایښودنې دیلل یې دا وه چې هغه اکرکوونکي چې دا او 
 .اصطالح د زیړ سپي حیثیت غوره کوینو خپل ټول حقوق هل السه ورکوي او په 

Yield 
 حاصل

بانډ، ) حاصل ، خو په ځانګړي ډول حاصل یا په مايل شتمنیو کرنزیپه اعم ډول حاصل ته وایې لکه 
د شتمنیو د سود خزانې بل او داسې نور( باندې د بازګشت لکين نرخ څخه عبارت دی، چې د مايل 

 ېمت کې تغری دواړه په برکې نیيس.نرخ او د مايل شتمنۍ په ق

Y 
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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  
افغانۍ په مايل شتمنۍ )د خزانې بِل( باندې د  ۱۷۷۷۷درلودونکی هر اکل  د خزانې د بِل دی نو ۱۷۱

بازګشت په شلک ترالسه کوي او که د اکل په اوږدو کې د خزانې د بِل قېمت د سل زره افغانیو څخه 
څخه لوړېږي، چې په دې ډول رسه د بِل  ۱۷۱یې هم د  )yield)د  افغانیو ته لوړ يش؛ نو ۱۷۵۷۷۷

افغانۍ د بِل په قېمت کې د لوړوايل هل  ۵۷۷۷رالسه کوي او افغانۍ د سود اندازه ت ۱۷۷۷۷درلودونکی 
 ۱۵۱افغانۍ څخه عبارت دی، چې  ۱۵۷۷۷یې د  )yield)امله ترالسه کوي، چې په دې ډول رسه 

 کېږي دا ځکه، چې، د سود نرخ یې په ثابت ډول رسه ادا کېږي.

 

 

 

 

 

 

 



 

492 
 

Z Economic & Business Terms  

 

Based Budget Zero 
 بودجه صفري

و د تېر اکل د عوایدو او هغه ډول، چې هل خمې یې ټول ختمیين لګښتونه او عوایدد بودجې جوړلو 
ډول کرس یا مازاد نه رامنځته  هېڅهل خمې سنجول کېږي او په دې توګه په بودجه کې  لګښتونو

 کېږي، چې معموالً یو نظري شلک دی.

Bond Zero 
 بانډ )بې رحبې( صفري

د  پریهغه بانډ، چې سود ورباندې نه تادیه کېږي او د بازګشت نرخ یې د اسيم ارزښت او د بانډ د 
 معموالُ د ختفیف په ډول نرشېږي. څخه ترالسه کېږي دا ډول بانډ پېرقېمت ترمنځ د تو

 افغانۍ قېمت ولري او د رسرسید وخت یې فرضاٌ یو اکل وي نو ۱۷۷۷۷د بېلګې په توګه: یو بانډ، چې 
افغانۍ ختفیف پکې شتون  ۱۷۷۷افغانۍ وپلورل يش یعنې  ۷۷۷۷که چېرې په اوسين وخت کې په 

 څخه عبارت دی. ۱۷۱نرخ یې  )Return)د بازګشت  ولري نو

Growth Zero 
 صفري وده 

دا، چې په وده کې د  یا )معموالُ د نفوسو د ودې نرخ(، چې د صفر رسه مساوي وي د ودې هغه نرخ
 .له سږ اکل هیڅ تغری شتون ونه لريتېر اکل په پرت

Pricing Zone 
 سیمه ایزه قېمت ایښودنه

د هرې برخې لپاره د عني  څوونه یا سیمې په دې موخه په څو برخو ويشل د پلورونکي هل خوا ښار
 تويک په وړاندې جال جال قېمت وټايک.

Z 



 

493 
 

Z Economic & Business Terms  

 Zoning 
 ناحیه بندي

ز اندې قانوين بندیب ځای یه ځای کیدو په اکروبارونو د ځینو ګړو سیمو کېپه ښار یا نورو ځان
 څخه عبارت دی.

ښتو خ)لکه د  کړنو کې د خلکو د هستوګنې په سیمو کې د ځینو په ښارونو :د بېلګې په توګه
 بټۍ( په جوړولو باندې بندیز.
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