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 التعریف  الترجمة المصطلح
Abnormal Spoilage وحدات غیر مقبولة ال یتوقع أن تحصل في  اإلنتاج التالف غیر العادي

 ظل عملیة إنتاج فّعالة
Absorbed Overhead  المصروفات غیر المباشرة

 المحملة على اإلنتاج
ذلك الجزء من تكلفة المصنع غیر المباشرة 

، أو خدمة قابلة الذي تم تخصیصھ لمنتج محدد
المصروفات غیر : وتسمى أیضًا(للبیع 

 )المباشرة المحّملة أو المخصصة
Absorption Costing  
 

 ساب التكالیف التحمیليح

 جمیع أنواع المخزونل یحّمنظام للتكالیف 
تكالیف التصنیع، بما في ذلك التكالیف 
المباشرة وغیر المباشرة والثابتة والمتغیرة 

 )نظام التكالیف الكلیة: وُیسَمى أیضًا(
Accelerated 
Depreciation 

نمط من االستھالك یكون فیھ مقدار االستھالك  االستھالك المعجل
المحسوب في السنوات األولى أعلى من 
 .المقادیر المحسوبة في السنوات األخیرة

Accounting عملیة التحدید والتصنیف والقیاس والتسجیل  المحاسبة
ل معامالت وفعالیات نقدیة، والنقل، من خال

 .عن وحدة اقتصادیة ذات صفة مالیة
Accounting Profit اإلیرادات محسومًا منھا جمیع المصروفات  أرباح محاسبیة

 .المتضمنة في بیان دخل المنشأة
Accounting 
Standards 

المبادئ واإلجراءات الواجب اتباعھا من قبل  المعاییر المحاسبیة
رت صیاغتھا من قبل ھیئة المحاسبین كما ج

 )مبادئ المحاسبة: تسمى أیضًا. (رسمیة
Accounting System الطرق واإلجراءات والمعاییر المعتمدة في  نظام محاسبي

تجمیع وتصنیف وتسجیل الفعالیات 
والمعامالت التجاریة وتقدیم التقاریر الخاصة 

 .بھا
Accounts Payable مقابل سلع أو ) الموّرد(مبالغ مستحقة للبائع  ذمم دائنة

 .خدمات جرى تقدیمھا
Accounts Payable 
Turnover 

نسبة مالیة تستخدم لقیاس معدل تسدید منشأة  معدل دوران الذمم الدائنة
 .مبالغ مالیة لموردیھا
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 التعریف  الترجمة المصطلح
Accounts Receivable مبالغ مستحقة الدفع لمنشأة من عمالء قاموا  ذمم مدینة

 على بشراء سلع أو حصلوا على خدمات
 .الحساب

Accounts Receivable 
Turnover  

 معدل دوران الذمم المدینة
نسبة مالیة تستخدم لقیاس استخدام األصول 
وقدرة الشركة على تحصیل المبالغ النقدیة من 

 .المبیعات اآلجلة إلى عمالئھا
Accrual Accounting  المحاسبة على أساس

 االستحقاق
ت عند كسبھا، إیرادا) أ(طریقة إقرار وتسجیل 

المصاریف عند تكبدھا، وكالھما بغض ) ب(
 .تسدید المبلغ النقديالنظر عن وقت استالم أو 

Accrued تراكم الدخل المستحق الذي لم یتم تسلمھ، أو  مستحق
تكلفة یتم تكبدھا ولكن لم یتم دفعھا بواسطة 

 .المنشأة أثناء فترة المحاسبة
Accumulated 
Depreciation 

قیمة نفقة االستھالك المرتبطة بأصل ثابت تم  متراكماستھالك 
 .إقراره كنفقة من تاریخ حیازة ذلك األصل

Acid-Test Ratio  
 

 نسبة السیولة الحادة
 

نسبة تقاس بھا قدرة منشأة على الوفاء 
بااللتزامات القصیرة األجل باستخدام أكثر 

). باستثناء البضاعة(األصول المتداولة سیولة 
 )ًا النسبة السریعةتسمى أیض(

Acquisition Cost قیمة النقد أو موارد أخرى یتم التخلي عنھا  تكلفة االقتناء
وھي تشمل جمیع . مقابل سلع أو خدمات

التكالیف الالزمة إلعداد األصل لالستخدام 
تسمى أیضًا التكلفة التاریخیة أو . (المقصود

 )التكلفة األصلیة
Activity Driver 
(Cost Driver ) 

محرك (محرك النشاط 
 )التكلفة

عامل یستخدم لتخصیص تكلفة من نشاط لمادة 
مقیاس لعدد مرات وشدة استخدام . التكلفة

 .نشاط من قبل مادة التكلفة
Activity-Based 
Budgeting 

الموازنة على أساس 
 األنشطة

أسلوب في الموازنة یتضمن القیاس الكمي 
 أجل لألنشطة والعملیات وتوقع تكالیفھا من

 .تحقیق أھداف استراتیجیة وتحسین األداء
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 التعریف  الترجمة المصطلح
Activity-Based 
Costing (ABC) 

تحدید ) أ(نظام محاسبة تكالیف یقوم بما یلي  التكلفة المبنیة على األنشطة
تحدید ) ب(العالقة بین تكبد التكلفة واألنشطة، 

إقامة ) ج(األساسي لألنشطة، " المحرك"
) د(ردیة ف" محركات"أوعیة تكلفة مرتبطة بـ 

تطبیق ) ھـ(تطویر معدالت حساب التكالیف، 
التكلفة على المنتج على أساس الموارد 

 ). المحركات(المستھلكة 
Activity-Based 
Management 

طریقة اإلدارة وصنع القرار باستخدام  اإلدارة المبنیة على األنشطة
معلومات حساب التكالیف المبنیة على 

ا العمالء األنشطة في مسعى لتحسین رض
وأرباحھم من خالل تعزیز األنشطة التي 

تضیف قیمة وتقلیل األنشطة التي ال تضیف 
 . قیمة للعمیل

Actual Cost تكلفة االقتناء، أو التكلفة التاریخیة أو التكلفة  تكلفة فعلیة
 .األصلیة

Additional Paid-in 
Capital 

رأس المال المدفوع 
 اإلضافي

ركة من مساھمیھا المبلغ الذي تستلمھ الش
مقابل شراء أسھم رأس المال بما یربو عن 

 .القیمة الدفتریة أو المحددة لألسھم
Administrative 
Expense 

التكالیف المتكبدة للتشغیل العام للمؤسسة ككل،  مصاریف إداریة
بالمقارنة مع التكالیف المرتبطة بمھام أكثر 

تسمى . (تحدیدًا، مثل التصنیع أو البیع
 ).المصاریف العامة واإلداریة:أیضًا

Allocate مطابقة التكالیف مع أغراض التكلفة؛  تخصیص
تخصیص أو توزیع التكالیف على المنتجات، 

 .العملیات، الوظائف أو األقسام
Allocation Base األساس المستخدم لتخصیص التكالیف غیر  أساس التخصیص

، مثل ساعات العمل أو لمواد التكلفةالمباشرة 
 .استخدام اآلالت

Allowance for 
Uncollectible 
Accounts 

مخصص حسابات غیر قابلة 
 للتحصیل

حساب نظامي لحسابات ذمة مدینة یتم إنشاؤه 
لتسجیل نسبة حسابات الذمة المدینة التي لن 

 .یتم تحصیلھا
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 التعریف  الترجمة المصطلح
Amortization عملیة محاسبیة لتخصیص التكالیف لفترات  إطفاء

 .الك مثل ھذه التكالیفزمنیة یتم خاللھا استھ
Annual Report تقریر یتم إعداده من قبل المنشآت بعد نھایة  التقریر السنوي

كل سنة تقریر، ویتضمن البیانات المالیة 
واإلفصاح، وتقریر مراجعة، ومعلومات من 

اإلدارة، ومعلومات أخرى حول وضع المنشأة 
 .المالي واألداء التشغیلي

Annuity ة دفعات متساویة القیمة على امتداد سلسل مرتب دوري
 .فترات زمنیة منتظمة لعدد محدد من الفترات

Application Controls  أسالیب الرقابة على
 التطبیقات المحاسبیة

ضوابط، مثل ضوابط اإلدخال، یتم اعتمادھا 
لضمان نشاط معالجة بیانات محددة، مثل 

والغرض منھا تقدیم ضمان . كشف الرواتب
 البیانات تمت معالجتھا وتسجیلھا معقول بأن

 .وإعداد تقاریر خاصة بھا بصورة صحیحة
Appraisal Costs التكالیف التي یتم تكبدھا لتحدید ما إذا كانت  تكالیف التقییم

المنتجات والخدمات تتفق مع متطلبات العمالء 
ومن األمثلة على ذلك تكالیف . أو التصنیع /و

 .التفتیش والفحص
Appreciation الحالة التي تتضمن زیادة في القیمة  التثمین

 .االقتصادیة التي یسببھا ارتفاع أسعار السوق
Arbitrage Pricing 
Theory (APT) 

إطار لتحلیل العالقة بین المخاطر ومعدالت  نظریة موازنة األسعار
العائد على األوراق المالیة، السیما األسھم 

صر د ھذه النظریة أن عناوتؤّك. العادیة
المخاطرة التي تؤثر على العائدات على 

) 2(التضخم و) 1(األوراق المالیة تتضمن 
عالوات المخاطر ) 3(اإلنتاج الصناعي و

 انحدار ھیكل أسعار الفائدة) 4(و
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 التعریف  الترجمة المصطلح
Asset  المنافع االقتصادیة المحتملة التي تحصل -1 أصل

  .علیھا المنشأة نتیجة معامالت سابقة
ملوك لھ قیمة  أي مادة ملموسة أو حق م-2

اقتصادیة لمالكیھ، یعبر عنھ ألغراض 
المحاسبة من خالل التكلفة أو قیمة أخرى 

 )مثل تكلفة االستبدال الجاریة(
Asset Coverage  
 

 تغطیة األصول
 

قیاس لمدى قدرة الشركة على تغطیة 
التزاماتھا الخاصة بالدیون بعد الوفاء بجمیع 

 . االلتزامات
Asset Turnover  
 

 ل دوران األصولمعد
 

نسبة مالیة تقّیم مدى الكفاءة التي تستخدم بھا 
معدل دوران : تسمى أیضًا(منشأة ما أصولھا 
 )إجمالي األصول

Audit الفحص المنھجي من خالل التحلیالت والتأكید  تدقیق الحسابات
واالختبارات للسجالت الحسابیة للتأكد بضمان 

بة معقول من أن السجالت تعكس بصورة مناس
 .الحالة والعملیات االقتصادیة

Audit Committee في حالة الشركات(أعضاء مجلس اإلدارة  لجنة تدقیق (
واألمناء والھیئات التشریعیة أو مجالس 

اإلدارة المشابھة، الذین یتولون مسؤولیات 
 . اإلدارة واإلشراف على مھام التدقیق الداخلي

Audit Report وبة تعرض نطاق ونتائج التدقیقوثیقة مكت تقریر المراجعة. 
Authoritative (top-
down) Budgeting 

إعداد الموازنة الوجوبیة 
 )من األعلى لألسفل(

عملیة إعداد الموازنة حیث یتم إعداد جمیع 
الموازنات للمؤسسة من قبل اإلدارة العلیا، بما 
في ذلك الموازنات الخاصة بعملیات المستوى 

 .األدنى
Authority الحق الرسمي والشرعي للمدیر في اتخاذ  لطةالس

القرارات، وإصدار األوامر، وتخصیص 
الموارد إلنجاز النتائج المطلوبة من الناحیة 

 . التنظیمیة
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 التعریف  الترجمة المصطلح
Average Collection 
Period  

مقیاس لمتوسط عدد األیام التي یستغرقھا  متوسط فترة التحصیل
المبیعات على (تحصیل الذمم المدینة 

فترة المبیعات غیر : تسمى أیضًا (). الحساب
 )المسددة وفترة المبیعات بذمم مدینة

Average Fixed Cost إجمالي التكالیف الثابتة مقسومة على عدد  متوسط التكلفة الثابتة
 )التكلفة الثابتة لكل وحدة. (الوحدات المنتجة

Average Total Cost ع مقسومة على عدد إجمالي تكالیف التصنی متوسط التكلفة اإلجمالیة
وتسمى أحیانًا التكلفة لكل . الوحدات المنتجة

 .وحدة
Average Variable 
Cost 

إجمالي التكلفة المتغیرة مقسومة على عدد  متوسط التكلفة المتغیرة
 .الوحدات المنتجة

Backflush Costing أسلوب احتساب تكلفة المنتجات المستخدم في   التدفق العكسي للتكلفة
تشغیل حسب الحاجة الذي یتم فیھ تأجیل بیئة ال

ثم یتم . بعض أو كل التكلفة حتى نفاد البضائع
سحب التكالیف المعیاریة إلى الخلف من خالل 

  .النظام لتخصیص التكالیف للمنتجات
Backup Controls ضوابط، مثل نسخ الملفات، في بیئة تكنولوجیا  ضوابط إضافیة

 .ناتالمعلومات، لضمان عدم ضیاع البیا
Bad Debts حسابات أو أوراق قبض تحدد اإلدارة أنھا  دیون معدومة

غیر قابلة للتحصیل بعد فشل الجھود المعقولة 
 .لتحصیلھا

Balance Sheet بیان مالي یلخص أصول الشركة والتزاماتھا  المیزانیة العمومیة
 .وحقوق المساھمین في مدة محددة من الزمن

Balanced Scorecard  أسلوب باستخدام مقاییس متعددة لتقییم األداء،  حساب متوازنةبطاقة
بما في ذلك إجراءات القیاس المالیة وغیر 

المالیة للعمالء، والعملیات التجاریة الداخلیة، 
 .والتعلم والنمو

Banker’s 
Acceptances 

وثیقة مالیة للمنشأة تبین أن الدفعة مضمونة  قبول مصرفي
خدم عمومًا في من قبل أحد البنوك، وتست

 .التجارة الخارجیة
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 التعریف  الترجمة المصطلح
Bankruptcy حالة تمنح فیھا المحكمة شركة الحمایة  اإلفالس

القانونیة من الدائنین ألنھا ال تستطیع الوفاء 
 .بالتزاماتھا لدى استحقاقھا

Batch Costing  تحدید تكالیف الدفعات
 المنتجة

تكالیف األنشطة المتعلقة بمجموعة من وحدات 
 الخدمات بدًال من تلك المتعلقة المنتجات أو

بكل وحدة من وحدات المنتجات أو الخدمات 
 .على حدة

Benchmarking عملیة قیاس أداء منشأة ومنتجاتھا وخدماتھا  المعایرة
بناء على معاییر مرتكزة على أفضل 

مستویات األداء القابلة لإلنجاز أو المنجزة من 
 .قبل منشآت أخرى

Best Practice تقنیة أو طریقة أو عملیة أو نشاط یتمیز   لممارساتأفضل ا
بفاعلیة أكبر في توفیر نتیجة معینة من أي 

  .تقنیة أو طریقة أو عملیة أو نشاط آخر
Beta قیاس لحركة سعر مخزون محدد مقارنة  بیتا

. بحركة السوق اإلجمالیة أثناء الفترة نفسھا
، فإنھ 1وإذا كان لمخزون ما قیمة بیتا تقل عن 

 .عتبر أكثر مخاطرة من السوقی
Binomial Option-
Valuation Models 

نماذج تسعیر الخیارات التي یمكن لألصول  نماذج تقییم الخیارات الثنائیة
األساسیة أن تأخذ فیھا قیمتین محتملتین 

منفصلتین في الفترة الزمنیة التالیة لكل قیمة 
  .یمكنھا أن تأخذھا في الفترة الزمنیة السابقة

Black-Scholes 
Option-Valuation 
Model 

نموذج تسعیر خیاِر سكولز 
 األسود

نموذج لخیارات التسعیر التي تعتمد فیھا قیمة 
قیمة األصول ) 1(أحد الخیارات على 

الفترة الزمنیة حتى انتھاء ) 2(األساسیة 
) 4(سعر الممارسة ) 3(صالحیة الخیار 

لیة النسبة الخا) 5(تقلبات األصول األساسیة 
 .من المخاطر أو القیمة الزمنیة للمال
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 التعریف  الترجمة المصطلح
Board of Directors مجموعة من األفراد المنتخبین من قبل  مجلس إدارة

المساھمین في شركة لإلشراف على إدارة 
ویجتمع أعضاء مجلس اإلدارة دوریًا . الشركة

ویتولون المسؤولیة القانونیة عن نشاطات 
 .الشركة

Bond ل األجل تشیر إلى تعھد من وثیقة دین طوی سند دین
یقوم بإصدارھا بدفع المبلغ اإلسمي عند تاریخ 

وغالبًا ما تطلب دفعات فوائد . االستحقاق
 .دوریة

Bonds Payable حساب خصوم طویل األجل یستخدم لتسجیل  سندات مستحقة الدفع
 .مبلغ السندات غیر المسددة

Book Value أساسھا تأدیة أحد األصول القیمة التي یتم على القیمة الدفتریة 
أو االلتزامات في دفاتر الحسابات، محسومًا 

تسمى أیضًا القیمة . (منھا أي حساب نظامي
  )الدفتریة الصافیة

Book Value per 
Share 

تقیس حقوق المساھمین المشتركة على أساس  القیمة الدفتریة لكل سھم
 .السھم

Bottleneck أو استخدام غیر كفؤ للموارد قیود تشغیلیة  إعاقة في اإلنتاج
المتوافرة تسبب تراكمًا في المخزون الداخل 

 .أو وقت التعطیل/في العملیات اإلنتاجیة و
Bottom-Up Approach أسلوب في ضوابط التدقیق الداخلیة التي یتم  أسلوب من األسفل لألعلى

من خاللھا توثیق جمیع الضوابط بغض النظر 
 .عن المخاطر

Breakeven Analysis وھو . تحلیل للعالقة بین التكلفة واإلیرادات  تحلیل التعادل
یحدد الحجم الذي ال یوجد عنده ربح أو خسارة 

: ویسمى أیضًا. (لمنتج أو مجموعة منتجات
 )الربح/الحجم/تحلیل التكلفة

Breakeven Point حجم المبیعات التي یتساوى عنده إجمالي  نقطة التعادل
 .لتكالیفاإلیرادات وإجمالي ا
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 التعریف  الترجمة المصطلح
Budget برنامج لإلیرادات والنفقات واألصول   موازنة

وتوفر . وااللتزامات المخطط لھا أو المتوقعة
الموازنة إرشادات للعملیات المستقبلیة وتقییم 

 )تسمى أیضًا خطة الربح. (األداء
Budget Process العملیة التي تستخدمھا المؤسسة إلعداد خطة  عملیة وضع الموازنة

 مستقبلیة، وتخصیص الموارد، وتحدید لفترة
اإلیرادات والنفقات، ووضع التقاریر الخاصة 

 .بتلك الخطة
Budgetary Slack أو / تقدیر اإلیرادات وفيالمقصود فریط الت ركود الموازنة

 .المبالغة في تقدیر المصروفات
Budgeting عملیة تخطیط تدفقات الموارد المالیة في، أو  إعداد الموازنة

اخل، أو من منشأة أثناء فترة مستقبلیة محددة د
 .أو لمشروع محدد

Business  مشروع تجاري أو صناعي  أعمال. 
Business 
Combination 

دمج شركة مع مؤسسات أخرى لتكوین كیان  دمج منشآت األعمال 
محاسبي واحد ألغراض إعداد التقاریر 

وتستمر الشركة ). بیانات مالیة موحدة(
ألخرى في العمل ككیانات والمؤسسات ا

 .منفصلة
Business Plan وثیقة تقوم بإعدادھا إدارة الشركة، تفصل  خطة األعمال

وھي . ماضي الشركة وحاضرھا ومستقبلھا
تشكل أساسًا إلعداد الموازنات لوحدات 

 .الشركة الفردیة
Business Portfolio مجموعة من المنتجات أو المشروعات أو  محفظة األعمال

دمات أو العالمات التجاریة التي تطرحھا الخ
 .المنشأة للبیع

Business Process سلسلة متعاقبة من أنشطة العمل المترابطة  إجراءات العمل
منطقیًا والمبنیة على الوقت لتقدیم ناتج محدد 

 .للعمیل
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 التعریف  الترجمة المصطلح
Business Unit أي قسم من مؤسسة، أو مؤسسة كاملة غیر  وحدة عمل

ظر إلیھا أحیانًا كمركز وین. مقسمة إلى أقسام
  .ربح

Byproduct  مادة ناتجة عن عملیة إنتاج لھ قیمة قلیلة نسبیًا  منتج ثانوي
 .مقارنة بالمنتج األساسي للشركة

Call Option عقد یعطي المشتري الحق في شراء أصل  خیار شراء في المستقبل
بسعر ) على سبیل المثال حصة في سھم(

 .ةمحدد ضمن فترة زمنیة محدد
Capacity Constraints موارد تحد من أقصى مستوى ممكن لألداء،  قیود الطاقة اإلنتاجیة

مع األخذ في االعتبار شروط التجھیزات 
المادیة القائمة، والقوة العاملة، وطریقة 

 .اإلنتاج، أو تورید المواد
Capacity 
Management 

غیر ) زائدة(ة إدارة تكالیف منشأة ذات طاق إدارة الطاقة اإلنتاجیة
مستعملة، مثل مرافق اإلنتاج، وقنوات 

 .التوزیع، إلخ
Capital األسھم المستثمرة في منشأة من قبل  .1 رأس المال

إجمالي األصول محسومًا منھا . مالكیھا
 ..المطلوبات

 )المعدات: مثال(األصول طویلة األمد  .2
Capital Adequacy لى أصول الشركةمبلغ رأس المال بالنسبة إ كفایة رأس المال .

بخاصة (وحدة قیاس مفیدة في إدارة المخاطر 
 ).في البنوك

Capital Asset Pricing 
Model (CAPM) 

نموذج تسعیر األصول 
 الرأسمالیة

إطار عام لتحلیل العالقة بین المخاطر ونسب 
العائد على األوراق المالیة، وبخاصة األسھم 

 .العادیة
Capital Budget خطة للتكالیف المقترحة لالستحواذ أصول  ةموازنة رأسمالی

 .طویلة األمد ووسیلة تمویل االستحواذ
Capital Budgeting تقییم وإعداد القرارات االستثماریة طویل  إعداد الموازنة الرأسمالیة

 .األمد
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 التعریف  الترجمة المصطلح
Capital Gain or Loss الحد الذي یتجاوز فیھ صافي القیمة المحقق  ربح أو خسارة رأس المال

أو في حالة (یعات أصل رأسمالي من مب
تكلفة االستحواذ ) خسارة رأس المال یقل عن

مضافًا إلیھا التحسینات اإلضافیة، ناقصًا منھ 
 .أو النفاد/تكالیف االستھالك و

Capital Investment أیة نفقات تؤدي إلى زیادة الطاقة اإلنتاجیة،  استثمار رأسمالي
یزة والكفاءة، والعمر االفتراضي، أو الم

إنفاق المال . االقتصادیة لتشغیل أصل ثابت
الذي یتوقع من خاللھ حصول تدفقات نقدیة 

یشار إلیھا أیضًا . (مستقبلیة لمدة أكثر من عام
 )باإلنفاق الرأسمالي

Capital Lease عقد تأجیر ینقل بدرجة كبیرة كافة المیزات  عقد تأجیر رأسمالي
ار والمخاطر التي تنطوي علیھا ملكیة العق

للمستأجر الذي یفسر عقد اإلیجار على أنھ 
 .حیازة أحد األصول وتحمل االلتزام

Capital Rationing حالة تنشأ عندما یوضع قید على إجمالي قیمة  تقنین رأسمالي
. الصنادیق االستثماریة الرأسمالیة للمنشأة

یجب أن تكون الصنادیق االستثماریة المحدودة 
ذات األولویة المتاحة مخصصة للمشروعات 

 .القصوى
Capital Stock أسھم الملكیة في شركة التي یتم إصدارھا  أسھم رأس المال

ویمكن أن تتكون من األسھم . للمساھمین
 .العادیة واألسھم الممتازة

Capital Structure النسب النسبیة للدین قصیر األجل، والدین  ھیكلیة رأس المال
 .الشركةطویل األجل، وحقوق المالكین في 

Capitalize تسجیل مصروف یتوقع أن یكون مفیدًا لفترة  رسملة
مقبلة في المستقبل كأصل، بدًال من التعامل مع 

 .اإلنفاق كمصروف للفترة التي یحدث فیھا
Carrying Cost تكالیف تخزین البضائع واالحتفاظ بھا، بما في  تكالیف قائمة

ذلك تكلفة رأس المال من وقت الحیازة أو 
 .التصنیع حتى وقت البیع أو االستخدام
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 التعریف  الترجمة المصطلح
Cartel  منظمة بائعین یقومون بتنسیق قرارات  )كارتل(تكتل المنتجین

ویسعى . العرض لتعظیم األرباح المشتركة
 . الكارتل إلى إقامة احتكار في السوق

Cash یشیر إلى األموال التي تأخذ صورة عمالت   نقد
، مثل سائلة تقبلھا البنوك لإلیداع المباشر

العمالت المعدنیة والشیكات والحواالت 
 .البریدیة

Cash Budget تقدیر لقیمة ووقت اإلیصاالت النقدیة والدفعات  موازنة نقدیة
في نقاط مختلفة على مدى فترة مستقبلیة، 

 .والنقد المتوفر في الصندوق في نھایة المطاف
Cash Cycle لھا تحویل النقد إلى المدة الزمنیة التي یتم خال الدورة النقدیة

بضائع، ویتم إعادة تحویل البضائع إلى نقد من 
. خالل بیع البضائع أو تحصیل الذمم المدینة

دورة تحویل النقد أو دورة : یسمى أیضًا(
 )اإلیرادات

Cash Discount تخفیض في السعر األساسي، یستخدم عمومًا  خصم نقدي
 .لتشجیع الدفع الفوري أو تحفیز المبیعات

Cash Equivalents أدوات مالیة قصیرة األجل وعالیة السیولة  النقد المعادل
واألمان یمكن تحویلھا إلى نقد في غضون 

  . مھلة قصیرة
Cash Flow حركة النقد الداخل أو الخارج من المنشأة أو  تدفق نقدي

 .قطاع من المنشأة
Cash Flow at Risk حساسیة التدفق النقدي، وكیف تقدیر احتمالي ل  تدفق نقدي عرضة للمخاطر

یمكن للتدفق النقدي الوارد في الموازنة أن 
یتأثر بالتغیرات التي تطرأ على عوامل 
 .مخاطرة معینة وسواھا من المتغیرات

Cash Flow Ratio قیاس للسیولة یتم بموجبھ تقسیم التدفق النقدي  نسبة التدفق النقدي
 .التشغیلي على الخصوم الجاریة

Cash Flow to Fixed 
Charges 

نسبة الرفع المالي التي تقیس تدفق النقد المتاح  تدفق نقدي للنفقات الثابتة
 .لتغطیة النفقات الثابتة
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 التعریف  الترجمة المصطلح
Cash Management العملیة التي تستخدمھا المنشأة لتحصیل وإنفاق  إدارة النقد

 .واستثمار نقدھا
Cash Ratio ركة، تحسب نسبة وحدة قیاس للسیولة لدى الش النسبة النقدیة

 .النقد واألوراق المالیة إلى االلتزامات الجاریة
Centralization ھیكل تنظیمي تحتفظ فیھ اإلدارة العلیا بقدر  المركزیة

كبیر من اإلدارة والسلطة والسیطرة على كافة 
 .العملیات والسیاسات

Certainty Equivalent نًا إلزالة الفرق القیمة التي یحتاجھا مستفید یقی مكافئ الیقین
بین ھذه القیمة المؤكدة الخالیة من المخاطر 
وقیمة مخصوصة غیر مؤكدة تنطوي على 

 .مخاطر
Change in the 
Quantity Demanded 

تغیر في الكمیة التي یرغب المشترون في   تغیر الكمیة المطلوبة
شرائھا بمستویات أسعار مختلفة نتیجة تغیر 

إلیھا بأنھا حركة غالبًا ما یشار . السعر فقط
 .على طول منحنى الطلب

Change in the 
Quantity Supplied 

تغیر في الكمیة التي یرغب البائعون في  تغیر الكمیة المعروضة
غالبًا ما یشار . توریدھا نتیجة تغیر السعر فقط

 .إلیھا بأنھا حركة على طول منحنى العرض
Code of Conduct اعد التي تحدد السلوك مجموعة من القو قواعد السلوك

 .األخالقي المطلوب للموظفین داخل المؤسسة
Coefficient of 
Variation 

وحدة قیاس إحصائیة للتشتت النسبي أو  معامل االختالف
یتم حسابھا بتقسیم . المخاطرة النسبیة

 .االنحراف القیاسي على القیمة المتوقعة
Collateral أن یتم أصل یتم رھنھ كضمان لمقرض إلى ضمان 

فإذا قّصر المقترض یحق . سداد القرض
  .للمقرض بیع أصل الضمان

Commercial Bank مؤسسة تستقبل الودائع، وتقدم حسابات  بنك تجاري
جاریة، توفر قروضًا، وتقدم أنواعًا مختلفة من 

 .الخدمات األخرى ذات الصلة
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 التعریف  الترجمة المصطلح
Commercial Paper صیر األجل لشركة قرض غیر مضمون ق ورقة تجاریة قابلة للتداول

یتم .  یومًا270تصل فترة استحقاقھ إلى 
من القیمة (إصداره عادة على أساس الخصم 

 ).االسمیة
Commitment Fee  رسم یدفع لمؤسسة مالیة من قبل المنشأة   رسم ارتباط

لضمان خط ائتمان والحفاظ على الجزء غیر 
 .المستخدم

Committee of 
Sponsoring 
Organizations 
(COSO) 

منظمة خاصة تطوعیة  تأسست في الوالیات  لجنة المنظمات الراعیة
المتحدة األمریكیة، مكرسة لتقدیم الحوكمة 

التنظیمیة، وأخالقیات األعمال، والرقابة 
الداخلیة، وإدارة المخاطر المؤسسیة، والغش، 

 .وإعداد التقاریر المالیة
Common Base Year 
Statements 

بیانات سنة األساس 
 المشتركة

بیانات مالیة تبین التغیر في النسبة المئویة 
التحلیل : تسمى أیضًا. (خالل سنة أساسیة

 )األفقي
Common Cost تكلفة تشغیل منشأة مشتركة بین مستخدمین   تكلفة مشتركة

 .اثنین أو أكثر
Common-Size 
Financial Statements 

. للمقارنة بین الشركاتبیانات مالیة تستخدم  بیانات مالیة ذات حجم عام
ویوضح بیان الدخل ذو الحجم العام جمیع 

وتوضح . المبالغ كنسبة مئویة من العائدات
المیزانیة العمومیة جمیع القیم كنسبة مئویة من 

 .مجموع األصول
Common Stock  حصة ملكیة في شركة، والتمتع بحقوق  سھم عادي

 .التصویت وتوزیع أرباح األسھم
Company Risk المخاطر الناتجة عن ظروف غیر عادیة تمر  مخاطرة الشركة

بھا مؤسسة معینة، على عكس الحالة العامة 
 )تسمى أیضًا المخاطر غیر المنتظمة. (للسوق

Comparability نوعیة المعلومات التي تتیح للمستخدمین تحدید  قابلیة المقارنة
نقاط التشابھ أو االختالف بین مجموعتین من 

 .االقتصادیةالظواھر 
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 التعریف  الترجمة المصطلح
Compensating 
Balance 

 .مبلغ یطلب االحتفاظ بھ كودیعة في بنك الرصید التعویضي

Compensation أجور الموظف أو اإلدارة والمنافع األخرى  تعویض
 .المكتسبة من العمل

Competence معیار أخالقي في بیان المعھد األمریكي  الجدارة
لمھنیة للمحاسبین اإلداریین حول الممارسة ا

األخالقیة التي تتطلب من األعضاء المحافظة 
على مستوى مناسب من الخبرات المھنیة 

وأداء الواجبات طبقًا للقوانین والمعاییر 
 .المناسبة

Competition-Based 
Pricing 

إستراتیجیة تسعیر یتم بموجبھا تحدید سعر  ǑҸ Ỹ   ỷالتسعیر على أساس 
السعر الذي المنتج في المقام األول من خالل 

 .یفرضھ واحد أو أكثر من المنافسین
Completed-Contract 
Method 

طریقة المحاسبة التي تؤجل االعتراف  طریقة العقد الشامل محاسبیًا
باإلیرادات حتى انتھاء العقد، ولكنھا تقر 

  .بالخسائر المتوقعة على الفور
Compliance Audit الذي یراجع التزام نوع من التدقیق الداخلي تدقیق التزام 

المؤسسة بالقوانین والقواعد والسیاسات 
 .واإلجراءات

Compliance Risk مخاطر على األرباح أو رأس المال ناجمة عن  مخاطر االلتزام
انتھاكات للقوانین والقواعد واللوائح 

أو المعاییر  / والسیاسات واإلجراءات، و
 .األخالقیة

Compound Interest فائدة ناتجة عن إضافة دوریة لفائدة بسیطة،  فائدة مركبة
تؤدي إلى إنشاء قاعدة جدیدة كأساس لحساب 

 .الفائدة للفترة التالیة
Comprehensive 
Income 

كافة التغیرات في حقوق الملكیة خالل فترة  دخل شامل
ما، عدا التغیرات الناتجة عن استثمار المالك 

 .أو التوزیعات لھم
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 التعریف  الترجمة المصطلح
Concentration 
Banking  الخدمات المصرفیة

 التجمیعیة
 
 

إجراء یستخدم إلدارة النقد، وبموجبھ تستخدم 
لجمع ) بنك التجمیع(المنشأة مصرفًا كبیرًا 

أصغر ) إیداعیة(كافة األموال من بنوك محلیة 
 .حیث یقوم العمالء بالدفع

Confidentiality معیار أخالقي في بیان بیان المعھد األمریكي  السریة
ن اإلداریین حول الممارسة المھنیة للمحاسبی

األخالقیة التي تتطلب من األعضاء المحافظة 
على سریة معلومات صاحب العمل وعدم 

 .استخدام المعلومات السریة للمنفعة الشخصیة
Conservatism مفھوم محاسبي ینص على أنھ ال یتم  .1 التحفظ

االعتراف باإلیرادات إال عندما تكون 
 ولكن یتم مؤكدة بدرجة معقولة،

االعتراف بالنفقات عندما تكون 
  .محتملة

رد فعل حكیم على حالة عدم  .2
االستقرار لمحاولة ضمان حسن 

التعامل مع المخاطر التي تنطوي 
  . علیھا األعمال

Consistency التطابق من فترة لفترة أخرى مع السیاسات  االتساق
 .واإلجراءات المستقرة

Consolidated 
Financial Statements 

بیانات مالیة تبین الوضع المالي أو النتائج  بیانات مالیة موحدة
التشغیلیة لمؤسستین تابعتبن أو أكثر بحیث 

  .تظھر كما لو كانت منشأة واحدة
Constant Gross Profit 
Method  

طریقة الربح اإلجمالي 
 الثابت

 یتم ،طریقة لتخصیص التكالیف المشتركة
حیث تكون بموجبھا تخصیص التكالیف ب

النسبة الكلیة لھامش الربح اإلجمالي متطابقة 
طریقة : سمى أیضًات. ( المنتجاتنتج منلكل م

  )ھامش الربح اإلجمالي
Constraint  نشاط أو مورد أو سیاسة تحد أو تقید تحقیق   قید

 .ھدف
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 التعریف  الترجمة المصطلح
Contingency 
Planning 

التخطیط لالستجابة ألوضاع محتملة مثل  التخطیط للطوارئ
  .الطوارئ أو االنتكاساتحاالت 

Continuous Budget توقعات متحركة للعملیات المالیة لسلسلة من  الموازنة المستمرة
األسابیع أو الشھور أو أرباع السنة المقبلة 

وفي نھایة كل فترة یتم إزالة الجزء . مباشرة
المنقضي من التوقعات وإضافة توقع جدید 

تسمى  (.لفترة مساویة في الطول إلى السلسلة
  )الموازنة المتحركة: أیضًا

Continuous 
Improvement 

أسلوب في إدارة تحسین اإلنتاجیة، حیث  التحسین المستمر
تحدث التحسینات المخطط لھا بمقادیر إضافیة 

صغیرة من خالل تحسین جمیع مكونات 
  ).كایزن: وتسمى أیضًا. (العملیة

Contribution Margin ادة إیرادات المبیعات على التكالیف مقدار زی  ھامش المساھمة
المساھمة الھامشیة : ویسمى أیضًا. (المتغیرة

 )أو الدخل الھامشي
Contribution Pricing طریقة لتحدید سعر المنتج بناء على التكالیف  تسعیر المساھمة

 .المتغیرة، وفي الغالب على ھامش الربح
Control Risk سابات لمدى احتمال أن قیاس لتقدیر مدقق الح خطر الرقابة

ال یتم منع أو اكتشاف البیانات غیر الصحیحة 
التي تتجاوز مستوى مسموحًا بھ، من قبل 

  .نظام الرقابة الداخلیة لدى العمیل
Controllable Cost  تكلفة یمكن أن تتأثر بتصرفات المدیر  تكالیف قابلة للتحكم

 .المسؤول
Controller یتولى مھام المحاسبةشخص داخل منشأة  مراقب مالي .

  )مراقب حسابات: یسمى أیضًا(
Controls مقاییس یتم وضعھا لمراقبة األنشطة وضمان  ضوابط

 .تأدیتھا للمھام  المناطة بھا
Conversion Cost مجموع تكالیف التصنیع باستثناء المواد  تكالیف التحویل

  .المباشرة
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 التعریف  الترجمة المصطلح
Convertible صادرة ) و أسھم ممتازةصكوك أ(أوراق مالیة  قابل للتحویل

عن شركات یمكن تحویلھا إلى أسھم عادیة 
  .بسعر معین في تاریخ مستقبلي

Corporate 
Governance 

أو /مجموعة قواعد وعملیات وسیاسات و حوكمة الشركات
قوانین یتم إدارة المؤسسة وتشغیلھا ومراقبتھا 

 .بموجبھا
Correlation ئي بین مدى أو درجة االرتباط اإلحصا ارتباط

 .متغیرین أو أكثر
Cost (noun) في المحاسبة اإلداریة، قیاس من الناحیة . 1  تكلفة

  .النقدیة لقیمة الموارد المستخدمة لھدف ما
في المحاسبة المالیة، التضحیة التي یتم . 2

قیاسھا بالسعر المدفوع أو المطلوب للحصول 
 .على السلع أو الخدمات

Cost (verb) شيء مایحدد تكلفة یكلف .  
Cost Allocation 
System 

طریقة بتم بموجبھا تخصیص التكالیف لمواد  نظام تخصیص التكلفة
حساب تكلفة أوامر اإلنتاج، حساب (التكلفة 

تكلفة العملیات، حساب التكلفة على أساس 
األنشطة، حساب التكلفة على أساس دورة 

  ).الحیاة
Cost Behavior ام التغیر في قیمة بند التكلفة التغیر أو انعد  سلوك التكلفة

 .المرتبطة بالتغیرات في مستوى النشاط
Cost Benefit Analysis أداة للتخطیط وإعداد التقاریر تتضمن تحدید  تحلیل التكالیف والمنافع

التكالیف والقیاس لكافة التكالیف والمنافع 
  .المرتبطة بنشاط معین

Cost Center شغیل التي تتصف ببعض تجمیع تكالیف الت مركز تكلفة
الخصائص المشتركة لقیاس األداء وتحدید 

مركز مسؤولیة یكون فیھ المدیر . المسؤولیة
 .مسؤوًال عن التكالیف فقط

Cost Driver متغیر یؤثر سببیًا على التكلفة على امتداد فترة  محرك التكلفة
  .زمنیة
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 التعریف  الترجمة المصطلح
Cost Management مدراء إلرضاء اإلجراءات التي یتخذھا ال إدارة التكلفة

العمالء في الوقت الذي یقومون فیھ مراقبة 
 .التكالیف وخفضھا باستمرار

Cost Objects وظیفة أو قسم فرعي تنظیمي أو عقد أو وحدة  مواد التكلفة
عمل یتم توفیر بیانات تكلفة لھا والعمل على 

تجمیع وقیاس تكلفة العملیات والمنتجات 
  .یر ذلكواألعمال والمشروعات المرسملة وغ

Cost of Capital المتوسط . مقیاس لتكلفة استخدام رأس المال تكلفة رأس المال
المرجح لتكلفة الفوائد على رأس المال 

المقترض والتكلفة الضمنیة لرأس مال حقوق 
وھي الحد األدنى لمعدل العائد الذي . الملكیة

یجب كسبھ على االستثمارات الجدیدة التي ال 
 .ھمینتخفض فوائد المسا

Cost of Goods Sold تكالیف مخزون البضاعة المباعة أثناء فترة  تكلفة البضاعة المباعة
زمنیة محددة، والفرق بین تكالیف البضاعة 
المتاحة للبیع أثناء فترة زمنیة محددة وتكلفة 

. البضاعة في المستودع في نھایة الفترة
وتشمل تكالیف المخزون جمیع التكالیف 

 . یز المنتجات للبیعالضروریة لتجھ
Cost of Quality التكلفة المتكبدة للكشف عن قلة جودة اإلنتاج  تكلفة الجودة

 .أو منعھ أو تصحیحھ
Cost of Sales  
 

 تكلفة المبیعات
 

تكلفة المنتجات أو الخدمات التي یبلغ عن 
: تسمى أیضًا. (مبیعاتھا على أنھا إیرادات

 )تكلفة البضاعة المباعة
Cost Pools مجموعة عناصر التكلفة التي لھا ھدف   أوعیة التكلفة

مشترك یمكن عزوه لمواد تكلفة أخرى وفقًا 
  .ألساس مشترك للتخصیص

Cost System النظام الذي تستخدمھ المنشأة لجمع وتخصیص  نظام التكلفة
 .النفقات لمواد التكلفة المتوسطة والنھائیة
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 التعریف  الترجمة المصطلح
Cost/Volume/Profit 
Analysis (CVP) 

تحلیل للعالقة بین التكلفة واإلیرادات مع   الربح/الحجم/لیل التكلفةتح
التركیز على الحجم الذي یكون الربح عنده 

صفرًا وعلى تأثیر العوامل الثابتة والمتغیرة 
على توقعات الربح عند مستویات مختلفة 

 )تحلیل التعادل: یسمى أیضًا. (للتشغیل
Cost-Based Pricing تحدید سعر بیع لسلعة أو خدمة بناء على تكلفة   تكلفةتسعیر على أساس ال

 .إنتاجھا
Costing تراكم التكالیف وتخصیصھا لمواد التكلفة احتساب التكلفة. 
Cost-Plus Pricing  تسعیر على أساس التكلفة

 مضافًا إلیھ ربح معین
التسعیر الذي یتم فیھ تحدید سعر البیع بإضافة 

 . المنتجنسبة أو قیمة نقدیة على تكلفة
Countertrade المتاجرة ببضائع مقابل بضائع أخرى التجارة التبادلیة .

 )المبادلة أو المقایضة: وتسمى أیضًا(
Coupon Rate المعدل السنوي للفائدة المبین على صك  معدل العائد في القسیمة

 .الدیون
Credibility معیار أخالقي في بیان المعھد األمریكي  مصداقیة

ین اإلداریین حول الممارسة المھنیة للمحاسب
األخالقیة التي تتطلب من األعضاء نقل 

المعلومات بإنصاف وموضوعیة، واإلفصاح 
عن جمیع المعلومات ذات الصلة، والكشف 

عن حاالت التأخیر أو النواقص في 
  .المعلومات

Credit اتفاق تعاقدي یستلم فیھ المقترض شیئًا ذا قیمة  ائتمان
على تسدید المقرض في موعد اآلن ویوافق 

 .الحق
Credit Risk مخاطر الخسارة التي قد یتعرض لھا مستثمر  مخاطر االئتمان

ال أن نتیجة لتخلُّف مقترض عن السداد، أي 
یقوم بسداد الدفعات المستحقة على النحو 

 .رالمقّر
Critical Success 
Factors 

ن تقوم بھا المنشأة األمور المھمة التي یجب أ  عوامل النجاح الحاسمة
 .لكي تكون ناجحة
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 التعریف  الترجمة المصطلح
Cumulative Average-
Time Learning Model 

متوسط  تعلم تراكمي  نموذج
 الوقت

نموذج منحنى تعلم یتراجع فیھ متوسط الوقت 
التراكمي بنسبة ثابتة في كل مرة تتضاعف فیھ 

 .الكمیة التراكمیة للوحدات المنتجة
Current Assets وأصول أخرى یتوقع بیعھا أو استھالكھا النقد أصول متداولة 

أو تحویلھا إلى نقد أثناء دورة التشغیل العادیة 
 .لألعمال

Current Cost كمیة النقد المطلوبة إذا تم االستحواذ على  التكلفة الجاریة
األصل نفسھ، أو أصل مماثل لھ، أو أصل 

  .یتمتع بطاقة إنتاجیة مكافئة، في الوقت الراھن
Current Liability التزام مطلوب أو متوقع سداده باستخدام  التزام جاٍر

أصول جاریة في غضون عام واحد أو خالل 
 .الدورة التشغیلیة، على أن تعتمد المدة األطول

Current Ratio  
 

 نسبة التداول
 

نسبة مالیة تستخدم لقیاس المالءة قصیرة 
  )نسبة السیولة: تسمى أیضًا. (األجل

Customer 
Satisfaction 

مقیاس لمدى رضا العمالء عن المنتجات  رضا العمالء
  .والخدمات التي حصلوا علیھا من المورد

Cycle Time إجمالي الوقت المنقضي لنقل وحدة عمل من   زمن الدورة
بدایة عملیة مادیة إلى نھایتھا، وفقًا لما یحدده 

  .المنتج والعمیل
Cyclical  لف أمر ما نوع من االتجاھات حیث یخت  دوري

سلسلة . في نمط منتظم) كالمبیعات مثًال(
 .متكررة

Database مجموعة بیانات كافیة لغرض معین أو . 1 قاعدة بیانات
  .لنظام معالجة بیانات معین

 . مجموعة بیانات أساسیة لنظام أو مؤسسة. 2
Data 
Communications 

 خالل نقل البیانات بین الوحدات الوظیفیة من اتصاالت البیانات
 .بروتوكوالت نقل البیانات
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 التعریف  الترجمة المصطلح
Data Encryption في أمن الحاسوب، عملیة نقل البیانات إلى  تشفیر البیانات

شكل غیر مفھوم بحیث ال یمكن الحصول على 
البیانات األصلیة، أو ال یمكن الحصول علیھا 

 . إال باستخدام عملیة فك التشفیر
Data Warehouse زي لجمیع أجزاء البیانات أو مستودع مرك مستودع البیانات

األجزاء المھمة منھا التي تجمعھا أنظمة 
 .أعمال المؤسسة

Database 
Management 

  .إدارة بیانات المؤسسة إدارة قاعدة البیانات

Days Purchases in 
Payables  الوقت المستغرق للسداد في

  الذمم الدائنة

نسبة مالیة تقیس القسم الجاري من الذمم 
  .الدائنة

Days Sales in 
Inventory  الوقت المستغرق للمبیعات

 في المخزون

  .مقیاس لعمر المخزون أو كفایتھ

Days Sales in 
Receivables 

الفترة التي یتم استغراقھا 
 لتحصیل المبیعات بالحساب

التي یتم استغراقھا مقیاس لمتوسط عدد األیام 
: یسمى أیضًا. (لتحصیل المبیعات بالحساب

 )فترة التحصیلمتوسط 
Debt Ratio نسبة مالیة تستخدم لقیاس مدى استخدام منشأة  نسبة الدین

نسبة الدین إلى إجمالي : تسمى أیضًا. (للدین
 )األصول

Debt-to-Equity Ratio  نسبة الدین إلى حقوق
 الملكیة

مقیاس لإلقراض ممثًال بإجمالي الدین مقسومًا 
 .على حقوق الملكیة

Debt to Total Assets 
Ratio 

نسبة الدین إلى إجمالي 
 األصول

نسبة مالیة تستخدم لقیاس مدى استخدام منشأة 
للدین، ممثًال بإجمالي الدین مقسومًا على 

 )نسبة الدین: تسمى أیضًا. (إجمالي األصول
Debt Security صك أو سند : مثًال. تعھد خطي بتسدید الدین ضمان الدین

  .أو كمبیالیة
Decentralization ھیكل تنظیمي تحتفظ فیھ اإلدارة العلیا بأدنى  الالمركزیة

مستوى من التحكم بالعملیات والسیاسات 
 .الفردیة
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 التعریف  الترجمة المصطلح
Decision Tree  مخطط بیاني للبدائل الممكنة وعواقبھا  شجرة اتخاذ القرار

المتوقعة المستخدمة لصیاغة مسارات ممكنة 
 .لإلجراءات التي تؤدي إلى اتخاذ قرارات

Declining-Balance 
Method 

طریقة استھالك متسارعة یتم فیھا ضرب  طریقة الرصید المتناقص
صافي القیمة الدفتریة لألصل بمعدل استھالك 

ثابت یؤدي إلى نفقات استھالك أعلى في 
  .السنوات األولى من عمر األصل

Default Risk فاء الخطر المتمثل في عدم قدرة مدین على الو خطر التخلف عن السداد
 .بشروط القرض

Deferred عندما ال یتحقق أصل أو التزام في صورة نفقة  مؤجل
 .أو دخل حتى تاریخ آجل

Deferred Expenses نفقات ال یعترف بھا في الفترة التي تمت فیھا،  مصاریف مؤجلة
حیث یتم ترحیلھا كأصول تصبح نفقات في 

نفقات : وتسمى أیضًا. (فترات مستقبلیة
  )مؤجلة

Deferred Income 
Taxes 

بصورة عامة، الفرق بین مصروف ضریبة  ضرائب دخل مؤجلة
الدخل المسجلة ألغراض المحاسبة المالیة 

 .وقیمة ضریبة الدخل المدفوعة
Deferred Revenue بصورة عامة، ھو إیرادات یتم استالمھا أو  إیراد مؤجل

: وتسمى أیضًا. (تسجیلھا، قبل أن یتم تحقیقھا
 )ؤجلرصید دائن م

Degree of Financial 
Leverage 

درجة تمویل الشركة بأموال 
 مقترضة

نسبة مالیة تمثل نسبة التغیر المئویة في صافي 
الدخل مقسومة على نسبة التغیر في اإلیرادات 

 . قبل الفائدة والضرائب
Degree of Operating 
Leverage 

مدى ثبات التكالیف في 
 شركة

غیر المئویة في نسبة مالیة تمثل نسبة الت
اإلیرادات قبل الفائدة والضرائب مقسومة على 

 .نسبة التغیر المئویة في المبیعات
Delegation of 
Authority 

تفویض الصالحیات والمسؤولیة لشخص آخر  تفویض صالحیات
 .لتنفیذ أنشطة محددة
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 التعریف  الترجمة المصطلح
Demand كمیة السلع أو الخدمات المطلوبة بسعر ووقت  الطلب

ب العرض والعوامل وإلى جان. محددین
 .األخرى، یعتبر الطلب محددًا رئیسیًا للسعر

Department قسم أو شعبة مستقلة في مؤسسة قسم. 
Departmental 
Overhead 

المصروفات العامة غیر 
 المباشرة للقسم

إجمالي المصروفات العامة غیر المباشرة التي 
 .یتكبدھا القسم

Depletion صول الھالكة أو عملیة توزیع تكلفة األ نفاد
على النفقات ) الموارد الطبیعیة(المتناقصة 

 .على امتداد الفترات المستفیدة من التكلفة
Depreciation عملیة توزیع تكلفة األصول الملموسة على  استھالك

العملیات على امتداد الفترات المستفادة 
 )عمومًا الحیاة المتوقعة لألصل(

Derivatives مصطلح جامع لألدوات المالیة التي ترتكز  ةأدوات مالیة مشتق
آخر ) أساسي(أسعارھا على سعر استثمار 

مثل العقود المستقبلیة، والخیارات، (
 )والكفاالت، واألوراق المالیة القابلة للتحویل

Detection Risk الخطر المتمثل في أن األخطاء التي ال تقوم  مخاطرة االكتشاف
عھا ھیكلیة باكتشافھا أو الحؤول دون وقو

 .الرقابة، لن یكتشفھا مدقق الحسابات
Differential Cost تسمى . (الفرق في التكلفة اإلجمالیة بین بدیلین تكلفة تفاضلیة

 )التكلفة المتزایدة: أیضًا
Diluted Earnings per 
Share 

حصة السھم من األرباح 
 المخفضة

للسھم، حیث یشمل ) صافي الدخل(اإلیرادات 
سھم العادیة، واألسھم الممتازة، األ" السھم"

وخیارات األسھم غیر المستخدمة، وبعض 
 .الدیون القابلة للتحویل

Direct Cost التكلفة التي تتطابق تحدیدًا مع مادة تكلفة  التكلفة المباشرة
 .واحدة
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 التعریف  الترجمة المصطلح
Direct Costing طریقة في احتساب تكلفة البضائع تشمل جمیع  نظام التكالیف المباشرة

التصنیع المباشرة وتكالیف التصنیع تكالیف 
تستبعد (غیر المباشرة المتغیرة كمخزون 

تسمى ). (تكالیف التصنیع غیر المباشرة الثابتة
 )التكالیف المتغیرة: أیضًا

Direct Foreign 
Investment 

االستثمار الخارجي من قبل مؤسسات متعددة  االستثمار األجنبي المباشر
 .الجنسیات

Direct Labor Cost تعویض كافة األعمال التي یتم تحدیدھا على  تكلفة العمل المباشرة
 .أنھا مادة تكلفة

Direct Materials Cost تكلفة حیازة جمیع المواد التي یمكن أن تعد  تكلفة المواد المباشرة
 .جزءًا من مادة التكلفة

Direct Method ات  طریقة لتوزیع تكالیف قسم الخدم-1 الطریقة المباشرة
تتجاھل أیة خدمات یقدمھا قسم خدمات لقسم 

آخر، مع توزیع تكالیف كل قسم خدمات 
: تسمى أیضًا. (مباشرة على أقسام اإلنتاج

  )طریقة التوزیع المباشر
 طریقة إعداد بیان التدفقات المباشرة حیث -2

یتم اعتبار صافي التدفق النقدي من األنشطة 
بوضات التشغیلیة بأنھا فئات رئیسیة من المق

بالمقارنة (النقدیة التشغیلیة والمدفوعات النقدیة 
 ).مع الطریقة غیر المباشرة

Disaster Recovery إجراء لتخزین البیانات األساسیة للمنشأة في   التعافي بعد الكوارث
مكان آمن، واستعادة تلك البیانات في حال 

 .وقوع مشكلة كارثیة
Disbursement الدفع نقدًا الدفع. 
Disbursement Float 

 تدفق الصرف

قیمة الشیكات التي حرِّرتھا المنشأة ولم ُتقبل 
بعد في النظام المصرفي ولم یتم خصمھا من 

 تدفق :ُیسمى أیضًا. (الحساب البنكي للمنشأة
 ).الدفع

Disclosure شرح أو عرض  مرفق ببیان مالي أو تقریر اإلفصاح.  
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 التعریف  الترجمة المصطلح
Discount لیة التي تمثل دیونًا في حالة األوراق الما. 1 خصم

على الغیر، الفرق بین السعر الذي یدفعھ 
  . مستثمر والقیمة اإلسمیة

في حالة المنتجات المعدة للبیع، الفرق بین . 2
السعر الذي یدفعھ العمیل والسعر الكامل 

 .للمادة
Discount Factor القیمة الحالیة لوحدة من وحدات العملة المتوقع  عامل الخصم

 .تالمھا في السنوات المقبلةأن یتم اس
Discount Rate سعر الفائدة المستخدم لتحویل التدفقات النقدیة   معدل الخصم

 .المستقبلیة إلى قیمتھا الحالیة
Discounted Cash 
Flow 

طریقة لتقییم صافي التدفقات النقدیة المستقبلیة  التدفق النقدي المخصوم
كثر والطریقتان األ. بخصمھا لقیمتھا الحالیة

شیوعًا في االستخدام ھما طریقة معدل العائد 
 .الداخلي وطریقة صافي القیمة الحالیة

Discounted Payback مقدار الوقت المتوقع انقضاؤه قبل أن تصبح  االسترجاع المخصوم
القیمة الحالیة المخصومة لتدفقات النقد مساویة 

للقیمة الحالیة المخصومة للتدفقات النقدیة 
 .للخارج

Discretionary Cost تكلفة تكون قیمتھا ضمن فترة زمنیة محكومة  التكلفة االختیاریة
: تسمى أیضًا. (بقرار اإلدارة بتحمل التكلفة

 )تكلفة موجھة أو تكلفة مبرمجة
Diseconomies of 
Scale 

زیادات في متوسط التكالیف اإلجمالیة الناجمة  ارتفاع سعر التكلفة
اج على المدى عن زیادة في نطاق اإلنت

 .الطویل
Distribution اآللیة التي یتم بموجبھا تسلیم المنتجات أو  توزیع

 .الخدمات إلى العمیل
Distribution Channels سلسلة من الوسطاء، وكل منھم یوصل المنتج  قنوات التوزیع

أسفل السلسلة إلى المؤسسة التالیة حتى یصل 
بائع : لمث(إلى المستھلك أو المستخدم النھائي 
  )التجزئة أو بائع الجملة أو الوكیل
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 التعریف  الترجمة المصطلح
Diversification تقنیة یستخدمھا المستثمر لتقلیل المخاطر  التنویع

بتوزیع صنادیق االستثمار بین مختلف فئات 
 .األصول

Divestiture بیع واحد أو أكثر من فروع الشركة أو   بیع استثمار أو أصل
 .أقسامھا

Dividend زء من أرباح الشركة على توزیع ج ربح السھم
 .المساھمین

Dividend Discount 
Model  

نموذج خصم األرباح 
 الموزعة

طریقة تستخدم لتقدیر قیمة أسھم المخزون 
استنادًا إلى القیمة الحالیة الصافیة لألرباح 

ر عن ھذه وُیعبَّ. المتوقع استالمھا في المستقبل
، حیث یكون "D/ (k-g)"الطریقة بالمعادلة 

"D"ھو الربح المتوقع لكل سھم، و "k " معدل
معدل النمو المتوقع " g"العائد المتوقع، و

نموذج النمو الثابت، ونموذج : یوجد نوعان(
  ).المرحلتین

Dividend Payout قیمة األرباح المدفوعة على حصة األسھم في  أرباح األسھم المدفوعة
  .السنة

Dividend Payout 
Ratio 

األرباح السنویة لحصة السھم كنسبة من أرباح  المدفوعةنسبة أرباح األسھم 
 .السھم

Dividend Yield ذي یتم الدخل من األرباح السنویة للسھم ال عائد توزیعات األرباح
شركة كنسبة من سعر السوق المن تلقیھ 

 .الحالي للسھم
Downstream Costs بما في بعد تصنیع المنتج ، تكبدة التكالیف الم التكالیف البعدیة

  .ذلك التسویق والتوزیع وخدمة العمالء
Draft طلب دفع تمستند یوقعھ شخص لشخص آخر ی حوالة

 .إلى طرف ثالثالحق مبلغ في وقت 
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 التعریف  الترجمة المصطلح
Drum-Buffer-Rope 
System 

نظام إدارة اإلنتاج عن 
نظام (طریق القیود 

 )الحبل-الحاجز-سطوانةاأل

تطبیق لنظریة القیود على اإلنتاج، حیث تشیر 
سطوانة إلى القیود، والحاجز إلى مدة األ

اإلفراج عن المواد، والحبل إلى توقیت 
 والھدف ھو حمایة القید في النظام .اإلفراج

من اعتمادیة العملیة وتغیرھا، بحیث یتم زیادة 
 .الفاعلیة الكلیة لألنظمة

Dual Allocation 
Method 

ات حیث یتم طریقة لتوزیع تكالیف قسم الخدم طریقة التوزیع الثنائي
وعاء : تصنیف التكلفة إلى وعائین للتكالیف

تكالیف للتكلفة المتغیرة، ووعاء تكالیف 
كل من ھذین الوعائین یستخدم و. للتكلفة الثابتة

 .أساسًا مختلفًا لتوزیع التكالیف
Dual-Rate Transfer 
Pricing 

طریقة یتم فیھا تحدید سعر التحویل بمستویات  سعر التحویل المزدوج
 .مؤسسةالمختلفة ألقسام التورید واالستالم في 

DuPont Model طریقة تستخدم لتحلیل مكونات العائد على  نموذج دیوبونت
ھذا العائد بأنھ صنف حقوق الملكیة، حیث ی

ناتج ھامش الربح ومعدل دوران إجمالي 
معدل (األصول ومضاعف حقوق الملكیة 

  ).تمویل الشركة بأموال مقترضة
Duration مقیاس لتقلب األوراق المالیة بعائد ثابت أو  المدة

الناجم عن  ،محفظة األوراق المالیة بعائد ثابت
أي متوسط عدد (تغیرات في أسعار الفوائد ملا

السنوات المرجح إلى أن یتم استالم التدفقات 
  ).النقدیة

Earnings فائض العائد على النفقات خالل فترة محاسبیة إیرادات 
 أحیانًا استخدامھ في آن واحد مع ویتم. معینة

 .صافي اإلیرادات، أو صافي الدخل، أو الدخل
Earnings at Risk  اإلیرادات المعرضة

 طراخملل
تقدیر احتمالي لحساسیة اإلیرادات، وكیف 

یمكن أن تتأثر اإلیرادات المتوقعة بالتغیرات 
 .في عوامل المخاطرة والمتغیرات األخرى
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 التعریف  الترجمة المصطلح
Earnings Before 
Interest, Taxes, 
Depreciation, and 
Amortization 
(EBITDA) 

اإلیرادات قبل الفائدة 
والضرائب واالستھالك 

  واإلطفاء

آثار مع استبعاد مقیاس یستخدم لتقییم الربحیة، 
  .قرارات التمویل والمحاسبة

Earnings Coverage خدمة مدیونیتھالشركة للتدفقات نقدیة التوافر  تغطیة اإلیرادات.  
Earnings Distribution توزیع احتمالي لحصیلة اإلیرادات بحیث یمكن   توزیع اإلیرادات

. تقدیر احتمالیة مستوى معین من اإلیرادات
  .ویستخدم في إدارة المخاطر

Earnings Per Share 
(EPS) 

 لصحاب األسھم العادیة وفرصافي الدخل المت حصة السھم من األرباح
 .على أساس السھم الواحد

Earnings Quality مدى كون صافي الدخل یمثل صورة حقیقیة   جودة األرباح
أي أن النتائج المعلنة لم (عن األداء التشغیلي 

 ).یتم المبالغة فیھا عن قصد من قبل اإلدارة
Earnings Yield شھر اإلثني ربحیة السھم خالل معظم فترة األ عائد األرباح

 .سھمالحالي للسعر االعشر كنسبة من 
Earnings-Based 
Valuation 

التقنیات المستخدمة  لتقییم حصة األسھم أو  التقییم على أساس األرباح
المنشأة بناء على اإلیرادات المتوقع تحصیلھا 

ویتضمن عمومًا . من خالل مادة أو منشأة
 .نماذج القیمة الحالیة

Economic Order 
Quantity (EOQ) 

الكمیة االقتصادیة المطلوب 
 ھاشراؤ

الكمیة المثلى للسلعة التي یتم طلبھا عند 
. انخفاض المخزون إلى مستوى إعادة الطلب

 ).حجم الطلبیة المثالي: وتسمى أیضًا(
Economic Profit عائد المستثمرین الذي یتجاوز تكلفة الفرصة  الربح االقتصادي

 .البدیلة للتمویل الرأسمالي
Economies of Scale في تكلفة الوحدة داخل المنشأة، تخفیض وفورات الحجم 

المرتبط بعملیات اإلنتاج التي تفضي إلى 
 .أحجام ضخمة من المنتجات

Effective Interest 
Rate 

معدل العائد أو المردود الداخلي الستحقاق  سعر الفائدة الفعلي
 .السند عند وقت اإلصدار
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 التعریف  الترجمة المصطلح
Efficiency (Usage) 
Variances 

رق بین الكمیة الفعلیة للمدخالت المستخدمة الف  الكفاءة) استعمال(فروق 
وكمیة المدخالت المقدرة في الموازنة، 

 .مضروبًا بالسعر المقدر في الموازنة
Efficient Market 
Hypothesis 

فرضیة أن أسعار األوراق المالیة تعكس دائمًا  فرضیة كفاءة السوق
كافة المعلومات المتوافرة بصورة علنیة حول 

 .یة المتداولةاألوراق المال
Elasticity مقیاس للدرجة التي یؤدي فیھا تغیر في سعر  المرونة

المادة إلى تغیر في العرض أو تغیر إفرادي 
 .في الطلب

Elasticity of Demand  مقیاس الستجابة المستھلك للتغیر في سعر أحد   مرونة الطلب
وتحتسب كنسبة التغیر . المنتجات أو الخدمات

طلوبة مقسومة على نسبة التغیر في الكمیة الم
وبناء على االستجابة یسمى المنتج . في السعر

 .أو الخدمة إما مرنًا أو غیر مرن
Encryption إجراء یحول المعلومات، باستخدام خوارزمیة،  التشفیر

لجعلھا غیر مقروءة ألي شخص ال یمتلك 
 .المفتاح لفك شفرة الرسالة

Enterprise Resource 
Planning (ERP)  

أو (تخطیط موارد الشركات بدمج  تقوم أنظمة  تخطیط موارد الشركات 
البیانات والعملیات الخاصة ) العمل على دمج

 .بالمؤسسة في نظام موحد واحد
Enterprise Risk 
Management (ERM) 

  :عملیة یتم تطبیقھا على امتداد المؤسسة بھدف إدارة مخاطر الشركات
 التي یمكن أن تحدید األحداث المحتملة .1

تحدث، في حال وقوعھا،  أثرًا سلبیًا على 
 .المؤسسة

إدارة ھذه المخاطرة لتوفیر ضمان معقول  .2
  .لإلدارة ومجلس اإلدارة

Enterprise-Wide یستخدم ھذا المصطلح لوصف األنظمة  في عموم المؤسسة
 .والعملیات المستخدمة في عموم المؤسسة

Entity كة أو وحدة محددة شخص أو شراكة أو شر منشأة
 .مستقلة
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 التعریف  الترجمة المصطلح
Equilibrium في االقتصاد، حالة السوق بالنسبة إلى سلعة أو  توازن

  .خدمة یوجد فیھا توازن بین العرض والطلب
Equity القیمة المتبقیة بعد خصم مطلوبات المنشأة من   حقوق المساھمین

القیمة التي یملكھا المساھمون في . أصولھا
 .شركة

Equity Carve-Out ق شركة تابعة ثّم  اختال
االستحواذ علیھا في العرض 

 عام األوليال

عادة (عندما تقوم الشركة ببیع حصة األقلیة 
في شركة تابعة ألجل طرح ) أو أقل% 20

تحویل جزئي لفرع : یدعى أیضًا. (عام أولي
من شركة أو شركة تابعة لھا إلى شركة 

 )مستقلة
Equity Multiplier مجموع األصول كنسبة من األسھم العادیة مضاعف حقوق الملكیة .

  )نسبة الرافعة المالیة: تسمى أیضًا(
Equivalent Units مقیاس لكمیات المدخالت الطبیعیة الالزمة    وحدات اإلنتاج المكافئ

 .إلنتاج مخرجات لوحدة مكتملة تمامًا
Ethics Code أو المعاییر التي تحكم سلوك /قائمة بالمبادئ و أخالقیات المھنة

 .األفراد داخل المؤسسة
Ethics Help-Line خط الساخن للمساعدة فیما ال

 األخالقیاتخص ی
مصدر للحصول على اإلرشاد حول 

األخالقیة، ویكون عمومًا على شكالیات اإل
شكل رقم ھاتفي حصري لالتصال بمستشار 

 .أخالقیات
Eurodollars  أرصدة دوالریة في

  مصارف أوروبیة
 مؤسسات مالیة فيمریكي ودائع بالدوالر األ

 . األمریكیةةخارج الوالیات المتحد
Exception Reporting التركیز على من خالل تقریر ینبھ اإلدارة   تقریر االستثناءات

 . األداء المخطط لھعننحرافات الكبیرة اال
Exchange Rate سعر عملة إحدى الدول في عملة دولة أخرى  سعر صرف العملة. 
Exchange Rate Risk دفقات النقدیة نتیجة مخاطر تراجع قیمة الت  مخاطر سعر الصرف

 .للتغیر في أسعار الصرف
Exercise Price السعر الذي یمكن عنده ممارسة خیار الشراء   سعر التنفیذ

یسمى ). (تنفیذ شروط االتفاق(أو خیار البیع 
  )سعر الممارسة: أیضًا



سرد بالمصطلحات المستخدمة في امتحان شھادة المحاسب اإلداري المعتمدم  
( 2011مارس /آذار ) 

   

ICMA Page 33 of 87  Copyright © 2011 
 

 التعریف  الترجمة المصطلح
Expected Value المتوسط المرجح لحصیلة إجراء، تكون فیھ   القیمة المتوقعة

 .الممكنة موزونة باحتماالتھاقیم الحصیلة 
Expenditure دفع قیمة السلع أو الخدمات التي یتم الحصول  اإلنفاق

علیھا والتي یمكن أن تتم سواء في وقت 
 .الحصول علیھا أو في مرحلة الحقة

Expense تكلفة السلع والخدمات المستخدمة في فترة  المصروف
 .المحاسبة الجاریة

Expense Recognition تسجیل التكلفة في النظام المحاسبي  عتراف بالنفقاتاال. 
Exponential 
Smoothing 

منھج یستخدم إلنتاج سلسلة زمنیة ممھدة تعین  التمھید األّسي
 .أوزانًا متناقصة أّسّیًا مع تقادم المالحظة

Expropriation Risk خطر استیالء حكومة أجنبیة على الملكیة  مخاطر المصادرة
 .ةالخاصة لشرك

External Factors عوامل خارجة عن سیطرة المنشأة تؤثر في   العوامل الخارجیة
األحوال االقتصادیة الكلیة أو السوق على 

 .منتجاتھا
External Failure 
Costs 

ظھور التي تتكبدھا المنشأة عند كالیف الت تكالیف اإلخفاق الخارجي
 غیر مطابقة للمواصفات  أو خدماتمنتجات

مثًال، إصالحات الضمان (عمیل  للبعد شحنھا
 ).والمسؤولیة عن المنتج

External Financial 
Reporting 

إعداد تقاریر خاصة بالمعلومات المالیة  التقاریر المالیة الخارجیة
مقرضون، (المركزة على جمھور خارجي 

  ).مستثمرون وعموم الناس
Factory Overhead  مصروفات المصنع غیر

 المباشرة
الیف التصنیع باستثناء المواد المباشرة جمیع تك

  .والعمل المباشر
Factoring  بیع الحسابات المدینة بخصم إلى جھة أخرى  بیع الدیون

ثم تقوم المؤسسة المالیة ). عادة مؤسسة مالیة(
 . بتحصیل الدیون من العمیل
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 التعریف  الترجمة المصطلح
Fair Market Value اولة سعر الصرف السائد لسلعة أو خدمة متد قیمة سوقیة عادلة

في سوق نشیطة مكونة من عدد كبیر من 
المشترین والبائعین الذین یتمیزون بحسن 

 .االطالع والتعامل بندیة
Fair Value Method طریقة تستخدم لتقییم استثمارات المنشأة  طریقة القیمة العادلة

فإذا كانت . بأوراق مالیة متداولة في السوق
داولة أقل القیمة الدفتریة لألوراق المالیة المت

من القیمة السوقیة العادلة، فمن المفترض أن 
یتم تخفیض قیمة األوراق المالیة إلى القیمة 

  .  السوقیة العادلة
Favorable Budget 
Variance 

انحراف ینشأ عندما یتجاوز األداء الفعلي أو  انحراف الموازنة المالئم
 .الحالي األداء المتوقع

Feedback  ة إطالع مستخدمي المعلومات حول عملی  تغذیة راجعة
مقارنة ألداء الفعلي بمستوى األداء المتوقع أو 

 .المرغوب
Financial Accounting حساب األصول وحقوق الملكیة واإلیرادات  المحاسبة المالیة

والمصروفات الخاصة بمنشأة معینة؛ وینصب 
تركیزھا األساسي على رفع التقاریر التاریخیة 

الخارجیین حول المركز إلى المستخدمین 
المالي والعملیات الخاصة بالمنشأة على أساس 

 .دوري منتظم
Financial Accounting 
Standards Board 
(FASB) 

مجلس مستقل مؤلف من سبعة أعضاء، یتولى   مجلس معاییر المحاسبة المالیة
مسؤولیة إرساء مبادئ محاسبة مقبولة عمومًا 

 .للوالیات المتحدة األمریكیة
Financial Budget جزء من الموازنة الرئیسیة الشاملة التي  موازنة مالیة

تتضمن الموازنة الرأسمالیة والموازنة النقدیة 
والمیزانیة العمومیة المقدرة في الموازنة 

 .وبیان التدفقات النقدیة المضمنة في الموازنة
Financial Instrument لصكا: مثل(مستند لھ قیمة نقدیة  مستند مالي.( 
Financial Leverage مدى تمویل أصول منشأة بأموال مقترضة رافعة مالیة.  
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 التعریف  الترجمة المصطلح
Financial Leverage 
Ratio 

إجمالي األصول  كنسبة من إجمالي حقوق  نسبة الرافعة المالیة
المساھمین باألسھم العادیة تقیس مدى الرافعة 

 .المالیة
Financial Reporting یم معلومات مالیة توضح مركز المنشأة تقد إعداد التقاریر المالیة

المالي واألداء التشغیلي وتدفق األموال خالل 
 .فترة محاسبیة معینة

Financial Statement تقریر یحتوي على معلومات مالیة حول  بیان مالي
أو (المؤسسة، بما في ذلك المیزانیة العمومیة 

، وبیان الدخل، وبیان )بیان المركز المالي
 .لنقدیةالتدفقات ا

Financing Expenses النفقات التي تتكبدھا المنشأة من أجل إصدار   نفقات التمویل
وق حق وأ على الغیر ًا تمثل دیونأوراق مالیة 

  .ملكیة
Finished Goods 
Inventories 

جزء من الجرد الذي یمثل المنتجات التامة   جرد البضاعة التامة الصنع
الصنع الجاھزة للبیع أو غیره من 

 .االستخدامات
Firewall عادة من أجھزة وبرامج (مكونات شبكة   الجدار الناري

تمنع الخروج أو الدخول غیر ) الحاسوب
 .ى شبكة آمنةالمصرح بھ من وإل

Firm منشأة أعمال، كشركة مثًال  مؤسسة، شركة. 
First-In-First-Out 
(FIFO) 

طریقة لتقییم مخزون البضائع وافتراض تدفق  الوارد أوًال یصرف أوًال
التكلفة، حیث یتم حساب تكلفة البضاعة عند 
نھایة فترة المخزون من أحدث المشتریات، 

قدم وتحسب تكلفة السلع المباعة من أ
 .المشتریات ، بما في ذلك بدایة المخزون

Fiscal Year شھرًا تقویمیًا متتالیًا 12أي فترة محاسبیة من  السنة المالیة 
، تستخدم من ) یومًا365 أسبوعًا، أو 52أو (

 .قبل منشأة إلعداد التقاریر المالیة
Fixed Asset أصل ملموس غیر نقدي وغیر متكرر،  أصل ثابت

عملیات العادیة لمنشأة أعمال یستخدم في ال
  .تجاریة
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 التعریف  الترجمة المصطلح
Fixed Asset Turnover  معدل دوران األصول

 الثابتة
یقیس قدرة المنشأة على إنتاج مبیعات من 

وھو یربط المبیعات بصافي . األصول الثابتة
  .الممتلكات والتجھیزات والمعدات

Fixed Budget 
 

 الموازنة الثابتة
 

 متغیرة من موازنة تتضمن مقادیر ثابتة وغیر
موازنة : وتسمى أیضًا. (اإلیرادات والنفقات

 )ثابتة
Fixed Charges تكالیف مالیة ثابتة مثل دفعات الفائدة ودفعات  نفقات ثابتة

 .اإلیجار
Fixed Charge 
Coverage Ratio 

نسبة رفع مالي ممثلة باإلیرادات قبل النفقات   نسبة تغطیة النفقات الثابتة
قسومة على النفقات الثابتة والضرائب م

وتشمل النفقات الثابتة الفائدة ودفعات . الثابتة
 .التسدید الرئیسیة المطلوبة وعقود اإلیجار

Fixed Cost تكلفة ال تتغیر بتغیر حجم النشاط في المدى  تكلفة ثابتة
 )التكلفة غیر المتغیرة: وتسمى أیضًا. (القریب

Fixed Exchange Rate نقدي یتم فیھ تحدید عملة الدولة عند سعر نظام سعر الصرف الثابت 
 .ثابت بالنسبة إلى العمالت األخرى

Fixed Overhead تكالیف غیر مباشرة ال تتغیر بتغیر مستوى  نفقات غیر مباشرة ثابتة
 .اإلنتاج

Fixed Overhead 
Spending Variance 

انحراف إنفاق المصاریف 
  غیر المباشرة الثابتة

یر المباشرة المتكبدة الفرق بین النفقات غ
والنفقات غیر المباشرة الثابتة الواردة في 

  .الموازنة
Flexible Budget موازنة یمكن فیھا تسویة المبالغ الواردة في  الموازنة المرنة

 .الموازنة وفقًا ألي مستوى في النشاط
Flexible Exchange 
Rate  

سعر صرف لعملة دولة یتم تحدیده وفقًا  سعر صرف مرن
. لمعطیات السوق في عملیتي العرض والطلب

 )سعر صرف عائم: ویسمى أیضًا(
Floating Exchange 
Rate 

سعر صرف لعملة دولة یتم تحدیده وفقًا  سعر صرف عائم
. لمعطیات السوق في عملیتي العرض والطلب

 )سعر الصرف المرن: یسمى أیضًا(
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 التعریف  الترجمة المصطلح
Flowchart النسیاب المعلومات یتم تمثیل تخطیطي بیاني مخطط انسیابي توضیحي 

فیھ استخدام رموز لتمثیل العملیات والبیانات 
 .والتقاریر المنتجة والمعدات وغیر ذلك

Forecast لمركز المالي المتوقع، ونتائج صور لت توقعات
العملیات، والتدفقات النقدیة بناء على الظروف 

 .المتوقعة في المستقبل
Foreign Corrupt 
Practices Act 

 فيد لفساامكافحة ن قانو
  الممارسات الخارجیة

قانون اتحادي أمریكي یفرض على أي شركة 
تمتلك أسھمًا مالیة متداولة علنًا حفظ سجالت 

تمثل على نحو دقیق ومنصف معامالت 
الشركة، وامتالك نظام مناسب لضوابط 

وقد تم سنھ بھدف وضع . المحاسبة الداخلیة
 .حد لرشوة الموظفین األجانب

Foreign Exchange مستندات مالیة، مثل العملة الورقیة،  الصرف األجنبي
والكمبیالیات، والشیكات، المستخدمة للقیام 

 .بدفعات بین الدول
Forfaiting شكل من أشكال التمویل یقوم فیھ طرف ثالث  شراء مستندات تصدیر

بشراء ذمم مدینة تجاریة من مصّدر بخصم، 
 الموّرد ومن ثم یقوم بتحصیل الدفعة من

 .مستخدمًا البضائع المشحونة كضمان
Forward Contract معاملة نقدیة غیر معیاریة یتم فیھا تأجیل تسلیم  عقد آجل

 .السلعة إلى ما بعد إبرام العقد
Forward Delivery  معاملة تتم فیھا التسویة في تاریخ معین   التسلیم اآلجل

ة مستقبًال بسعر متفق علیھ في تاریخ العملی
 )متاجرة آجلة: تسمى أیضًا. (التجاریة

Forward Market  سوق یتفق فیھا المشاركون على المتاجرة  السوق اآلجلة
ببعض السلع واألوراق المالیة أو صرف 
العمالت األجنبیة بسعر ثابت مقابل تسلیم 

 .آجل
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 التعریف  الترجمة المصطلح
Franchise مانح (ترخیص تمنحھ إحدى المنشآت  امتیاز

) صاحب االمتیاز(ى إلى منشأة أخر) االمتیاز
بحیث تعطیھا الحق في إنتاج أو تسویق منتج 

 .أو خدمة في منطقة محددة لفترة محددة
Fraudulent تحریف متعمد للحقیقة إلقناع طرف آخر   احتیال

بالتخلي عن شيء ذي قیمة أو تسلیم حق 
  .قانوني

Fringe Benefit  أشكال من التعویض غیر مرتبطة باألجور میزات إضافیة ،
بما في ذلك معاشات التقاعد والتأمین الصحي، 

المقدمة لموظف باإلضافة إلى التعویض 
  .المالي

Full Cost مجموع كامل التكالیف لكافة مھام العمل التكالیف الكلیة. 
Function الھدف أو الغرض العام المطلوب إنجازه من  مھام

قبل وحدة تنظیمیة، مثل اإلدارة أو البیع أو 
كما یمكن أن تكون عبارة عن . البحوث

مجموعة من األنشطة ذات العالقة التي تخدم 
 .ھدفًا مشتركًا

Functional Currency عملة البیئة االقتصادیة األساسیة التي  العملة الموظفة
 .تستخدمھا المنشأة في عملیاتھا

Future اتفاق قانوني لتسلیم أو استالم أداة معینة في  عقد آجل
ي محدد بسعر یتم تحدیده في تاریخ مستقبل

 .وقت إبرام الصفقة
Generally Accepted 
Accounting Principles 
(GAAP) 

مبادئ المحاسبة المقبولة 
 عمومًا

مجموعة قواعد وطرق وإجراءات المحاسبة 
المعتمدة في مھنة المحاسبة، سواء بالعرف أو 

  .األدبیات، كمرشد إلعداد البیانات المالیة
Geographical Pricing تسعیر المنتجات والخدمات بناء على مكان  التسعیر الجغرافي

 .السوق الذي تم فیھ تقدیمھا
Goal Congruence خاصیة لنظام مراقبة اإلدارة یجري تنظیمھا  تطابق الھدف

بحیث تتوافق أھداف األفراد مع أھداف 
 .المؤسسة
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 التعریف  الترجمة المصطلح
Going Concern ركة، وفي غیاب افتراض یتضمن أن الش فرضیة االستمراریة

معطیات تشیر إلى عكس ذلك، ستستمر في 
  . الوجود إلى أجل غیر مسمى

Goodwill زیادة القیمة السوقیة العادلة لمنشأة فوق صافي  الشھرة
 .أصولھا المحددة

Gross Profit Margin صافي المبیعات محسومًا منھ تكلفة المبیعات ھامش الربح اإلجمالي .
 )إلجماليالربح ا: یسمى أیضًا(

Gross Profit Margin 
Percentage 

 .الربح اإلجمالي مقسومًا على المبیعات نسبة ھامش الربح اإلجمالي

Gross Revenue یسمى أیضًا. (إجمالي اإلیرادات غیر المعدلة مجمل اإلیرادات :
  )إجمالي المبیعات

Hardware المكونات المادیة لجھاز الحاسوب  أجھزة ومعدات الحاسوب. 
Hazard Risk المخاطر التي تنطوي علیھا حالة ما، مع   المخاطر المحتملة

احتمال إحداث ضرر لإلنسان والممتلكات 
 .واإلضرار بالبیئة، أو مزیج من ذلك كلھ

Hedging طریقة للحد من التعرض للتذبذبات في  التحوط
 .األسعار، أو أسعار الصرف أو أسعار الفائدة

High-low method  أعلى وأدنى مستوى طریقة
 للنشاط

طریقة لتقدیر سلوك التكلفة باالقتصار على 
استخدام أعلى وأدنى قیمة لمحرك التكلفة 

 .ضمن النطاق المالئم
Historical Cost القیمة المدفوعة في األصل كثمن ألحد  التكلفة التاریخیة

األصول، دون تعدیل للتغیرات الالحقة في 
 االقتناء أو التكلفة تكلفة: تسمى أیضًا. (القیمة

 )األصلیة
Holding Gain or Loss مكاسب أو خسائر غیر متحققة من حیازة  مكاسب أو خسائر الحیازة

 .أصول أو مطلوبات أثناء فترة تغیر األسعار
Horizontal Analysis یقارن كل قیمة في البیان المالي بقیمة أساسیة  تحلیل أفقي

بیانات : ًایسمى أیض. (لسنة أساسیة مختارة
 ).السنة األساسیة المشتركة
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 التعریف  الترجمة المصطلح
Hurdle Rate أدنى معدل مقبول للعائد الذي تأخذه الشركات  المعدل الحدي

. في االعتبار من مشروع أو استثمار متوقع
  )معدل العائد المطلوب: یسمى أیضًا(

Hybrid Cost System نظام تكلفة یتمیز بخصائص تحدید تكلفة العمل  نظام تكلفة ھجین
  .وأنظمة تحدید تكلفة العملیات

IMA Statement of 
Ethical Professional 
Practice 
 

بیان معھد المحاسبین 
اإلداریین للممارسة المھنیة 

 األخالقیة

التزام بالممارسة المھنیة األخالقیة یتعھد بھ 
أعضاء معھد المحاسبین اإلداریین، ویتضمن 

معاییر توجھ سلوك األعضاء بما في ذلك 
. كفاءة والسریة والنزاھة والمصداقیةال

ویتضمن البیان أیضًا الخطوط اإلرشادیة لحل 
 .النزاعات األخالقیة

Impaired Asset أصل تكون قیمتھ السوقیة العادلة أقل من   أصل منخفض القیمة
 .القیمة المدرجة في المیزانیة العمومیة

Implicit Costs وال خاصة ال تكالیف معترف بھا في أح  تكالیف ضمنیة
یعترف بھا عادة في سجالت المحاسبة 

 )تكالیف مفترضة: تسمى أیضًا. (للمنشأة
Implicit Interest Rate معدل یفترض أن یكون ناتجًا عن تفاوض  معدل فائدة ضمني

یسمى . (فریقین مستقلین حول سعر الفائدة
 )معدل الفائدة المفترض: أیضًا

Imposed Budget ازنة تقررھا إدارة علیا من دون مشاركة مو موازنة مفروضة
تسمى . (مدیر الوحدة التي تخصھا الموازنة

 )موازنة تنازلیة: أیضًا
Income Statement بیان مالي یتضمن نتائج العملیات لفترة من  بیان الدخل

ویقوم من خالل عرض اإلیرادات . الوقت
والنفقات والمكاسب والخسائر وصافي الدخل، 

. شركة على امتداد فترة زمنیةبقیاس نجاح ال
 ).بیان اإلیرادات: یسمى أیضًا(

Income Tax ضریبة سنویة تفرضھا حكومة على الدخل   ضریبة الدخل
 .المالي لمنشأة

Incorporated (Inc.)   محدودة (Inc.) شركة تأسست ضمن إطار شركة قانونیة. 
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 التعریف  الترجمة المصطلح
Incremental القیمة الفرق في تدفق النقد فیما یتعلق ب  متزایدة

والتوقیت على حد سواء، بین سیاقي عمل 
 .بدیلین

Incremental Analysis طریقة لتحلیل القرارات اإلداریة التي تركز  التحلیل التزایدي
على التكالیف المتزایدة بدًال من التكالیف 

أو (اإلجمالیة والمنافع المصاحبة للعمل 
: یسمى أیضًا). (مجموعة من األعمال البدیلة

 )یل الھامشي أو التحلیل التفاضليالتحل
Incremental Unit-
Time Learning Model 

نموذج تعلم وحدة الوقت 
 االضافیة

نموذج منحنى للتعلم یتراجع فیھ وقت الوحدة 
) الوقت الالزم إلنتاج آخر وحدة(اإلضافي 

بنسبة ثابتة في كل مرة تتضاعف فیھا الكمیة 
  .التراكمیة للوحدات المنتجة

Indenture بین ) سند ضمان: یسمى أیضًا(اتفاق خطي  سند
ُمصدر الدین والمشتري، یشیر إلى تاریخ 
 .االستحقاق وسعر الفائدة وشروط أخرى

Independent Auditor مدقق خارجي لیس لھ مصلحة مالیة أو غیرھا  مدقق حسابات مستقل
 .مع العمیل الذي یتم فحص بیاناتھ المالیة

Indirect Cost  أي تكلفة غیر مرتبطة مباشرة ببند تكلفة نھائي  غیر مباشرةتكلفة
واحد، بل مرتبط باثنین أو أكثر من بنود 

. التكلفة أو ببند تكلفة مباشر واحد على األقل
جمیع التكالیف باستثناء المواد المباشرة 

المصاریف : تسمى أیضًا. (والعمل المباشر
  )غیر المباشرة

Indirect Method طریقة إعداد بیان التدفق النقدي حیث یتم   المباشرةالطریقة غیر
تحدید صافي التدفق النقدي من األنشطة 

 التي ال -التشغیلیة بإضافة أو حسم البنود 
 . من صافي الدخل-تأثیر لھا على النقد 

Industry Risk المخاطر التي تواجھ الشركات بحكم الصناعة  المخاطر الصناعیة
 .التي تمارسھا

Inflation ارتفاع في المستوى العام ألسعار السلع  تضخم
  .والخدمات
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 التعریف  الترجمة المصطلح
Information System نظام مكون من األفراد وأجھزة الحاسوب  نظام معلومات

واالتصاالت الصوتیة والبیانات، والطرق 
المنظمة إلنجاز العملیات الخاصة بالبیانات 

وتدعم نظم المعلومات إدارة . والمعلومات
 .أعمال المؤسسة

Information 
Technology (IT) 

ترتبط تكنولوجیا المعلومات باستخدام األجھزة  تكنولوجیا المعلومات
والبرامج اإللكترونیة لتحویل وتخزین وحمایة 

  .العملیات، ونقل واسترجاع المعلومات
Inherent Risk المخاطر المتصلة بطبیعة األنشطة التي . 1 مخاطر ذاتیة

  .ار أعمالھاتمارسھا الشركة في مضم
تقدیر مدقق الحسابات الحتمال وجود . 2

أخطاء مادیة في البیانات المالیة قبل النظر في 
 .فاعلیة الضوابط الداخلیة

Initial Public Offering 
(IPO) 

الطرح المبدئي لألسھم في 
 االكتتاب العام

 طرح عام لألسھم العادیة للشركة

Input Controls التي تضمن التسجیل الكامل والدقیق الضوابط  ضوابط اإلدخال
للعملیات المعتمدة من قبل المستخدمین 

  .المخولین وتحدید البنود المرفوضة والمكررة
Insider Trading  شراء وبیع أسھم شركة من قبل أشخاص  التعامل الداخلي

 .مطلعین على معلومات غیر علنیة
Installment Sale بھ المشتري على ترتیب یستحوذ بموج بیع بالتقسیط

الممتلكات بصورة فوریة ولكنھ ال یستلم صك 
  .وحق الملكیة إال بعد إتمام سلسلة من الدفعات

Insurance شكل من أشكال إدارة المخاطر یستخدم  التأمین
للتحوط ضد مخاطر خسارة غیر مؤكدة 

طارئة؛ نقل مخاطر الخسارة من منشأة إلى 
  .أخرى مقابل دفع أقساط
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 التعریف  الترجمة المصطلح
Intangible نوع من األصول غیر متكرر لیس لھ وجود  غیر ملموس

مادي وتستمد قیمتھ من الحقوق أو المنافع 
من األمثلة على ذلك براءة . الممنوحة للمالك

االختراع وحقوق المؤلف والعالمات التجاریة 
وأسماء العالمات التجاریة والتراخیص 

 .والشھرة
Integrity ھد األمریكي معیار أخالقي في بیان المع النزاھة

للمحاسبین اإلداریین حول الممارسة المھنیة 
األخالقیة التي تتطلب من األعضاء تجنب 

التضارب في المصالح واالمتناع عن األنشطة 
  .التي تسيء إلى سمعة المھنة

Interest تكلفة یتم تكبدھا أو مبلغ یتم كسبھ جراء  فائدة
 .استخدام رأس مال مقترض

Interest-Bearing سند دین یتضمن شرطًا بوجوب دفع فائدة جة للفائدةمنت. 
Interim Financial 
Reports 

بیانات مالیة معدة لفترات أقصر من عام  تقاریر مالیة مرحلیة
 .واحد، كأن تكون شھریة أو ربع سنویة

Internal Auditing نشاط تقییمي داخل منشأة یقیس ویعرض مدى  تدقیق الحسابات الداخلي
لسیاسات التنظیمیة المختلفة وتحقیق التقید با
 . األھداف

Internal Control ضوابط تضعھا اإلدارة لضمان االلتزام  الرقابة الداخلیة
بسیاسات اإلدارة وحمایة األصول واكتمال 

 .السجالت ودقتھا
Internal Control Risk الخطر المتمثل في عدم فاعلیة الضوابط  مخاطر الرقابة الداخلیة

یة، سواء لعدم مالءمة اإلعداد والتصمیم الداخل
 .أو التراخي في التنفیذ

Internal Factors في التخطیط االستراتیجي، تحلیل لنقاط القوة  عوامل داخلیة
  .والضعف الداخلیة في المنشأة

Internal Failure Costs التكالیف التي  تتكبدھا المنشأة عندما تقوم  تكالیف اإلخفاق الداخلي
اف عدم مطابقة منتجات أو خدمات باكتش

من األمثلة . للمواصفات قبل تسلیمھا للعمالء
 .على ذلك الخردة واإلصالح وإعادة االختبار
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 التعریف  الترجمة المصطلح
Internal Rate of 
Return (IRR) 

معدل الخصم الذي یعادل صافي القیمة الحالیة  معدل العائد الداخلي
للتدفقات النقدیة الصادرة والواردة حتى 

  .الصفر
International 
Accounting 
Standards Board 
(IASB) 

جھة مستقلة ذات تمویل خاص لوضع المعاییر  المعاییر المحاسبیة الدولیة
المحاسبیة مقرھا في لندن، بالمملكة المتحدة، 
یتكون أعضاء مجلسھا من تسع دول، وھي 

ملتزمة بتطویر مجموعة واحدة من المعاییر 
عالیة الجودة المحاسبیة المالیة العالمیة ال
 .والمفھومة والقابلة للتطبیق

Internet  مجموعة عالمیة من الشبكات المترابطة التي  اإلنترنت
تستخدم مجموعة من البروتوكوالت عبر 

اإلنترنت وتسمح بحریة الدخول إلیھا لعامة 
  .الناس

Intranet شبكة خاصة تستخدم معاییر وتطبیقات  إنترانت
حتیة لشبكات اإلنترنت ضمن البنیة الت

 .الحاسوب القائمة في مؤسسة
Inventory 

 )الجرد(المخزون 

المواد الخام الفعلیة والتجھیزات والبضائع 
الجاھزة والبضائع الجاري تصنیعھا والبضائع 
الجاري نقلھا أو تخزینھا أو إرسالھا للغیر، أو 

  .عملیة حساب وجرد وتسعیر المخزون
Inventory Turnover 

 
نسبة تقیس عدد المرات التي تبیع فیھا الشركة  عةدوران البضا

 .متوسط بضاعتھا أثناء العام
Inventory Valuation قیاس التكلفة المحددة للبنود في البضاعة تقییم البضاعة. 
Invested Capital قیمة رأس المال المساھم بھ في المؤسسة من  رأس المال المستثمر

رة أو من جانب مستثمري األسھم، سواء  مباش
 .خالل حجز اإلیرادات

Investment اإلنفاق بغرض االستحواذ على الملكیة أو  االستثمار
أصول أخرى بھدف تولید الدخل؛ األصول 

 .التي یتم اقتناؤھا بھذه الطریقة
Investment Center مركز مسؤولیة یتم قیاس أدائھ بمقدار الدخل  مركز استثمار

 .ر في أصولھالذي یكسبھ مقارنة باالستثما
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 التعریف  الترجمة المصطلح
Job Order Costing طریقة لحساب التكلفة تجمع التكالیف الخاصة  حساب تكلفة أوامر اإلنتاج

  .بأعمال فردیة أو مجموعات أعمال
Joint Product Costing  حساب تكلفة منتجات

 مشتركة
طریقة لحساب التكلفة تستخدم عند إنتاج أو 
حیازة اثنین أو أكثر من المنتجات في وقت 

، ینبغي، بحسب )منتجات مشتركة(احد و
. طبیعة العملیة، إنتاجھا أو حیازتھا معًا

 )التكلفة المشتركة: وتسمى أیضًا(
Joint Venture مشروع تجاري تقوم بھ في آن واحد شركتان  مشروع مشترك

أو أكثر وتشتركان في االستثمار األولي 
 .والمخاطر واألرباح

Journal أصلي یسجل المعامالت بالتسلسل سجل قید  دفتر الیومیة
  .الزمني

Just-In-Time 
Manufacturing (JIT) 

عملیة تصنیع یتم فیھا إنتاج السلع أو شراؤھا  التصنیع عند الحاجة
حیت تقتضي الحاجة ولیس عند توفر القدرة 

 . على تصنیعھا
Kanban استراتیجیة تصنیع یتم خاللھا إنتاج القطع أو  نظام كانبان

 .حسب الحاجة فقطتسلیمھا 
Kinked Demand 
Curve 

منحنى طلب مرن للغایة عند حدوث أي  منحنى الطلب المعقوف
عند یفقد مرونتھ ارتفاع في السعر، ولكنھ 

حدوث ھبوط في الطلب، بناء على فرضیة أن 
نخفاض ستقوم بمجاراة االالشركات المتنافسة 

 . ارتفاعھ في السعر ولیس
Last-In-First-Out 
(LIFO) 

طریقة لتسعیر المخزون وافتراض تدفق  الوارد أخیرًا یصرف أوًال
التكلفة یتم فیھا قیاس المخزون بربط أحدث 
التكالیف المتكبدة بتكالیف البضاعة المباعة، 

  .وأقرب التكالیف بنھایة المخزون
Law of Diminishing 

Returns 
عدد متزاید ین إنھ إذا تم الجمع ببالمبدأ القائل  قانون تناقص العائد 

وحدات مورد متغیر وكمیة ثابتة من من 
موارد أخرى، فإن استخدام وحدات إضافیة 

من المورد المتغیر یؤدي في النھایة إلى 
 .تناقص معدل زیادة اإلنتاج
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 التعریف  الترجمة المصطلح
Lead Time الفترة المتوقع انقضاؤھا بین تاریخ طلب  فترة التجھیز

 .الشراء وتاریخ استالم السلع أو الخدمات
Leadership by 

Example 
تباع نمط حیاة وسلوك مطابق قیام القادة با القیادة بالقدوة الحسنة

قدوة  بما یشكلللوائح أخالقیات الشركة، 
، والوفاء بالوعود وااللتزامات، حسنة

ومساعدة اآلخرین على االلتزام بأخالقیات 
ضرب المثل في : "تسمى أیضًا. (المھنة
 "القیادة

Learning Curve تعبیر ریاضي عن ظاھرة تناقص تكالیف  نى التعلممنح
الوحدة اإلضافیة لإلنتاج مع اكتساب المدیرین 

التطبیق العملي خالل والعمال الخبرة من 
 .أسالیب أكثر فاعلیةوتطویر 

Lease ومستخدمھ ) المؤجر(عقد بین مالك العقار  عقد إیجار أو استئجار
الترتیبات المالیة خاص ب) المستأجر(

 .شغیلیة للعقاروالت
Leasehold في ) ستخدمم(یمثل حق مستأجر أصل  ستأجرعقار م

 .استعمال العقار
Least-Squares 

Method 
 

 طریقة المربعات الصغرى
 

طریقة إحصائیة لتحدید خط یالئم بصورة 
أفضل نقاط البیانات ویعكس العالقة بین 

 )التعاقب الخطي: تسمى أیضًا(غیرات تالم
Ledger أي دفتر للقید الحسابي النھائي: دفتر الحسابات ألستاذدفتر ا 

Legal Risk احتمال خسارة ناجمة عن عدم وضوح   الخطر القانوني
اإلجراءات القانونیة، مثل اإلفالس، وتحدیات 

 .إلخالعالمة التجاریة، ودعاوى المسؤولیة، 
Letter of Credit الم دفعة مستند ملزم من بنك یضمن أن یتم است خطاب اعتماد

 في الوقت المحدد وبالمقیمة يمشترمن ال
 وغالبًا ما یستخدم في التجارة. الصحیحة

 .الدولیة إلزالة المخاطر المدركة
Leverage مدى تمویل شركة بواسطة الدین الرفع المالي. 
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 التعریف  الترجمة المصطلح
Leveraged Buyout 

(LBO) 
شراء شركة بأموال 

 مقترضة
شكل من أشكال تغییر الملكیة تحول فیھا 

ركة المشتراة إلى شركة خاصة، ویقوم الش
المستثمر بتمویل نسبة كبیرة من سعر الشراء 

 .للحصة المسیطرة باالقتراض
Liability تضحیات مستقبلیة محتملة بمنافع اقتصادیة  التزام

ناجمة عن التزامات حالیة لمنشأة معینة 
بتحویل األصول أو تقدیم خدمات إلى منشآت 

 لمعامالت أو أخرى في المستقبل نتیجة
 . أخرىفعالیات

Life-Cycle Costing تجمع تكالیف األنشطة التي تحدث على مدى  تحدید تكالیف دورة الحیاة
دورة الحیاة الكاملة للمنتج، بما في ذلك 
التصمیم والتطویر  واالقتناء والتشغیل 

 .والصیانة والخدمة
Line Item Budget نفقة حسب طبیعة النفقة، میزانیة تصنف بنود ال موازنة البنود

 .كالرواتب والمنافع اإلضافیة والسفر، إلخ
Line of Business مجموعة من العملیات الموجھة إلنتاج وبیع  نوع العمل

 .نوع ممیز من السلع أو الخدمات للعمالء
Line of Credit موافقة من البنك في الغالب على منح قروض،  خط االئتمان

ة اإلجمالیة المحددة، بحیث ال تتجاوز القیم
 .عندما یحتاجھا العمیل

Linear Programming المھام (أداة ریاضیة تستخدم لالرتقاء بالمھام  برمجة خطیة
التي تكون عرضة لقیود مختلفة، ) الموضوعیة

وغالبًا ما تستخدم لتحدید . وجمیعھا خطیة
مزیج من المنتجات التي تزید األرباح وتقلل 

  .من التكالیف
Liquidation  عملیة یتم بموجبھا إنھاء شركة أو جزء منھا  )شركة(تصفیة

  .وإعادة توزیع األصول
Liquidity القدرة على تحویل أصل إلى نقد بصورة  سیولة

 .سریعة
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 التعریف  الترجمة المصطلح
Loan Covenants فقرات في اتفاق القرض تفرض على أحد  شروط القرض

الطرفین أن یقوم، أو یمتنع عن القیام، بأمور 
 .معینة

Lockbox System نظام تقوم بموجبھ مؤسسة مالیة بجمع وإیداع  نظام صندوق األمانة
دفعات نیابة عن المنشأة، وبذلك یتم التقلیل من 

المراسالت البریدیة والتأخیر في إنجاز 
 .المعامالت

Long Position شراء أوراق مالیة مع توقع ارتفاع قیمتھا المركز الطویل. 
Long Run مدة زمنیة ذات طویلة بما فیھ الكفایة لتمكین  دالمدى البعی

صناع القرار من مجاراة تغیرات السوق 
فترة من الزمن تكون خاللھا . بشكل كامل

 .جمیع التكالیف متغیرة
Long-Term Debt to 
Equity Ratio 

نسبة الدین طویل األجل إلى 
 حقوق الملكیة

  .قیاس مدى تمویل الشركة بأموال مقترضة

Long-Term Liabilities دیون ناتجة عن التسدید لمدة أطول من عام  مطلوبات طویلة األجل
 .في المستقبل أو ما بعد دورة التشغیل العادیة

Lower of Cost or 
Market Rule 

قاعدة سعر السوق أو التكلفة 
 أیھما أقل

طریقة للتقییم تؤدي إلى تقییم األصل سواء 
  .ھما أقلبتكلفة الشراء أو بقیمة السوق، أی

Maintenance النفقات الضروریة لتحقیق العمر الزمني  الصیانة
 .المفید المتوقع أصًال ألصل ثابت

Make Versus Buy القرار بشأن إنتاج بضاعة أو خدمة بموارد  قرار التصنیع أو الشراء
 .المنشأة الذاتیة أو شرائھا من موّرد خارجي

Managed Floating 
Exchange Rates 

) التعویم(سعر صرف یسمح لھ غالبًا بالتغیر  ار صرف عائمة موجھةأسع
مع تغیر الطلب في عرض العملة والطلب 

من ) توجیھھ(علیھا، ولكن غالبًا ما یتم تبدیلھ 
قبل الحكومات من خالل شرائھا وبیعھا 

 .لعمالت معینة
Management عملیة قیادة وإدارة المؤسسة كاملة أو جزء  اإلدارة

ي الغالب مؤسسة تجاریة، من خالل منھا، ف
 .توزیع الموارد وتنظیمھا
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 التعریف  الترجمة المصطلح
Management 
Accounting 

عملیة تحدید وقیاس وتجمیع وتحلیل وإعداد  المحاسبة اإلداریة
وتفسیر وإیصال المعلومات المالیة التي 

یستخدمھا صناع القرار الداخلیون من أجل 
تخطیط وتقییم ومراقبة المنشأة وضمان 

لمناسب لمواردھا والمساءلة االستخدام ا
 . بشأنھا

Management-by-
Exception 

ممارسة اإلدارة بالتركیز على المجاالت التي  اإلدارة باالستثناء
تستحق االھتمام وتجاھل المجاالت التي یبدو 

 .أنھا تسیر بانسیابیة
Management Control ارة عملیة وبنیة منظمة ومتكاملة تسعى اإلد الرقابة اإلداریة

من خاللھا إلى تحقیق أھداف المنشأة بفاعلیة 
 .وكفاءة

Management 
Discussion and 
Analysis 

   مناقشة وتحلیل اإلدارة
كما منشأة، المناقشة آلراء اإلدارة حول أداء 

لجنة األوراق المالیة والبورصة في تفرضھ 
 إلدراجھا في التقریر السنوي الوالیات المتحدة

 . ك-10 النموذج في
Management 
Information System 

نظام یوفر المعلومات الماضیة والحالیة  نظام معلومات اإلدارة
والمتوقعة حول العملیات الداخلیة والمعلومات 

 .الخارجیة
Manufacturing تحویل المواد الخام إلى سلع مكتملة التصنیع. 
Manufacturing Cost ویل المواد إلى سلع التكالیف المتكبدة لتح تكلفة التصنیع

 .أخرى من خالل العمالة ومنشآت المصنع
Margin of Safety 

 ھامش األمان
فائض المبیعات المدرجة في الموازنة فوق 

 .حجم نقطة التعادل
Marginal Cost التكلفة الناجمة عن إنتاج وحدة إضافیة واحدة التكلفة الحدیة. 
Market Comparables تقدیر سعر أحد األصول بمقارنتھ بأسعار  قحدود المقارنة في السو

المبیعات األخیرة ألصول ذات صفات 
 .مشابھة
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 التعریف  الترجمة المصطلح
Market Equilibrium 
Price 

سعر السلعة أو الخدمة الذي یوازن بین  سعر التوازن السوقي
 .العرض والطلب

Market Penetration قیاس مبیعات إحدى المنشآت من منتج أو  اختراق السوق
لمقارنة مع إجمالي مبیعات خدمة معینة با

: یسمى أیضًا. (جمیع الموردین في السوق
 )الحصة السوقیة

Market Price السعر الجاري الذي تعرض مقابلھ سلعة أو  سعر السوق
 .خدمة في السوق

Market Risk الو المحفظة (جزء من حركة أسعار األسھم  مخاطر السوق
التي تعزى إلى حركة السوق ) االستثماریة

 )المخاطرة المنتظمة: تسمى أیضًا. (شكل عامب
Market Skimming 
Pricing 

التسعیر على أساس أخذ 
 قشدة السوق

تقاضي سعر عال نسبیًا لفترة قصیرة عند 
إطالق منتج جدید أو مبتكر أو مطّور بدرجة 

 .كبیرة في السوق
Market Structure الخصائص التنظیمیة للسوق وسواھا من  بنیة السوق

خصائص األخرى، وال سیما تلك التي تؤثر ال
 .في طبیعة المنافسة والتسعیر

Market-to-Book Ratio  نسبة السوق إلى القیمة
 الدفتریة

سعر األسھم الحالي مقسومًا على القیمة 
تساوي " القیمة الدفتریة"الدفتریة للسھم، حیث 

: وتسمى أیضًا. (حقوق حاملي األسھم العادیة
 )لقیمة الدفتریةنسبة السعر إلى ا

Market Value قیمة سلعة أو خدمة أو ورقة مالیة كما یحددھا  القیمة السوقیة
 .المشترون والبائعون في سوق مفتوحة

Marketability  قابلیة السلعة (الرواج
 )للتسویق

خاصیة لورقة مالیة تسمح ببیعھا بسعر معقول 
 .خالل فترة زمنیة قصیرة

Marketable Securities أوراق مالیة سائلة یمكن تحویلھا إلى نقد . 1 وراق مالیة متداولةأ
  .بصورة سریعة

تصنیف ضمن المیزانیة العمومیة لألدوات . 2
 .المالیة القابلة للتفاوض
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 التعریف  الترجمة المصطلح
Market-Based 
Transfer Price 

سعر تحویل على أساس 
 السوق

عندما یكون سعر السلع أو الخدمات التي 
 قسم آخر مبنیًا یتقاضاه  قسم في شركة لصالح

 .على سعر السوق
Master Budget موازنة توحد جمیع الموازنات في خطة  الموازنة الرئیسیة

. إجمالیة ووثیقة الرقابة لفترة محددة بالمیزانیة
 )الموازنة الشاملة: تسمى أیضًا(

Matching عملیة االعتراف بالنفقات في فترة المحاسبة  مطابقة
عتراف باإلیرادات نفسھا التي یتم فیھا اال

 .المتعلقة بھا
Material 
Requirements 
Planning (MRP) 

نظام یترجم جدول إنتاج إلى متطلبات لكل  تخطیط متطلبات المواد
 .عنصر ضروري للوفاء بذلك الجدول

Materiality مفھوم یقضي بأال تعترف المحاسبة بصورة  األھمیة النسبیة
یًا لفھم بیانات مستقلة إال باألحداث المھمة نسب

 .المنشأة
Maturity Date التاریخ الذي یصبح فیھ الدین مستحق السداد تاریخ االستحقاق. 
Maturity Matching تناسب استحقاقات األصول والمطلوبات؛ أي  ستثمارتناسب التمویل مع اال

تمویل األصول طویلة األجل بمصادر طویلة 
 األجل واالحتیاجات قصیرة األجل بمصادر

 .قصیرة األجل
Maximum Possible 
Loss 

أكثر وجھات النظر تشاؤمًا في ما یخص  أقصى خسارة محتملة
عند اإلشارة إلى تأمین . احتماالت الخسارة

مبنى، مثًال، فالمخاطر تتمثل في أن البناء 
بكاملھ ومحیطھ المباشر وجمیع محتویاتھ 

الخسارة : تسمى أیضًا. (سوف تتعرض للدمار
 )  الكارثیةالقصوى أو

Merger دمج شركتین أو أكثر اندماج. 
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 التعریف  الترجمة المصطلح
Mix Variance انحراف ینتج عندما تكون النسب الفعلیة  انحراف المزیج

لمكونات اإلیرادات أو التكالیف مختلفة عن 
النسب المستخدمة في الوصول إلى اإلیرادات 

أو التكالیف المخططة أو المحددة في 
   .الموازنة، أو التكلفة القیاسیة

Mixed Cost تكلفة مكونة من عناصر ثابتة ومتغیرة التكلفة المختلطة. 
Monetary Items مبلغ ) أو دفع(باستالم ) التزام(نقود أو مطالبة  بنود نقدیة

من المال، قیمتھ ثابتة أو قابلة للتحدید دون 
اإلشارة إلى األسعار المستقبلیة لسلع وخدمات 

 .محددة
Monopolistic 
Competition 

حالة یكون فیھا عدد كبیر من البائعین  منافسة احتكاریة
المستقلین، ینتج كل منھم منتجًا متمیزًا في 
سوق ال تضع حواجز كبیرة على دخول 

  . المنتج
Monopoly بنیة للسوق تتمیز بوجود بائع واحد لمنتج  احتكار

معروف ال یوجد لھ بدائل مناسبة، وبوجود 
ات أخرى توفر عوائق أمام دخول أیة شرك

 .ذلك المنتج إلى السوق
Monte Carlo 
Technique 

أسلوب تحلیلي یتم فیھ إجراء عدد كبیر من  طریقة مونت كارلو
عملیات المحاكاة الستنتاج النتائج األكثر 

ترجیحًا، باستخدام كمیات عشوائیة لمتغیرات 
  .غیر مؤكدة

Mortgage حق مطالبة یعطیھ المقترض إلى المقرض  رھن
  .قابل ممتلكات المقترضم

Moving Average طریقة لحساب اتجاه رئیسي مع مرور الوقت  المتوسط المتحرك
. في مسعى لتحدید االتجاھات الطویلة األمد

ویتم حساب المعدل على امتداد فترة زمنیة 
وبالنسبة ). سنوات على سبیل المثال(محددة 

إلى كل فترة زمنیة بعد الفترة األولیة، یتم 
اط أول قیمة من الحساب، وإضافة أحدث إسق

قیمة إلیھ، من أجل تحدید متوسط للقیمة خالل 
 .الفترة الزمنیة نفسھا
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 التعریف  الترجمة المصطلح
Multinational 
Company 

 .شركة تمارس أعمالھا في عدة دول شركة متعددة الجنسیات

Multiple Regression طریقة إحصائیة تستخدم لوضع نموذج للعالقة  إنحدار متعدد
تابع ومتغیر أو أكثر ) أو استجابة(ر بین متغی
، بتطبیق معادلة خطیة على )تفسیري(مستقل 

انحدار : تسمى أیضًا. (البیانات الملحوظة
  )خطي متعدد

Mutually Exclusive 
Project 

مشروع حصري على نحو 
 متبادل

مشاریع استثماریة متنافسة یؤدي فیھا قبول 
اریع مشروع واحد إلى إلغاء احتمال تنفیذ المش

  .المتبقیة
Negotiable CD شھادة إیداع بقیمة كبیرة جدًا، تبلغ عادة ملیون   شھادة إیداع متداولة

دوالر أو أكثر، في نموذج لحاملھ، وتعتبر 
: وتسمى أیضًا. (قلیلة المخاطر وعالیة السیولة

 )شھادة إیداع عمالقة
Negotiated Price ذي یتم فرضھ من في تسعیر الحوالة، السعر ال سعر المفاوضة

قبل أحد قطاعات المؤسسة على قطاع آخر 
مقابل سلعة أو خدمة یتم تحدیدھا من خالل 

 .التفاوض بین القطاعین
Net Income الدخل المحقق خالل فترة معینة بعد حسم  صافي الدخل

. النفقات من جمیع المصادر خالل تلك الفترة
 )صافي اإلیرادات: یسمى أیضًا(

Net Present Value 
(NPV) 

الفرق بین القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة  صافي القیمة الحالیة
الواردة من مشروع أو استثمار والقیمة الحالیة 

لكافة التدفقات النقدیة الصادرة المطلوبة 
للحصول على االستثمار، أو لتنفیذ المشروع 

 .بمعدل خصم معین
Net Profit Margin یة یتم فیھا تقسیم صافي الدخل على نسبة مال ھامش صافي الربح

نسبة ھامش صافي : تسمى أیضًا(المبیعات 
 )الربح
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 التعریف  الترجمة المصطلح
Net Realizable Value  القیمة الصافیة الممكن

 تحقیقھا
سعر البیع التقدیري في مضمار العمل . 1

العادي ناقصًا منھ التكلفة المتوقعة المعقولة 
  .إلتمام البیع

نھا حسابات الذمم المدینة ناقصًا م. 2
 .مخصصات الدیون المعدومة

Net Working Capital األصول المتداولة ناقصًا االلتزامات الجاریة صافي رأس المال العامل. 
Net Working Capital 
Ratio 

نسبة صافي رأس المال 
 العامل

النسبة المالیة للسیولة التي تقیس صافي رأس 
المال العامل كنسبة مئویة من إجمالي 

 .األصول
Network في اتصاالت البیانات، مكونات تضم موقعین  شبكة

أو أكثر مترابطین مادیًا بغرض تبادل 
 .البیانات

Network Controls ضوابط داخلیة لضمان التدفقات الدقیقة  ضوابط الشكبة
واآلمنة للبیانات في الحاسوب وأنظمة 

 .االتصاالت
Nominal عدیلھا مصطلح یشیر إلى أن القیمة لم یتم ت إسمي

 .لمراعاة التضخم
Non-monetary 
Exchange 

تبادل السلع أو الخدمات بین المنشآت ال  تبادل غیر نقدي
 )مقایضة: تسمى أیضًا. (یتضمن سندات نقدیة

Non-price 
Competition 

طرق تستخدمھا الشركات الجتذاب العمالء  منافسة غیر سعریة
ایة خالفًا لتخفیضات األسعار، بما في ذلك الدع

 .والھدایا المجانیة والتغلیق الخاصـ إلخ
Nonrecurring Items أحداث تجري لمرة واحدة داخل المنشأة تشمل  بنود غیر متكررة

 .الدخل أو المصروف غیر العادي
Non-value Added قیمة ب تسم ال تياألنشطة الت

 مضافة للعمیل
نشاط یزید تكالیف سلعة من دون زیادة قیمتھا 

 .لى المستھلكبالنسبة إ
No-par Stock أسھم شركة ال تحمل قیمة اسمیة أسھم بال قیمة اسمیة محددة . 
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 التعریف  الترجمة المصطلح
Normal Cost نظام تكلفة یتم بموجبھ تخصیص مجموع  تكلفة عادیة

المواد المباشرة وموارد العمالة إلى مواد 
التكلفة مضافًا إلیھ تخصیص المصاریف غیر 

  . العادیةالمباشرة بناء على الطاقة اإلنتاجیة
Normal Profit صافي أرباح المؤسسة الذي یعتبر بأن العائد  األرباح العادیة

الدین وحقوق الملكیة (المعقول لرأس المال 
 .ھو إحدى تكالیف المؤسسة) على حد سواء

Normal Spoilage تلف السلعة المتأصل والمتوقع حتى في أحسن  التلف العادي
ن تفادیھ على ، والذي ال یمك.ظروف التشغیل
 .المدى القریب

Notes Payable صك دین قصیر األجل یتعھد مصدره بموجبھ  ورقة دفع
 .التسدید في تاریخ محدد أو قبلھ

Objective Function في البرمجة الخطیة، ھي المتغیر الذي یتعین  الدالة الموضوعیة
أو خفضھ إلى ) الربح(زیادتھ إلى أقصى حد 

 .)التكلفة(أدنى مستوى 
Objectivity صفة إعداد التقاریر المالیة التي تركز على  الموضوعیة

الطبیعة الواقعیة للفعالیات أو المعامالت، وتحد 
 .من األحكام الشخصیة في عملیة القیاس

Obsolescence أن تصبح األصول عدیمة الفائدة بسبب  التقادم
 .التغیرات التقنیة أو السوقیة

Off-Balance Sheet 
Financing 

التمویل من خارج المیزانیة 
 العمومیة

التمویل من مصادر أخرى غیر الدین 
وعروض الدین وحقوق المساھمین التي ال 

تنعكس على المیزانیة العمومیة للمنشأة، مثل 
المشاریع المشتركة، والشراكات، وعقود 

  .اإلیجار التشغیلي
Oligopoly قلیل من حالة في السوق یمثل فیھا عدد احتكار القلة 

 .البائعین مجمل القطاع
Operating Budget توقعات تفصیلیة لجمیع تقدیرات اإلیرادات  الموازنة التشغیلیة

والنفقات والدخل بناء على إیرادات المبیعات 
في الغالب سنة . (المتوقعة أثناء فترة معینة

 ). واحدة
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Operating Cycle واد أو الخدمات متوسط الزمن بین اقتناء الم دورة التشغیل

 .والتحصیل النھائي للنقد من بیع المنتجات
Operating Expenses مصاریف یتم تكبدھا في غضون األنشطة  مصاریف تشغیلیة 

 .العادیة لمنشأة ما
Operating Income اإلیرادات قبل الفائدة والضرائب المداخیل التشغیلیة.  
Operating Lease ال یلتزم بالمعاییر الخاصة برسملة عقد إیجار عقد إیجار تشغیلي 

 .عقود اإلیجار، ویتم احتسابھا كدفعات اإلیجار
Operating Leverage  مدى ثبات تكالیف التشغیل

 )في شركة(
النسبة المئویة للتكالیف الثابتة في ھیكل 

 .تكالیف الشركة
Operating Profit شركة األرباح المحققة من تشغیل أعمال ال األرباح التشغیلیة

 .األساسیة الجاریة
Operating Profit 
Margin 

نسبة مالیة یتم تمثیلھا كأرباح تشغیلیة مقسومة  ھامش األرباح التشغیلیة
نسبة ھامش : تسمى أیضًا. (على المبیعات

 ) األرباح التشغیلیة
Operational Audit عملیة جمع وتقییم األدلة حول إجراءات  تدقیق العملیات

ل مقارنة بالمعاییر المعتمدة وحوادث التشغی
 .لألداء الجید

Operational Budget خطة لإلیرادات والنفقات المرتبطة باألنشطة  الموازنة التشغیلیة
: تسمى أیضًا. (التشغیلیة خالل فترة معینة

 )الموازنة الحالیة
Operational Risk المخاطر الناجمة عن حاالت االنھیار في  المخاطر التشغیلیة

  .جراءات الداخلیة واألشخاص واألنظمةاإل
Operations األنشطة الت تمارسھا المنشأة والمرتبطة  العملیات

 .بإنتاج البضائع أو الخدمات وتوزیعھا وبیعھا
Opportunity Costs قیمة البدائل الضائعة تكالیف الفرص البدیلة.  
Option حق قانوني في شراء أو بیع شيء بسعر محدد  حق الخیار

 .ضمن فترة محددة
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 التعریف  الترجمة المصطلح
Ordering Cost تكلفة إعداد أمر شراء، وتكالیف التجھیز  تكلفة الطلبیات

واالستالم الخاصة المرتبطة بعدد األوامر 
 .المنجزة

Organization 
Structure 

 .ترتیب المسؤولیات داخل المنشأة الھیكل التنظیمي

Organizational 
Culture 

لقیم والمعتقدات الرئیسیة مجموعة من ا الثقافة التنظیمیة
  .والتفاھمات والمبادئ في مؤسسة

Organizational Goals حالة مستقبلیة منشودة تسعى المؤسسة  األھداف التنظیمیة
 .لبلوغھا

Output Controls  وسائل الرقابة على
 المخرجات

تضمن وسائل الرقابة على المخرجات أن یتم 
یق لنتائج اإلبالغ عن آثار التدقیق التام والدق

  .المعالجة إلى األشخاص المناسبین لمراجعتھا
Outsourcing عملیة شراء السلع والخدمات من موردین  التعھید

خارجیین بدًال من إنتاج السلع نفسھا وتقدیم 
 .الخدمات ذاتھا داخل الشركة

Overdraft عادة في بنك أو مؤسسة مالیة (تسھیالت  سحب على المكشوف
ب الحساب االقتراض حتى تتیح لصاح) أخرى

قیمة متفق علیھا، وغالبًا ما یكون ذلك لمدة 
 .متفق علیھا

Overhead Allocations  توزیعات المصاریف غیر
 المباشرة

طرق مستخدمة لتخصیص التكالیف غیر 
 .المباشرة للمنتجات أو األنشطة أو العملیات

Overhead Budget  موازنة المصاریف غیر
 المباشرة

المقدرة أو المخطط لھا في منشأة النفقات 
التكالیف غیر (للتكالیف غیر المباشرة 

 )المرتبطة مباشرة بالسلع أو الخدمات
Overhead  التكالیف غیر المباشرة التكالیف غیر المباشرة. 
Overhead Rate  معدل المصاریف غیر

 المباشرة
نسبة التكالیف غیر المباشرة لمدة محددة ترتبط 

سبب قابل للقیاس أثناء الفترة بقیمة عامل م
 )معدل األعباء: تسمى أیضًا. (نفسھا

Paid-In Capital القیمة المدفوعة من قبل المستثمرین مقابل  رأس المال المدفوع
 )رأس المال المساھم بھ: یسمى أیضًا. (األسھم
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 التعریف  الترجمة المصطلح
Par Value القیمة بالدوالرات المطبوعة على وجھ . 1 القیمة اإلسمیة

  .األسھمبعض شھادات 
  .القیمة اإلسمیة للسند. 2

Participative  قائمة على المشاركة  
 )دیموقراطیة(

نوع من الموازنات تتیح للمدیرین المشاركة 
  ) تصاعدیة: تسمى أیضًا. (في إعداد الموازنات

Payback الفترة الزمنیة الالزمة السترجاع التكلفة  استرجاع
یة التي النقدیة لالستثمار من التدفقات النقد

 .تعزى لالستثمار
Payroll Cost الدفعات للموظفین مقبل خدمات العمالة. 1 تكلفة الرواتب.  

الضرائب والدفعات المشابھة للضرائب . 2
التي یتحملھا صاحب العمل كشرط قانوني 

للتوظیف، مثل ضمان البطالة التي تدفع 
 .لحكومات الوالیات والحكومة الفیدرالیة

Penetration Pricing أسلوب في التسعیر لتحدید سعر أولي منخفض  تسعیر التغلغل
سعر یكون عادة (نسبیًا الجتذاب عمالء جدد 

 ).أقل من سعر السوق
Pension مبلغ یعطى لشخص بعد التقاعد معاش تقاعدي. 
Percentage-of-
Completion Method 

ة طریقة في المحاسبة خاصة بالعقود اإلنشائی طریقة نسبة اإلنجاز
الطویلة األجل، حیث یتم إقرار اإلیرادات 

وإجمالي األرباح في كل فترة بناء على سیر 
 .أعمال اإلنشاء

Performance مصطلح عام یستخدم للداللة على جزء من  أداء
أنشطة المنشأة أو مجملھا خالل فترة زمنیة، 
 .ویكون ذلك دائمًا بالرجوع إلى معیار محدد

Performance 
Evaluation 

عملیة تقوم بھا اإلدارة لمراجعة أداء الموظف  تقییم األداء
على امتداد فترة زمنیة معینة، من خالل 

مقارنة ذلك األداء بالتوقعات أو المعاییر، 
 .وإبالغ النتائج للموظف

Performance 
Measurement 

قیاس كمي للفاعلیة والكفاءة التي تم بھا إنجاز  قیاس األداء
 .لیةأھداف مركز المسؤو
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 التعریف  الترجمة المصطلح
Period Cost نفقات أو خسارة یتم تحمیلھا للفترة الحالیة،  تكلفة الفترة

 .ولیس كتكلفة للسلع المنتجة في تلك الفترة
Physical Inventory تعداد مادي لجمیع المخزونات المتاحة جرد البضاعة الفعلي. 
Plant األرض والمباني واآلالت والمعدات واألثاث  مصنع

لثابتة المستخدمة إلنتاج وبقیة األصول ا
 .المنتجات

Plant-Wide Overhead  المصاریف غیر المباشرة
 للمصنع

معدل واحد للتكلفة غیر المباشرة لمصنع 
بكاملھ یستخدم لتوزیع التكالیف غیر المباشرة 

 .على السلع المنتجة في المصنع
Political Risk دولة معینة مخاطر الخسارة عند االستثمار في المخاطر السیاسیة 

نتیجة التغیرات التي تحدث في البنیة السیاسیة 
أو السیاسات، مثل قوانین الضرائب، أو 

التعرفات الجمركیة، أو مصادرة األصول، أو 
 .القیود على ترحیل األرباح

Portfolio مجموعة استثمارات تملكھا مؤسسة أو فرد محفظة استثماریة. 
Post-Audit  مجموعة إجراءات لتقییم نتائج مشروع إعداد  )للحسابات(تدقیق الحق

 .الموازنة الرأسمالیة
Post-Retirement 
Benefits 

دفعات یمكن أن تستحق لموظفین سابقین بعد  منافع ما بعد التقاعد
انتھاء وظیفتھم، بما في ذلك المنافع التقاعدیة، 

ومنافع الوفاة، والمنافع الصحیة، والتأمین على 
 .الحیاة

Practical Capacity مقیاس للطاقة التي تعتبر الحد األقصى الذي  الطاقة العملیة
 .یتیح للمصنع أو القسم أن یعمل بكفاءة

Preferred Stock أسھم رأسمالیة تمنح صاحبھا الحق في مقسوم  أسھم ممتازة
أرباح ثابت یدفع قبل أن تدفع أیة أرباح أسھم 

 لحاملي األسھم العادیة، ولھا األولویة على
 .األسھم العادیة في حال التصفیة

Premium  القیمة اإلضافیة التي تدفع عن التأمین زیادة  )في التأمین(قسط
  .على القیمة الحقیقیة أو اإلسمیة
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 التعریف  الترجمة المصطلح
Premium Pricing ممارسة وضع سعر مرتفع بشكل مصطنع  عالوة السعر

بھدف تشجیع فكرة الحصریة أو جاذبیة 
  .الحالة

Prepaid Expenses اریف مدفوعة مقدمًامص   
دفعات تتم مقابل خدمات یتم تلقیھا بعد تاریخ 

 .الدفع
Present Value أو في تاریخ محدد(القیمة كما ھي الیوم  القیمة الحالیة (

لمبلغ أو مبالغ سیتم دفعھا أو استالمھا في 
، )أو في مواعید أخرى مختلفة(وقت الحق 

 .مخصومة بنسبة خصم ما
Prevention Costs تكالیف تتحملھا منشأة لمنع حدوث عیوب في  تكالیف وقائیة

ومن . المنتجات أو الخدمات التي تنتجھا
التفتیش والتصمیم والتدریب : األمثلة ذلك

 .عالي الجودة
Price Elasticity of 
Demand 

مرونة السعر بالنسبة إلى 
 الطلب

النسبة المئویة للتغیر في كمیة المنتج المطلوب 
. النسبة المئویة للتغیر في سعرھامقسومة على 

وھي تدل على مدى استجابة العمیل للتغیر في 
 .السعر

Price Variance الفرق بین السعر الفعلي والسعر في الموازنة  انحراف السعر
یسمى . (مضروبًا في كمیة المدخالت الفعلیة

 )تغیر السعر أو انحراف سعر المبیعات: أیضًا
Price-to-Book Ratio بة القیمة السوقیة إلى نس

 القیمة الدفتریة
سعر السوق الحالي للسھم مقسومًا على صافي 

 . القیمة الدفتریة للسھم
Price/Earnings (P/E) 
Ratio 

سعر السوق الحالي للسھم مقسومًا على أرباح  نسبة السعر إلى الربح
 .السھم

Pricing مالء عملیة تحدید القیمة المراد تقاضیھا من الع التسعیر
 .مقابل السلع أو الخدمات

Prime Cost تكلفة المواد المباشرة والعمالة المباشرة الكلفة األولیة. 
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Pro Forma 
Statements 

بیانات مالیة تتضمن فرضیة أو أكثر أو . 1 بیانات صوریة
  .حاالت نظریة مضمنة في البیانات

میزانیات عمومیة محددة بالموازنة . 2
یھا أحیانًا باسم بیانات وبیانات دخل یشار إل

  .صوریة
Probability احتمال أو فرصة حدوث حدث ما احتمال. 
Probability 
Distribution 

مجموعة من البیانات التي تبین جمیع القیم  توزیع االحتمالیة
التي یمكن أن یأخذھا المتغیر العشوائي ومدى 

 .احتمال حصول كل منھا
Process Analysis مراجعة عملیات األعمال التجاریة، بما في  تتحلیل العملیا

ذلك التعریف والمراقبة والقیاس وإعداد 
التقاریر بھدف تحسین العملیات لتلبیة متطلبات 

 .العمالء بصورة مربحة
Process Costing طریقة لتوزیع تكلفة التصنیع للسلع المتماثلة  حساب تكلفة العملیات

أجل تحدید أو المتشابھة المنتجة بالجملة، من 
وتتلقى كل وحدة . متوسط التكلفة للوحدة

. المدخالت التصنیعیة نفسھا ككل وحدة أخرى
ومن األمثلة على المنشآت التي تستخدم حساب 

تكلفة العملیات مصافي التكریر ومصانع 
 .الورق وشركات تصنیع األغذیة

Processing Controls  ضوابط التحكم بعملیات
 التشغیل

مرحلة المعالجة في نظام ضوابط التحكم ب
معلومات، بما في ذلك الضوابط من تشغیل 
آلخر، وضوابط تحكم المشغل في الحاالت 

التي تستدعي التدخل، وضوابط التحكم بمسار 
 .المراجعة

Procurement Policies القواعد واللوائح التي تحكم عملیة تأمین السلع  سیاسات المشتریات
المؤسسة لكي تقوم والخدمات التي تحتاج إلیھا 

 .بوظیفتھا بكفاءة
Product Cost المادة المباشرة، والعمالة المباشرة، وتكلفة  تكلفة المنَتج

 .اإلنتاج غیر المباشرة للمنتج
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 التعریف  الترجمة المصطلح
Product Life-Cycle الفترة الزمنیة بین المفھوم األولي للمنتج أو  الدورة الحیاتیة للمنتج

ة عن الخدمة والوقت الذي تتوقف فیھ المنشأ
والمراحل ھي إطالق المنتج، . إنتاج المنتج

 .النمو، النضج، االنحدار
Product Line مجموعة من منتجات متشابھة خط منتجات. 
Product Mix مجموعة متنوعة من منتجات الشركة  خلیط منتجات

 .المعروضة للبیع
Production Budget نتاج البضائع خالل فترة التكلفة المخططة إل المیزانیة التقدیریة لإلنتاج

 .معینة
Production Costs المواد والعمالة والتكلفة غیر المباشرة إلنتاج  تكالیف اإلنتاج

ویستبعد منھا تكالیف . السلع والخدمات
تكالیف : تسمى أیضًا. (التوزیع والبیع

 )التصنیع
Production Volume 
Variance 

یر المباشرة الثابتة الفرق بین التكالیف غ انحراف حجم اإلنتاج
المحددة في المیزانیة والتكالیف غیر المباشرة 

 .الثابتة المطبقة
Productivity العالقة بین المخرجات والمدخالت، أي فاعلیة  إنتاجیة

إلنتاج ) مثل العمالة(استخدام مدخالت محددة 
 .ُمخرج

Profit Center فرق مركز مسؤولیة یتم قیاس أدائھ المالي بال مركز ربح
 . بین إیراداتھ ونفقاتھ أو تكالیفھ

Profit Margin ھامش الربح على المبیعات، صافي الدخل  ھامش الربح
 .كنسبة مئویة من إیراد المبیعات

Profit Plan جدول اإلیرادات والنفقات واألصول  خطة الربح
وتتضمن . وااللتزامات المخططة أو المتوقعة
ستقبلیة خطة الربح إرشادات للعملیات الم

  )الموازنة: تسمى أیضًا. (وتقییم األداء
Profitability Analysis تحلیل یتم القیام بھ لتحدید ما إذا كان منتج  تحلیل الربحیة

محدد أو مجموعة من المنتجات أو منشأة 
 .بكاملھا تجني األرباح
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Profitability Index الیة مقیاس یستخدم في إعداد الموازنة الرأسم مؤشر الربحیة

لتحدید مراتب المشروعات، ویتم حسابھ على 
أنھ القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة 
. من استثمار مقسومة على االستثمار األولي

  ) التكلفة-نسبة المنفعة: تسمى أیضًا(
Program Budget موازنة یتم تنظیمھا بحیث تبین المصاریف  موازنة برنامج

لبرامج الرئیسیة التي ل) وغالبًا اإلیرادات(
 .ستقوم بھا المنشأة

Progress Payment دفعة فاتورة مرحلیة على أساس اإلنجاز  دفعة مرحلیة
 .الجزئي للعقد

Project Budget موازنة تكالیف مبوبة حسب الموارد والمھام  موازنة مشروع
المناطة بمشروع معین خالل العمر الزمني 

 عدة فترات للمشروع، والتي یمكن أن تستغرق
 .زمنیة للموازنة التشغیلیة

Promissory Note بیان موقع یتضمن تعھدًا بدفع مبلغ محدد من  كمبیالیة، سند إذني
المال إلى شخص محدد أو لحاملھ في تاریخ 

 .محدد أو عند الطلب
Property, Plant, and 
Equipment (PP&E) 

صول الثابتة تصنیف میزانیة عمومیة لأل ممتلكات ومصانع ومعدات
ویتم عادة . المستخدمة في العملیات التجاریة

تصنیف بنود الممتلكات والمصانع والمعدات 
وإعداد تقاریر عنھا بتكلفة االقتناء باستخدام 
إفصاح منفصل عن االستھالك المتراكم أو 

أصول المصنع أو : تسمى أیضًا. (النضوب
 ) األصول التشغیلیة أو األصول الثابتة

Prorate یوزع أو یخصص؛ یحّمل تكلفة غیر مباشرة  یوزع وفقًا للنسب
لعدة مواد تكلفة یفترض أنھا سببت ھذه 

 .التكلفة
Protectionism خطوات تتخذھا الدول لحمایة صناعاتھا  نظریة الحمائیة الجمركیة

 .الوطنیة من المنافسة الخارجیة
Provision دید التزام أو نفقة تقدیریة عندما یتعذر تح مخصص

 .القیمة بصورة دقیقة
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Proxy تفویض یمنحھ شخص لشخص آخر بحیث  توكیل، تفویض

. یستطیع الثاني التصرف نیابة عن األول
وغالبًا ما یستخدمھ المساھمون في تفویض 
 .اإلدارة بالتصویت على حصص من األسھم

Public Company شركة أصدرت أوراقًا مالیة من خالل عرض،  شركة عامة
یسمى . (تاجرة فیھا في السوق المفتوحةیتم الم
شركة مساھمة عامة الملكیة أو عامة : أیضًا

 )التداول
Public Company 
Accounting Oversight 
Board (PCAOB) 

جلس أعلى للمحاسبة م
لمراقبة أداء أعمال 

المحاسبین القانونیین وحمایة 
 المستثمرین

 -مجلس تأسس بموجب قانون ساربینز
 الذي ینظم مھنة تدقیق 2002 أوكسلي للعام

المحاسبة ویضع معاییر لعملیات التدقیق في 
 .الشركات العامة

Pure Competition نموذج لھیكلیة صناعیة تتمیز بعدد كبیر من  منافسة صافیة
الشركات الصغیرة التي تنتج منتجًا متجانسًا 

تسمح بحریة تامة في ) سوق(في صناعة 
 .دخول وخروج السلع

Put Option خیار ببیع أصل محدد ضمن فترة زمنیة  خیار البیع
 .محددة مقابل سعر محدد

Qualitative Factors عوامل مرتبطة بقرار معین ال یمكن التعبیر  عوامل نوعیة
 .عنھ رقمیًا

Quality مدى مطابقة منتج أو خدمة للمواصفات أو  الجودة
مدى توفیر المنتج للعمالء الخصائص التي 

 .وعدوا بھا
Quality Assurance المھام التي تشمل المسؤولة عن ضمان الحفاظ  ضمان الجودة

على المنتجات أو الخدمات في مستوى عاٍل 
 .من الجودة على الدوام

Quality Control یتم – مثل اختیار عینات إحصائیة –عملیة  مراقبة الجودة 
 .من خاللھا مراقبة جودة العملیات

Quantity Discount حسم یعطیھ البائع للمشتري بسبب حجم معاملة  صم الكمیةخ
شراء منفردة أو بسبب الحجم اإلجمالي أثناء 

 .فترة محددة
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Quick Ratio نسبة تقیس قدرة منشأة على سداد االلتزامات  معدل التداول السریع

قصیرة األجل باستخدام أكثر األصول 
). باستثناء مخزون البضاعة(المتداولة سیولة 

 )نسبة السیولة الحادة: مى أیضًاتس(
Quotas  قیود على كمیة البضاعة المنتجة والتي یتم  )كوتا(حصة

استیرادھا إلى لدولة أو تصدیرھا أو عرضھا 
 .للبیع

Random Variable كمیة ناتجة عن قیاس عملیة عشوائیة قابلة  متغیر عشوائي
للتغییر، ولكن یمكن تحدید توزیعھا 

 .اإلحصائي
Rate of Return مقیاس للتدفقات النقدیة من استثمار مقارنة  نسبة العائد

 .بقیمة االستثمار
Ratio Analysis حساب النسب المالیة الكبرى وغیرھا من  تحلیل النسب

النسب ومقارنتھا بنسب األعوام السابقة أو 
 .معدالت الصناعة، أو المعاییر

Real Option صبح متاحًا مع إتاحة فرصة بدیل أو اختیار ی الخیار الحقیقي
على سبیل المثال، . استثمار في األعمال

باالستثمار في مشروع محدد یمكن للشركة أن 
یكون لدیھا خیار حقیقي بالتوسع أو التقلص أو 

. التخلي عن مشاریع أخرى في المستقبل
ویمكن احتساب القیمة باستخدام نماذج تسعیر 

 .الخیارات
Realize رد والحقوق غیر النقدیة إلى نقود، تحویل الموا یحقق

حیث یستخدم في التقاریر المحاسبیة والمالیة 
لإلشارة إلى مبیعات األصول نقدًا أو مطالبات 

 .بالنقد
Receivable مبلغ مستحق لمنشاة، سواء كان مستحق  مبلغ مستحق القبض

 .القبض اآلن أم ال
Reciprocal Allocation 
Method 

   دلي التوزیع التباقةطری

 
طریقة لتوزیع تكالیف قسم الخدمات من خالل 

تضمین الخدمات المتبادلة المقدمة بین كافة 
 .األقسام
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Recognition عملیة التسجیل الرسمي لبند في البیانات  اعتراف

 .المالیة للمنشأة
Reconciliation جدول أو عملیة حسابیة توضح كیف یتم  تسویة

  .اشتقاق مبلغ من مبلغ آخر
Recourse حقوق مقرض إذا لم یقم مقترض بالسداد  حق الرجوع

 .حسب التعھد
Reengineering  أسلوب یستخدم لإلجراء تحسینات داخل  إعادة ھندسة

مؤسسة، بالتركیز على تحدید واستبعاد القواعد 
والنتیجة . والفرضیات األساسیة المتقادمة

النھائیة ھي طریقة عمل جدیدة إلنجاز 
میة ضمن عملیات اإلنتاج أو األغراض التنظی

  .المساندة أو صنع القرار
Regression Analysis  أداة تحلیل إحصائي تقوم بالقیاس الكمي  تحلیل االنحدار

للعالقة بین متغیر تابع ومتغیر مستقل واحد أو 
 .أكثر

Regression Equation تقنیة إحصائیة تستخدم لتفسیر أو توقع سلوك  معادلة االنحدار
 + Y = a + bxر تابع، وتأخذ صیغة متغی

c حیث ،Y یمثل المتغیر التابع، و x یمثل 
، Yالمتغیر المستقل الذي یتم استخدامھ لتوقع 

 ھي قیمة تدعى c، وy ھي محور aو 
  .رواسب االنحدار

Reinvestment Rate معدل العائد الذي یتوقع عنده إعادة استثمار  معدل إعادة االستثمار
 .دیة من استثمار معینالتدفقات النق

Relative Sales Value 
Method 

طریقة تستخدم لتوزیع التكالیف المشتركة  طریقة القیمة البیعیة النسبیة
بالتناسب مع قیمة المبیعات للمنتجات 

 .المشتركة التي یتم صنعھا
Relevance قدرة المعلومات على التأثیر على أحد  المالءمة

تخدمین على القرارات عبر مساعدة المس
صیاغة توقعات حول نتائج األحداث السابقة 

والحالیة والمستقبلیة أو تأكید توقعات سابقة أو 
 .تصحیحھا
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Relevant Cost تكلفة یجب أخذھا في االعتبار أثناء عملیة  تكلفة مناسبة

وتعتبر التكالیف التي . االختیار بین البدائل
والتي ) التكالیف المستقبلیة(سیتم تكبدھا 

ھي ) التكالیف المتفاضلة(تختلف بین البدائل 
 .الوحیدة المناسبة في عملیة اتخاذ القرار

Relevant Range نطاق النشاط االقتصادي الذي تصح ضمنھ  النطاق المالئم
 .التقدیرات والتوقعات

Reliability نوعیة المعلومات التي تضمن خلو المعلومات  الموثوقیة
التحیز، وتمثل بصورة معقولة من الخطأ و

  .بصورة أمینة ما ترمي إلى تمثیلھ
Reorder Point المستوى الكمي لبند في مخزون البضائع  نقطة إعادة الطلب

  .یؤدي إلى طلب تعویضھ
Reorganization إعادة تنظیم مالي لمؤسسة، مثل حالة . 1 إعادة تنظیم

إعادة تنظیم عملیات شركة بھدف . 2. اإلفالس
نشطة األساسیة وتعھید التركیز على األ
  .األنشطة األخرى

Repair نشاط إعادة األصول إلى حالة التشغیل  إصالح
الطبیعیة أو المتوقعة دون زیادة في العمر 

 .الزمني المتوقع سابقًا لألصل
Reporting Currency العملة التي تستخدمھا المنشآة في إعداد بیاناتھا  عملة التقریر

 .المالیة
Repurchase 
Agreement 

عقد یوافق بموجبھ بائع األوراق المالیة، مثل  اتفاقیة إعادة الشراء
أذونات الخزینة، على إعادة شرائھا في وقت 

الریبو أو إعادة : یسمى أیضًا. (وسعر محددین
 )الشراء

Required Rate of 
Return 

الحد األدنى المقبول لمعدل العائد على  معدل العائد المطلوب
 )المعدل الحدي: یسمى أیضًا (.االستثمار

Required Reserves الحد األدنى لقیمة األموال التي یطلب إلى  االحتیاطیات المطلوبة
المصرف بمقتضى القانون االحتفاظ بھا 

 .جاھزة تحت التصرف من أجل دعم ودائعھ
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Research and 
Development Cost 

 مسعى الكتشاف النفقات التي یتم صرفھا في تكلفة البحث والتطویر
أو الستخدام نتائج ) البحث(معارف جدیدة 

البحث في تطویر منتجات أو عملیات جدیدة 
 ).التطویر(أو محّسنة 

Reserve مصطلح یستخدم أساسًا لفصل جزء من  احتیاطي
اإلیرادات غیر الموزعة، كما في حالة 

  .االحتیاطي من أجل الطوارئ
Residual Income 

 الدخل المتبقي

ة لقیاس أداء مركز استثمار ینصب وسیل
األرباح المسؤولیة تجاه تحقیق تركیزھا على 

ویتم . وكفاءة اإلدارة المالیة لمدیر المركز
حساب الدخل المتبقي عادة باعتباره الفرق بین 
أرباح مركز االستثمار وتكلفة الموارد 

 .الرأسمالیة المخصصة للوحدة
Residual Risk اطر المتبقیة بعد وضع الضوابط في المخ المخاطر المتبقیة

مكانھا الصحیح من أجل تخفیف المخاطر 
المتأصلة؛ أو التعرض للخسارة بعد التقلیل من 

  .جمیع المخاطر المعروفة
Resource Allocation خطة الستخدام الموارد المتاحة، كالموارد  توزیع الموارد

البشریة مثًال، وال سیما في األمد القریب، من 
توزیع . حقیق األھداف في المستقبلأجل ت

الموارد بین مختلف المشاریع أو وحدات 
 .األعمال

Resource Driver مقیاس لكمیة الموارد المستھلكة بواسطة نشاط  محرك الموارد
على سبیل المثال مساحة الطابق الذي (معین 

 ).یشغلھ نشاط ما
Responsibility والتكالیف نظام محاسبة یخصص اإلیرادات  مسؤولیة

أو رأس المال للوحدات في المؤسسة /و
 ).مراكز المسؤولیة(
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Responsibility Budget موازنة تحدد الخطط المعتمدة، المنظمة ضمن  موازنة المسؤولیة

وھي أداة مراقبة . وحدات مسؤولة عن تنفیذھا
من حیث أنھا بیان حول أداء متوقع من كل 

داء مدیر مركز مسؤولیة یمكن مقارنتھ باأل
 .الفعلي

Responsibility Center وحدة منظمة یرأسھا مدیر مسؤول عن  مركز مسؤولیة
 .أنشطتھا

Restructuring تعدیل كبیر یجري على الدیون أو العملیات أو  إعادة الھیكلة
 .ھیكلیة الشركة

Retained Earnings صافي األرباح خالل العمر الزمني لشركة  األرباح المحتفظ بھا
  . حًا منھا توزیعات األرباحمطرو

Return التغیر في قیمة استثمار على امتداد فترة تقییم،  العائد
بما في ذلك أیة تدفقات نقدیة یتم استالمھا فیما 

 .یخص االستثمار خالل تلك الفترة
Return on Assets 
(ROA) 

 

مقیاس لمدى فاعلیة منشأة في كسب العائد  العائد على األصول
 . المستخدمة في أعمالھاعلى األصول

Return on Common 
Equity 

العائد على حقوق الملكیة 
 العادیة

قیاس یشیر إلى معدل العائد على استثمار 
العائد على : یسمى أیضًا. (أصحاب األسھم
 )حقوق المالكین

Return on Invested 
Capital  

العائد على رأس المال 
 المستثمر

لشركة لألموال قیاس لمدى فاعلیة استخدام ا
المستثمرة في ) الدیون أو حقوق الملكیة(

 .عملیاتھا
Return on Investment 
(ROI) 

 

نسبة الدخل المحقق من االستثمار الھادف  العائد على االستثمار
 .لكسب ذلك الدخل

Revenue التدفقات الواردة أو التعزیزات األخرى  إیراد
أو (لألصول في منشأة أو تسویات التزاماتھا 

أثناء فترة تبدأ من تسلیم أو إنتاج ) االثنین معًا
البضائع أو تقدیم الخدمات أو األنشطة األخرى 

التي تشكل عملیات المنشأة الرئیسیة أو 
  .األساسیة الجاریة
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Revenue Center مركز مسؤولیة یتم فیھ تركیز المراقبة  مركز دخل

 .اإلداریة على اإلیراد الذي یكسبھ المركز
Revenue Recognition مبدأ محاسبي بموجب مبادئ محاسبیة مقبولة  االعتراف باإلیراد

عمومًا تحدد الظروف المحددة التي یتم في 
 .ظلھا  تسجیل اإلیراد في البیانات المالیة

Rights 
 

عرض تقدمھ الشركة إلى مساھمیھا لتمكینھم  حقوق األفضلیة
من شراء أسھم جدیدة في الشركة بخصم عن 

 .لسوقسعر ا
Risk قیاس لمدى تغیر العائد على االستثمار مخاطرة. 
Risk Analytics عملیة تعریف وتحلیل األخطار على الشركات  تحلیل المخاطر

التي تسببھا الحوادث المحتملة الناجمة عن 
عوامل طبیعیة أو سلوك بشري؛ یعمل تحلیل 

المخاطر الكمي على تقدیر احتماالت الحوادث 
 والمدى المحتمل للخسائر؛ أما غیر المواتیة

تحلیل المخاطر الكیفي فیقوم بتحدید التھدیدات 
ونقاط الضعف ویبتكر إجراءات مضادة فیما 

 . لو وقع حادث غیر موات
Risk Assessment في إعداد الموازنات الرأسمالیة، الطرق . 1 تقییم المخاطر

المستخدمة لتحدید وقیاس المخاطر النسبیة 
  .للمشروع

في تدقیق الحسابات، عملیة منھجیة لتكوین . 2
وتطبیق آراء مھنیة صائبة حول الظروف 

 .والوقائع غیر المواتیة المحتملة
Risk Premium العائد الزائد على معدل العائد الخالي من  عالوة المخاطر

المخاطر الذي یتوقع أن یوفره استثمار ما؛ 
شكل من أشكال التعویض للمستثمرین الذین 

 .لون مخاطر إضافیةیتحم
Risk Response الخطوات المتخذة للتعامل مع أنواع مختلفة من  االستجابة للمخاطر

التجنب، : أربع استراتیجیات مختلفة. المخاطر
: تسمى أیضًا. (التخفیف، القبول أو النقل

  )التصدي للمخاطر
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Risk Transfer مثًال(تحویل المخاطر من طرف إلى آخر  تحویل المخاطر: 

 )التأمین
Risk-Adjusted Return  العائد على رأس المال

 المعدل وفق المخاطر
في إعداد الموازنات الرأسمالیة، معدل العائد 

الذي یتم تسویتھ ألجل مخاطر متوقعة في 
یتم احتساب صافي القیمة . المشروع المقترح

الحالیة لمشروع من المتوقع أن تكون مخاطره 
 معدل أعلى من أكبر من المعدل باستخدام

معدل : یسمى أیضًا. (معدل الخصم المتوسط
  ) الخصم المعدل وفق المخاطر

Rolling Budget  المیزانیة المتدحرجة
 )الدائمة(

توقع متحرك للعملیات المالیة على مدى سلسلة 
من األسابیع أو األشھر أو أرباع السنة التالیة 

وفي نھایة كل فترة یتم حذف الجزء . مباشرة
تھي من التوقعات وإضافة توقع جدید لفترة المن

الموازنة : تسمى أیضًا. (مماثلة إلى السلسلة
  )المستمرة

Safety Stock كمیة من مخزون البضاعة یتم االحتفاظ بھا  مخزون األمان
لتلبیة الطلب غیر المتوقع أثناء الفترة الواقعة 
بین إعداد طلبیة واستالمھا في المخزون، أو 

ر المتوقعة في استالم الكمیات التأخیرات غی
 .الجدیدة

Sales Budget توقعات المبیعات لفترة زمنیة معینة المیزانیة التقدیریة  للمبیعات. 
Sales on Installment الترتیبات التي یستلم المشتري بموجبھا  البیع بالتقسیط

الممتلكات فورًا، ولكنھ ال یستلم الصك 
لة من الدفعات والملكیة إال بعد القیام بسلس

 ).األقساط(
Sales-Mix Variance الفرق بین المبیعات الواردة في المیزانیة  انحراف تشكیلة المبیعات

والمبیعات الفعلیة، الناجم عن وجود فرق بین 
النسب في الموازنة والنسب الفعلیة للمنتجات 

 .مع وجود ھوامش ربح مختلفة
Sales-Volume 
Variance 

الفرق بین وحدات الموازنة المرنة ووحدات  یعاتانحراف حجم المب
الموازنة الثابتة مضروبًا بھامش مساھمة 

 .الوحدة المحددة في المیزانیة
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Salvage Value القیمة المتوقعة ألحد األصول في نھایة عمره  قیمة الخردة

 .الزمني المفید
Sarbanes-Oxley ویحدد 2002قانون أمریكي صدر عام   وكسليأ -قانون ساربینز 

متطلبات حوكمة الشركات، بما في ذلك 
وھو یعالج مسألة تنظیم . القضایا المحاسبیة

مھنة المحاسبة، والمعاییر الخاصة بلجان 
تدقیق الحسابات للشركات العامة، والشھادات 
التي یجب أن تحصل علیھا اإلدارة، ومعاییر 

الرقابة الداخلیة التي یجب أن تلتزم بھا 
  .الشركات

Seasonal Trend ارتفاع أو ھبوط متسق في نشاط األعمال  االتجاه الموسمي
  .یحدث نتیجة التغیرات المتوقعة في التقویم

Scenario Analysis عملیة تقییم القیمة المتوقعة للمحفظة، مع  تحلیل السیناریوھات
افتراض التغیرات في العوامل الرئیسیة التي 

. لیةیمكن أن تؤثر في قیم األوراق الما
وبصورة أعم، عملیة تحلیل الحوادث 

المستقبلیة الممكنة من خالل دراسة النتائج 
 .الممكنة البدیلة

Secondary Offering إصدار أسھم جدیدة للبیع العام من قبل شركة  الطرح الثانوي
. قامت سابقًا بعرض اكتتابھا األولي لألسھم

  )الطرح الالحق: یسمى أیضًا(
Securities and 
Exchange 
Commission (SEC) 

لجنة األوراق المالیة 
 والبورصة

الھیئة الفیدرالیة في الوالیات المتحدة 
األمریكیة المخولة بتنظیم األسواق المالیة 

ویتعین . األمریكیة من أجل حمایة المستثمرین
على الشركات المتداولة علنًا أن تتقید بقوانین 

، بما وأنظمة لجنة األوراق المالیة والبورصة
في ذلك إعداد تقاریر اإلفصاح السنویة وربع 

  .السنویة وتقاریر اإلفصاح األخرى
Segment أحد قسمین أو أكثر، أو أقسام المنتجات، أو  قطاع

المصانع، أو منشأة مسؤولة مباشرة أمام 
المكتب الرئیسي، وتعرف عادة بمسؤولیتھا 

 .أو إنتاج سلعة أو خدمة/عن األرباح و
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Segregation of Duties رقابة داخلیة رئیسیة أساسیة تستخدم لضمان  الفصل بین الواجبات

الحیلولة دون حدوث أخطاء أو مخالفات، أو 
اكتشافھا  في الوقت المناسب من قبل 

وھي . الموظفین أثناء ممارستھم لمھامھم
تتطلب أال یكون لشخص بمفرده سیطرة على 

مرحلتین أو أكثر من مراحل المعاملة أو 
 .لعملیةا

Selling and 
Administrative 
Budget 

موازنة للتكالیف المتعلقة بالبیع أو التسویق  موازنة البیع واإلدارة
مثل، رواتب مندوبي المبیعات، والعموالت، (

ولإلدارة العامة ) ومصاریف السفر، والدعایة
مثل، رواتب كبار الموظفین، (للشركة 

ة واإلیجار والمصاریف المكتبیة العام
 ).األخرى

Selling Costs أیة نفقات أو صنف من النفقات یتم تكبدھا في  تكالیف البیع
 .البیع أو التسویق

Sensitivity Analysis أسلوب یتم من خاللھ تحدید وتحلیل نتائج بدیلة  تحلیل الحساسیة
لالستثمار ناجمة عن تبدیل واحد أو أكثر 

ل تحلی: یسمى أیضًا(للمتغیرات في التحلیل 
 ) أو المحاكاة" ماذا لو"

Separable Costs بالنسبة إلى المنتجات المنتجة في إطار عملیة  التكلفة القابلة للفصل
مشتركة، التكالیف التي یتم تكبدھا في ما بعد 

یمكن نسبتھا إلى واحد أو  نقطة التجزئة التي
 . أكثر من المنتجات المنفردة

Service Department داخل منشأة تقدم خدمات ) أو قسم(وحدة  قسم خدمات
  .ألقسام أخرى في المنشأة

Shareholder مالك ألسھم في شركة مساھم.  
Shareholders’ Equity حقوق ملكیة المالك في شركة حقوق المساھمین .  
Short Position شراء أوراق مالیة مع توقع ھبوط قیمتھا المركز القصیر. 
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Short Run زمنیة ذات طول ال یكفي للسماح لصناع فترة  األجل القصیر

القرار بالتكیف تمامًا مع التغیرات في ظروف 
على المدى القصیر، قد یتمكن . السوق

المنتجون من زیادة اإلنتاج باستخدام مزید من 
 .العمالة أو المواد الخام لزیادة حجم مصانعھم

Short-Term Credit قبل مؤسسة مالیة اعتماد یعطى لمنشأة من اعتماد قصیر األجل 
ورقة (، أو مستثمرین )قرض مصرفي(

ائتمان (أو موردین ) تجاریة قابلة للتداول
 ).تجاري

Shrinkage فقدان مواد خام، أو عمل قید اإلنجاز، أو  انكماش
بضائع تامة الصنع من حیث الوزن أو الحجم 
نظرًا لطبیعة المنتج أو الطرق المستخدمة في 

 .ناإلنتاج والنقل والتخزی
Sight Draft  حوالة تدفع عند الطلب حوالة تدفع عند االطالع 
Simple Regression نموذج انحدار ال یستخدم سوى متغیر مستقل   االنحدار البسیط

  .واحد لتقدیر المتغیر التابع
Simulation طریقة لدراسة مشكلة تشغیلیة، یتم من خاللھا  المحاكاة

لة من إخضاع نموذج نظام أو عملیة لسلس
الحسابات المكررة للنتائج الممكنة بحیث 

 .تعكس فرضیات متغایرة
Slack في إعداد الموازنة، الفرق بین التكالیف أو  وقت حر

النفقات المطلوبة فعًال في تشغیل مركز 
مسؤولیة والتكالیف أو النفقات التي تم 

 .اقتراحھا أو اعتمادھا في الموازنة
Software  عة من برامج الحاسوب والبیانات ذات مجمو )حاسوب(برامج

الصلة التي توفر التعلیمات التي تحدد 
 . للحاسوب المھام المطلوبة وكیفیة إنجازھا

Solvency القدرة على دفع جمیع التزامات الدیون عندما  المالءة
  .تصبح مستحقة الدفع
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Special Purpose 
Entity 

ات، وتكون عادة منشآت تقوم بإنشائھا شرك منشأة ذات غرض محدد
شركات تابعة ولكنھا أحیانًا ما تكون شراكات 

أو شركات استثمار، لغرض وحید محدد 
وضیق، وھو في العادة حیازة وتمویل أصول 

شركة استثماریة ذات : تسمى أیضًا. (محددة
  )غرض خاص

Spending Variance القیمة الفعلیة لتكالیف غیر مباشرة یتم تكبدھا  انحراف الصرف
صًا منھا القیمة المتوقعة بناء على الموازنة ناق

 .المرنة للمدخالت الفعلیة
Spin-Off  تحویل فرع من شركة أو

شركة تابعة لھا إلى شركة 
 مستقلة

شركة مستقلة جدیدة یتم إنشاؤھا من خالل 
تجرید جزء من أصول وعملیات شركة أم 

وتوزیع األسھم في الشركة الجدیدة على 
 .ة األمالمساھمین في الشرك

Split-Off Point نقطة إنتاج یمكن بعدھا قیاس تكلفة المنتجات  نقطة االنفصال
وحتى ھذه النقطة تكون المنتجات إما . المستقلة

 .منتجات مشتركة أو منتجات جانبیة
Split-Up إعادة تنظیم شركة بحیث تتم مبادلة األسھم  تجزئة

الرأسمالیة واألصول باألسھم في شركتین أو 
ر من الشركات المنشأة حدیثًا، بحیث یؤدي أكث

 .ذلك إلى تصفیة الشركة األم
Spot Rate سعر الصرف للتسلیم الفوري للعمالت أو  السعر الفوري

سعر الفائدة أو السعر الذي یتم تقاضیھ . السلع
 .حالیًا

Spreadsheet ورقة عمل منظمة على شكل جدول مؤلف من  ورقة عمل جدولیة
  .صفوف وأعمدة

Static Budget الموازنة الثابتة ھي موازنة ال تتغیر بتغیر  الموازنة الثابتة
 .الحجم

Standard Cost تكلفة . التكلفة المتوقعة إلنتاج وحدة إنتاجیة التكلفة المعیاریة
. محددة مسبقًا یتم تخصیصھا للسلع المنتجة

وتنطوي التكلفة المعیاریة ضمنًا على معیار 
 .ون التكالیف علیھأو ما ینبغي أن تك
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Standard Deviation مقیاس إحصائي النتشار أو بعثرة مجموعة  االنحراف المعیاري

الجذر : من البیانات التي تحسب بوصفھا
التربیعي للوسط الحسابي لمربعات االنحراف 

في كل واحد من عملیات تكرار الفئات من 
 .الوسط الحسابي لتوزیع عملیات التكرار

Start-Up Costs تكالیف اإلعداد لتشغیل المرافق التي یمكن أن  تكالیف بدء المشروع
تتضمن تكالیف التصمیم واألدوات والتوظیف 

والتدریب للقوة العاملة قبل بدء اإلنتاج، 
واالنتقال، وإعداد التسھیالت، والتكالیف 

 .العامة واإلداریة ذات الصلة
Statement of Cash 
Flow 

بیان یصنف اإلیصاالت النقدیة والدفعات تبعًا  بیان التدفقات النقدیة
لكونھا نتیجة ألنشطة التشغیل أو االستثمار أو 

  .التمویل
Statement of 
Changes in 
Shareholders’ Equity 

بیان التغیرات في وضع 
 حقوق المساھمین

بیان محاسبي یبین المكونات الفردیة لحقوق 
یرات المساھمین في نقاط مختلفة زمنیًا والتغ

 .التي حدثت ضمن المكونات الفردیة
Statement of 
Earnings (Income 
Statement) 

بیان مالي یتضمن اإلیرادات والنفقات  )بیان الدخل(بیان اإلیرادات 
واألرباح والخسائر خالل فترة محاسبیة 

معینة، وتقارن عادة بالمبالغ في فترة أو أكثر 
 .من الفترات السابقة

Statement of 
Financial Position 
(Balance Sheet) 

بیان المركز المالي 
 )المیزانیة العمومیة(

بیان المركز المالي الذي یكشف عن األصول 
وااللتزامات وحسابات حق الملكیة لمنشأة في 

ویمكن إدراج معلومات مشابھة . تاریخ معین
  .من واحدة أو أكثر من الفترات السابقة

Statement on 
Management 
Accounting (SMA) 

دراسة عملیة نشرھا المعھد األمریكي  بیان المحاسبة اإلداریة
للمحاسبین اإلداریین حول القضایا الحرجة 

 .التي تؤثر في مھنة المحاسبة اإلداریة
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Step-Down Method طریقة لتوزیع تكالیف قسم الخدمات الذي یبدأ  طریقة التوزیع التنازلي

 الخدمات على أقسام بتوزیع تكالیف أحد أقسام
.  وعلى جمیع أقسام الخدمات األخرى اإلنتاج

ثم یتم توزیع تكالیف قسم خدمات ثان، بما في 
ذلك التكالیف الموزعة من القسم األول، على 

أقسام اإلنتاج وعلى جمیع أقسام الخدمات 
وفي نھایة . األخرى باستثناء القسم األول، إلخ
سام المطاف یتم توزیع تكالیف جمیع أق

  .الخدمات على أقسام اإلنتاج
Stock Dividends دفع أرباح األسھم على المساھمین في صورة  أسھم منحة

 .أسھم بدًال من دفعھا نقدًا
Stock Option الحق في شراء أو بیع عدد محدد من حصص  خیار األسھم

 .األسھم في شركة بسعر محدد في وقت محدد
Stock Split في عدد األسھم العادیة المستحقة الدفع زیادة  تجزئة األسھم

الناتجة عن إصدار أسھم إضافیة إلى 
المساھمین الحالیین دون أن یطلب من 

 .المساھمین تسدید دفعات
Stock-Out Costs ھامش المساھمة أو مقیاس آخر لألرباح غیر  تكالیف نفاد المخزون

المكتسبة ألن أحد البائعین نفدت لدیھ البضاعة 
 . قادر على تلبیة طلب العمیلوأصبح غیر

Storage Controls ضوابط داخلیة لبیانات الحاسوب ومعلومات  ضوابط التخزین
التخزین خارج الموقع : األعمال، مثًال

والغرف المقفلة وكلمات السر والتخزین 
 .االحتیاطي، إلخ

Straight-Line Method ا أخذ قیمة طریقة الستھالك األصول یتم فیھ طریقة القسط الثابت
متساویة لالستھالك في كل عام على مدى 

 .العمر الزمني التقدیري لألصل
Strategic Business 
Unit (SBU) 

وحدة أعمال ضمن الكیان اإلجمالي للشركة  وحدة األعمال اإلستراتیجیة
تكون متمیزة عن وحدات األعمال األخرى 
ألنھا تخدم سوقًا خارجیة محددة یمكن فیھا 

جراء التخطیط اإلستراتیجي فیما لإلدارة إ
 .یتعلق بالمنتجات واألسواق
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Strategic Planning عملیة تستخدم التخاذ القرارات حول األھداف  التخطیط اإلستراتیجي

 .طویلة األجل وإستراتیجیات الشركة
Strategic Risk التأثیر المحتمل على اإلیرادات أو رأس المال  المخاطر اإلستراتیجیة

ن ناشئًا عن قرارات غیر مالئمة بشأن إذا كا
األعمال، أو عن التنفیذ غیر الصحیح 

للقرارات، أو عن عدم االستجابة للتغیرات في 
 .الصناعة

Strike Price السعر الذي یمكن عنده ممارسة خیار البیع أو  سعر التنفیذ
یسمى ). (بتنفیذ شروط االتفاق(خیار الشراء 

  )سعر الممارسة: أیضًا
Subsidiary شركة یتم التحكم بھا، بشكل مباشر أو غیر  شركة تابعة

والشرط المعتاد . مباشر، من قبل شركة أخرى
للتحكم ھو ملكیة أغلبیة األسھم القائمة التي لھا 

 .حق في التصویت
Sunk Costs تكلفة سابقة ال یمكن تغییرھا اآلن، وبالتالي  تكلفة ھالكة

ة لزیادة أو یجب أال تدخل في القرارات الحالی
 .تقلیل مستویات الربح الحالیة

Supply إجمالي كمیة السلعة أو الخدمة المتاحة  العرض
أحد المحددین الرئیسیین للسعر إلى . للشراء

 .جانب الطلب
Sustainable Equity 
Growth 

معدل النمو األقصى الذي یمكن أن یستدیم من  نمو حقوق الملكیة المستدیم
 .ادة الرفع الماليدون الحاجة إلى زی

Sustainable Growth 
Rate 

معدل النمو األقصى الذي تستطیع شركة  معدل النمو المستدیم
 .الحفاظ علیھ من دون زیادة الرفع المالي

Swaps عملیة تقوم من خاللھا شركتان بإقراض كل  المبادلة
إحداھما : منھما األخرى بشروط مختلفة، مثًال

 .ى بسعر فائدة متغیربسعر فائدة ثابت، واألخر
System في معالجة البیانات، مجموعة من األشخاص  نظام

واآلالت والطرق المنظمة إلنجاز مجموعة من 
 .الوظائف المحددة
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Systematic Risk أو المحفظة (جزء من حركة أسعار األسھم  المخاطرة المنتظمة

. التي تعزى لحركة السوق ككل)االستثماریة
 ) ر السوقمخاط: تسمى أیضًا(

Systems 
Development 

عملیة تستخدم لتحدید احتیاجات نظام  تطویر النظم
المعلومات وتصمیم وتنفیذ النظام لتلبیة تلك 

 .االحتیاجات
Tactical Planning خطة لتحقیق أھداف منشأة على امتداد فترة  التخطیط المرحلي

 .زمنیة قصیرة نسبیًا، في الغالب سنة واحدة
Target Costing أداة إلدارة التكالیف تستخدم لخفض التكلفة  التكالیف المستھدفة

. الكلیة لسلعة خالل دورتھا الحیاتیة الكاملة
والھدف ھو الوصول إلى تكلفة محددة مسبقًا 

ینبغي أن ینتج عنھا سعر مقبول للعمالء، 
 .إضافة إلى عائد مقبول للمؤسسة

Target Pricing عر البیع لسلعة أو خدمة بناء على تحدید س التسعیر المنشود
قیمة السلعة أو الخدمة للعمیل، مقیدًا بأسعار 

 .المنافسین لبنود مشابھة
Tariffs  ضرائب تفرض على البضائع المستوردة إلى  تعرفات جمركیة

 .دولة
Taxation  قیام الحكومة بفرض ضریبة على األفراد أو  فرض ضریبة

 .الشركات
Theory of Constraints طریقة لتحسین عملیة ما عند مواجھة عوامل  نظریة القیود

  .مقیدة ومعوقات
Throughput 
Contribution 

الدخل اإلجمالي ناقصًا منھ تكالیف المواد  المساھمة الحدیة
 .المباشرة للبضائع المباعة

Throughput Costing طریقة لحساب تكالیف مخزون البضاعة تعالج  التكالیف الحدیة
 التكالیف باستثناء تلك المتعلقة بالمواد جمیع

المباشرة المتغیرة بوصفھا تكالیف للفترة 
تكالیف المواد . المحاسبیة التي تم تكبدھا فیھا

المباشرة المتغیرة ھي الوحیدة المدرجة في قیم 
التكالیف : تسمى أیضًا. (مخزون البضاعة

 )الشدیدة التغیر
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Time Drafts یستحق الدفع في وقت محدد في سند مالي كمبیالیة ألجل 

 .المستقبل
Time Series تسلسل مشاھدات أو مالحظات یتم ترتیبھا  السالسل الزمنیة

  .زمنیًا
Time Value of Money المفھوم القائل بإن النقود اآلن تساوي أكثر من  القیمة الزمنیة للنقود

قیمتھا في المستقبل، حتى بعد مراعاة 
ن یمكنھا كسب فائدة التضخم؛ ألن النقود اآل

 .حتى وقت استالم النقود في المستقبل
Times Interest 
Earned 

 

نسبة اإلیرادات قبل الفائدة وضرائب الدخل  عدد مرات اكتساب الفائدة
. والبنود غیر العادیة إلى نفقة الفائدة السنویة

مقیاس لقدرة المنشأة على القیام بدفعات للفائدة 
 مرات تغطیة الفائدة عند استحقاقھا، أي عدد

  ) تغطیة الفائدة: تسمى أیضًا. (باإلیرادات
Top-Down Approach أسلوب في الضوابط الداخلیة لتدقیق الحسابات  األسلوب التنازلي

یتم من خاللھ تحدید عوامل مخاطرة محددة 
من أجل تحدید النطاق واألدلة المطلوبة في 

سلوب األ: تسمى أیضًا. (تقییم الرقابة الداخلیة
 )القائم على المخاطر

Tracking Stock صنف من األسھم العادیة المرتبطة بأداء قسم  األسھم المستھدفة
محدد ضمن شركة؛ طریقة لتجرید خط أعمال 

  .من دون فقدان السیطرة الكاملة
Trade Credit شراء بضائع أو خدمات على الحساب؛ شكل  االئتمان التجاري

 .األجلمن أشكال التمویل قصیر 
Trade Discount تخفیض في سعر البیع المحدد بناء على  خصم تجاري

 .الكمیات المطلوبة أو المشتراة
Transaction Controls ضوابط داخلیة داخل نظم المعلومات لمراجعة  ضوابط المعامالت

معامالت منفردة لضمان الدقة واالكتمال 
  .والصحة

Transaction Gains or 
Losses 

األرباح أو الخسائر التي تنتج عن تغیر في  أو خسائر المعامالتأرباح 
أسعار الصرف بین العملة الوظیفیة والعملة 

  .التي تتم فیھا معاملة العملة األجنبیة
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Transaction 
Processing 

عنصر من مكونات نظام المعلومات یحول  معالجة المعامالت
الفعالیات االقتصادیة إلى معامالت مالیة، 

جل المعامالت المالیة في السجالت ویس
المحاسبیة، ویوزع المعلومات المالیة على 

 .موظفي التشغیل
Transfer Pricing السعر الذي یتم على أساسھ تحویل البضائع  سعر التحویل

 .والخدمات من مركز ربح إلى آخر
Translation 
Adjustments 

یانات المالیة التسویات التي تنتج عن تحویل الب تسویات التحویل
للمنشأة من العملة الوظیفیة للمنشأة إلى العملة 

 .الواردة في التقریر
Transmission في االتصاالت، اآللیة التي یتم من خاللھا نقل  النقل

الرسالة من المرسل إلى المستقبلین 
 .المنشودین

Treasury Bills (T-bills)  زارة الخزانة سندات قصیرة األجل تصدرھا و أذونات الخزینة
 دوالر 10,000األمریكیة بفئات دنیا قدرھا 

بفترات استحقاق تبلغ ثالثة أشھر، وستة 
ویتم إصدارھا بخصم من . أشھر، وسنة واحدة

  .القیمة االسمیة
Treasury Bonds سندات طویلة األجل تصدر عن وزارة  سندات الخزینة

 1,000الخزینة األمریكیة  بفئات دنیا قدرھا 
فترات استحقاق قدرھا عشر سنوات دوالر و
 .أو أكثر

Treasury Notes سندات متوسطة األجل تصدرھا الخزینة  سندات خزینة
 دوالر 1,000األمریكیة بفئات دنیا تبدأ من 

وفترات استحقاق قدرھا سنتان إلى عشر 
 .سنوات

Treasury Stock أسھم رأسمالیة مدفوعة بالكامل یتم حیازتھا  أسھم الخزینة
 جدید من قبل الشركة المصدرة لھا من من

خالل اإلھداء أو الشراء أو غیر ذلك، وتكون 
 .متاحة إلعادة بیعھا أو إلغائھا
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Trojan Horse برنامج حاسوب یظھر أنھ یؤدي وظیفة بریئة  حصان طروادة

ومفیدة، لكنھ في الواقع برنامج خبیث یكون 
  .ضارًا لدى تشغیلھ

Uncollectible 
Accounts Receivable 

ذمم مدینة غیر قابلة 
 للتحصیل

ذمة مدینة تمت مراجعتھا وتم الوصول إلى 
 .قناعة بأن المبلغ المستحق لن یتم تحصیلھ

Unexpected Loss خسارة زائدة على متوسط الخسارة المتوقع خسارة غیر متوقعة. 
Unfavorable Variance علیة التكلفة مبلغ تتجاوز جراءه التكلفة الف انحراف غیر مالئم

القیاسیة أو المدرجة في المیزانیة، أو القیمة 
التي یكون بسببھا  اإلیراد الفعلي أقل من 
 .اإلیراد القیاسي أو المدرج في المیزانیة

Unit Contribution الفرق بین سعر البیع والتكلفة المتغیرة إلحدى  مساھمة الوحدة
 .الوحدات أو المنتجات

Unit Cost تكلفة وحدة واحدة من منَتج أو وحدة من  دةتكلفة الوح
ویتم الحصول علیھا عادة . عنصر تكلفة لمنتج

بتقسیم إجمالي التكلفة على العدد اإلجمالي 
 .للوحدات

Unsystematic Risk مخاطرة ناجمة عن تغیر في السعر نتیجة  مخاطرة غیر نظامیة
الظروف الفریدة ألوراق مالیة أو مؤسسة 

ویمكن إزالة . السوق الكلیةمحددة، على عكس 
ھذه المخاطرة فعلیًا من المحفظة االستثماریة 

مخاطرة : تسمى أیضًا. (من خالل التنویع
 )الشركة

Upstream Costs وقت تصنیع المنتج، بما قبل یتم تكبدھا تكالیف  نتاج  قبل اإلاتكالیف م
 .التصمیمو تكلفة البحوث والتطویر في ذلك

Utility النسبي أو إشباع حاجة مستمد من سلعة الرضا منفعة 
 .أو خدمة

Valuation عملیة تحدید قیمة أحد األصول أو األوراق  تقییم
 .المالیة أو منشأة بكاملھا
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Value القیمة المنسوبة والمعّبر عنھا بالمال والمطبقة  قیمة

على أصل محدد، أو على الخدمات المقدمة، 
صنع أو أو وحدة أعمال بكاملھا، مثل قیمة م

 .مؤسسة تجاریة
Value at Risk (VAR) أسوأ خسارة یمكن توقعھا من حیازة ورقة  القیمة المعرضة للمخاطر

مالیة أو محفظة استثماریة على مدى فترة من 
الزمن، بالنظر إلى مستوى محدد من 

 .االحتمالیة
Value Chain أو مھام األعمال األساسیة التي تزید فائدة منتج  سلسلة القیمة

وبالنسبة لوحدة التصنیع، تشمل . خدمة للعمیل
المھام عادة البحث والتطویر والتصمیم 

 .واإلنتاج والتسویق والتوزیع وخدمة العمالء
Value Engineering تقییم للنشاطات في سلسلة القیمة لتخفیض  ھندسة القیمة

 .التكالیف من دون التضحیة برضا العمیل
Value-Added األنشطة والعملیات التي تضیف قیمة أو منفعة  ةالقیمة المضاف

 . للمنتج أو الخدمة بالنسبة للعمالء
Value-Based Pricing إستراتیجیة في التسعیر حیث یعتمد بیع سلعة  التسعیر المبني على القیمة

أو خدمة على قیمة السلعة أو الخدمة كما 
 .یراھا العمیل

Variable Costing طریقة الحتساب تكلفة البضاعة التي تشمل  یرةطریقة التكلفة المتغ
جمیع التكالیف الصناعیة المباشرة والتكالیف 

الصناعیة المتغیرة غیر المباشرة كمخزون 
تستبعد التكالیف الصناعیة غیر (بضاعة 

طریقة : تسمى أیضًا). (المباشرة الثابتة
 )التكالیف المباشرة

Variable Cost تشغیلیة التي تختلف مباشرة وبصورة النفقة ال التكلفة المتغیرة
متناسبة مع اختالف حجم المبیعات أو اإلنتاج، 

 .واستخدام المرافق، أو مقیاس آخر ما للنشاط
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Variable Overhead 
Efficiency Variance 

انحراف كفاءة المصاریف 
 غیر المباشرة المتغیرة

مدخالت محركات التكلفة المستخدمة فعًال 
الت التي كان ینبغي ناقصًا منھا المدخ

استخدامھا مضروبة بالمعدل المدرج في 
 .الموازنة

Variable Overhead 
Expenses 

مصاریف غیر مباشرة 
 متغیرة

الجزء من التكالیف غیر المباشرة الذي یزداد 
الوحدات ) تناقص(مع ازدیاد ) یتناقص(

 .المنتجة
Variable Overhead 
Spending Variance 

صاریف انحراف إنفاق الم
 غیر المباشرة المتغیرة

القیمة الفعلیة للمصاریف غیر المباشرة 
المتكبدة ناقصًا منھا القیمة المتوقعة بناء على 

  .الموازنة المرنة
Variance االختالف بین النتائج الفعلیة والنتائج المعیاریة  انحراف، اختالف

 .المدرجة في الموازنة
Verifiability القدرة، من خالل التوافق بین اإلجراءات،  إلثباتإمكانیة التحقق أو ا

على ضمان أن المعلومات تمثل ما ترمي إلى 
تمثیلھ أو أن طریقة القیاس المختارة قد 

  .استخدمت من دون خطأ أو تحیز
Vertical analysis یقارن كل قیمة في البیان المالي بقیمة أساسیة  التحلیل الرأسي

الدعایة كنسبة : مختارة من العام نفسھ، مثًال
 .مئویة من المبیعات

Virus برنامج حاسوبي ینسخ نفسھ ویصیب  فیروس
الحاسوب المضیف من خالل نشر نسخ من 

 .نفسھ في البرامج التنفیذیة األخرى
Warrant شھادة تؤھل حاملھا لشراء عدد محدد من  تفویض رسمي لعمل معین

 .األسھم لمدة محددة بسعر محدد
Warranty تعھد من قبل بائع بتصحیح العیوب في  ، ضمانكفالة

 .المنتجات المباعة لفترة محددة من الزمن
Weighted Average 
Cost of Capital 
(WACC) 

المتوسط المرجح للتكلفة 
 الرأسمالیة

معدل یمثل العائد المطلوب على جمیع 
ویتم وزن كل مصدر . األوراق المالیة للشركة

سندات والدیون لرأس المال، مثل األسھم وال
األخرى، في العملیة الحسابیة وفقًا لنسبتھ 

 .المئویة من بنیة رأس مال الشركة
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Weighted Moving 
Average 

طریقة الحتساب االتجاه الرئیسي مع مرور  معدل حركة السعر المرجح
الوقت في مسعى لتحدید االتجاھات طویلة 

ولكل فترة زمنیة بعد الفترة األولى، . األجل
إسقاط أول قیمة من العملیة الحسابیة، بینما یتم 

تتم إضافة آخر قیمة، وذلك لتكوین متوسط 
ویتم وزن نقاط . عبر المدة الزمنیة نفسھا

البیانات األحدث بحیث تكون أرجح من نقاط 
 .البیانات األقدم

Whistleblower الشخص الذي یطلع الجمھور أو شخصًا  المبّلغ
أو غیر قانونیة تقع مسؤوًال على أنشطة ملتویة 

 .داخل مؤسسة
Working Capital األصول المتداولة ناقصًا منھا المطلوبات  رأس المال العامل

صافي رأس المال : یسمى أیضًا. (المتداولة
 )العامل

Work-in-Process 
Inventory 

مخزون داخل في العملیات 
 اإلنتاجیة

التكالیف المتكبدة حتى تاریخھ على المنتجات 
 .ي بدأ إنتاجھا ولكنھ لم یكتملالت

Write-Off تحمیل تكلفة أحد األصول على النفقة أو على  شطب دین أو حساب
 .حساب الخسارة

Yield الدخل كنسبة مئویة من السعر مردود.  
Yield Variance الفرق بین كمیة المواد الفعلیة المستخدمة  انحراف مردود اإلنتاج

الكمیة القیاسیة لكمیة معینة من المنتجات، و
للمواد المطلوبة لتلك الكمیة من المنتجات، 

ویحدد سعرھا على أساس التكلفة القیاسیة لكل 
 .وحدة من المواد

Zero Balance 
Account 

الذي لھ میزان ) الجاري(حساب المصروف  میزان الحساب مصفر
وحینما یتم تقدیم الشیكات للدفع یتم . مصفر

ر لتغطیة قیمة تحویل األموال من حساب آخ
الشیكات تمامًا، وذلك على أساس یومي 

  .بصورة عامة
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 التعریف  الترجمة المصطلح
Zero-Based 
Budgeting 

إعداد موازنة من األساس فما فوق، كما لو  إعداد الموازنة من األساس
ویتم تقییم . كانت الموازنة معدة ألول مرة

وسائل بدیلة إلدارة األنشطة ومبالغ الموازنة 
 .البدیلة
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