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تسهيل مينحه املوردون لألنشطــة التجاريــة يسمح بسداد قيمة 

خدمة أو سلعـة خالل فترة زمنيـة محددة. وميكن أيضا للمستهلك 

احلصول على االئتمان في صورة قروض أو سحب على املكشوف.

ائتمـــــان

السلـع واخلدمـات التي تعد من الضروريات للبقـاء على قيد احلياة. 

فالهواء والطعام والشراب وامللبس واملأوى هي احتياجات أساسية.
احتياجـــات

وضع تتــولي فيه إحدى الشركـات السيطرة على ملكيـة شركـة 

أخرى عن طريق إقناع مالكها ببيع حقوق ملكيتهم فيها.
استحـــواذ

إحــدى وسائــل البحـث امليــداني املستخدمــة للتثبت من آراء 

وتوجهــات األفــراد.
استقصــاء

ذلك النوع من االقتصــادات حيث تتخذ القــرارات بشأن نوعيــة 

املنتجـات وكيفيـة إنتاجها وكمياتها بواسطـة السوق استجابـة 

لعرض وطلب املستهلكني.

اقتصاد السوق احلر

إرسال رسائل من خالل إحدى القنوات لشخص أو جماعة مستهدفة 

وميكن أن تكون الرسالة لفظية أو مرئية أو مكتوبة.
االتصــــال

وضع من أوضاع السوق فيه تتحكم مؤسسة واحدة في 25% على 

األقل من اإلنتــاج ومتنـع املؤسسات األخرى من املنافسـة عن طريق 

وضع العراقيـل أمامها.

االحتكـــار

نظـام مبوجبه مينح العاملـون نصيبا من األرباح التي ساهموا في 

حتقيقها كحافز لهم.
االشتراك في األرباح

اقتصاد يتم فيه اتخاذ بعض القرارات بشأن اإلنتاج بواسطة القطاع 

اخلــاص والبعض اآلخر بواسطة القطاع العام.
االقتصــاد اخملتلط
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نظام اقتصادي متتلك فيه الدولة عناصر اإلنتاج وتتخذ فيه احلكومة 

القرارات بشأن نوعية اإلنتاج وكيفيته.
االقتصــاد الشمولي

عملية تقوم من خاللها إحدى املؤسسـات بتحويل املواد اخلام إلى 

منتج نهائي.
االنتــــاج

إحدى الطرق السائدة لتنظيم عمليــة اإلنتـاج في مصنع ما حيث 

يتم إنتاج كميات من منتج معني ثم توجه عناصر اإلنتاج نحو إنتاج 

سلعة أخرى.

االنتــاج الكمي

عملية إنتاج نوع واحد من املنتجات بكميـات ضخمة في خطـوط 

إنتـاج معدة خصيصا له. ويعرف أحيانا باإلنتاج اخلطي ويستخدم 

لتصنيع السيارات وأجهزة التلفاز، إلخ.

االنتــاج املستمر 

والتدفقي

انضمـام مؤسستني أو أكثر إلى بعضهما البعض، والذي قد يكون 

بسبب استحواذ طرف على آخر أو بسبب االتفاق فيما بني الطرفني 

على ذلك.

االندمــــاج

نظام لدفع أجور العاملني وفقا لسعر معني للساعة أو األسبوع. األجر بالساعة

ذلك املورد الطبيعي الذي ميثل أحد عناصر اإلنتاج، وتشمل كل من 

األرض في صورتها املادية واملوارد الطبيعية املوجودة بها مثل النفط 

واملعادن. ويطلق على املقابل املادي الستغالل األرض الريع.

األرض

ما متتلكه إحدى الشركــات ممثال في امليزانيــة العموميـة. األصول 

الثابتــة هي أصول طويلة األجـل والتي تستعمل لغرض استخدام 

النشـاط التجـاري وليست لغرض البيع. األصول املتداولة تستخدم 

في ممارسة النشاط ذاته وميكن حتويلها إلى نقدية في خالل االثني 

عشرة شهرا التالية.

األصــــــول

املصطلحات



180

العاملني بإحــدى املؤسســات الذين يتحملـون مسئوليــة إدارة 

شئونها اليوميــة. يقوم املدراء بتنفيذ قرارات أعضاء مجلس اإلدارة 

واملساهمني من خالل تنظيم وتنسيق املوارد.

اإلدارة

عدم القدرة على الوفاء مبطالبات الدائنني. اإلفـــالس

طريقة لتنظيم اإلنتــاج حيث يتم إنتاج سلسلــة من من املنتجات 

وفقا لطلبات العميل.  يتضمن هذا النوع من اإلنتاج مهارة في األداء 

أكبر مما يتوفر في اإلنتاج باجلملة ولذلك مييل متوسط التكاليف إلى 

أن يكون أعلى. ومن مثال ذلك، األثاث املصنع يدويا واملالبس املصنعة 

وفقا ملقاسات مطلوبة بعينها.

اإلنتــاج بالقطعة

مقياس يستخدمه النشـاط التجـاري لقيـاس كم اإلنتاج بالنسبة 

الستخدام عنـاصر اإلنتـاج.
اإلنتاجيــة

استخدام إحدى املؤسسات جلزء من مواردها لبحث وجتريب منتجات 

جديدة أو تطوير عملياتها.
البحث والتطويــر

نقل وتوزيــع املعلومات من خالل احلاسب اآللي وأدوات أخرى متصلة 

بشبكة االنترنت.
البريد األلكتروني

احلالة التي يكون فيها الشخص بال عمل. وهي الوضع الذي يسعي 

فيه شخص ما جــاهدا للبحث عن عمل دون القـدرة على احلصول 

عليه.

البطالـــة

الباعة واملشترون جلمع  سوق لرأس املال طويل األجل حيث يلتقي 

رأس املال واستثمار األموال.
البورصـــة

ترويج أحد املنتجات من خالل االتصال املباشر بني العميل والبائع. البيــع الشخصي
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تبادل السلع واخلدمات بني الدول دون أي عوائق كالتعريفات اجلمركية 

واحلصص االستيرادية املفروضة.
التجــارة احلــــرة

املرحلة األخيرة في قناة التوزيع والتي تتضمن البيع النهائي للسلع 

واخلدمات.
جتــارة التجزئـــة

تنمية مهارات ومعارف أحد األشخاص. التدريـــــب

إدراك أو توقع طلبات العمالء وتلبية تلك الطلبات عن طريق تطوير 

وتوزيـع وتبادل السلـع واخلدمـات، ويشمل السعـر، املنتـج، االعـالن 

والتوزيــع.

التسويــــق

زيادة متصاعدة في املستوى العام لألسعار في أحد االقتصــادات. 

و معدل التضخم هو معدل االرتفاع  في مستوى األسعار العام.
التضخـــم

مستوى املبيعــات/كم اإلنتــاج حني ال يتم حتقيق ربـح أو خسـارة، 

وحتسب باستخدام الصيغة التالية: التكاليف الثابتة ÷ اإلسهام.
نقطة التعــــادل

تعمل التعبئـة على حماية املنتـج املعبـأ وجذب انتباه املستهلك 

إليه وعرض وصف له.
التعبئـــة

األمــوال التي ينفقها النشــاط التجــاري من أجل إنتاج السلــع 

واخلدمــات لعمالئه. وميكن تصنيفها إلى: تكلفـة متغيرة، وتكلفـة 

ثابتة، وتكلفــة مباشرة، وتكلفــة غير مباشرة، وتكلفــة إجمالية، 

تكلفة متوسطة )أو تكلفة الوحدة( ، وتكلفة هامشية.

التكاليـــف

التكاليف اخملصصة ألحد املنتجات والتي تزيد أو تنقص وفقا لكم 

إنتاج ذلك القطـاع وتشمل املواد اخلام والعمالة.
التكاليـف املباشرة

وضع أسعار مختلفة للشرائح  اخملتلفة من السوق. فعلى سبيل املثال، 

يعطي احلالقون أسعارا أقل بالنسبة لألطفال الجتذاب العمالء.
التمييز في األسعـار
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الطرق التي يتم بها إيصال املنتج إلى املستهلك في املكان والوقت 

املناسبني.
التـوزيــــــع

عملية احلصول على عمالة جديدة لاللتحاق بإحدى املؤسسات. التوظيـــف

السبب أوالدافع وراء القيام بأحد األفعال. احلــافـز

تقييد للكم املسموح باستيراده من أحد املنتجات إلى إحدى الدول 

على مدى فترة زمنية محددة.
احلصة االستيرادية

املنتجات الغير مادية والتي عادة ما تستهلك في ذات وقت الشراء 

وهي كثيفة العمالة، كخدمة قص الشعر مثال.
اخلدمـــات

عملية نقل احلكومة مللكية أحد األنشطة التجـارية أو الصناعيـة 

من القطاع العام إلى القطاع اخلاص.
اخلصخصة

تخفيض سعر سلعـة أو خدمـة معبرا عنه غالبـا في صورة نسبة 

مئويــة.
اخلصــــم

تهدف الدعايـة إلى خلـق وعي بأحد املنتجات. وهي عمليـة تعريف 

العميـل مبنتج أو خدمة ما )الدعاية التعريفيـة( وإقنـاع العميـل 

بالشراء )الدعاية اإلقناعيـة(. 

الدعايـــــة

شكل من أشكال الضريبـة السلبيـة حيث تدفع احلكومة جزءً من 

التكلفة خلفض األسعار.
الدعــــــم

ما يدفع شهريا إلى العامل. الراتــــب

ما يتبقى بعد خصم جميع التكاليف املتضمنة في تصنيع وبيع 

أحد املنتجات من اإليرادات احملققة.
الربـــــح
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التي تتبعها إحدى احلكومـات لتقليل مستـوى  الوسائـل  أي من 

الواردات إلى الدولـة بغرض تخفيـض عجـز ميـزان املدفوعـات أو 

حمايـة املصالـح التجارية احمللية، ومن أمثلتها التعريفات اجلمركية 

واحلصص االستيرادية.

الرقابـة على الـواردات

املقابـل املدفوع ملالك األرض كأحد عناصـر اإلنتـاج املستخدمة في 

النشاط االقتصادي.
الريــــــع

القيمـة السوقيـة للسلع واخلدمـات. السعــــر

مصطلح عام يطلق على مجموعـة كبيـرة من األشيـاء امللموسـة 

التي تنتج كنتيجة لنشاط اقتصـادي.
السلـــــع

املنتجات التي تشتريها املنازل سواء كانت سلعا لالستخدام الفردي 

)كالطعام( أو سلعا معمرة )مثل الغساالت(.
السلع االستهالكية

السلـع واخلدمـات التي توفرهـا احلكومـة للجميع ألنها إذا تركت 

للسوق احلر لن يتم توفيرها بالسعر أو الكم املطلـوب، مثل التعليم 

والتأمني الصحي.

السلــع املدعومـة 

حكوميـــا

مقياس ملدى استعداد إحدى الشركات لسداد خصومها/التزاماتها  

املتداولة. ويعتمد ذلك على مستوى األصول املتداولة التي في حوزة 

النشاط التجاري.

السيـولــة

الصناعــات التي متتلكهـا وتديرها احلكومة والتي تشكل جزًءًًًًًً من 

القطــاع العــام.
الصناعـات املؤممــة

أحد مصادر الدخل للحكومـة جتبى على إنفاق األشخـاص وليس 

على دخولهم، مثل الضريبـة على املبيعـات.
الضريبة الغير مباشرة

املوارد املتاحة للنشـاط التجـاري لغرض اإلنتـاج، أو أقصـى كم من 

اإلنتاج ميكن حتقيقه مع توفر مستوى معني من عناصر اإلنتاج.
الطاقة / القدرة / السعة
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الكـم الذي يرغب املنتجـون في ضخـه إلى السوق من إحدى السلع 

أو اخلدمات بجميع األسعار املمكنة.
العـــــرض

الشخص املعني من قبل مجلس اإلدارة لكي يكون مسئوال عن فريق 

اإلدارة الذي يدير شئون النشاط  بصفة يومية.
العضو املنتدب

االســم أو السمــة التجاريــة التي تعطى للمنتج من أجل إقنـاع 

العمالء باختالف هذا املنتج عما ينتجه املنافسون.
العالمــة التجاريــة

العنصر البشـري لإلنتـاج. يتحدد حجـم العمالـة في اقتصـاد ما 

بواسطة العمالة املعروضة، وتعتمد نوعية العمالة على مستوى 

املهارات والتعليم في إحدى الدول. ويطلق على ما يدفع الستخدام 

العمالة األجر. 

العمالــــة

أولئك األفراد من سكان دولة ما الراغبني في العمل والقادرين عليه.  العمالــة املعروضــة

نوع من املدفوعـات ملكافئـة العاملني بناء على حجــم املبيعــات 

احملققـة.
العمولــــة

ذلك القطــاع من االقتصـاد اخملتلـط حيث ميكن للفرد العادي اتخاذ 

قرارات بشأن نوعية اإلنتـاج وكيفيتـه ومكانه بناًء على معلومات 

السوق احلر.

القطــاع اخلــاص

املؤسسات اململوكة للحكومة أو سلطة مركزية. القطـاع العــام

جميـع القـرارات بشأن األنشطة التجارية تتضمن عنصر اخملاطرة 

نظرا لوجود عدد من النتائج احملتملة ألي قرار.
اخملـــاطر

مدى جتاوب الطلب على منتج أو سلعة مع التغيرات في األسعار. املرونة السعرية للطلب

جميــع املزايــا التي يكتسبها أحد اجملتمعـات كنتيجـة للنشـاط 

التجاري وتتكون من حاصل جمع املزايــا اخلاصـة واملزايــا اخلارجيـة.
املزايـــا االجتماعيـة

املصطلحات



185

نوع من املؤسســات التجـاريـة ميلكها ويديرهـا شخـص واحد ذو 

مسئولية غير محدودة.
منشــأة فرديـــة

طريقة التخاذ إجراء حيث تقوم مجموعة من املستهلكني باالمتناع 

عن شراء إحدى السلع  أو اخلدمات ألنها ال تتفق مع سياسات إحدى 

الشركات التي تقدمها. 

املقــاطعــــة

أحد عناصر املزيج التسويقي والذي يتصل بتوزيع البضائع. املكـــــان

وجود أكثر من جهة إنتاج لنفس السلعة للعمل على اإلبقاء على 

مستوى منخفض من األسعار وضمان عدم استغالل العميل.
املنافســـة

املكافــأة األساسيــة للعمالة املتوفرة كأحد عناصر اإلنتاج. أجــــر

نظــام لدفع األجور يكافأ فيه الشخص وفقا إلنتاجيته. أجــر بالقطعــة

ممتلكات النشاط التجاري التي تسهم على املدى الطويل في حتقيق 

غرضه، كاآلالت على سبيل املثال.
أصــول ثابتـــة

أحد أنواع األصول التي ميتلكلها النشــاط التجــاري والتي ميكن 

حتويلها إلى نقديـة خـالل االثنى عشـرة شهرا التاليـة. وتظهرها 

امليزانية العموميـة مرتبة ترتيبا تنازليا بحسب مقدار السيولة.

أصــول متداولــة

الرقم النهائي الوارد في احلساب التجاري عند خصم تكلفة السلع 

املبيعـة من إيـرادات البيع اخلاصة بالنشاط التجاري وهو اليشمل 

الضريبة وما إليها.

إجمــالي الربــح

إحـدى مراحل النشـاط االقتصـادي التي تتضمن استخـراج املـوارد 

الطبيعيـة من األرض الستخدامهـا في املرحلة الثانوية لإلنتاج.
إنتـــاج أولــي

مصطلـح يشير إلى خفض قيمة األصول الثابتة مثل اآلالت نتيجة 

لعمرها أو تلفهـا أو تقادمها نتيجة لظهور تقنيات أحدث.
إهـــــالك

املصطلحات
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الدخل الذي يحصله النشــاط التجــاري كنتيجـة لبيـع منتجاتـه 

ويحسب بحاصل ضرب السعـر x الكمية املبيعـة.
إيـــرادات البيــــع

بطاقـة يستخدمها املستهلك تسهل عملية شراء السلع بطريق 

إجـراء  البطاقـة في  االئتمان، حيث ميكن للمستهلك استخـدام 

العديد من املشتريات اخملتلفة في العديد من احملال التجارية اخملتلفة 

ثم يتسلم بيانـا شهريا يفصل جميع املشتريات وقيمتها )باإلضافة 

إلى الفائدة عليها( الواجبة السداد.

بطاقــة ائتمــان

هو من يشتري كميات كبيرة من املنتجني ثم يبيعها لتجار التجزئة 

بكميــات أقل.
تاجـــر جملــة

وسيلة إلقناع العمالء بشراء السلع على املدى القصير، من األمثلة 

على ذلك، العـرض الترويجي "اشتـري واحدة، حتصـل على األخـرى 

مجانا". 

ترويـج / تنشيط املبيعات

باقــة متنوعــة من منتجـات مختلفة ينتجها النشـاط التجـاري 

في وقـت ما. وللحفـاظ على إيرادات املبيعـات، يجب خلق توازن بني 

املنتجات في املراحل اخملتلفة من دورة حياة املنتج.

تشكيلــة منتجـات

ضريبـة تفرضها احلكومة على سعر السلع الواردة إلى البالد، وتعد 

أحد العوائـق أمام التجـارة.
تعريفــة جمركيــة

التكاليف التي يتكبدها النشاط التجاري والتي تظل دون تغير مهما 

كان مستوى إنتاجية النشاط خالل إحدى الفترات الزمنية وتشمل 

اإليجــار واإلهــالك واملرتبـــات.

تكاليــف ثابتــة

تلك التكاليـف التي ال ميكن حتديدهــا بصـورة مباشـرة  بواسطـة 

مركز تكلفـة محـدد ومن أمثلتها تكاليـف الطاقـة والتكاليـف 

اإلداريـة وتكاليـف األمن.

تكاليـف غير مباشرة

املصطلحات
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الفائـدة التي كان من املمكـن حتقيقهـا من خالل استخـدام نفس 

املـورد بطريقـة بديلـة.
تكلفة الفرصة البديلة

التكاليـف التي تتغير مباشرة وفقا لكمية إنتاج النشاط التجاري 

والتي ميكن أن تشمل األجور واملواد اخلام.
تكلفــة متغيــرة

احلصـة من األربــاح التي تدفعها إحدى الشركـات ملساهميها. أو 

العائـد على االستثمـار.
حصــة أربــــاح

مقياس لنسبة إجمالي مبيعـات سوق منتـج أو عالمـة جتاريـة أو 

نشـاط جتاري محدد، وغالبـا ما تستخدم كمقياس لنجاح النشاط 

التجــاري.

حصـة ِفي السـوق، 

نصيـب من السـوق

مصطلح عام ألية مطالبات على أية نشاط جتاري من قبل أشخاص 

قامـوا باملساهمـة في متويله لتمكينه من اكتساب أصول. ويعرف 

أيضا بأنه حصـة في ملكيـة نشـاط جتـاري أو أحد األصول. 

حـق امللكيـــة 

للمســـاهمني

حمايـة مصـالح املستهلك. على سبيل املثال، التأكـد من صحـة 

وصف السلع والبطاقات اإلرشادية املثبتة عليها أو التأكد من مدى 

سالمة السلع. 

حمايــة املستهلك

طريقة لتنظيم اآلالت والعمالة في نوعيـة اإلنتـاج باجلملة حيث 

تنتقل أجزاء املنتج بصورة مباشرة من عمليـة إلى أخـرى حتى متام 

إنتاج املنتج النهائي. 

خــط إنتــــاج

شخص يديـن له فرد أو نشاط جتــاري باملال. ويدرج في اجلزء اخلاص 

باخلصوم املتداولة في امليزانية العمومية.
دائـــــن

احلصول على معلومات حول األسواق للمساعدة في اتخاذ القرارات 

التسويقية، سواء عن طريق البحث املكتبي أو امليداني.
دراسـة / بحث السـوق

املصطلحات
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معدل ترك األيدي العاملة للعمـل في إحدى األنشطـة التجاريـة، 

ويقـاس بقسمة العدد الكلي للعاملني الذين تركوا العمل خالل عام 

واحد على العدد الكلي للعمالة. ارتفاع معدل دوران األيدي العاملة 

يؤدي إلى ارتفاع تكاليف عمليات التوظيف والتعيني والتدريب.

دوران األيـدي العاملة 

منوذج للمسلك احملتمـل ملبيعـات أحد املنتجـات على مـدى حياتـه. 

وتتضمن مراحــل حيــاة املنتــج امليـالد والنمو والنضج والتشبع 

واالنحدار.

دورة حيــاة املنتــج

أحد عناصر اإلنتاج الناشئة عن اجلهد اإلنساني والذي يشمل جميع 

اآلالت(  )مثل  التجاري  النشاط  يستخدمها  التي  العينية  األصول 

إلنتاج السلع واخلدمات. 

رأس املـــــــال

حجـم رأس املـــال قصيـر األجـل املتوفر للنشاط التجاري لتلبية 

املتطلبــات النقدية اليومية. ويحسب بطرح اخلصوم املتداولة من 

األصول املتداولة.

رأس املــال العامــل

األمـوال التي يدفع بها املساهمون إلى  أحد األنشطة التجارية. رأس املــال املساهم

الضرائب التي تفرض على الواردات. رســوم جمركيــة

قيمة املبيعات على مدى فترة زمنية معينة )إيرادات املبيعات(  املبيعـــات

سعر إحدى العمالت مقابل أخرى في أسواق الصرف األجنبي. سعـــر الصـــرف

السعـر الذي يدفعـه أحد األفـراد أو أحد األنشطـة التجاريـة عند 

اقتراض األموال، أو العائـد املتحصل من استثمـار األمـوال في أحد 

املنشـآت املاليـة كالبنـوك.

سعــر الفائــــدة

سياسة اقتصاديـة تنهجهـا إحدى احلكومـات لتنظيـم مستوى 

اإلنفــاق احلكومي والضرائب.
سياســة ماليــة

املصطلحات
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شكل من أشكــال املؤسسـات القانونيــة التي يكون لواحد من 

الشركـاء على األقـل مسئوليـة غير محدودة عن الديون املستحقة 

على النشاط التجاري.

شركــة تضــامن

نــوع من املنشـآت التجاريـة متلكه مجموعـة من املساهمني ذوي 

مسئوليـة محـدودة.

شركـة ذات مسئوليـة 

محـدودة

شكـل من أشكال الشركـات احملدودة حيث ميكن توجيـه الدعـوة 

إلى اجلمهور لشراء أسهمها في البورصة.

شركـة عامــة ذات 

مسئوليـة محدودة

ذلك القطاع من أحد األسواق الذي يتألف من مستهلكني يتشاركون 

في سمات متشابهة. ميكن تقسيم السوق إلى شرائح طبقا للعمر 

أو الفئة االجتماعية واالقصادية على سبيل املثال.

شريحـة من السـوق

رمـز أو صـورة تستخدمها إحدى الشركات ملساعدة املستهلكني 

على التعرف على منتجاتها وتذكرهـا.
عالمــة جتاريــة

السلع أو اخلدمات التي تنتج في إحدى الدول وتباع في أخرى، ممثلة 

بتدفق األمـوال إلى الدولة.
صــــادرات

حصيلة إيرادات املبيعات التي يحققها النشاط التجاري مطروحا منه 

التكاليف املباشرة والغير مباشرة املتضمنة في حتقيق هذا اإليراد.
صــافي الربـــح

ضمان موافقة املنتـج للمقاييس التي يتطلع إليها العميل. ضبط اجلودة

الضرائب املفروضة على دخل أحد األفراد أو األنشطة التجارية. ضريبة مباشرة

كـم السلع واخلدمات التي يكون املشتـري راغبا وقـادرا على شرائها 

بسعـر معني خالل إحدى الفتـرات الزمنيـة. وميكن متثيلـه مبنحـى 

الطلـب الذي يوضح كيفيـة تفاعل طلب املستهلكني مع التغيـر 

في السعر.

طلــب
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سعر البيع للوحدة - التكلفة املتغيرة للوحدة عائد مساهمة الوحدة

املوارد املستخدمة التي تسمح بإنتاج سلع وخدمات. وتقسم إلى 

أربعة أنواع: األرض والعمالة ورأس املال واملنشأة.
عنــاصر اإلنتــاج

مزيج من اخلطط والسياسات التسويقية التي تستخدمها إحدى 

املؤسسات من أجل حتقيق أهدافها التسويقية.

عنـاصر التسويــق / 

املزيــج التسويقي

إسهام مالي إلزامي يجبى لصالح احلكومة، وهو املصدر الرئيسي 

للدخل احلكومي ويستخدم لتمويل اإلنفاق واالستثمار في القطاع 

العــام.

فـرض الضرائـب

نوع من أبحاث السوق يتم فيه استقصاء مجموعة من املستهلكني 

بصورة منتظمة الكتشاف عاداتهم الشرائية. 

فريق مراقبـــة 

املستهلكــني

مصطلح عام يطلق على عملية اقتراض شخص أو مؤسسة ملبلغ 

من املال من شخص أو مؤسسة أخرى.
قــــــرض

غالبا ما يطلـق عليه قسم املوارد البشريــة ويكون مسئـوال عن 

العالقـات بني صاحب العمل والعاملني.
قسـم شئـون العاملني

أحد عناصر املزيج التسويقي الهامة املتصلة بكيفية إيصال املنتج 

للعميل.  
قنــاة التوزيـــع

السلــع واخلدمــات التي ينتجهــا النشـاط التجـاري خالل فترة 

زمنية معينة.
كـــم اإلنتـــاج

وتسمى أيضا تكلفـة الوحدة، وحتسب بقسمـة إجمالي تكاليف 

اإلنتـاج على عدد الوحدات املنتجـة.
متوسـط التكلفــة



191

املصطلحات

املـواد أو املنتجـات التي يحتفـظ بها النشـاط التجـاري، وهي على 

ثالثـة أنواع: املـواد اخلـام، والعمل قيد اإلجراء والسلع تامة الصنع، 

وتظهر في احلساب التجاري وامليزانيـة العمومية وهي أقل األصول 

املتداولة سيولة. 

مخـــزون

ميزة أو دخل إضافي يحصل عليه العامل باإلضافة إلى أجره بغرض 

زيادة دافعيته للعمل مثل التأمني الصحي.

مزايـــا / مخصصات 

إضافيـــة

شخص ذو رؤيـة يتحمل اخملاطر في إحدى املنشـآت. ويكون مالك أو 

مديـر النشـاط التجـاري.
مستثمـــر

ميكن ملصادر التمويل أن تكون داخلية أو خارجية وميكن تصنيفها 

وفقا لطول املدة التي يتطلبها التمويل.
مصـــادر التمويــل

منوذج للبيع أصبح يالقي رواجا في قطاع التجزئة، حيث تقوم شركة 

كبرى بالسماح ألحد األشخاص بتسويق منتجها في منطقة ما 

مقابل أن يدفع هذا الشخص مبلغا محددا الستخدام اسم املنتج، 

كشركة مكدونالدز على سبيل املثال.

حــق االمتيـــاز

املنظمـات التي ال يكون حتقيـق الربح من أهدافها الرئيسية، مثل 

الهـالل األحمـر.

منظمـة ال تهدف 

إلى الربــح

جهـة متثل مجموعة من العاملني املنضمني إلى كيـان واحد بغرض 

عرض آرائهـم ومطالبهـم.
نقابـــة عماليــة

مخطـط يستخدم لتمثيل الهيكـل الرسمي للعالقات داخل إحدى 

املنظمــات.
هيكــل تنظيمـي
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هى كل مانضعه جانبا الستخدامه مستقبالً. املدخرات

هو األشياء واألموال املدخرة عندما نستخدمها إلنتاج شئ آخر.
رأس املال

وسيلة اخترعها اإلنسان لتسهيل تبادل السلع واخلدمات.

وهى كل ماهو مقبول عموماً لدفع ثمن السلع واخلدمات.
النقود

هو االستخدام الواعى للطاقة الذهنية والبدنية إلجناز العمل.
اجلهد / قوة العمل

هى كمية ونوعية املوارد واملنتجات املتاحة.
الثروة

هو نشاط يتسم باملبادرة واإلبداع واالستعداد لقبول اخملاطر. ريادية األعمال

ناجح  فكرة جديدة ملشروع  بتحويل  يقومون  الذين  االشخاص  هم 

ورائد.
رواد االعمال

هى اجلهد املنظم لألفراد إلنتاج وبيع السلع اخملتلفة او تقدمي اخلدمات 

من أجل الربح.
املشروعات

هى السلع التى يشتريها املستهلك الستخدامها مباشرة إلشباع 

احتياجاته ورغباته.
السلع االستهالكية

هى السلع التى  تستخدمها منشآت األعمال او املنظمات إلنتاج 

سلعة أخرى أو تصنيع منتج.
السلع اإلنتاجية

هي األبحاث التي تهدف إلى فهم أسباب وكيفية حدوث ظاهرة ما، 

وليس بالضرورة حجمها
األبحاث النوعية

املصطلحات
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أو حلول  أفكار  استنباط  في  إبداعي جماعي يستخدم  نشاط  هو 

جديدة باستخدام مجموعة من القواعد التي حتفز وتشجع األفكار 

اجلديدة

العصف الذهنى

والبرامج  العامة  واخلطط  األهداف  لوضع  ديناميكي،  منهج  هو 

باألهداف بصورة  النتائج ومقارنتها  وقياس  التفصيلية،  التنفيذية 

منتظمة، لتصحيح املسار بصورة دورية. 

التخطيط االستراتيجي

الرؤية  تصف  أن  أي  املستقبل،   املشروع في  رؤية  القدرة على  هي 

صورة وحالة املشروع كما يتمناه أصحابه في املستقبل.
الرؤية

إلى مهام محددة  التي حتول االستراتيجية من خريطة طريق،  هي 

Action Plan على أرض الواقع وخطط عمل
برامج التنفيذية

العمالء  حول  مستمر  بشكل  املعلومات  وحتليل  جمع  عملية  هي 

املتوقعني واملنافسني والسوق والبيئة احمليطة به، 

 

بحوث السوق

السلع  يشترون  مستهلكني،  األساس  في  املشترون  يكون  فيها 

الستخدامهم الشخصي أو استهالك أسرهم.
األسواق االستهالكية

وفيها تدخل السلع املباعة في إنتاج سلع أخرى، أو يقوم املشتري 

بإعادة بيعها، أي أن املشتري أو أسرته ال يقومون باستهالك السلعة 

بأنفسهم، مثل سوق احلديد اخلام مثالً،

األسواق التجارية

هي عبارة عن دراسة أبحاث وتقارير ومقاالت ودوريات وكتب تناولت 

بالتحليل السوق املراد بحثه، مت إجراءها مبعرفة آخرين.
األبحاث النظرية   

أو األرشيفية

املصطلحات
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هي إجراء أبحاث وجمع معلومات جديدة خاصة بالسوق املراد الدخول 

إليه .  
اإلبحاث األولية أو 

امليدانية

هى محاولة فهم أسلوب حياة، وعادات واختيارات املستهلك وعالقتها 

وتأثرها مبنظومة القيم لديه، وكيف تؤثر هذه العوامل في خيارات 

الشراء.

املقابلة  املتعمقة

هى عبارة عن لقاء بني باحث أو باحثني مع مجموعة من املستهلكني 

من 6 – 10 أفراد، وتستخدم في التعرف على آراء وانطباعات وموقف 

املستهلك جتاه منتج جديد أو عالمة جتارية جديدة أو فكرة جديدة، أو 

رد فعلهم على حملة إعالنية أو قرار تسويقي ما.

مجموعات البحث

هي األبحاث التي تهتم باألرقام والنسب والتحليل اإلحصائي. ويتم 

فيها اختيار عينة تكون ممثلة للشريحة املستهدفة ،
األبحاث الكمية

حتدد مجموعة من املهام أو األنشطة التي يجب القيام بها لتحقيق 

هدف أو مجموعة أهداف تسويقية، من خالل تقدمي أو إطالق منتجات 

)أو خدمات( معينة في توقيت معني في أسواق معينة بسياسات 

سعرية معينة، ومن خالل شبكة توزيع معينة، وأنشطة التعريف 

والترويج لهذا املنتج )أو اخلدمة(.

اخلطة التسويقية

أو خدمة ما مييزه عن غيره  من  أو منتج  أن يكون ألي مشروع  هي 

املنافسني ألن ذلك  يؤدي إلى زيادة فرص جناحه
امليزة التنافسية

االستراتيجية التي متيز مشروع عن غيره وفيها تكون استراتيجية 

أو خدمات متميزة عن تلك  أن يقدم منتجات  أو املطعم   الشركة 

املقدمة من شركات منافسة

استراتيجية التمييز

املصطلحات
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حيث تركز املؤسسة على شريحة معينة من السوق وحتاول فهم 

احتياجاتها بعمق لتلبي طلباتها الظاهرة والدفينة
استراتيجية التركيز

األسلوب الذى يتم مبوجبه تقدمي حوافز لعدد من األفراد املستهدفني  

بهدف إيجاد مجموعة مرغوب فيها من االستجابات
االتصاالت التسويقية

واحد ويكون مسئوال  العمل ميلكها فرد  هو شكل من أشكال 

عنها مسئولية كاملة.
منشأة فردية

هي أحد أشكال منشآت األعمال  التي يقوم فيها شخصان أو 

أكثر بعمل يقوم على الشراكة  من أجل الربح.
شركات التضامن

وهى تتكون من شريك موصى وشريك متضامن على االقل
شركات التوصية 

البسيطة

هو من يتولى مسئولية العمل كاملة ويشارك فى إدارة العمل.
الشريك املتضامن

هو من يشارك برأس املال ولكنه اليشارك فى إدارة العمل.
الشريك املوصى

هى شركة ينقسم رأس مالها الى أسهم متساوية القيمة
الشركات املساهمة

التى يتم تداول أسهمها فى سوق االسهم ويكون فى إمكان أى 

شخص أن يشترى أسهمها من البورصة.
 شركات املساهمة

املفتوحة

هى التى اكتتب فى أسهمها عدد أقل من املستثمرين وال يتم تداول 

هذة األسهم فى سوق األسهم وإمنا يتم تداول أسهمها فى نطاق 

ضيق. وغالباً مايكون فى محيط املعارف واألقارب.

 شركات املساهمة

املغلقة

املصطلحات
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حتويل ملكية أسهم شركة إلى مستثمرين آخرين عن طريق شراء 

أسهم محددة العدد، ومحددة السعر في شركة ما في فترة زمنية 

محددة.

االكتتاب

شركات ال يزيد عدد الشركــاء فيها عن 50 فرد، يكون كل منهم 

مسئــول في حدود حصته وبيع حصص الشركاء يكون مشروط 

ومحدد.

الشركات ذات املسئولية 

احملدودة.

سلسلــة  من  كجـزء  جتــاري  عمـل  إلدارة  متنـح  رخصـة  هي 

محــالت أو منــافذ بيــع ولكن تكـون ملكيته خاصة، فهو نظام 

يقوم مبوجبه صاحب أي عمل ناجح باستثمار وتأجير عالمته واسمه 

إلى املستثمرين الراغبني في العمـل بنفـس النشــاط واستثمـار 

جنـاح وشهرة املنتج أو السلعـة ونظـم مجربة ناجحة.

حق االمتياز

هو الشخص أو الشركة املانحة لالمتياز.
صاحب االمتياز 

الرخيص

حق  نظير  املال  من  مبلغاً  تدفع  التى  الشركة  أو  الشخص  هو 

االمتياز.
املستثمر باملرخص له

هي عملية تخطيط  وتنظيم أي نشاط أو مشروع بشكل يهدف 

لتحقيق األهداف املوضوعة بكفاءة. 
اإلدارة

هو عملية وضع األهداف اخملتلفة للمنشأة من حيث الرؤية وتصورات 

املستقبل حتى يتمكن القائمون على املشروع من بدء مشروعهم 

بشكل سليم

التخطيط

املصطلحات
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الالزمة  واللوجيستية  والبشرية  املالية  املوارد  حتديد  عملية  هو 

لتحقيق اخلطة التي مت وضعها ووضع خطط تنفيذية أصغر على 

نطاق زمني أقل للتأكد من حتويل األهداف والرؤى إلى خطط عملية 

على أرض الواقع.

التنظيم

العاملني  وحتديد  ومسئولياته  شخص  كل  مهام  وتوصيف  حتديد 

حتت قيادته ومن يعمل هو حتت قيادتهم. 

التوصيف الوظيفى

 هي عملية حتديد اجتاه املسار وإقناع الفريق باالجتاه املطلوب. وعادة ما 

تتعامل القيادة مع أفراد العمل من خالل عدة مستويات: العقالنية 

والعاطفية واملادية واملهنية. 

القيادة

  وهي العملية التي متكن الشركة من قياس مدى جناح كل قسم أو 

كل شخص في حتقيق األهداف املوكلة له.

 

مقياس األداء

تستخدمها  األداء،  لقياس  مقدماً  عليها  يتفق  مؤشرات  وهي 

الشركات لتقييم مدى جناحها في حتقيق األهداف طويلة املدى. 
مؤشرات األداء الرئيسية

حيث تكون استراتيجية الشركة تقليل التكلفة مع احملافظة على 

مستوى مقبول من اجلودة. 
استراتيجية الريادة فى 

التكلفة

املصطلحات
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