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ملحق المصطلحات المحاسبیة

ENGLISH عربي

English Word Arabic Word

Absorption Costing System التكالیف الكلیة أو اإلجمالیةم نظا

Account Balance رصید الحساب

Accountant المحاسب

Accountants المحاسبون

Accounting محاسبة

Accounting Assumptions (Postulates) الفروض أو االفتراضات المحاسبیة

Accounting Concepts المحاسبیةالمبادئ- المفاھیم المحاسبیة 

Accounting Constraints المحاسبیةالمحددات- القیود المحاسبیة 

Accounting Cycle الدورة المحاسبیة

Accounting Elements العناصر المحاسبیة

Accounting Equation المعادلة المحاسبیة

Accounting Information المعلومات المحاسبیة

Accounting Objectives األھداف المحاسبیة

Accounting Period (Periodicity) الفترة المالیة- الفترة المحاسبیة 

Accounting Policies السیاسات المحاسبیة

Accounting Principles المبادئ المحاسبیة

Accounting Principles Board (APB) مجلس مبادئ المحاسبة األمریكي

Accounting Procedures اإلجراءات المحاسبیة

Accounting Research Bulletins نشرات البحوث المحاسبیة

Accounting Standards المعاییر المحاسبیة

Accounting System النظام المحاسبي

Accounting Systems النظم المحاسبیة

Accounts Payable حسابات الدائنین

Accounts Receivable المدینون-حسابات العمالء 

Accrual Basis of Accounting المحاسبياالستحقاقأساس 

Accrued Expenses مصروفات مستحقة الدفع

Accrued Revenues إیرادات مستحقة القبض

Accumulated Depreciation مجمع االھالك

Actual Basis of Accounting أساس االستحقاق المحاسبي

Adjusted Trial Balance میزان المراجعة المعدل
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Adjusting Entry ةقید تسوی

Adjustment تسویة

Administrative Expenses المصروفات اإلداریة

Allowance مخصص

Allowances مسموحات- مخصصات 

Allowance for doubtful Account مخصص الدیون المشكوك فیھا

American Accounting Association جمعیة المحاسبة األمریكیة

American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) المجمع األمریكي للمحاسبین القانونیین

Amortization لألصول غیر الملموسة- اطفاء 

Assets األصول

Audit Report تقریر المراجعة

Auditing تدقیق الحسابات- المراجعة 

Auditor تمدقق الحسابا

Bad Debts دیون معدومة

Balance Sheet الماليقائمة المركز- المیزانیة العمومیة 

Basic Accounting Assumptions الفروض المحاسبیة الرئیسیة

Basic Accounting Principles المبادئ المحاسبیة الرئیسیة

Billing on Construction in Process
أو فواتیر عقود إنشاءات تحتمطالبات

التنفیذ

Board of Directors مجلس اإلدارة

Bonds السندات

Bonds Discount خصم إصدار السندات

Bonds Premium إصدار السنداتةعالو

Book Value القیمة الدفتریة

Branches فروع

Budget موازنة تقدیریة

Business Entity االقتصادیة) الوحدة(المنشأة 

Business Transaction عملیة تجاریة

Call Provision
لألسھم الممتازة و-شرط االستدعاء 

السندات

Capital رأس المال

Capital Account حساب رأس المال

Capital Expenditure مصروف رأسمالي

Capital Expenditures النفقات الرأسمالیة

Capital Gains أرباح رأسمالیة- مكاسب رأسمالیة 

Capital Losses خسائر رأسمالیة
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Capital Maintenance Concept مفھوم المحافظة على رأس المال

Carrying Value القیمة الدفتریة

Cash النقدیة-النقد 

Cash Basis of Accounting األساس النقدي المحاسبي

Cash Budget التقدیریة للنقدیةالمیزانیة- الموازنة النقدیة 

Cash Equivalents ما یعادل النقدیة

Cash Flow from operations التشغیلیةالتدفقات النقدیة من العملیات

Cash Flows التدفقات النقدیة

Cash Flows Statement قائمة التدفقات النقدیة

Cash Inflows النقدیةمصادر- التدفقات النقدیة الداخلة 

Cash Outflows - use of cash
استخدامات-التدفقات النقدیة الخارجة 

النقدیة

Certified Public Accountant
المحاسب القانوني المرخص حسب مھنة

ت المتحدةالمحاسبة في الوالیا

Chartered Accountant المتحدةغالباً في المملكة-محاسب قانوني 

Classification التصنیف- التبویب 

Classified Financial Statements القوائم المالیة المبوبة

Coding ترمیز

Common Stock األسھم العادیة

Common Stock سھم العادیةرأس مال األ

Common Stock Holders حملة األسھم العادیة

Comparability قابلیة المقارنة

Comparative Balance Sheet میزانیة المقارنة

Comparative Financial Statements القوائم المالیة المقارنة

Comparative Income Statement قائمة دخل مقارنة

Completed Contract Method طریقة العقد المنجز أو المنتھي

Conceptual Frameworks النظري-المفاھیمي اإلطار

Conservation التحفظ

Conservatism التحفظ- سیاسة الحیطة و الحذر 

Consignee وكیل

Consignor أصیل-موكل 

Consolidation اجاندم

Consistency االتساق-الثبات 

Consistency Principle الثبات- مبدأ االتساق 

Consolidated Accounting Entities الوحدات المحاسبیة المندمجة

Consolidated Financial Statements القوائم المالیة الموحدة
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Consolidated Balance Sheet كز المالي الموحدةقائمة المر

Constant Purchasing Power قوة شرائیة ثابتة

Constant-Dollar Financial Statements متجانسةالقوائم المالیة على أساس وحدة نقد

Construction in Process عقود إنشاء تحت التنفیذ

Consumer Price Index كالرقم القیاسي ألسعار المستھل

Contra Account حساب عكسي- حساب مقابل 

Contract Costs تكالیف العقد

Contract Debtors مدیني العقود

Contract Revenues إیرادات العقد

Contributed Capital رأس المال المساھم بھ

Contribution Margin مساھمة حدیة

Control الرقابة

Conversion
سندات إلى من أسھم ممتازة أو- قابلیة التحویل 

أسھم عادیة

Convertible Bonds سندات قابلة للتحول إلى أسھم عادیة

Convertible Stock Preferred عادیةأسھم ممتازة قابلة للتحول إلى أسھم

Copyright حق التألیف

Corporate Earnings الشركات المساھمةأرباح 

Corporation شركة مساھمة

Cost تكلفة

Cost / Benefit Relationship
تكون التكلفة أي یجب أن- المنفعة / قید التكلفة 

أقل من المنفعة

Cost of Goods Sold تكلفة البضاعة المباعة

Cost Plus Contracts
معین امش ربحالعقود المحدد سعرھا بإضافة ھ

للتكلفة

Cost Price ثمن التكلفة

Cost Principle مبدأ التكلفة

Credit الجانب الدائن- على الحساب 

Creditors الدائنون

Current Assets األصول المتداولة

Current Cost االستبدالیةالتكلفة- التكلفة الجاریة 

Current Cost Accounting المحاسبة على أساس التكلفة الجاریة

Current Cost Approach مدخل التكلفة الجاریة

Current Liabilities االلتزامات المتداولة

Current Purchasing Power قوة شرائیة جاریة



5

Data Collection تجمیع البیانات

Date of Declaration عالن عن توزیع أرباح األسھمتاریخ اإل

Date of Payment تاریخ دفع أرباح األسھم

Date of Record
لدى التاریخ الذي یكون فیھ المساھم مسجالً 

الشركة

Dealers جمع وكیل- وكالء 

Debenture Bonds سندات بدون ضمان عیني

Debit (Dr.) الجانب المدین

Debtors لمدینونا

Deferred Gross Profit
غیر إجمالي الربح- إجمالي الربح المؤجل 

المحقق

Deficit بالسالب-عجز 

Departmental Contribution Margin المساھمة الحدیة للقسم

Depletion
المصادر لألصول االستخراجیة أو- النفاذ 

الطبیعیة

Depreciation اھتالك

Depreciation Expense مصروف االھتالك

Direct Cost تكلفة مباشرة

Direct Costing System نظام التكالیف المباشرة

Direct Method المتأتیةالطریقة المباشرة الحتساب صافي النقدیة

Discount Rate معدل الحسم- معدل الخصم 

Dividends رباحتوزیعات األ

Earned Surplus الفائض المحتجز

Earning per Share ربحیة السھم

Economic Entities االقتصادیة) الوحدات(المنشآت

Economic Entity Assumption فرض الوحدة االقتصادیة المستقلة

Effective Interest Rate معدل الفائدة الفعلي

Entry Value Method طریقة القیمة اإلحاللیة لألصل

equipment معدات

Equity للمساھمین) صافي األصول(حق الملكیة 

Equity Method نسبة الملكیة- طریقة حق الملكیة 

Estimated Liability االلتزام المقدر

Estimated Price سعر تقدیري- سعر افتراضي 

Exit Value Method طریقة القیمة البیعیة لألصل

Expenses المصروفات

Extraordinary Items بنود استثنائیة- بنود غیر عادیة 
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Feedback المعلومات الراجعة- التغذیة العكسیة 

Feedback Value قیمة التغذیة العكسیة

Financial Accounting Standards Board (FASB) أمریكافي- مجلس معاییر المحاسبة المالیة 

Financial Forecast التنبؤ المالي

Financial Accounting المحاسبة المالیة

Financial Reporting المالياإلعالم- نشر التقاریر المالیة 

Financial Statements القوائم المالیة

Financing Activities نشطة التمویلیةاأل

Fiscal Year السنة المالیة

Fixed Assets األصول الثابتة

Fixed Price Contracts العقود ذات السعر المحدد سلفاُ 

Foreign Exchange Rate سعر الصرف للعمالت األجنبیة

Format شكل عرض القائمة المالیة

Full Disclosure Principle مبدأ االفصاح التام

Funds األموال

General Price Index الرقم القیاسي للمستوى العام لألسعار

General Price Level المستوى العام لألسعار

General Price Level Adjusted Historical Cost (GPLA) مدخل التكلفة التاریخیة المعدلة

Generally Accepted Accounting Principles (GAAP)
المقبولة المبادئ المحاسبیة المتعارف علیھا و

عموماً 

Generally Accepted Auditing Standards (GAAS) المقبولة عموماً معاییر التدقیق المتعارف علیھا و

GNP Implicit Price Deflator الرقم القیاسي للناتج اإلجمالي القومي

Going Concern (Continuity) فرض استمراریة المشروع

Goodwill شھرة المحل

Gross Income مجمل الدخل

Gross Profit مجمل الربح

Hire Purchase اإلیجازيالشراء 

Hire Sale البیع اإلیجاري

Historical Cost التكلفة التاریخیة

Historical Cost Principle مبدأ التكلفة التاریخیة

Holding Gains مكاسب الحیازة

Holding Losses خسائر الحیازة

Income دخل

Income Statement قائمة الدخل
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Income Tax ضریبة الدخل

Indirect Method
النقدیة الطریقة غیر المباشرة لتحدید صافي

من األنشطة التشغیلیة) تخدمةالمس(المتأتیة 

Industry Practice الممارسة الصناعیة

Inflation التضخم

Inflation Accounting المحاسبة عن التضخم

Input Method أسلوب المدخالت في تحدید نسبة اإلتمام

Installment Purchase الشراء بالتقسیط

Installment Sale لبیع بالتقسیطا

Intangible غیر ملموس

Intangible Assets األصول غیر الملموسة

Intercompany Elimination الشركات المندمجةاستبعاد العملیات المتبادلة بین

Intercompany Liabilities المندمجةااللتزامات المتبادلة بین الشركات

Intercompany Transactions المندمجةالعملیات المتبادلة بین الشركات

Interest الفائدة

Interim Financial Reports التقاریر المالیة المرحلیة

Internal Accounting Standards (IAS) معاییر المحاسبة الدولیة

Internal Auditing التدقیق الداخلي

Internal Control System نظام الرقابة الداخلیة

Internal Revenue Service (IRS) مكتب ضریبة الدخل األمریكي

International Accounting Standards Committee (IASC) لجنة معاییر المحاسبة الدولیة

Inventory البضاعة- المخزون 

Investing Activities األنشطة االستثماریة

Investments االستثمارات

Journal دفتر الیومیة

letter of credit اعتماد مستندي- اعتماد بنكي 

Letters of Credit اعتمادات مستندیة- اعتمادات بنكیة 

Leverage الرفع المالي

Liabilities االلتزامات

Long Term Contracts عقود طویلة األجل

Long Term Investment استثمار طویل األجل

Long Term Liabilities طویلة األجلالتزامات

Maintenance of Nominal Capital االسميالمحافظة على رأس المال 

Maintenance of Real Capital المحافظة على رأس المال الحقیقي

Market Value القیمة السوقیة
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Marketable Debt Securities إسنادعلى شكل - األوراق المالیة 

Marketable Equity Securities األوراق المالیة على شكل أسھم

Matching Principle اإلیرادات بالمصروفات- مبدأ المقابلة 

Materiality المادیة- األھمیة النسبیة 

Maturity استحقاق

Maturity Date تاریخ االستحقاق

Measurement Basis أساس القیاس

Measurement Bias انحراف القیاس-تحیز القیاس 

Measurement Unit وحدة القیاس

Merchandise Inventory المخزون السلعي

Mix of Sales مزیج المبیعات

Monetary نقد- نقدیة 

Monetary Items البنود النقدیة

Monetary Unit Assumption فرض وحدة النقود للقیاس

Mortgage الرھن

Net Assets
و الفرق بین مجموع األصول- صافي األصول 

االلتزاماتمجموع 

Net Cash Flows صافي التدفقات النقدیة

Net Income صافي الدخل

Net Reliable Value صافي القیمیة التحصیلیة

Net Realizable Value صافي القیمة البیعیة القابلة للتحقق

Net Working Capital صافي رأس المال العامل

Neutrality الحیاد

Nominal Value االسمیةالقیمة 

Non-Interest Bearing Note ورقة تجاریة ال تحمل فائدة

No monetary Items البنود غیر النقدیة

Notes Payable أوراق الدفع

Notes Receivable أوراق القبض

Objectivity الموضوعیة

Objectivity الموضوعیة

operating Activities األنشطة التشغیلیة

Operating Expenses المصاریف التشغیلیة

Operating Income الربح التشغیلي- ربح العملیات 

Output Method أسلوب المخرجات في تحدید نسبة اإلنجاز

Owners Equity حقوق أصحاب المشروع
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Paid in Capital زیادة عن رأس المالاإلضافيرأس المال 

Partnership أشخاص- شركة تضامن 

Patent عبراءة اخترا

Pension تقاعد

Percentage of Completion Method نسبة اإلنجاز أو نسبة اإلتمام

Percentage of Completion Principle مبدأ نسبة اإلنجاز

Planning التخطیط

plant في مصنع- أصول 

Plant Assets أصول المصنع طویلة األجل

Prediction تنبؤ

Predictive Value القیمة التنبؤیة

preferred Stock األسھم الممتازة

Premium عالوة إصدار

Prepaid Expenses مصروفات مدفوعة مقدماً 

Prepaid Insurance تأمین مدفوع مقدما

Price Index رقم قیاسي لألسعار

Price Level Changes لمستوى العام لألسعارتغیرات في ا

Profit ربح

Profit Margin ھامش الربح

Profit Maximization تعظیم الربح

Profitability الربحیة

Promissory Note كمبیاالت-أوراق قبض 

property ممتلكات

Public Accountant محاسب قانوني

Purchases مشتریات

Purchases Allowances مسموحات المشتریات

Purchases Returns مردودات المشتریات

Qualitative نوعي

Qualitative Characteristics of Accounting Information الصفات النوعیة للمعلومات المحاسبیة

Quantitative كمي

Realizable Value ة للتحققالقیمة القابل

Realization تحقق

Realization Principle مبدأ التحقق

Realized Income الدخل المحقق أو الربح المحقق

Relevance المالئمة
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Reliability الموثوقیة

Reliable موثوق

Replacement Cost االستبدالتكلفة اإلحالل أو تكلفة 

Representation عرض

Representational Faithfulness العرض الصادق

Responsibility Accounting محاسبة المسؤولیة

Retained Earnings األرباح المحتجزة- األرباح المجمعة 

Returns مردودات

Revenue إیراد

Revenue Realization Principle یرادمبدأ تحقق اإل

Revenue Recognition Principle مبدأ االعتراف باإلیراد

Sales مبیعات

Sales Allowances مسموحات المبیعات

Sales Discount خصم المبیعات

Sales Returns مردودات المبیعات

Salvage Value
لقیمة ا- اإلنتاجي القیمة الباقیة لألصل بعد نھایة عمره

التخریدیة

Securities and Exchange Commission (SEC) مجلس األوراق المالیة األمریكي

Segment قسم

Segments أقسام

Selling Expenses مصروفات البیع-مصاریف البیع 

Selling Price سعر البیع

Shareholders (Stockholders) المساھمون

Short Term Contracts عقود إنشاءات قصیرة األجل

Short Term Investment استثمار قصیر األجل

Short Term Notes Payable أوراق دفع قصیرة األجل

Single Proprietorship مشروع فردي

Standard Costs التكالیف المعیاریة

Statement of Cash Flows التدفقات النقدیةقائمة

Statement of changes in Financial Position قائمة التغیرات في المركز المالي

Statement of changes in Owners' Equity قائمة التغیرات في حقوق الملكیة

Statements of Financial Accounting Standards (FASB) األمریكيالمالیةنشرات مجلس معاییر المحاسبة

Stock رأس مال األسھم

Stock Authorization and Issuance التصریح و اإلصدار لرأس مال األسھم

Stock Dividends أرباح أسھم على شكل أسھم و لیس نقداً 
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Stock Premiums عالوة إصدار رأس المال

Stock Subscriptions مال األسھماالكتتابات برأس 

Stock Values قیم رأس المال

Straight Line Depreciation Method طرقة القسط الثابت الحتساب االھتالك

Subsidiary Company شركة تابعة

T-accounts حسابات دفتر األستاذ

Tax - Taxation ضریبة

Temporary Investment (Short Term Investments)
األوراق في) استثمار قصیر األجل(استثمار مؤقت 

المالیة

Timeliness التوقیت الجید- التوقیت المناسب 

Treasury Stock أسھم الخزینة

Trial Balance میزان المراجعة

Understandability قابلیة الفھم

Unearned Revenue إیراد غیر مكتسب

Unrealized Loss خسارة غیر متحققة

Unrealized Profit - Unrealized Gain ربح غیر متحقق

Utilities Expenses
الكھرباء مثل الماء و- مصروفات المنافع الخدمیة 

إلخ

Verifiability قابلیة التحقق و الصحة

Weighted Average
-موزونمتوسط حسابي - متوسط حسابي مرجح 

متوسط حسابي مثقل

Whole Sale Price Index الرقم القیاسي ألسعار الجملة

Working Capital رأس المال العامل

Working Papers أوراق العمل

Worksheet ورقة عمل

حفیظي طارق عـــزیــــز 
–المسیلة –جامعة محمد بوضیاف 

مالیة و محاسبة: تخصص 


