بسم هللا الرحمن الرحٌم
جامعة الملك سعود
كلية المجتمع بحريمالء

قػاموس الطالب
لمصطلحات اإلدارة والتسويق
عربي-إنجليزي  /إنجليزي-عربي

الطبعة األولي
 9249ىػ 4008 -

عمل الطالب
براك شداد بتال الكده
حسام بن حمد بن عبد هللا القدٌر
حماد بن عبد الرحمن بن عروان العروان
زٌاد بن محمد بن عبد هللا الضبعان
سعد بن خزام بن سعد السبٌعً
سعٌد بن على بن سعٌد حسن القحطانً
طارق بن احمد بن على الزهرانً
طالل على عبد هللا الزهرانً
عبد السالم بن عبد هللا بن محمد السوٌلم
عبد العزٌر بن سعود بن عبد العزٌز
عبد العزٌز بن عبد هللا بن سعٌد السهٌمً
عبد المحسن محمد حمدان البقمً
عماد بن عبد هللا بن ناصر السوٌلم
فهد حسٌن سعٌد الدوه
فٌصل فهد مسفر الدوسري
ماجد بن مصلح بن صوٌمل القالدي الرشٌدي
محمد سلٌمان عبد هللا النتٌفً
مرشد محمد مرشد على
ناصر بن عنٌزان ابن محمد
ناصر عبد العزٌز محمد الجري
ناٌف بن فالح بن مقحم الدعجانً
نواف بن بدر بن بادي الدعجانً
نواف حامد عطٌة الشعابً الحارثً
ولٌد بن عبد هللا بن ابراهٌم الجمٌعة
ٌزٌد أحمد ابراهٌم النصر هللا
* أسماء الطالب حسب الترتيب األبجدي

تحت إشراؼ ومراجعة
د /.خالد محمد بياء الدين
أستاذ مساعد اللغة اإلنجليزية
كلية المجتمع بحريمالء
جامعة الملك سعود

4

إىداء
لسعادة األستاذ الدكتور /عبد الرحمن الجنوبي
عميد كلية المجتمع

الذي يسعى جاىدا لرفع مستوى
طالبو في اللغة اإلنجليزية
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مقدمة

ىػػذا الق ػػاموس ىػػو همػػرة جيػػد جمػػاعي وتعػػاوف بػػين طػػالب المسػػتوى
الرابع في المرحلة التأىيلية بقسػ إذارة األعمػاؿ .لقػد بػذؿ الطػالب جيػودا

مضنية ليخرج ىذا العمل الى الضوء .واليدؼ من القػاموس ل يكن مجػرد
تجميػػع لمصػػطلحات وترجمػػة شػػروحيا الػػى اللغػػة العربيػػة بػػل كػػاف اليػػدؼ
إخػػراج ق ػػاموس مليػػد لدارسػػي اللغػػة اإلنجليزيػػة بصػػورة عامػػة وطػػالب إدارة

األعماؿ بصورة خاصة.

وق ػػد تػ ػ اختب ػػار ك ػػل طال ػػب ف ػػي المص ػػطلحات الت ػػى جمعي ػػا وترجمي ػػا

للتأكد من استلػادتو التامة من المحتوى.

ويحسب لطالب المستوى الرابع اني اوؿ من اطلق ىػذا العمػل الػذي

لو ما بعده حيػ سػيقوـ طػالب إدارة األعمػاؿ فػي الكليػة فػي العػاـ القػػادـ

واألعػ ػػواـ القػادمػ ػػة -بػ ػػاذف اا تعػ ػػالى -بتطػ ػػوير ىػ ػػذا العمػ ػػل حتػ ػػى يصػ ػػل
لمستوى القػاوميس الكبرى اإلحترافية باذف اا تعالى.

ربما كاف ىذا العمل صعبا في بدايتػو ولكنػو األف واقعػا حيػا ملموسػا

بلضل اا عز وجػل .وقػد اسػعدني أيمػا سػعاده اف أختبػر طالبػي شػلييا فػي

مجموعة المصطالحات التى ترجميا كل مني وأتأكػد اف معمميػ أسػتوعب

وىض عملو جيدا.

د /.خالد محمد بياء الدين
أستاذ مساعد اللغة اإلنجليزية
كلية المجتمع بحريمالء
جامعة الملك سعود

حريمالء 9249/6ىػ
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أ

أبحاث عمليات التشغيل

or

ىي تطبيق الطرق الحسابية لبناء وتحليل المشاكل في

research

Operational
management

مصطلحات كميو و مراحل الحصول على أفضل الحلول

الحسابية

اتحاد تجاري
اتفاقيةةيف م نعةةو أك ةةاعيف ةةواكييف مليةةني عةةأ ادلة ف
يوته ن اذل احتاد جتاري

Closed shop
ة أن

اتصال غير مرتب

Cold calling

االتعال بزب ن هام بدكن سابق ن كد

اتفاق احتكاري ,اتحاد احتكاري
ته ة ن بتفةادي ادلواوزةا كزيةادة
رله كيف نن ادلوتجة أك اباةاني
االرباح بتثايت االس ار كابكهيات

Cartel

اتفاق بعد األفراد

Manning agreement

هة ة ة اتف ة ةةاا بة ة ة ن ة ةةديا اب ه ة ةةأ كاحت ة ةةاد كه ة ةةال ملة ة ة ل ك ة ةةدد
األ خاص ادلطل ب إلصلاز نههيف ن يويف.

االتكال ,التعويل

Reliability

(ع ن ابشخص أك ابشيء جديا بابثقيف كي تهد كليا)

أتمتة  ,آلية

Automation

ه است هال احلاساات كنكانين كاألجهزة اآلبييف كذبك بتقليأ
ملجم اب هأ ابذي يق م با ابواس كبزاكيف أعرب .

إثراء وظيفي

Job enrichment

إكطاء اب هال ن ع نن ادلهام  ،رمبا تشهأ ابتخطي  ،ابتوييم ك
تفحص أكهاذلم اخلا يف .
اجازة

Vacation

ه ة ن ةةين لةةال بل طلةةيف (إلا ةةيف م اإلصلليزيةةيف األنايكيةةيف) هةةي وةةًتة
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نن اب قت ابيت ال تاغ ويها باب هأ.

إجازة

Holiday

(أكقات ال يذه ويها ادل ف بل هأ)
إجــبزي إو أرن
أجازه ،اك اذن بتك ن ب يد كن اب هأ ألسااب إلا ا(نثأ:اجازة
االن نا)

Leave

أجر

Wage

ه نالغ ادلال (ادلدو ع بابزاكيف ،ابي م ،األسا ع) بل هال

أجر متساوي

Equal pay

(نفس األجا بلاجأ كادلاأة)

اجر مضاعف
(اجا نضاكف بل هأ ألواء كطليف هناييف األسا ع كاإلجازات)

Double time

أجزاء

Parts

األجزاء أك ادلك نات أك اآلبيف أك ادلوتج .
احتكار

Monopoly

ه ذبك ادل قف مليني ي جد باني كاملد دلوتج أك إلدنيف.

احتكار القلة

Oligopoly

ىو وضع في السوق والذي فيو تسيطر قلو قليلو من كبار

الموردين على السوق

احتكار طبيعي

Natural monopoly

احتكار في سوق أو مجال يصبح فيو من غير العمل أن

تكون ىناك منافسة
احتياطات أمنية

Safety precautions

(إجااءات بلزيطاة كلى ادل اد كاب هليات اخلطرية دلو احل ادث)

اخذ العينات

Sampling

(اإلتيار رله كيف بلهزح)
اخر المىتسبيـه أول الخبرجيـه
سياسةةيف يةةتم مب جاهةةا االسةةت واء كةةن ادل ة ف االملةةدث ابتحاقةةا
باب هأ كود ابضاكرة

Last In , First out

أداء

Performance

درجةةا االهةةدايت ابةةيت كعة ت بل انةةأ ،ابفايةةق  ،ابشةةاعا كنطلة ب
حتقيقها.
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إدارت التشغيل أو العمليات

Operations management

ىو إنشاء أو إقامة برنامج متكامل لكل أنشطة الشركات من

شراء الخامات حتى بيع المنتج النهائي أو تقديم الخدمة
ادارة الجودة الشاملة

)Total quality management (TQM

ه نيام يديا ادلؤسزات ابيت تض اب اد كلى نوتجاهتا كإلدناهتا
كابيت هتم اب هيأ.
ادارة العالمو التجاريو

Brand management

ادلزؤبيا كن اب بلنا ابتجاريا كال سيها م اعيف نت ددة
اب بلنات ابتجاريا
إدارة قائمة على القيمو

Value-based management

ادارة ابشاعيف بأقعي قيهتها نن اجأ ادلزامه

اداره شؤن االفراد
قز ةةم ن ةةن ابش ةةاعا نز ةةؤل ك ةةن االنة ة ر ادلت لقة ةا باب ه ةةال (ت ية ة ،
ناتاات  ،تاقيات ).

Personnel department

اداره شؤون األفراد

Personnel management

اداره ي م بي م بشئ ن األوااد انلا ابتدري كابتط يا

إداره من أسفل الى أعلى

Bottom –up management

نيام يتيح ألوكار أن تأيت نن ادلزت يات االدىن م ابتزلزأ
اذلاني
إدراك ابفاد بق تا كحتقيق أهداوا كه أهم ملاجيف بله ف

Self actualization
Promotional tools

أدوات ترويجية :

ابطاا ادلختلفيف بت ايف ابزبانين ادلهكو بادلوتجات

ارتفاع سعر التكلفة

Diseconomies of scale

زيادة م تكابيف اب ملدة كودنا يزيد نزت ى اإلنتاج

أرقام المبيعات
إملعانيييف ادلاي ات احلابييف كابزابقيف

Sales figures

استخدام ,توظيف

Employment

كهأ يأجا
ا سًتآجتييف تتا ها ابشاعيف خللق نواو تواوزييف بانتاج بضةاني بتكلفةيف
اقأ نن ادلواوز

Cost leadership

استراتجيو االختراق

Penetration strategy
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زلاكبا زياده نشارعا ابز ا بتحقيق االسة ار كاالكةبلن ادلكثةف
نثبل .
استراتيجية التكافؤ النسبي

Comparative – panty strategy

طايقيف بتحديد نيزانيات اإلكبلن  ،اخل ،بتقليد نا يوفقا ادلواوز ن
بكأ بزاطيف

استراتيجية المنافسة

إلطيف بتحقيق أهدايت ابشاعيف؛ استخدام ن

استغاللي ,مستغل

Competitive strategy
بله ارد.
Profiteer

ةخص يكة ن أربةاح واملشةيف باوة اسة ار اباضةاني م نةدة قعةةرية
بزا ابط ارئ كاألزنات .
إستقصاء ,استطالع رأي

Questionnaire

استمارة تقديم
كليقيف نطا كيف تقدنها ابشاعات إذل نقدني ابطلاات تزأذلم
مل ل إللفيتهم  ،إلرباهتم  ،إخل.

Application form

استهالك سنوي

Yearly consumption

اسعار منافسة

Keen price

إسعافات أولية

First aid

ن اجلةةيف طايةةيف أساسةةييف تقةةدم إذل ةةخص نةةا بأسةةاع نةةا ديكةةن ب ةةد
ملادث أك أ اح نايضا.
اسم أطلق على أشخاص يحاولون الحد من تدمير البيئة

Environmentalism

أشخاص ذو مهنة حرة

Self employed

(األ خاص ابذين ي هل ن بعاحل أنفزهم)
إصابة

Injury

عار أك إتبليت جزهال  ،يتزا كن طايق ملادليف ...... ،إخل
.
اضراب رسمي عام

Official strike

وىو إضراب يسانده اتحاد العمال وربما يكون بعد تصويت

اضراب عشوائي

Unofficial or wildcat strike

اعااب ال حييى بدكم نقابيف اب هال

إعادة تسويق

Remarketing
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(إكادة تز يق بضاكيف تواقص ابطل كليها)

اعتصام

Picket

حيتج ةةز ان ةةام ب اب ةةا ادلع ةةو الو ةةاء نة ةزاع كل ةةى ان ةةأ ان يقوة ة ب ةةاقي
ادل ة ة طف ب ة ةةدم اب هة ةةأ كيقو ة ة ابوة ةةاس االإل ة ةاين باالكتعة ةةام كة ةةن
ابدإل ل .
أعد محضر اإلجتماع

Keep the mintues

إكطاء كاجاات كسلطات أك نزئ بيات بشخص أإلا

Delegate
Zero-rating

اعالن تجاري

Commercial

إعفاء ضريبي ,عدم الخضوع للضرائب

يعهم حبيني ذب ابكثري نن ادلت انل كبذبك حيقق ابكثري نن
األرباح
أعمال/واجبات

Duties

إغراق

Dumping

بيع البضائع في أسواق أجنبية بأسعار مخفضة مقارنة بالسوق

المحلية

أفضل مستوى تشغيل

Best operation level

نزت ى ابز ا ابيت يك ن كودها نت س تكلفيف اب ملده كود احلد
االدىن كب د هذه ابوقطا يك ن هواك تده ر حلجم االقتعاد
إقتراع حصل على األغلبية المطلوبة

Qualified vote

اقتناع بالوظيفة

Job satisfaction

عهييف ابزاكر أك حتقيق ابذات ابةيت يعةأ إبيهةا اب انةأ نةن إلةبلل
اب يفيف .
آلة البيع
هي آبيف ات ناتيكييف كابيت نن إلبلذلا ديكن ااء ابزجانيا ،األعأ،
ابشااب،اخل..ب ع ابوق د داإللا

Vending machine

أمان وظيفي

Job security

احلد ابذي ديكن اكتااره م اب يفيف عشكأ دانيم .
أمر مرتجع

Back order

طل إلدنا دل يتم توفيذه م ابتاريخ ادلتفق كليا
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أمن ,سالمة

Security

(ابزبلنيف نن اخلطا)

إنتاجية

Yield-capacity

أنجز ,حقق

Attain

بويأ أك حتقيق ادلهام ك أهدايت ك نتانيج  ،إخل ...

إنذار ,إشعار

Give notice

(إ ار ياسأ بعامل اب هأ بأن سيًتك اب هأ و ر هناييف اب قد)

إنزال مرتبة

Down grade

إنزال ناتايف خص كتعويف كهأ عأقأ أمهييف

إىمال

Negligence

نقص العناية أو االىتمام بشي ما

إيجار سنوي

Yearly letting

إيجارة سنوية

Yearly rental

ايرادات المبعيات
كانيدات ناي ات ابشاعيف

بائع

Sales revenue

ب
Dealer
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ه ابشخص ابذي ياي كيشًتي ب ض ابزل كي يد بي ها

بائع التجزئة

Retailer

بائع ,مندوب مبيعات

Sales representative / sales person

( خص حياكل أقواع ابواس بشااء ادلوتج)

بائع/مندوب مبيعات

Commercial traveler

اسم بديأ كن نودكب ناي ات

بحث مكتبي

Desk research

حبني س قي نزتخدناً ابايانات ابثان ييف ادلتامليف
بـــذء
ادإلال نوتج جديد بابز ة ا

Launch

بداية التأثير

Threshold effect

احلقيقةةيف اب ةةيت يت ةةاه ذل ةةا ادلز ةةتهلك ن ةةن إل ةةبلل عهي ةةيف ن يو ةةيف ن ةةن
ابدكايات قاأ ان يادأ تألريها.

بدعة
ن عةةيف أك تع ةةهيم جديةةد يش ةةتها س ةاي ا ل س ةةاكان نةةا يض ةةهحأ
ساي ا.

براءة

Fad

Patent

احلق أحلعاي ادل طي بلهخةًتع بيوةتج أك يفة ه اآلإلةاين بيوتجة ه
نوتج أك يقدم جديد.
بريد ترويجي

Junk mail

إكبلن كن نادة تاك ييف يتم إرسابا إذل أناس دل يطلا ه .
بريد مباشر

Direct mail

المواد المعلنة والترويجية والتي ترسل مباشرة للمستهلكين

بضائع

Goods

(أ ياء ن اكعيف بلاي أك نوق الت م ملياة ابشخص)

بضائع التسوق

Shopping goods

بضاني يقارهنا ابزبانين كيفكاكن ويها جيداً قاأ ابشااء
بضائع رأسمالية

Capital goods

اباضةاني ابةةيت تزةةتخدم ب هةةأ وايةةد اباض ةاني /اباضةاني ابةةيت تك ة ن
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ابز ا ابعواكييف.

بضائع ليست لها اسم تجاري تباع بسعر رخيص

Generic products

بضاعة مربحة :

Money spinner

نوتج أك إلدنيف تك ن ذات رحبييف كابييف

بطالة

Unemployment

احلابيف ابيت الي جد ويها ك انيف ياحني كوها بك ابواس

بطالة موسمية

Seasonable unemployment

نق ةةص نؤق ةةت م اب ه ةةأ ب ةةدم تة ة وا ك ة ةانيف م كق ةةت زل ةةدد م
ابزويف
بال رسوم جمركية

Zero duty

بنية تحتية

Infrastructure

اخلة ةةدنات نثة ةةأ ابطة ةةاا  ،زلطة ةةات ابزة ةةكك احلديدية ةةيف  ،هيئة ةةات
االتعاالت .....إخل.
بيع التجزئة

Retailing

(ابقطاكي)

بيع بالتجزئو

Point of sale

بيع بالرخص

Undersell or undercut

بي سلفض بز ا ارإلص نن نواوزيك

بيع شخصي

Personal selling

تق ةةدل اباض ةاني اك اخل ةةدنا ت بلزب ةانين ادلهكو ة ب اس ةةطا نو ةةدكب
ادلاي ات .

ت

تأثير السعر :

Price effect
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نتيجيف ابت ري م نزت ى ابز ا  ،ب عان دإلأ اب هبلء لابت .

تاجر

Merchant

هة ة ابش ةةخص اب ةةذي يش ةةًتي ( كديتل ةةك ) بض ةةاكيف  ،كياي ه ةةا
حلزابا أك حلزابا
تاريخ استحقاق

Due date

ه ابتاريخ ابذي ت د ويا ابشاعيف بتزليم طل نا
تأمين

Insurance

تق ةةدل اي ةةيف نابي ةةيف تز ةةاكد كل ةةى احلي ةةاة ،كابع ةةحيف ........،إخل
.عد سلاطا ن يويف ( مل ادث  ،ملايق  ،ساقيف  ،إلزارة  ،عةار ،
......إخل ) .
تأمين ضد البطالة

Unemployment Insurance

هي دو نالغ نن ادلال بل اط كن اب هأ ،شل ل نن اسهانات
ابدإلأ نن ابطاقيف اب انليف.
تباطؤ

Go-slow

(تااطؤ اب هال م أداء كهلهم ع سيليف بتحقيق نطاباهم)

تجارة

Commerce

ااء ابزل كبي ها كعأ ابوشاطات ذات ابعليف هبذا.

تجارة

Commerce

ااء كبي اباضاني كعأ نا يت لق هبها

تجارة وتسويق

Trade marketing

ابًتعيز م ابتز يق كلى ابت زي ك جتار ادلفاا(ابتجارة) بدكن
ادلزتهلك.
تجربة

Experiment

(إجااء اإلتاار باؤييف نا إذا عان ابشيء ي هأ)

تحديد اسعار

Quotation of prices

تحديد السعر

Cost –plus

حتديد ابز ا بأعاوا نزايف نئ ييف لابتيف اذل ابتكلفيف

تحكيم أو وساطة

Arbitration or mediation
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نعاحليف أك تز ييف أك بوزاع نن قاأ طايت لابني زلايد يتفق كليا
نن عبل ابشخع .
تحليل المبيعات

Sales analysis

تقييم ادلاي ات احلقيقييف

تحويل المسئولية

Pass the buck

ياوض أن يأإلذ نزؤكبييف قاار كديار األنا بلشخص األكلى .

تخطيط الموقع الثابت

Fixed position layout

إجااء ابذي ديكن إن يك ن دلعو أك بتقيم م ن ق كاملد.

تخفيض السعر :

Price cut

ختفيض أك تقليأ ابز ا ادل اكه بلزل يف أك اخلدنيف .

تخفيض عبء الدين

Amortization

ختفيض ابدين أك إب اء ابتكابيف كن طايق دو ناابغ نوتيهيف
رية .

تخلًص منو

Dispose of

يتخلص نن ئ نا بانيا ألنا غري ناغ ب

تدريب مهني

Vocational training

تدري كهلي نهم بتدريس ادلهارات ادلطل با ب يفا نا

تدفق نقدي

Cash flow

قةةدرة ابشةةاعيف كلةةى اعتزةةاب ادلةةال /نقةةدار ادلةةال ادلكتز ة إلةةبلل
وًتة زلددة كديكن استخدانا م االستثهار .

تراكم طلبات الخدمو

Backlog of orders

عاويف االكانا ابيت تزتقالها ابشاعا كابيت دل يتم توفيذها أك
تفعيلها

تـرخيـص إو أرن
بي ة احلةةق م اسةةتخدام اب هليةةا ابتعةةوي يا اب بلنةةا ابتجاريةةا ب ةااءة
االإلًتاع ابةخ كادة ابز ا االجواةي(بلحع ل كلى رإلعةا)
ترسيخ الوالء للعالمو التجاريو
كهليا تاسيخ ن ام م أذهان ادلزتهلك بل الء دلوتج ن
كذبك بابًتعيز كلى االسم ابتجاري

Licensing

Branding
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ترقية

Promotion

روة ةةخص نةةا بدرجةةيف ك يفيةةيف أكلةةى نتيجةةيف بت ايةةف ابزبةانين كةةن
ادلوتجات كاخلدنات  ،كزلاكبيف إقواكهم بيشًتكها .

تزكية

Testimonial

انيا ارل ادلاج
تســـريــح
انع ة ةاايت واي ةةق اب هة ةةأ ن ةةن اب يف ةةا م ب ة ةةض االملي ةةان نؤقتة ةةا
بز ة ةةا انة ة ةةا الي ج ة ةةد كهة ة ةةأ عاوة ة ة ةةي ب ة ةةديهم بي هل ة ة ة ه بيج لة ة ة ةةهم
نش بيةةن
تسعير

Lay off

Quotation

(حتديد س ا ادلوتج)

تسعير اإليرادات الجارية

Current revenue prancing

كع أكلى س ا شلكن بت ييم إياادات ادلاي ات ( قعرية األجأ)
اجلارييف.
تسعير عام
اتفاقييف بيت ابشاعات بلاي بوفس األس ار

Common pricing

تسعير غريب

Odd pricing

وىي عملية ممارسة بيع شئ مابسعر59.7لاير حتى يعتقد

العميل انو  5استر ليني وليس 8لاير
تسلـسل إداري
نيام تتةدرج ويا ابزلطةا نن أكلةةى إذل اسف ةةأ ابتزلةةزأ اذلةةاني

Line management

تسلسل السلطات

Chain of command

ابطايق ابذي ديكن با إ ةاار ابقةاارات نةزكالً م نزةت يات اذليكةأ
ابتوييهي نن اباؤساء إذل ادلاؤكس .
تسلســل السلــطً
هة ةةي ابقة ةةدره كلة ةةى اكطة ةةاء ابت ليهة ةةات اذل ادلاؤكس ة ة م ادلزة ةةت ى
ادلوخفض ابثال م ابتزلزأ اذلةاني
تسـلسـل القيــبدة
ابويام ابذي ب اسةطيف اكانةاه كت ليهاتةا كابةيت دتةا توازبي ةةا نةن نةديا
كاملد إذل االإلا م ابتزلزأ اذل ةةاني
تسليم البضائع للعمالء

Line authority

Line or chain of command

Shipping

( حن اباضاني )
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تسهيالت

Facilities

هةي األراعةي األبويةةيف كادلاعيوةات كاألدكات كاألجهةزة ادلزةةت هليف م
كهلييف اإلنتاج.
تسوية سنوية ,تصفية سنوية

Yearly settlement

تسويق الصيانة

Maintenance marketing

زلاكبيف احلفاظ كلى ابطل عانبل .

التسويق الغير تجاري-التسويق في أمكان غير تجاريو:

Non-business marketing

وىو التسويق عن طريق الهيئات

ومنظمات غير تجاريو مثل:

الكليات,الكنائس,النوادي,األحزاب السياسية...الخ

تسويق انتقائي ,توزيع مركز

Niche marketing or concentrated
segmentation

ىو اختيار جزء صغير متخصص من سوق والذي ال يشغل

بال المنافسين

تسويق مضاد

Counter marketing

زلاكبيف تدنري بطل كلى يء ي ترب عارا

تسويق مفتوح

Undifferentiated marketing

تز يق نوتج هبديت االستح اذ كلى اكس س ا شلكن

تشبع السوق

Saturation of a market

(كودنا تااع احلد األقعى بلهوتج)

تشهير بالمنتج
ه اإلكبلن ابذي يوتقد نوتجات اخلعم باالسم .
تشري إذل بضاني رإليعيف كقليليف اجل دة كتوتج بكهيات كورية

Knocking copy
Down market

تصويت

Casting vote

تع ة يت يلج ةةأ ابي ةةا رني ةةيس رلل ةةس األدارة الخت ةةاذ ابقة ةاار م قض ةةييف
حيدث مل ذلا انقزام.
تصويت

Vote

ت ي رب كن إلياره م اجتهاع أك انتخابات
تطوير مىتج
إعةةاويف ن اد اعاوي ةةا إذل جةزء احلاب ةةي نةن ادلوت ةةج رمب ةةا بتتواو ةةس نة

Line-fillling
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اإلتعا ات ادلتواوزيةةن
تعاون

Collaborate

كهأ مجاكي اناس اك اعات اإلاى
تعرف على العالمو التجاريو

ابقدره كلى حتديد اسم أك

Brand recognition
ار دلتج أك إلدنا نا

تعطل
ت قف نؤقت ألنتاج بزا ت طأ ناعيوا نا

Breakdown

تعهد

Undertake

ادل اوقا كلى االبتزام ب هأ يء ن

تعويض

Remuneration

(نكاوأة)

تعويض ,مكافئة

Compensation

نث ةةأ  remunerationنع ةةطلح ب ةةديأ ي ةةين اباات ة ة كادلزاي ةةا
كيزتخدم م عثري نن األمليان بابوزايف بكاار ادلدياين .
 كه أيضاً ادلال ابذي يدو ت يضةاً كةن إلزةارة  ،أك أذى أكعار.
تغذية راجعو ,استرجاع

Feedback

إكطةاء ن ل نةات ت ليقةات نةن قاةأ ادلةدراء إذل ادلزةتخدن ملة ل
كهلهةةم،أك نةةن قاةةأ ادلزةةتخدن إذل ادلةةدراء ادلشةةاري اجلديةةدة ،أك
نن اب هيأ إذل ابشاعات كن ادلوتجات.

تغليف

Packaging

أغلفيف كرا أك ببلستيك أك واديق تااع ويها ادلوتجات .

تفاوت الدفع

Pay differentials

االإلتبلو ةةات بة ة ن ةةدالت االج ة ر ادلدو ك ةةا بلطاق ةةات ادلختلف ةةا
االكهال بواء كلى نهاراهتم  ،كإلطا اب يفا ...اخل .

تفاوض جماعي

Collective bargaining

نفاكعةةات مجاكيةةيف بة احتةادات كهابيةةا دتثيةةأ ابكثةةري نةةن اب هةةال
كادل ف
تفضيل العالمو التجاريو

Brand preference
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اإلتيار ادلزتهلك ب بلنا جتاريا ن يوا بدال نن ادلوتجات ادلواوزا

تفويض أو توكيل :

Proxy

ه ابشخص ابذي أكطى أذن أك تف يض بيع ت بشخص آإلا
م اجتهاع
تقدم

Apply

بتقدل طلااً ( نثال كلى ذبك  :ألي ك يفيف ) ببلستفادة نن
يء (نثأ  :ابطاا  ،ابتقويات  ،إخل ...
تقدير االحتماالت :

Projection

ابت ق ن تهداً كلى أدبيف كنبلمليات ملابيا .

تقرير سنوي

Annual report

كليقيف تعدرها ابشاعات تتضهن تفا يأ األنشطيف كابايانات
ادلابييف .
تكاليف ثابتة

Fixed costs

ابوفقةات ابةةيت تاقةةي لابتةةيف نههةةا عانةةت نزةةايف ادلخةةاج (أ ار،عةايايف
نلكييف،اخل).

تكاليف متغيره
ابوفقات ابةيت تتقلة ناا ةاة بةابتت ريات م نزةت ى االنتةاج (نة اد
أكبيا)

تكامل خلفي

Variable costs

Backward integration

ابدنج ن ادل ردين م ادل اد اخلام

تكامل رأسي

Vertical integration

استح اذ اعا نا كلى ن رديها أك نواوذ ابتز يق

تكلفة الفرصة

Opportunity cost

األرباح أو المميزات التي تفقد باختيار منهج عمليات تبادليو

بدالً من بدائل أفضل
تكلفة الوحدة

Unit cost

هي تلكفيف انتاج قط يف نفادة

تكلفة قائمة

Carrying cost

ابوفقات ادلت لقيف باحلفاظ كلى سلزكن
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تكلفة لكل الف

Cost per thousand

طايقةةيف دلقارنةةيف ابتكلفةةيف ادلختلفةةيف بلدكايةةيف االكبلنيةةيف ن تهةةدة كلةةى
س ا اب ل البف نزتهلك

تمايز

Differentiation

(كهلييف دتيز نوتج كن تلك اخلا يف بادلواوزيف )

تمرين إطفاء
دتةاين ابةذي يةزاكل اإلجةااءات بكةي يطاةةق م ملابةيف ا ةت ال ملايةةق
م بوايا.

تمويل

Fire drill

Finance

ادلال ابذي تقدنا اإلدارة.

تميز

Discriminate

ىي معاملة شخص ما بشكل غير عدل

تنافس

Competitive

قادر أن يقدم س ا جيد نقارنيف ن ادلتواوز

تنافسية

Competitiveness

كع ييف نزاييف م ابز ا
ابتواؤ بادلاي ات م بيئيف تز يقييف ن يويف

Sales forecast
Market development

تنمية السوق
أإلة ة ةةذ ادلوتجة ة ةةات ادل ج ة ة ة دة إذل أس ة ة ة اا جدية ة ةةدة أك أس ة ة ة اا

جديدة نوفعليف .

تنمية المبيعات
استخدام احملفزات إلقواع ابزب ن بابشااء

Sales promotion

تنويع

Diversification

االجتاه إذل أس اا كنشاطات جديدة نن اجأ ابوه
تهذيب :

Prune

يقلأ أك يقعا إل ادلوتج ب اسطيف استئعال اباو د اب ري ناحبيف
ت زي األكهال كابزلطات ب ادل ف بتقليأ كت زي ادلخاطا

Division of labour
Average outgoing quality

توسط نوعية خارجية
ابوزايف ادلؤكييف بل ي ب م ادلت س نن ابزل ابيت مت وحعها ألواء
كهلييف قا ل اب يوات .
تـوسيع خط االوتبج

Line - stretching
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زيةادة إلة االنتةاج اب ةةد نةةن ادلةدى احلةةارل ب اسةطيف حتايةةك ابزة ا
اذل اكلى اك اذل اسفأ .اب ةةخ
توقيت منطقة

Zone time

ج-ح-خ

جائزة :

Prize

ة ة ةةيء نة ة ةةا ي طة ة ةةى بلف ة ة ةانيز م نواوزة ة ةةيف أك نزة ة ةةابقيف  ،غابا ة ة ةةاً م
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ابًتقيات.

جاىز

Off-the peg

إنتاج كبير لمنتج أو خدمو مقابل سلعة مصنعة/مفصلة

خصيصاً حسب مواصفات المستهلك

جدول اإليرادات المسار الحرج
إلنشاء تق ل بلهشاكع باستخدام طايقيف ادلزار احلاج

Critical path scheduling

جدول الرواتب

Payroll

ابقانيها ابكانلا بله عف ابشاعا تفا يأ عهيا عزاهم.

جدول ,بيان باإلعمال والمواعيد

Schedule

(قانيهيف باألنشطيف اب اج و لها م كقت ن )

جزء من السوق

Segment / market segment

جمع

Assemble

بتجهي ادلك نات ادلختلفيف ألي نوتج .

جودة

Quality

( فات كشليزات ادلوتج ابيت تؤلا كلى قابليتا إل ااع احلاجيف)

حاجة

Need

ىي الشئ الضروري لحياة البشر مثل الطعام والمأوى

حاجو

Want

اباغاا م ىء يليب احلاجا أك أملتياج

حاد ,صارم ,شديد

Keen

حارس ,أمين’ حاجب

Keeper

حافظ على النظام

Keep the order

حجم
اب دد اك ابكهيا ىء نا (انتاج  ،ناي ات )

Volume

حجم المبيعات

Sales volume

رلهأ ناي ات ابشاعيف

حرية ذاتية

Autonomy

ملاييف تقديا اإلنزان بزل عا كأو ابا اخلا يف .

حس باطني
(

Hunch

ر ملدسي ق ي)

حساب التكلفة

Cost accounting
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حتدي ة ةةد ابتكلف ة ةةيف بلهو ة ةةتج ن ة ةةن قا ة ةةأ ة ةةاعيف مب ة ةةا م ذب ة ةةك (ادل ة ة اد-
اب هابيف ...اخل)

حصة ,نصيب

Quota

حلل

Analyse or analyze

تقزيم ابكأ إذل جزيئات أك إلعانيص أساسييف .

حملو
لا إكبلنيا نكثها كنكلفا

Blitz

خبرة

Experience

(ادل اويف كادلهارة ابيت يكتزاها ابشخص نن كهلا احلارل كابزابق)

خدمات

Services

(أنشطيف تشهأ اب هأ ك ادل اويف كاالستشارة)

خدمة العمالء

Customer Service

نز ة ة ةةاكدة يق ة ة ةةدنها ادلوتجة ة ة ة ن أك اباة ة ة ةاني ن بل ه ة ة ةةبلء م اإلتي ة ة ةةار
ادلوتجات كاستخدانها كلى اب جا األنثأ.

خريج  /يتحرج
( خص ملا أ كلى درجيف جان يف)

Graduate

خصم بالخزينة -عند الدفع

Cash discount

إلعم م ابز ا يقدم كود ابدو نقدي ادلاا ا

خط اإلنتاج أو نظام التجميع

Assembly line or production line

تاتي ادلكانين م أي نعو بكي ديشي ادلوتج تدر ياً كليها
ملىت يك ن نوتج .

خط متوازن

Balanced line

إل انتاج تتشابا م االكقات ادلطل با بؤلنشطا ادلختلفا كعذبك
تتشابا ويا ن دالت سلاجات نااعز اب هأ ادلختلفا كبذبك بيس
هواك ملاجا دلخزكن نؤقت

خطة العمل

Business plan

تقايا نكت ب ي عح إلطيف ابشاعا ويها خيص ادلاي ات تط يا
االنتاج ادلابيا اخل ....
خطة كل اربع سنوات

Quadriennal plan
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خطة وسائل اإلعالم

Media plan

ه ة ة ة اإلتية ة ةةار اب سة ة ةةيليف اب ة ة ةةيت ة ة ة اسة ة ةةتخدانها م احلهل ة ة ةةيف
اإلكبلنييف ،كنىت ،بكي يتم اب ل إذل اجلهه ر ادلزتهديت.

خطو ,تخطيط

Plan

ي ع إلطا اك طايقا تفعيليا بف أ ي نا اك حتقيق هديت.

خلفيو
إلريه كهليا كنؤهبلت كت ليم ابشخص

Background

خلل ,عيب

Defect

خواص
هي شليزات أك إلعانيص أي نوتج نن مليني اجل دة كابز ا
كابقدر .اإلملتهابييف إخل ...

دخل

Attributes

د-ذ-ر-ز
Earnings

(ادلال ادلكز ب)

دخل سنوي

Yearly income
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دراسة الوقت والحركة

Time and motion study

حتليأ كقياس اب هأ كعم حيتاج نن اب قت إلصلازه نن اجأ زياد
ابدقيف( انيا اذلودسيف اإلنزانييف)

دراسة جدوى

Feasibility study

باحني إنكانييف صلاح ادلشاكع نا.

دراسة ميدانية
دراسة ةةيف تز ة ة يقييف كهلة ةةت إلة ةةارج نكات ة ة
كب هبلء اخل.

Field research
ة ةةاعيف مبقابلة ةةيف دل ة ة زك

درايو بالعالمو التجاريو

Brand awareness

كلم ادلزتهلك ب ج د كبلنا جتاريا
دعاية مقاومة

Counter-cyclical advertising

ابدكاييف بلاضاني م وًتة تك ن ويها ادلاي ات ع يفيف

دفع

Pay

ي طةي نةةال بلهة اطو ب هلهةةم ،ادلةال ادلكتزة ب اسةطيف ادلة ف
بل هأ ادلوجز ،األج ر ،ادلات  ،كه بيف .

دفعو

Batch

عهيا أك كدد نن اال ياء يتم إنتاجها م كقت كاملد

دواوينييو ,بيروقراطية

Bureaucracy

نعطلح غري ناغ ب بويام توييهي يق م بت يف أ خاص
عثريين ن ف بريكتااطيا باتااع ق اكد عثريه بريكتااطيا
دوران في العمل

Job rotation

توقأ ن ف نن إلبلل ك انيف سلتلفيف كديدة .
دورة حياة العمل
ت ريات م نزت ى أنشطيف اب هأ مليني أن االقتعاد يت س
كيوكهش كياتف كيوخفض كيزدها كيوحدر

Business cycle

الدين

Debt

المال المطلوب عليك لآلخرين

ذو الياقو الزرقاء

Blue-collar worker

خص ي هأ م نعو أك أي ك يفا يدكيا أإلاى

رئيس

Boss
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نعطلح غري رمسي يطلق كلى ابانييس (( خص نا يضيف
االإلاين أك نزؤكل كووهم

رئيس

Chairman\chairperson\chair

ابشخص ادلزئ ل كن اجتهاع

رئيس :

President

ابشخص ابذي ياأس رللس اإلدارة .

رئيس عمال

Foreman

خص م نعو نزئ ل كن كدد نن اب هال.

رئيس مجلس اإلدارة

Chairman

ابشة ة ة ةةخص ابة ة ة ةةذي ي ة ة ة ةاأس رللة ة ة ةةس إدارة ابشة ة ة ةةاعيف ( م بايطانية ة ة ةةا)
انيا president

راتب
(نالغ لابت يدو بله ف هاياً)

Salary

راتب اساسي

Basic pay

نالغ نارل نضه ن بل انأ ابذي يزتطي عز ادلزيد نن اب هأ
االعام أك كه بيف اباي اخل

رأس المال

Capital

ادلال ادلطل ب بشااء أ ل ابشاعيف

راشي
اسم غري رمسي بلاا ي

Backhander

ربحية

Profitability

قةةدرة اب هةةأ ابتجةةاري كلةةى عزة أربةةاح نقارنةةيف بادلتواوزة كلةةى
سايأ ادلثال .

رحلة عمل

Business trip

رملليف دلقابليف كهبلء أك اعاء م اب هأ كنواوشا ن ع كات م
اب هأ
رسالة

Message

هة ة ةةي تل ة ة ةةك ادل ل ن ة ة ةةات أك ابفك ة ة ةةاة ب ة ة ةةأن اإلك ة ة ةةبلن نع ة ة ةهم
ببلتعال.

رشوه

إكطاء ناابغ نابيا أك هدايا أل خاص م ادلوا

Bribery
ابامسيا زلاكبا
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جل لا يق م ب هأ نا بك

رفض مشروعا

Kill a project

قتأ نشاككا م نهده

رقابة على الجودة الشاملة

)Total quality Control (TQC

ه نيام بلاحني كن أإلطاء ابتعوي قاأ ان حتدث

ركود ,تراجع
(وًتة زنوييف يقأ ويها ابوشاط االقتعادي كيزداد اباطابيف

Recession

رواد االعمال

Business leaders

نعطلحات حاويا باؤساء ابشاعات ادلهها
ابزبانين احملتهليف بشاانيهم اباضاني بتلاييف املتياجاهتم

Sales prospects
Client

زبون ,عميل

خص اك نويهيف ابيت تزتاجا إلدنات نهوييف(زلام -اعيف تدقيق
احلزايب-كعابيف اكبلم)
زميل

Colleague

ابشخص ابذي ت هأ ن ا كه م نفس ابدرجيف

زيادة الطلب

Over demand

طلبات لمنتجات والتي تزيد عما تستطيع الشركة توريده

زيادة إنتاج

Overproduction

زيادة أكثر من كمية الطلبات التي تلقتها الشركة

زياده الراتب

Pay rise

زياده م ابدو بزا تاقيا  ،زياده النتاجيا  ،ابتضخم ادلارل.

س-ش

ساعات العمل

Business hours

اب قت الواء ابي م ابذي تق م م احملبلة ادلكات كاباو ك نفت ملا
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كادة بل هأ

ساعات غير اعتياديو

Unsocial hours

كهأ م ابليأ أك م هناييف اب طأ االسا كيا

سعر :

Price

تكلفيف اباضاكيف أك اخلدنيف كلى ادلشًتي .

سعر أدنى ,سعر للدعاية ,سعر مفاجأة

Knockdown price

سعر مخفض للغاية

Knockout price

سعر مستهدف

Target pricing

ه كع ابز ا بيتقابأ ن س ا اب انيد نن ابتكلفيف ادلقدر حلجم
ادلاي ات
سلع الكترونيو

Brown goods

نعطلح يقعد با ابزل االبكًتكنيا نثأ أجهزه ابتلفيزي ن كاذلاي
واي
سلع تامة الصنع

Finished goods

و ن اد جاهزة بكي تااع أك تزلم ابااكيف.

سلع غير معمرة:

Non- durable goods

وىي السلع أو البضائع التي تستهلك بسرعة ومن المحتمل

استبدالها بآخرين(الطعام,السجائر,الصابون,الصحف...الخ)

سلع معمرة

Durable goods

البضائع التي تستمر وتستخدم لفترة طويلة قبل أن يتم

استبدالها

سلعة-بضاعة

Commodity

أي بضاكيف ديكن ااؤها –ن اد إلام اك نوتجات أكبييف
سلوك

Habit

(سةةل ك م ابش ةااء يشةةًتى ابزب ة ن نفةةس ابو ة ع االسةةم ابتج ةاري
بلهوتج)

سمسار

Broker

كعيأ م س ا ن يوا نثأ االكراا ادلابيا كابزل االساسيا كابتأن
اخل
سنة إحصاء

Year of count
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سنة العفو ,سنة السماح

Year of grace

سهل االستعمال
هم ملزن االست هال ملزوا
سه بيف يانيف كإ بلح اآلبيف أك اباضاكيف

User friendly
Serviceability
Up market

سوق الصفوه

يشري اذل ادلوتجات اب ابيا ابو كيا اب ابيا أك ادلخع نا

سوق مركزي كبير لبيع كافة األشياء بطريقة الخدمة الذاتية

Hypermarket

(ي جد م ادلدن كيك ن با أناعن ب ق يت ابزيارات)

سوق ىادئة

Quiet market

سياسة تساوي الفرص

Equal opportunities

(ن انليف عأ ادل ف بطايقيف نتزاكييف)

سيرة ذاتية
نلخةةص بتةةاريخ ابشةةخص ابثقاويةةيف كادلهويةةيف تكتة بتقدديةةا عطل ة
نن اجأ ك يفيف (كهأ)

Curriculum vitae

سيطرة أو دمج متكامل بالموزعين.

Forward integration

سيطرة صديقة

Friendly takeover

استح اذ ال ي ًته كليا رللس إدارة ابشاعيف ادلزتهدويف.

شئون األفراد

Personnel

هيئةةا تويةيم األوةااد اك هيئةةا نويهةةا اك ابقة ه اب انلةةا  ،ابوةةاس ابةةيت
ت ف.

شبكة

Network

األجزاء المختلفة للنشاط أو ىيئو والذي يكون لديو مواقع

في أماكن مختلفة ولكنو بطريقة ما متصل ببعضو البعض

شجرة اتخاذ القرار

Decision tree

(رسةةم بيةةال ديثةةأ سلتلةةف ابق ةاارات ابةةيت ديكةةن أن تأإلةةذ ن ة ك ة ا
قا ا)
شخصي

Personal

نت لق بانا خيص واد ،إلع ي  ،ساي .
شركة

Company
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احتةةاد رله كةةيف نةةن ابوةةاس نزةةجليف رمسيةةة ع هةةأ ( ةااعيف اك ةةاعيف
زلدكدة)
اعيف ( م أنايكا) يقابلها  companyم بايطانيا )
كهةي نؤسزةةيف قطةةاع كةام نثةةأ احلك نةةات احملليةيف أك هيئةةيف اإلذاكةةيف
ابربيطانييف.
شركة منظمة عمل (شراكة ,شركة).

Corporation

Firm

شركو

Business

نويها تعو اك تشًتي كتاي ابزل أك تقدم إلدنيف تتاجا
بشكأ كام

Trade terms-term of trade-terms of
شروط الدفع
payment
هي ابشاكط اخلا يف بابدو كودنا حي دو قيهيف اباضاكيف م اي
طايقيف ك اى س ا.
Piece work
شغل بالقطعو ,مقاولو
طايق دو بل هأ بواء كلى كدد ابقط اك اب ملدات ادلوتجا

شكل العالمو التجاريو

تعهيم أك رنز أك كأ ن نن كأ ن
ابيت تزتخدم بتحديد اب بلنا ابتجاريا

Brand mark
نن احلاكيت اخل

شكوى

Grievance

( ك ى رمسييف يقدنها ادل ف بئلدارة أك الحتاد اب هال)

شهرة الشركة
(ابقيهيف ادل و ييف ابيت تكتزاها ابشاعيف كلى نا ابزنن)

Goodwill

ص-ض-ط-ظ

صانع

Industrialist
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ه ابشخص ابذي ديتلك أك يديا نشاكع واكي عخم .
صبي ,مساعـد

Apprentice

خص نا ي هأ بدى خص ناهااً نؤهأ بكي يت لم جتارة أك
نهوا .
صفة الرقابة

Quality of leadership

صناعة

Industry

إنت ةةاج اباضة ةاني ( أك اخل ةةدنات ) ك ةةن طاي ةةق االس ةةتخدام ادل ةةويم
باأس ادلال كاب هابيف .
صناعة رئيسية ,صناعة ام

Key-industry

صنعة

Apprenticeship

وًتة اب هأ ععيب أك نزاكد .

صوت مرجح

Casting vote

تع ة يت يلج ةةأ إبيةةا رني ةةيس رللةةس اإلدارة الخت ةةاذ ق ةاار جت ةةاه قض ةةييف
يوقزم مل ذلا اجمللس كياجح أملدمها.

صورة العالمو التجاريو
ن تقدات كتع رات ابواس بشأن نوتج ن

Brand image

صيانة

Maintenance

إبقاء اآلبيف .....اخل م كع كهأ جيد

ضغط عمل

Overwork

وجود عمل كثير النجازه في الوقت المتاح

ضمان
(ككد نن ادلعو أك ابااني بإ بلح أك استادال اباضاني ادل يايف)

Guarantee = warranty

ضمان

Warranty

نا يثات ملق خص كلى خص ملال االإلبلل م اتفاا

طاقة األنتاج القصوى

Capacity

األنكانييف ادلاحتيف بشاعيف النتاجها إلبلل وًتة زنوييف زلدده

طاقة انتاجية اضافية

Capacity cushion

زيادة كن ابطل ادلت ق أك االنتاجييف ادل تهدة

طريقة استعمال

Usage
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ابطاا ابيت يزتخدم هبا نوتج ن
طايقةةيف بتحدي ةةد تكلفةةيف ادل ةةدات اباأمسابي ةةيف إلةةبلل ن ةةدة اس ةةت هاذلا
ناال كن دات اخل...
طريـقت معيشـت الفـرد
ه ابطايقا ابيت خيتار هبا ابوةاس ان حيية ا كانةأ يؤإلةذ م االكتاةار
كود تقزيم ابز ا اذل قطاكات
طلب

Depreciation
Lifestyle

Order

ىي طلب لصنع و توريد وتسليم البضائع(لكي تضع طلباً
لتنفذ أو مقابلة طلب),ىو أمر معطى من جهة عليا إلى تابع
أو خاضع

طلب السوق

Market demand

إمجارل ابزل ابيت يتم ااؤها م نوطقيف ن يويف ،م وةًتة زنويةيف
ن يويف ،ك اكيت تز يقييف م أ بانانج تز يقي.

طلب بالبريد
ااء بضاكيف كن طايق ابربيد  ،نن عتاب ج .

Mail order

طلب شديد

Keen demand

طلب وظيفة

Job application

طل نقدم بعامل اب هأ يض ا م االكتاار بل يفيف ابشاغاة.
ظلم

Victimization

ه اب هأ اب ري كادل اك ابطاد بل هال ألهنم غري زلا ب نن
ندرانيهم اك نزئ ذلم(.ابيلم)
ظهور ,مظهر

Appearance

نا يادك كليا ادلوتج .

ع-غ
عاطل

Jobless
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بدكن كهأ .
عاطل

Unemployed

ال ي هأ بكن ياحني كن كهأ

عام الصنع ,سنة الصنع

Year of manufacture

عام ,سنة
عـــبمــل
اب هابا غري ادلاهاه كابيت تتطل قليةأ نن ابتةدري ة

Year
Labourer

عامل حر
خص يق م بأكهال نتخععيف ب دد نن أرباب اب هأ.

Freelance

عامل يدوي

Manual worker

ه ابشخص ابذي ي هأ بيديا أك بيديها (،ابكادح).

عتيق-قديم جدا

Obsolete

موضوع قديم – لم يعد مستخدماً يستبدل بشي أكثر حداثة
أو نموذج أكثر كفاءة

عدة

Appliance

أداه أك نكيويف أك جهاز (نثال  :األجهزة ادلوزبييف  ،ابثبلجات ،
إخل )...

عدم التقدم ,ركود

Zero growth

عرض

كاه بشااء يئ نا بز ا ن

عرض ألرباح منتج

Bid
تقدل كاه
Sales presentation

عرض وطني

National launch

تقديم المنتج على كل الدولة في وقت واحد

عروض مجمعو

Bundling

تقدل رله كا نن ادلوتجات ن ا بز ا إلاص نثأ عهاي تا
خعي كبارليات سلتلفا

عشرة -رقم التيني

X

عقد عمل

Employment contract

(نزتود رمسةي بةا ابشةاكط ابانييزةيف بل يفةيف نشةتهبلً كلةى ابااتة
كساكات اب هأ)....
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عقود خارجية أو تحويل خارجي

Outsourcing or contracting

شراء المواد الخام أو المنتجات أو الخدمات من شركات

أخرى بدالً من التصنيع أو تقديمها بذاتهم

عالقات صناعية

Industrial relations

ه ة ةةي اب بلق ة ةةات ب ة ة أ ة ةةحاب اب ه ة ةةأ كادل ة ة ف  ،كادل ة ةةدياين ،
كاب هال  ،كاإلدارة كاالحتادات ابتجارييف.
اب بلقيف ب ملجم ادلاي ات كابوفقات

Sales response function
Quality label

عالمة الجودة ,عالمة الضمان

عالمة خاصة

Own label or own brand

المنتِج أو
وىي البضائع التي تحمل اسم موزع كبير وليس ُ
المصنِع
ُ
عالمو تجاريو

Brand

دتييز ادلوتج كن ادلوتجات االإلاا بلهواوز نن إلبلل االسم
كابشكأ كابتعهيم اخل

عالوة جداره

Merit raise

ه زيادة م اباات دتوح بؤلداء اجليد.

عالوه

Bonus

يئ نا يضايت يك ن كاده م كأ نادي ديوح عهكاوأه نن
قاأ كهأ جيد كأنتاجا كابيا أك بزا ابقيام ب هأ إلطري أك
غري ناغ ب
علم االقتصاد

Economics

علم البيئة

Ecology

(واع نن كلم اإلملياء يدرس اب بلقيف ب ابكانيوات احلييف كبيئتها)

علم السكان
ابدراسيف اإلملعانيييف بلزكان كإلا يف إملعاءات ادل ابيد
كاب ويات...اخل

Demography

عمالو نقابية

Organized labour

عمال منضمون لنقابات أو اتحادات عمالية
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عمل

)Labour(GB) or labor(US

اب هأ ابذي يزكد باب ذاء كاخلدنات ادلوجةزة م نقابةأ ادلةةال

عمل غير رسمي/ال نطاقي

Casual work

كهأ يتم بشكأ غري نياني دلدة زنوييف قعرية

عمل مشترك
نشاكع ن

Joint venture
ت هدت با اعتان س ياً .

عملة أجنبية

Xeno-currency

عملة رئيسية

Key currency

عمليات

Operations

ىي العمل أو النشاط الفعلي للشركة مثل اإلنتاج واإلعالنات

و الصفقات المالية الخ

عملية التصنيع

Manufacturing process

ه عأ اب هأ ادلاذكل ألواء كهلييف إنتاج ابزل يف.
كهلييف ت يأ ادلوتجات بلهزتهلك كادة كن طايق كسي

عميل ,زبون
ة ةةخص أك نويهة ةةيف تشة ةةًتي نوتجة ةةات أك إلة ةةدنات نة ةةن زلة ةةأ أك
نعو
عنق الزجاجو

Distribution
Customer

Bottleneck

نقطا مليني يًتاعم اب هأ بزا كدم عفايا س يف ناعز اب هأ
ابتارل
عيد الميالد عن النصارى

Xmas

عينة

Sample

(رله كيف سلتارة بلهزح)

غربلة

Shake - out

(وق ةةد ابش ةةخص ب يف ةةيف إلك ةةادة هيكل ةةيف أك بت ق ةةف ابش ةةاعيف ك ةةن
بات اقتعادييف)
اب هأ بزا
غاويف ب اه اباضاني م احملأ

غزوة الفجر ,تصحيح ,اتفاق أول الجلسة

زلاكب ةةيف بلحعة ة ل كل ةةى ملع ةةيف عا ةةري ن ةةن أس ةةهم ابش ةةاعيف بابشة ةااء
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Shelf space
Dawn raid.

ب اسطيف كدة كسطاء مبجاد وتح س ا األسهم

غلو

Hyperbole

(نااب يف م اإلكبلن كن نوتج)

غير تنافسي

Uncompetitive

اب ري قادر كلى كاه س ا جيد نقارنا بادلواوز
غير مرن

Inelastic

( نن اب اه كابطل ) غري نزتجي بلت ريات م األس ار .

ؼ-ؽ-ؾ-ؿ

فائض ,زائد عن الحاجة

Redundant

(ن ف ككهال دل ي د حيتاج إبيهم امل اب هأ)

فاقد طبيعي

Natural wastage

وىم الموظفون الذين يغادرون الشركة بسبب التقاعد أو
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المرض ...الخ والذين ال يتم استبدالهم

فتره الجزاء والعقاب
ابفًته ابزنويا ادل طاه بل هيأ ابذي يدو .

Payment period

فتره سداد الدين

Pay back period

اب قت ابذي ياد ويا ادلزتثها و انيد االستثهار.

فحص اعمى

Blind test

اإلتاار حبني تز يقي كابذي ويا ال ي ايت ادلزتهلك امساء
ادلوتجات كبابتارل ال يتألا باالكبلن
فشل المنتج
أن ال يوجز أهدايت ادلاي ات ك بابتارل يتم سحاا.

Fail

فعالية

Efficiency

(اب بلقيف ب األ ياء احملققيف كب عهييف ادلدإلبلت ادلزتخدنيف)

قائمة مختصرة

Shortlist

قائمة معروضات

Catalogue

عتي يضم عأ أمساء ادلوتجات كاخلدنات ادلقدنيف نن ابشاعيف
قابل لالشتعال

Fire hazard

ن اد أك طايقيف إنتاج ابيت ديكن إن تزا ملايقا.
قــرار ببأليجـــبر إو الشــراء
االإلتية ة ة ةةار اذا نا ة ة ة ةايت اره بوة ة ة ةةاء اجهة ة ة ةةزة اخل اك اذا ناعوة ة ة ةةت
ستأجاها
قسط سنوي

Lease-or boy decision

Yearly premium

قسم
جزء نوفعأ نن هيئيف أك نوضهيف كإلا يف قزم ذك ك يفيف نوفعليف
قسم

Department
Division

وحدة شبو مستقلة متصلة وىي تشكل جزء من شركو أو ىيئة

كبيرة

قسم-قطاع

Niche

قطاع صغير من سوق مثل منتج متخصص أو مجموعة من

المستهلكين النهائيين أو منطقة جغرافية

قسيمة

Coupon
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كرقيف ت طى بلهزتهلك ويها ختفيض كلى ب ض ادلوتجات

قضى على التضخم

Kill inflation

قطاع التصنيع

Manufacturing sector

هة ة ة ج ة ةةزء ن ة ةةن االقتع ة ةةاد اب ة ةةذي يع ة ةةو اباضة ة ةاني ( نقاب ة ةةأ
اخلدنات )
القطاع الثالث لإلقتصاد
اخلدنات ابيت تشهأ ابتجارة ،ابتز يق ،اباو ك،اإلتعاالت،
ادل ا بلت،اب واييف ابعحييف،ابت ليم اخل..

Tertiary sector of the economy

قطاع الخاص :

Private sector

أكهال جتارييف شلل عيف ب اسطيف نزتثهاكن إلع ي .
قطاع تعو ويا ادل اد اخلام كتتح ل إذل نوتجات هنانيييف

قطع مشتركة
هةةي نك نةةات ختتةةار أك تعةةهم بيةةتم اسةةتخدانها م نوتجةةات أك
طاز سلتلفيف.
قنوات التوزيع

Secondary sector of the economy
Common parts

Distribution channel

عةةأ ابشةةاعات كاألو ةااد ادلشةةارع م نقةةأ بض ةاني كإلةةدنات ن ةةن
ادلوتج إذل ادلزتهلك
قوانين حجب الثقة

Anti trust laws

تشاي (إلع اً م اب اليات ادلتحدة األنايكييف) ديو ابشاعات
ابتجارييف كابعواكييف ابيت تشكأ رله كات املتكارييف عارية .
قوة العمل

Sales force

قوى السوق

Market forces

اب اه كابطل .

قيادة األسعار :

Price leadership

ادلهارة م تألري األس ار م ابعواكيف أك ابز ا .

قـيم
بتقديا أك تقييم  ،ب أ تقييم ألي سلاطا أك أداء نزتخدم  ،إخل
...

Assess

قيم

Values

ت جيا االكتقادات بشاعا كعأ ن فيهاكنثال كلى ذبك ( اجلة ده
 .االكتهاديا  ،اخلدنا ،اخل)
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قيمة مضافة

Added value or value added

االإلتبليت ب إمجارل إيااد ابشاعيف كنشًتياهتا نن ابشاعات
األإلاى .
قيمو مضافو

Value added

قيود الذىبية

Golden handcuffs

(نالةةغ عاةةري م ة رة قةةاه قليةةأ ابفانيةةدة يةةدو بلهة ف اذلةةان
دلو هم نن تاك اب هأ)
كتاب إحصاء سنوي

كتيب
عتي
اعا

Yearbook
Brochure

ري أك رللا حتت ي كلى

ر كن ل نات كن نوتج أك

كثافة رأسمالية

Capital intensive

ك ف بلوشاط ابعواكي ابذين حيتاجان رأس نال عاري نقابأ عأ
كانأ إلنتاج نوتجاتا.
كثيـف العمـالــو
يعةةف األكهةةال ابةةيت تتطل ة أكةةداد نةةن اب هابةةا بكةةأ كملةةدة نةةن
ادلخاجات كويها دتثأ األج ر نزاةيف كابيةيف نن تكلفةيف االنتةةاج

الفتو

Labour intensive

Billboard

ب ملا عاريه أك أي سطح أإلا يتم كاه ادللعقات االكبلنيا
كليها
المركزية
(كهلييف تقزيم نويها عارية إذل كملدات تش يأ ا ا)

Decentralization

لجنة

Committee

رله كيف نن األ خاص يتم اإلتيارهم اك ي يو ن الداء نهها ن يوا
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مؤسسون

Founders

األ خاص ابذين يادكان اعيف نا.
مؤىل ,خبير

Qualified

مؤىل ,كفاءة ,أىلية ,صفة

Qualification

مؤىالت مطلوبة

Qualifications required

مؤيدون ومعارضون

)Yeas and nays (US

مادة خام

Raw material

(ابيت يعو نوها نوتجات ابشاعيف)
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ماكينات

Machinery

علهيف م ي يف اجله بآلالت .

مبادرة

Initiative

ابقدرة أك ادليأ ادلطل ب بادء يء نةا ( نثةأ جتةارة )  ،أك كهةأ
....اخل يقاره ابشخص.
مباني مؤسسو

Plant

مبتكرون

Innovators

هم األ خاص األكب ابذين يشًتكن نوتج جديد  ،ألوةاء نامللتةا
األكبييف.
متاجر أو مخازن كبرى
متببطئ
اإلةا ناس اب ا اك يتاوة ا نوةتج  ،ب ةد ان يةتم كهةأ ن يةم اجلهة د
ابتز يقيةا

متجر متعدد الفروع

Department store
Laggards

Chain store or retail chain.

رله كيف نن نواوذ ( زلبلت) ابتجزنييف دتلكها كتدياها نفس ابشاعيف
كتاي نفس رله كيف ابزل م عثري نن ادلدن ادلختلفيف.

متقدم لوظيفة

applicant

ه ابشخص ابذي يقدم طل بلحع ل كلى كهأ أك ك يفيف .
متكامل

Integrate

أ األجزاء نتكانليف ن ب ضها ابا ض .
متنقلين بين العالمات التجاريو

Brand switchers

اال خاص ابذين ال ييهاكن اب الء ب بلنا جتاريا ن يوا كبكوهم
يتوقل ن ب ادلوتجات ادلواوزا

مثالي (صفو):

Optimal

ىو األكثر تفضيالً أو األكثر ميزة والذي ينتج أفضل النتائج
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مجلس االداره

Board of directors

رله كا نن اال خاص ادلتخا نن قاأ ادلزامه م ابشاعا
بتحديد ابزياسا اب انا بلشاعا

مجموعة اىتمام

Focus group

زبة ةانين زلتهل ة ة ن ي ةةتم نق ةةابلتهم بش ةةكأ مج ة ةاكي ن ةةن قا ةةأ ب ةةاملثي
ابز ا.
محاسب

Bean counter

نعطلح غري ناغ ب أك انتقادي يطلق كلى احملاس

محصن

Screen

زلعن بشيء نا(طل ك يفيف أك حيف خص نا)

مخاطرة

Risk

(املتهال ملدكث إلزانيا)

مخرجات

Output

القيمة الكلية أو البضائع المنتجة أو الخدمات المقدمة عن

طريق الفرد أو الشركة أو الصناعة أو الدولة كلها

مخزن

Warehouse

ختزن ويها اباضاني قاأ ت زي ها كبي ها
مخزون احتياطي
عهيا ادل اد ابقط أك ادلوتجات ابيت
اب هأ ادلختلفا بت زي غري نت ازن

Buffer stock
أن ختزن ب نااعز

مخزون احتياطي

Safety stock

عهييف بضاني سلزنيف م ملابيف اب جز أك ابتأإلري
المدخر من المال

disposable income

مدير

Director

(ابشخص ابذي يديا ابشاعيف)

مدير

Executive

(نديا با سلطيف اختاذ ابقاارات اذلانيف)
مدير

Manager

ه ة ة ابش ةةخص اب ةةذي ي ةةويم كي ةةديا جت ةةارة أك كه ةةأ ادل ة ة ف
اآلإلاين .
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مدير تنفيذي

Chief executive officer

خص نز ؤل كن ادارة اعيف م اب اليات ادلتحدة

مدير تنفيذي

Executive director

(رنييس قزم أ كقطاع م اعيف)
مـذير خـط األوتـبج
ادلشايت ابةذي يقةدم بةا تقةايا نن ادلاؤكسيةةن كابةذي ديكو ةةا إكط ةةاء
ابت ليهةةات
مدير غير تنفيذي

Line manager

Non-executive director

ىو عضو في مجلس المديرين وىو ليس مديراً في الشركة

ولكنو يعين بسبب خبرتو(أو من اجل االتصال السياسي أو

المالي)

مرافق

Utilities

هة ةةي اخلة ةةدنات ادلة ةةزكدة بلهوة ةةازل ،ادلعة ةةان اخل..نثة ةةأ ابكهابة ةةاء،
اب از،ادلاء ،كابعايت ابعحي ،كإلط ط اذلاتف

مراقبة الجودة

Quality control

مرة ونصف
األجا اإلعام ل  %950نن األجا اب ادي

Time –and-a-half

مرحلة النمو

Growth stage

(ادلاملليف ابثانييف نن دكرة كها ادلوتج)

مرشح

Candidate

ةةخص يتق ةةدم ب ه ةةأ ن ةةا كخيض ة الإلتي ةةار أك انتح ةةان أك حي ةةاكل
انتخاب دلوع نا
مركز التكلفة

Cost centre

قطةةاع نةةن ةةاعيف تكابيفةةا تفعةةأ كةةن بقيةةيف اب هةةأ بضةةهان رقابةةيف
أوضأ

مرن

Elastic

(نزتجي بلت ريات م األس ار)

مرور(مرت)

Throughput

عهيةةيف ادل ة اد ابةةيت نةةات نةةن إلةةبلل كهليةةيف اإلنتةةاج( م وةةًتة كقةةت
زلددة)
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مرونة
ق ةةدرة اب ه ةةأ كل ةةى ابت ةةري البت ةةداع ك ابتكي ةةف ن ة
اجلديدة(بكي تك ن نانيف).

Flexibility
ةةاكط ابز ة ا

مرونة السعر :

Price elasticity

اب بلقيف ب س ا ادلوتج كابكهييف ادلشًتاة ب اسطيف ابزبانين .

مزايا إضافيو
ن املي غري ناديا تضايت اذل ادلوتج نثأ ابت يأ كابتزهيبلت
االنيتهانيا كابعيانا كابضهان

Benefits

مزيج االتصاالت

Communications mix

اس ةةتخدام ابش ةةاعيف ألدكات تاك ي ةةيف سلتلف ةةيف (كاإلك ةةبلن ،اب بلق ةةات
اب انيف ،تاكيج ادلاي ات كاباي ابشخعي).
مسـئول قبووويـب
بتك ة ة ة ة ة ة ة ة ة ن نزة ة ة ة ة ة ة ة ةةئ ال قان نية ة ة ة ة ة ة ة ةةا كة ة ة ة ة ة ة ة ةةن ة ة ة ة ة ة ة ة ةةيء نا(نثة ة ة ة ة ة ة ة ةةأ:
ابتلف،اخلزاره،ابدي ن،آبةخ)..
مسار حرج
سلز ةةليف ابوش ةةاطات اب ةةيت حت ةةدد احل ةةد األدىن ن ةةن اب ةةزنن ابض ةةاكري
بتحقيق نشاكع ن قد.

مساىمون

Liable

Critical path

Shareholders

(نابكي ملق ا ادللكييف م اعيف نا)

مستهدف المبيعات

Sales target

ادلاي ات ادلااد حتقيقها م ندة زلددة

مسك سجالت محاسبية

Keep books of records

مشاركة العمل

Job sharing

شلارسةةيف كهليةةيف تقزةةيم اب هةةأ بشةةكأ طاي ةةي ابةةذي يؤديةةا ةةخص
كاملد أللو ( أك أعثا ) .
مشتري
إنا نزتهلك يشًتي ابزل كاخلدنات أك خص يشًتي ابزل
بشاعا أك نتجا

Buyer or purchaser

مشروع

Project

إلطيف أك اقًتاح إلنتاج نوتج جديد أك نشاط جتاري .
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مشروع  /مؤسسة تجارية

Enterprise

(نعطلح غي رمسي دلؤسزيف جتارييف)

مصادر بشرية

Human resources

ابطاقيف اباشاييف كتشهأ نهاراهتم كقدراهتم)

مصاريف

Overheads

ىي النفقات المتعددة التي تستخدم في إدارة نشاط والتي

اليمكن تحميلها لمنتج واحد أو عملية أو قسم

مصاريف التشغيل

Operating expenses

ىي كل التكاليف المتضمنة أو الداخلة في إدارة نشاط

مصنع

Facility

علهيف أإلاى دلعو يتم ويا اإلنتاج.
معادلة ,تعادل ,الربح وال خسارة

Zero sum game

معارض للسلع المخفضة

Discount store

هي ادل اره ابيت تاي ابزل اب ادلييف بأس ار سلفضيف

معاش التقاعد

Pension

نال ة ةةغ ادل ة ةةال ادلوتض ة ةةم ادل ة ةةدو بل ان ة ةةأ ادلتقاك ة ةةد نقاب ة ةةأ اخل ة ةةدنات
كابضااني ابزابقا .
معاينو االداء

Performance review

ابتقديا اب ام ب هأ ابشخص  ،رمبا ابزل ك ابزو ي .

معتصمون

Picket line

رله كا نن ادل تعه .

معدل السعة المستخدمة ,نسبة السعة المستغلة

Capacity utilization rate

ابز يف ادلزت هليف نقز نيف كلى ابز يف ابتعهيهييف

معرض للزوال
تعهيم ادلوتجات حبيني ال تدكم وًته ط يلا أك تزتادل مبوتجات
جديده أعثا عفاءه أك اقتعاديا أعثا قاأ تلف ادلوتج ابقدل

Built – in obsolescence

معلومات ثانوية

Secondary data

ن ل نات لان ييف كن ابز ا مج ت نن قاأ ألغااه أإلاى

معمر

Durability

كون الشئ معمراً يستمر لفترة طويلة ال ينكسر وال يضعف
مغير

Raider
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(ابشخص أك ابشاعيف ابيت حتاكل ابزيطاة كلى اعيف أإلاى بشااء
امسها)
مفهوم البيع

Selling concept

او ةًتاه أن ادلزةةتهلك يشةةًتكن ب ة أن ابا ةاني أقةةو هم مبعةةلحتهم
نن ابشااء

مقاطعو

Boycott

روض نويم نن قاأ رله كا نن اال خاص بلت انأ ن ادلويها
مقاول

Entrepreneur

( خص يؤسس كيديا نشاكع)

مقاومة البيع

Sales resistance

أملج ة ةةام اجلههة ة ة ر كو ة ةةد ة ة ةااء ابز ة ةةل ادل اكع ة ةةيف رغ ة ةةم ت اع ة ةةهم
بئلكبلنات كاب اكه ،كدم اباغايف م ااء اباضاني

مقايضة

Trade off

ه ت ازن ب ن ك اك نت ريين (نثال ه نا بديك كال ديلكا
اآلإلاكن)
مقترح البريد الفريد
نيزه وايده دتيز نوتج كن نواوزيا

Unique selling proposition

مقطوعية

Job lot

عهي ة ةةيف قليل ة ةةيف دلو ة ةةتج نع ة ةةو ع م كق ة ةةت ن ة ة رمب ة ةةا يك ة ة ن طا ة ةةق
ن ا فات زب ن وادييف .
مكافأة نهاية الخدمة

Severance pay

(نالغ ي طى بل انأ ابذي توتهي إلدنتا)

مكينة أرقام

Number cruncher

وىو مصطلح انتقادي أو ودي لمحاسب أو متخصص من

األرقام

مالحظو

Perception

طايق رؤيا ابزبانين بلهوتج ( اهنا تتألا باالكبلن).

منافس

Competitor
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اعيف تواوزييف تقدم إلدنات كبضاني نشاهبيف

منافس السوق

Market challenger

هةةي تلةةك ابشةةاعيف ادلواوزةةيف كابةةيت تتهت ة بثةةال أعةةرب ملعةةيف م
ابز ا
منافسة

Competition

نواوزيف ب اعات م نفس ابز ا ،أك هةي نواوزةيف ويهةا جة انيز
عًتكيج ادلاي ات.

منافسة حادة

Keen Competition

منافسة حادة

Knockout competition

مناقصة ,تنافسية

Tendering or competitive bidding

هي كهأ كاه ب قد بدكن ن اويف قيهيف كاكه ادلواوز (يقدم
كطاء) (انيا ارل اب طاءات)
منتِج :

Producer

اعيف أك نويهيف أإلاى ابىت توتج اباضاني .

منتج رئيسي

Key-product

منتج عالمي

Global product

(نوتج ك اسم جتاري يااع م عأ أضلاء اب ادل)

منتج غير متمايز

Undifferentiated product

ه اذلديت نن ت زي ادلوتج بقدر اإلنكان كلى اعرب احييف شلكوا
نن ادلزتهلك (نثال كلى ذبك ن ديأ سيارة و رد يت)
منتج فاشل

Flop

ت اري غري رمسي دلوتج ال يوجح م ابز ا.

منتجات جديدة

New entrants

ىي الشركات التي تبدأ في تقديم منتج أو خدمة في سوق

قائم

منحنى العائد

Yield curve

نوطقيف اباي ( ديثأ ويها نودكب ابشاعيف)

Sales territory
Clock in and out

منظم الوقت
تدإلأ بطاقيف م آبيف حتديد اب قت بتاي بداييف كانتهاء اب هأ
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منفذ بيع

Outlet

ىو المكان الذي يتم فيو بيع البضائع للجمهور –المحالت’

المخازن’ المعارض’ أسواق تجاريو...الخ

مهنة

Career

كهأ ابشخص أك نهويف كتقدنا ويها (كن طايق ابًتقيات) اخل.

موارد

Resources

(أ ل كرأمسال ابشاعيف)
موازنة من الصفر

Zero base

موازنو

Budget

إلطا نابيا تش يليا بل هأ ت عح ابدإلأ كادلعاكوات ادلت ق ا

موازين الدفع
ادل دالت ادلختلفا بلدو بلهوشأ االإلتبليت طااقات اب انأ.

Pay scales

موزع ,وكيل التوزيع

Distributor

موضع
كاملد نن ادلك نات ابتز ا ادلختلطا مليني اباضاني كاخلدنات.

Place

موضوعي ,محايد(صفو)

Objective

ال تستحوذ األحاسيس أو العواطف الشخصية

موظف

Employee

( خص ي هأ بدى خص أإلا)

موظف مؤىل ,كفء

Qualified employee

موظف منتخب من قبل أعضاء عمال لتمثيلهم لدى اإلدارة

Shop steward

موظفون اساسيون

Key personnel

ميزات

Features

اخل اص ادلانيييف دلوتج نا مبا م ذبك ااالسل ب ك احلجم كابو كييف.

ميزة تنافسية

Competitive advantage

ابقيه ةةيف اب ةةيت حت ةةدلها ابش ةةاعيف ب هبلنيه ةةا جت له ةةا م كع ة ة بابوز ةةايف
بلهواوزيها (أس ار ارإلص أك نوتج أوضأ)
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ف

نائب رئيس

Vice president

نديا عاري يأيت م ادلاتاا ابتابيا ب د ابانييس

نتائج
(أرباح أك إلزانيا ابشاعيف)

Results

نزاع

Dispute

(نزاع أك كدم اتفاا (ب باب اب هأ كاب انأ نثبل)

نزع األصول

Asset stripping

كهلييف ااء ابشاعات ذات األداء ابض يف كبي األ ل بابابح
.
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نسخ ,صور

Xerox

نظام اإلدارة العلمية
(نيةام كعة أرل يقة م كلةى تقزةةيم اب هةةأ إذل سلزةليف نةةن ادلهةةام
ادلتخععيف بت ييم اإلنتاجييف)

نظام الحصص

Scientific management

Quota system

نظام ترقية الموظفين حسب أعمارىم ومدة خدمتهم

Seniority

نظامي – فعال

Business like

نويم جيدا

نظرية خط اإلنتظار

Waiting line theory

راج نياييف اإلنتيار
نفقات ,حسابات

Costs

ابوفقات ابيت تت لق ب هأ اك بضاكيف ي .
وقــببـت عمـبل
نؤسزةةيف ن ةةن ادل ة ف تش ةةكأ بتحز ة دإل ة ذلم ك ةةاكط اب ه ةةأ
ب اسة ةةطيف ادلفاكعة ةةيف اجلهاكية ةةيف ن ة ة ادل ة ة ف (م بايطانية ةةا ،ابوقاب ة ةةا
ابتجارييف هي األعثةةا ي ة كةةا )
نقد
نال م

نقد:

Labour(labor)union

Cash
رة كهبلت كاكراا نقدييف
Cash

نال م رة كهبلت ن دنييف كأكراا نقدييف
نقص م اإلندادات

Shortage
Growth

نمو
(زيادة ادلاي ات أك األس اا)

نمو شامل

Extensive growth

(زيادة ملجم ابشاعيف بدنج اعات أإلاى)

نموذج اتخاذ القرار

Decision model

(طايقيف حتليلييف بتقدل عأ اب وا ا ابضاكرييف الختاذ قاار ككهلا)

نموذج أصلي أو مبدئي :

Prototype

ادلثال األكل بلهوتج ادلوشأ قاأ بدء إلطيف اإلنتاج األعرب .

نوع ,جنس ,صنف

Kind
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نوعية حسب العينات

Quality as per samples

ىػ-و

ىدف

Goal

(اذلديت ابذي ي جا إبيا ادلشاكع)

ىدف

Objective

ىندسة التصنيع أو ىندسة اإلنتاج

or

تتضهن كسانيأ تكو ب جييف نزتخدنيف م اإلنتاج.

ىيكل تنظيمي

Manufacturing engineering
production engineering
Organization chart

ىي رسم يبين أو يوضح المهام والمسئوليات ألجزاء الشركة

وكيفية اتصالها

ىيكل ىرمي

Hierarchy
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(تزلأ األ خاص ملز ناتاهم)

واجبات

Duties

أو المتطلبات أو المهام المختلفة المفروضة على الموظف

لكي ينجزىا في وظيفتو

وردية عمل ,مناوبة عمل ,مجموعة عمال
ن ف ي هل ن ن اً م كردييف أك نواكبيف كهأ

Shift

وسائل إعالم

Media

كسانيأ سلتلفيف بايانات االتعال

وصف قانون التجارة

Trade description act

ه قان ن م بايطانيا ابذي يقا جادييف ابتبلك ب ف اباضاني
ادل اكعيف بلاي .

وصف وظيفي

Job description

اإلتعةةار دلةةا تتك ة ن نوةةا اب يفةةيف  :اب هةةأ ابةةذي يت ق ة دل ةةف
ن

أن ي هأ با ( كاجااتا أك كاجااهتا ) .

وضع بيع متميز

Unique selling proposition

نيزه وايده دتيز نوتج كن نواوزيا

وظائف عليا ,كوادر

Key-staff

وظيفة

Job

كهأ ؛ كهأ ندو ع األجا بعفيف نوتيهيف .
وظيفة رئيسية

Key-position

وظيفة عمل

Position

وظيفة لجزء من الوقت
كاملد نن ادل ف ي هأ وق جزء كقت اب هأ األسا كي

Part time jobs

وظيفة موسمية

Seasonable employment

(ك يفيف نتامليف م أكقات زلددة م ابزويف)

وظيفو شاغره

ك يفا اغاه نن اعا تتطل
وقت إضافي

Vacancy
خص نواس ذلا
Overtime
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ىو وقت العمل الزائد الموافق عليو بساعات عمل محدده
لكل يوم أو أسبوع

وقت التجهيز

Set-up time

كقت عاكري إلكداد األجهزة بلتعوي كاإلنتاج
كقت ت قف اإلنتاج بزا ت طأ اآلالت
كاإلنتاج
وقـت محــذد
اب قت ادلطل ب الصلاز نشاط نا(.بتعوي اك بت يأ ي نا)

Down time
Lead time

وقت مستقطع

Dead time

(اب قت كن ت طأ  /انقطاع اإلنتاج بيلا أك أسا ع ألواء اب طبلت
اب انيف

وكالة

Commission

أنة ة ال ت ةةدو دلو ةةدكيب ادلاي ةةات كتكة ة ن نواس ةةايف بلقيه ةةيف اآلمجابي ةةيف
بلاضاني ابيت ياي هنا

وكالة توظيف

Employment agency

( اعيف دتد ابشةاعات األإلةاى بةادل ف وتقة م ب عة اإلكبلنةات
كتقابأ ادلا ح بل يفيف)

والء للعالمو التجاريو

Brand loyalty

ابتزام ادلزتهلك ب بلنا جتاريا ن يوا ابيت يشًتكهنا بشكأ نوتيم
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ي

يؤسس عمالً تجارياً
(يوشئ/يادأ كهبلً جتارياً أ ك قزم أك كهلييف)

Set up

يبتدع

Innovate

خيًتع ( أك يطاق ) طةاا جديةدة  ،أوكةار  ،نوتجةات  ،إلةدنات
.....إخل .
يترك العمل أو الوظيفة

Quit

يتعامل

Deal

ياي كيشًتي /تاتي أك ن اوقيف ب طاو

يتفاوض

Negotiate
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ىو الحديث مع اآلخرين لكي يحل مشكلة أو للوصول إلى

اتفاق

يتقاعد

Retire

يتنافس

Compete

زلاكبيف احلع ل كلى كهأ (جتارة) بشخص أك ةاعيف عةد نوةاوس
آإلا نتواوز اإلاين م نفس ابعواكيف

يثني-يعوق
ديو

يجرد

Deter

خص نا كال يشج ا كلى ابقيام بشئ نا
Divest

وجرد لبيع األصول أو الشركات التابعة(بيع)

يجمع
( ه ن ل نات أك بيانات كن ابز ا)

Gather

يحدد ويقيس مقدار الشيء

Quantity

يحل النزاع
(يز ي اخلبلوات)

Settle

يدر ,غل ربحا

Yield profit

يدر ,غل فائدة

Yield interest

يدمج :

يوض ة ةةم أك تو ة ةةدنج نة ة ة
كاندناج ).

Merge
ة ةةاعيف أإل ة ةةاى ( م كهلي ة ةةيف نش ة ةةارعيف

يدير

Manage

أن يكة ن نزةةئ الً بةةدال نةةن ادلةةديا بكةةي يقة م ب هةةأ األ ةةياء
بوجاح.

يرسل
ياسأ ابزل بلزب ن

Dispatch

يرفض

Reject

( ياوض ك يفيف)

يزود بـ

Equip

(ديد باأل ياء ابضاكرييف بتوفيذ غاه زلدد)

يستأجر

Recruit

(ي يين ن ف جدد)
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يستأجر شخص ألداء وظيفة

Hire

يستأجر شخص للعمل لديو

Engage

يستقيل

Resign

(يًتك اب هأ)

يستمر ,يتابع
يزتها م كهأ ي نا

Carry on

يسلم ,يوصل

Deliver

يصدر
ّ
(ياي اباضاني بدكبيف أإلاى)

Export

يصرف شخص من الخدمة

Sack

(غري رمسييف  /بايطانيا)

يصنع

Manufacture

يعةةو أ ةةياء كلةةى نطةةاا كاس ة  ،كه ن ةاً م نعةةو بةةاآلالت
كذبك م قزم اب هال.
يصنع
(حيدد أك يض األهدايت كاإلجااءات اخل…)

Set

يصنع حسب طلب الزيوت ,تفصيل

Customize

يعو ادلوتجات ملز ادل ا فات ابفادييف بلزبانين

يصنف

Classify

يعوف يات ملز ابطاقات/ابفئات

يضايق باستمرار

Harass

يطرح ,يخصم

Deduct

يطاح أك يأإلذ ئ نا نن رله ع

يعالج موضوع

Handle

(نثال ذبك نقأ اباضاني نن نكان ألإلا بئلنتاج أك ابتخزين)

يعلن

Advertise

ت ايف يء بلواس ب ع ب ملات كرسانيأ م سلتلف كسانيأ
اإلكبلم ( ابعحف ك ابتليفزي ن أخل ...

يعيد إدخـال منـتج ذا عالمـة تجاريـة إلـى السـوق بعـد تغييـر أم

المنتج أو الرسالة السنوية
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Re-launch

يعيد إلى وظيفة سابقو

Reinstate

(ياج ن ف ب يفتا ابيت وعأ نوها)

يعين  ,يوظف

Appoint

إكطاء خص نا أي ك يفيف أك نوع أك نزؤكبييف .

يغير على

Raid

(زلاكبيف ابزيطاة كلى اعيف بشااء أمسها م ابز ا)

يفتش

Inspect

يويا إذل يء نا ب واييف  ،يفحص اجل دة  ،ابعحيف ....... ،إخل
.
يفصل
يفعأ اعيف ساق درلها إذل نشاط نوفعأ ناة أإلاى

Demerge

يفصل

Dismiss

يفعأ أك ي زل خص نا نن ك يفتا
يفصل عامال

Fire

وعةةأ أك طةةاد كانةةأ نةةن ك يفةةيف ( ت تةةرب غةةري رمسةةي يزةةتخدم م
اب اليات ادلتحدة).
يقدر  ,يقيم

Appraise

بلحكم أك تقيم أي خص ( كاد ًة نا يك ن تاب ) ألدانيا
بل هأ (ي هأ تقيهاً).

يقرر
اب ل أك اختاذ قاار أك ملكم

Decide

يقسم ,يوزع المؤسسة التجارية إلى أجزاء

Hive off

يقيس
حي ةةدد ملج ةةم ،عهي ةةيف أك نق ةةدار ،طايق ةةيف  ،أك طاي ةةق حتقي ةةق
يء نا.

Measure

يقيم

Evaluate

(حيكم كلى قيهيف كواكلييف كوانيدة ابشيء)

يكسب

Earn

(يزتلم نق د نيري أداء اب هأ)
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ينتج

Produce

يوتج أك يعو بضاني .

ينزل

Demote

يوزل نن درجتا أك رتاتا أك نكانتا اب يفييف

ينسق

Coordinate

يويم كيدنج اب وا ا ادلختلفيف بتك ن م انزجام عانأ

ينفذ

Carry out

يض إلطيف أك نقًتح نا قيد ابتوفيذ

ينقل ,يرحل
(يوقأ اعيف أك نؤسزيف جتارييف إذل نكان آإلا)

Relocate

يوظف

Employ

(يزتخدم خص ألداء كهأ أك إلدنيف نقابأ نالغ نن ادلال)

يوقع على ,يقدر

Recognize

(يقاأ باحتاد اب هأ عههثأ ب هال ابشاعيف)
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