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Lexicographie français- hébreu- français
המילה "עלות" בשיווק
Le terme « coût » en marketing
Extrait de mon dictionnaire juridique, économique et commercial
coût; prix de revient
prix de revient inchangé/uniforme
coût alternatif marginal
coût de l’assurance
coût de base
coût réel
coût d’emprunt
prix de revient d’une rente
coût de la construction
coût des améliorations
coût d’investissement/ du capital
coût pondéré du capital
coût moyen du capital
coût capital actions
coût du capital marginal croissant
coût marginal du capital
coût annuel du capital
coût d’accroissement du capital
coût de traitement d’une commande
coût de revient par commande
coût matériel
coût de la possession de titres
coût de remplacement
coût actuel de remplacement
coût de capacité
frais d’emprunt
coût de transformation
coût d’émission
coût d’émission d’obligation
frais d’émission d’actions
coût de cession
coût de fonctionnement
coûts de distribution
coût différentiel
coût de promotion
coût comparé/ compensateur
coût de l’investissement
coût de lancement
coût des réparations
coût et assurance
coût et fret
coût et bénéfice
charge supplétive
coût de l’endettement
coût récurent
coût des matières directes
coût des fournitures de fabrication
coût prévu

עלות
עלות אחידה
עלות אלטרנטיבית שולית
עלות ביטוח
עלות בסיסית
 ריאלית/עלות בפועל
עלות גיוס אשראי
עלות גמלה
עלות הבנייה
עלות ההשבחות
עלות הון
עלות הון מורכבת
עלות הון ממוצעת
עלות הון מניות
עלות הון שולי עולה
עלות הון שולית
עלות הון שנתית
עלות הון תוספתני
עלות הזמנה
עלות הזמנת עבודה
עלות החומר
עלות החזקת מלאי
עלות החלפה
עלות החלפה שוטפת
עלות היקף הייצור
עלות הלוואות
עלות המרה
עלות הנפקה
עלות הנפקת איגרת חוב
עלות הנפקת מניה
עלות העברה
עלות הפעלה
עלות הפצה
עלות הפרשית
עלות השגת הזמנה
עלות השוואתית
עלות השקעה
עלות התחלתית
עלות התיקונים
עלות וביטוח
עלות והובלה
עלות ורווח
עלות זקופה
עלות חוב
עלות חוזרת
עלות חומר ישיר
עלות חומר לא ישיר
 צפויה/עלות חזויה

coût du réapprovisionnement de stock
coût du remaniement
coût de réapprovisionnement du stock
coût de remplacement net
coût d’échange de biens
coût actuel
coût alternatif/ d’option/de substitution
coût d’option alternative
coût de production
coût exceptionnel
coût comptable
coût de la manutention
coût de manutention
coût décroissant
coût proportionnel
coût d’établissement
coût de la production
coût direct
frais initiaux directs
excédant le prix courant
prix tout compris
coût total
coût total moyen
coût de capacité/de structure
coût économique
loyer de l’argent
coût incompressible
coût non contrôlable
coût non récurent
coût implicite
coût anormal
coût hors exploitation
coût aux mille
coût par commande
coût à l’unité
coût du produit
coût à l’entreprise
coût clientèle
coût à l’heure
coût garanti
coût capitalisé
coût amorti/ dévalorisé
coût excessif
coût alloué
coût de la vie
frais de financement
coût total
prix de vente
frais de vente
coût des stocks
coût moyen
coûts semi-variables
coût explicite
coût d’origine
coût approché
coût pondéré
coût de livraison

עלות חידוש המלאי
עלות חידוש הנכס
עלות חילוף מלאי
עלות חילוף נטו
עלות חילוף נכס
עלות חילוף שוטפת
עלות חלופית
עלות חלופית לא ישירה
עלות חרושת
עלות חריגה
 לפי הרישום בספרי/עלות חשבונאית
החשבונות
עלות טיפול
עלות טיפול
 פוחתת/עלות יורדת
עלות יחסית
 הקמה/עלות ייסוד
עלות ייצור
עלות ישירה
עלות ישירה ראשונית
עלות יתר
עלות כולל הכול
עלות כוללת
עלות כוללת ממוצעת
עלות כושר
עלות כלכלית
עלות כסף
עלות לא בת מניעה
עלות לא בת שליטה
עלות לא חוזרת
עלות לא מפורשת
עלות לא רגילה
עלות לא תפעולית
עלות לאלף
עלות להזמנה
עלות ליחידה
עלות למוצר
עלות למפעל
עלות לקוחות
עלות לשעה
עלות מבוטחת
עלות מהוונת
עלות מופחתת
עלות מופרזת
עלות מוקצית
עלות מחיה
עלות מימון
עלות מכירה
עלות מכירה
עלות מכירות
עלות מלאי
עלות ממוצעת
 מגוונת/עלות מעורבת
עלות מפורשת
עלות מקורית
 מוערכת/עלות משוערת
עלות משוקללת
עלות משלוח

frais d’instance/ de justice
coût variable
coût rajusté
coût discrétionnaire
coût différentiel/marginal
coût budgété/prévu
charge reportée
coût actuel
surcoût ; coût supplémentaire
coût net
coût moyen net
charges administratives
coût de l’actif
coût incident
coût raisonnable
coût de la marchandise
coût du risque
coût caché
évaluation des coûts par absorption
coût de la main-d’œuvre/du travail
coûts salariaux indirects
coût croissant
coût de transformation
coût de transaction/d’opération
coût général indirect ; frais généraux
coût indirect
coût absorbé
frais d’aménagement
coût de la consommation/ des besoins
coût fixe
coût prédéterminé
coût de démarrage/de mise en marche
coût de détail
coût d’achat
coût des fonds d’amortissement
coût de revient de base
coût principal
coût normal
coût net de l’intérêt
coût actuel
coût marginal
coût de diffusion/de commercialisation
coût des services
coûts salariaux
coût salarial réel
heures-machine
coût d’occupation
frais généraux
frais généraux variables
frais généraux fixes
coût standard
coût budgétaire
coût des recettes/des rentrées
coût des facteurs de production
coût-efficacité
coût-volume-profit
coûts-avantages

עלות משפטית
עלות משתנה
עלות מתואמת
 על פי שיקול דעת/עלות מתוכננת
עלות מתוספת
עלות מתוקצבת
עלות נדחית
עלות נוכחית
עלות נוספת
עלות נטו
עלות נטו ממוצעת
עלות ניהול
עלות נכס
עלות נלווית
עלות סבירה
עלות סחורה
עלות סיכון
עלות סמויה
עלות ספיגה
עלות עבודה
עלות עבודה עקיפה
עלות עולה
עלות עיבוד
עלות עסקה
עלות עקיפה כללית
 לא ישירה/עלות עקיפה
עלות פגה
עלות פתוח
עלות צריכה
עלות קבועה
עלות קבועה מראש
עלות קדם ייצור
עלות קמעונית
עלות קנייה
עלות קרנות פחת
עלות ראשונה
עלות ראשונית
עלות רגילה
עלות ריבית נטו
עלות שוטפת
עלות שולית
עלות שיווק
עלות שירות
עלות שכר
עלות שכר ריאלית
עלות שעת מכונה
עלות תפוסה
עלות תקורה
עלות תקורה משתנה
עלות תקורה קבועה
עלות תקנית
עלות תקציבית
עלות תשואה
עלות תשומה
יעילות-עלות
רווח-כמות-עלות
תועלת-עלות

