
English word Arabic word

Account حساب

Account Balance رصید الحساب

Accountant المحاسب

Accountants المحاسبون

Accounting المحاسبة

Accounting Assumptions (Postulates) ض أو االفتراضات المحاسبیة الفرو

Accounting changes التغیرات المحاسبیة

Accounting Concepts المفاھیم المحاسبیة -المبادئ المحاسبیة

Accounting Constraints القیود المحاسبیة -المحددات المحاسبیة

Accounting Cycle الدورة المحاسبیة

Accounting Elements العناصر المحاسبیة

Accounting Equation المعادلة المحاسبیة

Accounting income الدخل (الربح)المحاسبى

Accounting Information المعلومات المحاسبیة

Accounting Objectives األھداف المحاسبیة

Accounting Period (Periodicity) الفترة المحاسبیة -الفترة المالیة

Accounting Policies السیاسات المحاسبیة

Accounting principles المبادئ المحاسبیة

Accounting Principles Board (APB) س مبادئ المحاسبة األمريكي مجل

Accounting Procedures اإلجراءات المحاسبیة

Accounting Research Bulletins نشرات البحوث المحاسبیة

Accounting Standards المعايیر المحاسبیة

Accounting System النظام المحاسبي

Accounts Payable حسابات الدائنین

Accounts Recievable حسابات العمالء -المدينون

Accrual accounting س االستحقاق فى المحاسبة أسا

Accrual Basis of Accounting س اإلستحقاق المحاسبي أسا

Accrued Expenses مصروفات مستحقة الدفع

Accrued Revenues إيرادات مستحقة القبض

Accumulated depreciation مجمع االستھالك

Acquisition cost تكلفة االقتناء

Actual Basis of Accounting س االستحقاق المحاسبي أسا

Adjusted Trial Balance میزان المراجعة المعدل

Adjusting Entry قید تسوية

Adjustment تسوية

Administrative Expenses المصروفات اإلدارية

Adverse Opinion رأي عكسي

Allocation توزيع (تخصیص)

Allowance ص مخص

Allownce for doubtful Account ص الديون المشكوك فیھا مخص

American Accounting Assosiation جمعیة المحاسبة األمريكیة

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

Amortization استنفاد

Annual financial statements القوائم المالیة السنوية

س المصطلحات المحاسبیة قامو
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Annual reports تقارير سنوية

Assets األصول

Assurance Services خدمات التأكید -خدمات يقدمھا مھنیون مستقلون لتحسین المعلومات من أجل متخذي القرارات

Attribute خاصیة أو صفة ممیزة

Audit Report تقرير المراجعة

Auditing المراجعة -تدقیق الحسابات

Auditor مدقق الحسابات

Available – for – Sale Securities أوراق مالیة متاحة للبیع

Bad Debts ديون معدومة

Balance Sheet المیزانیة العمومیة -قائمة المركز المالي

Bargain purchase option حق الشراء بسعر مُجز

Basic Accounting Assumptions ض المحاسبیة الرئیسیة الفرو

Basic Accounting Principles المبادئ المحاسبیة الرئیسیة

Basis of Consolidation س توحید القوائم المالیة  أس

Board of Directors س اإلدارة مجل

Bonds Discount خصم إصدار السندات

Bonds Premium عالة إصدار السندات

Bonds السندات

Book Value القیمة الدفترية

Budget موازنة تقديرية

Business Entity المنشأة (الوحدة)االقتصادية

Business Transaction عملیة تجارية

Business Combination انضمام الشركات

Buyer / Lessor المشتري /المؤجر

Call Provision شرط االستدعاء -لألسھم الممتازة و السندات

Capital س المال رأ

Capital Account س المال حساب رأ

Capital expenditure نفقة رأسمالیة

Capital Expenditures النفقات الرأسمالیة

Capital Gains مكاسب رأسمالیة -أرباح رأسمالیة

Capital leases عقود اإليجار الرأسمالي

Capital Losses خسائر رأسمالیة

Capital س المال رأ

Capitalization رسملة

Capitalization of leases رسملة عقود اإليجار

Carrying Value القیمة الدفترية

Cash Basis of Accounting س النقدي المحاسبي األسا

Cash Budget الموازنة النقدية -المیزانیة التقديرية للنقدية

Cash Equivalents ما يعادل النقدية

Cash flow تدفق نقدى

Cash Flow from operations التدفقات النقدية من العملیات التشغیلیة

Cash Flows Statement قائمة التدفقات النقدية

Cash Flows التدفقات النقدية

Cash Inflows التدفقات النقدية الداخلة -مصادر النقدية

Cash Outflows - use of cash التدفقات النقدية الخارجة -استخدامات النقدية

Cash النقد -النقدية
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Certified Public Accountant المحاسب القانوني المرخص حسب مھنة المحاسبة في الواليات المتحدة

Chartered Accountant محاسب قانوني -غالبًا في المملكة المتحدة

Classification التبويب -التصنیف

Closing Exchange Rate سعر صرف اإلقفال

Collected Payments الدفعات المتسلمة

Combined Financial Statements القوائم المالیة المجمعة

Common Stock Holders حملة األسھم العادية

Common Stock األسھم العادية

Company شركة

Comparability قابلیة المقارنة

Comparable data بیانات قابلة للمقارنة

Comparative Balance Sheet میزانیة المقارنة

Comparative Financial Statements القوائم المالیة المقارنة

Comparative Income Statement قائمة دخل مقارنة

Completed Contract Method طريقة العقود التامة

Compliance Audit تدقیق اإلذعان -مراجعة أو تدقیق السجالت المالیة لمنظمة من حیث مطابقتھا لقوانین معینة

Components of share holders’ equity مكونات حقوق الملكیة (المساھمین)

Conceptual Formulation الصیاغة النظرية 

Conceptual framework اطار فكرى

Conservation التحفظ

Conservatism (prudence) التحفظ (الحیطة والحذر)

Conservatism سیاسة الحیطة و الحذر -التحفظ

Consilidation إندماج

Consistency الثبات

Consistency Principle مبدأ االتساق -الثبات

Consistency الثبات -االتساق

Consolidated Accounting Entities الوحدات المحاسبیة المندمجة

Consolidated Financial Statements القوائم المالیة الموحدة

Consolidation Procedures إجراءات توحید القوائم المالیة

Consonlidated Balance Sheet قائمة المركز المالي الموحدة

Constant-Dollar Financial Statements س وحدة نقد متجانسة القوائم المالیة على أسا

Construction revenues ايرادات عقود التشیید

Contingent gains and losses المكاسب والخسائر المحتملة

Contingent liability (contingency) التزام محتمل

Contra Account حساب مقابل -حساب عكسي

Contributed Capital س المال المساھم به رأ

Control السیطرة

Controlling Enterprise المنشأة المسیطرة

Controlling Interest حصة السیطرة

Conversion قابلیة التحويل -من أسھم ممتازة أو سندات إلى أسھم عادية

Convertable Bonds سندات قابلة للتحول إلى أسھم عادية

Convertible Stock Preferred أسھم ممتازة قابلة للتحول إلى أسھم عادية

Copyright حق التألیف

Corporate Earnings أرباح الشركات المساھمة

Corporation شركة مساھمة

Cost تكلفة
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Cost – to – Cost basis طريقة التكلفةـ  إلىـ  التكلفة

Cost / Benefit Relationship قید التكلفة /المنفعة -أي يجب أن تكون التكلفة أقل من المنفعة

Cost Estimates تقديرات التكالیف

Cost of Goods Sold تكلفة البضاعة المباعة

Cost Principle مبدأ التكلفة

Cost Recovery Method طريقة استرداد التكلفة

Credit على الحساب -الجانب الدائن

Creditors الدائنون

Current- Non Current Method طريقة البنود المتداولة وغیر المتداولة

Current assets أصول متداولة

Current Assets األصول المتداولة

Current Cost Accounting س التكلفة الجارية المحاسبة على أسا

Current Cost Approach مدخل التكلفة الجارية

Current Cost التكلفة الجارية -التكلفة االستبدالیة

Current Exchange Rate سعر الصرف الجاري

Current Liabilities االلتزامات المتداولة

Current Purchasing Power قوة شرائیة جارية

Current Rate Method طريقة سعر الصرف الجاري

Data Collection تجمیع البیانات

Date of Declaration تاريخ اإلعالن عن توزيع أرباح األسھم

Date of Payment تاريخ دفع أرباح األسھم

Date of Record التاريخ الذي يكون فیه المساھم مسجًال لدى الشركة

Dealers وكالء -جمع وكیل

Debenture Bonds سندات بدون ضمان عیني

Debit (Dr.) الجانب المدين

Debt Securities أوراق مالیة تمثل ديون على الغیر

Debtors المدينون

Deferred expenditure نفقات مؤجلة

Deffered Gross Profit إجمالي الربح المؤجل -إجمالي الربح غیر المحقق

Deficit عجز -بالسالب

Departmental Contribution Margin المساھمة الحدية للقسم

Depletion النفاذ -لألصول االستخراجیة أو المصادر الطبیعیة

Depreciable cost التكلفة القابلة لالستھالك

Depreciation اإلستھالك

Depreciation Expense مصروف االسھتالك

Depreciation Methods طرق االستھالك

Design تصمیم

Development التطوير

Direct Cost تكلفة مباشرة

Direct Costing System نظام التكالیف المباشرة

Direct financing leases (US) عقود اإليجار التمويلي

Direct Method الطريقة المباشرة الحتساب صافي النقدية المتأتیة

Direct ownership ملكیة مباشرة 

Direct Quotation تحديد سعر الصرف باألسلوب المباشر

Disclaimer of Opinion عدم إعطاء رأي

Disclosure اإلفصاح
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Discontinued operations انشطة مستبعدة

Discount خصم

Discount Premium مقدار الفرق بین سعر الصرف اآلجل وسعر الصرف الفوري

Discount Rate معدل الخصم -معدل الحسم

Dividend توزيعات أرباح

Drilling التنقیب

E-Commerce التجارة اإللكترونیة

Earned Surplus الفائض المحتجز

Earning of Revenue اكتساب اإليراد

Earnings أرباح

Earnings per share (EPS) ربحیة السھم (العائد على السھم)

Economic Benefits المنافع االقتصادية

Economic Entities المنشأت (الوحدات)االقتصادية

Economic Entity Assumption ض الوحدة االقتصادية المستقلة فر

Economic life العمر اإلقتصادي

Effective interest method طريقة سعر الفائدة السائد

Effective Interest Rate معدل الفائدة الفعلي

Entity concept مفھوم الوحدة المحاسبیة

Entry Value Method طريقة القیمة اإلحاللیة لألصل

equipment معدات

Equity (Owners’ equity) حقوق الملكیة

Equity Method طريقة حق الملكیة -نسبة الملكیة

Equity Securities أوراق مالیة تمثل حقوق ملكیة

Estimated Liability االلتزام المقدر

Estimated Price سعر تقديري سعر افتراضي -

Evidence دلیل

Exchange Conversion Losses خسائر تحويل عمالت أجنبیة

Exchange Rates أسعار الصرف

Exchange Transaction عملیة تبادلیة

Executory cost تكلفة تنفیذ العقد

Exit Value Method طريقة القیمة البیعیة لألصل

Expected loss on Contract الخسارة المتوقعة عن العقد

Expenditure نفقة

Expense مصروف

Exploration االستكشاف

Exposed Net Asset Position الفرق بین قیمة اآلجل وقیمة االلتزام الذي نشأ بسببه

Extraction   االستخراج

Extractive Industries الصناعات االستخراجیة

Extraordinary Items بنود غیر عادية -بنود استثنائیة

Fair value القیمة العادلة

Feedback Value قیمة التغذية العكسیة

Finacial Accounting Standards Board (FASB) س معايیر المحاسبة المالیة -في أمريكا مجل

Finacial Forecast التنبؤ المالي

Finance charge تكلفة تمويل

Finance Lease (UK) اإليجار التمويلي

Financial Accounting المحاسبة المالیة
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Financial assets أصول مالیة

Financial liabilities خصوم مالیة

Financial Reporting نشر التقارير المالیة -اإلعالم المالي

Financial statements القوائم المالیة

Financing Activities األنشطة التمويلیة

First-in-first-out (FIFO) طريقة الوارد أوال صادر أوال

Fiscal Year السنة المالیة

Fixed Asset األصل الثابت

Fixed Asset Depreciable Cost تكلفة االصل الثابت القابلة لالستھالك

Fixed Price Contracts العقود ذات السعر المحدد سلفُا

Foreign Currencies عمالت أجنبیة

Foreign Currency Statements عملیة مالیة تم تحديد قیمتھا بالعملة األجنبیة

Foreign Exchange Rate سعر الصرف للعمالت األجنبیة

Foreign Transaction صفقة تحديد قیمتھا بالعملة األجنبیة

Format شكل عرض القائمة المالیة

Forward Exchange Contract عقد صرف آجل

Forward or Future Exchange Rate سعر الصرف المحدد مسبقا

Franchise Agreement Obligations االلتزامات المبدئیة التفاقیة االمتیاز

Free Exchange Rate سعر الصرف الحر

Freight-in تكلفة النقل للداخل

Full Disclosoure Principle مبدأ االفصاح التام

Functional Currency العملة الوظیفیة

Functional Requirements متطلبات وظیفیة

Funds األموال

Future Benefits المنافع المستقبلیة

Gains مكاسب

General Price Index الرقم القیاسي للمستوى العام لألسعار

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

General Price Level المستوى العام لألسعار

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

Generally Accepted Auditing Standards (GAAS) معايیر التدقیق المتعارف علیھا و المقبولة عمومًا

GNP Implicit Price Deflator الرقم القیاسي للناتج اإلجمالي القومي

Going Concern (Continuity) ض استمرارية المشروع فر

Goodwill الشھرة

Gross Income مجمل الدخل

Gross investment االستثمار اإلجمالي

Gross margin ش الربح ھام

Gross margin percentage ش الربح نسبة ھام

Gross Profit مجمل الربح

Group مجموعة

Group Intercompany Transactions العملیات المتبادلة بین منشآت المجموعة الواحدة

Guarantee Allowance مخصصات الضمان

Guaranteed residual Value القیمة المبقاة المضمونة

Hedging تجنب مخاطر تغیر سعر العملة

Held-to- maturity securities أوراق مالیة تحفظ إلى تاريخ االستحقاق

Hire Purchase الشراء اإليجاري
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Hire Sale البیع اإليجاري

Historical cost التكلفة التاريخیة

Historical Exchange Rate سعر الصرف التاريخي للعملة األجنبیة

Holding Company الشركة القابضة

Holding Gains مكاسب الحیازة

Holding Losses خسائر الحیازة

Identifiable القابلیة للتمییز

Impairment الھبوط

Impairment of securities ض في قیمة األوراق المالیة االنخفا

Implicit interest rate (lessor) سعر الفائدة الضمنیة (المؤجر)

Improvement تحسین

Inception of the lease تاريخ نشأة اإليجار

Income (Net income) الدخل (صافى الدخل)

Income statement قائمة الدخل

Income Tax ضريبة الدخل

Income دخل

Incremental borrowing rate (lessee) ض اإلضافي للمستأجر سعر الفائدة على االقترا

Independent مستقل

Indirect Method الطريقة غیر المباشرة لتحديد صافي النقدية المتأتیة (المستخدمة)من األنشطة التشغیلیة

Indirect ownership ملكیة غیر مباشرة

Indirect Quotation سعر الصرف باألسلوب غیر المباشر

Industry Practice الممارسة الصناعیة

Inflation التضخم

Inflation Accounting المحاسبة عن التضخم

Information Risk الخطورة من أن المعلومات المستعملة إلتخاذ القرارات غیر دقیقة

Initial direct costs التكلفة المباشرة لعقد اإليجار

Initial Franchise Fee الريع االبتدائي لالمتیاز

Input Method أسلوب المدخالت في تحديد نسبة اإلتمام

Installment Purchase الشراء بالتقسیط

Installment Sale البیع بالتقسیط

Intangible asset س أصل غیر ملمو

Intangible Assets أصول غیر ملموسة

Intangible س غیر ملمو

Integral periods تكامل الفترات

Intercompany Elimination استبعاد العملیات المتبادلة بین الشركات المندمجة

Intercompany Liablities االلتزامات المتبادلة بین الشركات المندمجة

Intercompany Transactions العملیات المتبادلة بین الشركات المندمجة

Interest الفائدة

Interim financial statements (reports) قوائم (تقارير)مالیة مرحلیة

Internal Accounting Standards (IAS) معايیر المحاسبة الدولیة

Internal Auditing التدقیق الداخلي

Internal Control System نظام الرقابة الداخلیة

Internal Revenue Service (IRS) مكتب ضريبة الدخل األمريكي

International Accounting Standards Committee (IASC) لجنة معايیر المحاسبة الدولیة

International Standards on Auditings (ISAs) معیار التدقیق الدولیة

Inventory المخزون -البضاعة
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Investing Activities األنشطة االستثمارية

Investment استثمار

Journal دفتر الیومیة

Last-in-first-out طريقة الوارد أخیرا صادر أوال

Lease payment receivable مدينو عقود اإليجار

Lease payments دفعات اإليجار

Lease term فترة اإليجار

Leased asset أصل مستأجر

Leasee المستأجر  -عقود األيجار

Legal life العمر النظامي (القانوني)

Lessor المؤجر

Letters of Credit اعتمادات بنكیة -اعتمادات مستندية

Levarage الرفع المالي

Liabilities خصوم (التزامات)

Local Currency العملة المحلیة

Long-term assets أصول طويلة األجل (غیر متداولة)

Long-term liabilities خصوم طويلة األجل (غیر متداولة)

Long Term Construction Contracts عقود اإلنشاء طويلة األجل

Long Term Investment استثمار طويل األجل

Long Term Liabilities إلتزامات طويلة األجل

Lower-of-cost-or-market (LCM) rule قاعدة السوق أو التكلفة أيھما أقل

Maintanance of Nominal Capital س المال األسمي المحافظة على رأ

Maintanance of Real Capital س المال الحقیقي المحافظة على رأ

Majority األغلبیة

Market سوق

Market Research بحوث التسويق

Market Testing اختبارات السوق

Market Value القیمة السوقیة

Marketable Debt Securities األوراق المالیة -على شكل اسناد

Marketable Equity Securities األوراق المالیة على شكل أسھم

Matching Principle مبدأ المقابلة -اإليرادات بالمصروفات

Material Misstatement أخطاء مادية

Materiality األھمیة النسبیة -المادية

Maturity Date تاريخ االستحقاق

Maturity استحقاق

Measurement Basis س س القیا أسا

Measurement Bias س س -انحراف القیا تحیز القیا

Measurement Unit س وحدة القیا

Merchandise Inventory المخزون السلعي

Minimum lease payments الحد األدنى لدفعات اإليجار

Minority Interest حصة األقلیة

Mix of Sales مزيج المبیعات

Molds القوالب

Monetary- Non Monetary Method طريقة البنود النقدية /غیر النقدية

Monetary Items البنود النقدية

Monetary Unit Assumption س ض وحدة النقود للقیا فر
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Monetary نقدية -نقد

Mortgage الرھن

Multinational Corporations الشركات متعددة الجنسیة

Net Assets صافي األصول -الفرق بین مجموع األصول و مجموع اإللتزامات

Net Cash Flows صافي التدفقات النقدية

Net Income صافي الدخل

Net investment صافي االستثمار

Net Realiable Value صافي القیمیة التحصیلیة

Net Realizable Value صافي القیمة البیعیة القابلة للتحقق

Net Working Capital س المال العامل صافي رأ

Neutrality الحیاد

Nominal Value القیمة األسمیة

Non-Interest Bearing Note ورقة تجارية ال تحمل فائدة

Non cancelable leases عقود اإليجار غیر القابلة لإللغاء

Non Controling Interest حصة حقوق الملكیة غیر المسیطرة

Nonmonetary Items البنود غیر النقدية

Normal capacity الطاقة العادية

Notes Payable أوراق الدفع

Notes Receivable ض أوراق القب

Objectivity الموضوعیة

Official or Fixed Rate سعر الصرف الرسمي أو الثابت للعملة األجنبیة

Operating activities أألنشطة التشغیلیة

Operating Expenses المصاريف التشغیلیة

Operating Income ربح العملیات -الربح التشغیلي

Operating leases عقود اإليجار التشغیلي

operation عملیة -تشغیل

Operational Audit مراجعة اإلجراءات التشغیلیة لمنظمة لتقییم الكفاءة و الفعالیة

Organization Cost س تكالیف التأسی

Organization Period مرحلة اإلنشاء

Other-than- temporary impairment انخفاض غیر مؤقت

Output Method أسلوب المخرجات في تحديد نسبة اإلنجاز

Owners Equity حقوق أصحاب المشروع

Paid in Capital س المال س المال االضافي زيادة عن رأ رأ

Parent Company الشركة األم

Partnership ص شركة تضامن -أشخا

Patent براءة اختراع

Peer Review مراجعة مدققین قانونیین بشكل دوري لشركة تدقیق من حیث التزامھا بنظام رقابة الكفاءة

Pension تقاعد

Percentage of Completion Method نسبة اإلنجاز أو نسبة اإلتمام

Percentage of Completion Principle مبدأ نسبة اإلنجاز

Periodic inventory system نظام المخزون الدورى

Pilot Plants الوحدات الصناعیة التجريبیة

Planning التخطیط

Plant Assets أصول المصنع طويلة األجل

plant أصول -في مصنع

Post-balance-sheet events األحداث الالحقة
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English word Arabic word

Pre-operating Cost تكالیف ما قبل التشغیل

Prediction تنبؤ

Predictive Value القیمة التنبؤية

preferred Stock األسھم الممتازة

Premium عالوة إصدار

Prepaid Expenses مصروفات مدفوعة مقدمًا

Prepaid Insurance تأمین مدفوع مقدما

Price Index رقم قیاسي لألسعار

Price Level Changes تغیرات في المستوى العام لألسعار

Prior-period adjustments تسويات سنوات سابقة

Processes الطرائق

Production Lines خطوط اإلنتاج

Productive Life العمر اإلنتاجي

Profit Margin ش الربح ھام

Profit Maximization تعظیم الربح

Profit ربح

Profitability الربحیة

Promissory Note أوراق قبض -كمبیاالت

property ممتلكات

Prototypes النماذج األولیة

Public Accountant محاسب قانوني

Purchase allowance مسموحات المشتريات

Purchase discount خصم الشراء

Purchased Goodwill الشھرة المشتراه

Purchases Allowances مسموحات المشتريات

Purchases Returns مردودات المشتريات

Purchases مشتريات

Qualified Opinion رأي مقید

Qualifying Assets األصل المؤھل

Qualitative Characteristics of Accounting Information الصفات النوعیة للمعلومات المحاسبیة

Qualitative نوعي

Quality Control طرق تتبعھا شركات التدقیق للتأكد أن الشركة تلتزم بمسؤلیاتھا المھنیة تجاه العمالء و اآلخرين

Quantitative كمي

Quantity Discount خصم كمیة

Readily determinable fair value قیمة عادلة يمكن تحديدھا بشكل فوري

Readily marketable securities أوراق مالیة قابلة للتداول الفوري

Realizable Value القیمة القابلة للتحقق

Realization التحقق

Realization Principle مبدأ التحقق

Realized holding gains and losses المكاسب والخسائر المحققة

Realized Income الدخل المحقق أو الربح المحقق

Related party transactions العملیات مع ذوى العالقة

Relevance المالءمة

Reliability -الموثوقیة امكانیة االعتماد (االعتمادية)

Reliable موثوق

Rent دفعة إيجار
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English word Arabic word

Replacement Cost تكلفة اإلحالل أو تكلفة اإلستبدال

Reporting Currency عملة التقرير أو العملة المحلیة للشركة األم

Representation عرض

Representiational Faithfullness ض الصادق العر

Research البحث

Reserves احتیاطیات

Residual value القیمة المبقاة

Responsibility Accounting محاسبة المسؤولیة

Retained Earnings األرباح المجمعة -األرباح المحتجزة

Returns المردودات

Revaluation اعادة تقويم

Revenue اإليرادات

Revenue Estimates تقديرات اإليرادات

Revenue from Franchises إيرادات ريع االمتیاز

Revenue Realization تحقق اإليراد

Revenue Realization Principle مبدأ تحقق اإليراد

Revenues ايرادات

risk مخاطرة

Routine or Periodic Alterations التغییرات الرتیبة المتكررة أو الفترية

Sale - type leases (US) عقود البیع اإليجاري

Sale – lease backs عقود البیع ثم اإلستئجار

Sale with Right to Return البیع مع حق رد السلع المبیعة

Sales Allowances مسموحات المبیعات

Sales Discount خصم المبیعات

Sales Returns مردودات المبیعات

Sales مبیعات

Salvage Value القیمة الباقیة لألصل بعد نھاية عمره اإلنتاجي -القیمة التخريدية

Second-degree relatives أقارب من الدرجة الثانیة 

Securities and Exchange Commission (SEC) س األوراق المالیة األمريكي مجل

Segment قسم

Segmental reporting التقارير القطاعیة

Seller / Lessee البائع /المستأجر

Selling Expenses مصاريف البیع -مصروفات البیع

Selling Price سعر البیع

Settlement Date تاريخ التحصیل أو التسديد

Shareholders (Stockholders) المساھمون

Shareholders’ equity حقوق المساھمین

Short Term Contracts عقود إنشاءات قصیرة األجل

Significant influence تأثیر فعال

Similar Asset األصل المماثل

Sister company شركة شقیقة

Specific- unit-cost method طريقة الوحدات الممیزة

Spot Rate سعر الصرف أو التبادل اآلتي

Standard Costs التكالیف المعیارية

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

Statements of Financial Accounting Standards (FASB) س معايیر المحاسبة المالیة األمريكي نشرات مجل
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English word Arabic word

Statements on Auditing Standards (SASs) إفصاحات تصدر من جمعیة المدققین القانونیین األمريكیة لتفسر معايیر التدقیق المقبولة عمومًا

Stock Authorization and Issuance س مال األسھم التصريح و اإلصدار لرأ

Stock Dividends س نقدًا أرباح أسھم على شكل أسھم و لی

Stock Premiums س المال عالوة إصدار رأ

Stock س مال األسھم رأ

Strategic Systems Audit مدخل تدقیقي يعتمد على فھم بیئة عمل العمیل من حیث االستراتیجیة و العملیات و العالقات الخارجیة

Strategy استراتیجیة

Subsidiary المنشأة التابعة

Subsidiary company شركة تابعة

Tax - Taxation ضريبة

Technical Feasibility الجدوى الفنیة

Techniques أسالیب

Temporal Method الطريقة الزمنیة لترجمة القوائم المالیة األجنبیة

Timeliness التوقیت المناسب -التوقیت الجید

Tools أدوات

Trade Discount خصم تجاري

Transaction عملیة مالیة

Transaction Adjustments تسويات أو فروقات ترجمة القوائم المالیة األجنبیة

Transaction Date تاريخ إجراء الصفقة

Transfers between categories of investments التحويالت بین مجموعات االستثمار (إعادة تصنیف األوراق المالیة)

Translated Financial Statements قوائم مالیة مترجمة

Translation Gains مكاسب ترجمة القوائم المالیة المعدة بالعملة األجنبیة

Translation Losses خسائر ترجمة القوائم المالیة المعدة بالعملة األجنبیة

Trial Balance میزان المراجعة

Uncertainty عدم التأكد

Unconfirmed (Unrealized) Profits (Losses) األرباح (الخسائر)غیر المحققة

Understandability قابلیة الفھم

Unearned interest revenue إيرادات الفائدة غیر المكتسبة

Unearned Revenue إيراد غیر مكتسب

Unguaranteed residual value القیمة المبقاة غیر المضمونة

Unit of Measure س بھا مفردات القوائم  المالیة وحدة العملة التي تقا

Unrealized holding gains and loss المكاسب والخسائر غیر المحققة

Unrealized Loss خسارة غیر متحققة

Unrealized Profit - Unrealized Gain ربح غیر متحقق

Utilities Expenses مصروفات المنافع الخدمیة -مثل الماء و الكھرباء إلخ

Valuation تقويم

Verifiability قابلیة التحقق و الصحة

Voting stock أسھم لھا الحق في التصويت

Weighted average method طريقة المتوسط المرجح

Whole Sale Price Index الرقم القیاسي ألسعار الجملة

Wholy Owned Subsidiary منشأة تابعة مملوكة بالكامل

Working Capital س المال العامل رأ

Working Papers أوراق العمل

Worksheet ورقة عمل

Yield ريـع
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