
2009 Becker Professional Education/Morgan International. All rights reserved Page 1 
 

  
  

 
Financial Accounting &Reporting Glossary 

  قاموس المحاسبة و التقرير الماليين
  
  

   Absorption Costingحساب التكاليف التحميلي 
ي ت  المنتجات أسلوب من أساليب تكاليفحساب التكاليف التحميلي هو  ى        الت ة، باإلضافة ال ة ثابت اليف عام تضمن تصنيع تك

هذا األسلوب . ة والمتغيرة، آل ذلك في تكلفة المنتجالمواد المباشرة، األيدي العاملة المباشرة، و نفقات التصنيع غير المباشر
ة    ة الكامل ذلك بالتكلف ه آ ار إلي ا    . full costingيش ة عموم بة المتعارف ادئ المحاس ن مب و م ي ه اليف التحميل اب التك حس

)GAAP (   ة ات المالي واد المباشرة   direct materials انظر أيضا  . ألغراض البيان دي العام direct labor و الم ة  األي ل
  .المباشرة

  
  

   Account Analysis Formatة تحليل الحساب صيغ
ل صيغ ة تحلي ي بني اب ه ل الحس اب ة تحلي يء  . ألي حس يء، وطرح ش دئي ، بإضافة ش ة للرصيد المب ة العام ديها البني , ل

ة ال  هذه يمكن استعمال بنية تحليل الحساب إليجاد حل ألي من. والرصيد النهائي الغ األخرى أو   المبالغ األربعة عند معرف مب
  . هما يمكن أن تكون مبالغ فردية أو مرآبةالمبالغ التي يراد طرحها أو آليالمبالغ التي يراد جمعها و. ابهاعند إمكانية حس

  
  

   Accounting Research Bulletins ARBبحث المحاسبة  نشرات
انون     نشراتنشرت  د األميرآي للمحاسبين الق وميين  بحث المحاسبة من قبل لجنة المعه ى    AICPA)(يين العم اد عل باإلعتم

بالرغم من أن معظم  ، )GAAP(وفعال تم تأسيس مبادئ المحاسبة المتعارفة عموما . 1959إلى  1939طريقة محاسبة من 
ة و     )  SFAS(انظر أيضا. ائه بقرارات حديثةتم إلغ محتواها ايير المحاسبة المالي ان مع ايير    )FASB(تفسيرات بي ة مع هيئ

  .A   قرارات بيان معايير المحاسبة المالية وفئة  )  SFAS(هيئة مبادئ المحاسبة  و آراء)APB(المالية  والمحاسبة 
  
  

  Accounts Receivable ينةالمد الحسابات
ديون    ال دفع ال فهية ل ام إ   . حسابات المدينة هي وعود ش ابات مبيعات        تصنف بشكل ع ى حس ا إل ذلك إم ة و آ ى أصول جاري  ل

حسابات مدينة من أشخاص  (تجارية حسابات مبيعات غير  الى أو) شتري البضائع و الخدماتدينة من محسابات م(تجارية 
 notesو جاريةاألصول ال current assets انظر أيضا....). غير الزبائن، مثل سلف الموظفين ، استرداد الضرائب ، الخ 

receivable القبض أوراق.  
  
  

   Accounts Receivable Turnover حرآة الحسابات المدينةاجمالي 
  . ية مقسمة على معدل إجمالي الحسابات المدينةهي مبيعات الدين الصاف اجمالي حرآة الحسابات المدينة

  
  

   Accrual Accountingالمحاسبة التراآمية 
ا   ة استعمال    ) GAAP(المحاسبة التراآمية مطلوبة من قبل مبادئ المحاسبة المتعارفة عموم دأ الو هي عملي ل في   الم مب ماث

رادات و    ى اإلي ات التعرف عل وم.النفق د      يتسج ب تق ا، ال عن ور وقوعه ة و الحوادث ف د   ل الصفقات المالي هاستالم النق . أو إنفاق
عالقة باإليراد  على مثالي عندما تكون النفقات(اإللتزام  د عند تحصيله و النفقات حين يتحملالمحاسبة التراآمية تميز اإليرا

  . المبدأ المماثل principle matching وأيضا التأجيل  deferral انظر). المكتسب
  
  

   Accrued Expensesالمصاريف المستحقة 
ات المعترف    المرتبطة واالعتراف بالنفقات) accrued liabilitiesمستحقة التزامات لاال( المصاريف المستحقة تمثل النفق

فائدة متجمعة (ولكن غير مدفوعة بعد من قبل الجهة المعنية ) األخرىأو أي من المعايير ( مع مرور الوقت  المتحملةبها أو 
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خ تحقة ، ال ور مس دفع، أج تحقة ال ة و  deferred charges انظر أيضا.....). مس ات المؤجل  prepaid expensesالنفق
  . تزام المستحقاالل accrued liability و المقدرة المسؤوليات estimated liabilities و  النفقات المدفوعة مقدما 

  
  

   Accrued Liability االلتزام المستحق
مع مرور الوقت أو أي ( هي مصاريف معترف بها أو متحملة) accrued expense مصاريف مستحقة( االلتزام المستحق

ايير األخرى    د    ) من  المع ر مدفوعة بع درة   المسؤولية    estimated liability انظر أيضا   .و لكن غي  accrued والمق
expenses المتجمعة النفقات .  

  
  

   Accrued Pension Cost آلفة راتب التقاعد المتجمعة
شير إلى ت)  accrued pension liability تسمى أيضا مسؤولية الراتب التقاعدي المتجمعة( آلفة راتب التقاعد المتجمعة 

اه ة الص أن مس د الدوري ب التقاع ة رات ن آلف ل م ة أق ل المتراآم ةمات صاحب العم  prepaid انظر أيضا. افية المتراآم
pension cost و  التقاعد مسبقة الدفع آلفة راتب net periodic pension cost       ة الصافية ة راتب التقاعد الدوري   تكلف

.  
  
  

   ABO ِAccumulated Benefit Obligation)(  التزام المنفعة المتراآم
راآم  ة المت زام المنفع ة الحه الت ة الحالي دو القيم ة لفوائ وبة  قيقي د المنس ب التقاع ل رات ن قب تويات صيغة تعتم م ى مس د عل

ة والماضية    راآم   .التعويض الحالي ة المت زام المنفع ع     ) ABO( الت ة المتوق زام المنفع  Projected benefit( يختلف عن الت
Obligation PBO ( ي ط ف راآم  فق ة المت زام المنفع توي  ) ABO( أن الت ن مس ات ع من أي افتراض ويال يتض ض ات التع

دنيا        . المستقبلية و يستخدم رواتب حالية ط في حساب المسؤولية ال راآم فق ة المت زام المنفع  )PBO( انظر أيضا   .يستخدم الت
  .  المسؤولية الدنيا minimum liability و  التزام المنفعة المتوقع

  
  

   Accumulated Depreciation االستهالك المتجمع
ة    راآم من اإلستهالك هو ما ت متجمعاإلستهالك ال اريخ   لالصول الثابت ذا الت ى ه ة   هو أصل مضاد   . ال انظر  . لالصول الثابت

  .  األصول الثابتةfixed assetsأيضا 
  
  

   Accumulated Other Comprehensive Incomeالدخل الشامل اآلخر المتراآم 
رة   و التي تتضمن مج االنصافالدخل الشامل اآلخر المتراآم هو عنصر من عناصر  رة األخي موع الدخل الشامل اآلخر للفت

ة   . و الفترات السابقة رة الحالي ق "الدخل الشامل للفت ذا الحساب  " مغل دخل الشامل اآلخ   . له ر     ال اح غي واز لألرب راآم م ر المت
ة ر الموزع امل اآلخ دخل الش ود ال ا. لبن ر أيض امل و comprehensive Income انظ دخل الش  other ال

comprehensive income  و الدخل الشامل اآلخرretained earnings األرباح المحتجزة.  
  
  

   Accumulated Post-Retirement Benefit Obligationما بعد التقاعد المتراآم  التزام منفعة
زام منفع   د التقاعد المتراآم    الت ا بع افع  ة م وازي من ا  ة ت ة رواتب     م زام منفع د التقاعد اللت ة  التقاعد  بع  ضاانظر أي . المتراآم

accumulated benefit obligation ة المتراآمالتزام المنفع .  
  
  

   Activity Classificationتصنيف النشاط  
ة محددة       ة بحرآ ات الحكومي ا         . تصنيف النشاط هو تصنيف اإلنفاق ة ، أو وحدة عمل له دثا، مهم ة يمكن أن يكون ح الحرآ

ين   وظيفي و    function (program) classification انظر أيضا  . هدف مع  character classification التصنيف ال
  .التصنيف تبعا للصفة أو السمة
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   Actual Return on Plan العائد الفعلي على خطة األصول
ى    ي عل ى    خطة األصول  ) التقاعد معاش  (العائد الفعل د عل ة المشمولة في خطة راتب       هو العائ . التقاعد  الموجودات الفعلي

ة من أجل مس     لى القيمة العادلة لخطة األصول في بداية وإلعتماد عيحسب العائد الفعلي با دة، معدل اهمات صاحب  نهاية الم
  . صولالعائد المتوقع على خطة األ expected return on plan assets انظر أيضا. العمل و دفعات المنفعة

  
  

    Additional Minimum Liabilityالمسؤولية الدنيا اإلضافية
دن ؤولية ال ؤوليةالمس ي أي مس جيله ةإضافي يا اإلضافية ه دنيالكتا ايجب تس ؤولية ال ة تقريرالمس ة العام ب ى الميزاني . ة،عل

بقة    باإلضافة إلى أي آلفة راتب تحسب على أنها المسؤولية الدنيا ة راتب        تقاعد مس ل من آلف دنيا األق دفع او المسؤولية ال ال
ة  دنيا   minimum liability  نظر أيضا  ا.  التقاعد المتجمع ة راتب   prepaid pension cost و المسؤولية ال التقاعد   آلف

  .آلفة راتب التقاعد المتجمعة accrued pension cost ومسبقة الدفع 
  
  

   Additional Paid-In Capitalالمدفوع اإلضافي الرأسمال
ذلك من     . لقيمة المبينةفيه زيادة في النكافؤ أو ا هو رأسمال يساهم به بشكل عامالمدفوع اإلضافي الرأسمال  أ آ يمكن أن تنش

ة    . تأنواع مختلفة من المعامال ع أسهم خزان ح "في   األمثلة تتضمن بي ادة تنظيم ، إصدار تصفية حصص     ، شبه إ " رب ،  ع
ذه المصادر يمكن أن يكون شموليا         اإلضافي  الرأسمال . تحويل السندات ، و إعالن أرباح األسهم الصغيرة دفوع من ه الم

ة     حيث يظهر آق  ة العام ى الميزاني ة واحدة عل ة     common stock انظر أيضا  . يم  retained earnings واألسهم العادي
  .األرباح المحتجزة

  
  

   Additionsاإلضافات  
ة األ     ة ،اإلضافات تحسن آمي ا   في محاسبة األصول الثابت ة و تموله ينات   improvements انظر أيضا  . صول الثابت التحس

  . التصليحات repairs و البدائل replacementsو
  
  

   Agency Transaction صفقة وآالة
ك         صفقات الوآالة تتضمن مصادر مستلمة ة التصرف و ال تمل ة حري ك المنظم ة حيث ال تمل وة  من قبل منظمة غير ربحي ق

  .قوة الخالف variance power انظر أيضا. الخالف
  
  

  Agency Trust Fundائتمان الوآالة  صندوق
الضرائب المحصلة   (تحسب للموارد التي تكون في العهدة المؤقتة لوحدة حكومية) أو أموال الوآالة(الوآالة  ائتمان صندوق

ة    fiduciary funds انظر أيضا  . )لكيان حكومي آخر  وال االئتماني ان راتب    pension trust fund واألم  صندوق ائتم
د  ان private purpose trust fund والتقاع اال صندوق اإلئتم ان investment trust fundوص خ  صندوق إئتم
  . صندوق الترخيص clearance fund و االستثمار

  
  

  Allowance Methodالعالوة  طريقة
دير ل    العالوة لحسا طريقةتحت  ة، يعمل تق ديون المعدوم ابات ب ال دين وت      حس تلغي ال ي س ة الت ذمم المدين غ   ال ة حمل المبل  لنفق

ا    العالوة قةطري. مة لهذه الفترةالديون المعدو ة عموم ه م ) GAAP(من مبادئ المحاسبة المتعارف ديون   لطابق  ألن اليف ال تك
دوم المباشر   طريقة  direct write-off method انظر أيضا. هاات الدخل الذي سببالمعدومة إلى مبيع  bad و الدين المع
debts expense  الديون المعدومة نفقات .  

  
  

   Amortization الدين ايفاء
ا  ايفا ى حياته د  ء الدين هو تخصيص آلفة الثروة عل اء . ةالمفي دين لألصول    ايف ة ال  ، وdepreciationيسمى استهالك    الثابت

  .    األصول المعنوية intangible assets انظر أيضا. depletionيسمى استنفاد  ايفاء دين األصول المهدورة
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   Annuity Due راتب التقاعد المستحق
د الم  ب التقاع تحق رات دما  (س دفوع مق د الم ب التقاع ب ) رات و رات ة الم     ه ي بداي ات ف من دفع د يتض ا  . دةتقاع ر أيض انظ

ordinary annuity التقاعد العادي راتب.  
  
  

   Antidilutionضد تخفيف المواصفات 
ى تخفيف المواصفات          )EPS(لحسابات عوائد األسهم ط إذا أدت ال تعمالها فق ل المفترض يجب اس ض يتخف (، نتائج التحوي

ل المفترض يجب اال تستخدم إذا آانت       ). عوائد األسهم ائج التحوي د األسهم   (ضد تخفيف المواصفات   نت د عوائ انظر  ). تزي
  . المخففة لكل سهممكاسب ال diluted earnings per share أيضا

  
  

   APB Opinions  آراء هيئة مبادئ المحاسبة  
ة م    تنشر ل هيئ ادئ المحاسبة  آراء هيئة مبادئ المحاسبة من قب ى   1959من   ب ادئ المحاسبة    فعال  يؤسسون .  1973إل مب

ا   ة عموم ا ).GAAP(المتعارف ر أيض يرات  SFAS)(انظ ة و    تفس بة المالي ايير المحاس ان مع ايير  ) FASB(بي ة مع هيئ
ة   بة المالي رات accounting research bulletins والمحاس ة       نش بة المالي ايير المحاس ان مع بة و بي ث المحاس بح

  .Aفئة  وتصريحات
  
  

   Appropriated Retained Earningsالمخصصة  األرباح غير الموزعة
ر الموزعة       المخصصة  األرباح غير الموزعة اح غي ك الجزء من األرب م تخصيصها    هي ذل ي ت ا   الت تخصيص  . لغرض م
ة ر الموزع اح غي يلة  األرب ي وس ا  آشفه ن اعالنه ي يمك ربح الت دون حصص ال نهم يقي  retained أيضاانظر . ، ولك

earnings و األرباح غير الموزعة unappropriated retained earnings غير المخصصة األرباح الممحتجزة .  
  
  

   Appropriations االعتمادات
درة ( االعتمادات ي  هو  ) التي يمكن التفكير بها على أنها إنفاقات مق م    الحساب الميزان ذي ت ام  في ب  تصديقه ال ة الع انظر  . داي

ا  دات  estimated revenues أيض درة   العائ ندوق   budgetary fund balance والمق يد ص ة و  رص  الميزاني
expenditures  اإلنفاقات.  

  
  

   Asset Groupمجموعة األصول  
ة واحدة    في  التي يراد التخلص منها آمجموعة، مجموعة األصول هي اجتماع األصول العمليات غير المستمرة لذآر معامل

 component of انظر أيضا. معاملةنفس هذه الالتي سيتم نقلها في ت التي لها عالقة مباشرة مع هذه األصول و المسؤوليا
an entity عنصر من الكيان و held for sale ممسوك للبيع.    

  
  

   Asset Retirement Obligationالتزام أصل التقاعد 
د أ        ع تقاع ترك م انوني مش زام ق و الت د ه ل التقاع زام أص وس الت ل ملم د  ص ل األم ن  ي طوي تج ع تمالكن اء،أو االس ، البن

   .،مع بعض االستثناءاتالتطويرأوعملية عادية ألصل طويل األمد
  
  

   Assetsاألصول 
ة    تقبلية محتمل امال    األصول هي منافع اقتصادية مس ابقة أو أحداث  تقبض نتيجة مع ين  . ت س ابات التثم تعمالها   ي حس مكن اس

ة أو    الزيادأو  الظهار التخفيضات ة التاريخي ديالت وراء التكلف غ ات في أصل يعكس تع ة لألصل   المبل  انظر أيضا  . المحمول
liabilities و المسؤوليات equity العدالة.  

  
  

   Authorized Sharesاألسهم المصدقة 
ن  . ة من أجل أن تصدره شرآةالمصدقلسهم العادي ا حصصاألسهم المصدقة هي عدد   انظر . عدد الحصص المفوضة معل

  .المتداولة األسهم outstanding shares و المصدرة األسهم issued shares أيضا
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   Available-for-Sale Securities مالية متاحة للبيع سندات 
ي )الدين وحقوق المساهم (مالية المتاحة للبيع هي األوراق المالية لا السندات ات التصنيفين اآلخرين     ال الت (  تجتمع مع تعريف

لبيع تقرر على أنها إما أصول األوراق المالية المصنفة على أنها أوراق مالية متاحة ل). بض إلى حين االستحقاقتجاري أويق
ة    current assets)(ةجاري  ر متداول ة   noncurrent assets)(أو أصول غي ى الني اد عل  trading ظر أيضا  ان. ، باالعتم

securities و تجارة السندات العامة held-to-maturity securities  األوراق المالية المقبوضة حين االستحقاق.  
  
  

   Bad Debts Expenseالديون المعدومة  نفقة
رة    المبلغ نفقة الديون المعدومة هي دخل للفت ة  المحمل لل ديون المعدوم ة   . لل ذلك نفق ة    يسمى آ ابات المريب  doubtful(الحس
accounts expense .(انظر أيضا allowance method ولعالوات  ا أسلوب percentage of sales method 

ة من المبيعات       أسلوب    percentage of accounts receivable at year-end method وأسلوب النسبة المئوي
  .المدينة في نهاية العام الذمم حساباتالنسبة المئوية من 

  
  

   Bargain Purchase Optionشراء الصفقة ليار خ
ار بشك  أجرة بسعر منخفض مما يالمستأجر لشراء الملكية المست يارخيار شراء الصفقة هو خ د ؤدي الى استعمال الخي . ل أآي

  . الدنيا دفعات اإليجار  minimum lease payments انظر أيضا
  
  

   Base Stock Methodطريقة المخزون األساسي 
ات   طريقة المخزون األساسي  را تصرف أوال    ا(لمحاسبة البضائع الموجودة تشبع أي تخفيض في طبق ة أخي ) لبضائع الداخل

)LIFO ( ع ة األصليةلتام ة كلف يسالقديم ع ، ل دال م اليف األب بة   . تك ادئ المحاس ن مب زون األساسي ليست م ة المخ طريق
  . البضائع الداخلة أخيرا تصرف أوال )LIFO( انظر أيضا. )GAAP(المتعارفة عموما 

  
  

   Basic Earnings Per Share األيرادات األساسية لكل سهم
ة     ظمة ببناء رأسمال بسيط ، صيغة االيرادات األساسية لكل سهم  لمن دخل الموجود لحمل ة    هي ال ى   األسهم العادي مقسمة عل
  . األيرادات المخففة لكل سهم diluted earnings per share ر أيضاانظ. الثقيل لألسهم العادية المتداولة معدلال
  
  

   Basic Financial Statementsالبيانات المالية األساسية 
ة ، و ملحوظات      هي البيانات المالية للمنظمات الحكومية، البيانات المالية األساسية ات المالي وال البيان الحكومية الواسعة، أم

ة  ة      ا government-wide financial statements انظر أيضا  . البيانات المالي ة أنحاء الحكوم ة في آاف ات المالي  و لبيان
fund financial statements أموال البيانات المالية.  

  
  

   Basis of Accountingالمحاسبة  أسس
ابات     أو المصاريف  أساس المحاسبة هو عندما تكون اإليرادات و االنفاقات ة في الحس ة  و مسجلة في   مقبول ات المالي . البيان

ة    أسس  full accrual basis of accounting انظر أيضا  modified accrual basis of و المحاسبة المستحقة التام
accounting و  المحاسبة المستحقة المعدلة أسس measurement focus قياسمبؤرة ال.  

  
  

   Basket Purchaseشراء السلة 
  .د يجب تخصيصه لألصول الفردية المشتراةهذا السعر الوحي. بسعر وحيد شراء اثنين أو أآثر من األصول هو
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   Black- Scholes -Merton Modelميرتن  بالك شولزنموذج 
ادالت ذات    أو النموذج الشبكي ، وهو   ) أحيانا ما زال يسمى نموذج بالك شولز    (إما نموذج بالك شولز ميرتن نموذج المع

ي  الحدين ة       الت ة العادل د القيم تعمالها لتحدي ة خيارالسهم  يمكن اس ة     . التفاقي ايير المحاسبة المالي ان مع  SFAS 123(R))(بي
رتن هو    . عيد أحسن تقدير للقيمة العادلة للخيارعمال تقنية أو نموذج تقييم يستيتطلب ا تمارة   نموذج بالك شولز مي نموذج اس

ة    . مغلقة يستخدم معادلة لمعرفة القيمة العادلة المقدرة للخيار ار تحصل في نهاي ة،    تفترض أن استعماالت الخي دة التعاقدي الم
ا  ، و أسعار اإلنترنت الخالية من المخاطرة  توقعة ، ، و حصص الربح الم وعدم الثبات المتوقع ار    آله دة الخي ة خالل م . ثابت

رتن لعمل حساب ل       يجب تعديل ارات السهم    نموذج بالك شولز مي ة لخي زات معين ة  ليست   مي . فتراضات النموذج  ال مطابق
  .النموذج الشبكي lattice model أسلوب القيمة العادلة و fair value method انظر أيضا

  
    

   Blended Presentationالعرض الممزوج 
ا  لدرجة الحكومة األوليةوحدات العنصر متشابكة مع بعض  ل  في . أنهم ، في األساس، مماثلون له ذه الحاالت، يفضل     مث ه

زوج رض المم رض . الع زوالع اتالمم ع معلوم ع الحك ج يجم ة م ةمالي ة األولي دات . وم ة لوح ات األولي المعلوم
ة ي أف رغيرمقدمةالعناص دة متفرق ا . عم ر أيض ة   reporting entity financial انظ ارير المالي داد التق ان اع  و آي

component unit و الوحدة المكونة discrete presentation العرض المنفصل .  
  
  

   Bond Indenture سندات عقود العمل
 stated interest انظر أيضا  ). قرضين الم(و حاملي السندات   ) المقترض ( بين المصّدر  صف العقدت سندات عقودالعمل

rate سعر الفائدة المبين و bond sinking fund احتياطي استهالك السندات المستثمرة.  
  
  

   Bond Issue Costsتكاليف اصدار السندات 
الي امالت    تك اليف مع ي تك ندات ه دار الس ندات  ف اص دار الس ة  .  اص ن األمثل وراأل: م ور ، ةالقانوني ج بة ، أج   المحاس

ذه أو أي اص   . العموالت المؤمنة ، و الطباعة اليف ه ة     دار لسندات تك ة مؤجل اريخ    و ت) أصل (هي مسجلة آنفق ستهلك من ت
  .النفقات المؤجلة  deferred charges انظر أيضا. اصدارالسندات

  
  

   Bond Selling Priceسعر بيع السند 
ة للمبل    سعر بيع السند هو مجموع   ة الحالي د  غ الرئيسي ال القيم تقبلي زائ ة ل    مس ة الحالي تقبلية،   مجموع القيم دة المس الغ الفائ  مب

اريخ آخر  . سعر الفائدة السائد الفعال مخفض حسب ع     (يستخدم نفس االجراء لتثمين السند في اي ت اريخ بي يس بالضرورة ت ل
ندا    ( اعتمادا على عالقة السعر المبين للسند الى سعر الفائدة الفعال). السند ك الوقت للس ا    ت في ذل ا نفس المخ ي له ، )طرةالت

ال   effective interest rate انظر أيضا. حسمباو  يمكن ان يبيع السند بأعلى قيمة أ   premiumوسعر الفائدة الفع  ةالمكاف
  .الحسم discount و
  
  

   Bond Sinking Fundتهالك السندات المستثمرة ساحتياطي ا
ام ليبقى      المطابق قيّماحتياطي استهالك السندات المستثمرة هو المال الم ال آل ع لعقد السند حيث تتم المساهمة بمبلغ من الم

اطي االستهالك، في بعض           .يسدد مجمل اصدار السندات في نهاية المدةمجموع و ال ات احتي ة من ترتيب واع مختلف اك أن هن
االت، ي ن المصدر  الح تهالك م اطي االس ب احتي ن الس    تطل ة م بة معين حب نس دد و يس لأن يس رة ندات آ ت. فت  اذا تراآم

دة تهالك فائ اطي االس لة و serial bonds انظر أيضا. الموجودات، يكسب احتي ندات المتسلس  bond indentures الس
  . عقود السندات

  
  

   Bonds Outstanding Methodأسلوب السندات المستحقة 
و   بة الهب تخدم نس ذي يس ند ال ن الس تهالك دي لوب اس و أس تحقة ه ندات المس لوب الس رة  أس ل فت ي آ تحق ف دين المس ي ال ط ف

ى السندات   ساس لحساب المبلغ المنسوب للقيمة العليا أو لاستحقاق آأ يس    . لحسم عل ادئ  من   أسلوب السندات المستحقة ل مب
  ).CPA(، و لكن تم اختبارها على امتحان المحاسب القانوني العمومي ) GAAP(المحاسبة المتعارفة عموما 
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   Bonus Method مكافأةطريقة ال
بية للحساب             طريقة العالو ة المحاس ر من القيم ل أو أآث دما يكون سعر الشراء أق وين شراآات عن ة هي أسلوب محاسبة لتك

ة العالو . لرئيسي المشترى ا دامى و     ةفي طريق ابات الرئيسية للشرآاء الق ين الحس آت ب ى شكل مكاف الغ عل ل مب تم تحوي ، ي
أثر      goodwill method األسلوب المضبوط و    exact method انظر أيضا   .الجدد، و مجموع أصول الشراآات ال تت

  . أسلوب السمعة التجارية
  
  

   Book Value Method أسلوب القيمة المحاسبية
ل     ح أو خسارة نتيجة للتحوي عن  عوضا  . تحت أسلوب القيمة المحاسبية لمحاسبة السندات قابلة التحويل ، ال يعترف بأي رب

تحق  ند مس طب الس ك، يش دفع ذل م  ال وبة أو الحس الوة المنس ادي والع هم الع دان الس اواة ع( ، و ي عر المس ى س ة ). ل تم إدان ت
اواة للسهم        رأس ى سعر المس ة للسند عل ة المحمول ادة القيم ل    المال المدفوع لزي اليف التحوي دون تك  market انظر أيضا  . ب

value method   أسلوب القيمة السوقية .  
  
  

    Book Value Per Common Shareالعاديةالقيمة المحاسبية لألسهم 
ع آل     ،األسهم العادية لكل سهم من األسهم العادية العادية المبلغ الذي سيقبضه حاملوتقيس القيمة المحاسبية لألسهم  م بي إذا ت

  .لدائنيناألصول بقيمتهم المحاسبية و دفع لكل ا
  
  

   Budgetary Accountingالمحاسبة المتعلقة بالميزانية 
ة        خدم المحاسبة المتعلقة بالميزانيةتست ات المخمن ة االنفاق ة لتغطي الصفات  . لضبط اإلنفاقات وتفسير رسوم الضرائب الكافي

ة        الرئيسية للمحاسبة المتعلقة بالميزانية  اء العقاري ة و استعمال األعب ة بالميزاني ابات المتعلق  انظر أيضا  . هي استعمال الحس
budgetary accounts و  تعلقة بالميزانيةالحسابات الم encumbrances  األعباء.  

  
  

   Budgetary Accountsالحسابات المتعلقة بالميزانية 
ا يتعل  (الحسابات المتعلقة بالميزانية هي حسابات تقديرية عكس  ديون و بق في م ة  ال ادات الطبيعي ة   ) االعتم ابات الحقيقي الحس

ه    -فقط مرتين في العام عاديبشكل  ترصد الحسابات المتعلقة بالميزانية. أوالفعلية رة في نهايت انظر  . مرة في بداية العام وم
  .األعباء encumbrances المحاسبة المتعلقة بالميزانية و budgetary accounting أيضا

  
  

   Budgetary Fund Balance رصيد المال المتعلق بالميزانية
و    رصيد المال المتعلق بالميزانية  دما تك ر من        هو الحساب المسلف عن ة للسنة أآب درة و التحويالت الداخل رادات المق ن االي

ر الموزعة      هو . التخصيصات و التحويالت الخارجة للسنة    اح غي  appropriations انظر أيضا  . المساو الحكومي لألرب
  .التحويالت الخارجة transfers-out و التحويالت الداخلة transfers-in التخصيصات و

  
  

   Business-Type Activitiesعملي لالنشاطات ذات الطابع ا
وم   ل الرس ن قب ادة م ا ع تم تمويله ي ي ابع العمل اطات ذات الط اطات  governmental activities انظر أيضا. النش النش

   .الحكومية
  
  

   CAFRالتقرير المالي السنوي الشامل 
د         ة، و قسم تمهي ة األساسية و المعلومات األضافية المطلوب ات المالي  basic انظر أيضا  . ي و آخر إحصائي  يتضمن البيان

financial statements البيانات المالية األساسية .  
  
  

   Capital and Related Financing Activities طات التمويل الكبيرة والمتعلقةنشا
واع من النشاطات           ة أن ا أربع ة له ان السيولة النقدي ة، بي ات الحكومي ة     بالنسبة للهيئ دال من األصناف الثالث دى    ب الموجودة ل

ة، ، رأسمالتقسم النشاطات التمويلية العادية الى . المنظمات التجارية ر    النو النشاطات التمويلية المتعلق ة الغي شاطات التمويلي
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مالية دم تقرير. رأس مالي يق تريات ذات األصل الرأس ة   المش اطات تمويلي ا نش ى أنه تثمارية العل اطات اس ا. نش ر أيض  انظ
financing activities النشاطات التمويلية و investing activities  النشاطات االستثمارية .  

  
  

   Capital Grantsمنح رأس المال 
  .رأس المال النفاقاتمنح رأس المال هي منح 

  
  

   Capital Grants and Contributionsمنح رأس المال والمساهمات 
ة و  ر   المنح رأس المال و المساهمات الزامي ات غي ة مع حكومات أخرى،     مصرف العملي دة    ية طوعي راد مقي منظمات ، أو أف

ال       ات رأس الم ين النفاق امج مع نح و  grants انظر أيضا  . لالستعمال في برن مساهمات    operating contributions م
  . التشغيل

  
  

   Capital Leaseالايجار رأس المعقد 
افع و األخطار المتأصلة في       االيجار ا عقد ايجار رأس المال هو عقد من وجهة نظر المستأجر،  ا آل المن لذي ينقل جوهري

ى المستأجر     ة ال ك أي ملكي ا، . حق تمل د  جوهري ال   عق ى شكل     هو  ايجار رأس الم د  شراء بالتقسيط عل األصول  . ايجار  عق
جلتان ؤولية مس د operating lease انظر أيضا. والمس غيل و عق ار التش د direct financing lease ايج ار  عق ايج

ايير  capital lease criteria ايجار من نوع المبيعات و عقد sales-type lease ل المباشر والتموي د  مع ايجار رأس   عق
    . ايجار رأس المال عقد االلتزامات ضمن  obligation under capital lease المال و

  
  

   capital lease criteriaمعايير عقد ايجار رأس المال 
  :قد ايجار رأسمال يجب ارضاء واحد من أربعة معاييريصبح عقد االيجار عكي ل

  .انتقاالت الملكية في نهاية عقد االيجار
  .هناك خيار لشراء صفقة     
  . من القيمة العادلة لألصل المؤجر% 90القيمة الحالية لدفعات عقد االيجارالدنيا أآبر من أو مساوية ل      
  .مر االقتصادي لألصل المؤجرلعأو أآثر من ا% 75 تبلغ مدة االيجار     

  .عقد ايجار التشغيل operating lease عقد ايجار رأس المال و capital lease انظر أيضا
  
  

   Capital Projects Fund صندوق مشاريع رأس المال
ئيسية من   ليقدم بيان عن المصادر المستعملة في استمالك أو بناء األصول الرأسمالية الر ينظم صندوق مشاريع رأس المال 

ل صندوق المشروع     ام  و   general fund انظر أيضا  . قبل وحدة حكومية، ما عدا المشاريع الممولة من قب  الصندوق الع
special revenue fund     دخل الخاص دين و    debt service fund و  صندوق ال  permanent صندوق خدمات ال

fund  الصندوق الدائم و agency fund  صندوق الوآالة .  
  
  

   Capital Stockسهم رأس المال 
القيمة األساسية أو المنصوصة لألسهم    . المحتفظ به من قبل شرآة لحماية الدائنينرأس المال القانوني هو آمية رأس المال 

القيمة األساسية    par value انظر أيضا. سهم رأس المالالممتازة و العادية هي رأسمال قانوني يشار اليها آثيرا على أنها 
  .السهم الممتاز   preferred stock السهم العادي و  common stock و
  
  

    Capitalization of Interest Periodرسملة الفائدةفترة 
اء     فترة  رة البن دة فت ا فائ رة   . رسملة الفائدة هي الفترة التي ترسمل خالله دأ الفت دما تعمل  تب ات االسهم   عن دما تكون   انفاق ، عن

رة   .، وعندما تكون آلف الفائدة متحملة منه المقصود تمرة لجعل األصل جاهزا لالستعمالمس النشاطات المطلوبة تنتهي الفت
تعماله المقصود         ا و مستعد الس دما يكون األصل آامل جوهري دة    construction period interest انظر أيضا  . عن فائ

  .عدل المرجح لالنفاق المتراآمالم  weighted average of accumulated expenditures فترة البناء و
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   Capitation Agreementاتفاقية ضريبة األعناق 

ل خطة      تكون فيها الدفعات الثابتة و المرتق هي اتفاقية ااتفاقية ضريبة األعن دما من قب صحية لطبيب أو   بة مسبقا جاهزة مق
ي       لمريض معين يستلم الطبيب أو العيادة نفس الدفعة من الخطة الصحية . عيادة ة الصحية الت ة الرعاي بغض النظر عن آمي

  .يحتاجها المريض
  
  

   Cashالنقد 
د  يمكن أن يكون. أو مؤسسات مالية أخرى\ايداعات مماثلة مع بنوك وأو معا و الطلبيتضمن العملة النقد  دا  النق لغرض   مقي

   . قد المقيدالن  restricted cash مكافئ النقد و cash equivalents انظر أيضا. خاص أو غير مقيد
  
  

   Cash Discountالحسم النقدي 
رة ،    الحسم النقدي هو ة المبك تند  حسم للدفع ة،  يس ى  ، عام ع     ال ة لسعر البي ثال . النسبة المئوي دم   n\30، 10\2، حسم ل   م يق

تحقة مس ةالكمية االجمالي تكوناذا لم يأخذ الحسم، . أيام 10من سعر البيع اذا سددت الدفعة ضمن % 2حسم للمشتري بنسبة 
ة      مسجلة قد تكون المبيعات. يوم 30في  ى القاعدة االجمالي ا عل ى  أوام ة   القاعدة الصافية مع     عل اة الحسومات النقدي . مراع

ة و   gross method انظر أيضا   ة االجمالي ة الصافية و     net method الطريق التخفيضات   trade discountsالطريق
   . التجارية

  
  

  Cash Dividend  حصة األرباح النقدية 
ى    تناد ال رآة باالس ل ش ن قب ع بالتناسب م ي توزي ربح ه ين حصصحصة ال ع   صنف مع ادة توزي ل ع هم و تمث ن األس م

اح   . هي من األنواع األآثر شيوعا ، بالرغم من أن هناك العديد من األنواعحصص األرباح النقدية . المداخيل حصص األرب
حصة   property dividend ظر أيضا  ان. على األسهم المستردة  ال تدفع مصدرة و متداولة ،مدفوعة على أسهم مفوضة، 

حصة األرباح على شكل سهم   stock dividend و  األرباح المحتجزة  retained earnings و  األرباح على شكل ملك
 .   
  
  

   Cash Equivalentsمكافئ النقد 
جدا من النضج حين   و قريبةللتحويل بسهولة الى نقد  ةقابل جدااستثمارات سائلة مكافئ النقد يتضمن النقد و األجل القصير، 

  .النقد  cash انظر ايضا. انها ال تسبب اي مخاطرة في تغيير القيمةلدرجة ) يوم أو أقل من تاريخ الشراء 90( االآتساب 
  
  

  Cash Flow Hedge   تغطية السيولة النقدية
لتغيير في السيولة النقدية المستقبلية المتوقعة ا للخسارة من لتعرضل آتغطية لتعمهي أداة مالية معينة تغطية السيولة النقدية 

دخل            \المكاسب. خطر معينالمنسوبة ل ة لل ا مكون ى أنه ة تؤجل و تقررعل ة السيولة النقدي ال لتغطي ى الجزء الفع الخسائر عل
ر امل اآلخ ة \المكاسب. الش يولة النقدي ة الس ال لتغطي ر الفع ى الجزء غي ائر عل ق تقالخس ى أن تحق الي ال دخل الح ي ال رر ف

ة     fair value hedgeاالشتقاق و  derivative انظر أيضا. نقدية المرتبطة بالمادة المغطاةالسيولة ال ة العادل  تغطية القيم
   .تغطية العملة األجنبية foreign currency hedge و
  
  

   A Category A Pronouncementsتصريحات فئة 
بة  ايير المحاس ة  تمع ي لفئ ي   Aنتم منة ف ت متض ة  اذا آان بة المالي ايير المحاس ان مع ايير  SFAS)(بي ة مع يرات هيئ وتفس

 Accounting Research(أو نشرات بحث المحاسبة ) APB(آراء هيئة مبادئ المحاسبة و ،)FASB(المحاسبة المالية 
Bulletins .( اذا آانت معالجة المحاسبة غير محددة في تصريحات فئةA د ي تضمن في أحد المستويات األخرى ألدب      ، ق
ة و     SFAS)( انظر أيضا  ). آخر (زائد مستوى هناك خمسة مستويات في المجموع  ;المحاسبة ايير المحاسبة المالي ان مع  بي

)FASB(    ة  و ايير المحاسبة المالي ادئ المحاسبة  و    )APB(تفسيرات هيئة مع ة مب  Accounting Research آراء هيئ
Bulletins   بحث المحاسبةنشرات .  
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   Change in Accounting Entity التغير في الوحدة المحاسبية
ه    غ عن ان المبل ة     . يحدث التغير في الوحدة المحاسبية عندما يتغير ترآيب الكي ات مالي ة تتضمن بيان ة و مشترآة  موحد األمثل

ة ات الشرآات الفردي دال من بيان دم ب ى الشرآات و  تق ي تطرأ عل رات الت دة أو الالتغيي ة الموح ات المالي ي البيان متضمنة ف
ر في مبدأالمحاسبة و     change in accounting principle انظر ايضا  . المشترآة من سنة الى سنة   change inالتغي
accounting estimate  التغير في تخمين المحاسبة .   

  
  

   Change in Accounting Estimateالتغير في تخمين المحاسبة 
ين المس       يحدث التغي  دما يحدد التخم ين المحاسبة عن ه خاطئ    ر في تخم ى أن ابقا عل غ . تعمل س ين    المحتمل التغير يبل في تخم

ا في الفترة الحالية والمحاسبة  غ اآلن عن  الحظ أن  . الفترات المستقبلية اذا آان التغير يؤثر على آليهم التغيرفي أسلوب    ه يبل
ين المحاسبة     ر في تخم دأ المحاسبة و     change in accounting principle انظر أيضا  . االستهالك آتغي ر في مب  التغي

change in accounting entity  التغير في الوحدة المحاسبية.  
  
  

   Change in Accounting Principleالتغير في مبدأ المحاسبة 
دم المعلومات   عندماالمبدأ البديل و عند تفضيلفقط يمكن تغيير مبدأ من مبادئ المحاسبة  ة أفضل   يق رات   . بطريق رر التغي تق

اح     في مبدأ المحاسبة عادة باستعمال طريقة التأثير المتراآم  احي لألرب ويتم التقرير بطريقة رجعية آتغير في الرصيد االفتت
ر    ابال للتقري راآم ق أثير المت ان الت زة اذا آ ريبة    . المحتج ن الض افية م بة ص دأ المحاس ي مب رات ف رر التغي ا . تق ر أيض  انظ

change in accounting estimate     ين المحاسبة و ر في تخم ر في    change in accounting entity التغي التغي
   .الوحدة المحاسبية

  
  

   Character Classificationالتصنيف الشخصي 
ة     رة المالي دة الفت د قاع ى تحدي نيف الشخصي ال ل التص ييحي تفادة  الت ات االس ن االنفاق رض م ية   .يفت نيفات الشخص التص

ين الحكومات  ا  function(program)انظر أيضا   . لرئيسية هي االنفاقات الحالية، نفقات رأس المال، خدمة الدين، و ما ب
classification  و) البرنامج(تصنيف الوظيفة activity classification  تصنيف النشاط.  

  
  

    Clearance Fundصندوق التصفية
ة يستخدم ل   ة      صندوق التصفية هو صندوق وآال رادات من مصادر مختلف ة      جمع االي وال التشغيل المختلف ى ام يمهم ال و تقس

  .صندوق ائتمان وآالة agency trust fund انظر أيضا. بموجب صيغة قانونية
  
  

   Collateral Trust Bondسند معزز بضمان اضافي 
ندات   هم أو الس ل األس ة مث ند مضمون بأصول مالي و س زز بضمان اضافي ه ند المع ند  debenture ظر ايضاان. الس الس

  .السند القابل للتحويل convertible bond سند الرهن و  mortgage bond التجاري و
  
  

 Colleges and Universitiesالكليات و الجامعات 
ة  قد تكون الكليات و الجامعات آيانات حكومية أو غير حكومية،  ة أو الجامع ة  مسؤول  باالعتماد على آون الكلي ام حكوم  ة أم

 not-for-profit انظر ايضا . اضافة الى ذلك، بعض الكليات و الجامعات هي منظمات تعمل للحصول على ربح. رئيسية
organizations     ة و ر ربحي منظمات الصحة و    voluntary health and welfare  organizationsمنظمات غي
  .ة الصحيةمنظمات الرعاي  health care organizations و  الرفاهية الطوعية 

  
  

   Combined Financial Statementsالبيانات المالية المشترآة 
ى المجموعة المنتسبة     احد  أن عادة على أساس تبرر البيانات المالية الموحدة ارس السيطرة عل دما ال يكون   . الكيانات يم عن

ة   ن ليس هناك أم مشترآة عندما تكون المجموعة تحت سيطرة حأل مثل هذه السيطرة، هناك ات المالي امل أسهم فردي، البيان
   .االندماج  consolidation السيطرة و control انظر ايضا. المشترآة قد تنجز نفس الهدف
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   Commodity-Backed Bondسند مدعوم بسلعة 

ر   بالحجم المبين هو سند قابل لالسترداد اما نقدا أو) يعرف ايضا بالسند المرتبط باألصل(السند المدعوم بسلعة  لعة ، األآب لس
  .منهما

  
  

   Common Stock األسهم العادية
ية  دة األساس ة هي الفائ هم العادي رآةاألس ي أي ش ة ف ل . للملكي هميتحم املو األس لمون  ح ارة و يتس ة للخس اطرة النهائي المخ

ة   . مضمونة أو أصول عند التصفيةليست حصص ربح  ولكنها، المنافع النهائية للنجاح املو األسهم العادي ى    ح يسيطرون عل
افئ   لديهم حق التصويت، حق االشتراك في مكاسب الشرآة، حق الخيار في شراء. اإلدارة بشكل عام ي سهم  ال السهم المتك
ادي اضافي ة  مصدر ع دائنين و حمل اءات ال د ارضاء ادع د التصفية بع ي األصول عن ارك ف ي ان يش هم  ، و الحق ف األس

الرأسمال االضافي المدفوع  additional paid-in capital سهم المفضلة واأل preferred stock انظر ايضا. نالمفضلي
   .األرباح المحتجزة  retained earnings و
  
  

   Comparabilityالمماثلة 
ى ا ة من التعرف عل ات المالي ي تمكن مستخدمي البيان ات الت ة المعلوم ة هي نوعي االمماثل ين لتش ات ب ي و االختالف بهات ف

ة االخرى. هر االقتصاديةمجوعتين من الظوا اريع التجاري ة للمش ات المماثل ة المعلوم تعملين بمقارن ة تسمح للمس . المماثل
         . التوافق consistencyانظر ايضا 

  
  

   Compensated Absences الغيابات المعوضة
ا    أدى الموظ) 1(تتضمن المعايير . أنجزت آل المعايير المستحقة تستحق الغيابات المعوضة اذا ي تنسب اليه ف الخدمات الت

ول  ) 4(و  ;الدفعة محتملة) 3( ;المسؤلية مكتسبة أو متجمعة) 2( ;العطلة أو راتب المرض . المبلغ يمكن تخمينه الى حد معق
  .غير المكتسب و المتجمع غير مطلوباستحقاق راتب المرض 

  
  

   Compensatory Stock Option Planخطة خيار السهم التعويضية 
ار  ة خي وظفين     خط ويض الم ة لتع ي خط ية ه هم التعويض ا . الس ر أيض هم و  stock option انظ ار الس  خي

noncompensatory stock purchase plan خطة شراء السهم الغير تعويضية .  
  
  

   Completed Contract Accountingمحاسبة العقد المكملة 
ا ي    دخل بينم اج  تحت محاسبة النسبة المئوية من االآمال، يعترف بال ة من        .جري االنت يمكن استعمال محاسبة النسبة المئوي

ول     ى حد معق ا ال ر        . االآمال في عقود البناء طويل المدى ولها آلف يمكن تخمينه ول غي ى حد معق ين الكلف ال ان تخم اذا آ
ة       د المكمل ة العق ا، يجب استخدام طريق ب   percentage of completion accounting انظر أيضا  . ممكن ة محاسبة النس

   .المئوية من االآمال
  
  

   Complex Capital Structureبنية رأس المال المعقدة 
ة رأسمال بسيطة      دة ليست بني ان  . بنية رأس المال المعق دى الكي دة     ل ة رأسمال معق ة    بني ك أوراق مالي دما يمل يمكن فعال   عن

ة    ذا ت تحويلها الى اسهم عادي د السهم    ، ل ادي  (خفف عوائ ة رأس   simple capital structure انظر أيضا  ). السهم الع بني
  .ل البسيطةاالم
  
  

  Component Depreciation   عنصر االستهالك 
زة ألصل ثابت         ة الممي ة    (عنصر االستهالك هو استهالك األجزاء الفردي ان ). أو مجموعة من األصول الثابت في أغلب    آ

ان راض المحا   األحي يس ألغ راض ضريبية و ل تعمل الغ تهالك مس لوب اس ةأس بة المالي ا. س ر أيض  Composite  انظ
Depreciation االستهالك المرآب.   
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   Component of an Entity عنصر من الكيان

ى  (الكيان  ة، عنصر من الكيان هو جزء منلتقرير العملية المعطل ة و سيولة  ) الحد األدن ا     ألي عملي ة يمكن تمييزه من  نقدي
ان أن يكون جزء تشغيل ، جزء         . داد التقارير الماليةاعغراض فعال و أل باقي الكيان بشكل واضح، يمكن لعنصر من الكي

ر الجزء   (قابل للتقرير ر  )آتلك التعابير المعرفة في تقري ر  ( ، وحدة تقري ة    : آتعريف التعبي ار ضعف السمعة التجاري ، )اختب
ة ، أو مجموعة أصول   ع و  held for sale مجموعة األصول و asset group انظر أيضا. شرآة تابع  محمول للبي

discontinued operations  العمليات المعطلة.     
  
  

   Component Unitالوحدة المكونة 
ا    هي منظمة منفصلة قانونيا يكون فيها المسؤولون المنتخبوالوحدة المكونة لحكومة أولية  ة مسؤولين مالي ة األولي . ن للحكوم

ون من ذلك يمكن أن تك ةآ ة منفصلة، و لكن طبيع ة و أهم ظم يي ة ه ة األولي ع الحكوم ا م ي أن عالقته ات  ف تثناء معلوم اس
ة مضللة أو ن         ة األولي ة للحكوم ات المالي  financial reporting انظر أيضا  . اقصة الوحدة المالية سيسبب في آون البيان

entity ة ارير المالي داد التق ان اع ة و primary government و آي ة األولي  special-purpose الحكوم
governmental unit وحدة الغرض الخاص الحكومية.  

  
  

   Composite Depreciationاالستهالك المرآب 
ة     ة المتباين دات الملكي ن وح دد م اة االقتصادية لع ة توسط الحي و عملي تهالك المرآب ه ل صنف  االس ة آام و تخفض قيم

تهالك   ابات األصول و االس ظ سجالت حس ذا يبسط حف دة، هك اة وحي ى حي بة . األصول عل ة متخصصة بمحاس هي طريق
اع أو يتقاعد أصل واحد من المجموعة           االستهالك   دما يب  group انظر ايضا  . حيث ال يعرف ال مكسب و ال خسارة عن

depreciation استهالك المجموعة .      
  
  

  Comprehensive Allocation التخصيص الشامل 
ة     الشامل، يطبق تخصيص الضريبة  ) ضريبة الدخل(تحت التخصيص  ات المؤقت دة لكل االختالف يتطلب أسلوب   . داخل الم

يتم تسجيلها لكل النتائج الضريبية للفترة ) أصل(واجبة الدفع أو مسؤولية ضريبية مختلفة دخل الالمسؤولية ان تكون ضريبة 
ة ا. الحالي ر أيض دة و  interperiod tax allocation انظ ل الم  temporary difference تخصيص الضريبة داخ

  .االختالف الدائم permanent difference و  ختالف المؤقتاال
  
  

   Comprehensive Incomeالدخل الشامل 
لمشروع تجاري خالل فترة صفقات و أحداث و ظروف أخرى     ) األصول الصافية( االنصافالدخل الشامل هو التغير في 

تثمارات    خالل مدتتضمن آل التغييرات في العدالة . من مصادر غير مصادر المالك تج من اس ا ين الكين   ة معينة ما عدا م الم
الكين    ى الم دخل الشامل االخر و    other  comprehensive income انظر أيضا  . و التوزيعات عل  accumulated ال

other comprehensive income  الدخل الشامل اآلخر المتجمع.  
  
  

   Computer Software Developed Internallyبرامج حاسوب مطورة داخليا 
ا أو  رامج الحاسوب المطورة داخلي ة ب ل صنف  التكلف بة آ ى أصناف، ومحاس مة ال ط  مقس داخلي فق تعمال ال محصلة لالس

ة المتحم . تختلف عن اآلخر   ي و     التكلف ة المشروع األول اء حال ة أثن دريب و الصيانة مصروفة     ل ة للت ة المتحمل ة  . التكلف التكلف
ة       بعد حالة المشروع األولي و المتحملة  واد و الخدمات، تكلف ة المباشرة للم من أجل الترقيات و التحسينات ، متضمنة للتكلف

ة     ورتبطة بالمشروع مباشرة،    مالموظفين ال  ة للمشروع ممول دة المتحمل ة الفائ  computer software انظر ايضا  . تكلف
development costs تكاليف تطوير برامج الحاسوب .   

  
  

   Computer Software Development Costs تكاليف تطوير برامج الحاسوب
التكاليف . ة الى أصناف ، و محاسبة آل صنف تختلف عن اآلخرمقسم تكاليف برامج الحاسوب التي ستباع، تأجر ،أو تجاز

الي  . بعد أن تؤسس الجدوى التقنية ، تمول و تستهلكالمتحملة ) التشفير، االختبار، و انتاج المنتجات الرئيسية( ف تخضع التك
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رامج للجرد     اج الب ة النت رامج الحاسوب     computer software developed internally انظر أيضا  . المتحمل ة ب تكلف
   . الجدوى التقنية  technological feasibility المطورة داخليا و

  
  

   Concentration of Credit Riskتكثيف خطر االئتمان 
يكون تكثيف . فشال جزئيا أو آليا في األداء) الفريق المماثل(بالنسبة للصفقة خطر االئتمان هو خطر أن يفشل الفريق اآلخر 

ة    خطر االئتمان اذا انشغل عدد من الجماعات المماثلة في نشاطات مماثلة و ديهم خصائص اقتصادية مماثل  في أن ستسبب   ل
ي   درتهم ف ذ االق ادية أ   لتنفي روط االقتص ي الش التغييرات ف تتأثر ب ة س ات التعاقدي رى تزام روط األخ ر  . و الش ات خط تكثيف
            . خطر السوق market risk انظر أيضا. االئتمان معلنة

  
  

   Conditional Promiseالوعد المشروط 
تقبلي و مجهول     ى أن تجتمع الشروط      . الوعد المشروط لالعطاء هو صفقة تعتمد على حدوث حدث مس ول ال ال يحدث القب

ا   رر أن فرص  ( جوهري دما يق دة    أو عن ة الشروط بعي ر مشروط   ) عدم مقابل ي   . و يصبح الوعد غي ة الت داعات حسن الني اي
 contribution انظر أيضا. ترافق الوعد المشروط تقدم بيانات لسلفة قابلة لالرجاع في قسم المسؤولية لبيان الوضع المالي

  . الوعد غير المشروط  unconditional promise و  المساهمة
  
  

   Conservatism Principleمبدأ المحافظة 
ار  ،) GAAP(مبادئ المحاسبة المتعارفة عموما عند اختيار طرق بديلة ل ة األصول       يتم اختي اال لمبالغ ل احتم ة األق الطريق

  . في الفترة الحالية) الخسائر\و النفقات(و المسؤوليات المبالغة ) المكاسب\والعائدات(
  
  

   Consigned Goodsالسلع المودعة 
 المرسل يتضمن . لالمساك و البيع نيابة عن المرسل) المرسل اليه(يسلم السلع الى وآيل ) المرسل(البائع قية شحنة ، في اتفا

   . محتفظ به من قبل المرسل بالرغم من أن المرسل اليه يمتلك السلع الحق و خطر الخسارة ألن في جردهاالسلع المودعة 
  
  

   Consistencyالتوافق 
رة أخرى،   بيانات المالية ليتمكن مستعملو ال ق   من مقارنة أداء منظمة في فترة واحدة مع أداء نفس المنظمة في فت  يجب تطبي

ى أخرى       المحاسبة المتوافقة  اجراءات سياسات و رة ال ة من فت ل المنظم ي أن   . من قب ذا ال يعن ر    ه ة ال تستطيع تغيي المنظم
ر و يكشف في      ;ت بانصاف أآثرسياسات المحاسبة اذا آانت الطريقة الجديدة تقدم المعلوما أثير التغيي على أي حال، يفسر ت

  . المقارنة comparability انظر أيضا. البيانات المالية 
  
  

   Consolidated Financial Statementsالبيانات المالية الموحدة 
ان     الي لكي ة، و الوضع الم يولة النقدي ات ، الس ائج العملي دة نت ة الموح ات المالي ل البيان ات   تمث ت الكيان ى اذا آان د، حت وحي

ات       . القانونية المتعددة مشترآة ر من البيان ة الموحدة ذات مغزى أآث ات المالي ة  الفرضية هي أن البيان ة    المالي للشرآة المالك
   .التوحيد consolidationانظر أيضا . البيانات المالية للشرآة المالكة مع البيانات المالية المنفصلة التابعةأو\و
  
  

   Consolidationتوحيد ال
ل وحدة اقتصادية      انات المالية لكيانين أو أآثر ضمنالتوحيد هو مجموعات البي ي تمث مجموعة وحيدة من البيانات المالية الت

ة      ،االنصاف أسلوب التكلفة، أسلوب  . وحيدة اليب الثالث د هي األس ين الشرآات المرتبطة     المحاسبة  و التوحي تثمارات ب الس
ا ادا عمع يطرة، اعتم ة الس ى آمي دة و consolidated financial statements انظر أيضا. ل ة الموح ات المالي  البيان

intercompany transactions       ا  و ين الشرآات المرتبطة مع ة   cost method الصفقات ب  equity و أسلوب التكلف
method  العدالةأسلوب.  

  
  

   Constant Dollarsالدوالرات الثابتة 
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دوالرات  دوالرات  ال ي ال ة ه تهلكين    الثابت عار المس ر أس ب مؤش ابات نس ى حس اد عل ادة باالعتم ا . CPI)(المع ر أيض  انظ
historical cost و التكلفة التاريخية current cost التكلفة الحالية و nominal dollars الدوالرات االسمية .  

  
  

   Construction Period Interestفائدة فترة البناء 
ات الخاصة  لهي الفائدة المتحملة خالل مدة البناء ألصل ثابت أو البناء فائدة فترة  اء خالل رسملة      . سلع الطلب رة البن دة فت فائ

دة ترسمل   ات     weighted average of accumulated Expenditures انظر أيضا  . فترة الفائ دل المرجح لالنفاق المع
  .ة فترة الفائدةرسمل  capitalization of interest period والمتجمعة  

  
  

   Consumption Methodأسلوب االستهالك 
دفع  . لبعض انفاقات الصندوق الحكومي، يمكن استعمال أسلوب االستهالك مع أسلوب االستهالك، اللوازم و المبالغ مسبقة ال

نهاية الفترة تزال أي آمية متوفرة في . الى حساب أصل جاري عند الشراء ةمحجوز آلها مثل التأمين مسبق الدفع، و الجرد
غ في حساب األ   . من حساب األصل الجاري و تعامل آإنفاق . صل الجاري  ال بد أن يكون هناك حجز لرصيد الصندوق لمبل

  .أسلوب الشراء purchase method انظر أيضا
  
  

   Contingency الطوارئ
ي  ظروف الالطارئ هو الشرط الحالي، الحالة، أو مجموعة   ة  تتطلب درجات مختل   الت ى       ف ؤدي ال د ت ي ق يقن الت  من عدم الت

ل أو    ص األص ادة أو نق ب ا زي ل أو تجن ؤوليةتحم ا . لمس ر أيض ب  gain contingency انظ ارىء المكس  loss و ط
contingency الخسارة الطارئة .  

  
  

    Contingent Sharesاألسهم الطارئة
د د و تال تتطلب تعويضا للنق) أسهم قابلة لإلصدار بشكل طارئ(األسهم الطارئة  ة      عتم ى أن مقابل تقبلي أو عل ى حدث مس  عل
داخيل األساسية لكل سهم        ) مخففة المواصفات(األسهم الطارئة . بعض الشروط داء من   (متضمنة أيضا في حساب الم وابت

  .المداخيل األساسية لكل سهم  basic earnings per share انظر أيضا. اذا وجدت آل شروط اإلصدار) التاريخ
  
  

   Contributory Planاهمة الخطة المس
الخطة    noncontributory plan انظر أيضا  . الخطة المساهمة هي خطة فيها يطلب من الموظفين المساهمة في الخطة   

  .غير المساهمة
  
  

   Controlالرقابة 
تثمار أو تكتسب  من أجل التوحيد، يعتبر لدى المستثمر منزلة أصلية تؤسس رقابة على  ر من    منفذ االس  أسهم من  % 50أآث

   .التأثير الهام significant influence انظر أيضا. منفذ االستثمارالتي لحاملها حق التصويت
  
  

   Conventional Retail Inventory Method أسلوب جرد البيع بالتجزئة التقليدي
ة و   علي قرب النتائج التي سيحصل عليها اذا أخذ تعداد للجرد الفوب جرد البيع بالتجزئة التقليدي يأسل و سعرت السلع بالتكلف

ى      . السوق األدنى ؤدي ال ع ي وفر للبي ل،      طرح نسب تخفيض سعر البيع من المجموع المت ة األق ة للتكلف ة المكمل النسبة المئوي
ة المنخفضة    ل           . التي تؤدي الى جرد النهاي ا األق ة أو سعر السوق أيهم ي للتكلف يم آل ى تقي ؤدي ال دوره ي ذا ب  انظر أيضا  . ه

retail inventory method   ة   أسلوب ع بالتجزئ ع      FIFO retail inventory method و  جرد البي أسلوب جرد البي
   .بالتجزئة  للوارد أوال يصرف أوال

  
  

   Convertible Bond السند القابل للتحويل
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ل ،    مع ا. حسب اختيار حامل السند) عموما(يمكن تحويله الى سهم عادي من المدين السند القابل للتحويل  ل للتحوي ند القاب لس
ادي هم الع ى الس ول عل ند للحص لم الس ب أن يس ا. يج ر ايض ل و detachable warrant انظ ل للفص ويض القاب  التف

debenture  والسند التجاري mortgage bond سند الرهن  و collateral trust bond السند المعزز بضمان اضافي.  
  
  

   Costالتكلفة 
ل األصول الرأسمالية، الخدمات       أنفق ) بالماليقاس (التكلفة هي مبلغ  ود مث ة الرواتب   (لبن ل قائم تلمة  ) مث . والبضاعة المس

  .المصاريف expenses و التكلفة غير المنتهية  unexpired cost انظر أيضا. التكلفة هي المبلغ المدفوع ثمن شيء ما
  
  

   Cost Methodأسلوب التكلفة 
درة  باستعمال أسلوب التكلفة ااق المالية ر المستثمر االستثمار في األوريفس ام    ذا آان المستثمر ال يملك ق أثير اله استعمال الت

و  وراق العدالة المالية القابلة للتسويقاألقواعد  تتبع ).قلة في التأثير الهام% 20تعتبر الملكية ألقل من (على منفذ االستثمار 
ا آتجارة أو      تثمار ام وفرة  آ يفسر االس ة مت ع  أوراق مالي ة أسلوب   equity method انظر أيضا  . للبي  trading و العدال

securities ة ة التجاري ع  available-for-sale securities و  األوراق المالي وفرة للبي ة المت  و   األوراق المالي
investment in securities االستثمار في األوراق المالية و liquidating dividend تصفية الحصص.   

  
  

   Cost Method (of Treasury Stock Accounting)) محاسبة األسهم المستردة(وب التكلفةأسل
ادة االآتساب   حدد المكسب أو   ي. تحت أسلوب التكلفة لمحاسبة األسهم المستردة، تسجل األسهم المستردة و تنقل في تكلفة اع

دخالن في      الخسارة عند إعادة إصدار األسهم المستردة أو انسحابها، و سعر االصدار بية للسهم ال ي األصلي والقيمة المحاس
ادة اصدار األسهم    الرأسمال اإلضافي المدفوع من األسهم المستردة  يكون .المحاسبة مدينا للمكاسب و مدانا للخسائر عند اع

ان الرأسمال اإلضاف   . المستردة بأسعار تختلف عن سعر البيع األصلي دفوع  الخسائر قد تنقص األرباح المحتجزة اذا آ ي الم
الدخل الصافي أو األرباح المحتجزة ال تزيد . ص الخسارةنية آبيرة بما فيه الكفاية المتصاال يملك ميزامن األسهم المستردة 

أسلوب    par value method و  األسهم المستردة treasury stock انظر أيضا. أبدا من خالل صفقات األسهم المستردة
   .قيمة المساواة

  
  

   Cost Recovery Methodفة االنتعاش تكلأسلوب 
اليف          تكلفة االنتعاش أسلوب ى تسترد آل التك ع حت ى بي ح عل أي رب انظر  . هو أسلوب االعتراف باأليراد حيث ال يعترف ب
  .أسلوب القسط  installment method أيضا

  
  

   Cumulative Effect of change in Accounting Principleالتأثير التراآمي للتغير في مبدأ المحاسبة 
دأ المحاسبة تحسب     أغلب أثير التراآمي  ق ريباستعمال ط  التغيرات في مب أثير التراآمي يساوي   . ة الت دار  ب االختالف   الت مق

دم      اح المحتجزة اذا ق ه األرب ر  تبداية األرباح المحتجزة في فترة التغير و ما آان يمكن أن تكون علي في المحاسبة    اتالتغي
ل الفت  ي لك كل رجع أثرةبش ابقة المت ي   التتضمن . رات الس ة ف رة الداخل ر المباش أثيرات غي ك الت ط تل رة و فق أثيرات مباش ت

أثير   التغيرات في مبدأ المحاسبة عادة باستعمال طريقة حسبت. سجالت المحاسبة أثير رجعي   التراآمي و تحسب  الت  اآلن بت
ر ل  د      آتغيي اح المحتجزة اذا أمكن تحدي ة لألرب ة االفتتاحي راآم   لميزاني أثير المت  change in accounting انظر أيضا  . الت

principle التغير في مبدأ المحاسبة.  
  
  

   Cumulative Preferred Stockاألسهم الممتازة التراآمية 
غير مدفوع في أي سنة يتراآم و يجب دفعه في المستقبل قبل الالصفة التراآمية أن آل أو جزء من ربح السهم الممتاز  شرط
آمية متأخرات حصص . يشار الى الكمية المتراآمة بمتأخرات حصص الربح. فع أرباح األسهم لحاملي األسهم العاديةأن تد

ي أساس حصة    وع و ف ي المجم ة ف ا معلن ة، و لكنه ر قانوني ؤولية غي هم هي مس ى الاألس ا بشكل اعتراضي عل اواة ام مس
ة أو  ة العام ي الحواشيالميزاني ازة preferred stock انظر أيضا. ف هم الممت  noncumulative preferredو  األس

stock  األسهم الممتازة غير المتراآمة.    
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   Current Assetsاألصول الجارية 
ة لعمل   بيع ، أو  التي يتوقع أن تتحول الى نقد،األصول الجارية هي تلك المصادر  الى استهالك خالل دورة التشغيل الطبيعي

ا أ     ا أو لسنة واحدة، أيهم ديون قصيرة األجل و    current liabilities  انظر أيضا  . طول م دورة  operating cycle ال
   . التشغيل

  
  

   Current Costالتكلفة الحالية 
ة لالسترداد   تي ستحلالتكلفة الحالية هي التكلفة ا . مل في الوقت الحاضر البدال أصل، تكلفة االبدال أوالكمية المنخفضة القابل

ا  ر أيض ة و  historical cost انظ ة التاريخي مية و   nominal dollars التكلف دوالرات االس  constant dollars ال
  .الدوالرات الثابتة

  
  

   Current Cost/Constant Dollars Methodأسلوب الدوالرات الثابتة \التكلفة الحالية 
وة الشرائية      على التكلفة الحالية ) CCCD(الدوالرات الثابتة \يعتمد أسلوب التكلفة الحالية  رات في الق معدلة من أجل التغيي

ة و يستعمل مؤشر        يستعمل هذا األسلوب  . العامة للدوالر ة الحالي د التكلف مؤشرات السعر المعينة أو التسعير المباشر لتحدي
ة        وة الشرائية العام أثيرات الق اس ت ام لقي أسلوب  historical cost/nominal dollars method انظر أيضا . سعر ع

ةال ة التاريخي مية و\تكلف دوالرات االس ة  historical cost/constant dollars method ال لوب التكلف أس
  .الدوالرات االسمية\أسلوب التكلفة الحالية current costs\nominal dollars method الدوالرات الثابتة و\التاريخية

  
  

   Current Cost/Nominal Dollars Method الدوالرات االسمية\التكلفة الحاليةأسلوب 
ة ة الحالي لوب التكلف د أس مية \يعتم دوالرات االس دون ) CCND(ال ة ب ة الحالي ى التكلف وة عل ي الق رات ف ادة آشف للتغيي اع

الدوالرات \أسلوب التكلفة التاريخية  historical cost/nominal dollars method انظر أيضا. الشرائية العامة للدوالر
ة    historical cost/constant dollars method االسمية و  ة التاريخي ة  \أسلوب التكلف دوالرات الثابت  currentو  ال

cost/constant dollars method الدوالرات الثابتة\أسلوب التكلفة الحالية .  
  
  

   Current Exchange Rate سعر الصرف الحالي
يشار اليه في أغلب األحيان باسم النسبة   . فوري للعملةسعر الصرف الحالي هو سعر الصرف  للتاريخ الحالي، أو للتسليم ال

  .سعر الصرف اآلجل forward exchange rate سعر الصرف و exchange rate انظر أيضا. المفاجئة
  
  

   Current Financial Resources  Measurement Focus بؤرة قياس المصادر المالية الحالية
للصرف ، أو   ةقابل التقييم و ابالغ أموال الميزانية آمقياس للموارد المتوفرة،  عن يةبؤرة قياس المصادر المالية الحال بحثت
ة   األصول الحالية و المسؤولياتفقط . قابل للتملكال ة العام ة   . الحالية متضمنة في الميزاني ارعن أصول ثابت ار  . ال اخب ال أخب

 economic resources measurement س وبؤرة القيا measurement focus انظر أيضا. عن التزامات غير حالية
focus  وارد االقتصادية و اس الم ؤرة قي ة  أسس modified accrual basis of accounting ب بة التراآمي المحاس
  .المعدل

  
  

   Current Income Tax Expenseضريبة الدخل الحالي نفقة 
د     الأو  مستحقة الدفعالضرائب الدخل فائدة ضريبة الدخل الحالي تساوي \نفقة ا حدد في عائ قابلة لالرجاع للسنة الجارية، آم

ة   deferred income tax expense انظر ايضا  . ضريبة الشرآات ة    نفق دخل المؤجل  total income tax وضريبة ال
expense لضريبة الدخل ةالكلي النفقة .   

  
  

   Current Liabilitiesالمسؤوليات الحالية 
ي اال   ة ه ؤوليات الحالي ات تزلالمس ي ام ق        الت ة أو خل ول الجاري تعمال األص ب اس ول لتتطل د معق ى ح فيتها ال ع تص تتوق

رى   ة أخ ؤوليات حالي غيل       . مس ي دورة التش ت ف ي دخل واد الت ات الم نف التزام ة تص ؤوليات حالي وم  . آمس من مفه يتض
نة ل ات ضمن الس ة االنفاق ع أن تطلب لتغطي تحقة يتوق الغ مس ات أو مب ة تخمين د المسؤوليات الحالي ة عن ات المعروف اللتزام
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ق          حين يكونامكانية تحديد المبلغ تقريبا أو ل للتحقي ر قاب غ غي ه المبل يدفع ل ذي س ين ال  current انظر أيضا  . الشخص المع
assets و األصول الجارية operating cycle دورة التشغيل .   

  
  

   Current Method األسلوب الحالي
ا      عندمافي آتابة تقرير النقد األجنبي،  يبلغ عنه ي س ة الت ة، من الضروري      ةقاس متكون آل البيانات المالي ا الوظيفي بعمالته

ة     ا التقريري ى عملته ا ال ة    (ترجمته ة الوظيفي ة  ليست هي  بشرط أن تكون العمل ة التقريري  temporalانظر أيضا   ). العمل
method و  األسلوب الزمني functional currency العملة الوظيفية  و reporting currency العملة التقريرية .      

  
  

   Current Ratioالنسبة الجارية 
 الرأسمال العامل و   working capital انظر أيضا  . المسؤوليات الحالية النسبة الجارية هي األصول الجارية مقسمة على

quick ratio و  النسبة السريعة current assets األصول الجارية و current liabilities مسؤوليات الحاليةال.  
  
  

    Curtailmentتقليص النفقات 
اليين      في  ة للموظفين الح ة المتوقع ة الباقي محاسبة مشروع معاشات التقاعد، تقليص النفقات هي أحداث تقلص سنوات الخدم

     .التسوية settlementانظر أيضا . أو تزيل تراآم الفوائد المعرفة للخدمات المستقبلية لعدد مهم من الموظفين 
  
  

   Debentureالسند التجاري 
ر مضمون       ند غي رهن   mortgage bond انظر أيضا  . السند التجاري هو س ند ال السند   collateral trust bondو  س

   .السند القابل للتحويل convertible bond المعزز بضمان اضافي و
  
  

  Debt Security ضمان الدين
    .العدالةضمان  equity security أيضاانظر . مع الكيانضمان الدين هو أي ضمان يمثل عالقة الدائن 

  
  

   Debt Service Fundصندوق خدمة الدين 
ي تخدم          ر الت ام غي ن ع زام دي ى آل الت تنشأ صناديق خدمة الدين لتفسر تراآم الموارد و دفع الفوائد و الرأسمال األصلي عل

ام    general fund انظر أيضا . صندوق آخرمن قبل صناديق المشاريع أو عن طريق التقديرات الخاصة في  الصندوق الع
دخل الخاص   special revenue و ال    fund  capital projects و  ال  permanent و  صندوق مشاريع رأس الم

fundالصندوق الدائم .  
  
  

   Debt\Equity Ratio العدالة\نسبة الدين
  . مجموع حاملي األسهم العادية عدالةاالنصاف هي المسؤوليات الكلية مقسمة على \نسبة الدين

  
  

   Declaration Dayتاريخ االعالن 
ه   ح  تاريخ االعالن هو التاريخ الذي يوافق عليه مجلس االدارة رسميا على أن ق    . حصة رب وم االعالن، تخل مسؤولية  ال في ي

  .تاريخ التسجيل record date انظر أيضا. و تخفض األرباح المحتجزة) حصص ربح قابلة للدفع(
  
  

   Declining Balance Depreciationاستهالك الرصيد المتناقص 
اة السند و استهالك        لالستهالك ياستهالك الرصيد المتناقص هو أسلوب معجل  ى لحي ى في السنوات األول وفر استهالك أعل

ل  ةأق نوات التالي ي الس ي . ف ادة ف تعملة ع بة المس بة السعر الثابت% 200أو % 150النس ة ال ;من نس ر القيم مستخلصة غي
دا أنه  اب ع ي الحس ىمتضمنة ف د األدن تهالآه  ا الح ن اس ذي يمك غ ال ا. للمبل ر أيض  straight-line depreciation انظ
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ام السنوات و   sum-of-the-years-digits depreciation االستهالك بالنسبة الثابتة و -units-of استهالك مجموع أرق
production depreciation ت المنتجةاستهالك الوحدا.   

  
  

    Deferralالتأجيل 
ل بشكل   . غير معترف به ألغراض البيانات المالية هل االيرادات أو النفقات عندما يستلم النقد أو ينفق و لكنتؤج يؤدي التأجي
  .المحاسبة التراآمية accrual accounting انظر أيضا. نفقة مسبقة الدفعذجي الى االعتراف بالمسؤولية أو الى نمو

  
  

   Deferred Chargesلنفقات المؤجلة ا
ي ال ي      تحقات الت ات أو المس ن االنفاق ة م ات المؤجل تج النفق يس له    تن وس و ل ل ملم دها ألص ن تقيي ات  مك ة بالعملي ا عالق

ان باألصول       . مثال هو تكاليف اصدار السندات .المستقبلية ة في أغلب األحي ات المؤجل ى النفق بقة     يشار ال ة المدى مس طويل
    . النفقات المسبقة الدفع prepaid expenses االعتمادات المؤجلة و deferred credits  ظر أيضاان. الدفع

  
  

   Deferred Creditsاالعتمادات المؤجلة 
دما  حيث (من األمثلة دخل الفائدة مسبق الدفع . حيث يستلم النقد قبل االعتراف بالدخل هي االعتمادات المؤجلة يستلم النقد مق

دفع    ) ف بدخل الفائدةقبل أن يعتر دخل االيجار        ( و دخل االيجار مسبق ال ل أن يعترف ب دما قب د مق تلم النق انظر  ). حيث يس
     . النفقات المؤجلة deferred charges أيضا

  
  

   Deferred Income Tax Expenseنفقة ضريبة الدخل المؤجلة 
ر في مسؤولية أو أ    منفعة ضريبة الدخل المؤجلة\نفقة ة         تساوي التغيي ة من بداي ة العام ى الميزاني ة عل صل الضريبة المؤجل

ة       ة السنة الجاري ى نهاي ة حت دخل الحالي و     current income tax expense انظر أيضا  . السنة الجاري ة ضريبة ال  نفق
total income tax expense مجموع نفقة ضريبة الدخل.  

  
  

   Deferred Tax Assetجل أصل الضريبة المؤ
تقبلي    ؤجل هو تأثير الضريبة المستقبلية المخمن لالختالفات المؤقتة أصل الضريبة الم دخل المس و انتقاالت الرصيد حيث ال
تقبلية  ) و هكذا الضرائب واجبة الدفع(الخاضع للضريبة  ة ضريبة    (سيكون أعظم من دخل المحاسبة المالية المس ذا نفق و هك

دخل    ). الدخل ة ضريبة ال دين (قيد اليومية هو نفق دين (الضريبة المؤجل    ، أصل ) م دفع   )م ة ال ن (، الضرائب واجب آل  ). دائ
اك عالوة   قد ال تنشر على الميزانية العامة بما أنه قد يكون أصول الضريبة المؤجلة  يم  هن  deferred tax انظر أيضا  . تقي

liability مسؤولية الضريبة المؤجلة وvaluation allowance عالوة التقييم .    
  
  

   Deferred Tax Liability لمؤجلةمسؤولية الضريبة ا
ة ؤولية الضريبة المؤجل دخل     مس ث ال االت الرصيد حي ة و انتق ات المؤقت ن لالختالف تقبلية المخم أثير الضريبة المس ي ت ه
دفع  (المستقبلي الخاضع للضريبة  ة ال تقبلية        ) و هكذا الضرائب واجب ة المس ذا  (سيكون أعظم من دخل المحاسبة المالي و هك

دخل     ). الدخلنفقة ضريبة  ة ضريبة ال ة هو نفق دين (قيد اليومي دين (الضريبة المؤجل    مسؤولية ، ) م ة   و، )م الضرائب واجب
دفع ن(ال ة  . )دائ ة العام ى الميزاني ة عل ؤوليات الضريبة المؤجل ل مس ر آ ر أيضا . تنش أصل  deferred tax assetانظ

     .الضريبة المؤجل
  
  

   Defined Benefit Planخطة المنفعة المعرفة 
ة  تس، المنافع التي سيفي خطة المنفعة المعرفة  لمها الموظفون عند التقاعد محددة بصيغة مستندة على عوامل مثل طول خدم

ة   . الموظف و التعويض ات تأميني دفعات  تحسب المساهمات باستعمال تخمين ل        ل ى عوامل مث تناد ال تقبلية باالس ة المس المنفع
د د التقاع وظفين عن تويات تعويضات الم ع مس ي تتوق نوات الت دد الس د، ع ن التقاع رب م دما يقت ا أو عن دفع  فيه الخطة أن ت

خ  د موظف، ال د أن يتقاع افع بع د     .المن افع عن دفع المن ة ل ة آافي اهمات الخط ي ضمان أن مس ة ه ة الكفيل ؤولية المنظم مس
  .خطة المساهمة المعرفة defined contribution plan انظر أيضا. االستحقاق
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   Defined Contribution Planمة المعرفة خطة المساه

ة   التي شكلتها  مساهماتالفي خطة المساهمة المعرفة،  ة الكفيل ة     المنظم افع تقاعد الموظفين    . للخطة محددة بصيغة معين من
ة  ي الخط وال ف ة األم ى آمي ط ال تندة فق ة  . مس ة هي خط اهمة معرف ة مس د لخط ال جي  defined انظر أيضا.  401kمث

benefit plan خطة المنفعة المعرفة.  
  
  

   Depletionالنضوب 
نضوب الكلفة . النضوب هو تخصيص آلفة تبديد المصادر الطبيعية مثل النفط، الغاز، الخشب، و المعادن الى عملية االنتاج

ة          أما ;)GAAP(من مبادئ المحاسبة المتعارفة عموما هو  ادئ المحاسبة المتعارف يس من مب و ل ة فه  نضوب النسبة المئوي
  . ايفاء الدين amortization االستهالك و depreciation انظر أيضا). GAAP(عموما 

  
  

   Depreciationاالستهالك 
ة أصل    دة    االستهالك هو تخصيص آلف ه المفي ى حيات اء   amortization النضوب و  depletion انظر أيضا  . ثابت عل ايف

  . الدين 
  
  

   Derecognitionعدم االعتراف 
ة     عند ابادة  المالية أو عند نقل األصول ة العام ابقا من الميزاني ا س . المسؤوليات، عدم االعتراف هو ازالة البنود المعترف به

دث  دم يح رافع اد            اعت دما تب ؤولية عن راف بالمس دم االعت دث ع ول ، ويح ى األص يطرة عل لم الس دما تس ول عن األص
ة  و  رهن  pledging of accounts receivableانظر أيضا . المسؤوليات ابات المدين  factoring of accounts الحس

receivable  وبيع ديون الحسابات المدينة financial components approach  المكونات المالية طريقة .     
  
  

   Derivativeاالشتقاق 
ة شيء آخر   لاالشتقاق هو أداة مالية قيمتها و مبا تقاق . غ تسويتها مشتقة من قيم ة   لالش ة  الخصائص الثالث ه واحد أو   : التالي ل

الغ المتصورة أو شروط       ر من المب تثمار       الأآثر من الوقائع و واحد أو أآث ي صافي أو اس تثمار أول ة ، ال تتطلب اي اس دفع
المؤجالت، األسهم   . بتسوية صافية  أصغر من المطلوب من األنواع األخرى للعقود المماثلة، و تتطلب أو تسمح شروطها    

تقاقات    المستقبلية، عقود الخي ة عن االش ة   financial instrument انظر أيضا  . ار، و عقود التبادل هي أمثل  واألداة المالي
underlying ع غ الواق ا  المبل غ المتصور  notional amount وتحت شيء م غ  settlement amount و  المبل مبل

  .شرط الدفعة payment provision التسوية و
  
  

   Derived Tax Revenuesالضرائب المشتقة  عائدات
ة    على هي ضرائب مفروضة) بادلةغير م(المشتقة عائدات الضرائب  أو مشتقة من صفقات الصرافة مثل المبيعات التجاري

ع الضرائب    )مبيعات الضرائب  ( خ )ضرائب دخل  (، دخل داف  imposed non-exchange revenues انظر أيضا  ...ال
دات   ر الم  العائ ة المفروضة غي ات الم  government mandated non-exchange transactions و  بادل ة  العملي بادل

  . بادلة الطوعيةعمليات الم voluntary non-exchange transactions والمفوضة من قبل الحكومة 
  
  

   Detachable Warrantالتفويض القابل للفصل 
ل للفصل    ويض القاب ند   ) شراء سهم (التف اجر منفصلة عن الس ادي (هي أداة تت ه أصال   )الع ذي آانت مربوطة ب ا أن . ال بم

ة         ا الخاص ا قيمته لة له ة منفص ة مالي ر ورق ند و تعتب ن الس ادة منفصال ع اجر ع ل، يت ل للفص ويض قاب ا . التف ر أيض  انظ
convertible bond السند القابل للتحويل .  

  
  

   Development Stage Enterpriseمشروع مرحلة التطوير 
المشاريع الرئيسية لم تبدأ بعد، أو العمليات األساسية ولدت مبلغا ضئيال : اما تكون فيه  مشروع مرحلة التطوير هو مشروع

  ). أو خسارة(من الربح 
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   Diluted Earnings Per Share المخففة لكل سهم  االيرادات
وفر  (المداخيل المخففة لكل سهم هي  ادي    الدخل المت ة    + لحامل السهم الع ى األوراق المالي دة عل ة الفائ ى  ) المخفف  مقسمة عل

م دل المرجح رق ة المع ة لألسهم العادي افتراض المتداول ة ب ة المخفف ة تحولت أن األوراق المالي ى أسهم عادي الهدف من . ال
ا خالل     المداخيل المخففة لكل سهم  ان م اس أداء آي ر   هو قي رة التقري ا  فت ة          بينم ة محتمل أثير لكل حصة أسهم عادي يعطى ت

  . االيرادات األساسية لكل سهم basic earnings per share انظر أيضا .متداولة خالل الفترة
  
  

   Direct Financing Leaseايجار التمويل المباشر 
ايجار . الى عقود ايجار التمويل المباشر و ايجارات من نوع المبيعات عقود ايجار رأس المال من وجهة نظر المؤجر، تقسم

ل وا   ار يقاب و ايج ر ه ل المباش ايير  التموي ة مع ن أربع د م ارالح ال يج ح    رأس الم د رب ث ال يوج ران و حي اران آخ و معي
وع المبيعات  و    sales-type lease انظر أيضا. للصانعين و ال للتجار د ايجار رأس    capital lease عقد ايجار من ن عق

   . قد ايجار التشغيلع operating lease  و  معايير عقد ايجار رأس المال capital lease criteria و المال 
  
  

   Direct Laborالمباشرة  األيدي العاملة
ى ا    العمالة المباشرة هي عمالة  ة للتقصي مباشرة ال ادة المنتجة  قابل واد المباشرة  و   direct materials انظر أيضا  . لم  الم

manufacturing overhead   نفقات التصنيع غير المباشرة .  
  
  

   Direct Materialsالمواد المباشرة  
ادة المنتجة  النتاج و القابلة للتقصي مباشرة الى االمواد األولية الموضوعة في االمواد المباشرة هي   directانظر أيضا   . لم

labor األيدي العاملة المباشرة و manufacturing overhead    نفقات التصنيع غير المباشرة .  
  
  

   Direct Method ةالمباشر الطريقة
ر    تشجع  )GAAP(ة المتعارفة عموما مبادئ المحاسب ى تقري ة من    المشاريع عل نشاطات التشغيل باستخدام     السيولة النقدي

مطابقة الدخل الصافي و السيولة . للمقبوضات النقدية المشغلة واالنفاقاتالرئيسية  الطبقات، وذلك بعرض ةالمباشر الطريقة
 و ةغير المباشر  الطريقة  indirect method انظر أيضا. فصلفي جدول منالنقدية الصافية من نشاطات التشغيل مطلوبة 

operating activities نشاطات التشغيل .  
  
  

   Direct Write-off Methodالمباشر ةن المعدوموالدي شطب أسلوب
ة  يتم شطب الديون المعدومة تحت أسلوب شطب الديون المعدومة لمحاسبة الديون المعدومة، ز   للحسابات المدين دين  و يمي ال

ر   اب غي دما يصبح الحس دوم عن يلالمع ل للتحص بة     .قاب ادئ المحاس ن مب رليس م ة المباش ديون المعدوم لوب شطب ال أس
دوم    ال يوجد توافق صائب بينألنه ) GAAP(المتعارفة عموما  دين المع ة ال ا     و آلف دة له  انظر أيضا  . دخل المبيعات المول

allowance method أسلوب العالوة   .              
      

  
   Discontinued Operationsالعمليات المعطلة 

تمرة          ات المس ن العملي دخل م د ال ه بع غ عن دخل يبل ان ال ن بي ي عنصر منفصل م ة ه ات المعطل واد  ) I(العملي ل الم و قب
دخل من    income from continuing operations انظر أيضا. العمليات المعطلة تبلغ بدون ضريبة). E(االستثنائية  ال

تمرة الع ات المس ود   extraordinary items و ملي تثنائية و البن غيل و   operating segment االس زء التش  ج
reportable segment  القابل للتبليغالجزء .  

  
  

   Discountالخصم 
ين      دة المب ى من سعر الفائ اع ال  . في محاسبة السندات، تباع السندات بخصم اذا آان سعر فائدة السوق أعل سندات  يجب أن تب

ة  المكافأ premiumانظر أيضا . تثمارات األخرىبخصم ألن المستثمرين يمكن أن يحصلوا على سعر فائدة أعلى على االس



2009 Becker Professional Education/Morgan International. All rights reserved Page 21 
 

ين      stated interest rate و دة المب ال و     effective interest rate وسعر الفائ دة الفع سعر   par value سعر الفائ
  . السندسعر بيع   bond selling price المساواة و

  
  

     Discounted Notes Receivableأوراق القبض المخفضة  
ة  عندما  أوراق القبض المخفضة ظهرت دون حق الرجوع    (يجير حامل الورقة النقدية هذه الورقة النقدي ى طرف   ) مع أو ب ال

دا   تلم نق د االستحقاق يس            . ثالث و يس ة السند عن ل الحامل و قيم تلم من قب د المس ين النق  انظر أيضا  . مى الخصم االختالف ب
notes receivable أوراق القبض .  

  
  

   Discrete Presentationالعرض المنفصل  
وفر   )العرض المنقطع(يستعمل العرض المنفصل  دما ال تت ايير العرض الممزوج    عن ة تستخدم     . مع معظم الوحدات المكون

الوحدة    component unit انظر أيضا. لةالعرض المنفصل الوحدات المكونة في أعمدة منفص يعرض. العرض المنفصل
        . العرض الممزوج blended presentationالمكونة و 

  
  

    Dollar Value LIFOالقيمة الدوالرية للبضائع الداخلة أخيرا تصرف أوال 
 أسلوب  تحت. الوحدة أسعارالنظامي، يحسب الجرد بالوحدات و يثمن ب) البضاعة الداخلة أخيرا تصرف أوال(تحت أسلوب 

ر في مستويات األسعار    قيمة الدوالرال . ية للبضاعة الداخلة أخيرا تصرف أوال، يحسب الجرد بالدوالر و يعدل بسبب التغيي
را تصرف أوال،      ة أخي ة للبضائع الداخل ة الدوالري ى القيم را تصرف أوال ال ة أخي رد البضاعة الداخل ن ج ل م د التحوي عن

  . انظر أيضا أسلوب البضاعة الداخلة أخيرا تصرف أوال. رديستخدم مؤشر سعر لتعديل قيمة الج
  
  

   Donated Collection Itemبند التحصيل المتبرع 
و رع ه د التحصيل المتب ا بن اهم به ة المس وز التاريخي ة أو الكن ة . القطع الفني ة الالربحي ل المنظم ب تسجيلهم من قب ال يتطل

يم، أو البحث         ال: المستلمة اذا اجتمعت آل المتطلبات التالية ة، العرض، التعل بند جزء من مجموعة موجودة للمشاهدة العام
الي ( تثمار أو المكسب الم يس لالس ة )ل ام بالمجموع تم االهتم ة  ، ي ة سياس ة، و للمنظم ل المنظم ن قب ا م ا، و حمايته ،حفظه

          . رىبيع للمواد المتبرعة أن يعاد استثمارها في بنود المجموعة األخ) مال(تتطلب من أي حصيلة
  
  

   Donated Servicesالخدمات الممنوحة 
ة ل          الخدمات الممنوحة المستلمة من قبل منطمة الر ة نقدي د قيم ام بسبب صعوبة تحدي تم تسجيلها بشكل ع ة ال ي لخدمات  بحي

ة ال    ). السيطرة عليهمو غياب (الممنوحة  ة بالقيم ة اذا  على أية حال، يتم تسجيل الخدمات الممنوحة آمساهمة دخل و نفق عادل
ت ا اجتمع ة فيه ايير التالي الي : المع ر م نون أصل غي ون أو يحس خ (يخلق رد، ال ات، ج ارات ...) أرض، بناي ون مه أو يتطلب

     ...). محامي، محاسب، و خدمات طبيب ، الخ(المجهز و اال آان تم شرائها من قبل المنظمة متخصصة يمتلكها 
  
  

   Donated Stockالسهم الممنوح 
ر في   . سهم المستلم آتبرع من حامل  الوح هو سهم الشرآة الخاص السهم الممن وق حاملي األسهم    مجموع  ال يوجد تغيي  حق

   .يجب على الشرآة أن تسجل السهم الممنوح بالقيمة العادلة. آنتيجة للتبرع
  
  

   Economic Resources Measurement Focusبؤرة قياس المصادر االقتصادية 
اءة  طلب بؤرة قياس المصادر تت تثمر      االقتصادية تحديد تكاليف الخدمات و الكف ال المس ه رأس الم ذي يستعمل ب أثير ال . و الت

ادة   و تبلغتحلل األصول الصافية . متضمنة في الميزانية العامة) الجارية و غير الجارية( آل األصول و آل المسؤوليات  ع
تقرر . تقرراألصول الثابتة. المخصص الخالية من الدين في الملكية و المعدات بشكل منفصل محدد ، غير محدد، و مستثمر

ة    ر الجاري اس و     measurement focus انظر أيضا  . المسؤوليات غي ؤرة القي  current financial resources ب
measurement focus بؤرة قياس المصادر المالية الحالية .  
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  Effective Interest Methodأسلوب الفائدة الفعال 
رة   أسلوب   ة   . الفائدة الفعال الستهالك دين السند هو أسلوب استهالك الدين الذي يؤدي الى سعرفائدة ثابت آل فت تحسب آلف

دة   . الفائدة بمضاعفة المبلغ المحمول للسند في بداية الفترة بسعر الفائدة الفعال دفوع للفائ االختالف بين آلفة الفائدة و النقد الم
رة الخ    دين في فت ال و    effective interest rate انظر أيضا  . عالوة صم أو ال هو استهالك ال دة الفع  discount سعر الفائ

        . ةالمكافأ premium و  الخصم
  
  

   Effective Interest Rateسعر الفائدة الفعال 
دل     د السندات    سعر فائدة السوق أو سعر الفائدة الفعال هو سعر الفائدة المكتسب حقيقة من قبل حاملي السندات و هو مع عائ

اريخ االصدار     ة في ت ين و    stated interest rate انظر أيضا  . المماثل دة المع اواة و    par value سعر الفائ  سعر المس
discount  والخصم premium ة والمكافأ bond selling price سعر بيع السند.   

  
  

   EITF Emerging Issues Task Forceقوة عمل االصدارات البارزة 
ة          بيانات قوة عمل االصدارات البارزة  تخاطب ر عادي ة أو غي ات معين ة تفسير تطبيق بية صاعدة و تظهر آيفي  قضايا محاس

ايير   انظر أيضا تفسيرات    ).  A(هم أقل سلطة من تصريحات فئة . ) GAAP(مبادئ المحاسبة المتعارفة عموما ل ان مع بي
ة   بة المالي بة الما  )  SFAS(المحاس ايير المحاس ة مع ة وهيئ بة   ) FASB(لي ادئ المحاس ة مب  و) APB(و أراء هيئ

accounting research bulletins  نشرات بحث المحاسبة.   
  
  

    Enacted Tax Rateنسبة الضريبة المشرعة 
ق ة للتطبي بة ضريبية قابل ى نس ة عل اس الضرائب المؤجل تند قي بة الضريبة المشرعة . يس تعمال نس اس اس ذا القي يتطلب ه

دفع          متوقعة ليطال ة أن ت ات المؤقت ع من االختالف ي يتوق رات الت ة في الفت أو أن تحقق  ) مسؤولية (بق على االختالفات المؤقت
    . االختالفات المؤقتة temporary differences انظر أيضا). أصل(ربح 

  
  

    Encumbrancesاألعباء 
ة الدرجة   لكي  .تمثل طلبات الشراء المفتوحة عبئا أو تخفيضا في تخصيصات الحكومة يتمكن المدراء الحكوميون من مراقب

ا   من   التي ات       استعملوا  خالله ة ال تعكس االنفاق ة المحاسبة الحكومي ة، أنظم ط و لكن االلتزامات     تخصيصاتهم الميزاني فق
ات و  expenditures انظر أيضا   .يتم هذا لمنع االسراف في التخصيصات ).طلبات شراء(صرف لل  budgetary االنفاق

accounts الحسابات المتعلقة بالميزانية.  
  
  

   Endowment Fundصندوق التبرع 
صندوق التبرع لتفسير األصول المتبرعة،     يستعمل .صندوق التبرع هو صندوق يتكون من أصول صافية مقيدة بشكل دائم

ليمة        ا س ي في األساس يجب أن يحتفظ به دائم  و   permanent endowment انظر أيضا  . الت رع ال  endowment التب
term التبرع الشرطي .  

  
  

   Enterprise Fundصندوق مشروع 
ة  الوسائل و ر حصول و عملأ صناديق المشاريع لتفستنش ا      الخدمات الحكومي ي يقصد أن تكون أساس ر من   (الت %) 50أآث

تخدم  اليف المس ا بتك دعم ذاته ى صن. ت ة عل تعملة لمن األمثل ك المس اريع هي تل ق اديق المش ا(لمراف ا م ةغالب ، )ء او بالوع
ة      طلب صناديق المشاريع تت. المطارات، و أنظمة العبور ة التالي ايير الثالث وفر أي من المع دما تت يمول نشاط الصندوق    : عن

آافية الستعادة تكاليف الغطاء، أو تؤسس سياسات   ايراد، قوانين تتطلب مجموعة رسوم  دين مضمون بتعهد لرسم بواسطة 
ي  وم الت اج الرس عير النت اليف التس تعيد التك ا. تس ر أيض ة و proprietary funds انظ  internal الصناديق االمتالآي

service fund  صندوق الخدمة الداخلي .   
  
  

   Entity Assumptionفرضية آيان 
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زة من النشاطات             دما ننظر في مجموعة ممي ط عن شرآة منفصلة، قسم،    (يفترض أن النشاط االقتصادي يمكن تفسيره فق
خ  ة     going concern assumption نظر أيضا  ا...).ال   monetary unit assumption و فرضية المؤسسة العامل

ة    ة و    periodicity assumption و   فرضية الوحدة النقدي ة     historical cost principle فرضية الدوري دأ التكلف مب
  . ةالتاريخي

  
  

   Equity العدالة
ة في    د خصم مسؤولياتها        حقوق المساهم هي الفائدة المتبقي ي تبقى بع ا الت ان م  األصول و  assets  انظر أيضا  . أصول آي

liabilities المسؤوليات.  
  
  

   Equity Method العدالةأسلوب 
تثمار          االلتفسير  العدالةيستعمل أسلوب  ذ االس ى منف تثمر عل ل المس ام من قب أثير ه ة اذا مورس ت . ستثمار في األوراق المالي

تع  ار الحرج الس ى سياسات التشغيل و السياسات   المعي ام عل أثير ه ارس ت تثمر يم وق المساهم هو أن المس مال أسلوب حق
ذ  % 50الى % 20اذا لم يكن هناك دليل مباشر على وجود التأثير الهام، ملكية . المالية لمنفذ االستثمار من سهم تصويت منف
استثمار األوراق  investment in securities  كلفة وأسلوب الت cost methodانظر أيضا . اهام ااالستثمار تعتبر تأثير

  . المالية
  
  

   Equity Method Goodwillأسلوب عدالة السمعة التجارية 
ة   لوب عدال تثمار أس ي اس دت ف ة ول معة تجاري ة هي س معة التجاري ة الس لوب عدال ة و . أس معة تجاري ز منفصلة آس ال تمي

ة     السمع أسلوب عدالة. متضمنة آجزء من أسلوب العدالة ار لكشف التلف بطريق ة التجارية غير مستهلكة أو خاضعة لالختب
ة         ; منفصلة ار لكشف التلف آجزء من استثمارأسلوب العدال السمعة   goodwillانظر أيضا   . بدال من ذلك تخضع لالختب

   .   أسلوب العدالة  equity method التجارية و
  
  

   Equity Securityضمان العدالة 
 السهم العادي، األسهم الممتازة، و أشكال أخرى من أسهم رأس  (يمثل فائدة ملكية في أي آيان ة هو أي ضمان ضمان العدال

و حق التخلص من أسهم   ، ) آفاالت أسهم، حقوق، و الشراء االختياري في المستقبل(، الحق في اآتساب أسهم ملكية )المال
دالة ال تتضمن األسهم الممتازة، األسهم المستردة ، السندات القابلة ضمانات الع). شراء حق بيع االسهم بسعر محدد(الملكية 

ة،    الللتحويل، عقود  ات اآلجل ود العملي د  الخيارات، عق ود   العق تقبلي، عق ابات  اليجار،  االمس ة  الحس ة و  التجاري السندات  عادي
    .ضمان الدين debt security انظر أيضا. مستحقة القبض

  
  

   Escheat Propertyاسترداد الدولة للملك 
 private purpose trust انظر أيضا. قانونية نتيجة لعملية استرداد الدولة للملك هي ملكية خسرت نتيجة مرور الوقت أو

fund   خاصاللغرض اصندوق ائتمان  .  
  
  

   Estimated Liabilitiesالمسؤوليات المقدرة 
درة المسؤوليات الم (حتملة التي تنتج عن عمل سابق    تمثل المسؤوليات المقدرة االعتراف بالتهم المستقبلية الم للضمانات،   ق

ات ة، أو الكوبون ع التجاري تحقة). الطواب ؤوليات المس ل المس ؤوليات   accrued liabilities انظر أيضا. ليست مث المس
  . المستحقة

  
  

   Estimated Liabilityالمسؤولية المقدرة 
للضمانات، الطوابع تقبلية محتملة تنتج عن عمل مسبق، مثل المسؤولية المقدرة تمثل المسؤولية المقدرة االعتراف بتكلفة مس

  . المسؤولية المستحقة accrued liability انظر أيضا. التجارية ، أو الكوبونات
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   Estimated Revenuesااليرادات المقدرة 
نة  ة الس ي بداي دان ف ة الم اب الميزاني ي حس درة ه رادات المق ا. االي ر أيض ات  appropriations انظ  و التخصيص

budgetary fund balance رصيد المال المتعلق بالميزانية .  
  
  

   Exact Methodالطريقة المضبوطة 
ال    الطريقة المضبوطة هي طريقة محاسبة لتشكيل شراآات عندما يكون سعر الشراء مساو للقيمة الدفترية لحساب رأس الم

ة و ال م  سجل  وال تالمشترى   أة سمعة تجاري أة   bonus method انظر أيضا  . كاف ة المكاف   goodwill method و  طريق
              .  أسلوب السمعة التجارية

  
  

   Exchange Rateسعر الصرف 
ين العمالت       –سعر الصرف هو سعر وحدة واحدة من عملة و يعبر عنها بوحدات عملة أخرى  ادل ب ه التب تم ب السعر الذي ي

اوية  ة مس ر  . بقيم ة مباشرة   يمكن أن يعب ا بطريق ة  (عن سعر الصرف ام ة أجنبي دة من عمل دة واح ي لوح أو ) السعر المحل
ي لوحدة واحدة من ال     (الطريقة غير المباشرة  ة  السعر االجنب ة المحلي سعر   current exchange rate انظر أيضا  ) . عمل

            . سعر الصرف المستقبلي   forward exchange rate و  الصرف الحالي
  
  

   Exchange Revenueبادل د المااليرا
االيراد  non-exchange revenueانظر أيضا . دماتالسلع و الخ عندما تنتقل ادل هو االيراد المعترف بهااليراد المب
  .بادلغير الم

  
  

   Executory Costsالتكاليف المنفذة 
ة المؤجرة   مرتبالالتكاليف المنفذة هي مبالغ مثل التأمين، الصيانة، و الضرائب المدفوعة    ر    . طة بالملكي ذة غي اليف المنف التك

    . دفعات االيجار الدنيا minimum lease payments ظر أيضاان. متضمنة في دفعات االيجار الدنيا
  
  

   Exercise Priceالسعر الممارس 
لسهم خيار يمارس الخيار سهم هو مبلغ المال الذي يجب أن يتبادل لكي ) يسمى عادة سعر االضراب(السعر الممارس 

  . تاريخ المنحة  grant date خيار السهم و stock optionانظر أيضا . السهم
  
  

   Expected Post-Retirement Benefit Obligationالتزام منفعة ما بعد التقاعد المتوقع 
ب ا            ة لروات ة المتوقع زام المنفع د اللت د التقاع ا بع افع م وازي لمن ع الم د المتوق د التقاع ا بع زام م دالت ا  . لتقاع ر أيض انظ

projected benefit obligation التزام المنفعة المتوقعة.  
  
  

   Expected Return on Plan Assetsالعائد المتوقع على أصول الخطة 
ى أصول خطة راتب التقاعد       األخطة ) راتب تقاعدي(العائد المتوقع على  ع عل د المتوق ام    صول هو العائ ة الع هو  . في بداي

ى أصول الخطة هو مكون      . يةعادة نسبة مئو دوري الصافي     العائد المتوقع عل  actual  انظر أيضا  . من راتب التقاعد ال
return on plan assets العائد الفعلي على أصول الخطة .  

  
  

   Expendable Trust Fundصندوق االئتمان القابل لالستنفاد 
اء        ) ديق التبرعالمنح الدراسية و صنا(صناديق االئتمان القابلة لالستنفاد  تنفادها أثن ا يمكن اس دؤها ودخله ي يكون مب هي الت

لجنة معايير المحاسبة  صناديق االئتمان القابلة لالستنفاد، منذ  لم تعد .عملياتهم المعينة لكي يستنفدوا في نهاية حياتهم المعينة
ايير     هم اآلن، .، من أنواع الصناديق المنفصلة) GASB 34( الحكومية ة مع ذ لجن ة   من ، ) GASB 34(المحاسبة الحكومي
   .صندوق الدخل الخاص special revenue fund انظر أيضا. صناديق الدخل الخاصةيفسرون 
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   Expendituresاالنفاقات 

ة    لبنودأو) تشغيل(االنفاقات هي مبالغ أنفقت اما لبنود حالية  ر حالي ات    ). رأسمال (غي ة، ال نفق انظر  . في المحاسبة الحكومي
         .األعباء encumbrances أيضا

  
  

   Expensesالنفقات 
ة     ات ، استعماالت لألصول، أو تحمل لتدفقالنفقات هي  ات الطبيعي لمسؤوليات من تسليم السلع أو الخدمات آجزء من العملي

ادي        . خالل فترة زمنية يس في سير العمل الع ا ل ة ام تثما     ( الخسارة هي استحقاق التكلف ع أصول االس ى بي أو ) رخسارة عل
  . التكلفة cost الخسائر و  losses المكاسب و gains االيرادات و  revenues انظر أيضا). ترك(االيراد بدون تولد 

  
  

   Expired Costالتكلفة الهالكة 
 unexpired انظر أيضا التكلفة غير الهالكة. التكلفة الهالكة هي التكلفة التي تنتهي أثناء الفترة ألنها ال تملك منفعة مستقبلية

cost .  
  
  

   External Investment Poolتجمع االستثمار الخارجي 
ك          بالتراضي تجمع االستثمار الخارجي هو ترتيب تثمر ذل ا و يس ان منفصل قانوني ر من آي ى أآث يمزج المال الذي ينتمي ال
  . ئتماناستثمار صندوق اال investment trust fund انظر أيضا. المال في محفظة مستندات االستثمار

  
  

   Extinguishment of Debtتسديد الدين 
دفع     تسديد الدين  ا ي زام     هو صفقة فيه اح من االت دائن و يرت دين لل زم        با الم ه الملت ا من آون دين قانوني ق الم لمسؤولية أو يطل

  . بطال الجوهرياإل in-substance defeasance انظر أيضا. األساسي تحت المسؤولية
  
  

   Extraordinary Itemsالبنود االستثنائية 
ة      تثنائية هي صفقات و أحداث أخرىالبنود االس ات التجاري مادية في طبيعتها، ذات سمات مختلفة بشكل ملحوظ عن الفعالي

راعى عادة في تقييم نتائج التشغيل العادية لمشروع في المستقبل المنظور، وال ت االنموذجية أو المألوفة، ليس متوقعا تكراره
الرغم        . "غير عادي و نادر"ذا التعريف مختصر ه. ما تثنائية ب ر اس ا لقاعدة، تعتب ود التي،وفق هناك عدد صغير جدا من البن

ذا التعريف      ل ه ا ال تقاب ة من الضرائب      . من أنه غ خالي تثنائية تبل ات االس  change in accounting انظر أيضا  . العملي
principle التغير في مبدأ المحاسبة  و discontinued operations  العمليات المعطلة  .   

  
  

   Face Valueالقيمة االسمية 
  . سعرالمساواة par value انظر أيضا. القيمة االسمية لسند ما هي قيمة المساواة للسند

  
  

   Factoring of Accounts Receivableبيع ديون الحسابات المدينة 
ا مع    هابيع\هابتخصيصالحسابات المدينة الى نقد وذلك  ع ديون الحسابات المدينة هي العملية التي تتحول فيهابي الى عامل ام

 انظر أيضا. بتخفيض آبير المهمة عادة تكون اذا خصصت الحسابات المدينة من دون حق الرجوع ،. أو بدون حق الرجوع
pledging of accounts receivable تعهد الحسابات المدينة .  

  
  

   Fair Valueالقيمة العادلة 
ر المرتبطة في            ألغراض ين األطراف غي ة المؤجرة ب ع الملكي ه بي محاسبة االيجار، القيمة العادلة هي السعر الذي يمكن ب

  . صفقة بعيدة
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   Fair Value Hedgeتغطية القيمة العادلة 
و جزء مميز تغطية القيمة العادلة هي وسيلة مالية عينت آغطاء تعرض من التغييرات في القيمة العادلة ألصل أو مسؤولية أ

ائر       \المكاسب .من ذلك منسوب الى خطر معين ة الخس ى موازن ذه الوسائل باإلضافة ال ل ه ى   \الخسائر على مث المكاسب عل
بية       رة المحاس ايرادات في نفس الفت ا آ ة    يجب ت . البند المغطى يعترف به ة العادل ة القيم ع أن تغطي ة      وق دا في موازن ة ج فعال

ة و    cash flow hedge االشتقاق و derivative ر ايضاانظ. القيمة العادلة للبند المغطى  foreign تغطية السيولة النقدي
currency hedge   تغطية العملة االجنبية  .  

  
  

   Fair Value Methodأسلوب القيمة العادلة 
ارات السهم، و  ) SFAS  (123 )R(بيان معايير المحاسبة المالية مع  ذا األسلوب    ، هناك أسلوب وحيد مقبول لتفسير خي ه

ة    هو أسلوب القيمة العادلة، المسمى باألسلوب المترآز على القيمة العادلة في  ايير المحاسبة المالي ان مع  SFAS  (123( بي
)R . ( نح التكلفة التعويض لخيار ا        ( سهم هي القيمة العادلة للخيار في تاريخ الم ى الموظف دفعه ي يجب عل ة الت ل بالتكلف أق

رتن و     Black- Scholes -Merton Model يضا انظر أ ). ثمنا للسهم  النموذج   lattice model نموذج بالك شولز مي
  . الشبكي

  
  

   Fair Value of Plan Assetsالقيمة العادلة ألصول الخطة 
 minimum انظر أيضا  . أصول الخطة هي القيمة العادلة لألصول في خطة راتب التقاعد     ) راتب تقاعد(القيمة العادلة ل

liability الحد األدنى من المسؤولية و funded plan الخطة الممولة.  
  
  

   FASBهيئة معايير المحاسبة المالية 
ايير المحاسبة     ا مع ايير المحاسبة     SFAS انظر أيضا  . هيئة معايير المحاسبة المالية هي المنظمة التي تؤسس حالي ان مع بي

                 . لجنة معايير المحاسبة الحكومية GASB وهيئة معايير المحاسبة المالية تفسيرات  FASB والمالية 
  
  

   FASB Interpretationsتفسيرات هيئة معايير المحاسبة المالية 
ة    بة المالي ايير المحاس ة مع ل هيئ ن قب ورة م ة منش بة المالي ايير المحاس ة مع يرات هيئ االت، يوضحون   . تفس م الح ي معظ ف

ادئ ة المب ة عم ل الحالي بة المتعارف ا لمحاس ون    )GAAP(وم م يؤسس ن أنه الرغم م ا   ، ب ة عموم بة المتعارف ادئ المحاس مب
)GAAP ( ألنهم تصريحات فئةA .انظر أيضا SFAS بيان معايير المحاسبة المالية  و APB   آراء هيئة مبادئ المحاسبة
  . Aنشرات بحث المحاسبة و تصريحات فئة  Accounting Research Bulletins و
  
  

   Feedback Valueمرتدة قيمة التغذية ال
يم   تمكن قيمة التغذية المرتدة صانعي القرار  ديل أو تصحيح التقي  relevance انظر أيضا  . من تأآيد التوقعات المسبقة أو تع

  .المالءمة  timeliness القيمة التنبؤية و predictive value الصلة و
  
  

   Fiduciary Fundsالصناديق اإلئتمانية 
وال اإلئت  ر األم ة األصول  تفس درة   ماني ة بق ث تتصرف الحكوم تلمة حي ندوق  االالمس ان أو ص ةالئتم ناديق  . وآال ل الص آ

ف، تستعمل أساس المستحقات           ل التوظي ا قب ة الصحية لم اإلئتمانية، ما عدا بعض مسؤوليات راتب التقاعد و خطط الرعاي
اس المصادر اإلقتصادية       ؤرة قي ان راتب التقاعد و     pension trust fund انظر أيضا  . للمحاسبة الكامل وب وال ائتم  أم

agency trust fund    ة و ان الوآال وال ائتم ان الغرض الخاص و     private purpose trust fund أم  صندوق ائتم
investment trust fund صندوق ائتمان االستثمار .   

  
  

   FIFO Methodأسلوب جرد البيع بالتجزئة  للوارد أوال يصرف أوال 
ة   . ولى المجرودة هي التكاليف األولى المحولة الى تكاليف السلع المباعةالتكاليف األ اليف المتحمل يتضمن الجرد النهائي التك

دخل ألن أسلوب        . ميزانية الجرد النهائي من التكلفة البديلةقرب لذلك، ت;مؤخرا الغ بال د يب رات األسعار المتصاعدة، ق في فت
دخل الصافي       ال يؤدي جرد البيع بالتجزئة  للوارد أوال يصرف أو دنيا للسلع المباعة، و ال اليف ال الى أعلى جرد نهائي، التك
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ة    (األعلى  دات الحالي ة ال تجاري العائ ز    specific identification method انظر أيضا  ). التكاليف الحالي أسلوب التميي
دل المرجح     weighed average method المحدد  و  دل    moving average method وأسلوب المع أسلوب المع
  . أسلوب البضائع الداخلة أخيرا تصرف أوال LIFO المتحرك و

  
     

   FIFO Retail Inventory Methodللوارد أوال يصرف أوال أسلوب جرد البيع بالتجزئة 
ة       للوارد أوال يصرف أوال أسلوب جرد البيع بالتجزئة تحت  رة الحالي ائي من مشتريات الفت أتي الجرد النه ائي  الجرد  . ي النه

ي  م م ف رف أوال  ه وارد أوال يص ة ال ا . تكلف ر أيض ة و    retail inventory method انظ ع بالتجزئ رد البي لوب ج  أس
conventional retail inventory method أسلوب جرد البيع بالتجزئة التقليدي.   

  
  

   Financial Components Approachالمكونات المالية  طريقة
ة   هي قاعدة أحكام التحويالت و   طريقة المكونات المالية ة األصول المالي ل        . خدم د نق ة، بع ات المالي في ظل أسلوب المكون

تحملها، يعيد االعتراف ياألصول المالية، يعترف الكيان باألصول المالية و الخدماتية التي يسيطر عليها و المسؤوليات التي 
راف با      د االعت لم السيطرة، و يعي دما تس د تسديدها   باألصول المالية عن ة      . لمسؤوليات عن ايير الثابت ة بالمع ذه الطريق زود ه ت

مونة   ات مض ي اقتراض ي ه ويالت الت ن التح ات م ي مبيع ي ه ة الت ول المالي ددة لألص ويالت المس ا. للتح ر أيض  انظ
derecognition إعادة االعتراف .  

  
  

   Financial Instrumentاألداة المالية 
ا     الاألجنبية، الودائع تحت الطلب، األداة المالية هي النقد، العملة  ان م ة في آي د    (دليل على فائدة الملكي شهادات األسهم، فوائ

ا   و العقود التي تؤدي الى تبادل في ا، ) الشراآة، و فوائد الشرآة محدودة المسؤولية ان م ود  . لنقد أو فوائد الملكية في آي العق
ان آخر     لنقد أوعلى آيان واحد لتسليم ا اتعاقدي افرض التزامت) 1(اما  ى آي ة أخرى     أداة مالية أخرى ال ديل أدوات مالي أو لتب

الكيان الثاني ليستلم النقد أو أداة مالية أخرى   التعاقدي الىحق ال توصل) 2(أو  مع الكيان الثاني بشروط غير مناسبة محتملة
رى     ة األخ ديل األدوات المالي ان األول أو لتب ن الكي ة  م بة محتمل روط مناس ع الك بش ان األولم من  . ي ة تتض األدوات المالي

          .  االشتقاق derivative انظر أيضا. االشتقاق
  
  

   Financial Reporting Entity آيان اعداد التقارير المالية
ة  اعداد آيان ة     التقارير المالي ة األولي ددة األغراض    (يشمل الحكوم ة متع ة األساسية    ، منظمات ) الوحدات الحكومي الحكوم

ة خصيصا     ) ذات أغراض خاصة   وحدات حكومية(ة عنها ماليا مسؤول ة  (، و منظمات أخرى معرف انظر  ). وحدات مكون
ة و   primary government أيضا  ة األولي ة ذات    special-purpose governmental unit الحكوم الوحدة الحكومي

   . الوحدة المكونة component unit الغرض الخاص و
  
  

   Financially Interrelated Organizationمنظمة مترابطة ماليا 
ة من خالل   المنظمات  ة    المترابطة ماليا هي منظمات متقارب ة واحدة   : الخصائص التالي ى      منظم أثير عل ى الت درة عل ا الق له

قرارات التشغيل و القرارات المالية على المنظمة األخرى و منظمة واحدة لديها مصلحة اقتصادية مستمرة في صافي أصل 
  . منظمة األخرىال
  
  

   Financing Activitiesتمويل النشاطات 
دفع       تثماراتهم ب ى اس د عل الكين بعائ يتضمن تمويل النشاطات الحصول على المصادر من المالكين بإصدار السهم، تزويد الم

ة   ندات، األوراق النقدي دار الس دائنين بإص ن ال ادر م ى المص ول عل هم ، الحص راء الس ادة ش ربح أو إع ، و حصص ال
دفع   ذي هو جزء من قسم نشاطات التشغيل        (االقتراضات األخرى، و مبدأ ال دة، ال تعارة   ) ال فائ اليف المس ى التك انظر  . عل

  . النشاطات االستثمارية investing activities نشاطات التشغيل و operating activities أيضا
  

    
   Firm Purchase Commitment المؤسسةالتزام شراء 
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واد التزامات   آل  . هو اتفاقية الزامية قانونيا لشراء آمية معينة من السلع في وقت ما من المستقبل شراء لمؤسسةأي اتزام  م
  .المالية ألوراقاي البيانات المالية أو معلنة اما ف شراء المؤسسة

 
  

 Fiscal Accountabilityالمسؤولية المالية 
ة       ترآيز البيانات المالية للصندوق هو لبيان أن أف ة المتعلق رارات العام ى الق ة امتثلت ال عال الكيان الحكومي في الفترة الحالي

د القصير       ة في األم وال العام ة واحدة أو سنة واحدة     (بزيادة أو إنفاق األم ادة دورة ميزاني  operational انظر أيضا   ).ع
responsibility مسؤولية التشغيل و fund financial statements ة للصندوقالبيانات المالي .  

  
  

   Fixed Assetsاألصول الثابتة 
ي        األصول الثابتة هي أصول تمتلك  ع، و الت ادة البي يس إلع ات و ل المادة الطبيعية، و التي هي مكتسبة لالستعمال في العملي

ع   د و خاض ة األم ا طويل ي بطبيعته تهالك ةه ة  . لالس ى أرض تصنف األصول الثابت ات و  (ال ي العملي تعملة ف  تليسمس
  . االستهالك المتراآم accumulated depreciation انظر أيضا. و البنايات و األجهزة) تثمارااس
  
  

   FOB Destinationتسليم محل المشتري 
ى ظه    ين عل فينة تسليم محل المشتري يعني تسليم غرض مع ي أن     .  ر الس ليم محل المشتري يعن ائع السلع    ه يتطلب من  تس ب

د  السلع المشحونة بتسليم محل ا. عين على نفقة البائعتسليم السلع الى نقطة الهدف الم  لمشتري متضمنة في جرد المشتري عن
  . الجرد  inventoryو  تسليم نقطة الشحن FOB shipping point انظر أيضا. االستالم

  
  

   FOB Shipping Pointتسليم نقطة الشحن 
ليم  تسليم نقطة الشحن تعني أنه يتطلب من بائع السلع . تسليم نقطة الشحن يعني التسليم على ظهر السفينة في نقطة الشحن تس

د الشحن            . السلع الى نقطة الشحن على نفقة البائع ليم نقطة الشحن متضمنة في جرد المشتري عن . السلع المشحونة في تس
  . الجرد inventory تسليم محل المشتري و FOB destination انظر أيضا

  
          

   Foreign Currency Hedgeتغطية العملة األجنبية 
ة    ة األجنبي ة       تغطية العملة األجنبية هي أداة مالية عينت آتغطية من التعرض للتغيير في العمل في تشكيلة من صفقات العمل

ة       . األجنبية ة عادل ة قيم ة آتغطي ة الداخل ة األجنبي المكاسب و الخسائر على التغييرات في القيمة العادلة لتغطية صفقات العمل
المكاسب و الخسائر على التغييرات في  . في االيرادات-الخسائر على تغطيات قيم عادلة أخرى\نفس طريقة المكاسبتفسر ب

ة المكاسب   ات    \القيمة العادلة لصفقات العملة األجنبية الداخلة آتغطيات للسيولة النقدية تفسر بنفس طريق ى تغطي ائر عل الخس
 cash flow وتغطية القيمة العادلة  fair value hedge انظر أيضا. ء الفعالفي الدخل الشامل اآلخر للجز-السيولة النقدية

hedge تغطية السيولة النقدية .    
  

       
   Fair Value Transactionصفقة العملة األجنبية 

ي   ان أجنب ة هي صفقة بكي ة األجنبي ع (صفقة العمل ن وبي راء م ي ) ىلاش ي(ملقب ف ة) ليرسخ ف ة أجنبي  انظر أيضا. عمل
foreign currency translation ترجمة العملة األجنبية و remeasurement اعادة القياس .  

  
  

   Foreign Currency Translationترجمة العملة األجنبية 
ة        ة المحلي ة موضحة بالعمل ات مالي ى بيان دوالر (ترجمة العملة األجنبية هي تحويل البيانات المالية لكيان أجنبي ال انظر  ). ال

  . صفقة العملة األجنبية foreign currency transaction أيضا
  
  

   Forward Exchange Contractالصرف اآلجل عقد 
تقبليين و محددين           دل مس اريخ و مع ة بت دان المختلف ة من عمالت البل ة ثابت انظر  . عقد الصرف اآلجل هو اتفاقية لتبادل آمي

  .  معدل الصرف اآلجل   forward exchange rate أيضا
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   Forward Exchange Rateمعدل الصرف اآلجل 
ان    معدل الصرف اآلجل هو معدل الصرف الموجود اآلن لتبديل عملتين اثنين بتاريخ مستقبلي محدد، يدعى في أغلب األحي

  . معدل الصرف الحالي current exchange rate معدل الصرف و exchange rate انظر أيضا. بالمعدل اآلجل
  
  

   Foundationsالمؤسسات 
ات خاصة و مؤس ة لالمؤسسات هي أمان ة معين ة من أجل منفع ع سات منظم ة، أو (لمجتم ة، أغراض ديني أغراض تعليمي

ات و الجامعات    colleges and universities انظر أيضا). لغرض خيري آخر  health care organizations والكلي
ة         voluntary health and care organizationsو  منظمات الرعاية الصحية  ة االختياري منظمات الصحة و الرفاهي

.                
  
  

   Franchiseاالمتياز 
ل أجر  ) رخصة(االمتياز هو الحق في تشغيل عمل معين في ظل اتفاقية امتياز  از       . مقاب د تكون أجور امتي از ق أجور االمتي

  . لديهم قواعد محاسبة متخصصة آخذ االمتياز و صاحب االمتياز. أولية أو أجور امتياز مستمرة
  
  

   Full Accrual Basis Of Accountingالتراآمية الكاملة  أسس المحاسبة
ة              اس المصادر االقتصادية و هي مماثل ؤرة قي ة مع ب ة الكامل ابية التراآمي ود الحس ة القي للمحاسبة الحكومية، تستعمل طريق

ات التج  اريع االعالن ي مش تعملة ف بية المس ةللطرق المحاس رف . اري ديع دخل عن ابه ال ا . اآتس د تحمله ات عن رف النفق . تع
ل صناديق     ة   تستعمل طريقة القيود الحسابية التراآمية الكاملة من قب  انظر أيضا  ). PAPI(و    ) SE(سوق األوراق المالي

basis of accounting  المحاسبة و  أسس modified accrual basis of accounting    ة  التراآ أسس المحاسبة مي
  . المعدلة

  
  

   Full Disclosure Principleمبدأ الكشف الكامل 
ة   ي عملي ا ف تحدث فرق ي س تخدم الت ات للمس اء المعلوم م اعط ن المه ات ل  م ن المعلوم ر م يس الكثي ن ل رار، و لك ةالق  عرقل

  .المستخدم في محاولته لتحليل ما هو مهم
  
  

   Function (Program) Classification) البرنامج(تصنيف الوظيفة 
  تصنيف الوظيفة  مجموعات تنفق .يزود معلومات عن الغرض العام من االنفاقات) البرنامج(تصنيف الوظيفة 

  تنفق مجموعات تصنيف البرنامج الى نشاطات، عمليات، أو وحدات . في الخدمات األساسية للكيان الحكومي
  من األمثلة عن . نامج آالهما تصنيفات واسعةالوظيفة و البر. تنظيمية موجهة نحو نيل أغراض أو أهداف معينة

  من األمثلة . الوظائف السالمة العامة، الطرق السريعة، التعليم، الصحة و الرفاهية ، و الخدمات الحكومية العامة
   activity classificationانظر أيضا . عن البرامج برامج المسنين، االدمان على المخدرات، و التعليم

  .التصنيف الشخصي character classification وتصنيف النشاط  
  
  

   Functional Currencyالعملة الوظيفية 
  االقتصادية األساسية التي يشتغل فيها الكيان، عادة العملة المحلية أو الدوالر  عملة البيئةالعملة الوظيفية هي 

    لترجمةا translation تقرير العملة و reporting currencyانظر أيضا . األمريكي
  .   اعادة القياس remeasurementو
  
  

   Functional Depreciationاالستهالك الوظيفي 
     انظر أيضا. داء بكفاءةيظهراالستهالك الوظيفي في بطالن استعمال األصل أو قصور األصل عن األ

physical depreciation  الفعليك االستهال.  
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   Fundالصندوق 
  نجاز بعض األهداف  بموجب إلنشاط معين أو  ل أو مصدر آخر معزول لمواصلةالصندوق هو مبلغ من الما

  آل صندوق هو موازنة ذاتية لمجموعة . محاسبيا و ماليا مستقال أنظمة، قيود، أو تقييدات معينة و يشكل آيانا
  .من الحسابات

  
  

   Fund Financial Statementsالبيانات المالية للصندوق  
  و تظهر األموال غير الرئيسية في للصندوق، تظهر األموال الرئيسية بشكل منفرد،  في البيانات المالية

  االنفاقات، و ؤ للصناديق الحكومية ، البيانات المالية للصندوق هي الميزانية العامة و بيان العائدات، .المجموع
  هي بيان األصول الصافية،  للصناديق االمتالآية، البيانات المالية للصندوق. التغييرات في موازنة الصندوق

  للصناديق . الصافية، و بيان السيولة النقدية البيان أو العائدات، النفقات، و التغييرات في أصول الصندوق
  األصول الصافية االئتمانية و بيان التغييرات في األصول الصافية  االئتمانية، البيانات المالية للصندوق هي بيان

  الصناديق  proprietary funds الصناديق الحكومية و governmental funds انظر أيضا. االئتمانية
   non-major و الصناديق الرئيسية major funds الصناديق االئتمانية  و fiduciary funds االمتالآية و

funds الصناديق غير الرئيسية.  
  
  

   Funded Planالخطة الممولة  
  الخطة زائدة التمويل هي التي . مساهمات نقدية الى الخطة ظمة الراعيةفيها المن تعملالخطة الممولة هي التي 
  مسؤوليات الخطة، و الخطة ناقصة التمويل هي التي فيها أصول الخطة أقل منز فيها أصول الخطة تتجاو

  .القيمة العادلة ألصول الخطة fair value of plan assets انظر أيضا. مسؤوليات الخطة
   
  

   Fund-Raising Expensesعات نفقات جمع التبر
  تكاليف  تتضمن. التبرعات بشكل عملي و اعالنها في البيانات المالية بشكل منفصل نفقات جمع يجب جمع

   programانظر أيضا . استئنافات الى العامة و رواتب الموظفين المرتبطة بحمالت جمع التبرعات ارسال
support services دعم البرنامج  و خدمات management االدارة و general expenses   
  .          المصاريف العامة

  
  

   Future Value of $1القيمة المستقبلية للدوالر الواحد 
   present انظر أيضا. للدوالر الواحد هي المبلغ الذي سيتجمع اذا استثمر الدوالر الواحد اآلن القيمة المستقبلية
value of $1 ر الواحد والحالية للدوال القيمة future value of an annuity of $1  القيمة المستقبلية  

  . لسنوية الدوالر الواحد
   
  

    Future Value Of An Annuity of $1 القيمة المستقبلية لسنوية الدوالر الواحد
انظر . المستقبل تدفع فيسلة دفعات دورية مماثلة سالواحد هي المبلغ الذي سيتجمع من سل القيمة المستقبلية لسنوية الدوالر

القيمة الحالية   present value of an annuity of $1 القيمة المستقبلية للدوالر الواحد و  future value of $1 أيضا
  . لسنوية الدوال الواحد

   
    

   Contingency Gainالمكسب الطارئ 
  الحيرة قد تؤدي الى زيادة مجموعة ظروف تحوي درجات مختلفة من  الطارئ هو شرط حالي ، حالة، أو

  الخسارة  loss contingency الطوارئ  و contingency انظر أيضا. األصل أو تجنب المسؤولية
 .الطارئة
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   Gainsالمكاسب 
   األخرى ما عدا االيراد و  حداثاألالمكاسب هي الزيادات في حقوق المساهم من الصفقات المحيطية و

  مكسب في بيع أصل ( في سير العمل العادي  االعتراف باألصل اما ليس المكسب هو. استثمارات المالكين
   losses النفقات و expenses العائدات  و revenues انظر أيضا. أومن دون تحمل النفقة) ثابت

    .الخسائر
  
  

   GAOمكتب تأدية الحساب الحكومي 
  يجمع مكتب تأدية . لمحاسبة العامةآان يسمى مكتب ا. 2004يوليو  7مكتب تأدية الحساب الحكومي منذ سمي

  عمل . معلومات لمساعدة الكونغرس في تحديد مدى حسن عمل وآاالت الشعبة التنفيذية الحساب الحكومي
  الحكومية  تأدية الحساب الحكومي  هو االجابة بشكل دوري عن األسئلة األساسية سواء آانت البرامج مكتب

  .الجيدة تقابل أهدافهم أو تزود العامة بالخدمة
  
  

   GASBهيئة المحاسبة الحكومية 
  هيئة معايير  FASB انظر أيضا. معايير المحاسبة المالية هيئة المحاسبة الحكومية هي النظير الحكومي لهيئة

   . المالية الحكومية جمعية ضباط GFOA المحاسبة المالية و
  
  

   GASB 34 34هيئة المحاسبة الحكومية 
  ، مما ادى الى تغييرات رئيسية في تقرير الحكومة  1999صدر في  هي تصريح، 34المحاسبة الحكومية  هيئة

  أسست البيانات المالية األساسية و تطلبت معلومات اضافية للحكومات . المحاسبية للحكومات الرسمية و المحلية
  أوراق  المالية، مناقشة و تحليل االدارة ، بيانات مالية حكومية واسعة، صندوق البيانات: الغرض العام ذات

  .نقدية للبيانات المالية، و المعلومات االضافية المطلوبة
  
  

   General Fundالصندوق العام 
  . حكومية ممولة من قبل الضرائب و العائدات العامة األخرى العمليات العادية لوحدةيقام الصندوق العام لتفسير 

  آل حسابات الصندوق العام ذات . صندوق العامصندوق آخر هي مفسرة في ال آل الصفقات غير المفسرة في
   أيضا انظر. وهكذا ال يحتوي الصندوق على أي أصول ثابتة أو حسابات دين طويلة المدى ;طبيعة حالية

governmental funds  والصناديق الحكومية special revenue fund الخاص  صندوق الدخل 
  صندوق مشاريع capital projects fund صندوق خدمة الدين و debt service fund و

   .    الصندوق الدائم permanent fund رأس المال و
   
    

   GFOAجمعية ضباط المالية الحكومية 
  . AICPAمعهد االميرآي للمحاسبين العامين المجازين جمعية ضباط المالية الحكومية هي النظيرالحكومي لل

  .الحكومية هيئة المحاسبة GASB انظر أيضا
    
  

   Gifts-in-Kindمن نوع الهدايا 
   . من نوع الهدايا هي مساهمات غير نقدية

  
  

   Going Concern Assumptionالمؤسسة العاملة  فرضية
  فرضية الكيان  entity assumption انظر أيضا. الكيان مواصلة العمل في المستقبل المنظور يفترض من

  الفرضية  periodicity assumption قدية  وفرضية الوحدة الن  monetary unit assumption و
  .مبدأ التكلفة التاريخية historical cost principle و الدورية
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  Goodwill (and Goodwill Impairment) (السمعة التجارية تعطيلو (السمعة التجارية 
   تسويقية أو المهارة خبرة ادارة أو(ة و عناصر مرتبطة بكيان غير ملموسدرارية هي آمية مصاالسمعة التج

  السمعة التجارية هي قوة المداخيل الفائضة ). ال يمكن تمييزها أو تقييمها بشكل منفصل والمعرفة التقنية التي
  السمعة التجارية آانت تستهلك و لكنها اآلن غير مستهلكة و تجرب لمعرفة العطل باستخدام ما .المرسملة

   السمعة التجارية نحن ال نغطي تفاصيل اختبارتعطيل. تبار ذا خطوتينيسمى اختبار تعطيل السمعة التجارية، اخ
  المثال، اختبار تعطيل السمعة  على سبيل. في الفصل، و لكن انتبهوا أن آل نوع اختبار عطل معين و مختلف

 ل استعمالها و هو مختلف عن اختبار التعطيصول طويلة األمد لحملها والتجارية مختلف عن اختبار تعطيل األ
  .   لألصول غير الملموسة

  
  

   Goodwill Methodأسلوب السمعة التجارية 
  تفسير تشكيل الشراآات حيث تعرف السمعة التجارية باالستناد الى القيمة  أسلوب السمعة التجارية هو أسلوب

   الطريقة المضبوطة و exact method انظر أيضا. الكلية للشراآة المضمرة بمساهمة الشريك الجديد
bonus method المكافأة طريقة .  

  
  

  Governmentوالمفوضة من قبل الحكومة بادلة العمليات غير الم
Mandated Non-Exchange Transactions  

ة   ة (العمليات غير المبادلة والمفوضة من قبل الحكومة هي حاالت فيها المستوى األعلى من الحكوم األموال و   ) والي زود ب ي
ة      تطلب بعض النشاطات من ي ة (مستوى آخر من الحكوم خ    ) مقاطع ي، ال ل التنظيف البيئ  derived tax انظر أيضا  ...مث

revenues  وعائدات الضريبة المشتقة imposed non-exchange transactions وبادلة المفروضة العمليات غير الم 
voluntary non-exchange transactions  بادلة الطوعيةالعمليات غير الم .  

  
  

   Governmental Activitiesطات الحكومية التشا
  . بادلةل الحكومة ، و عائدات أخرى غير مل عادة من خالل الضرائب، ايرادات داخالتشاطات الحكومية تمو

   . نشاطات من نوع العمل business-type activities انظر أيضا
  

       
   GRASPP Governmental Funds الصناديق الحكومية  

  المشاريع  ديق الحكومية الصندوق العام، صندوق االيراد الخاص ، صندوق خدمة الدين، صندوقالصنا تتضمن
  المستحق المعدل و بؤرة قياس   آل الصناديق الحكومية تستعمل أساس المحاسبة. الرأسمالية، و الصندوق الدائم

  special revenue fund و الصندوق العام general fund انظر أيضا. المصادر المالية الحالية
   capital projects fund و صندوق خدمة الدين debt service fund صندوق الدخل الخاص و

    modified accrual الصندوق الدائم و  permanent fund صندوق مشاريع رأس المال  و
accounting محاسبة االستحقاق المعدلة و current financial resources focus ر بؤرة المصاد 
  .     موال االئتمانيةاال fiduciary funds األموال االمتالآية و proprietary funds و المالية الحالية

    
  

   Governmental Unitsالوحدات الحكومية 
  أقسام (االتحادية، الوالية، المقاطعة، البلدية، و تشكيلة محلية من الوحدات الحكومية  الوحدات الحكومية تتضمن

   أيضا انظر. تلك المدارة من قبل الشرآات) مستشفيات و جامعات(و آيانات ) رى، و مناطق خاصةق ادارية،
not-for-profit organizations منظمات غير ربحية     .  

   
  

   Government-Wide Financial Statementsالبيانات المالية في آافة أنحاء الحكومة 
  تحول البيانات المالية المفككة التي أساسها صندوق باستعمال ترآيزات  الحكومةالبيانات المالية في آافة أنحاء 

  قواعد محاسبة الى مجموعة بيانات مالية موحدة تستعمل أساس المحاسبة المستحقة الكاملة و  قياسية متعددة و
  نشاطات من  و النشاط المالي للحكومة األساسية تصنف الى النشاطات الحكومية. بؤرة قياس الموارد االقتصادية

   انظر أيضا. البيانات المالية في آافة أنحاء الحكومة هي بيان األصول الصافية و بيان النشاطات. نوع العمل
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fund financial statements البيانات المالية للصندوق.  
   
  

   Grant Dateتاريخ المنح  
  تقاس تكلفة التعويض في تاريخ . ظف الخياريستلم المو لمحاسبة خيار السهم ، تاريخ المنح هو التاريخ الذي فيه

  نموذج بالك  Black-Scholes-Merton model و خيار السهم  stock option انظر أيضا. منح الخيار
  . سعر الخيار option price شولز ميرتن و

  
    

   Gross Conceptالمفهوم االجمالي 
  المفهوم  net concept انظر أيضا). لتخفيضات المعطاةللعائدات و ا أقل عالوة(االجمالية تبلغ العائدات بقيمها

   . الصافي
  
  

   Gross Investment in the Leaseاالستثمار االجمالي في عقد االيجار
  عقد االيجار  االستثمار االجمالي في. دفعات االيجار المستلمة تسمى عادة االستثمار االجمالي في عقد االيجار

  آال هذه المبالغ هي . مضمونة ستدفع الى المؤجر زائد أي قيمة متبقية غير هو مجموع دفعات االيجار التي
  االستثمار الصافي في عقد االيجار  net investment in the lease انظر أيضا. المبالغ غير المخصومة

   unearned interest القيمة المتبقية غير المضمونة و unguaranteed residual value و
revenue  د الفائدة غير المكتسبايرا .       

  
  

   Gross method (of Recording Sales)) لتسجيل المبيعات(الطريقة االجمالية 
  اذا استلمت الدفعة في . بدون اعتبارالتخفيض النقدي المتوفرالطريقة االجمالية لتسجيل المبيعات تسجل المبيعات 

   cash انظر أيضا. لعكس التخفيض النقدي) ادضد االير(الفترة المخفضة، ينقص حساب خصم المبيعات 
discount التخفيض النقدي و net method الطريقة الصافية    . 

  
   

   Gross Profit Methodطريقة الربح االجمالي 
  يقيم الجرد عند البيع، . للبيانات المالية المؤقتة آجزء من نظام جرد دوري تستعمل طريقة الربح االجمالي

  تعرف النسبة المئوية . المئوية الجمالي الربح لمعرفة تكلفة الجرد للبيانات المالية المؤقتة ةوتستعمل النسب
  اعداد  interim financial reporting انظر أيضا. الربح و تستعمل لحساب تكلفة السلع المباعة الجمالي

 .التقارير المالية المؤقتة
  
  

   Group Depreciationاستهالك المجموعة 
  حساب متوسط الحياة االقتصادية لعدد من وحدات الملكية المماثلة و تخفض آامل  هو عمليةك المجموعة استهال

  هي طريقة استهالك . على حياة وحيدة، هكذا يبسط حفظ سجالت األصول و حسابات االستهالك صنف األصول
   انظر أيضا. المجموعة محاسبية متخصصة حيث ال يعرف ال مكسب وال خسارة حين يباع أو يتقاعد أصل من

composite depreciation االستهالك المرآب      .  
   
  

  Guaranteed Residual Value (by the Lessee) )من قبل المستأجر(القيمة المتبقية المضمونة 
  صل لاليجار هي المبلغ المضمون من المستاجر الى المؤجر للقيمة المتبقية المخمنة لأل القيمة المتبقية المضمونة

  .   القيمة المتبقية غير المضمونة unguaranteed residual value انظر أيضا. فترة االيجار في نهاية
  
  

   Health Care Organizationsمنظمات الرعاية الصحية 
  الصحية هي منظمات تقدم خدمات العناية الصحية لألفراد تتضمن المستشفيات، وسائل عناية  منظمات الرعاية

  آحكومية، غير ربحية،  يمكن تنظيم منظمات الرعاية الصحية. وآاالت الصحة البيتية، و العيادات الممرضات،
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  حكومة أساسية ، يمكن تصنيفها آوحدة  اذا آان آيان الرعاية الصحية مسؤول ماليا امام. أو آيانات تجارية
  .  مكونة للحكومة

    
  

   Hedgeالتغطية 
  بالكامل مجازفة تعرض الحزب  ا االشتقاقات آانت تخفض أو تعوضالتغطية هي استراتيجية تجارية  فيه

  cash flow hedge و تغطية القيمة العادلة fair value hedge انظر أيضا. المقابل الى أصل تحتي
  . االجنبية تغطية العملة foreign currency hedge تغطية السيولة النقدية  و

        
  

   Held for saleمحمول للبيع 
  على أنه محمول للبيع في الفترة التي تكون فيها آل ، يصنف جزء معين من الكيان  قرير العمليات المعطلةلت

  :المعايير التالية مجتمعة 
  ). الجزء(تلتزم االدارة بخطة معينة لبيع المكون -1
 .المكون متوفر للبيع الفوري بحالتها الحاضرة -2
 . لتحديد مكان المشتريشيط النالبرنامج بدأ  -3
 . ع المكون محتمل و يتوقع أن يكون البيع آامال خالل سنة واحدةبي -4
 .يتم تسويق بيع المكون بشكل نشيط -5
 . األعمال المطلوبة إلآمال البيع تجعل من غير المحتمل أن تقع تغييرات هامة للخطة أو أن تسحب الخطة -6
   .  العمليات المعطلة discontinued operations عنصر من الكيان  و component of an entity انظر أيضا

  
   

   Held-to-Maturity Securitiesاألوراق المالية المحمولة لحين نضجها 
ى حمل     أوراق مالية محمولة لحين نضجها المالية الى  تصنف استثمارات األوراق درة عل ة و الق اذا آانت للشرآة نية ايجابي

ى  ل الورقة المالية لفترة زمنية غير محددة، ولكن ليس اذا آانت النية هي حم. هذه األوراق المالية حتى النضج بالضرورة ال
ة المال عالنضج، الورق وفرة للبي ا مت ى أنه ة ستصنف عل ة و trading securitiesانظر أيضا  .ي ة التجاري  األوراق المالي

available-for-sale securities األوراق المالية المتوفرة للبيع    .  
  
  

   Historical Costالتكلفة التاريخية 
ت   ك الوق ي ذل دوالرات ف ة بال ة الفعلي ة التبادلي ي القيم ة ه ة التاريخي ة  و current cost انظر أيضا. التكلف ة الحالي  التكلف

nominal dollars الدوالرات االسمية و constant dollars الدوالرات الثابتة .  
  
  

   Historical Cost Principleمبدأ التكلفة التاريخية 
ة       آق ة العادل يس القيم ة ، و ل ى التكلف تندة عل اس     . اعدة عامة ، يفترض أن المعلومات المالية مفسرة و مس ة حال، القي ى أي عل

ة ة العادل ل نحو القيم ة  . ينتق ة العام ى الميزاني ود عل ن البن أآثر م ر ف ةأآث ة العادل ها بالقيم تم قياس  entity انظر أيضا. ي
assumption  ان و ية الكي ة و  going concern assumption فرض ة العامل ية المؤسس  monetary unit فرض
assumption فرضية الوحدة النقدية و periodicity assumption الفرضية الدورية .  

  
  

    Historical Cost\Constant Dollars Methodالدوالرات الثابتة  \أسلوب التكلفة التاريخية 
ة     ) HCCD(ابتة الدوالرات الث\التكلفة التاريخية أسلوب ى األسعار التاريخي تند ال وة    ة من أجل ا  معدل المس رات في الق لتغيي

واد االستهالآية     مؤشر مكتب احصاءات عمل(هذا األسلوب يستعمل مؤشر السعر العام . الشرائية العامة للدوالر أسعار الم
ة    ;لتعديل التكلفة التاريخية )  ة التاريخي  historical cost\nominal dollars method انظر أيضا  . يحتفظ بقاعدة التكلف

ة  ة التاريخي لوب التكلف مية و\أس دوالرات االس ة  current cost\nominal dollars method ال لوب التكلف أس
  . الدوالرات الثابتة\أسلوب التكلفة الحالية  current costs\constant dollars method الدوالرات االسمية و\الحالية
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   Historical Cost/Nominal Dollars Methodالدوالرات االسمية \لتاريخية أسلوب التكلفة ا
  مستند على أسعار تاريخية بدون اعادة تقرير للتغييرات HCND) (الدوالرات االسمية \التاريخية أسلوب التكلفة

  مستعملة في ال) GAAP(هذا األسلوب هو أساس مبادئ المحاسبة المتعارفة عموما . في القوة الشرائية للدوالر
  أسلوب التكلفة  historical cost/constant dollars انظر أيضا). األولية(البيانات المالية 

  أسلوب التكلفة  current cost/nominal dollars method و الدوالرات الثابتة\التاريخية
   \ة الحاليةأسلوب التكلف cost/constant dollars method current و الدوالرات االسمية\الحالية

 .الدوالرات الثابتة
  
  

 IDEA 
(IDEA) تغيير بيكر  هو)Becker (للجزء السفلي من بيان الدخل) .I  (من العمليات المستمرة ،  الدخل)D (  

  يبلغ اآلن عادة بشكل (لتغييرات المحاسبة  التأثير المتراآم) A(البنود االستثنائية ،) E(العمليات الموقفة ، 
  ِِ، فهو متضمن  )(A، أوِ E)(، )D(اذا آان بند ما ليس ). زانية االفتتاحية لألرباح المحتجزةرجعي بتعديل المي

  البنود  extraordinary items و العمليات الموقفة discontinued operations انظر أيضا). I(في 
  .     في مبدأ المحاسبة التغييرات changes inaccounting principle االستثنائية و

  
  

   If Converted Method ) لو( طريقة المحولةال
  لتقرير التأثيرات المخففة لألوراق المالية القابلة ) لو(تستعمل الطريقة المحولة لحسابات المداخيل لكل سهم، 

  أو في وقت (أن األوراق المالية حولت الى أسهم عادية في بداية الفترة ) لو(الطريقة المحولة  تفترض. للتحويل
   dilutedأسلوب األسهم المستردة و  treasury stock method انظر أيضا). ار، اذا آان الحقااالصد

earnings per share المكاسب المخففة لكل سهم.    
  
  

 Impairment (of Assets to be Held and )و تستعمل أو التي سيتخلص منهالألصول التي ستحمل  (االضعاف 
Used or to be Disposed Of)   

  منها اذا آانت اذا آانت القيمة المحاسبية لهذه  سيتخلصإضعاف األصول التي ستحمل و تستعمل أو التي  يحدث
  تقرر الخطوة األولى اذا : ينقسم اختبار الضعف الى خطوتين. األصول مصممة على أن ال تكون قابلة لالسترداد

  خطوة األولى حرآات النقد المستقبلية غير تقارن ال. حدث ضعف ما و الخطوة الثانية تقرر آمية هذا الضعف
  اذا آانت حرآات النقد غير المخصومة أقل من المبلغ ;األصل الى المبلغ المحمول لألصل  المخصومة من

  اذا آانت حرآات النقد غير المخصومة أعظم من المبلغ . المحمول، تحسب الخطوة الثانية آمية خسارة الضعف
  قد تكون محسوبة أو آالقيمة  التي(ارن الخطوة الثانية القيمة العادلة لألصل تق. المحمول ، ليس هناك ضعف

  هناك أنواع مختلفة من االضعاف ألنواع مختلفة من . الى المبلغ المحمول ) الحالية لحرآات النقد المستقبلية
  مل أو تستعمل أو األوراق المالية ، السمعة التجارية، األصول غير الملموسة، و األصول التي ستح: األصول 

                .  آل أنواع الضعف هذه محسوبة بشكل مختلف ;التي سيتخلص منها
  
  

   Impairment of Loansإضعاف القروض 
  أن الدائن سيكون غير قادرا على جمع آل ) من المحتمل حدوثه(المحتمل  ان منيعتبر القرض ضعيفا اذا آ

  اعادة  troubled debt restructuring انظر أيضا. ندما يستحقالمبالغ المستحقة في ظل العقد االصلي ع
 .هيكلة الدين الواقع في مشاآل

    
   Impairment of Securitiesاضعاف األوراق المالية 

  المسوقة، لألوراق المالية المحمولة حتى النضج أو المتوفرة للبيع ، أي هبوط في القيمة غير  في محاسبة األسهم
  المحمول للورقة  التكلفة أو المبلغ. تحت التكلفة المعدلة أو المستهلكة للورقة المالية هو اضعافالهبوط المؤقت 

  المالية تخفض على القيمة العادلة آالتكلفة المحمولة الجديدة و يفسر التخفيض آخسارة محولة الى نقد و متضمنة 
 محمولة  أوراق مالية held-to-maturity securities انظر أيضا. في المداخيل آخسارة محولة الى نقد

   Impairment of و األوراق النقدية المتوفرة للبيع available-for-sale securities حتى النضج و
Assets to be Held and Used or to be Disposed Of  لألصول التي ستحمل و ( االضعاف  

  تستعمل أو التي سيتخلص منها
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   Imposed Non-Exchange Revenuesمفروضة بادلة الالعائدات غير الم

  أو األصل ) غرامات(بادلة رائب مفروضة على الصفقات غير المبادلة المفروضة هي ضالعائدات غير الم
  government و عائدات الضرائب المشتقة derived tax revenues انظر أيضا). ضرائب ملكية(

mandated non-exchange transactions  و المبادلة المفوضة من قبل الحكومةالعمليات   
voluntary non-exchange transactions  المبادلة الطوعية العمليات غير .     

    
  

   Improvementsالتحسينات 
   انظر أيضا. يحسن نوعية األصول الثابتة و ترسمل) تحسينات العقار(في محاسبة األصل الثابت، التحسين 

additions اإلضافات و replacements البدائل و repairs التصليحات.  
  
  

   Imputing Interestافتراض الفائدة 
  أن بعض حسابات المدينين و المبالغ المطلوب تسديدها ) GAAP(تتطلب مبادئ المحاسبة المتعارفة عموما 

  يجب تسجيلها بالقيمة الحالية األصلية في تاريخ ) حقوق تعاقدية الستالم أو دفع المال بسعر ثابت أو مقرر(
  ، )عادة تحت السوق(آانت الورقة النقدية غير حاملة للفائدة أو اذا آان سعر الفائدة غير معقول  اذا. االصدار

  .        انظر أيضا. سوقي باستعمال أسلوب الفائدة الفعاليحدد سعر الورقة النقدية بافتراض سعرالورقة النقدية  ال
effective interest rate أسلوب الفائدة الفعال .  

   
  

   Inception of the Leaseبدء سريان اإليجار 
  اتفاقية اإليجار أو تاريخ االلتزام المكتوب الموقع من قبل األطراف المعنية التي بدء سريان اإليجار هو تاريخ 

  .البنود الرئيسية لصفقة اإليجار تبين
  
  

   Income Available to Common Sharaholdersالدخل المتوفر لحملة األسهم العادية 
  العادية بالخصم من الدخل من العمليات لحسابات ايرادات آل سهم، يحدد الدخل المتوفر لحاملي األسهم 

  بغض النظر عما اذا (السهم الممتاز غير المتراآم المستمرة و الدخل الصافي الحصص المعلنة في الفترة على 
   انظر أيضا). بغض النظر عما اذا اعلنت(األسهم الممتازة التراآمية  و الحصص المتجمعة على) آان مدفوعا

basic earnings per share سهم و االيرادات األساسية لكل weighted average number of   
common shares outstanding  المعدل المرجح لألسهم العادية المتداولةعدد .   

  
  

   Income Bondسند الدخل 
  .أهداف الدخليدفع الفوائد فقط اذا اجتمعت بعض سند الدخل هو سند 

  
  

   Income from Continuing Operationsالدخل من العمليات المستمرة 
  البيع، و السلع المباعة، نفقات  ايرادات، تكلفة(نشاطات التشغيل الدخل من العمليات المستمرة يتضمن 

  ، و ) ايرادات ومكاسب أخرى و نفقات و خسائر أخرى(، نشاطات غير تشغيلية ) المصروفات االدارية
  المبالغ في الدخل للعمليات المستمرة المقررة باجمالي الضريبة، و ضريبة الدخل المتعلقة بهذه . ضرائب الدخل

   العمليات الموقفة و discontinued operations انظر أيضا. لالمبالغ تبلغ بشكل منفصل آضرائب دخ
extraordinary items  البنود االستثنائية. 

  
    

   Incremental Borrowing Rateاالقتراض زيادة في سعر 
  اقتراض المستأجر هي سعر الفائدة الذي على المستأجر أن يدفعه عند بدء سريان عقد االيجار  الزيادة في سعر

   interest rate implicit in the انظر أيضا. عارة األموال ، بنفس الشروط، لشراء الملكية المؤجرةالست
lease سعر الفائدة الضمني في االيجار  .  



2009 Becker Professional Education/Morgan International. All rights reserved Page 37 
 

   Indirect Methodغير المباشرة  الطريقة
  لتطابقه مع حرآات  السيولة النقدية من نشاطات التشغيل تعدل الدخل الصافيالطريقة غير المباشرة لتقديم تقرير 
   .نفس مبلغ حرآات النقد من نشاطات التشغيل تقرر باستعمال آل طريقة. النقد الصافية من نشاطات التشغيل

  .     نشاطات التشغيل operating activities الطريقة المباشرة و direct method انظر أيضا
  
  

   Infrastructure Assetsأصول الهيكل األساسي 
   required انظر أيضا. الشوارع، الجسور، القنوات، و أصول الحكومة األخرىل األساسي هي أصول الهيك
approach الطريقة المطلوبة و modified approach الطريقة المعدلة.  

  
  

   Initial Franchise Feesرسوم االمتياز األولية 
  مثل . ستالم خدمات أولية من آخذ االمتيازالمبالغ المدفوعة من قبل صاحب الوآالة المتياز األولية هي رسوم اال

  .  هذه الخدمات قد تتضمن اختيار الموقع، االشراف على البناء، خدمات امساك الدفاتر، و مراقبة الجودة
  
  

   Installment Methodأسلوب التقسيط 
  ندما تكون يستعمل ع. بالدخل حيث يعترف بالدخل عند عمل المجموعاتأسلوب التقسيط هو أسلوب االعتراف 

   cost انظر أيضا. المجموعة النهائية مشكوك فيها حيث ال يمكن عمل تخمين معقول للديون المعدومة
recovery method االنتعاش أسلوب تكلفة.   

  
  

   In-Substance Defeasanceاالبطال الجوهري 
  ل للنقد و ترهن ألساس تكون فيه األوراق المالية موضوعة في صندوق غير قاباالبطال الجوهري هو ترتيب 

   extinguishment of انظر أيضا. ال تعتبر المسؤولية مسددة. مستقبلي و دفعات فائدة على دين مداه بعيد
debt تسديد الدين.  

    
  

   Intangible Assetsاألصول غير الملموسة 
  أو مكتسبة من قبل قانونية معينة ذات عمر طويل و مزايا تنافسية مطورة  األصول غير الملموسة هي حقوق

  تكتسب األصول غير الملموسة نموذجيا لتستعمل في عمليات لعمل ما و تزود بمنافع على عدة . مشروع تجاري
  األصول غير . تستهلك و يختبرضعفها) المقررة(األصول غير الملموسة ذات الحياة المحدودة . فترات محاسبية

  .   الآها و يختبر ضعفها فقطالملموسة ذات الحياة غير المحددة ال يمكن استه
  
  

   Intangible Pension Assetغير الملموس  أصل راتب التقاعد
  التقاعد غير الملموس هو الكمية التي يمكن أن تعرف آأصل غير ملموس عندما تسجل مسؤولية أصل راتب 
  الخدمة المسبقة غير المعترف اذا آانت المسؤولية االضافية الدنيا التي سيتم تسجيلها أقل من تكلفة . اضافية دنيا

  أصل راتب التقاعد غير الملموس هو (، يعترف بالفرق آأصل راتب تقاعد غير ملموس ) غير مستهلكة(بها 
  اذا آانت المسؤولية االضافية الدنيا التي سيتم تسجيلها أعظم من التكلفة ). مبلغ اختلق لموازنة قيد اليومية

   additional minimum انظر أيضا. بالزيادة آدخل شامل آخرالمسبقة غير المعترف بها ، يعترف 
liability المسؤولية االضافية الدنيا و unrecognized prior service cost  تكلفة الخدمة المسبقة الغير  
  .    معترف بها

  
   Integrated Approachالمتكاملة  الطريقة

  النظرة المتكاملة . يكامل مسؤولية العمليات و المسؤولية الماليةلكيان الحكومة النظرة المتكاملة للتقارير المالية 
  غرض المصالحة هو ربط . تتطلب مصالحة لبيانات الصندوق المالية الى للبيانات المالية لكافة أنحاء الحكومة

  fiscal مسؤولية العمليات و operational accountability انظر أيضا. مستويات التقارير المالية
accountability المسؤولية المالية و fund financial statements  بيانات الصندوق المالية و   

governmental-wide financial statements البيانات المالية لكافة أنحاء الحكومة.    
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   Intercompany Bond Transactionsصفقات السند بين الشرآات المرتبطة معا 

  الموحدة دين شرآة زميلة من غريب، يعتبر الدين متقاعدا و يعترف احد من المجموعة اذا اآتسب عضو و
  خسارة على تسديد الدين و يحسب آالختالف بين السعر \الخسارة آمكسب\يبلغ المكسب. الخسارة \ بالمكسب

  . ظر أيضاان. تسجل خسارة المكاسب خالل حذف القيد. المدفوع الآتساب الدين و القيمة المحاسبية للدين
intercompany profit in inventories  ربح البضائع الموجودة بين الشرآات المرتبطة معا 

  .ربح األصول الثابتة بين الشرآات المرتبطة معا intercompany profit on fixed assets و
  
  

   intercompany profit in inventoriesربح البضائع الموجودة بين الشرآات المرتبطة معا 
ذا الجرد   \الجردالزميلة  عندما تبيع الشرآات ح     \البضاعة الى الشرآات اآلخرى، ه ادة في رب اع ع غ   . البضائع تب زال المبل ي

دة    ة موح ات مالي داد بيان د اع ة عن لع المباع ة الس ا و تكلف ة مع رآات المرتبط ع الش ي لبي ين . الكل اق ب ح ب باإلضافة، أي رب
اء     ا في جرد اإلنه ا  ( الشرآات المرتبطة مع يس مباع ة           ) ل ة السلع المباعة من الشرآة الزميل اء و تكلف زال من جرد اإلنه ي

ترية زال . المش ن   % 100ي ل م رآة األم أق ة الش دة ملكي ت فائ ى اذا آان ربح حت ن ال رآات  %. 100م ين الش ربح ب زال ال ي
اب          ة في السنة الس ة البائع ل الشرآة الزميل ديل  المرتبطة معا في بداية الجرد الذي عرف من قب دين  (قة بتع غ م اح  ) مبل لألرب

  .صفقات السند بين الشرآات المرتبطة معا intercompany bond transactions أيضارانظ. المحتجزة
  
  

   Intercompany Profit on Fixed Assetsربح األصول الثابتة للشرآات المرتبطة معا 
الموحدة حتى يباع  مستهلك من منظور البيانات المالية ألصلالمكسب أو الخسارة على بيع الشرآات المرتبطة معا ال يدرك 

المتجمع الناقص واالضافي لألصل    لشرآات المرتبطة معا و االستهالكالمكسب و الخسارة على بيع ا. األصل الى خارجي
ح ا  intercompany profit in inventories انظر أيضا . المكتسب يزاالن في اعداد البيانات المالية الموحدة لبضائع  رب

ا و   ين الشرآات المرتبطة       intercompany bond transactions الموجودة بين الشرآات المرتبطة مع صفقات السند ب
  .  معا

  
  

   Intercompany Transactionsالصفقات بين الشرآات المرتبطة معا 
   بين الشرآاتتزال تأثيرات الصفقات . الصفقات بين الشرآات المرتبطة معا هي صفقات بين شرآات زميلة

  .التوحيد consolidation انظر أيضا. المرتبطة معا في التوحيد
  
  

   Interest Costتكلفة الفائدة 
  قياس التزام المنفعة المتوقع آقيمة حالية . تكلفة الفائدة هي الزيادة في التزام المنفعة المتوقع بسبب مرور الوقت

  تكلفة الفائدة تزيد دائما التزام المنفعة . دالت الخصم المفترضةتساوي مع يتطلب استحقاق تكلفة الفائدة، بمعدالت
  تكلفة الفائدة هي مكون تكلفة راتب . الحالية ألية مسؤولية تزيد أقرب الى تاريخ االستحقاقالمتوقع ألن القيمة

    net التزام المنفعة المتوقع و projected benefit obligation انظر أيضا. الدوري الصافي التقاعد
periodic pension cost تكلفة راتب التقاعد الدورية الصافية  .     

  
  

   Interest Rate Implicit in the Leaseفي اإليجار  الفائدة الضمنيسعر 
  في اإليجار هو السعر الذي يؤدي الى قيمة حالية شاملة مساوية للقيمة العادلة للملكية  سعر الفائدة الضمني
  . زيادة في سعر االقتراض Incremental Borrowing Rate انظر أيضا. اإليجار المؤجرة في بداية مدة

  
  

   Interfund Activityالصندوق  نشاط ما بين
ين   ا ب اط م ة        النش داتها المكون ة ووح ة األولي ين الحكوم ناديق و ب ين الص ادر ب دفق المص ل ت ندوق يمث ا . الص ر أيض  انظ

primary government الحكومة األولية و component unit الوحدة المكونة .  
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   Interfund Reimbursementالصندوق  تسديد ما بين
ين   ا ب ة           تسديدات م ل صندوق نياب دة من قب ات مقم  interfund انظر أيضا  . عن صندوق آخر   الصندوق هي دفعات لنفق

activity والصندوق  نشاط ما بين interfund transfer الصندوق تحويل ما بين .  
  
  

   Interfund Transferالصندوق  مابينتحويل 
ين ا ب ادل القيم التحويالت م دون تب ين الصناديق ب دفقات األصول ب ةالصندوق هي ت  interfund انظر أيضا. ة المكافئ

activity والصندوق  النشاط ما بين interfund reimbursement الصندوق تسديد ما بين .  
  
  

   Interim Financial Reportingالتقارير المالية المؤقتة 
ة  مع           ا الشرآات العام ي تحفظه ارير الفصلية الت ام بالتق ادئ المحاسبة   ). SEC(التقارير المالية المؤقتة مهتمة بشكل ع مب

ا  ة عموم نة      ) GAAP(المتعارف ة للس ة المؤقت ات المالي ى البيان ق عل روع تطب نوي لمش ر س ر تقري ي آخ تعملت ف ي اس الت
  .ا في مبدأ المحاسبة في السنة الجاريةالجارية، مالم يتبنى تغيير م

  
  

   Internal Service Fundصندوق الخدمة الداخلي 
ى             ة عل ام معين ل أقس ة لتفسير السلع و الخدمات المزودة من قب ة الداخلي غ   (تبدأ صناديق الخدم ى    ) تسديد مبل قاعدة أجر ال

االت األ ام و الوآ ى وحدات األقس ردة أوال ة منف دة حكومي ة األخرىحكخرى ضمن وح  proprietaryانظر أيضا . ومي
funds الصناديق االمتالآية و enterprise fund صندوق مشروع.  

  
  

   Interperiod Tax Allocationالمدة  الضريبة ما بينتخصيص 
ين    ا ب دة   تخصيص الضريبة م ائر، و       الم ات، المكاسب، الخس دات ، النفق دخل لكل العائ أثيرات ضريبة ال راف بت هو االعت

ة            األ ارير المالي الغهم للتق ين أساسات الضرائب لألصول و المسؤوليات و مب ات ب ق اختالف ي تخل انظر  . حداث األخرى الت
 االختالف المؤقت و temporary difference و تخصيص الضريبة داخل المدة  intraperiod tax allocation أيضا

permanent difference االختالف الدائم .  
  
  

   Intraperiod Tax Allocationداخل المدة   تخصيص الضريبة
دخل أو       ين ال رة ب ة في فت تخصيص الضريبة داخل المدة تتضمن تقسيم شرط ضريبة الدخل الكلي ألغراض المحاسبة المالي

رات المحاسبة        أثير التراآمي لتغيي تثنائية، الت ود االس اآلن  مسجلة (الخسارة من العمليات المستمرة ، العمليات الموقفة ، البن
انظر أيضا تخصيص الضريبة     . تبلغ صافية من الضريبة  آل هذه المبالغ . ، و الدخل الشامل) على بيان األرباح المحتجزة

  .  interperiod tax allocationما بين المدة 
  
  

   Inventoryالجرد 
تهل        تعمل أو تس ي ستس لع الت ادي أو الس ل الع ير العم ي س ع ف ة للبي ود أصل محمول و بن رد ه ي   الج لع الت اج الس ي إنت ك ف

ذ    ) المحمولة للبيع(لبيع بالمفرد ليصنف الجرد في أغلب األحيان آجرد .ستباع د التنفي ال قي ، جرد المواد األولية، جرد األعم
)WIP( ،و جرد البضائع تامة الصنع .   
  
  

   Inventory Turnoverاجمالي حرآة الجرد 
  . ة مقسمة على معدل الجردمعدل اجمالي حرآة الجرد هي تكلفة السلع المباع

  
  

   Investing Activitiesنشاطات استثمارية 
ن        تخلص م راء أو ال رى، ش ات أخ روض لكيان ل ق من عم تثمارية تتض اطات االس ع و   النش وفرة للبي ة المت األوراق المالي

زة      ات، و األجه ة، النب  operating أيضا انظر  ). أصول منتجة  (المحمولة لحين النضج، و اآتساب أو التخلص من الملكي
activities نشاطات التشغيل و financing activities نشاطات التمويل .  
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   Investment in Subsidiaryاالستثمار في الشرآة التابعة 
حساب االستثمار في الشرآة التابعة هو التكلفة أو المبلغ المحمول لالستثمار في شرآة تابعة ضمن أسلوب التكلفة و أسلوب  

ة موحدة        . العدالة ات مالي د اعداد بيان ة عن ة و   cost method انظر أيضا  . يزال االستثمار في الشرآة التابع  أسلوب التكلف
equity method أسلوب العدالة و consolidation  التوحيد.    

  
  

   Investment Trust Fundاستثمار صندوق االئتمان 
تثمار الخ ات االس ان تفسر تجمع تثمار صناديق االئتم ةاس ة و fiduciary funds انظر أيضا. ارجي  الصناديق االئتماني

pension trust fund     ان راتب التقاعد  و ة و    agency trust fund صندوق ائتم ان الوآال  private صندوق ائتم
purpose trust fund صندوق ائتمان الغرض الخاص .  

  
  

   Involuntary Conversionتحويل اجباري 
التحويل االجباري يؤدي الى مكسب أو  . ألصل غير نقدي..تحويل الملكية بسبب حريق، سرقة ، الخ  التحويل اإلجباري هو

  . خسارة ألغراض المحاسبة المالية
  
  

   Issued Sharesاألسهم المصدرة 
ل الشرآة        ي أصدرت من قب  األسهم المفوضة و   authorized shares انظر أيضا  . األسهم المصدرة هي عدد األسهم الت

outstanding shares األسهم المتداولة.   
  
  

   Large Stock Dividendحصة السهم الكبير 
دما ت ن عن ر م ر ألن    %  25-20وزع أآث هم آبي هم آحصة س ل حصة الس ة، تعام بقا و المتداول هم المصدرة مس ن األس م

 small حصة السهم و stock dividend انظر أيضا). مشابه لتجزئة السهم(صدار متوقع لتخفيض سعر السهم السوقي اال
stock dividend حصة السهم الصغير.  

  
  

   Lattice Modelالنموذج الشبكي 
وع من    اما  نموذج بالك شولز ميرتن  تعماله     أو النموذج الشبكي، ن ائي، يمكن اس ار      النموذج الثن ة لخي ة العادل د القيم لتحدي

ة      تعمال تقنية تقييم أو نموذج سا) SFAS 123 (R)(يتطلب بيان معايير المحاسبة المالية . السهم ين للقيم يرجع أفضل تخم
ار        النموذج الشبكي ليس . العادلة للخيار ة للخي ة المخمن ة العادل د القيم ا لتحدي ة م دال  . نموذجا ذا صيغة مغلقة يستعمل معادل ب

ة بمرور الوقت            ار مخمن اء شجرة بأسعار خي ة ببن ة العادل ك، تحدد القيم ة، يف    . من ذل رة زمني ترض النموذج أن   في آل فت
ة و    fair value method انظر أيضا  . تغييران في السعر محتمالن على األقل ة العادل - Black- Scholes أسلوب القيم

Merton Model نموذج بالك شولز ميرتن  .       
  
  

   Lease Bonusمكافأة عقد اإليجار 
 operating انظر أيضا. ي أو آدفعة في ايجار التشغيلمكافأة عقد اإليجار هي مبلغ مدفوع إضافة الى إيجار الوضع الطبيع

lease ايجار التشغيل .  
  

   Lease Termشرط اإليجار 
د            ار تجدي ل خي رة مغطاة من قب اء، أي فت ل لإللغ ر قاب يتضمن شرط اإليجار، من بين العوامل األخرى، أي  شرط ثابت غي

دا  تسبق التاريصفقة، أي فترة مغطاة بخيارات التجديد العادية  خ الذي فيه يستعمل خيار شراء الصفقة، و أي فترة تمثل تجدي
  . أو امتدادا لعقد اإليجار بخيار المؤجر
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   Leasehold Improvementتحسين العقار المستأجر 
د         ة المؤجرة و يرت ى الملكي م ال دا  تحسين العقار المستأجر هو تحسين مثبت بشكل دائ اء االيجار      عائ د انه ى المؤجر عن . ال

ار المستأجر    اذا آانت الملكية غير قابلة للتحريك ما،عمو  تستهلك  .من المنشآت من قبل المستأجر، التحسين هو تحسين للعق
  . تحسينات العقار المستأجر على مدة عقد اإليجار

  
  

   Less than Substantially All Rights Retainedأقل من آل الحقوق المحتجزة أساسيا 
أقل من آل شيء    . البائع-ر ، بعض الحقوق الستعمال األصل المؤجر قد تحتجز من قبل المستأجربيع دعم اإليجافي صفقة 

دفعات اإليجار أعظم من         تحتجزأساسيا و لكن أعظم من الحقوق البسيطة  ة ل ة الحالي ل من    %  10اذا آانت القيم و لكن أق
ذه    . من القيمة العادلة لألصل المؤجر% 90 ود اإليجار ه ود أ  عق ر عق ى       تعتب اد عل ود رأسمال ، باالعتم يجار تشغيل أو عق

ة   ع دعم اإليجار و    sale-leaseback انظر أيضا  . ظروف معين وق    substantially all rights retained بي آل الحق
     . الحقوق البسيطة المحتجزة minor rights retained و  المحتجزة أساسيا

  
  

   Lessee's Incremental Borrowing Rateسعر االقتراض المتزايد للمستأجر 
تعارة            د اإليجار الس دء سريان عق د ب ه عن ى المستأجر دفع سعراالقتراض المتزايد للمستأجر هو سعر الفائدة الذي يجب عل

ة المؤجرة       ة، لشراء الملكي وال، بشروط مماثل دة    interest rate implicit in the lease انظر أيضا  . األم سعر الفائ
  .  الضمني في االيجار

  
  

   Liabilitiesالمسؤوليات 
د       ل األصول أو تزوي الي لتحوي زام ح ن الت أ ع ي تنش ادية الت افع االقتص ة للمن تقبلية محتمل ي تضحيات مس ؤوليات ه المس

تقبل آنتيجة للصفقات أو األحداث الماضية         equity األصول و  assets انظر أيضا  . الخدمات للكيانات األخرى في المس
   . العدالة المطلقة

  
  

   LIFO Layersطبقات البضائع الداخلة أخيرا تصرف أوال 
غ الجرد للسنة األساسية و أن     أن تصان السجالت للمحاسبة الجرد ) البضائع الداخلة أخيرا تصرف أوال(يتطلب أسلوب  مبل

نويا    د تضاف س ي ق افية الت ات اإلض دة الطبق ر الم غ بضاعة آخ ا لمبل ة . طبق ون طبق را  (تك ة أخي تصرف البضائع الداخل
دة     بضاعة آخر المدة فيها يكون في أي سنةاإلضافية )أوال ة   . أعظم من بضاعة أول الم را    (تسعر طبق ة أخي البضائع الداخل

ي      )تصرف أوال  رة للسنة الت اليف المبك ا ياإلضافية بالتك ة    LIFO methodانظر أيضا   . كون فيه أسلوب البضائع الداخل
  .   أخيرا تصرف أوال

  
  

   LIFO methodخلة أخيرا تصرف أوال أسلوب البضائع الدا
ة السلع           ى تكلف ة ال ى المحول اليف األول اليف المجرودة هي التك ضمن أسلوب البضائع الداخلة أخيرا تصرف أوال، آخر التك

دة،  . المباعة  ة  بضاعة آخر الم اليف القديم ذا، تتضمن التك ة بضائع آخر . له دة ميزاني ة  الم ة البديل رب التكلف ن تق البضائع . ل
ا    الد ق عموم ي للسلع ألن مع   اخلة أخيرا تصرف أوال ال تتعل دفق الفعل لعها     بالت ع أو تستعمل س دم أوال   ظم المنظمات تبي األق

 LIFO أسلوب التعريف المعين و specific identification method انظر أيضا. امساك المواد القديمة أو الملغيةلمنع 
method      را تصرف أ ة أخي دل المرجح    weighted average method و  والأسلوب البضائع الداخل  و  أسلوب المع

moving average method أسلوب المعدل المتحرك و LIFO layers    را تصرف أوال و ة أخي  طبقات البضائع الداخل
dollar value LIFO قيمة الدوالر للبضائع الداخلة أخيرا تصرف أوال .  

  
  

   Liquidating Dividendsتصفية الحصص 
ا     . ألرباح المحتجزةا تجاوزدما تكون الحصص الى حملة األسهم تث تصفية الحصص عنتحد ي فيه تكلف أوال الحصص الت

ازة    زيادة في األرباح المحتجزة الى رأس المال اإلضافي المدفوع و بعد ذلك  ة و الممت ى األسهم العادي تصفية الحصص   . ال
  .األرباح المحتجزة retained earnings الحصص و dividends انظر أيضا. تخفض مجموع رأس المال اإلضافي
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   Liquidation Preference on Preferred Stockتفضيل التصفية على السهم الممتاز
اواة أو               رة في سعر المس ادة آبي ة بزي ى فهي تفضل التصفية الالإرادي ازة أو أسهم أخرى أعل اذا أصدر آيان ما أسهما ممت

الي     القيمة المبينة لألسهم ، يتط ان الوضع الم ة لبي  preferred stockانظر أيضا    .لب آشف هذه المعلومات في قسم العدال
      . األسهم الممتازة

  
  

   Long-Term Liabilitiesالمسؤوليات طويلة المدى 
دفع ضمن دورة ال    ة ال تشغيل  المسؤوليات طويلة المدى هي انفاقات مستقبلية محتملة مرتبطة باالتزامات الحالية ليست واجب

  . دورة التشغيل operating cycle انظر أيضا. الحالية أو السنة المذآورة ، أيهما أآبر
  
  

   Loss Contingencyطارىء الخسارة 
، حالة، أو مجموعة ظروف تتضمن درجات مختلفة من الحيرة قد تؤدي الى نقصان أصل   طارىء الخسارة هو شرط حالي

  .طارىء المكسب gain contingency الطارىء و contingency انظر أيضا. أو تحمل مسؤولية
  
  

   Lossesالخسائر 
الكين          ى الم ات و التوزيعات عل دا النفق ا ع ة و األحداث األخرى م . الخسائر هي تناقصات في العدالة من الصفقات المحيطي

  .المكاسب gains االيرادات و revenues النفقات و expenses انظر أيضا
  
  

   Lower of cost marketقلالتكلفة السوقية األ
ان سعر السوق للجرد         أسلوب التكلفة أو السوق األقل هو أسلوب تقييم الجرد لكتابة  ل، اذا آ ة األق ة المنفع ل من   جرد قيم أق

التكلفة في . الغرض من أسلوب التكلفة أو السوق األقل هو االعتراف بهبوط في قيمة الجرد في الفترة التي يحدث بها. تكلفته
ة األصلية   صيغة ا ال         السوق ال يمكن أن يكون   . لتكلفة األقل للسوق هي التكلف ة إلآم ل التكلف ع أق الحد  (أعظم من سعر البي
  ). الحد األدنى(أو أقل من سعر البيع أقل التكلفة إلنهاء و أقل هامش ربح عادي ) األعلى

  
  

   Major Fundsالصندوق الرئيسي 
ل      \داتها، انفاقاتهاالصناديق الرئيسية هي الصناديق التي عائ ى األق ا ، أصولها، أو مسؤولياتها عل اميع   % 10نفقاته من المج

ة و صناديق       % 5المطابقة للصناديق الحكومية أو صناديق المشروع و على األقل  ي لكل الصناديق الحكومي غ الكل من المبل
  . الصناديق غير الرئيسية non-major funds انظر أيضا. المشروع

  
  

   Management and General Expenses صاريف العامةاإلدارة و الم
ة، نشاطات            تتضمن اإلدارة و التكاليف العامة  ل، وضع ميزاني ام، إدارة العم ظ السجل الع ة، حف ام للمنظم اه الت ات االتج نفق

ة     ة، و األغراض ذات العالق ة العام امج و    program support expenses انظر أيضا  . اللجن ات دعم البرن -fund نفق
raising expenses نفقات جمع التبرعات .  

  
  

    Manufacturing Overheadنفقات التصنيع غير المباشرة
ا مباشرة   نفقات التصنيع غير المباشرة آل تتضمن  ع    تكاليف اإلنتاج غير المباشرة التي ال يمكن تتبعه ر اقتصادية للتتب أوغي

ا          ا زال ضروريا لإلنت تم إنتاجه و لكن م ذي ي د ال ى البن واد المباشرة و   direct materials انظر أيضا  . جال  direct الم
laborأليدي العاملة المباشرةا .   

  
  

   Market Risk يخطر السوقال
ق آخر، و لكن بسبب          يس بالضرورة بسبب فشل فري الخطر السوقي هو امكانية الخسارة من التغييرات في سعر السوق، ل

ي   رات ف ادية  التغيي روف االقتص ب عل . الظ وفا     يج ون مكش تلزم ، أن يك ن ال يس وقي ، ولك ر الس ا . ى الخط ر أيض  انظ
concentrations of credit risks ترآيزات خطر االئتمان .  
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   Market Value Methodسعر السوق أسلوب 
ل           ى التحوي الربح أو الخسارة عل ل، يعترف ب ة للتحوي  ينظر أسلوب سعر   . تحت أسلوب سعر السوق لتفسير السندات القابل

ان    ح معرف ل، السندات    . السوق الى التحويل على أنه عملية بلوغ الذروة للمداخيل، بذلك يؤدي الى خسارة أو رب د التحوي عن
دفع   ادي        واجبة ال دان السهم الع تم شطبهما، وي ة ي اواة األصلية    (و العالوة ذات العالق ة سعر المس ال   ). قيم اد رأس الم اعتم

اواة   اإلضافي المدفوع هو زيادة في سعر ال ى سعر المس ين س   . سوق للسهم عل رق ب بية     الف ة المحاس عر السوق للسهم و القيم
  . أسلوب القيمة المحاسبية  book value method انظر أيضا. نللسندات هي خسارة أو مكسب معرفي

  
  

   Matching (Principle)مبدأ المماثلة 
رة ال    ب ه يعترف أن  الى يشير مبدأ المماثلة ات في نفس الفت ي النفق ا  ت ا      بيعترف   فيه ك عملي دما يكون ذل ة عن دخل ذو العالق . ال

نفس   عن المماثلة للعائدات و التكاليف هي االعتراف الفوري أو المشترك بالعائدات و النفقات الناتجة بشكل مباشرومشترك
دخل، يستعمل    و النتيجة مع لتلك النفقات التي ليس لديها عالقة السبب . الصفقات و األحداث ا ال ول   التق رب النظامي و المعق
د  (مع االعتراف بالنفقة  ة األم ول، يستعمل       ). استهالك الدين وهبوط القيمة لألصول طويل ارب نظامي و معق م يوجد تق اذا ل

  . المحاسبة التراآمية accrual accounting انظر أيضا. االنفاق الفوري
  
  

   Management Discussion & Analysis (MD&A)مناقشة و تحليل اإلدارة 
ة            ة المنتظم ل المعلومات المالي دم قب ا تق ة و لكنه انظر  . مناقشة و تحليل اإلدارة هي جزء من المعلومات اإلضافية المطلوب

  . المعلومات اإلضافية المطلوبة required supplementary information أيضا
  
  

   Measurable and Availableالقابل للقياس و المتوفر 
ة  بؤرة قياس لمتوفر هو أساسالقابل للقياس و ا وفرا        . المصادر المالية الحالي اس و مت ابال للقي دما يكون ق دخل عن يعترف بال

ة      رة الحالي ات الفت ل انفاق ا خالل   (لتموي وم  60عموم  current financial resources measurement أيضا انظر  ). ي
focus      ة و ة الحالي اس المصادر المالي ؤرة قي ة  أسس المحاسبة    modified accrual basis of accounting ب التراآمي
          . المعدلة

  
  

   Measurement Focusبؤرة القياس 
الي     ي العرض الم ذآورة ف دة و الم ادية المؤآ يم اإلقتص ى الق اس ال ؤرة القي ير ب ا. تش ر أيض  current financial انظ

resources measurement focus   ة الحالي  economic resources measurement ة وبؤرة قياس المصادر المالي
focus بؤرة قياس المصادر اإلقتصادية و basis of accounting أسس المحاسبة .  

  
  

   Minimum Lease Paymentsدفعات اإليجار الدنيا 
د ايجار رئيسي ، متضمنة دفعات اال         ا ضمن عق تأجرااللتزام به يجار  دفعات اإليجار الدنيا هي آل الدفعات التي على المس

ل               ة من قب ة متبقي ة لقيم ة ألي دفع ة الحالي ار شراء صفقة، و القيم ة من أجل أي خي المطلوبة، القيمة الحالية للدفعة المطلوب
ار شراء الصفقة و    bargain purchase option انظر أيضا  . المستأجر  ة   guaranteed residual value خي القيم

  .  المتبقية المضمونة
  
  

   Minimum Liability المسؤولية الدنيا
المسؤولية الدنيا هي المسؤولية   . المسؤولية الدنيا هي أية زيادة في التزام المنفعة المتراآم على القيمة العادلة ألصول الخطة

ة          ة العام ى الميزاني د عل ب تقاع ؤولية رات ا آمس ب تبليغه ي يج افية الت ا . الص ر أيض  accumulated benefit انظ
obligation فعة المتراآم والتزام المن fair value of plan aseets القيمة العادلة ألصول الخطة .  
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   Minor Rights Retainedالحقوق البسيطة المحتجزة  
ائع             ل الب د تحتجز من قب وق الستعمال األصل المستأجر ق تم  . المستأجر \في صفقة بيع دعم االيجار، بعض الحق احتجاز  ي

ل أو مساوية ل     اذا آانت القيمة االحقوق البسيطة  دفعات االيجار أق ة ل ة لألصل المؤجر     % 10لعادل ة العادل ود  . من القيم عق
ود ايجار التشغيل        ادة آعق ذه تفسر ع ع دعم االيجار و    sale-leaseback انظر أيضا  . االيجار ه  substantially all بي

rights retained     يا و وق المحتجزة أساس ل من آل      less than substantially all rights retained آل الحق أق
  . الحقوق المحتجزة أساسيا

  
  

   Minority Interestحصة األقلية 
تثمار         % 100مجموعات العمل التي ال تؤسس ملكية  ذ االس وق منف تثمر في جزء من حق لمنفذ االستثمار من قبل نتيجة مس

         ). غير مسيطرة  أو أحيانا(هذه الحصة تسمى حصة األقلية . منسوبة الى حملة أسهم األقليةال
  
  

   Modified Accrual Basis of Accountingأسس المحاسبة التراآمية المعدلة 
مزيج من مفاهيم محاسبة قاعدة النقد  و هيتستعمل أسس المحاسبة التراآمية المعدلة مع بؤرة قياس المصادر المالية الحالية 

ة يعرف بال. و المستحقات الى أسس محاسبة مختلفة آليا تسجل  . دخل عند امكانية قياسه و توفره لتمويل انفاقات الفترة الحالي
ل   . االنفاقات بشكل عام عندما تكون مسؤولية الصندوق ذات العالقة متحملة تستعمل أسس المحاسبة التراآمية المعدلة من قب

أسس   full accrual basis of accounting وأسس المحاسبة   basis of accounting انظر أيضا. صناديق الحكومية
ة     ة      current financial resources measurement focus والمحاسبة المستحقة التام اس المصادر المالي ؤرة قي ب

  . الحالية
  
  

 GASB (34( Modified Approach(للجنة معايير المحاسبة الحكومية  استهالك األصول الرئيسية(الطريقة المعدلة
(for GASB 34 Depreciation of Capitalized Assets) 

تحت . من شبكة أو نظام فرعي ال يتطلب منها أن تستهلك بشرط أن يجتمع طلبانأصول الهيكل األساسي التي هي جزء من 
ذه              ينات ، في ه ى إضافات أو تحس ات ال ؤدي النفق الم ت ات ، م ا آنفق غ نموذجي الطريقة المعدلة، انفاقات الهيكل األساسي تبل

     . الطريقة المطلوبة required approach انظر أيضا. يلالحالة يتم التمو
  
  

   Monetary Assetاألصل النقدي 
دوالر ) أو المسؤولية(األصل النقدي  ة أو         اتهو أصل أو مسؤولية ثابت بال رات في األسعار المعين بغض النظر عن التغيي

خ    (التغييرات في مستوى السعر بض، ال األصل   nonmonetary asset انظر أيضا  . .)نقد، حسابات و سندات مستحقة الق
  . غير المالي

  
  

   Monetary Unit Assumptionفرضية الوحدة النقدية 
ر مع الوقت     . يفترض أن المال هو قاعدة مالئمة لقياس النشاط االقتصادي ة ال تتغيي ذا، ال   ;الفرضية هي أن الوحدة النقدي له

ة   ات المالي ى البيان ار التضخم عل نعكس آث ر . ت ان و entity assumption أيضاانظ  going concern فرضية الكي
assumption    ة ة العامل ية المؤسس ة و  periodicity assumption وفرض ية الدوري  historical cost فرض

principal مبدأ التكلفة التاريخية .  
  
  

   Mortgage Bondسند الرهن 
ة      ة ثابت ند مضمون بملكي رهن  و   mortgage bond السند التجاري و   debenture انظر أيضا  . سند الرهن هو س ند ال  س

collateral trust bond  وسند معزز بضمان اضافي convertible bond السند القابل للتحويل.  
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   Moving Average Methodأسلوب المعدل المتحرك 
دائم ضروري الستعمال    نظام . تحسب تكلفة المعدل المرجح بعد آل شراءأسلوب المعدل المتحرك لمحاسبة الجرد  الجرد ال

ز المحدد      specific identification method انظر أيضا . أسلوب المعدل المتحرك  FIFO method و أسلوب التميي
وارد أوال يصرف أوال و   دل المرجح و    weighted average method أسلوب ال أسلوب   LIFO method أسلوب المع
  . البضائع الداخلة أخيرا تصرف أوال

  
   MSWLFموقع مكب النفايات الصلبة البلدي 

  . الصلبة البلدي) مقلب قمامة(هو موقع مكب النفايات 
  
  

   Multiple Step Income Statementبيان الدخل متعدد الخطوات 
ئر و المكاسب و الخسا منفصلة عن عائدات و نفقات غير التشغيلالتشغيل  و نفقات يبلغ بيان الدخل متعدد الخطوات عائدات

  . بيان دخل الخطوة الواحدة single step income statement انظر أيضا. األخرى
  
  

   Net Assetsاألصول الصافية 
  . األصول الصافية المقيدة restricted net assets انظر أيضا. األصول الصافية هي أصول بال مسؤوليات

  
  

 Net Assets Invested in Capital )ن ذو العالقةصاف من الدي(األصول الصافية المستثمرة في أصول رأس المال 
Assets (Net of Related Debt)   
ذه األصول و       ى ه للمنظمات الحكومية، تخفض األصول الصافية المستثمرة في أصول رأس المال باالستهالك المتجمع عل

 restricted األصول الصافية و   net assets انظر أيضا. أي دين منسوب الى االستمالك ،البناء، أو تحسين تلك األصول
net assets األصول الصافية المقيدة و unrestricted net assets األصول الصافية غير المقيدة .  

  
  

   Net Conceptالمفهوم الصافي 
ا الصافية     ل        (تبلغ المكاسب بمبالغه غ محمول أق ل أو مبل بية صافية أق ة محاس غ  ). يباشر بقيم ا الصا   تبل ائر بمبالغه فية الخس

ل    ( غ محمول أق ل أو مبل الي و   gross concept انظر أيضا  ). يباشر بقيمة محاسبية صافية أق وم االجم  gains and المفه
losses المكاسب و الخسائر .   

  
  

  Net Investment Hedgeتغطية االستثمار الصافي 
تثمار صاف    تغطية االستثمار الصافي هي  ة الس ة  ب تغطي ة أجنبي غ  .عملي ة       المكاسب و  تبل رات في القيم ى التغيي ائر عل الخس

ديل   ة لصفقات العملة األجنبية المدخلةالعادل لتغطية استثمار صاف في عملية أجنبية ، في الدخل الشامل اآلخر آجزء من تع
ة   fair value hedgeتغطية حرآة النقد و  cash flow hedge انظر أيضا. ترجمة العملة األجنبية المتراآمة تغطية القيم

  .تغطية العملة األجنبية foreign currency hedge ادلة والع
  
  

  Net Investment in the Leaseاالستثمار الصافي في عقد االيجار 
ار           د االيج ي عق الي ف تثمار االجم ة لالس ة الحالي و القيم ار ه د االيج ي عق افي ف تثمار الص ا . االس ر أيض  gross انظ

investment in the lease  د االيجار و   االستثمار االجم ر     unearned interest revenue الي في عق دة غي دخل الفائ
  .المكتسب

  
  

   Net Method (of Recording Sales)) لتسجيل المبيعات(الطريقة الصافية 
دي         ة صافية من التخفيض النق ابات المدين ديل  لل داعي ال . الطريقة الصافية لتسجيل المبيعات تسجل المبيعات و الحس اذا تع

ة الحساب      على أية حال،. ت الدفعة ضمن الفترة المخفضةاستلم دخل (اذا استلمت الدفعة بعد الفترة المخفضة، يجب ادان ) ال
   . الطريقة االجمالية gross method حسم النقدي و cash discountانظر أيضا . الذي لم يؤخذ تخفيضه
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   Net Method of Accounting for Sales Discountsالطريقة الصافية لتفسير تخفيضات المبيعات 
م ت . في الطريقة الصافية لتفسير تخفيضات المبيعات، تسجل المبيعات صافية من أي تخفيضات  التخفيضات ألن   حصل اذا ل

  .آدخل آخر جل تخفيضات المبيعات غير المحصلةالدفعات لم تدفع في الوقت المحدد، تس
  
  

   Net Periodic Pension Cost ةالصافي ةتكلفة راتب التقاعد الدوري
ة،    تساوي ) د و تكلفة راتب التقاعدنفقة راتب التقاعالمسمى أيضا (راتب التقاعد الدوري الصافي  تكلفة ة مجموع الخدم تكلف

ائر، و   )استهالك دين(تكلفة الفائدة، العائد المتوقع من أصول الخطة، استهالك دين تكلفة الخدمة المسبقة،   المكاسب و الخس
ة راتب التقاعد     prepaid pension cost انظر أيضا  . ن االلتزام الصافي أو األصل الصافي الموجودين   استهالك دي تكلف

دفع و  ة راتب التقاعد المستحقة و     accrued pension cost مسبقة ال ة   net post-retirement benefit cost تكلف تكلف
  .منفعة مابعد التقاعد الصافية 

  
  

   Net Post-Retirement Benefit Costد الصافية تكلفة منفعة ما بعد التقاع
ة الصافية لرواتب التقاعد           ة منفعة ما بعد التقاعد الصافية توازي تكلف ة راتب التقاعد الدوري ى تكلف د التقاعد ال ا بع . منافع م

  . تكلفة راتب التقاعد الدورية الصافية net periodic pension cost انظر أيضا
  
  

   Net Realizable Value (of Accounts Receivable)فية المتحققة الصاقيمة ال
ابات مستحقة القبض       القيمة المتحققة الصافية للحسابات مستحقة القبض  ة حساب الحس د     هي ميزاني ي ق ابات الت دون الحس ب

   . محددة بتقدير عمر حسابات نهاية السنة مستحقة الدفعالتكون غير قابلة للجمع 
  
  

   Neutralityالحياد 
ة   الح أثيرات الخارجي ن الت ة م ز و خالي ن التحي ة م ات خالي ي أن المعلوم اد يعن ا. ي ر أيض ة و reliability انظ  االعتمادي

representational faithfulness االخالص التمثيلي و verifiability التحققية .  
  
  

   Nominal Dollarsالدوالرات االسمية 
وة الشرائية      الدوالرات االسمية هي دوالرات غير معدلة من رات في الق ة   historical cost انظر أيضا  . أجل التغيي التكلف

   . الدوالرات الثابتة constant dollars التكلفة الحالية و current cost و  التاريخية
  
  

   Non-Cash Operating and Financing Activitiesنشاطات التمويل و التشغيل غير النقدية 
ذه     . التي ال تؤدي الى دفعات أو ايصاالت نقدية هي ثمار غير النقديةنشاطات التمويل و االست د المعلومات عن ه يجب تزوي

ار االضافي    ي تش     . النشاطات منفصلة في االظه ة       تأي جزء من الصفقة الت ان السيولة النقدي د ستتضمن في بي ى نق . مل عل
خالل تحمل    من  لى عدالة مطلقة، اآتساب األصول ثلة تتضمن شراء األصول الثابتة باصدار االسهم، تحويل السندات ااألم

دي آخر            ر نق دي بأصل غي ر نق ديل أصل غي د ايجار رئيسي، تب نشاطات   operating activities انظر أيضا  . التزام عق
تثمار و   investing activities التشغيل و ل و   financing activities نشاطات االس  direct method نشاطات التموي
       . الطريقة غير المباشرة indirect method باشرة والطريقة الم

  
  

   Noncompensatory Stock Purchase Planخطة شراء أسهم غير تعويضية 
ا   . تعويض الموظفينأوال ك خيارات أسهم معينة و خطط شراء أسهم قد ال يقصد بها هنا على سبيل المثال، قد تريد شرآة م

ين    أن تجمع رأسمال أو أن تنوع ملكية ا االداري ر لكل سهم م       . أسهمها ضمن مستخدميها و موظفيه يس أآب رق ل ن حيث الف
ار   stock option انظر أيضا . جمع نفس مبلغ رأس المال، ليس هناك تعويض متضمنل ذلك العرض لكل حملة األسهم خي

      .   خطة خيار السهم التعويضية compensatory stock option plan السهم و
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   Noncontributory Planمساهمة خطة غير 
ا المساهمة للخطة        ي ال يتطلب من موظفيه خطة   contributory plan انظر أيضا  . الخطة غير المساهمة هي الخطة الت

  . مساهمة
  
  

   Noncumulative Preferred Stockالسهم الممتاز غير المتراآم 
دفع في أي س       مع السهم الممتاز غ م ت ي ل راآم، الحصص الت راآم ير المت ة األسهم المفضلون الحق في       . نة ال تت يخسر حمل

ن   م تعل از و   preferred stock انظر أيضا  . استالم الحصص التي ل السهم   cumulative preferred stockالسهم الممت
  . الممتاز التراآمي

  
  

   Non-Exchange Revenueبادل الدخل غير الم
ة  ) أو تعطي(قيمة من دون أن تستلم مباشرة ) أو تستلم(طي الحكومة بادل هو الدخل المعترف به عندما تعلمالدخل غير ا قيم

  . بادلالدخل الم exchange revenue انظر أيضا. ة بالتبادلمساوي
  
  

   Non-Expendable Trust Fundصندوق االئتمان الغيرقابل لالستنفاد 
تنفد    صناديق االئتمان الغير قابلة لالستنفاد هي تلك التي مبدؤها قد ال يستن د يس ا ق ي دخله . فد أثناء عملياتهم المعينة و لكن الت

تنفاد     expendable trust fund انظر أيضا   ل لالس ان القاب الصندوق   permanent fund انظر أيضا  . صندوق االئتم
  .الدائم

  
  

   Non-Major Fundsالصناديق غير الرئيسية 
   . الصناديق الرئيسية major funds انظر أيضا. ئيسيةالصناديق غير الرئيسية هي الصناديق التي هي ليست صناديق ر

  
  

  Nonmonetary Assetاألصل غير النقدي 
رات في       ) أو المسؤولية(األصل غير النقدي  ك تتقلب بسبب التغيي هو أصل أو مسؤولية غير ثابتة بالدوالرات و بدال من ذل

  .األصل النقدي monetary asset انظر أيضا. مستوى السعر
  
  

   Non-Monetary Exchangeل غير النقدي التباد
ي    : ى صنفين مقسم ال ) ) SFAS( 153بيان معايير المحاسبة المالية منذ (التبادل غير النقدي هو اآلن  ادالت األصول الت تب

وي  . المادة التجاريةمادة تجارية و تبادالت األصول التي تفتقر الى  تحتوي على ة    يحت ادة تجاري ى م ادل عل آت اذا اشتر  التب
ي تحوي         . حرآة النقد المستقبلية للكيان في تغيير التبادل نتيجة للصفقة ادالت الت ائر في التب ا بالمكاسب و الخس يعترف دائم

واد  ةم واد  تجاري ر للم ي تفتق ادالت الت ي التب ادة ف ا ع رف به ي ال يعت ة  و الت واد  (التجاري ى الم ر ال ي تفتق ادالت الت ي التب ف
تبدلت تصنيف    ). يعترف بها قبل أو آجزء من الصفقة رة تعطيلهناك خساالتجارية، قد يكون  ة اس امتياز هذه المادة التجاري

       .   )APB( 29هيئة مبادئ المحاسبة غير المماثل القديم ل\األصل المماثل
  
  

   Non-Reciprocal Interfund Activity شاط ما بين الصندوق غير المتبادلن
ا ن ر المتب ين الصندوق غي ا ب اط م ين الصناديق  دلش ة ب ر مبادل  reciprocal interfund انظر أيضا. هي صفقات غي

activity نشاط ما بين الصندوق المتبادل .  
  
  

   Notes Receivableأوراق القبض 
ة   . أوراق القبض هي وعود مكتوبة لدفع دين، و الكتابة تسمى آمبيالة تخصم أوراق القبض أحيانا، حيث يجير الحامل الورق

  . الحسابات المدينة accounts receivable انظر أيضا. الى طرف ثالث و يستلم مبلغا من النقد النقدية
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   Not-for-Profit Entitiesالربحية  الكيانات الال
  . تضمن ربحمن المساهمات و غرض تشغيلها ال ي الربحية هي آيانات عائداتها تأتي الكيانات الال

  
  

   Not-for-Profit Organizationsربحية  منظمات الال
ات     ل الحكوم ن قب دارة م ر م ات غي ي منظم ة ه ات الالربحي ة  (المنظم ات الصحة و الرفاهي ات، منظم فيات، جامع مستش

ث  ات البح ة، و منظم ا ). الطوعي ر أيض ات و  colleges and universities انظ ات و الجامع  health care الكلي
organizations    ة الصحية و منظمات الصحة    voluntary health and welfare organizations منظمات الرعاي
  . والرفاهية الطوعية

  
  

   Notional Amountالمبلغ المفترض  
تقاق   derivative انظر أيضا...). وحدات نقدية، أسهم، بوشالت، أرطال، الخ(المبلغ المفترض هو وحدة قياس محددة  االش

  . شرط الدفعة payment provision مبلغ التسوية و settlement amount و شيء ما الواقع تحت underlying و
  
  

   Object Classطبقة الغاية 
تراة أو الخدمات المحصلة واد المش وع الم ا لن ة تبع ات الحكومي ة يصنف االنفاق ة الغاي ة . تصنيف طبق خدمات : من األمثل

ات خدم        دة النفاق دفعات الرئيسية و دفعات الفائ زات، و ال دين الموظفين، التجهي  function (program) انظر أيضا  . ة ال
classification   وظيفي و  character classification وتصنيف النشاط    activity classification التصنيف ال

         .  التصنيف تبعا للصفة أو السمة
  
  

   Obligation Under Capital Leaseااللتزام ضمن عقد ايجار رأس المال 
د ايجار رأس    capital lease انظر أيضا. قد ايجار رأس المال هو المبلغ المدان لعقد ايجار رأس المالااللتزام ضمن ع عق

   .  المال
  
  

   Operating Activitiesنشاطات التشغيل 
ائن  ى الزب دمات ال ليم خ لع و تس اج س غيل انت اطات التش ل  . تتضمن نش ي أن آ ق ف غيل هي أيضا صنف متب اطات التش نش

ات في الطرق المباشرة     . مصنفة آنشاطات تشغيل هي تمويلالستثمار أو االالمصنفة آنشاطات الصفقات غير  هناك اختالف
دة و استالم    . و غير المباشرة لبيان حرآة النقد في قسم نشاطات التشغيل، و لكن ليس في األقسام األخرى دفع و استالم الفائ

غيل  اطات التش ي نش ا. الحصص ه ر أيض تثمار و investing activities انظ اطات االس  financing activities نش
     . الطريقة غير المباشرة  indirect method الطريقة المباشرة و direct method نشاطات التمويل و

  
  

   Operating Cycleدورة التشغيل 
  . باأليام زائد حجم أعمال الجرد باأليامدورة التشغيل هي حجم أعمال الحسابات المدينة 

  
  

   Operating Grants and Contributionsمنح و مساهمات التشغيل 
في  لالستعمال  األخرين المقيدين منح و مساهمات التشغيل الزامية و صفقات طوعية و غير مبادلة مع الحكومات أو األفراد

  . المال منح و مساهمات رأس capital grants and contributions انظر أيضا. برنامج معين لنفقات التشغيل
  
  

   Operating Leaseعقد ايجار التشغيل 
ارا    . عقد ايجار التشغيل هو عقد ايجار ال يتأهل آعقد ايجار رأس المال دفع ايج يستعمل المستأجر مجرد األصل المؤجر و ي

ة     . دوريا لهكذا استعمال ة للملكي ة و ال أي خطر أو منفع ل للملكي د يصنف المستأجرون و المؤجرو    . ليس هناك نق ود  ق ن عق
ود ايجار تشغيل     ال و    capital lease انظر أيضا  . االيجار آعق د ايجار رأس الم ايجار   direct financing lease عق

  . عقد ايجار من نوع المبيعات sales-type lease التمويل المباشر و
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   Operating Loss Carrybackالحسم بمفعول رجعي للخسارة من التشغيل 
رة               التأثيرات الضريبية  دخل الصافي لفت د ال ا في تحدي ألي حسم بمفعول رجعي للخسارة من التشغيل المتحقق يعترف به

ارة ى  . الخس ال و يوضع عل ترداد الم اء الس دم ادع ة يق ن الضرائب المؤجل د منفصل ع ة آبن ة العام ر أيضا. الميزاني  انظ
operating loss carryforward الترحيل الى الخسارة من التشغيل .    

  
  

   Operating Loss Carryforwardترحيل الى الخسارة من التشغيل ال
ى األرجح       ة الضريبة عل ن  اذا رحلت الخسارة من التشغيل، يعترف بتأثيرات الضريبة لدرجة أن منفع ح   ل انظر  . تحقق رب

  . الحسم بمفعول رجعي للخسارة من التشغيل operating loss carryback أيضا
  
  

   Operating Segmentجزء التشغيل 
ا    التجارية التي منها قد تكسب العيستخدم في النشاطات  جزء التشغيل هو جزء من مشروعلتقرير الجزء،  ي فيه دات و الت ائ
وفر         نتائج تشغي نفقات متحملة، رار تشغيل المشروع، والتي ت ل صانع ق ة    لها تراجع بانتظام من قب . منفصلة معلومات مالي

  .الجزء المقرر  reportable segmentر الجزء وتقري segment reporting انظر أيضا
  
  

   Operational Accountabilityمسؤولية العمليات 
ز ة ترآي اء الحكوم ة أنح ي آاف ة ف ات المالي اءة و   البيان غيل بكف داف التش ومي أله ان الحك ة الكي دى مقابل غ عن م و أن تبل ه

ذا الغرض، و مدى مو   آل المصادر الموجودة     باستعمالفاعلية،  تقبل      له ذه األهداف في المس ة ه  انظر أيضا  . اصلة مقابل
fiscal accountability    ة ة في     government-wide financial statements و  المسؤولية المالي ات المالي البيان

  . آافة أنحاء الحكومة
  
  

   Ordinary Annuityراتب التقاعد العادي 
  . راتب التقاعد المستحق  annuity due انظر أيضا. هاية الفترةراتب التقاعد العادي هو راتب تقاعد مع دفعات في ن

  
  

   Other Comprehensive Incomeالدخل الشامل اآلخر 
دخل الشامل اآلخر     دخل الصافي        يتضمن ال تثناة من ال دخل الشامل المس ود في ال ك البن ود. تل دخل الشامل اآلخر هي     بن ال

ديالت           تعديالت المسؤولية الدنيا لراتب التقاعد، ال  ع، تع ة المتاحة للبي ى السندات المالي ة عل ر المدرآ ائر غي مكاسب و الخس
ة ترجمة العملة األجنبية دخل الشامل    comprehensive income انظر أيضا  . ، و الجزء الفعال لتغطيات الحرآة النقدي ال

  .الدخل الشامل اآلخر المتراآم accumulated other comprehensive income و
  
  

   Other Financing Sourcesلتمويل األخرى مصادر ا
ة  (للصناديق الحكومية، مصادر التمويل األخرى هي مبالغ مثل تحويالت التشغيل من الصناديق األخرى     ) تحويالت الداخل

       . التحويالت الداخلة transfers-in انظر أيضا. حصيلة اصدار سند
  
  

   Other Financing Usesاستعماالت التمويل األخرى 
ى الصناديق األخرى  ل تحويالت التشغيل ال الغ مث ل األخرى هي مب تعماالت التموي ة، اس التحويالت (للصناديق الحكومي

  . التحويالت الخارجة transfers-out انظر أيضا). الخارجة
  
  

   Outstanding Sharesاألسهم المتداولة 
األسهم  authorized shares انظر أيضا. ية آأسهم مستردةاألسهم المتداولة هي عدد األسهم التي أصدرت و لم تكتسب ثان

  . األسهم المصدرة issued shares المصرح بها و
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   Par Value (of Common Stock)) للسهم العادي(سعر المساواة 
اواة   تصدر ال. عموما، تصدراألسهم الممتازة مع سعر مساواة، و لكن قد تصدر األسهم العادية مع أو بدون سعر مساواة مس

   . سهم رأس المال capital lease انظر أيضا. غير مساو حقيقي أو آسهم غير مساو مع القيمة المبينةآسهم  لسهم عادي
  
  

   Par Value (of a Bond)) لسند(سعر المساواة 
رة السند        اء فت د انته ا عن يعاد دفعه ي س ن  . سعر المساواة للسند هو مبلغ الدوالر الكلي للسند الت اواة   تسعر الس دات بسعر المس

  .     القيمة االسمية face value انظر أيضا. عندما يكون سعر الفائدة المبين مساو لسعر الفائدة الفعال
  

   Par Value Methodأسلوب قيمة المساواة 
اواة      الغ أسعارالمس ة بتخفيض مب ار أو األسع (ضمن أسلوب قيمة المساواة لمحاسبة األسهم المستردة، تسجل حصص الخزين

ع األصلي      الرأسو) المبينة تلم في وقت البي دفوع المس ة      . مال اإلضافي الم ا العادل دين األسهم المستردة لقيمته ة (ت ). أو المبين
ة    سعر االصدار األصلي المنسوببنسبة الحصة ليدين الرأسمال اإلضافي المدفوع  اح   . الى األسهم المكتسبة ثاني دين األرب ت

ادة       . األسهم المستردة على سعر االصدار األصليالمحتجزة ألي زيادة في تكلفة  دفوع ألي زي دين الرأسمال اإلضافي الم ي
ال المرتبطة         . في سعر االصدار األصلي على تكلفة األسهم المستردة  اواة، تبقى مصادر رأس الم ة المس ضمن أسلوب قيم

لي  دار األص ا . باالص ر أيض تردة و  treasury stock انظ هم المس  cost method (of treasury stock األس
accounting)  لمحاسبة األسهم المستردة(أسلوب التكلفة .(   

  
  

   Participating Bondالسند المشارك 
رادات        دخل اذا اآتسب بعض مستويات االي . السند المشارك هو سند ليس له فقط سعر فائدة مبين و لكن أيضا يشارك في ال

   . لفائدة المبينسعر ا stated rate of interest انظر أيضا
  
  

   Participating Preferred Stockاألسهم الممتازة المشارآة 
ازة  )تشارك( األسهم الممتازة المشارآة هي أسهم ممتازة تتضمن ميزة مشارآة تزود حصة ة    حملة الحصص الممت مع حمل

ة الحصص    .االشتراك قد يكون آامال أو جزئيا. العادية بحصص ربح في زيادة في مبلغ معين الحصص عموما، يستلم حمل
ازة     الممتازة ة و الممت ة األسهم العادي انظر  . حصة الربح الممتازة أوال، و بعد ذلك تشارك حصص الربح اإلضافية بين حمل
  . الألسهم الممتازة preferred stock أيضا

  
  

   Partnership Liquidationتصفية شراآة 
د من رمي أصول الشراآة      . بعد الحلتصفية شؤون الشراآة تصفية الشراآة هي عملية  انظر  . تتضمن التصفية ادراك النق

  . عملية شراآة partnership operation أيضا
  
  

   Partnership Operationعملية شراآة 
ائر الشراآة       اح و خس ع أرب ا توزي ال،    (تفسيرعملية الشراآة هو أنه دة رأس الم ب،  و فائ ى الشرآاء   ) و العالوات الروات ال

تم خصمها          . نيالمنفصل ب، و العالوات ي ال، الروات ى رأس الم دة عل مالم تزود اتفاقية الشراآة بعكس ذلك، آل دفعات الفائ
     . تصفية الشراآة partnership liquidation انظر أيضا. في نسبة الربح أو الخسارةقبل أي توزيع 

  
  

   Patient Service Revenueدخل خدمة المريض 
ة   (ظمة رعاية صحية يجب تفسيرها على أسس مستحقة بنسب قياسية مؤسسة  دخل خدمة المريض لمن ة مألوف ، )أجور عادي

الي      . غير متوقع حتى إذا آان جمع المبلغ الكامل ة، يخفض اجم ى قاعدة اجمالي بالرغم من أن دخل خدمة المريض يفسر عل
      .  االيرادات لغرض التقرير
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   Pay-as-you-go Fundingتمويل دفع النفقات عند تكبدها 
ة      تمويل دفع النفقات عند تكبدها ة الكفيل دفع المنظم مسؤولية راتب التقاعد    نوع من أنواع تمويل خطة راتب التقاعد حيث ت

د الموظف د أن يتقاع يس من . بشكل دوري بع د و ل دة نق و أسلوب قاع دها ه د تكب ات عن ع النفق ل دف بة تموي ادئ المحاس مب
  . التمويل النهائي  terminal funding نظر أيضاا) . GAAP(المتعارفة عموما 

  
  

   Payment Provisionشرط الدفع 
ة  و تسوية معين دفع ه ة(شرط ال دد) ثابت ى نحو مح يطرة عل ون تحت الس تنفذ اذا تصرف الواقع ددة س  انظر أيضا. أو مح

derivative تقاق و ا      underlying االش يء م ت ش ع تح غ الواق ور و ا notional amount و المبل غ المتص  لمبل
settlement amount مبلغ التسوية .  

  
  

   Pension Trust Fundصندوق ائتمان راتب التقاعد 
د التقاعد، و      تفسر مصادر خططصناديق ائتمان راتب التقاعد  ة مابع المنفعة المعرفة، خطط المساهمة المعرفة، خطط منفع

ة الموظفين       ة المدى لمنفع ة و   fiduciary funds انظر أيضا  . الخطط األخرى طويل وال االئتماني  agency trust األم
fund صندوق ائتمان الوآالة و private purpose trust fund صندوق ائتمان الغرض الخاص و investment trust 
fund صندوق ائتمان االستثمار .  

  
 Percentage of Accounts Receivable at Year-Endفي نهاية السنة  النسبة المئوية للحسابات المدينةأسلوب 

Method   
ة      ابات المدين النسبة المئوية لطريقة الحسابات المدينة في نهاية العام هي طريقة حساب نفقات الدين المعدوم آنسبة من الحس

دين  المبلغ هو ميزانية آخر المدة في الحسابات المدينة و نفق). من المحتمل بتقرير عمر الحسابات المدينة(في نهاية العام  ة ال
ل حساب   (المعدوم مسدودة   percentage of sales method انظر أيضا  ). من المحتمل عن طريق استعمال صيغة تحلي

  . طريقة العالوة allowance method أسلوب النسبة المئوية من المبيعات و
  
  

   Percentage of Completion Accounting محاسبة النسبة المئوية من االآمال
يمكن استعمال محاسبة النسبة المئوية من . النسبة المئوية من االآمال، يعترف  بالدخل بينما يحصل االنتاج تحت محاسبة

اذا لم تخمن التكاليف بطريقة معقولة، يجب . االآمال لعقود البناء طويلة األمد التي تكاليفها يمكن تخمينها الى حد معقول
  . طريقة العقد المكملة completed contract accounting انظر أيضا. طريقة العقد المكملةاستعمال 

  
  

   Percentage of Sales Methodأسلوب النسبة المئوية من المبيعات 
دين     . أسلوب النسبة المئوية من المبيعات هو أسلوب حساب نفقة الدين المعدوم آنسبة من المبيعات ة ال ى نفق غ ال يضاف المبل

دوم  الوة  المع اب الع ر أيض . و حس الوة و  allowance method اانظ ة الع  percentage of accounts طريق
receivable at year-end method أسلوب النسبة المئوية للحسابات المدينة في نهاية السنة .  

  
  

   Period Costsة تكاليف المد
   .تكاليف المنتج product costs انظر أيضا. و لكن تتحملها المدة) جرد(تكاليف المدة هي تكاليف ال يتحملها المنتج 

  
  

   Periodic Inventory Systemنظام الجرد الدوري 
ط    نويا     مع نظام الجرد الدوري، تحدد آمية الجرد فق ادة س ادي، ع يم وحدات الجرد في      . بواسطة االحصاء الم تحسب و تق

بضاعة أول  : ب تكلفة السلع المباعةتحسب التكلفة الفعلية للبضائع المباعة باستعمال صيغة تحليل حسا. نهاية فترة المحاسبة
 perpetual inventory system انظر أيضا  . المدة زائد المشتريات أقل بضاعة آخر المدة تساوي تكلفة البضائع المباعة

  .نظام الجرد االستمراري
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   Periodicity Assumptionفرضية الدورية 
رات وقت   ى فت م ال ن أن يقس ىيفترض أن النشاط االقتصادي يمك فرضية  entity assumption انظر أيضا. ذات معن

ة     going concern assumption والكيان  فرضية الوحدة    monetary unit assumption وفرضية المؤسسة العامل
  . مبدأ التكلفة التاريخية   historical cost principal النقدية و

  
  

   Permanent Differenceاالختالف الدائم 
ي يحدث      تؤثر فقط في حساب الضريبة ال. دائمة ال تؤثر في حساب الضريبة المؤجلةاالختالفات ال رة الت ط في الفت حالية، فق

ل           . ها و ليس الدخل الضريبي أو المالي المستقبليفي ا قب ال م دخل في دخل م ا ت ة ام ود دخل و نفق االختالفات الدائمة هي بن
دا      مبادئ المحاسبة المتعارفة عموما و لكن الالضريبة ل دخل أب في دخل   تدخل أبدا في الدخل الخاضع للضريبة، و لكن ال ت

دخل الخاضع للضريبة    . مبادئ المحاسبة المتعارفة عمومامال ما قبل الضريبة ل آنتيجة، االختالف الدائم هو اختالف بين ال
          . االختالف المؤقت temporary differenceانظر أيضا . و الدخل المالي الذي لن ينعكس أبدا

  
  

   Permanent Endowment الدائم التبرع
رع    مع التبرع الدائم، يصبح الدخل قابال لالستنفاد مثلما ى شروط المتب ال  . يوجه المتبرع و مسجلة عل ال ) رئيسي (رأس الم

وق صند endowment fundانظر أيضا . المحاسبة هي مثل صندوق االئتمان الدائم في المحاسبة الحكومية. يسمح صرفه
  . شبه التبرع quasi-endowment التبرع الشرطي و term endowment التبرع و

  
  

   Permanent Fundالصندوق الدائم 
د يستعمل لألغراض       يس الرئيسي، ق تستعمل الصناديق الدائمة لالبالغ عن المصادر المحددة قانونيا  لدرجة أن الدخل، و ل

ررة     ة المق رامج الحكوم ة ال (التي تدعم ب ة لمنفع ام و   general fund انظر أيضا  ). عام  special revenue الصندوق الع
fund دخل الخاص و دين  debt service fund صندوق ال ة ال صندوق  capital projects fundو صندوق خدم

   .  صندوق االئتمان الغير قابل لالستنفاد non-expendable trust fund مشاريع رأس المال و
  
  

   Permanently Restricted Net Assetsمقيدة بشكل دائم الاألصول الصافية 
تج من          م تن دة بشكل دائ ة، األصول الصافية المقي دفقات المساهمات و  للمنظمات غير الربحي ي   األخرى   األصول  ت ك الت تل

ن اانجازه    ت و ال يمك رور الوق رع ال تنقضي بم ن المتب تراطات مفروضة م ل اش ن قب ددة م تعماالتها مح العك ااس س أو ب
أصناف أخرى من األصول الصافية آنتيجة     ) أو الى(من يمكن أن ينتجوا أيضا من اعادة تصنيف . بأعمال المنظمة اازالته

رع ل المتب ن قب تراطات المفروضة م دة و unrestricted net assets انظر أيضا. لالش ر المقي  األصول الصافية غي
temporarily restricted net assets المقيدة مؤقتا األصول الصافية  .    

  
  

   Perpetual Inventory Systemنظام الجرد الدائم 
ه          ور حدوث ع ف د من الجرد لكل شراء و آل بي ة     . مع نظام الجرد الدائم، يجدد سجل جرد آل بن ة الفعلي تحدد و تسجل التكلف

 periodic inventory انظر أيضا. دلذا، يبقي نظام الجرد الدائم مجموعا جاريا لميزانيات الجر. للسلع المباعة مع آل بيع
system نظام الجرد الدوري .  

  
  

   Pervasive Constraintsالتقييدات الشاملة 
افع  ل من ة مقاب بة هي تكلف ات المحاس املة لمعلوم دات الش ة (التقيي بة يجب أن تكون أعظم من تكلف ات المحاس افع معلوم من

ى          ا(ومفهوم المادة ) حصول أو تقديم تلك المعلوماتال أثير عل ا في الت د تحدث فرق ستعمال المعلومات أونقص المعلومات ق
   ). القرارات التي يطلقها المستعملون

  
  

   Physical Depreciationاالستهالك الفعلي  
ة محددة    رة زمني االستهالك   functional depreciation انظر أيضا  . االستهالك الفعلي هو تآآل و تلف أصل ما على فت

  . الوظيفي
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   Pledging of Accounts Receivable رهن الحسابات المدينة
ة    . الرهن هوالعملية التي تستعمل بها الحسابات المدينة الموجودة آضمان اضافي لقرض ابات المدين ة الحس يحتجز حق ملكي

دفع القرض       ال ل ا    factoring of accounts receivable انظر أيضا  . و لكن تستعمل حصيلة الم ون الحس ع دي بات بي
   . المدينة

  
  

   Post-Employment Benefitsمنافع ما بعد التوظيف 
م       اء عمله تم انه د أن ي ابقين بع  post-retirement انظرأيضا . منافع ما بعد التوظيف هي منافع مدفوعة الى الموظفين الس

benefits منافع ما بعد التقاعد .  
  
  

   Post-Retirement Benefitsمنافع ما بعد التقاعد 
د التوظيف       منا ابقين بع ى الموظفين الس افع مدفوعة ال  post-retirement benefits انظر أيضا  . فع ما بعد التقاعد هي من

  . منافع ما بعد التوظيف
  
  

   Predictive Valueالقيمة التنبؤية 
ي        ة في تقي ات المالي ى مساعدة مستخدمي البيان م األحداث الماضية،   عندما تكون للمعلومات قيمة تنبؤية، تكون لها القدرة عل

  .المالءمة  timeliness قيمة التغذية المرتدة و feedback value والصلة  relevance انظر أيضا. الحالية و المستقبلية
  
  

   Preferred Stockاألسهم الممتازة 
د تتضمن األسهم ا   . األسهم الممتازة هي ضمان عدالة مع تفضيالت و ميزات غير مرتبطة بالسهم العادي ازة تفضيال   ق لممت

ر مشارآة         ة و مشارآة أو غي ر تراآمي ة أو غي د تكون تراآمي ازة      . يتعلق بالحصص التي ق د تتضمن األسهم الممت ذلك، ق آ
وق تصويت  . تفضيال متعلقا بالتصفية ة و   common stockانظر أيضا   . عادة، ال تملك األسهم الممتازة حق  األسهم الهادي

cumulative preferred stock هم الممتازة التراآميةاألس .  
  
  

   Premium مكافأةال
ين      سعر فائدة السوق ة اذا آان محاسبة السند، تباع السندات بمكافأفي  دة المب ل من سعر الفائ أة     . أق ع بمكاف ى السند أن يبي عل

تثمارات األخرى  ألن المستثمرين   حسم و ال discount انظر أيضا  . ال يستطيعون الحصول على سعر فائدة أعلى في االس
stated interest rate سعر الفائدة المبين و effective interest rate  ال و اواة    par value سعر الفائدة الفع سعر المس

  .  سعر بيع السند bond selling price و
  

  
   Prepaid Expensesالنفقات مسبقة الدفع 

 accrued expenses انظر أيضا  ). ق الدفع مع قيمة الغاءتأمين مسب(النفقات مسبقة الدفع تتعلق باالنفاقات مع قيمة متبقية 
    .المؤجلة النفقة deferred charge النفقات المستحقة و

  
  

   Prepaid Pension Costتكلفة راتب التقاعد مسبقة الدفع 
دفع بقة ال د مس ب التقاع ة رات ير تكلف د الدور  تش ب التقاع ة رات وق تكلف ة تف اهمات الموظف التراآمي ى أن مس  ةالصافي ةيال

  . تكلفة راتب التقاعد المتراآمة accrued pension cost انظر أيضا. ةالمتراآم
  
  

   Present Value Calculationsحسابات القيمة الحالية 
الي   ة      ) SFAC 7(يسمح بيان مفهوم المحاسبة الم ة الحالي د القيم ى الظروف   باالباستعمال طريقتين لتحدي اد عل ان . عتم  هات

د    (النظرة التقليدية  ن هماالطريقتا ة النق ة لمجرى حرآ و نظرة السيولة   ) حيث يستعمل معدل حسم واحد لتحديد القيمة الحالي
ة  ة المتوقع ل   (النقدي ة لتحم تقبلية المتوقع ة المس يولة النقدي دل الس م وتع دل الحس د المضمون آمع دل العائ تعمل مع ث يس حي

  ).الخطر
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   Present Value of $1القيمة الحالية للدوالر الواحد 
  بسعر فائدة محدد لكي يستلم الدوالر الواحد القيمة الحالية للدوالر الواحد هي المبلغ الذي يجب أن يستثمر اآلن 

   present value of القيمة المستقبلية للدوالر الواحد و future value of $1 انظر أيضا. في المستقبل
an annuity of $1  دوال الواحد  القيمة الحالية لسنوية ال.  

  
  

   Present Value of an Annuity of $1القيمة الحالية لسنوية الدوالر الواحد 
  القيمة الحالية لسنوية الدوالر الواحد هي القيمة الحالية لسلسلة من الدفعات الدورية المماثلة التي ستدفع في 

   future value of an الواحد والقيمة الحالية للدوالر  present value of $1 انظرأيضا. المستقبل
annuity of $1 القيمة المستقبلية لسنوية الدوالر الواحد  .  

  
  

   Primary Governmentالحكومة األولية 
  تعتبر الحكومة األولية نواة آيان . تتكون الحكومة األولية من آل المنظمات التي تكون آيان الحكومة القانوني

  .آيان اعداد التقارير المالية financial reporting entity انظر أيضا. التقارير المالية
  
  

   Prior Period Adjustmentتعديل الفترة السابقة 
  الرجعية  االعادةالبيانات المالية للفترات السابقة،  ات السابقة من تصحيحات ألخطاءتتكون تعديالت الفتر

  ، و تغييرات )GAAP(ئ المحاسبة المتعارفة عموما للبيانات المطلوبة أحيانا من قبل التصريحات الجديدة مباد
  الى أسلوب محاسبة مبادئ ) GAAP(من أسلوب محاسبة غيرأسلوب مبادىء المحاسبة المتعارفة عموما 

  ).أساس نقدي الى أساس مستحق الذي يعتبر حقا تصحيح خطأ) (GAAP(المحاسبة المتعارفة عموما 
  
  

   Prior Service Costتكلفة الخدمة المسبقة 
  خطة راتب ب السابقة الممنوحة للخدمة قبل االبتداء تكلفة الخدمة المسبقة هي تكلفة المنافع باالستناد الى الخدمة

  التقاعد التي يستلم من خاللهاالموظفون تسليفا بشكل رجعي حين تطبق الخطة و تعديالت الخطة الالحقة التي 
  استهالك دين تكلفة الخدمة المسبقة هي . لخدمة المزودة سابقاتعكس منافع جديدة أو متزايدة والتي تطبق على ا

   unrecognized prior service انظر أيضا. مكون من مكونات تكلفة راتب التقاعد الدوري الصافي
cost تكلفة الخدمة المسبقة الغير معترف بها و net periodic pension cost   صاف آلفة راتب التقاعد  

    .     الدورية    
  
  

   rivate purpose trust fundصندوق ائتمان الغرض الخاص 
  صناديق ائتمان الغرض الخاص هي الصناديق المعينة لكل ترتيبات صناديق االئتمان تحت مبدأ و دخل 

  في أغلب األحيان، ستحتاج الحكومة الى . موجودين لمنفعة أفراد معينين، منظمات خاصة، و حكومات أخرى
   fiduciary funds انظر أيضا. لتي تستردها الدولة في صندوق ائتمان الغرض الخاصتسجيل الملكية ا

  صندوق  agency fund صندوق ائتمان راتب التقاعد و pension trust fund الصناديق االئتمانية و
   escheat property صندوق ائتمان الغرض الخاص و private purpose trust fund الوآالة و
  .ستردة من قبل الدولةالملكية الم

  
  

   Probableالمحتمل 
  المحتمل  reasonably possible انظر أيضا. في تفسير حاالت الطوارىء، من الممكن حدوث المحتمل

  .الطوارىء contingency البعيد و remote الى حد معقول و
  
  

   Product Costsتكاليف المنتج 
   .  تكاليف تكاليف المدة period costs نظر أيضاا. تكاليف المنتج هي تكاليف محملة الى المنتج
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   Program Approachطريقة البرنامج  
ى            بتزود طريقة البرنامج  امج عل اد آل برن ى اعتم ة و تشير ال ة حول الوظائف األساسية للحكوم رادات معلومات تكلف  االي

    .   خدمات البرنامج program services البرنامج و دخل program revenue أيضاانظر . العامة للحكومة
  
  

  Program Revenueدخل البرنامج 
 programانظر أيضا . دخل البرنامج هو الدخل المشترك بشكل مباشر مع وظيفة أو برنامج على أساس االستحقاق الكامل

approach طريقة البرنامج و program services خدمات البرنامج .  
  
  

   Program Servicesخدمات البرنامج  
ا       ة ألجله ي رخصت المنظم اطات الت ي النش امج ه دمات البرن ا . خ ر أيض دعم و   support services انظ دمات ال  خ

program approach طريقة البرنامج و program revenue دخل البرنامج .  
  
  

   Program Support Expensesدعم البرنامج  نفقات
رة ببرن ة مباش ات متعلق امج هي نفق م البرن ات دع ةنفق ان . امج المنظم ال، اذا آ بيل المث ى س و بحث عل ة ه امج المنظم برن

ة التصنيف    هذه النفقات المتعلقة مباشرة بال السرطان، تكون امج    بحث األصلي عن السرطان موجب ات دعم البرن انظر  . آنق
ات جمع التبرعات و    fund-raising expenses أيضا  اريف المص  general expensesاإلدارة و  management نفق
  .العامة

  
  

   Progress Billingsاعداد فواتير التقدم 
حساب  فواتير التقدم هو مبلغاعداد ). عمليا حساب جرد( لبناءالمستمر هو المبلغ المصروف على افي محاسبة البناء، البناء 

دم   يقرر الفرق بين البناء المستمر و اعداد فواتير التقدم آأصل جار اذا آان البناء المست. البناء واتير التق مر أعظم من اعداد ف
   . و آدين قصير األجل اذا آان البناء المستمر أقل من اعداد فواتير التقدم

  
  

   Projected benefit Obligation (PBO)ع  التزام المنفعة المتوق
ة ال    التزام المنفعة المتوقع  ل صيغة منفع ة الموظفين     هو القيمة الحالية االحصائية لكل المنافع المنسوبة من قب ى خدم خطة ال

اريخ   ذا الت ل ه ة قب ع   . المقدم ة المتوق زام المنفع تعمل الت بة يس ية بالنس تويات ل فرض ويض المس تقبليةالتع ا   .مس ر أيض انظ
accumulated benefit obligation التزام المنفعة المتراآم.  

  
  

   Property Dividendحصة الملكية 
خ    جرد، (توزع حصص الملكية أصول غير نقدية  ة، ال تثمار مالي ة األسهم  ل  ...)أوراق اس ة     . حمل ر متبادل هي تحويالت غي

ة وأي     الملكية التي ستوزع  يعاد تقرير في تاريخ االعالن،. ألصول غير نقدية من شرآة الى حملة أسهمها ة العادل ى القيم ال
دخلكم ي ال ا ف رف به ارة يعت دين ذو العالمسؤولية الحص تسجل .سب أو خس غ الم ةة و المبل زة ل ق اح المحتج ة ألرب بالقيم

ة و    cash dividend انظر أيضا  . العادلة لألصول المحولة اح النقدي ى     stock dividend حصة األرب اح عل حصة األرب
  . شكل سهم

  
  

  Propriety Fundsالصناديق االمتالآية 
النشاطات من نوع العمل تالآية تفسر األموال االم. تتضمن الصناديق االمتالآية صناديق خدمة داخلية و صناديق مشروع

بؤرة قياس تستعمل آل الصناديق االمتالآية أسس المحاسبة المستحقة التامة و . و محاسبتها تشبه المحاسبة التجارية
صندوق  enterprise fundو   صندوق الخدمة الداخلية internal service fund انظر أيضا. الموارد االقتصادية

 full accrual basis قياس الموارد االقتصادية و ةبؤر economic resources measurement focus المشروع و
of accounting أسس المحاسبة المستحقة العامة .  

  
  



2009 Becker Professional Education/Morgan International. All rights reserved Page 56 
 

   Purchase Method الشراءأسلوب 
الغ    . النفاقات الصندوق الحكومي المعينة، يمكن استعمال أسلوب الشراء زات و المب ر التجهي بقة  مع أسلوب الشراء، تعتب مس

أي مبلغ متوفر في نهاية المدة معكوس الى حساب  . انفاقات في المجموع عند الشراء مسبق الدفع الدفع مثل التأمين و الجرد
ة الصندوق         . أصل جاري ظ لميزاني ة       . المبلغ في حساب األصل الجاري يجب أن يكون حف ه أي يس ل ذا ل أسلوب الشراء ه

  .   أسلوب االستهالك consumption method انظر أيضا. مجموعات العملتفسير  عالقة بأسلوب الشراء المستعمل في
  
  

   Purchase Method of Accountingأسلوب محاسبة الشراء 
ى   (في مجموعة عمل    . لمجموعات العمل الوحيد المصرح به  المحاسبة أسلوبحاليا هو  أسلوب محاسبة الشراء مفسرة عل

تثمار     ) أنها شراء ذ االس د يكتسب منف خ       ، ق ة، ال دين المالي د، األسهم، أوراق ال ة     ...من أجل النق ة العادل تثمار بالقيم يم االس يق
  . يبدأ تفسير الشراء في تاريخ االستمالك. لالعتبار الممنوح أو القيمة العادلة لالعتبار المقبوض، األآثر وضوحا بينهما

  
  

   Purchasing Power Gainمكسب القوة الشرائية 
وة   يع ة  الشرائية ب ترف بمكسب الق رة االنكماش و ب     األصول النقدي اء فت ة  القابضة أثن رة   القابضة   المسؤوليات النقدي اء فت أثن

  .  خسارة القوة الشرائية purchasing power loss انظر أيضا. التضخم
  
  

   Purchasing Power Lossخسارة القوة الشرائية 
لقابضة أثناء فترة التضخم و بالمسؤوليات التقدية القابضة أثناء فترة يعترف بخسارة القوة الشرائية باحتواء األصول النقدية ا

  . مكسب القوة الشرائية purchasing power gain انظر أيضا. االنكماش
  
  

   Push Down Accountingمحاسبة الدفع 
رآة التاب      لة للش ة منفص ات مالي ي بيان ة ف ة العادل ؤوليات بالقيم رر األصول و المس دفع تق بة ال ةمحاس ة،. ع دفع" آنتيج  "ت

  . لكل شرآة تابعة) و البيانات المالية المنفصلة(الى السجالت تعديالت التوحيد 
  
  

   Quasi-Endowmentشبه التبرع 
ا         اآم لمؤسسة م داخلي الح رر المجلس ال دما يق رع  (شبه التبرع هو عن ر المتب أن الصناديق يجب أن تكون محتجزة و     ) غي

ددة    راض مح تثمرة ألغ ر ال (مس رض و اآلالتغي دة     ). ق ر مقي افية غي ول ص ات ألص ي تخصيص ا  . ه ر أيض  انظ
endowment fund رع و دائم و permanent endowment صندوق التب رع ال رع  term endowment التب التب

  . الشرطي
  
  

   Quasi-Reorganizationشبه إعادة تنظيم 
ديل محاس   ) أو اعادة التعديالت المتحدة(شبه إعادة التنظيم  ة    (ة بهو تع ادة تنظيم قانوني يس اع ال   تراجع   )ل ترآيب رأس الم

إلزالة ذلك العجز و الحصول   تسمح لشرآة ذات عجز هام في األرباح المحتجزة . تمت اعادة تنظيمها قانونيا لشرآة آما لو
  . يتطلب شبه إعادة التنظيم موافقة رسمية من قبل حملة األسهم. على بداية جديدة

  
  

   Quick Ratioالنسبة السريعة 
ة    ) األوراق المالية القابلة للتسويق+ مستحقات القبض الصافية+ النقد(النسبة السريعة هي  ى المسؤوليات الجاري . مقسمة عل

ة    current ratio انظر أيضا. هي النسبة الجارية من دون الموجودات و األصول مسبقة الدفع في بسط الكسر النسبة الحالي
  . ؤوليات الحاليةالمس current liabilities و
  
  

   Realizationالتحقيق 
د         ى الحق الستالم النق د أو عل ى نق ان عل ع األصول     (يحدث التحقيق عندما يحصل الكي ى آخر، من بي ل   ) بمعن د تحوي أو عن

         . االعتقاد recognition انظر أيضا. مصدر غير نقدي الى نقد
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   Reasonably Possibleالمحتمل الى حد معقول 
راجح   probable انظر أيضا . هو في مكان ما بين الراجح و البعيدفسير حاالت الطوارىء، المحتمل الى حد معقول في ت ال
  . الطوارىء contingency البعيد و remote و
  
  

   Reciprocal Interfund Activityنشاط ما بين الصندوق المتبادل 
وع الم        ادل هي صفقات من الن ين الصندوق المتب ين الصناديق   نشاط ما ب ادل ب ر       . تب ابين الصندوق غي انظر أيضا نشاط م

  . المتبادل
  
  

   Reclassificationاعادة التصنيف 
تجارة ، متوفر للبيع، أو (اعادة التصنيف هي أي نقل لورقة مالية معينة من مجموعة في محاسبة األوراق المالية المسوقة، 

  ). للبيع، أو ممسوك حتى النضج تجارة، متوفر(الى مجموعة أخرى ) ممسوك حتى النضج
  
  

   Recognitionاالعتراف 
  . التحقيق realization انظر أيضا. االعتراف هو التسجيل الفعلي للصفقات و األحداث في البيانات المالية

  
  

   Record Dateتاريخ التسجيل 
ه أسماء   تاريخ التسجيل هو التاريخ الذي يحدده مجلس اإلدارة على أنه التاريخ الذي تحدد   تلمة حصة    في ة األسهم المس . حمل

  . تاريخ اإلعالن declaration date انظر أيضا
  
  

   Relative Sales Value Methodأسلوب قيمة المبيعات النسبية 
بية   يستعمل  رد        أسلوب قيمة المبيعات النس اليف بشكل منف د التك دما ال يمكن تحدي اليف عن دير التك المنتجات المشترآة،   . لتق
رة المقسمة    ) مشتريات السلة   (لألصول  المبلغ اإلجمالي  مشتريات ارات  (، و األصول الكبي اطق العق ود    ) من ة للبن هي أمثل

  .المثمنة من قبل أسلوب قيمة المبيعات النسبية
  
  

   Relevanceالصلة 
ا (يجب أن تكون ذات صلة لكي تكون المعلومات مفيدة،  رار    ) يجب أن تحدث فرق اذ الق ة اتخ ة    لنوع. في عملي ة الصلة ثالث ي

ة ة   : أصناف فرعي دة، المالءم ة المرت ة التغذي ة، قيم ة التنبؤي ر(القيم دائم  تعبي ل ال دوام الكام ا). ال ر أيض  reliability انظ
  . المالءمة timeliness قيمة التغذية المرتدة و feedback value القيمة التنبؤية و predictive value االعتمادية و

  
  

   Reliabilityاالعتمادية 
ة لكي تكون المعلومات معتم ى اال    دة، يجب على مستعملي البيانات المالي ادرين عل وا ق ة     أن يكون ة معقول ا بطريق اد عليه عتم

و   ليكونو ى الخل ادرين عل ه           ا ق ا تمثل دعي أنه ا ت إخالص لم ين ب وا ممثل ز و ليكون أ و التحي ة ثالث    . من الخط ة العتمادي لنوعي
ة   الحياد، اإلخالص ا  :أصناف فرعية ي، والتحققي ر  (لتمثيل  neutrality الصلة و  relevanceانظر أيضا   ).  VRFNتعبي

                  .   التحققية verifiability اإلخالص التمثيلي و representational faithfulness الحياد و
  
  

   Remeasurementإعادة القياس 
ة اعادة قياس العملة األجنبية هي اعادة آشف للبيانات الما تطلب  . لية المسماة بعملة أجنبية للعملة الوظيفية قبل عملية الترجم

ة        ا الوظيفي ا بعملته افظ عليه ر مح ان غي اتر الكي ون دف دما تك اس عن ادة القي ا . إع ر أيض ة و translation انظ  الترجم
functional currency العملة الوظيفية .  
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   Remoteالبعيد 
د ه  في تفسير حاالت الطوارىء،   ذي حصوله طفيف    البعي  reasonablyالمحتمل و   probable انظر أيضا  . و الحدث ال

possible المحتمل الى حد معقول و contingency الطارىء .  
  
  

   Repairsالتصليحات 
ة آإصالح و صيانة ة، تصرف التصليحات العادي بة األصول الثابت ي محاس تثنائية. ف ول التصليحات االس  انظر أيضا. تم

additions وضافات اإل improvements وت التحسينا replacements البدائل .  
  
  

   Replacementsالبدائل 
اذا آانت آل الوحدة وحدة استهالك، يصرف    . وحدة االستهالك بتة، تتضمن البدائل تصميما لماهيةفي محاسبة األصول الثا

زال الت ) أسلوب العنصر (إذا فصلت وحدات األصل الثابت . البديل آإصالح راآم      ، ت ة األصلية و استهالك العنصر المت كلف
ة رف ب    ذو العالق اب و يعت ن الحس بالم ديل    ال\مكس ة التب ول تكلف ارة و تم ا . خس ر أيض افات و  additions انظ  اإلض

improvements و  التحسينات repairs التصليحات .  
  
  

   Reportable Segmentالجزء القابل للتبليغ 
ر   segment reporting انظر أيضا . تشغيل لمشروع يقابل معايير التبليغ المنفصل زاءلتبليغ الجزء، األجزاء هي أج تقري

  . جزء التشغيل operating segment الجزء و
  
  

   Reporting Currencyالمبلغة العملة 
دوالر     تقرر النتائج النهائية  في النهاية العملة المبلغة هي عملة الكيان التي ا ال ي و هو دائم ان األجنب األمريكي المتحان    للكي

  . العملة الوظيفية functional currency انظر أيضا). CPA(المحاسب القانوني العمومي 
  
  

   Reporting Currencyالوحدة المبلغة 
ة           داتها المكون ة ووح ة األولي ة هي الوحدة الحكومي ومي، الوحدة المبلغ غ الحك ة   primary unit انظر أيضا  . للتبلي الحكوم

  .الوحدة المكونة component unit األولية و
  
  

   Representational Faithfulnessاالخالص التمثيلي 
هذا يعني أن المعلومات صحيحة . أو األحداث الممثلةاالخالص التمثيلي هو اتقاقية بين اعداد التقارير المالية و المصادر 

 verifiability الحياد و neutrality عتمادية واال reliability انظر أيضا). المادة االقتصادية على الشكل القانوني(
  . التحققية

  
  

 Required Approach (for GASB  معايير المحاسبة الحكومية للجنة األصول الرئيسية الستهالك(الطريقة المطلوبة 
34 Depreciation of Capitalized Assets)   

ين   ك         يجب أن تتضمن نفقة االستهالك التي يمكن تحديدها بشكل مع ق صنف وظيفي في المصاريف المباشرة لتل عن طري
  . الطريقة المعدلة modified approach انظر أيضا. الوظيفة

  
  

   Required Supplementary Informationالمعلومات االضافية المطلوبة 
داول مقارن      ل، ج اهمات رب العم دوال لمس ل، ج دم التموي دوال لتق ة ج افية المطلوب ات االض ة، و تتضمن المعلوم ة ميزاني

ة       . معلومات حول تحليل الهيكل األساسي دة، والتي هي اختياري انظر  . اضافة الى ذلك، هناك معلومات إضافية أخرى مأآ
  . مناقشة و تحليل اإلدارة MD&A أيضا
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   Research and Development Expensesنفقات البحث و التطوير 
ود   دة    البحث هو جه ة أو تحسن           ست مخططة الآتشاف معلومات جدي ة، أو تقني ة، عملي د، خدم تج جدي ق من ا في خل ساعد ام

ل البحث و ي  يأخذ التطوير . بشكل ملحوظ المستعمل حاليا ة أو لي    صي النتائج المولدة من قب ادة المطلوب ق الم حسن  غ خطة لخل
تقبلية   يراذا آان لتكلفة البحث و التطو( تصرف تكاليف البحث و التطوير عادة . بشكل ملحوظ الموجود حاليا استعماالت مس

  ). بديلة، تمول و تصرف و تستهلك على حياتها المفيدة
  
  

   Restricted Cashالنقد المقيد 
د و  cash انظر أيضا . النقد المقيد هو النقد الموضوع جانبا الستعمال أو غرض معين ر    unrestricted cash النق د غي النق

  . المقيد
  
  

   Restricted Contributionالمساهمة المقيدة 
ا   . القيود المفروضة من قبل المتبرع تحدد استعمال األصول المساهمة  . قد تكون المساهمة مقيدة من قبل المتبرع يعترف به

افع      كل المن ى ش اد عل ات باالعتم ؤوليات، أو نفق ي المس تلمة و آأصول ، تناقصات ف رة المس ي الفت ادات ف دات أو زي آعائ
ة       تعزل المساهمات المقيدة. المستلمة ات المالي ا في البيان . الى تلك التي لها قيود مؤقتة أو بالقيود الدائمة و تقرر في حد ذاته

     . مقيدةالغير  المساهمة unrestricted contribution انظر أيضا
  
  

   Restricted Net Assetsاألصول الصافية المقيدة 
بة  افية المقي بالنس ة، األصول الص ات الحكومي ي أصول للمنظم ة  دة ه ود خارجي دائنين،  خاضعة لقي ل ال ن قب مفروضة م

انون     ود المفروضة بالق من خالل تشريع أو شروط     المانحين، المساهمين، القوانين أو التعليمات للحكومات األخرى، و القي
دة و    unrestricted net assets األصول الصافية و net assets انظر أيضا. دستورية ر المقي  net األصول الصافية غي

assets invested in capital assets األصول الصافية المستثمرة في األصول الرأسمالية .  
  
  

   Retail Inventory Methodأسلوب جرد البيع بالتجزئة 
واد   را من الم ا آبي ع حجم ي تبي ة الت ال التجاري ل األعم ة من قب ع بالتجزئ تعمل أسلوب جرد البي ة يس دة انتاجي اليف وح بتك

م يسجل الجرد بسعر ال    ). ثل المخازن الكبرىم(منخفضة نسبيا رد و ي أسلوب جرد البيع بالتجزئة هو نظام دائ حول سعر   مف
ة      ة التكلف ة لتتم ق النسبة المئوي ى فرضية         . المفرد الى تكلفة من خالل تطبي د عل ة المستعمل يعتم ة التكلف ة لتتم النسبة المئوي

را تصرف أوال     (حرآة التكلفة  ة أخي وارد أوال يصرف أوال   ) LIFO(البضائع الداخل خ ) ....FIFO(و ال ل أسلوب   . )ال يمي
 conventional retail inventory انظر أيضا). االنكماش(التهم الطبيعية جرد البيع بالتجزئة الى ابراز االنحرافات من 

method أسلوب جرد البيع بالتجزئة التقليدي .  
  

   Retained Earningsاألرباح المحتجزة  
ة   ) أو العجز(لمحتجزة األرباح ا داخيل متجمع ائر (هي م دفع آحصص       ) أو خس م ت ي ل اة الشرآة الت اء حي ة   . أثن تخفض آمي

دفوع لحصص السهم       ال اإلضافي الم ى رأس الم . األرباح المحتجزة المتجمعة بالتوزيعات الى حملة األسهم و االنتقاالت ال
ة    . اإلضافي المدفوع األرباح المحتجزة ال تتضمن األسهم المستردة أو رأس المال اح المحتجزة ميزاني اذا آان لحساب األرب

ال اإلضافي    additional paid-in capital السهم العادي و common stock انظر أيضا. سلبية، يسمى عجز رأس الم
  . الدخل الشامل اآلخر المتراآم  accumulated other comprehensive income و المدفوع

  
  

   Return on Common Equityترآة العدالة المش عائد
     .  مقسم على معدل العدالة المشترآة) الدخل الصافي أقل حصص األسهم الممتازة(العائد على العدالة المشترآة هو

  
   Return on Investmentمردود االستثمار 

    ). ألمد زائد عدالةات طويلة امسؤولي(مقسم على المعدل ) زائد صافي نفقة فائدة الضريبة دخل صاف(مردود االستثمار هو 
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   Revenue Recognitionاالعتراف بالدخل 
دما يكسب         دما يتحقق و عن ا أو عن دما يحقق ربح دخل عن ق و  realizationانظر أيضا   . يعترف بال  recognition التحقي

  . االعتراف
  
  

   Revenuesااليرادات 
دفقات داخل  ي ت رادات ه ينات لألصول، أو تخفي االي ة، تحس ن    ضات لي زء م دمات آج لع أو الخ ليم الس ن تس ؤوليات م لمس

ة      رة زمني ى فت ة عل ات عادي االيرادات   . عملي ع   يعترف ب دما يحدث بي ات و  expenses انظر أيضا  . عن  gains and النفق
losses المكاسب و الخسائر .    

  
  

  Revenues (for GASB 34 Purposes) (34لجنة معايير المحاسبة الحكومية  ألغراض(االيرادات 
ادل أو    فقات تب ى ص رادات عل تند االي ات      تس دمات الحكوم وم لخ ائن، رس دمات الزب وم لخ من رس ادل و تتض بيهة بالتب ش

  . منح و مساهمات التشغيل operating grants and contributions انظر أيضا. خسائرغرامات و و األخرى، 
  
  

   Reverse Stock Splitتجزئة السهم العكسية 
ذآور (هم العكسية هي تجزئة السهم التي تخفض عدد األسهم المستحقة و تزيد سعر المساواة تجزئة الس بشكل  ) أو السعر الم
دة   تخفيض آمية األسهم المستحقة هي احدى طرق .متناسب انظر  . بسحب شهادات األسهم المستحقة و اصدار شهادات جدي
   . تجزئة السهم stock split أيضا

  
  

   Right of Return االرجاعحق 
يعترف بمثل هذا الدخل في . يمتلك المشتري الحق في ارجاع المنتج هو دخل من صفقة مبيعات فيها الدخل مع حق االرجاع

ة       ط اذا اجتمعت آل الشروط المطلوب ع فق دخل       . وقت البي راف بال ة، يؤجل االعت م تجتمع الشروط التالي الشروط هي   . اذا ل
  : التالية

  تاريخ البيع، جوهريا فييثبت سعر البيع  -1
 ألن السلع تعتبر في حيازة المشتري،) حريق أو سرقة(يفترض المشتري آل أخطار الخسارة  -2
 تعويض، و ال شكال معينا من دفع المشتري -3
      .يمكن تخمين آمية العائدات المستقبلية الى حد معقول -4

  
  

   Sale With Right of Returnبيع مع حق االرجاع 
ان     . يع يكون فيه للبائع الحق في اعادة المنتجالبيع مع حق االرجاع هو ب ائع اذا آ ين   تحتجز السلع في جرد الب  ال يمكن تخم

ع مع          . الى حد معقول المحتمل رجوعهامبلغ السلع  ا، تسجل الصفقة آبي غ السلع المحتمل رجوعه ين مبل اذا آان يمكن تخم
دخل من صفقة المبيعات    . عالوة للعائدات المخمنة تج          جوهريا، يعترف بال ا يكون للمشتري الحق في ارجاع المن ي فيه الت

اريخ      : وذلك في وقت البيع فقط اذا اجتمعت آل الشروط التالية ا في ت ع جوهري ع، يفترض المشتري آل     يثبت سعر البي البي
ا، و             اع آامل جوهري تج المب ا من التعويض ، المن ع المشتري شكال معين ازة المشتري، دف  خطر الخسارة ألن السلع في حي

  . يمكن تخمين مبلغ العائدات المستقبلية الى حد معقول
  
  

   Sale-Leasebackبيع دعم االيجار 
. المؤجر -الملكية و يستأجرها في وقت واحد من المشتري   ) المستأجر-البائع(في صفقة بيع دعم االيجار، يبيع مالك الملكية 

ة       ي في استعمال الملكي اك توقف مرئ وق البسيطة المحتجزة و    minor rights retained انظر أيضا  . عادة ليس هن  الحق
less than substantially all rights retained  يا و  substantially all rights أقل من آل الحقوق المحتجزة أساس

retained الحقوق المحتجزة أساسيا .  
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   Sales-Type Leaseعقد ايجار من نوع المبيعات 
وع المبيعات          تقسم عقودمن وجهة نظر المؤجر،  ود ايجار من ن ل المباشر و عق ود ايجار التموي . ايجار رأس المال الى عق

ارين آخرين و حيث       ال و معي عقد ايجار من نوع المبيعات هو عقد ايجار يقابل واحد من أربعة معايير عقد ايجار رأس الم
ح للمنتجين أو التجار     اك رب د ايجار التشغ    operating lease انظر أيضا  . هن د   direct financing lease يل وعق عق

  . معايير ايجار رأس المال capital lease criteriaعقد ايجار رأس المال و  capital lease و  ايجار التمويل المباشر
  
  

   Salvage Valueقيمة االنقاذ 
دة أل   ) القيمة المتبقية(قيمة االنقاذ  اة المفي ة الحي ل لالستهالك   هي تخمين للمبلغ الذي سيتحقق في نهاي رة  . صل قاب ا آثي ، أحيان

ة و ،          ةقليل قيمة لألصول القابلة لالستهالك  دة المخمن اتهم المفي ة حي ة للفضالت المستخلصة في نهاي ر   أو ال قيم ان غي اذا آ
    . الحياة المفيدة  useful life  انظر أيضا. في حساب االستهالك) المبالغ(مادي، قد يهمل المبلغ 

  
  

   Scrip Dividendsقدية األرباح غير الن
اريخ آخر     لورقة دفع فيهااألرباح غير النقدية هي ببساطة شكل خاص  ربح في ت اح    . تلتزم الشرآة بدفع ال د تستعمل األرب ق
د     اك نقص في النق اريخ االعالن،   . غير النقدية عندما يكون هن دان  في ت اح المحتجزة و   ت دفع   األرب دين أوراق ال دال من   (ت ب

ة ال  اح واجب دفع     ). دفعاألرب اريخ ال ى ت الن ال اريخ االع ن ت دة م ة الفائ اح النقدي ل بعض األرب ا. تحتم ر أيض  cash انظ
dividend حصة األرباح النقدية و property dividend   حصة األرباح على شكل ملك.     

  
  

   Segment Reportingتقرير الجزء 
ة    يزيد .تقرير الجزء هو تقديم معلومات عن بعض أجزاء المشروع م   ) 131SFAS(بيان معايير المحاسبة المالي  بشكل مه

ات           . بنود االظهار التي وجدت سابقا في تقرير الجزء د المعلومات عن الفعالي ان تزوي ارات آ ذه االظه الهدف من تطلب ه
ة     ات المالي تعملي البيان اعدة مس روع لمس ادية للمش ة االقتص ة و البيئ ا  . التجاري ر أيض زء ج operating segmentانظ

  . الجزء القابل للتبليغ reportable segment التشغيل و
  
  

   Serial Bondالسند المتسلسل 
د  السند المتسلسل  د يسدده المصدر    هو سند مسبق الع رقم التسلسل    الو يعوض  ) أو يجب أن يصدره  (ق يعوض في   (جزء ب

نويا      بيا س ان نس اطي استهالك السندات     bond sinking fund انظر أيضا  ). في سلسلة أقساط سنوية     \أغلب األحي احتي
  . سندات المدة term bonds المستثمرة و

  
  

   Service Costتكلفة الخدمة 
ون في السنة           ) المسماة تكلفة الخدمة الحالية(تكلفة الخدمة  بها الموظف ي يكتس افع راتب التقاعد الت ة لكل من هي القيمة الحالي

ة للخطة   تكلفة الخدمة .مجهزة من قبل خبير حسابات التأمين. الجارية . تزيد التزام المنفعة المتوقعة و ال تتأثر بالحالة الممول
ة     Projected benefit Obligationانظر أيضا   . تكلفة الخدمة هو عنصر من عناصر صاف تكلفة راتب التقاعد الدوري

PBO التزام المنفعة المتوقع و net periodic pension cost  الدورية  صاف تكلفة راتب التقاعد .  
  
  

   Settlementالتسوية 
د  ة  في محاسبة خطة راتب التقاعد، تحدث التسويات عندما تزي ع أصول خطة     خطة راتب التقاعد    أصول   قيم لدرجة أن بي

د    ب التقاع ات رات نوية الرضاء التزام ود س راء عق ة بش مح لمنظم د تس ب التقاع ع   . رات ن بي ة م وال الباقي تعمل األم د تس ق
   .  تقليص النفقات curtailment انظر أيضا. من قبل المنظمةاألصول، بقيود، 

  
  

   Settlement Amountمبلغ التسوية 
غ المتصور ب    )أي تفاعل حسابي آخرأو( التسوية الشتقاق هو المبلغ المقرر بعملية ضرب ) أو قيمة(مبلغ  ع  المبل المبلغ الواق

ا    تقاق و  derivative انظر أيضا  . تحت شيء م ا و      underlying االش ع تحت شيء م غ الواق  notional amount المبل
  .  شرط الدفعة payment provision المبلغ المتصور و
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   SFAC (Statement of Financial Accounting Concept(بيان مفهوم المحاسبة المالي 
فاهيم و األهداف التي ستستعمل من   يؤسسون الم. من قبل لجنة معايير المحاسبة الماليةبيانات مفاهيم المحاسبة المالية تنشر 
ة    قبل ايير المحاسبة     )FASB(هيئة معايير المحاسبة المالي ا      . في تطوير مع ة عموم ادئ المحاسبة المتعارف ال يؤسسون مب

)GAAP .(انظر أيضا SFAS and FASB Interpretations  يرا ة    تفس ايير المحاسبة المالي ان مع ايير    و ت بي ة مع هيئ
ة     ادئ المحاسبة و    APB Opinions والمحاسبة المالي ة مب نشرات   Accounting Research Bulletins آراء هيئ
  . بحث المحاسبة

  
  

    SFAS (Statement of Financial (Accounting Standard(بيان معيار المحاسبة المالي 
ة         ايير المحاسبة المالي ة مع ل لجن ة من قب ا     يؤسسون م . تنشر بيانات معايير المحاسبة المالي ة عموم ادئ المحاسبة المتعارف ب

)GAAP .(انظر أيضا ِA Category A pnonouncements  ة و ادئ    APB Opinions تصريحات فئ ة مب وآراء هيئ
ان    FASB Interpretations ونشرات بحث المحاسبة   Accounting Research Bulletins المحاسبة و تفسيرات بي

  . وم المحاسبة الماليبيان مفه SFAC معايير المحاسبة المالية و
  
  

   Short-Term Obligations Expected to be Refinancedااللتزامات قصيرة األمد التي يتوقع اعادة تمويلها 
الدين في  األجل و يتضمنهو التزام قصير األمد قد يستثنى من الديون قصيرة  ر األمد الذي يتوقع اعادة تمويلهااللتزام قصي
ك       النية اعادة التمويل اول اذا آانتغير المتد درة لعمل ذل ل الق ة من قب ين  .على أساس طويل المدى و آانت النية مدعوم  تتب

قبل اصدار البيانات المالية أو بوجود اتفاقية تمويل غير قابلة لاللغاء من القدرة على اعادة التمويل اما باعادة التمويل الفعلية 
  .الديون قصيرة األجل current liabilities انظر أيضا. مويلدائن لديه المصادر المالية النجاز اعادة الت

  
  

   Significant Influenceالتاثير الهام 
ى  % 20يفترض التأثير الهام عندما يملك المستثمر  تثمار     % 50ال ذ االس ام     . من سهم تصويت منف أثير اله يمكن حدوث الت

ل من      تثمر أق ك المس ى اذا امتل ه ال يفترض  %20حت ة    cost  method يضا انظر أ. ، لكن  equity و  أسلوب التكلف
method أسلوب العدالة وcontrol  السيطرة .  

  
  

   Simple Capital Structureبنية رأس المال البسيطة 
ط         ة فق ي تتضمن أسهم عادي ك الت ل         (بنية رأس المال البسيطة هي تل ة، مث د تصبح أسهما عادي ة أخرى ق أو ال سندات مالي

ازة ا هم الممت لاألس ة للتحوي ر قابل ر أيضا). لغي هم  basic earnings per share انظ ل س ية لك رادات األساس  و االي
complex capital structure بنية رأس المال المعقدة .  

  
  

   Single Step Income Statementبيان دخل الخطوة الواحدة  
تم ات المس دخل من العملي ديم ال دة، يطرح تق ان دخل الخطوة الواح ي بي ة ف ة ضريبة (رة و المصاريف االجمالي تشمل نفق

ان   multiple step income statement انظر أيضا. و هكذا، لبيان الدخل خطوة وحيدة; من مجموع العائدات) الدخل بي
    . الدخل متعدد الخطوات

  
  

   Small Stock Dividendحصة السهم الصغير 
ه ال       قا و المستحقة، ة مسبمن األسهم المصدر% 25-20ع أقل من وزعندما ي ربح آحصة سهم صغيرة، ألن تعامل حصة ال

 large حصة األرباح على شكل سهم و stock dividend انظر أيضا. أن يؤثر في سعر السوق للسهم يتوقع من االصدار
stock dividend حصة السهم الكبير  .  
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   Special Assessmentsالتقديرات الخاصة 
ديرات الخاصة آض    ة      تعرف التق الكي الملكي تفيدين  رائب أو رسوم جمعت ضد م األرصفة و  (مباشرة من المشروع    المس

دين بشكل محتمل        ). إضاءة الشوارع ة أوالمسؤولة عن ال يعتمد تفسير التقدير الخاص على درجة مسؤولية الوحدة الحكومي
ان      دير في أغلب األحي ال و صندوق مش   capital projects fund انظر أيضا  . المرتبطة بالتق  agency اريع رأس الم

fund صندوق الوآالة  .  
  
  

   Special Revenue Fundصندوق الدخل الخاص 
ل          صناديق الدخل الخاص تنشأ  انون لتموي ة بالق زة األخرى المعين ة أو المصادر الممي لتفسير العائدات من الضرائب المعين

ة   ة المعين ل     الحظ أن الصفقات المفسرة في صناديق ا     . نشاطات الحكوم تنفاد قب ة لالس ان القابل ايير المحاسبة    الئتم ة مع لجن
ة     )GASB 34( الحكومية  ايير المحاسبة الحكومي ال يبقى  ). GASB 34(تفسر في صناديق الدخل الخاص تحت لجنة مع

وع صندوق   ة    governmental funds انظر أيضا  . صندوق االئتمان القابل لالستنفاد آن  general والصناديق الحكومي
fund الصندوق العام و debt service fund    دين و ة ال صندوق مشاريع رأس    capital projects fund صندوق خدم
  . صندوق االئتمان القابل لالستنفاد  expendable trust fund الصندوق الدائم و permanent fund المال و

  
  

   Special-Purpose Governmental Unitوحدة الغرض الخاص الحكومية 
ة  ات الغرض الخاص الحكومية التي ليست حكومات أولية وحد ة أولي ا، هي   . هي منظمات مسؤولية ماليا أمام حكوم نموذجي

انظر . نشاطات حكومية ومن نوع العمل وآيانات مرتبطة بالنشاطات الحكومية، نشاطات من نوع العمل، نشاطات ائتمانية،
ا financial reporting entity أيضا داد التق ان اع ة وآي ة و primary government رير المالي ة األولي  الحكوم

component unit الوحدة المكونة .  
  
  

   Specific Identification Methodأسلوب التمييز المحدد 
د   تتيح. ميز استثنائيا الى ذلك البندد، تكلفة آل بند في الجرد تتحت أسلوب التمييز المحد و داخل  التكلفة الحرآة الطبيعية للبن

ا و تسمح         . خارج الجرد الى تكلفة السلع المباعة رة حجم رة أو الكبي ة الكبي ود ذات القيم ادة في البن يستعمل التمييز المحدد ع
دخل   وارد أوال يصرف أوال و    FIFO method انظر أيضا  . لفرصة أعظم للتالعب بال  weighted average أسلوب ال

method  وأسلوب المعدل المرجح moving average method    دل المتحرك و أسلوب   LIFO method أسلوب المع
  .  البضائع الداخلة أخيرا تصرف أوال

  
  

   Split Interest Agreementاتفاقية الفائدة المنقسمة 
ر           اتفاقيات الفائ ة غي تلم المنظم ا تس ي من خالله ات األخرى الت ات أو الترتيب دة المنقسمة هي مساهمات متبرعة من االئتمان

  .منافع مشترآة مع المستفيدين اآلخرينالربحية 
  
  

   Start-Up Costsتكاليف البدء بالعمل 
  .   و تعتبر تكاليف تنظيمية) رسوم قانونية(تكاليف البدء بالعمل هي نفقات تحملت عند تشكيل شرآة 

  
  

   Stated Interest Rateسعر الفائدة المبين 
ي   ) أو االسمي(سعر الفائدة المبين  دة الت ى حاملي السندات    هو الفائ تدفع ال د السند      . س ذا السعر في عق  انظر أيضا  . يحدد ه

bond indenture سندات عقود العمل و effective interest rate سعر الفائدة الفعال .  
  
  

   Statement of Functional Expensesبيان النفقات الوظيفية 
ة،  ام        بيان النفقات الوظيفية هو بيان يبلغ عن النفقات بالوظيف امج، جمع التبرعات، و االدارة و الع ة البرن ا بخدمات اعان . ام

  . من قبل منظمات الصحة الطوعية و الرفاهيةهذه البيانات مطلوبة 
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   Step-by-Step Acquisitionالحصول التدريجي 
سمعة التجارية في وقت   ال في هذه الحالة، تقدر. منفذ االستثمار في أآثر من صفقة واحدة من قد يكتسب المستثمر االستثمار

  . آل صفقة
  
  

   Stock Appreciation Rightحق تقدير السهم 
بقا         الموظف حق تقدير السهم يؤهل  در مس غ مق رين بمبل اريخ التم د في ت ادة  (استالم مبلغ مساو لسعر السهم السوقي الزائ ع

نح     اريخ الم وق المستحقة تساوي ت      ). السعر السوقي في ت ادة ضرب عدد الحق ذه الزي ة تعويض الشرآة  ه دل  . كلف ة تع تكلف
على عكس خيارات السهم، حقوق . التعويض للحقوق المستحقة لتقدير السهم سنويا لتفسير التغييرات في سعر السهم السوقي

   . خيار السهم stock option انظر أيضا. تقدير السهم ال تتطلب من الموظف أن يدفع نقدا
  
   

   Stock Dividendحصة األرباح على شكل سهم 
ة حصص   . توزع حصص األرباح على شكل سهم أسهم إضافية من أسهم الشرآة الخاصة الى حملة أسهمها  اح  معامل األرب

 large انظر أيضا. لحصة بالنسبة الى األسهم الكلية المستحقة قبل الحصةا) النسبة المئوية(على شكل سهم تعتمد على حجم 
stock dividend    ر و حصة   cash dividend حصة السهم الصغير و    small stock dividend حصة السهم الكبي

  .  تجزئة السهم stock split حصة األرباح على شكل ملك و property dividend واألرباح النقدية 
  
  

   Stock Optionخيار السهم 
ة           خيار السهم هو حق شراء    ان، و الكمي ت، المك ة للوق ارات السهم    .سهم من أسهم رأسمال الشرآة ضمن شروط ثابت خي

  . أسلوب القيمة العادلة fair value method انظر أيضا. تعويضية عادة و تتطلب دفعة في تاريخ التمرين
  
  

   Stock Rightحق السهم 
ل من سعر السهم السوقي في        يحمل الحق عادة . رصة لشراء أسهم إضافيةود حق السهم حامل األسهم الحالي فيز سعرا أق

  .يتطلب اصدار حقوق السهم تسجيل مذآرة فقط. نح الحقوقالتاريخ التي فيه تم
  
  

   Stock Splitتجزئة السهم 
دما تصدر شرآة أسهم إضافية من أسهمها الخاصة           دون رسم  (تحدث تجزئات السهم عن اليين و     ) ب ة األسهم الح ى حمل ال

ة لألسهم     ي ال يحدث أي تغيير ف. لكل سهم بشكل متناسب) أو السعر المذآور(تخفض سعر المساواة   بية الكلي ة المحاس القيم
تجزئة السهم   reverse stock splitانظر أيضا . ذا، تسجيل المذآرة لالعتراف بتجزئة السهم هو مجرد اجراءل. المستحقة
  .حصة األرباح على شكل سهم stock dividend و  العكسية

  
  

   Stock Subscriptionاآتتاب األسهم 
ع عدد محدد من األسهم بسعر متفق           . لمال باالآتتابأحيانا، تبيع شرآة أسهم رأس ا ة لبي ة التعاقدي هذا يعني ادخال االتفاقي

  . عندما تؤدى الدفعة الكاملة من االشتراك، تصدر شهادة األسهم التي تثبت الملكية في الشرآة. عليه بالدين
  
  

   Stockholders’ Equityعدالة أصحاب األسهم 
هم   ة أصحاب األس ماة (عدال الكين  المس ة الم هم أو عدال ة األس ة حمل ا عدال افية   ) أيض الكين باألصول الص ة الم ي مطالب ه

الي . لشرآة ما) األصول ناقص المسؤوليات( ة  (تقدم بشكل عام في بيان الوضع الم ة العام ع     ) الميزاني آخر قسم رئيسي يتب آ
  . المسؤوليات
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   Straight-Line Depreciation االستهالك بالنسبة الثابتة
اة األصل     اال ى حي اذ متضمنة في     . ستهالك بالنسبة الثابتة هو أسلوب استهالك فيه يعترف باالستهالك بانتظام عل ة االنق قيم

ام السنوات و sum-of-the-years-digits depreciation انظر أيضا. الحساب  declining استهالك مجموع أرق
balance depreciation    اقص  و استهالك الوحدات    units-of-production depreciation استهالك الرصيد المتن

  .المنتجة
  
  

   Subleaseعقد ايجار فرعي 
دة األصل المؤجر     تاجر آخر   عقد االيجار الفرعي هو تأجير جزء أو آل فائ ى مس ة االيجار األصلية      . ال تبدل اتفاقي الم تس م

د ايجار تشغيل أو      ق. باتفاقية جديدة، يواصل المؤجر األصلي تفسير االيجار آما في السابق د يكون عقد االيجار الفرعي عق
عقد ايجار   capital lease عقد ايجار التشغيل و operating lease انظر أيضا. عقد ايجار رأسمال باالعتماد على الحالة

    . رأس المال
  
  

   Substantially All Rights Retained آل الحقوق المحتجزة أساسيا
ائع     قد تحتجزي صفقة بيع دعم االيجار، ف ل الب تم احتجاز آل    . المستأجر -ببعض الحقوق الستعمال األصل المؤجر من قب ي

دفعات االيجار أعظم من أو مساوية ل          ة ل ة الحالي يا اذا آانت القيم ة لألصل المؤجر     % 90الحقوق اساس ة العادل . من القيم
مال   ار رأس ود ايج ذه عق ار ه ود االيج ر عق ا. تعتب ر أيض ار و sale-leaseback انظ م اإليج ع دع  minor rights بي

retained الحقوق البسيطة المحتجزة و less than substantially all rights retained  أقل من آل الحقوق المحتجزة
   .  أساسيا

  
  

   Summary of Significant Accounting Policiesخالصة سياسات المحاسبة الهامة 
ات   ) GAAP(ما تتطلب مبادئ المحاسبة المتعارفة عمو أن يتضمن وصف آل سياسات المحاسبة الهامة آجزء مكمل للبيان

  . آالمالحظة األولى أو الثانية للبيانات المالية "خالصة سياسات المحاسبة الهامة"التقديم األفضل يتضمن . المالية
  
  

   Sum-of-the-Years'-Digits Depreciation استهالك مجموع أرقام السنوات
اة األصل و     استهالك مجم ى من حي وع أرقام السنوات هي طريقة معجلة لالستهالك تزود استهالآا أعلى في السنوات األول

انظر . قيمة االنقاذ متضمنة في الحساب ;تستعمل صيغة معينة لحساب االستهالك لكل سنة. أقل في السنوات التاليةاستهالآا 
بة straight-line depreciation أيضا تهالك بالنس ة و االس تهالك  declining balance depreciation الثابت اس

  . استهالك الوحدات المنتجة units-of-production depreciation والرصيد المتناقص 
  
  

   Support Servicesخدمات اإلسناد 
  .خدمات البرنامج program services انظر أيضا. خدمات اإلسناد هي آل الخدمات غير خدمات البرنامج

  
  

   Technological Feasibilityجدوى التقنية ال
ال نموذج   لجدوى التقنية عند إآمال تصميم برنامج لمحاسبة تطوير برامج و أنظمة تشغيل الحاسوب، تأسس ا مفصل أو إآم

ا و     computer software developed internally انظر أيضا  . عامل  رامج حاسوب مطورة داخلي  computer ب
software development costs تكاليف تطوير برامج الحاسوب .  

  
  

   Temporal Methodاألسلوب الزمني 
ادة قياسها              ا يجب إع راد ترجمته ي ي ي الت ان أجنب ة لكي ات المالي ة، البيان في ذآر العملة األجنبية، قبل امكانية انجاز الترجم

ات يجب أن تنسجم مع      ادئ المحا للعملة األجنبية لذلك الكيان و تلك البيان ا    مب ة عموم  انظر أيضا  ). GAAP(سبة المتعارف
current method األسلوب الحالي .  
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   Temporarily Restricted Net Assetsاألصول الصافية المقيدة مؤقتا 
دا االشتراطات                 ا ع م في م دة بشكل دائ ا تشبه األصول الصافية المقي دة مؤقت ة، األصول الصافية المقي للمنظمات الالربحي

ن   ة م ة          المفروض ال المنظم زال بأعم ز و ت ن أن تنج ت أو يمك رور الوق ي بم ا تنته ي ام رع الت ل المتب ا . قب ر أيض  انظ
unrestricted net assets األصول الصافية غير المقيدة و permanently restricted net assets    األصول الصافية

  . المقيدة بشكل دائم
  
  

   Temporarily Restricted Net Assets, by Purposeاألصول الصافية المقيدة مؤقتا، بالقصد 
ا يشترط    للمنظمات الالربحية، األصول الصافية المقيدة مؤقتا تحدد أحيانا بالقصد،  مما يعني أن المال يجب أن يصرف بينم

  . مؤقتا األصول الصافية المقيدة temporarily restricted net assets انظر أيضا. المتبرع
  
  

   Temporarily Restricted Net Assets, by Timeيدة مؤقتا، بالوقت األصول الصافية المق
ة            رة معين ى تمر فت د حت ي أن األصول تقي ا يعن ت، مم ا تحدد بالوق انظر  . للمنظمات الالربحية، األصول المقيدة مؤقتا أحيان

  . األصول الصافية المقيدة مؤقتا temporarily restricted net assetsأيضا 
  
  

 Temporarily Restricted Net Assets, for Acquisitionية المقيدة مؤقتا، للحصول على المصنع األصول الصاف
of Plant   

ى أن تشترى     للمنظمات الالربحية، األصول المقيدة مؤقتا أحيانا تحدد  د ال للحصول على المصنع، مما يعني أن األصول تقي
  . األصول الصافية المقيدة مؤقتا temporarily restricted net assets انظر أيضا. األرض أو تبنى الوسيلة

  
   Temporary Differenceاالختالف المؤقت 

ل   االختالفات المؤقتة هي بنود . تؤثراالختالفات المؤقتة على حساب الضريبة المؤجلة ا قب دخل و نفقة تدخل في دخل مال م
تي تسبق دخولهم في الدخل الخاضع للضريبة أو قبل أن في الفترة ال) GAAP(الضريبة لمبادئ المحاسبة المتعارفة عموما 

دخل        ) GAAP(يدخلوا في دخل مال ما قبل الضريبة لمبادئ المحاسبة المتعارفة عموما  ي دخولهم في ال ي تل رة الت في الفت
ريبة ع للض ا. الخاض ر أيض دائم و permanent difference انظ تالف ال  comprehensive allocation االخ

   .  شاملالتخصيص ال
  
  

   Term Bondسند المدة 
  . السند المتسلسل serial bond انظر أيضا. له تاريخ نضج ثابت وحيدسند المدة هو سند 

  
  

   Term Endowmentالتبرع الشرطي 
ا لشرط محدد،        ة  تتكون التبرعات الشرطية من أصول يجب حمله رع    و أن تكون متوافق ا   . مع اشتراطات المتب ر عنه يخب

ا   أصول صافية  آ دة مؤقت رع و   endowment fundا انظر أيض  . مقي رع   permanent endowment صندوق التب التب
  .شبه التبرع quasi-endowment الدائم و

  
  

   Terminal Fundingالتمويل النهائي 
ة آامل مسؤولية خطة راتب      التمويل النهائي  التقاعد  هو نوع من أنواع تمويل خطة راتب التقاعد حيث تدفع المنظمة الكفيل

وع السنوي      عند تقاعد موظف ما،  أمين من الن د و ليست من         . غالبا بشراء بوليصة ت ائي هو أسلوب قاعدة نق ل النه التموي
  . تمويل دفع النفقات عند تكبدها pay-as-you-go fundingانظر أيضا ). GAAP(مبادئ المحاسبة المتعارفة عموما 

  
  

  Termination Benefitsفوائد االنهاء 
تقبلية         تظه  وقهم في دفعات راتب التقاعد المس اء حق دفع للموظفين النه دما ي اء عن د االنه  settlement انظر أيضا . ر فوائ

  .  تقليص النفقات curtailment و التسوية 
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   Timelinessالمالءمة 

 الصلة و relevance اانظر أيض. تكون قادرة على التأثير في القرارت وفي نفس الوقت المالءمة هي أن تتوفر المعلومات
predictive value القيمة التنبؤية و feedback value قيمة التغذية المرتدة.      

  
  

   Times Interest Earnedفائدة عدد المرات المكتسبة 
  .فائدة عدد المرات المكتسبة هي الدخل قبل الفائدة و الضرائب مقسمة على الفائدة

  
  

   Total Asset Turnoverاجمالي حرآة األصل 
  . مقسمة على متوسط مجموع األصولنسبة اجمالي حرآة األصل هي المبيعات الصافية 

  
  

   Total Income Tax Expense النفقة الكلية لضريبة الدخل
رة هي   )) GAAP(نفقة ضريبة دخل مبادئ المحاسبة المتعارفة عموما (النفقة الكلية لضريبة الدخل  ة لفت مجموع   أو المنفع

ة ضريبة    current income tax expense انظر أيضا  . نفقة ضريبة الدخل المؤجلة\الدخل الحالي ومنفعة نفقة\منفعة نفق
    . نفقة ضريبة الدخل المؤجلة deferred income tax expense الدخل الحالي و

  
  

   Trade Discounts التخفيضات التجارية
 انظر أيضا. الحسابات المدينة صافية من التخفيضات التجارية تسجل المبيعات و. التخفيضات التجارية هي تخفيضات آمية

cash discounts التخفيضات النقدية .  
  
  

   Trading Securitiesتجارة السندات العامة 
ة  (تجارة السندات العامة هي تلك السندات  دين و العدال ع      ال) ال ا لغرض البي ي تشترى و تحمل أساس ة    ت دة قريب ا،  . في م غالب

ارة   رة قصيرةتعكس تج ات السعرفي فت ي اختالف اح ف د أرب ع و الشراء المتكرر بهدف تولي ة البي ندات العام ندات . الس الس
-held تجارة السندات العامة و trading securities انظر أيضا. المصنفة آتجارة سندات عامة تبلغ عادة آأصول جارية

to-maturity securities ستحقاقاألوراق المالية المقبوضة حين اال.  
  
  

   Transfers-Inالتحويالت الداخلة 
ا من صندوق آخر      ة    . التحويالت الداخلة هي تحويالت الى صندوق م وارد المالي ل مصدر الم ة هي    . تمث التحويالت الداخل

ل أخرى    ل أخرى و     other financing sources انظر أيضا  . مصادر تموي التحويالت   transfers-outمصادر تموي
  . الخارجة

  
  

   Transfers-Out حويالت الخارجةالت
ر      ى آخ ندوق ال ن ص ويالت م ي التح ة ه ويالت الخارج ة   . التح وارد المالي تعمال الم ل اس ي   . تمث ة ه ويالت الخارج التح

ل األخرى و    other financing usesا انظر أيض. استعماالت تمويل أخرى التحويالت   transfers-inاستعماالت التموي
  .الداخلة

  
  

   Translationالترجمة 
ر      ان التقري ة آي ى عمل ا   (ترجمة العملة األجنبية هي اعادة تقرير للبيانات المالية المسماة في العملة الوظيفية ال المفترض أنه

اس و   remeasurement انظر أيضا .باستعمال سعر تحويل مناسب) دوالرات ة   functional currencyاعادة القي العمل
  . الوظيفية  
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   Treasury Bondة سند على الخزين
ل المصدر     السند على الخزينة هو السند  ة، من قب ل األسهم المستردة   (الذي تم اآتسابه ثانية، و ليس مسحوبا من الخدم ). مث

دفع       ة ال ندات واجب ن الس م م ة آخص ة العام ى الميزاني اواة عل عر المس ر س ا . يظه ر أيض هم  treasury stock انظ األس
    . المستردة

  
  

   Treasury Stockدة األسهم المستر
م تسحب من                األسهم المستردة هي األ  ة و لكن ل ابها ثاني م اآتس ة األسهم و ت م اصدارها لحمل ي ت سهم الخاصة بالشرآة الت

ك جزءا من             . الخدمة ا أن تمل ة بشكل واسع لدرجة أن الشرآة ال يمكنه ا محمول ا أصل ألنه األسهم المستردة ال تعتبر غالب
ل حق التصويت       في أي من حقوق الملكية المعطاة  ستردة ال يملكون الحقحملة األسهم الم. نفسها ة، مث ة األسهم العادي لحمل

ك   بالإلضافة . أو استالم الحصص ى ذل اح المحتجزة     ال د ال       ل المساوية ، جزء من األرب د تحدد و ق ة األسهم المستردة ق تكلف
ة بالعتماد على قانون الو(تستعمل آأساس إلعالن أو دفع الحصص  ق   الي ل للتطبي  Cost Method (of أيضا  انظر ). القاب

Treasury Stock Accounting)   ة ة    par value method و) محاسبة األسهم المستردة   (أسلوب التكلف أسلوب قيم
   .  المساواة

  
  

   Treasury Stock Method أسلوب األسهم المستردة
افئهم باستعمال أسلوب األسهم المستردة     لحسابات مكاسب آل سهم، يطبق التأثير المخفف للخيارات و التف . ويضات و ما يك

ارات ا    رين خي افئهم سي    يفترض أسلوب األسهم المستردة أن االيرادات من تم ا يك تعمل لسهم، التفويضات، و م ل    ونس من قب
ة في األسهم    الشرآة إلعادة شراء حصص الخزينة بسعر السوق السائد، مما  ادة تزايدي يس المستحقة، ولك   يؤدي الى زي  ن ل

غ الكامل  ال في  ة           مبل افئ األسهم العادي ا يك رين م م إصدارها في تم ي ت  diluted earnings per انظر أيضا  . لألسهم الت
share المكاسب المخففة لكل سهم و If Converted Method  لو(الطريقة المحولة  .  (  

  
    

   Troubled Debt Restructuringاعادة هيكلة الدين الواقع في مشاآل 
ع في مشاآل      دين الواق ر (اعادة هيكلة ال ه     ) ض الضعيف الق ن في ة دي ادة هيكل دين     هي اع دائن للم ازات بيسمح ال ة   امتي معين

دة       . تحت الظروف الطبيعيةالتحصيل التي لن تؤخذ بعين االعتبارلتحسين امكانية  ل أسعار الفائ ود مث ازات تتضمن بن االمتي
ة،  يض    المخفض تحقاق، تخف واريخ االس د ت تحقة     تمدي دة المس غ الفائ يض مبل دين، و تخف مي لل غ االس دم  . المبل ب أن تق يج

تثمار         ادة انتعاش االس دائن زي دين، و يجب أن يكون هدف ال دين    . االمتيازات في ضوء الصعوبة المالية للم ادة هياآل ال اع
ين األطراف             ة أو نتيجة مفاوضات ب ادة نتيجة اجراءات قانوني ع في مشاآل هي ع  impairment of ضا انظر أي . الواق

loans إضعاف القروض .  
  
  

   Unamortized Discount (Premium)) المكافأة(مستهلك الالتخفيض غير 
ر يض التخف تهلك الغي أة(مس م ) المكاف غ الحس و مبل أة  ه د   األصلي أو المكاف تهلك بع م يس ذي ل ند ال ى الس ا . عل ر أيض  انظ

discount الحسم  و premium المكافأة .  
  
  

   Unappropriated Retained Earningsالممحتجزة غير المخصصةاألرباح 
م يخصص   ذي ل زة ال اح المحتج ن األرب ك الجزء م ر المخصصة هي ذل زة غي اح المحتج  retained انظر أيضا. األرب

earnings األرباح المحتجزة و appropriated retained earnings األرباح المحتجزة المخصصة.  
  
  

   Unconditional Promise  الوعد غير المشروط
دخل   ) الوعد يسمى آذلك العهد(عطاء الالوعد غير المشروط ل دما يحصل      هو مساهمة، و يسجل آ ادل عن بسعر السوق الع

ل المنظ   داخليا مع ذلك، العهود الشفهية يجب أن توثق. افد يكون الوعد غير المشروط مكتوبا أو شفهي. الوعد د   من قب ة و ق م
  . الوعد المشروط conditional promise المساهمة و contribution انظر أيضا . لجمعاتكون أآثر صعوبة في 

  
  

   Underlyingالمبلغ الواقع تحت شيء ما 
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ر آخر محدد        بة، أو متغي دة، سعر السلعة أو الضمان، سعر الصرف        (المبلغ الواقع تحت شيء ما هو سعر، نس سعر الفائ
خ األجنبي،  د ال يحدث         )فهرس األسعار أو النسب، ال د يحدث أو ق ى حدث محدد ق  derivative انظر أيضا  . ، بالضافة ال

تقاق و  غ المتصور  و   notional amount االش غ التسوية  و   settlement amount المبل  payment provision مبل
  . شرط الدفعة

  
  

   Unearned Interest Revenueايراد الفائدة غير المكتسب 
  المسجلة (ايراد الفائدة غير المكتسب هو الفرق بين دفعات االيجار المستلمة للمؤجرين، لعقود ايجار رأس المال، 

   انظر أيضا). المسجلة على أنها ائتمان(و القيمة الحالية لدفعات االيجار الدنيا ) على أنها مبلغ مدين
gross investment in the lease االستثمار االجمالي في عقد االيجار و net investment in the   

lease االستثمار الصافي في عقد االيجار.  
  
  

   Unearned Revenueااليراد غير المكتسب 
   قررلتزام ألداء خدمة في المستقبل و يا آمسؤولية ألنه) يراد المستلم مقدمااال(يسجل االيراد غير المكتسب 

  من األمثلة ، عقد االيجار . أخرى آدخل في الفترة التي اآتسب بها، يعني، عندما ال تطلب خدمة مستقبلية
  .المستلم مقدما، الفائدة المستلمة مقدما على أوراق القبض، و االشتراآات المستلمة مقدما

  
  

   Unexpired Costالتكلفة غير المنتهية 
  بأسلوب منظم و  ةخصصمو  ةوافقم(التكلفة غير المنتهية هي تكلفة ستنتهي في فترات مستقبلية و تكلف 

   matching المصاريف و expenses التكلفة و cost انظر أيضا. المستقبلية ضد عائدات الفترات )عقالني
principle و المبدأ المماثل expired cost التكلفة المنتهية    .  

  
  

   Unguaranteed Residual Valueالقيمة المتبقية الغير مضمونة 
  يمة العادلة المخمنة للملكية المؤجرة في نهاية فترة االيجار القيمة المتبقية الغير مضمونة لعقد االيجار هي الق

   انظر أيضا. التي ال تضمن من قبل المؤجر وال من قبل طرف ثالث غير مرتبط من قبل المؤجر
guaranteed residual value القيمة المتبقية المضمونة   .  

  
  

   Units-of-Production Depreciation استهالك الوحدات المنتجة
 انظر أيضا . أسلوب الوحدات المنتجة يربط االستهالك بقابلية االنتاج المقدرة لألصل و يعبر عنها بسعر لكل وحدة أو ساعة

straight-line depreciation  ة و بة الثابت تهالك بالنس تهالك  sum-of-the-years-digits depreciation االس اس
    .  استهالك الرصيد المتناقص declining balance depreciation مجموع أرقام السنوات و

  
  

   Unrealized Gains and Lossesالمكاسب والخسائر الغير محققة 
ة ف  المحددة  تلك في محاسبة األسهم المسوقة، المكاسب و الخسائر الغير محققة هي ى السوق للسندات العام    -ي عالم اذا . ةال

ائر       ات العامةلتجارة السند آانت المكاسب و الخسائر الغير محققة ة آمكاسب وخس ر محقق ائر الغي ، تعامل المكاسب و الخس
دخل  ي ال منة ف ة و متض ع، تتضمن      . محقق وفرة للبي ة المت ندات العام ي للس ة ه ر محقق ائر الغي ت المكاسب و الخس اذا آان

دخل الشامل اآلخر        ة في ال ر محقق ائر الغي ة و تجارة الس   trading securities انظر أيضا  . المكاسب و الخس  ندات العام
available-for-sale securities مالية متاحة للبيع سندات .  

  
  

   Unrecognized Prior Service Costتكلفة الخدمة المسبقة الغير معترف بها 
ا    تكلفة  ر معترف به بقة الغي ب    هي جزء    الخدمة المس ة المس ة الخدم د      من تكلف ا بع م يعترف به ي ل تهلكة (قة الت ل   ) مس من قب

ة    الموظف  ة راتب التقاعد الدوري ة راتب التقاعد      net periodic pension cost انظر أيضا  . في صاف تكلف صاف تكلف
ة    و  ر الملموس و      intangible pension asset الدوري ة     prior service cost أصل راتب التقاعد غي ة الخدم تكلف

   . المسبقة
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   Unrestricted Cashالنقد الغير مقيد 
  . النقد المقيد restricted cash النقد و cash انظر أيضا. د الغير مقيد لكل العمليات الحاليةيستعمل النق

  
  

   Unrestricted Contributionالمساهمة الغير مقيدة 
ود  رر الوع ر تق دد  الغي دعم مح تقبل آ ي المس اهمة ف روطة للمس ت (مش د الوق ى تقيي دل عل د  ) ي ة النق ة لحرآ ة الحالي بالقيم
د لمخمن باستخدام معدل حسم متعادل مع األخطار المستقبلي ا ى   . المتضمنة حتى اذا آان استعمالها النهائي غير مقي ال عل مث

ة سيكون نسبة التحصيل من             د الناتجة من نشاطات جمع التبرعات الحالي معدل الخصم المالئم على الوعود القصيرة األم
ر مشروطة متوقع   . الحمالت الماضية ة            اذا آانت الوعود الغي تم قياسها بقيم د ي ل من سنة واحدة، ق دفع في أق ة الجمع أو ال

المساهمة   restricted contribution انظر أيضا  . صافية قابلة للتحقيق بما أن ذلك المبلغ هو تخمين معقول للقيمة العادلة
    . المقيدة

  
  

   Unrestricted Net Assetsمقيدة غير الاألصول الصافية 
د األصول الصافية         للمنظمات الحكومية، ت ان الحكومي بع ة األصول الصافية للكي مثل األصول الصافية غير المقيدة ميزاني

دة       ا،      . المستثمرة في األصول الرأسمالية و األصول الصافية المقي ذه األصول داخلي ين ه ا تحت     يمكن أن تع ي أنه ا يعن مم
األصول الصافية    net assetsانظر أيضا   . تنهى أو تنتهيسيطرة اإلدارة و يمكن تعديلها أو إزالتها بينما ترضى القيود أو 

دة و    restricted net assets و األصول الصافية    net assets invested in capital assets األصول الصافية المقي
  . المستثمرة في األصول الرأسمالية

  
  

   Unrestricted Net Assetsاألصول الصافية غير المقيدة 
ات الالربح ق  للمنظم د تنف ة، و ق ة المعين ة للمنظم ات العام ل العملي وفرة لتموي دة مت ر المقي ون الألصول الصافية غي ة، تك ي

ل             . المجلس الحاآمبحرية  دة بشكل مؤقت باالشتراطات المفروضة من قب م أو مقي دة بشكل دائ ر مقي هي أصول صافية غي
دة  . المتبرع ر مقي واألصول   temporarily restricted net assets أيضا  انظر . تعتبر الصناديق المعينة للجنة داخليا غي

  . األصول الصافية المقيدة بشكل دائم permanently restricted net assets الصافية المقيدة مؤقتا و
  
  

   Useful Life الحياة المفيدة
  . قيمة اإلنقاذ salvage value انظر أيضا. الحياة المفيدة هي الفترة الزمنية التي فيها ستستهلك تكلفة األصل

  
  

   Valuation Allowanceعالوة التقييم 
ى األغلب    جزء من أو آل أصل الضريبة المؤجل      مؤجلة، تعرف عالوة التقييم عندما يكونفي محاسبة الضريبة ال ن   عل ل

   . أصل الضريبة المؤجل deferred tax asset انظر أيضا. يحول
  
  

   Variance Powerقوة الخالف 
وة الخالف  ة   ق ة مالئم ة الالربحي دها المنظم ة تج أي طريق تعمال األصول ب ى اس درة عل ي الق ا. ه ر أيض  agency انظ

transaction  صفقة وآالة  .     
  
  

   Verifiabilityالتحققية 
ق األساسي    (، يعني أن نفس النتائج قد تنسخ بنفس تقنيات القياس )هادفة(اذا آانت المعلومات قابلة لالثبات   وهو مصدر القل

ة   ات المالي دققي البيان ا ). لم ر أيض ة و reliability انظ اد  و neutrality االعتمادي  representational الحي
faithfulness االخالص التمثيلي .  
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   Vested Benefitsالمنافع المقررة 
ي   ي تنتم د الت ب التقاع ة رات افع خط ي من ررة ه افع المق رر( المن ذين آس )  تق وظفين ال ى الم ل ال ن قب بب م افعهم بس بوا من

دة      \وصولهم الى سن التقاعد و ات خطة راتب التقاعد الفري د    (أو بالعكس الذين يجمعون متطلب ررة بالكامل بع سنوات   5مق
ة صاحب العمل      تقرر المنافع سواء تقاعد ذلك الشخص في الحقيقة أم ال، ). خدمة فقط اء في خدم . و ليسوا متأآدين من البق

  . لتقاعد ماال يترك في الخطة حتى التقاعدعموما، تتطلب خطط راتب ا
  

   Voluntary Health and Welfare Organizations   منظمات الصحة و الرفاهية الطوعية 
ات لل  ة تتضمن منظم ة الطوعي ات الصحة و الرفاهي يمنظم ة، ج ات الصحة العقلي ين، جمعي ة كفيف ش الخالص، و مجموع

ى أي       الممولة في األصل  المنظمات. أخرى من المنظمات غير الربحية م تمول ال ي ل زود الخدمات الت بالمساهمات و التي ت
ة           ة الطوعي ة المجتمع هي منظمات الصحة و الرفاهي ع صحة و رفاهي ي تنف انظر  . درجة عظيمة من أي مصدر آخر و الت

ا ات و  colleges and universities أيض ات و الجامع ات و foundations الكلي  health care المؤسس
organizations  و منظمات الرعاية الصحية not-for-profit organizations  المنظمات غير الربحية   .       

  
  

   Voluntary Non-Exchange Transactionsعمليات المبادلة الطوعية 
ة مساوية   الحكومة المصادر  فيها تستلم ت المبادلة الطوعية هي حاالتعمليا نح (و ال تزود بقيم  derivedأيضا   انظر ). م

tax revenues  تقة و دات الضرائب المش ة   imposed non-exchange transactions عائ ر المبادل ات غي العملي
ة  و ل    government mandated non-exchange transactions المفروض ن قب ة م ة المفوض ات المبادل العملي

  .   الحكومة
  
  

   Weighed Average Method أسلوب المعدل المرجح
دل المرجح              د في الجرد هي المع ة المتوسطة لكل بن رة، التكلف ة الفت تحت أسلوب المعدل المرجح لمحاسبة الجرد، في نهاي

وفر ب    . لتكلفة آل البنود في الجرد ة للجرد المت ة الكلي وفر،      يحدد المعدل المرجح بتقسيم التكلف ي للجرد المت دد الوحدات الكل ع
دة متضمن    اميع   متذآرين أن بضاعة أول الم دا للمنتجات المتجانسة و نظام الجرد         . ة في آال المج ذا األسلوب مناسب ج ه

دوري  ز المحدد     specific identification method انظر أيضا  . ال وارد    FIFO method و أسلوب التميي أسلوب ال
دل المتحرك و   moving average method أوال يصرف أوال و  وار  FIFO method أسلوب المع د أوال أسلوب ال

  . يصرف أوال 
  
  

 Weighted Average Number of Common Sharesعدد المعدل المرجح لألسهم العادية المستحقة 
Outstanding   

ألسهم المستحقة   ا) معدل(خالل فترة هي متوسط مكاسب لكل سهم، المعدل المرجح لعدد األسهم العادية المستحقة لحسابات 
رة     . حسابات مكاسب آل سهمو يفترض أن تكون مستحقة من أجل  ة خالل الفت ك   (األسهم المباعة أو المكتسبة ثاني ضمن ذل

تردة هم المس رة  ) األس ي فت زء ف رجح للج تحقاقهايجب أن ت ا. اس ر أيض رادات  basic earnings per share انظ األي
  . سهم العاديةالدخل المتوفر لحملة األ income available to common sharaholders األساسية لكل سهم و

  
  

   Weighted Average of Accumulated Expendituresالمعدل المرجح لالنفاق المتراآم 
رة                 أهيلي خالل الفت ة لألصل الت ات المتجمع غ االنفاق دل مبل دة لمع ق سعر فائ ة بتطبي رة معين ي سترسمل لفت تحدد الفائدة الت

ة   ةمعروف ال( دة المتجنب اء     construction period interest انظر أيضا  ). بالفائ رة البن دة فت  capitalization of وفائ
interest period رسملة فترة الفائدة.  

  
  

   With Recourseمع حق الرجوع 
ع أي  ق الرجوع، العامل لديه الخيار في إذا آانت مهمة الحسابات المدينة مع ح ادة بي ى       إع ة للتحصيل ال ر قابل مستحقات غي

ع أو    . همة الحسابات المدينة مع حق الرجوع، هناك معالجتان محتملتانإذا آانت م. المحول األصلي ا بي ل ام قد يعتبر التحوي
راض  افي  (اقت مان إض ة آض ابات المدين ع الحس ا ). م ر أيض ون   factoring of accounts receivable انظ ع دي بي

ة  و    pledging of accounts receivable الحسابات المدينة و ابات المدين دون حق    without recourse رهن الحس ب
     . الرجوع
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   Without Recourseبدون حق الرجوع 
رض      وع، يفت ق الرج دون ح ة ب ابات المدين ة الحس ت مهم ه إذا آان ول الي ل( الشخص المح ى  ) العام ائر عل ر أي خس خط

 انظر أيضا  . المحول آل الحسابات المدينة، ال تملك حق الرجوع ضد   إذا آان الوآيل غير قادر على تحصيل . المجموعات
factoring of accounts receivable     ة و ابات المدين ون الحس ع دي رهن    pledging of accounts receivable بي

  .   مع حق الرجوع with recourse الحسابات المدينة و
  
  

   Working Capitalالرأسمال العامل 
اقص المسؤوليات الحالي     ة ن ة و    current ratio انظر أيضا  . ةالرأسمال العامل هو األصول الحالي  currentالنسبة الحالي

liabilities المسؤوليات الحالية.  
  

   Zero Coupon Bondالسند الصفري لحامله 
ة     ) المعروف أيضا بسند الخصم العميق(السند الصفري لحامله  هو سند مباع بدون فائدة مبينة و لكن بحسم و يعوض بالقيم

  .     القيمة االسمية face value سعر الفائدة المبين و stated interest rate انظر أيضا. االسمية
   


